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یـــادداشــت  
احمد دستمالچیان

شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست اخیر خود طی اقدامی که باید آن را 
مداخله آشکار در امور داخلی کشوری با حاکمیت مستقل قلمداد کرد، بر ضرورت 
اجرای قطعنامه ۱۵۵۹ که خواســتار خلع سالح همه گروه های مسلح در لبنان 
بوده، تأکید کرد. این در حالی است که روزنامه صهیونیستی »جروزالم پست« نیز 

روز پنجشنبه ادعا کرد »آنتونیو گوترش« دبیرکل...

خلعسالححزباهلل
باجگیریتازهواشنگتنازبیروت

ترامپبرایفشاربرکشورمانخودرابهدرودیوارمیزند!

خشم آمریکا از ارتباط ایران و ونزوئال 

اقتصاددر هفت ســال اخیر دوره های 
رکود و رونق مســکن )افزایش قیمت( 
به دالیل مختلفــی از جمله نبود برنامه 
مشــخص از ســوی دولت، عدم اجرای 
قانون مالیات ها در حوزه مســکن، اصرار 
برخی وزیران ســابق بــر تحریک تقاضا 
و... چرخه معمول خود را از دســت داده 
اســت. مســئله ای که در نهایت موجب 
افزایش سرســام آور قیمت هــا در بازار 
مسکن شده اســت. در سال ۹7 و اوایل 
سال ۹8 به طور متوسط قیمت مسکن 
در کشــور ۱00 درصــد افزایش یافت و 

سبب شد تا بســیاری دیگر نتوانند وارد 
بازار مسکن برای خرید یک سرپناه شوند. 
در شــرایطی که امیدی بــه دولت برای 
ساماندهی این بخش نیست، کارشناسان 
و دســت اندرکاران مســکن نســبت به 
افزایش غیرمعمول نرخ اجاره بها به واسطه 
افزایش قیمت مسکن هشدار می دهند. به 
زودی با پایان یافتن ماه مبارک رمضان، 
اتمــام فصل امتحانات و مــدارس و نیز 
 کمرنگ شدن داســتان کرونا رفته رفته
به صورت ســنتی بازار اجاره بها نیز داغ 
می شــود. در همیــن حال مدیــر امور 

اعتبارات بانک مسکن اعالم کرده است 
که مشتریان خوش حساب مسکن مهر 
می توانند ۴0 میلیون تومان تســهیالت 
برای تعمیرات و نوسازی دریافت کنند. 
افزایش  درباره  علمداری  محمدحســن 
تسهیالت به انبوه ســازان گفت: با توجه 
به شعار امســال مبنی بر جهش تولید، 
بانک مسکن تسهیالت ساخت مسکن را 
افزایش داده است. انبوه سازان حرفه ای که 
از فناوری های نوین استفاده می کنند در 
شهر تهران 2۵0 میلیون تومان، شهر های 
باالی 200 هزار نفر جمعیت 220 میلیون 

تومان و سایر شهر ها ۱70 میلیون تومان 
و سایر انبوه ســازان در شهر تهران 200 
میلیون تومان، شهر های باالی 200 هزار 
نفر ۱80 میلیون تومان و ســایر شهر ها 
۱۴0 میلیون تومان تسهیالت با نرخ ۱8 
درصد دریافت کنند. مدیر امور اعتبارات 
بانک مسکن با بیان اینکه این تسهیالت 
تا سقف ۱20 میلیون تومان قابل انتقال 
به خریدار اســت، گفت: انبوه سازانی که 
تســهیالت دریافت می کننــد در زمان 
ساخت برای پرداخت اقساط تنفس دارند. 

این تسهیالت...
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 وام ساخت مسکن انبوه سازی در تهران به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافت 
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:jامام علی
عارف کسی است 

که نفس خود را 
شناخت و آن را 

از هر آنچه باعث 
دوری ]از حق[ و 

هالکتش می شود، 
آزاد و وارسته 

ساخت. 
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1 -دستگاه مناقصه گزار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت اسناد و امالك تابع استان 

3 -موضوع : زمین مرجع یا ژئورفرنس نمودن نقشه های ثبتی ادارات ثبت تابع  استان 
4 -ش��رح مختصری از مشخصات كار: زمین مرجع نمودن نقش��ه های ثبتی بر اساس اطالعات ثبتی شامل نقشه 
های ثبتی و تحدید حدود و عكس های هوایی و همچنین ارائه نقشه های مربوط با استاندارد های كاداستر

5 -مبلغ كل )000 /000 /587 /4 ریال ( كه بصورت اس��ناد خزانه اس��المی)اخزا 818( با سررسید )18 /8 /1401( 
می باشد .

6 -مبلغ تضمین جهت شركت در مناقصه مبلغ )000 /350 /229 ریال ( میباشد كه بصورت ضمانت نامه بانكی یا 
واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 9081085002000

00000207655848002بانك ملی ش��عبه ثبت اسناد بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی با عنوان 
تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .

7 -ش��ركت ه��ای مجاز ك��ه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) ب��ا هررتبه بندی ( 
و توان مالی و س��ابقه قرارداد های مش��ابه براس��اس سایر مدارك مندرج در اس��ناد مناقصه را دارند از تاریخ 
27 /02 /99 لغایت 31 /02 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تداركات الكترونیك دولت )ستاد( 
اق��دام و پ��س از تكمی��ل تا تاریخ 10 /03 /1399 برروی س��امانه مذك��ور بارگذاری نموده وهمچنین  نس��بت به 
ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در قالب سه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر شده تا ساعت 13 مورخ 
12 /03 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل ثبت اس��ناد وامالك خراس��ان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند 

الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمن��ا تاكید میگردد كلیه مراحل و همچنین تش��ریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق س��امانه تداركات 

الكترونیك دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
8 -محل دریافت فایل اس��ناد مناقصه س��امانه تداركات الكترونیك دولت )س��تاد( ب��ه آدرس الكترونیكی 

www.setadiran.ir
9 -تاریخ گش��ایش پاكتهای الف /ب /ج س��اعت 10صبح تاریخ 13 /03 /1399 در محل س��الن جلس��ات طبقه چهارم 
اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه 

بازگشایی پاكات با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .

آگهی مناقصه-)تجدید مناقصه عمومی زمین مرجع یا ژئورفرنس نمودن 
نقشه های ثبتی واحدهای ثبتی تابع استان ( نوبت اول

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 

س
/ 9
90
10
45

اداره	كل  راه و شهرسازی  خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید. 
كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
ضمنا اسناد مناقصه به شرح خواسته شده به صورت فیزیكی می بایست در مهلت مقرر تحویل گردد.    

           

ف
دی

شماره ر
مدت زمان مبلغ براورد)ریال(شرح مناقصهمناقصه

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

آخرین مهلت ارائه پاکت 
ارزیابی و پیشنهاد قیمت و 
بارگذاری اسناد در سامانه

تاریخ و زمان برگزاری جلسه
کمیسیون مناقصه

199/1
احداث باند دوم محور نهبندان-زابل 

به طول 24 كیلومتر)هم زمان با 
ارزیابی كیفی(

36 ماه833/060/074/348

تجمیع شده راه 
، باند فرودگاه و 

زیرسازی راه اهن 
سال 1399

19/500/000/000

 ساعت12 روز  پنج شنبه 
مورخ 99/02/25 الی  ساعت 14 

روز دو شنبه 
مورخ 99/02/29

ساعت 14 روز
سه شنبه 

مورخ 99/03/13

ساعت 8صبح روز
 شنبه

مورخ 99/03/17

299/2
احداث باند دوم محور سربیشه-
نهبندان به طول 28 كیلومتر)هم 

زمان با ارزیابی كیفی(
36ماه1/083/797/328/305

پایه راه،راه آهن و 
باند فرودگاه سال 

1399
22/540/000/000

ساعت12 روز   پنج شنبه 
مورخ 99/02/25 الی  ساعت 14 

روز   دو شنبه 
مورخ 99/02/29

ساعت 14 روز
سه شنبه 

مورخ 99/03/13

ساعت 8:30صبح روز
 شنبه

مورخ 99/03/17

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

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی)نوبت دوم(

اداره ارتباطات و اطالع رسانی -  اداره	كل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

ع 9
90
11
33

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
                      شهرداری قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه  استانی ذیل با مشخصات و شرایط کلی  زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

 شرح مختصر پروژه : 

اداره	كل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم

هزینه خریداسناد)ریال(مبلغ ضمانتامه)ریال(مدت اجراحداقل رتبه مناقصه گرمبنای برآوردفهرست بهاء1399برآورداولیه)ریال(عنوان پروژهردیف

1
پیاده  عابر  گذر  زیر  باکس  احداث 

ابنیه،راه و راه آهن وباند فرودگاه و 11,247,785,640راه آهن خیابان رسول دادخواه
3562,400,0002،000،000 ماهرتبه5 ابنیه و ساختماننگهداری خطوط ابنیه راه آهن

شرایط:
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاکتها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.   
مناقصه گران محترم می توانند از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت نس�بت به خرید اسناد مناقصه 
اق�دام نمایند.   نوع ضمانتنامه ش�رکت در مناقصه پروژه های فوق ی�ک یا ترکیبی از ضمانتنامه های ذیل 

قابل ارائه می باشد:    1-ضمانتنامه بانکی دروجه کارفرما )با حداقل سه ماه اعتبار( 
2-ارائه اصل فیش واریز وجه نقد به حس�اب س�یبا بانک ملی ش�عبه قم به ش�ماره  2171143501007-بنام 
تمرکز س�پرده ذیحس�اب ش�هرداری قم   3-ضمانت نامه های مذکوردر بندهای)الف-ب-پ-ج-چ-ح(

ماده4آئی�ن نام�ه تضمی�ن معامالت دولت�ی ب�ه ش�ماره123402/ت50659ه� م�ورخ1394/9/22   ارائه 
گواهینامه صالحیت پیمانکاری از سازمان  برنامه و بودجه کشور الزامی می باشد.

ارائ�ه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی الزامی می باش�د.  
برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده  آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

ش�هرداری در رد یا قبول هر یک از پیش�نهادات مختار است.   س�ایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه 
موجود می باشد.   تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:تاریخ 1399/03/01 می باشد.

زمان و مهلت دریافت اس�ناد از سایت: از ساعت 8:00 صبح مورخ 1399/03/01 تا ساعت 14:20 مورخ 
 1399/03/11

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از مورخ 1399/03/01تا ساعت 14:20 مورخ 1399/03/25 
زمان بازگشائی پاکتها: روز سه شنبه مورخ 1399/03/27 ساعت 08:00 صبح

مبلغ پیش�نهادی می بایس�ت از حیث مبلغ مش�خص، معین، بدون ابهام، بدون خط خوردگی و بدون قید 
و شرط باشد.

طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد، به قرارداد پروژه فوق پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.
طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد، به قرارداد پروژه فوق تعدیل تعلق می گیرد.

کارفرما در نظر دارد حتی با وجود یك مناقصه گر اقدام به بازگشایی پاکات نماید.
مناقصه گران می بایس�ت یک نس�خه الکترونیکی از اسناد مناقصه را از س�امانه ستاد دریافت و پس از چاپ، 
کلی�ه صفح�ات آنرا با قید قبولی و بدون قید و ش�رط مهر و امضاء کرده و در س�امانه تدارکات الکترونیکی 
دول�ت بارگ�ذاری نمایند. عدم انجام این مهم از جانب هر یک از مناقصه گران باعث حذف آنان از فرایند 

مناقصه می گردد.
اص�ل ضمانتنامه ش�رکت در مناقص�ه باید در موعد مقرر حداکثر ت�ا پایان وقت اداری)س�اعت 14:20( روز 
 A یکش�نبه مورخ 1399/03/25به آدرس  قم- بلوار امام موس�ی صدر-س�اختمان  ش�هرداری مرکز- بلوک

-طبقه ششم -اداره حراست و امور محرمانه تحویل گردد.
جهت کس�ب اطالعات بیشتر در مورد مناقصات می توانید به آدرس: قم- بلوار امام موسی صدر- ساختمان 
شهرداری مرکز- بلوک B - طبقه دوم-معاونت فنی و عمرانی شهرداری قم- اداره برنامه ریزی و هماهنگی 

اعتبارات عمرانی مراجعه نموده و یا با شماره 36104585-025تماس حاصل فرمائید.

محمدحسینسبزعلی:رهبرانقالب،تالوتقرآندرکشوررامتحولکردند
حجتاالسالمحقپناه:رهبرجامعهاسالمیبایدبامعارفعمیققرآنیآشناباشد

» احیا« به شیوه » احیا« به شیوه 
مدافعان سالمتمدافعان سالمت
............صفحه............صفحه33
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تشکر روحانی از مردم ، مساجد و هیئت ها  سیاست: رئیس جمهور با قدردانی از آحاد مردم، روحانیت و متولیان مساجد، حسینیه ها و هیئت ها گفت: رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی از سوی ملت 
ایران در مراسم احیای شب های قدر، افتخاری برای کشور است. روحانی در گفت  وگو با سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: مردم فهیم ایران از همان ابتدای شیوع بیماری کرونا با همکاری 

و همراهی مجدانه و رعایت پروتکل های بهداشتی، مسئوالن و کادر درمانی را در مدیریت بیماری یاری رساندند و همکاری آنان در برگزاری مراسم احیا، نقطه عطف این همکاری هاست.

 سیاست  بــا نزدیک شــدن به موعد رفع 
تحریم های تسلیحاتی ســازمان ملل علیه 
ایــران، تنش ها میان ایران و آمریکا بر ســر 
رفع یا تمدید این تحریم ها باال گرفته است. 
دو طــرف مواضع کامالً متضادی درباره این 
تحریم ها دارند. محافــل دیپلماتیک غربی 
می گویند درباره این تحریم ها نبرد سختی در 

پیش است که جنبه حقوقی دارد.
از سوی دیگر آمریکا از ارتباطات اخیر ایران 
و ونزوئال بسیار خشمگین شده است،  گویا 
نفتکش های ایرانــی در راه اقیانوس اطلس 
هستند و مقصد این نفتکش ها ونزوئالست که 
مدتی می شود به دلیل کارشکنی های آمریکا 
توانایی پاالیش نفت خود را ندارد و ایران در 
این امر مهم برای حفظ این دولت دوست در 

آمریکای جنوبی به یاری آن شتافته است.
پس از چشیدن ضرب شست ایران درقضایای 
نفتکش آدریان و توقیف نفتکش انگلیسی، 
تا تنگه جبل الطارق کســی را )اســرائیل و 
انگلیس( یارای مزاحمت نبود، اما شاید آمریکا 
شــیطنت هایی  کارائیب  در 
انجــام دهــد، بــرای همین 
آمریکایی هــا در نخســتین 
توطئه  از  نشانه هایی  واکنش 
جدید خود را رونمایی کردند.

به گــزارش فارس یک مقام 
ارشد دولت »دونالد ترامپ«، با 
بیان این ادعا که ایران اقدام 
به ارسال بنزین برای ونزوئال 
کرده، گفته است واشنگتن 
در حال بررســی اقدام هایی 
برای واکنش به این موضوع 
اســت. مقــام آمریکایی به 
شــرط افشا نشــدن نامش 
به خبرگــزاری رویترز گفته 
ایــاالت متحــده »اطمینان 
باالیی دارد« کــه دولت »نیکالس مادورو«، 
رئیس جمهور ونزوئال بهای این بنزین را با 
چندین تن طال پرداخت کرده است. رویترز 
مدعی شده مقام مورد استناد این رسانه از 
مشخص کردن اینکه دولت آمریکا در حال 
بررسی چه اقدام هایی است، خودداری ، اما 
بیان کرده گزینه های مورد نظر به »دونالد 
ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا ارائه خواهد 
شد که به شدت منتقد حکومت های ایران 

و ونزوئالست. 

توضیحات سفیر ایران در ونزوئال»
»حجت اهلل سلطانی« سفیر ایران در ونزوئال در 
مصاحبه ای روز دوشنبه ادعاهای رسانه های 
غربی در ارتباط با انتقال ۹ تُن طال به ایران 
از ونزوئال در قبال کمک ایران به این کشور 

آمریــکای التین در احیای پاالیشــگاه های 
بنزیــن را رد و آن را شــایعه ای بی اســاس 
توصیف کرد. وی در این خصوص توضیح داد: 
»من دریافت ۹ تُن طال توســط دولت ایران 
را رد می کنم. این یک شایعه بی اساس و در 
حقیقت تله رسانه هاست که در حالت انتشار 
و توزیع است و ادعایی کامالً نادرست است«.

وی با رد ادعاهای رسانه های غربی گفت: »تا 
امروز، بنزین ایران وارد ونزوئال نشده است. 
دولت های دو کشــور، گفت وگوهایی را در 
زمینه همکاری دوجانبه در زمینه تجاری 
انجام داده اند، اما تاکنون سوخت ایران وارد 
ونزوئال نشده است«. سفیر ایران در ونزوئال 
در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص 
ماهیــت پروازهای اخیر هواپیماهای ایران 
به ونزوئال توضیــح داد: »در روزهای اخیر، 
میانگین ۱۰ تا ۱۷ پرواز تجاری )از ایران( 
بــه ونزوئال برای انتقال فــوری تجهیزات 
مورد نیاز کاتالیزور برای فعال سازی مجدد 
مجتمع پاالیشــگاه پاراگوانا صورت گرفته 
اســت که در حال حاضر این مســئله در 
تحقــق روابط جامع میان کشــورهای ما 

به عنوان یک اولویت محسوب می شود«.

اقدام تازه آمریکا برای اجرای »
سخت گیرانه تحریم ها علیه ایران

پیش  از این دفتر ســخنگوی وزارت امور 
خارجه آمریکا روز پنجشــنبه در بیانیه ای 
اعالم کرد این وزارتخانه در ادامه تالش های 
خود بــرای جلوگیری از دور زده شــدن 
تحریم های یکجانبه آمریــکا علیه ایران، 
کره شمالی و ســوریه، با همکاری وزارت 
خزانــه داری و گارد ســاحلی آمریکا یک 
راهنمای جهانــی را در این زمینه تدوین 
کرده اســت کــه می تواند شــرکت های 
کشــتیرانی و همچنین شرکت های فعال 
در سایر حوزه ها به ویژه انرژی و فلزات را به 
شیوه هایی که برای دور زدن تحریم ها مورد 

استفاده قرار می گیرد، آشنا کند.
به گزارش تســنیم، ســخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در خصــوص اقدام جدید 
دولت متبوعش که با هدف افزایش فشار 
بر ایران، ســوریه و کره شــمالی صورت 
گرفته اســت، گفت: »وزارت امور خارجه 
آمریکا، دفتــر کنترل دارایی های خارجی 
)اوفک( وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا 
و گارد ساحلی آمریکا یک راهنمای جهانی 
را منتشــر کرده اند تا صنعت کشتیرانی و 
فعــاالن بخش های انرژی و فلــزات را از 
شــیوه های فریب دهنده ای که برای دور 
زدن تحریم ها به ویژه تحریم های مربوط به 
ایران، کره شمالی و سوریه مورد استفاده 
قرار می گیرد، آگاه کنند«. در ادامه بیانیه 
ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا آمده 
است: »این راهنما شامل مجموعه مفصلی 
از بهتریــن راهکارها برای شــرکت های 
خصوصی به منظــور در امــان ماندن از 
ریسک تحریم های ثانویه است. شیوه های 
فریب دهنده ای که در ایــن راهنما مورد 
بحث و بررسی قرار گرفته است، می تواند 
افراد و شــرکت هایی کــه در این صنایع 
]کشتیرانی، انرژی و فلزات[ فعال هستند 

را به شدت با خطر تحریم مواجه کند«.

آمریکا، ایران را در لیست سیاه »
قرار داد

عــالوه بر این در ادامه دســت و پا زدن های 
واشنگتن برای تمدید تحریم های تسلیحاتی 
ایران، وزارت خارجه ایاالت متحده، جمهوری 
اسالمی را به همراه چهار کشور دیگر یعنی 
کوبا، ونزوئال، ســوریه و کره شمالی  به بهانه 
»عدم همکاری با آمریکا علیه تروریسم« در 
لیست سیاه قرار داد.  این اقدام وزارت خارجه 
آمریکا همزمان با اتهام زنی های پمپئو علیه 

ایران در اراضی اشغالی صورت گرفته است.
سید عباس موسوی، ســخنگوی وزارت 

امور خارجه روز پنجشنبه در توییتی در 
واکنش به ادعــای مضحک آمریکایی ها 
در عدم همکاری ایران با آمریکا در مبارزه 
با تروریســم نوشت: » ایاالت متحده با آن 
ســابقه ایجاد، تأمین مالی و تســلیحاتی 
اِعمال  گروه های تروریســتی مختلــف، 
تروریســم دولتی و نیز حمایت آشکار از 
یک رژیم تروریستی دیگر، سنجه خوبی 
تالش های ضدتروریســتی  ارزیابی  برای 
نیست. آمریکا باید به تروریسم دولتی خود 

پایان دهد«.

تهدید برایان هوک »
عالوه بر این »برایان هوک« نماینده ویژه 
وزارت امــور خارجه آمریکا در امور ایران 
در یادداشــتی در روزنامه آمریکایی »وال 
استریت ژورنال« بار دیگر ادعاهای دیگر 
مقام های کشــورش در خصوص تالش 
بــرای تمدیــد تحریم های تســلیحاتی 
سازمان ملل علیه ایران و در صورت عدم 
تحریم های  تمامی  بازگرداندن  موفقیت، 
ســازمان ملل علیه ایــران را تکرار کرد. 
برایان هوک در یادداشــت خود آشکارا 
ایــران را تهدیــد کــرد در صورتی کــه 
تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل علیه 
ایران پس از تاریــخ اکتبر 2۰2۰ )اواخر 
مهرماه ۹۹( تمدید نشــود، آمریکا برای 
بازگرداندن تمامی تحریم های ســازمان 

ملل علیه ایران وارد عمل می شود.

 کنایه ظریف به توصیه ترامپ »
برای خوردن ماده ضدعفونی کننده

اما ظریف، وزیر امور خارجه ایران در جمع 
خبرنگاران در خصوص ادعاهای آمریکایی ها 
درباره برجــام و قطعنامــه 22۳۱ گفت: 
ادعاهای ابلهانه توسط مقام های آمریکایی 
تازگی ندارد. از کســانی )دونالد ترامپ( که 
مــی گویند ماده ضدعفونــی  بخورید که 
تمیز شــوید و کرونا نگیرید، بعید نیست 
قطعنامه ای که رسماً از آن خارج شده اند و 
نوشتند که به حضور و مشارکت خود در آن 
پایان داده اند، بگویند در آن عضو هســتند. 
وی با ذکــر این نکته که همــه متحدان 
آمریکایی ها گفته اند این استدالل پذیرفتنی 
نیست، اظهار داشت: اینکه آقای برایان هوک 
اظهار کرده چیزی از برجام باقی نمانده، این 
هم به ایشــان ربطی ندارد. آنچه مهم است 
بین ایران و اعضای باقیمانده برجام اســت. 
ما اقدام های خودمان را در چارچوب برجام 
انجــام داده ایم و اعضــای باقیمانده برجام 
می توانند رفتار خود را اصالح کنند و ما هم 

به اجرای کامل برجام برگردیم. 

ترامپ برای فشار بر کشورمان خود را به در و دیوار می زند!

خشم آمریکا از ارتباط ایران و ونزوئال

لطفا امتحانات پایان ترم دانشگاه ها و مدارس از ۱۷ خرداد شروع شود به صورت س
حضوری. 09150003660

اگــر مکمــل و داروفروش هــای تقلبی تعطیل نشــوند، کرونا بیشترمیشــه. س
09180000853

 سازمان محترم سنجش! شما به چه حقی امتیاز کنکور را به بچه های فرهنگیان س
و معلمان می دهید مگر این معلمان چه کار شاقی می کنند که همه امتیاز کشور 

مال این ها باشه. 09150009113
چرا هیچ مسئول و سازمانی به فکر مبارزه با گرانی مسکن در کشور به خصوص س

کالنشهرها نیست؟ هیچ قانون و حساب و کتابی وجود ندارد. 09180008517
لطفاً به گوش مسئوالن برسانید اسم ســهام عدالت را عوض کنند؛ چون اصاًل س

عدالتی در جریان نیســت، من کارگر تأمین اجتماعی هســتم چرا نباید سهام به 
اصطالح عدالت داشته باشم؟ امثال من زیاد هستند.09150004068

قیمت ها هر روز باال می رود، سؤالی که برایم پیش می آید اینکه کسی پاسخگو س
نیست! این همه مسئول رده باال، این ها پول بیت المال می گیرند، چه کار می کنند !؟ 

چه را کاری انجام نمی دید؟، زندگی فقط ارزاق نیست. 09150007752
چــرا روی قیمت گذاری هــا در هر صنفی با مردم بــازی می کنند؟ با افزایش س

چندده درصدی و بعد از مدتی که بارشان را می بندند یک درصد قیمت را پایین 
می برنــد که بگویند قیمت ها را کاهش دادیم. کجاســت پــس انصاف و عدالت. 

09370003195
گزارش دادند ۹5 درصد قاچاق رســمی است و همه ملت می دانند ۱۰۰ در صد س

دالل بازی هم رسمی است. 09150002831 
ای کاش برای کنترل گرانی مســکن، شــورای رقابت وجود داشت!! ای کاش س

سازمان حمایتی بود برای حمایت از مستأجران و کسانی که دنبال منزل هستند! 
09360008530

مشــکل کشور و ملت شریف ایران فرار مسئوالن از پاسخگویی و سرگرم کردن س
مردم است. 09150008863

آمریکا امکان استفاده از مکانیسم ماشه را دارد؟©
وزیر امور خارجه گفته است تهدید آمریکا برای استفاده از مکانیسم ماشه »ادعایی 
ابلهانه« اســت. اشاره جواد ظریف به این نکته است که چون آمریکا از برجام خارج 
شده است، از لحاظ حقوقی نمی تواند از بند ماشه این توافق استفاده کند. بررسی 
متن برجام اما نشانگر خالف این تصور وزیر خارجه است. دو بند ۳۶ و ۳۷ برجام به 
بند ماشه و مکانیسم بازگشت  پرداخته است. در بند ۳۶ در مورد استفاده کنندگان 
از مکانیسم ماشــه عبارت »هر یک از کشورهای ۱+5 که اعتقاد داشته باشد ایران 
تعهدات خود را انجام نداده است« آمده است و هیچ عبارتی که نشان دهنده اینکه 
خروج هر یک از اعضا از برجام محدودیتی برای استفاده آن کشور از این بند برای 
وی ایجــاد می کند، وجود ندارد.)اگر به جای عبارت ذکر شــده عبارت »هر یک از 
اعضای برجام« در متن بود، می شــد چنین محدودیتی را قایل شد(. برپایه بند ۳۷ 
نیز در صورت خواســت هر یک از کشورهای ذکر شده، شورای امنیت  ملزم است 
در مدت ۳۰ روز درباره ادامه لغو تحریم ها ) و نه برقراری دوباره آن( رأی گیری کند. 
در  صورتی کــه طی ۳۰ روز چنین قطعنامه ای تصویب نشــود، هر ۶ قطعنامه قبلی 
شــورای امنیت به صورت خودکار باردیگر اعمال خواهد شد. بر این اساس هر کدام 
از کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت )از جمله عضو خارج شده از برجام( 
به  تنهایی و حتی در صورت مخالفت تمامی  کشــورهای دیگر عضو می تواند منجر 
به بازگشــت ۶ قطعنامه قبلی شود. در واقع معماری برجام توسط آمریکایی ها به 
شکلی بوده است که این کشور حتی پس از خروج از آن می تواند از امتیازات درج 
شده در متن این توافق نامه استفاده کند. ظریف البته    پیش از این نیز نکاتی را در 
مورد توافق نامه برجام و ســاختار تحریم ها گفته اســت که نشانه عدم اشراف تیم 
مذاکره کننده ایرانی نسبت به این دو موضوع است.  به عنوان مثال وی مرداد ۹۴ 
در جلسه شــورای روابط خارجی در پاسخ به دکتر فواد ایزدی که احتمال خروج 
آمریکا از برجام پس از روی کار آمدن رئیس جمهور جدید را طرح می کند، با نفی 
حتی احتمال چنین رخــدادی می گوید: »این جزو حقوق بین الملله. موارد نقض 
حقــوق بین الملل نادره... اینکه آمریکا بتونه این کار رو بکنه، امکان نداره. تام کاتن 
)از نماینــدگان کنگره( که این رو گفــت، همه بهش گفتن برو پولت رو از هاروارد 
پــس بگیر که خوب حقوق یادت نداده. این )برجام( مبنای مقبولیتی جهانی داره. 
واقعیت امر اینه نمی تونه این کار رو بکنه. من به شما اطمینان می دم نمیتونه این 

کار رو بکنه «.
وی همچنین پیش از توافق برجام در جلسه مجلس شورای اسالمی در مورد ساختار 
تحریم ها  می گوید: »زمانی که تحریم های شورای امنیت فروبریزد، تمام تحریم های 
دیگر آمریکا کاغذپاره ای بیشتر نخواهد بود.« امتداد این فرض ساده انگارانه که اساساً 
اثرگذاری تحریم های  آمریکا وابسته به تحریم های شورای امنیت است، تقریباً در 
متن برجام )باقی ماندن بخش مهمی از تحریم های آمریکا و زیرساخت مابقی آن ها( 
هم قابل مشاهده است و بخش مهمی از توانایی حقوقی آمریکا در حفظ تحریم ها 
پس از برجام و مشکالت اقتصادی امروز کشورمان را شکل داد. رهبر انقالب در مورد 
برجام می گویند: »من فکر نمی کنم ]از[ این مذاکرات آن نتیجه ای را که ملت ایران 
انتظار دارد، بدست بیاید؛ لکن تجربه ای است و پشتوانه تجربی ملت ایران را افزایش 
خواهد داد و تقویت خواهد کرد؛ ایرادی ندارد، اما الزم اســت ملت بیدار باشد. بداند 
چه اتفاقی دارد می افتد«. شاید یکی از مهم ترین تجربه های مستحصل از برجام برای 
ملت ایران و مسئوالن کشور نیز این باشد که اعتماد به نفس بدون پشتوانه فکری و 
خوش بیان بودن و لبخند زدن یا صحبت کردن مذاکره کنندگان به زبان انگلیسی 
عناصــر کلیدی در موفقیت یک تیم در مذاکرات نیســت. آن چه موفقیت در یک 
مذاکره بین المللی را شکل می دهد، اشراف به موضوع مورد مذاکره و آشنایی با قواعد 

و واقعیات مناسبات بین الملل است.

درخواست عربستان از عراق برای میانجیگری با ایران©
سیاست: پایگاه میدل ایست آی به نقل از منابع آگاه گزارش داد نخستین تماس تلفنی 
که الکاظمی پس از رسیدن به این سمت دریافت کرده، از ولیعهد عربستان سعودی 
بوده است و او از نخست وزیر جدید عراق خواسته میانجیگری با ایران را باردیگر آغاز 
کند. یک مقام عراقی گفت: با آنکه »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا ادعا می کند 
سیاست موسوم به فشار حداکثری علیه ایران کارساز بوده است، واقعیت این است که 
سیاست آمریکا در خلیج فارس، عملیات عربستان سعودی در یمن و فشارهای وارد 
شده علیه ایران همگی دچار مشکل شده اند و سعودی ها این عامل را در نظر می گیرند 

که راهبرد متکی به آمریکا برای پس زدن ایران دچار فروپاشی شده است.

چه کسی مصوبات مجلس را تغییر می دهد؟©
سیاست: رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: باید با 
متخلفانی که در مصوبات مجلس دست می برند و آن ها را تغییر می دهند، برخورد 
شود. حجت االسالم مجتبی ذوالنور افزود: اگر قرار باشد تغییری اتفاق بیفتد، باید به 
رأی گذاشته شود؛ ما شاهد بودیم که در سال های گذشته و به تازگی دستکاری هایی 
در مصوبات صورت گرفته و کلمات جابه جا شده است و حتی آنچه در کمیسیون ها 
تصویب شده ، زمانی که به هیئت رئیسه ارسال شده، تغییر کرده است؛  حال یا هیئت 
رئیســه مصوبه کمیسیون را تغییر داده و بعد فرستادند یا در مسیری که قرار است 

مصوبه به شورای نگهبان ارسال شود، دستخوش تغییر می شود.

چالش جدید جنگنده های سپاه برای دشمن©
فارس: جنگنده های ســوخو-22 که با نام 
فیتر هم شناخته می شوند، چند سالی است 
که با ارتقای چشمگیر در حوزه تسلیحات 
هواپایــه، به خدمــت نیــروی هوافضای 
ســپاه درآمده اند و امروز تبدیل به یکی از 
سالح های کاربردی و البته راهبردی سپاه 
شده اند. به تازگی در سالروز بازدید فرمانده 
معظم کل قوا از نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه در سال ۱۳۹۳،  کلیپی از 
این بازدید منتشر شد که حاوی تصاویر جدیدی از برخی دستاوردهای جدید این نیرو 
بود. در بخشی از این کلیپ تصاویر شلیک یک راکت هواپایه از جنگنده های سوخو-

22 نیروی هوافضای سپاه منتشر شد که در حقیقت نمونه هواپایه راکت هدایت شونده 
فجر-۴ محسوب می شود. تجهیز جنگنده های سوخو-22 نیروی هوافضای سپاه به 
موشک بالستیک جدید را می توان چالشی جدی برای پدافند هوایی دشمن برشمرد.

 قمارخانه های آنالین ©
به کجا وصل اند؟

پــس از یادداشــت مربوط به خبــر »ماجرای 
هریرود« در مرز ایران و افغانستان، بسیاری پیام 
دادند که بیشتر و مفصل تر در این باره بنویسم. 
فقط این را می گویم که گفتنی های شگفت انگیز 
و قابل تأمل بسیارند، اما هدف به چالش کشیدن 
روابط برادرانه دو ملت نیست. هدف رسوا کردن 
دشمنان این رابطه است. در صورت ضرورت باز 
هم درباره آن ها خواهم نوشــت. آنکه کاسه ای 
زیر نیم کاسه اش نباشد، از حقیقت نمی گریزد. 
بگذریم. امروز می خواهم برایتان از یک موضوع 
تعجــب و تأســف آور دیگر در این ســرزمین 
بنویســم. ســال 5۷ و در اوج انقالب، یکی از 
مهم ترین شعارهای انقالبیون، در کنار برچیدن 
فساد موجود، حمله به قمارخانه ها به عنوان نماد 
معصیت و بی بند و باری بود. چه بسیار از آن ها 
را که آتش زدند. اکنون در پی گذشت بیش از 
چهار دهه از آن ماجراها، چند سالی است که به 
روش های مختلف، قماربازی به انواع و اقسام رایج 
شده و رسانه ها در خصوص ارقام گردش مالی 
آن، مبالغ هولناکی را ذکر می کنند. حیرت آور 
آنکه تبلیغ این سایت های قمار که خدا می داند 
چه خانواده هایی را به خاک سیاه نشانده است، 
در بسیاری از رسانه های حتی معتبر و متعهد 
داخلی تا مدت ها انجام می شد و برخی هنوز هم 
ادامه دارد. نوعی از آن در رسانه ملی و برنامه ها و 
اپلیکیشن های وابسته رایج بود و آش چنان شور 
شد که حتی مقام های ارشد نظام تذکر دادند. 
پس از آن کمی فیتیله فروکش کرد و اما اندکی 
بعد بار دیگر ماجرا با حضور بسیاری از چهره های 
معروف هنری و یا برخی نام های معروف به شاخ 

اینستاگرام، بازارش داغ شد.
حاال دیگر همه می دانندکــه گردانندگان این 
قمارخانه های آنالین زیر پوشش شرط  بندی، 
اغلب در کشــور ترکیه ساکن بوده و به لطایف 
الحیــل در فضای مجــازی تبلیغــات کرده، 
گفت وگوهای الیــو می رونــد و از چهره های 
مختلف و حتی گاه سرشــناس و متدین برای 
این مقاصد بهره می برند. پول های پارو شــده 
به حساب های معرفی شــده واریز و سپس در 
این وانفسای اقتصاد مملکت به ارز تبدیل شده 
و با کمک صرافی های خاص از کشــور خارج 
می شوند. شگفت آور آن اســت که بسیاری از 
این ســایت ها به طور رسمی و بدون فیلتر در 
دسترس و دایر هستند و همه نمادهای اصلی و 

رسمی را نیز دارند.
با تأسف این رویه فقط به قمار محدود نمی شود. 
مثالً تبلیغات در شبکه های ماهواره ای ممنوع 
اســت، اما دنیایی از کاالهــای قاچاق و تقلبی 
در این شبکه ها با ذکر شماره تلفن ها و شماره 
حساب های داخلی تبلیغ و ترویج و برای سراسر 
کشــور ارسال می شوند. بســیاراند شبکه های 
ماهواره ای کــه به طرق مختلــف از مردم در 
داخل ایران کالهبــرداری می کنند، حال آنکه 
دفاتر، خطــوط تلفن و حســاب های بانکی و 
نماینده هایشان همه در ایران مستقر هستند. 
مثالً مبالغ کالن می گیرند و از پشت تلویزیون 
خلق اهلل را درمان می کنند. یا پول های هنگفتی 
برای ارائه ویزای کشورهای اروپایی و آمریکایی 
می گیرند و ملت ساده دل و نگون بخت را برای 
گرفتن ویزا از مثالً سفارت آمریکا در ارمنستان 
و گرجســتان و ترکیه و دبی و عمان و غیره به 
این ممالک می فرستند و در آنجا این ها را آواره 
می کنند، در حالی که پول را قبالً از طریق واریز 

به حسابی در همان ایران از این ها گرفته اند.
برخی از این ها آشکارا داللی مدارک و کارت های 
رسمی شناسایی مورد نیاز و غیره را از این راه 
با مبالغی انجــام می دهند. باری من هم نظیر 
شما شــک ندارم این ها کالهبردارند و قادر به 
انجام هیــچ یک از این قول هایی که می دهند، 
نیســتند، اما آیا این مملکت صاحب ندارد تا 
وقتی ســایت های قمار یا این شبکه ها آشکارا 
شماره حساب ها، شماره تلفن ها، آدرس دفاتر و 
حتی نفرات و نماینده هایشان را اعالم می کنند، 
پیگیری نمایند که این ها چه کسانی هستند و 
به کجا وصل اند که از آن سوی مرزهای کشور 
به این راحتی کار بانکی می کنند و ســال های 
سال است دزدی و جرمشــان نیز ادامه دارد؟ 
مگر پیگیــری چند آدرس و شــماره تلفن و 
شماره حساب و مسدود کردن آن ها چقدر کار 
دارد؟ این هاســت که آدم را نگران می کند که 
این جماعت به کجا وصل اند که برخالف تمام 
قوانین با شغل خالف و خانه خراب کنشان، این 

همه سال دوام آورده اند؟

 غالمرضا انصاری، در پاسخ به این پرسش که از س
طریق اینستکس از یک شرکت آلمانی محصوالت 
دارویی خریداری و در فروردین امسال وارد بازار کشور 
شــد و بانک مرکزی در حال رایزنی برای معامله ای 
جدید است، گفت: این ساز و کار )اینستکس( اگرچه 
برای ما قانع کننده نیست، اما فعالیت های محدودی 

را پیش از عید با آن شروع کرده ایم.

 وزارت امور خارجه ایران در ســالگرد تأسیس س
رژیم جعلی صهیونیســتی در بیانیه ای از سازمان 
همکاری اســالمی، دولت ها و ملت های اسالمی و 
سایر ملت های آزاده خواســت تا اقدام هایی مؤثر 
در حمایت از مردم فلسطین تا رهایی سرزمینشان 

صورت دهند.
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یادداشت روز

 دکتر میثم ظهوریان

 مردم اگر احساس عدالت کنند 
کمبودها برایشان قابل تحمل است

 دولت دخالتی در چینش کمیسیون ها 
و هیئت رئیسه مجلس نخواهد کرد

 میزان  رئیس قوه قضائیه در مراسم شب های 
قدر در امامزاده صالــح)ع( با تأکید بر اینکه 
اجرای عدالت سفارش امام علی )ع( بر همگان 
است، گفت: امروز کارگزاران در نظام اسالمی 
مســئولیت اجرای عدالت دارند و نباید تصور 
شود که اجرای عدالت فقط مربوط به قاضی 
در محکمه است؛ بلکه استاندار و فرماندار هم 
باید مجریان عادلی باشند و نمایندگان مجلس 
نیز باید عادالنه قانون گذاری کنند. مردم اگر 
احساس عدالت کنند و ببینند که در جایی 
تبعیض و فساد نیست، کمبودها برای آن ها 
قابل تحمل است؛ ولی اگر احساس تبعیض و 
بی توجهی کردند، طبیعتاً پذیرفتن برای آن ها 

سخت می شود.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه فلسفه شهادت 
امام علی)ع( عدالــت علوی بود، گفت: ملکه 
عدالت امروز برای همه دست اندرکاران و آحاد 

جامعه یک ضرورت است.

 فارس  ربیعی، ســخنگوی دولت جهش 
تولید و افزایش اشتغال را اولویت های دولت 
در همــکاری بــا مجلس یازدهــم عنوان و 
اظهار کرد: موضوع اشــتغال و تولید یکی از 
بحث هایی است که ما قطعاً باید بتوانیم در 
مورد آن با مجلس آینده به طور مشترک به 
پشتوانه های قانونی دست یابیم و دولت بتواند 
عملیات اجرایی آن را انجام دهد. برای بودجه 
سال ۹۹ نیازمند تغییراتی هستیم که کسری 
بودجه را پوشش دهیم و حتماً مجلس آینده 
در این زمینه می تواند با دولت همکاری کند 
تا با یک بودجه متعــادل تملک دارایی ها و 
کارهای عمرانی را دنبال کنیم. ربیعی با تأکید 

بر اینکه دولت بــه همه تصمیمات مجلس 
احترام می گذارد، افزود: اعضای هیئت دولت 
هیچ دخالتی در اینکه چه کسانی در مجلس 
و در چارچوب کمیسیون ها و هیئت رئیسه 

قرار بگیرند، نخواهند کرد.

 سیاســت   آیت اهلل علم الهدی در یازدهمین هفته برگزار نشدن 
نمازجمعه در کشور، نکاتی درباره مظلومیت امیرالمؤمنین )ع(، ریشه 
شکل گیری این مظلومیت و اثرپذیری مردم از جریان های مخالف 
Alamolhoda. اسالم را در قالب »خطبه مجازی« بیان کرد. به گزارش
com، امام جمعه مشــهد گفت: مجموعه مراسمی که تحت عنوان 
عزاداری اهل البیت )ع( و تجدید خاطره دردآور مظلومیت هایی که 
در زندگی آنان بوده، اجرا می شود، تنها یک حرکت عاطفی نیست، 
این طور نیســت بر اساس عشق، ارادت و ایمانی که به موال داشتیم، 
در روز شهادت آن حضرت با تجدید خاطره مظلومیت ایشان از نظر 

عاطفی متأثر باشیم و تحت تأثیر قرار بگیریم.

شهادت امیرالمؤمنین، جریانی عبرت آموز در اسالم»
وی ادامه داد: مظلومیت امیرالمؤمنین )ع( که به شــهادت ایشان 
ختم شد، جریان عبرت آموز در عرصه زندگی برای عموم مؤمنین 
و شــیعیان اســت، حوادثی که در مظلومیت موال انجام گرفت، 
عبرت آموز است و اساساً در زندگی امیرالمؤمنین از اول تا آخر در 
همه نقطه های عطف و موقعیت های بحرانی، در همه موارد تحول 
ساز، مظلومیت حضرت محور قضیه بود و آنچه عامل این مظلومیت 
و محرومیت برای یک شخصیت بزرگ و باعظمتی همچون موال 

شده بود، در حقیقت یک نقطه عبرت آموز است.
آیت اهلل علم الهدی افــزود: مظلومیت امیرالمؤمنین )ع(، صفحه 

سیاهی در تاریخ است که با نگاه به آن باید توجه کنیم آن سیاهی 
و ظلمت در زندگی اجتماعی ما پیش نیاید؛ لذا مظلومیت ایشان در 
همان اول نقش عبرت آموزی داشت؛ صاحبان عقل غیر از تجربه ای 
که از نوع برخوردی که با جریان های انبیا انجام می شد، می آموزند، 
ما نیز در زندگانی امروز خودمان عبرت می آموزیم که مثل آن مردم 
دچار نشویم و عرصه زندگانی اجتماعی ما میدان تاخت وتاز برای 

ظلم به اولیای خدا قرار نگیرد.
امام جمعه مشهد تصریح کرد: امیرالمؤمنین )ع( شخصیتی نبود 
که کسی او را نشناسد، اگر می گفتیم امت اسالم نسبت به عظمت 
امیرالمؤمنین )ع( سابقه و آشنایی نداشتند و همین سبب شد ایشان 
در جریان مظلومیت واقع شود، شاید خیلی سبب گله نمی شد، اما 

موال کسی بود که در زندگانی امت و برجستگی های تحوالتی که 
برای امت به وجود آمد، صاحب نقش اول بود.

وی ادامــه داد: در روایتــی وجود مقدس صدیقه اطهــار )س( در 
خطبه شان، موال )ع( و آن سیمای رایج و معمولی متداول امیرالمؤمنین 
)ع( را نشان می دهند و تصویرش را بیان می کنند، می فرمایند: »هر 
وقت دشمنان و مشرکین آتشی برای جنگ می افروختند، خداوند آن 
آتش را خاموش می کرد، خداوند متعال هر وقت جریانی پیش می آمد 
که به ضرر اســالم بود را فرومی نشــاند، اما گاهی اوقات یک شاخی 
از شــیطان در برابر اسالم ظهور پیدا می کرد و عربده کش وحشی و 
هیوالیی از عرب در مقابل پیغمبر قرار می گرفت، پیغمبر اکرم برادر 
خودش را در حلقوم او می انداخت و برادر پیغمبر او را رها نمی کرد تا 
مغز او را درهم نمی کوبید، این علی بود در تمام عرصه های بحرانی که 
در مسیر عمر اسالم از بعثت پیغمبر تا رحلت ایشان پیش آمد«، مردم، 
علی )ع( با این عظمت را می شناختند، اما او را کنار گذاشتند و مسیر 

رهبری امت که در تداوم وحی بود، منحرف شد.
امام جمعه مشــهد گفت: این کار با یک عملیــات روانی صورت 
گرفــت، علی )ع( با این عظمت را از میدان خارج کردند و با وجود 
امیرالمؤمنین، قدرت را در جریــان دیگری قرار دادند، با عملیات 
روانی صورت گرفته که شاید شعارش امروز بعد از ۱۴۰۰ سال نیز 
خریدار داشته باشد و آن، اینکه »ما رهبر دیکته شده نمی خواهیم«، 

رهبری می خواهیم که خودمان انتخاب کنیم.
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w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

  پخش اذان مغرب به افق لندن از حرم مطهر رضوی    آستان: به همت مؤسسه رسانه های نوین آستان قدس رضوی هر شب در ماه مبارک رمضان، اذان مغرب به افق لندن از حرم مطهر رضوی پخش 
می شود. این برنامه به صورت خاص برای ساکنان شهر لندن انگلستان در حال انجام است و افزون بر 8هزار نفر از مسلمانان لندن، از طریق صفحه رسمی آستان قدس رضوی در اپلیکیشن آپارات اذان مغرب را از 

بارگاه نورانی ثامن الحجج)ع( مشاهده و استماع می کنند. اذان مغرب به وقت لندن حدود ساعت 24 به وقت تهران است. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
حجت االسالم رفیعی در احیای شب بیست و یکم حرم رضوی:

شب  قدر، فرصتی برای تغییر و تحول انسان است©
والمسلمین  حجت االســام  آستان: 
رفیعــی در ویژه برنامــه احیای شــب 
بیست و یکم ماه مبارک رمضان تحول 
اجتماعی را منوط بــر تغییر درونی و 
فردی دانســت و گفت: شب های قدر 
بهتریــن فرصت بــرای تغییر و تحول 
روح انسان است. به گزارش آستان نیوز، 

حجت االسام والمســلمین ناصر رفیعی در آیین برگزاری احیای شب بیست و 
یکم ماه مبارک رمضان که بــدون حضور زائران در رواق دارالحکمه حرم مطهر 
ثامن الحجج حضرت اباالحسن علی بن موسی الرضا)ع( برگزار و به طور مستقیم 
از رســانه ملی پخش شــد، با موضوع »تغییر و تحول روحانی در انسان« به ایراد 
سخنرانی پرداخت و اظهار کرد: عالم بشریت، عالم تغییر و تحول است، از همین 
رو برای ایجاد تحول روحانی باید تغییر کنیم طبق آیه شریفه »إَِنّ اهلل ال یَغیُر ما 
بَِقْوٍم َحَتّی یَغیُروا ما بِأَنُْفِسِهْم؛ خداوند حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنکه آنان 
حال خود را تغییر دهند«.وی ادامه داد: انقاب اسامی یک »تغییر اجتماعی« بود 
کــه در آن امام خمینی)ره( در تک تــک افراد جامعه »تغییر فردی« ایجاد کرد، 
بنابراین تحول جامعه منوط بر تغییر فردی اســت. این اســتاد حوزه و دانشگاه 
با اشــاره به این روایت از امام سجاد)ع( که فرمودند: »ترویج پنج گناه در جامعه، 
توفیــق بهره گیری مردم از نعمت های مادی و معنوی را ســلب می کند«، ادامه 
داد: نخستین گناه »ظلم به مردم و خودمان« است که در همین راستا در دعای 
کمیل می خوانیم »َظلَْمُت نَْفِســي« که مصداق بارز ظلم به خود غیبت، تهمت، 

گران فروشی و بداخاقی با همسر و فرزندان است.
حجت االسام والمسلمین رفیعی دومین گناه که موجب جلوگیری از نزول نعمات 
الهی بر ســر مردم می شود را »دست کشیدن از انجام کار خیر« دانست و افزود: 
خداوند نعمت انفاق را با هدف کسب ثواب برای بندگان خود بر زمین نازل کرده 
اســت. وی سومین گناه که نعمات الهی را از انسان دور می کند، »عدم توجه به 
امــر به معروف و نهی از منکر در جامعه« خواند و گفت: کفران نعمت و ِشــکوه 
مداوم از دیگر گناهانی محسوب می شود که نعمت هایی نظیر سامت، امنیت و... 
را از بندگان ســلب می سازد. این کارشناس مذهبی تحول اجتماعی را منوط بر 
تغییر درونی و فردی دانســت و خاطرنشان کرد: تغییر وابسته به شروطی است 
که نخستین شرط آن »داشتن باور به تغییر و عدم یأس و ناامیدی« است و پس 
از آن »ارزیابی گذشته« باید صورت بگیرد و سپس »جبران کاستی ها و ضعف های 
گذشته« باید انجام شود و در نهایت از »فرصت های ویژه ای همچون شب های قدر 

بهره گیری« شود تا به برکت این شب های عزیز قلم عفو بر گناهان کشیده شود.
گفتنی اســت، حجت االسام والمسلمین ناصر رفیعی پس از سخنرانی، مراسم 
احیا و قرآن سر گرفتن را اجرا کرد و در ابتدای این مراسم نیز »مهدی سروری« 
و »حجت االســام جعفر اسامی فر« به قرائت دعای پرفیض جوشن کبیر و ذکر 

مصیبت موالی متقیان حضرت علی)ع( پرداختند.

برنامه شب های قدر حرم رضوی برای دانشجویان ©
مسلمان روسیه زنده پخش شد

آستان: به همت مدیریت خبر و 
رسانه آســتان قدس رضوی، ویژه 
برنامه شــب های قدر حرم مطهر 
رضوی از طریــق فضای مجازی 
به صورت ارتبــاط زنده تصویری 
)LIVE( برای دانشجویان مسلمان 

مقیم روسیه پخش می شود.
این ویژه برنامه به مدت سه شب در شب های نوزدهم، بیست و یکم و بیست وسوم 
ماه مبارک رمضان همزمان با شب های سه گانه قدر از ساعت 19:30 به وقت تهران 
از طریق صفحه اینستاگرام به نشانی mais__ru به صورت ارتباط زنده تصویری 
)LIVE(  پخش می شــود.مداحان و ذاکران اهل  بیــت)ع( در این ویژه برنامه در 
وصف مظلومیت و ضربت خوردن حضرت علی)ع( به مدیحه سرایی، نوحه خوانی و 
قرائت زیارت امین اهلل می پردازند و تصاویری از حال و هوای شب های عزای علوی 

در حرم مطهر رضوی به صورت زنده برای مخاطبان پخش می شود.

به همت بنیاد فرهنگی رضوی انجام شد 

 طرح تکریم ۵۰ هزار نوجوان مشهدی©
 با اهدای بسته های متبرک 

آســتان: همزمان با ماه مبارک 
رمضان، بــه همت بنیاد فرهنگی 
رضوی و با مشــارکت مؤسســه 
به نشر)انتشــارات آســتان قدس 
رضــوی( 50 هزار نوجــوان تازه 
می شوند. تکریم  مشهدی  مکلف 

بنیاد  مدیرعامل  باغگلی؛  حسین 
فرهنگی رضوی در گفت وگو با آستان نیوز درباره کیفیت اجرای این طرح معنوی 
گفت: رسیدن به مرحله تکلیف، آغاز بندگی است و با احترام گذاشتن به نوجوانانی 
که وارد مرحله بندگی خداوند می شوند در واقع باورهای دینی و ارزش های الهی 
را در آن هــا نهادینه کرده ایم.وی هدف از اجرای این طرح را تکریم و تشــویق 
نوجوانان تازه به سن تکلیف رسیده دانست و افزود: در این طرح، 50 هزار نوجوان 
دختر و پسر تازه مکلف شده مشهدی با حضور خادمان و خادمیاران رضوی در 
منازل آنان بسته های متبرک را دریافت می کنند.باغگلی افزود: این هدایا شامل 
تسبیح و ســجاده، نبات متبرک و اقام فرهنگی همچون کتاب ویژه رده سنی 

نوجوانان است.  
گفتنی اســت، این طرح در روز نخســت اجرای خود با حضور مدیرعامل بنیاد 
فرهنگی رضوی در کنار خادمان آســتان قــدس رضوی و با رعایت کامل نکات 

بهداشتی انجام شد.

رئیس اداره تولیدات فرهنگی آستان قدس رضوی خبر داد

پخش3۰ فراز از دعاهای ماه رمضان از فضای مجازی©
آستان: رئیــس اداره تولیدات فرهنگی آستان قدس رضوی از پخش30 فراز از 

دعاهای ماه رمضان از طریق فضای مجازی خبر داد.
حجت االسام والمسلمین حسین مهدوی پارسا گفت: با توجه به شیوع ویروس 
کرونــا و عدم حضــور زائران و مجاوران در بارگاه منور امام هشــتم)ع( خدمات 
فرهنگی اداره تولیدات فرهنگی معاونت تبلیغات اسامی آستان قدس رضوی در 

شب های قدر به صورت مجازی ارائه خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه اداره تولیدات فرهنگی یکی از دفاتر فعال در حوزه تأمین 
و تولید کتاب و محصوالت فرهنگی اســت که با رویکرد ارائه خدمت به زائران و 
مجــاوران امام رضا)ع( فعالیت می کند، افزود: پخش30 فراز از ادعیه ماه رمضان 
ویژه فضای مجازی با موضوعات دعای افتتاح، ابوحمزه ثمالی و ادعیه سحر، پخش 
کلیپ صوتی 15 برش از سخنرانی های حرم مطهر رضوی با موضوعات مختلف، 
پخش نماهنگ کوتاه از نکته هاي ناب آیات قرآني و... از جمله برنامه های تدارک 
دیده شده از سوی این اداره برای اجرا در طول ماه رمضان و شب های قدر است. 
حجت االســام مهدوی پارسا با بیان اینکه تأمین و تولید کتاب و محتوای مورد 
نیاز زائران از مهم ترین فعالیت های اداره تولیدات فرهنگی اســت که در راستای 
ترویج معارف دینی، تبیین اهمیت و جایگاه کتاب و کتاب خوانی در بین نســل 
جــوان و ایجاد ارتباط بین زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی صورت می گیرد، 
خاطرنشان کرد: نشر 30 برش کتاب از تولیدات معاونت تبلیغات اسامی آستان 
قدس رضوی و نشر کتاب هایی با عناوین آیه های دخترانه، قرآن در سبک زندگی 
روح اهلل و رهیافت روزه در شبکه های اجتماعی از دیگر برنامه های اجرایی این اداره 

در شب های قدر است.
وی ادامه داد: همچنین در طول سال مسابقات فرهنگی متعددی با هدف تعامل 
و معرفت افزایی زائران از سوی اداره تولیدات فرهنگی طراحی و برگزار می شود، 
برپایی مسابقه »دریای رحمت« در شب های قدر و برگزاری مسابقه قرآني »گامی 
به ســوی نور« در طول ماه رمضان از دیگر ویژه برنامه های تدارک دیده شده از 
ســوی این اداره است که با همکاری رســانه ملی در حال اجراست.رئیس اداره 
تولیدات فرهنگی آســتان قدس رضوی افزود: بهره مندی از مراسم حرم مطهر 
رضوی از طریق سایت رسمی اداره تولیدات فرهنگی حرم مطهر رضوی به آدرس 
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است؛  رضوی  منور  حرم  اینجا  آستان   
صحن و سرای امام معصومی که هیچ گاه 
نزده؛  و مجاورش  زائر  به سینه  رد  دست 
ایشان را امام رئوف می شناسیم اما امروز 
در های  با  دنیا  سراسر  در  دوستدارانش 
روبه رو  سرایش  و  صحن  و  حرم  بسته 
هستند؛ بنابراین دل های  خود را روانه حرم 
و حریمش  می کنند تا در شب های قدر با 
بهره جستن از خوان پربرکت مهر و رحمت 
امام رضا)ع( بتوانند از الطاف بی دریغشان 

بهره مند شوند.
شب های قدر چلچراغ ماه مبارک رمضان 
است؛ دریای وســیعی است که هر انسان 
گنهکاری امید به غفــران الهی دارد و این 
شــب ها در کنار مضجع شــریف حضرت 
رضا)ع( معنویتی دوچندان دارد؛ شب های 
قدر حرم رضوی در طول سال های گذشته 
در فضایی سراسر نورانی برگزار می شد اما 
امسال به دلیل شــیوع ویروس منحوس 
کرونــا، زائــران و مجــاوران حضرتش از 
بزرگ ترین نعمتی که می توانستند در این 

شب ها از آن بهره ببرند بی نصیب ماندند.
خادمــان حضرت رضا)ع( شــب های قدر 
امســال را مانند زائران و مجاورانش بسیار 
متفاوت گذراندند؛ تجربه شــب های قدر 
بدون حضور پرشــور زائــران و مجاوران؛ 
تجربه ای که خادمان آرزو می کنند هیچ گاه 

در طول تاریخ تکرار نشود.
حرم مطهر رضوی در شــب قــدر در این 
ماه مبارک رنگ و بویی خاص تر داشــت؛ 
رنگ و بویی که بســیاری از خدام آن را با 
»السام علیک یا غریب الغربا« معنا و زمزمه 
می کردند. باید به سراغ تعدادی از این خدام 
رفــت تا حال و روز دل آن ها را جویا شــد 
هر چند که به قول قدیمی ها »رنگ رخساره 

خبر می دهد از سر درون...«. 

 خیلی از خدام هم نمی توانند »
مشرف شوند

ُکنج  صحن را بــرای راز و نیازش انتخاب 
کرده بود؛ ثانیه ها به حرکاتش دقت کردم، 
ســر به تمنا بر آســتان و در برابر حضرت 
گذاشته بود و پس از لحظاتی چشمانش پر 
از اشک می شد و مانند گلی پژمرده سر به 
زیر می برد.می گوید: 1۴ ســال است که به 
خدمت در این صحن و سرا مشغول است و 
تاکنون این گونه با خلوتی حرم غصه نخورده 
است.سیدحسین محسن زاده از دربانان حرم 
مطهر رضوی می گوید: از زمانی که پای به 
حرم مطهر گذاشته ام تاکنون چنین غم و 
غربتی را به صورت یکجا و آن هم اینچنین 

سهمگین به چشمانم ندیده ام.
دربــان حرم مطهــر رضوی با اشــاره به 
مراسم شب های قدر در سال های گذشته 
خاطرنشــان کرد: همه به خوبــی به یاد 
دارند که سال های گذشته حرم مطهر در 
شب های قدر حال و هوایی استثنایی را به 
زائران خود هدیه می داد اما امسال ما خدام 
نمی دانیم با این تنهایی و سکوت در حرم 

مطهر چه باید کرد.
محســن زاده با بیان اینکه دو ماه از آخرین 
تشرفم به حرم مطهر می گذرد، عنوان کرد: 
شرایط به گونه ای رقم خورد که بسیاری از 
خدام نمی توانســتند در این روزها به حرم 
مطهر مشــرف شــوند اما امروز با لطف و 
عنایات حضرت رضا)ع( بود که در تماسی از 
بنده خواستند تا در شب قدر در حرم مطهر 
رضوی حاضر شوم تا باز هم در راه یکی از 

گوهرهای عالم بشریت خدمت رسانی کنم.

جای خالی زائران ما را رنج می دهد»
جواد شجاعی؛ از خادمین اداره فرش حرم 
مطهر رضوی در پاســخ به این پرسش که 
آیا کار شــما در این شب ها تسهیل شده 
است، گفت: شاید این سخن درست باشد 
که حجم کاری بســیاری از خدام در حرم 
مطهر رضوی کاسته شده اما واقعیت این 
است که همه خدام حرم امام رضا)ع( حاضر 
هستند تا پای از دست دادن جان خود در 
راه خدمت به زائران حضرتش از توان خود 

استفاده کنند.
وی با تأکیــد بر اینکه دیدن حرم حضرت 
رضا)ع( خالــی از زائر از همه جوانب کار را 
برای ما ســخت می کند، یادآور شد: سال 
گذشــته چنین لحظاتی تمامی زائران و 
مجاوران در سراســر صحن و سرای حرم 
مطهر دست به دعا برداشته بودند و ما نیز 
به تبع آبروی همین زائران حاجت خود را 
از خدا و اهل بیت)ع( می گرفتیم اما امسال 
آنچه ما را سخت رنج می دهد جای خالی 
زائران در جای جای حرم مطهر رضوی است.

خادم اداره فــرش حرم مطهر ادامه داد: ما 
خدام حرم رضوی به خصوص خدام بخش 
فرش ترجیح می دهیم کار بســیار زیاد و 
طاقت فرسایی را با مدت طوالنی برای زائران 
و مجاوران مشرف شده به حرم مطهر انجام 
دهیم امــا بارگاه حضرت رضا)ع( این گونه 
نباشد. شجاعی با اشاره به درخواست های 
متعدد دوستان و آشــنایان برای رساندن 

پیغام به امام رضا)ع( خاطرنشان کرد: زمانی 
که قصد تشــرف به حرم مطهر را داشتم 
کسانی که می دانستند عازم حرم هستم با 
چشمانی پر از اشک و دلی پر از غم و آه از 
دلتنگی خود سخن می گفتند و درخواست 
داشــتند تا از حضرت بخواهم تا به آبروی 
ائمه شفاعت کنند تا این ویروس منحوس 
از جان آدمی دور شــود. خادم اداره فرش 
آســتان قدس رضوی با بیــان اینکه دلم 
می خواهد صحن و ســرا و رواق های حرم 
حضرت رضا)ع( را شــلوغ ببینم بیان کرد: 
چشــم دوختن به گنبــد طایی و ضریح 
زیبای حضرت رضا)ع( یک زیارت خالص 
برای زائران محســوب می شــود اما آنچه 
خدام سال هاست در حال لذت بردن از آن 
هســتند دیدن این ضریح و گنبد در کنار 
زائران بی شمار و عاشقان اهل بیت)ع( است.

از چشم دل که ببینیم درهای حرم »
باز است 

حاج رضا گرامی؛ از پیرغامان حرم رضوی و 
مداحان اهل بیت)ع( هنگامی که پرسشم را 
در خصوص حال و هوای حرم خالی از زائر 
شنید، گفت: اگر از نظر ظاهری به موضوع 
نگاه کنیم تمامی در های حرم مطهر بسته 
است اما اگر واقع بین باشیم و از نظر باطنی 
به این موضوع بنگریم به صراحت می گویم 
که نه تنها در های حرم مطهر رضوی بلکه 
در خانــه هیچ کــدام از ائمــه)ع( به روی 

مؤمنان بسته نیست.
پیرغام بارگاه رضوی در حالی که اشک از 
چشمان خود پاک می کرد، تأکید کرد: اگر 
یک میهمان در خانه ای را بزند صاحبخانه با 
خوشرویی تا جلو در خواهد آمد تا میهمانش 
را به داخل دعوت کند و ما اکنون از امامی 
صحبت می کنیم که هیــچ کس تاکنون 

دست خالی از در خانه اش بازنگشته است.
گرامی ادامه داد: ائمه نگاهشــان به قلوب 
مؤمنان اســت و نیازهای آن ها را می دانند 
اما آن چیزی که موجب می شــود مؤمن 

خود را در دل اهل بیت)ع( 
عزیــز گرداند بــه اعمال و 
بازمی گردد  نیتش  خلوص 
بنابرایــن یقین دارم که اگر 
کسی سامی را از دورترین 
نقطه زمین خدمت حضرت 
بفرستد پاسخ آن را دریافت 

خواهد کرد.
پیرغام حرم رضوی تصریح 
کرد: یکــی از خصلت های 
اساســی حضــرت رضا)ع( 
»رئوف« بودنشــان است که 
این امر همواره ســبب باز 
شــدن گره های بسته و روا 
شــدن حاجت های مؤمنان 

شده و به عقیده من هرگاه در خانه ائمه)ع( 
بســته بود جواب از ســوی آن ها زودتر به 
دست ما خواهد رسید، مثل آن کسی که 
مسلمان نیست اما به حضرت ابوالفضل)ع( 
دخیل می بندد و زودتر از حد معمول جواب 
می گیرد.وی ادامه داد: اهل بیت)ع( همواره 
برای نگه داشــتن امیــد در دل مؤمنان از 
آبروی خود در برابر خداوند بهره می جویند 
و اجازه نخواهند داد کسی دست خالی از در 
منزلشان بازگردد.گرامی با اشاره به دل های 
تنگ مردم خارج از حرم مطهر خاطرنشان 
کرد: هر گاه آشنایان و نزدیکان مرا می بینند 
از من می خواهند تا برایشــان تصویری از 
درون حرم مطهر ترســیم کنم اما چه باید 
کرد که ترسیمی صحیح از غربت و غریبی 
را در چنین گســتره ای نمی توان به زبان 
آورد.پیرغــام حرم رضوی با بیان اینکه ما 
با دیــدن زائران ذوق می کنیم، گفت: هیچ 
کس به جز خدام این بارگاه نمی دانند راه 
رفتــن یک کودک خردســال در صحن و 
سرای حرم مطهر یا راز و نیاز زن و شوهری 
جوان در گوشه ای دیگر از این صحن و سرا 
چه لذتی را به قلوب خدام القا می کند و این 
احساس تنها نتیجه یک عقیده خالص قلبی 
با عنوان »نوکری زائر حضرت رضا)ع(« است.

اگر واقع بین باشیم 
و از نظر باطنی 
به این موضوع 

بنگریم به صراحت 
می گویم که نه 

تنها در های حرم 
مطهر رضوی بلکه 
در خانه هیچ کدام 
از ائمه)ع( به روی 

مؤمنان بسته 
نیست

بــــــــرش

خدام بارگاه منور حضرت رضاj ازتجربه شب قدر بدون حضور  زائران می گویند 

توزیع ۸۰ بسته مواد غذایی ©تنهایی ایوان طال
بین نیازمندان منوجانی  

آســتان: به همت خادمیاران رضوی ۸0 
بسته مواد غذایی بین نیازمندان شهرستان 
منوجــان توزیع شــد.ابراهیم ســاالریان؛ 
مســئول کانون مرکزی خادمیاران رضوی 
شهرســتان منوجان با اشــاره به خدمات 
چشــمگیر خادمیاران رضوی عنوان کرد: 
پس از فرمان مقام معظم رهبری در برپایی 
رزمایش کمک مؤمنانه برای دست گیری از 
مستمندان و افراد آسیب دیده، فعالیت ها و 
اقدام های کریمانه خادمیاران شتاب بیشتری 
به خود گرفت.وی افزود: درراستای خدمت 
کریمانه خادمیاران، ۸0 بسته غذایی به ارزش 
افــزون بر ۸0 میلیون ریال همزمان با اولین 
شب از شــب های قدر بین نیازمندان توزیع 
شد.ساالریان تصریح کرد: این بسته ها شامل 
مرغ، برنج، روغن، رب گوجه، ماکارونی، سویا 
و قند و ارزش هر بسته بیش از یک میلیون 
ریال است.گفتنی است، از ابتدای ماه مبارک 
رمضان تاکنون ۲00 بسته معیشتی و ۴ هزار 
وعده غذای گرم در طرح »خدمت کریمانه« 
بین نیازمندان شهرستان منوجان توزیع شده 

است.

»سفره مهربانی« برای ©
روزه داران شهرستان گلوگاه 
آســتان: به همــت خادمیــاران رضوی 
شهرستان گلوگاه، مرحله دوم رزمایش کمک 
مؤمنانه در راســتای خدمت به خانواده های 
آسیب دیده از ویروس کرونا اجرا شد. مرحله 
دوم رزمایــش کمک مؤمنانه در قالب طرح 
ســفره مهربانی با تهیه ۲00 سبد غذایی با 
مشــارکت کانون های محلی امام رضا)ع( و 
مشارکت پرشــور خادمیاران رضوی برگزار 
و در میــان خانواده های کم برخوردار توزیع 
شد.بر اساس این گزارش این بسته ها شامل 
برنج، روغن، رب گوجه، ماکارونی، سویا، پنیر، 
خرما، مرغ، چــای و قند بوده که ارزش هر 

بسته ۲ میلیون ریال برآورد شده است.

توزیع بسته  های ارزاق بین ©
خانواده های نیازمند مبارکه

آستان:1۴0 بسته  ارزاق بین خانواده های 
آسیب دیده و نیازمند با لبیک به فرمایشات 
مقام معظم رهبری توسط خادمیاران بارگاه 
منور رضوی در شهرستان مبارکه اصفهان 
توزیع شــد.با توجه به شرایط فعلی کشور 
که ضروری اســت با همدلی و نوع دوستی 
مشــکات کشــور را حل کرد در حرکتی 
خداپسندانه خادمیاران بارگاه منور رضوی با 
لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری در 
رزمایش کمک مؤمنانه به یاری نیازمندان 
و آســیب دیدگان ناشــی از ویروس کرونا 
شــتافتند و 1۴0 بســته  ارزاق را به نیت 
امام رضا)ع( بین خانواده های آســیب دیده 
و نیازمنــدان توزیع کردند.در این مراســم 
حجت االسام والمسلمین موسوی؛ نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه شهرســتان مبارکه 
از تمامی خیــران و خادمیارانی که از زمان 
شیوع ویروس کرونا در صحنه حاضر شدند 
و خالصانه به عموم مردم کمک رسانی کردند 

قدردانی و تشکر کرد.

»سفره مهربانی« در ©
سوادکوه هم پهن شد 

آستان:300 وعده غذا در قالب طرح »سفره 
مهربانی« توسط خادمیاران رضوی در سوادکوه 
توزیع شد.300 وعده غذای گرم توسط جمعی 
از خادمیاران رضوی و بســیجیان سوادکوه 
پس از طبخ و بســته بندی بیــن نیازمندان 
این شهرستان توزیع شــد. پیش از این هم 
تعداد 600 وعده غــذای گرم  در دو مرحله 
دیگر توســط خادمیاران رضوی شهرستان 
سوادکوه طبخ، بسته بندی و توزیع شده بود. 

توزیع یک هزار بسته ©
معیشتی بین نیازمندان ساری

آســتان: مدیر کانون مرکزی خادمیاران 
رضوی شهرستان ساری از توزیع یک هزار 
بسته معیشــتی بین نیازمندان ساری در 
قالب کمک مؤمنانه بــه همت خادمیاران 
رضوی خبر داد و گفت: برای تهیه هر بسته 

معیشتی 3 میلیون ریال هزینه شده است.
سیدعباس حســینی نژاد از کمک مؤمنانه 
کانون خیرین خادمیاران رضوی شهرستان 
ســاری خبر داد و گفت: در راستای تحقق 
منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت 
از مســتمندان، نیازمندان و آسیب دیدگان 
ناشــی از بیماری کرونا بــا همت و تاش 
خادمیاران کانون ها گام های بسیار سازنده ای 
در این زمینه برداشته شده است.حسینی نژاد 
با بیان اینکه برای تهیه هر سبد کاال 300 هزار 
تومان هزینه شده است، گفت: انتظار می رود 
تمامی کانون های موضوعــی و خادمیاران 
رضوی ساری، در ماه مبارک رمضان که ماه 
انفاق، ایثار و گذشت است وارد عرصه شوند و 
تمامی کمک های خود را به صورت متمرکز 
انجام دهند تا شــاهد حضور و حماســه ای 
دیگــر از جنس وحدت و همدلی باشــیم.

سرزمین آفتاب

خـــبر

 شنبه 27 اردیبهشت 1399  22 رمضان 1441 16 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9247 

 آستان  همزمان با شب های قدر مدافعان سامت بر 
بالین بیماران با مشکات حاد تنفسی در بیمارستان رضوی 

شب زنده داری کرده و مراسم احیا را برگزار کردند.
پرستاران و پزشــکان بیمارستان رضوی که در شب های 
نوزدهم و بیســت و یکم ماه مبــارک رمضان در اورژانس 
بیماران حاد تنفسی مشــغول خدمت بودند، مراسم این 

شب های پرفیض را بر بالین بیماران احیا کردند.
در این شــب های گران قدر، مدافعان سامت مشغول به 
خدمت در این مرکز درمانی ویژه، جلوه هایی زیبا از خدمت 
بــه خلق خدا و عبادت و راز و نیاز با پروردگار متعال را به 

نمایش گذاشتند.
مراسم شب زنده داری و قرائت دعا در اورژانس بیمارستان 
رضوی در حالی انجام شــد که پرســتاران با لباس های 
حفاظت شخصی و رعایت تمامی نکات بهداشتی بر بالین 

بیماران مشغول به خدمت بودند.
گفتنی است، بیمارستان رضوی برای همکاری با دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد در فرایند مبارزه با ویروس منحوس کرونا، 
از ابتدای اسفند سال گذشته، اورژانس شماره ۲ خود را به 
پذیرش بیماران با شرایط حاد تنفسی اختصاص داده است.

»احیا« به شیوه 
مدافعان سالمت

قاب رضوی

 آستان: به همت دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان 
خراسان رضوی، بیش از 3هزار وعده غذای متبرک رضوی در 
توسط  گلشهر  محله  کم بضاعت  و  محروم  خانواده های  میان 

خادمان حضرت رضا)ع( توزیع می شود.
به گزارش آســتان نیوز، بیش از یک هزار وعده غذای متبرک 
رضوی شب گذشته با حضور خدام حضرت رضا)ع( و خادمیاران 
رضوی به همت دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان 
خراســان رضوی در میان بیش از ۴00 خانــوار از محرومان و 

مستضعفان محله گلشهر مشهد ویژه وعده افطاری توزیع شد.
خادمان حضرت رضا)ع( در قالب این ویژه برنامه با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی در محل توزیع غذای متبرک رضوی که 
حیاط مدارس تعیین شــده از سوی دفتر نمایندگی در محله 
گلشهر بود، اســتقرار پیدا کردند و با تشکیل صفوف منظم و 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی، دعوت نامه های غذا را دریافت و 

غذای متبرک رضوی را تحویل مردم دادند.
با توجه به جمعیت این محله، پیش بینی می شود عاوه بر یک 

هزار وعده غذای توزیع شده، بیش از ۲هزار وعده غذای متبرک 
دیگر در دو روز آینده در میان خانوارهای محروم و مستضعف 
محله گلشهر توزیع شــود، از همین رو در مجموع در سه روز 
بیش از 3هزار وعده غذای متبرک رضوی در محله گلشهر توزیع 
خواهد شد.گفتنی است، به همت دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در استان خراسان رضوی، در ماه مبارک رمضان روزانه 
بیش از یک هزار وعده غذای گرم برای تبرک و تیمن در قالب 
وعده افطاری در مناطق حاشیه شهر مشهد میان نیازمندان و 
محرومان توزیع می شود و از اول ماه مبارک رمضان تاکنون به 
همت این دفتر نمایندگی، بیش از 1۸ هزار وعده غذای متبرک 

رضوی در مناطق حاشیه شهر مشهد توزیع شده است.

خبر

بیش از 3هزار وعده غذای متبرک رضوی در محله گلشهر توزیع می شود

میهمانان سفره کرامت رضوی
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 تدین و آبروداری نیز در گرو خردورزی و تعقل است  اندیشه: کرم سیاوشی، دانشیار گروه الهیات دانشگاه بوعلی سینای همدان در یادداشتی با عنوان »عقل گرایی در نهج البالغه« نوشت: در روایتی 
از امام علی)ع( نقل شده: جبرئیل حضرت آدم را به گزینش یک مورد از میان »عقل«، »حیا« و »دین« دعوت نمود. آدم)ع( عقل را برگزید، سپس حیا و دین نیز خود را همراه با عقل معرفی کردند. مفهوم بلند این 

سخن عرشی امام علی)ع( آن است که حتی تدین و آبروداری نیز در گرِو خردورزی است و این گونه نیست که فرد مسلمان بدون آراستگی به خردورزی بتواند از دین و ایمان صحیحی برخوردار باشد.  

جمهوری اسالمی در شرایط کرونایی و پساکرونا©
در دو ماه و اندی که از توفان به پا شده از سوی ویروس کوچک کرونا با اندازه 100 
نانومتر می گذرد، ابعاد مختلف این رویداد بزرگ قرن به اجمال یا تفصیل و به دقت 
یا شتاب زده مورد بررســی های گوناگون قرار گرفته است. سزاوار است جمهوری 
اسالمی ایران نیز نه از باب همراهی و همرنگی با جماعت، بلکه برای حفظ قدرت 
ابتکار خود در آینده، به چگونگی حفظ بالندگی رویکرد تمدنی خویش در شرایط 
کرونایی و پسا کرونا بیندیشــد. مراد از رویکرد تمدنی در اینجا جهت گیری های 
فراملی مطالعات و پژوهش های ملی در چارچوب مسائل و ظرفیت های امت اسالمی 
)معطوف به تمدن نوین اسالمی( در مرحله نخست و جامعه جهانی در مرحله پس 
از آن اســت. ویروس کرونا پرسش ها و تأمالت بسیاری را در ابعاد مختلف زندگی 
انسان برانگیخته است که شاید بتوان مهم ترین آن ها را در زمینه های غیرپزشکی در 

این ساحت ها دسته بندی کرد: 
ـ ساحت معرفتی: مفاهیم و عناوینی مثل مفهوم خدا، صفات خدا، نگاه خداوند به 
انسان، عالم غیب، عالم طبیعت، انسان و ویژگی های او، رحمت و رنج و بال و نعمت 
و عذاب در زندگی انسان، کارکردهای دین، مشترکات معرفتی ادیان و مانند آن و 

تأثیر آن ها در فهم پدیده کرونا در این محور می گنجد. 
ـ ساحت معنوی: مفاهیم و عناوینی مانند عبادت و عبودیت، ُشکر، دوست داشتن 
خدا، دوست داشتن آفریده های خدا، بدست آوردن خشنودی خدا، دوست داشتن 
انسان های برتر و انسان های وارسته، مشترکات معنوی ادیان و مانند آن و پیوندهای 

آن ها با مهار ساختن کرونا در این محور می گنجد.
ـ ســاحت اجرایی و اجتماعی: تعریف و ابعاد مفاهیم و عناوینی که در این محور 
قرار می گیرد، در پی شــیوع ویروس کرونا با چالش های نظری و عملی فراوانی روبه رو 
شده است: جایگاه دولت، اختیارات دولت، مفهوم و شاخص های دولت کارآمد، فرایند 
تصمیم گیری، نظام های مختلف اجتماعی، فضای اندیشه و آزادی بیان، رفاه اجتماعی، 
دموکراســی و مردم ساالری، افزایش به کارگیری تجهیزات نظارتی و امنیتی در سطح 
جامعه، تجارت، تولید و توزیع کاال، جهانی شدن، ظرفیت ها و قابلیت های سازمان های 
منطقه ای و جهانی اسالمی، جابه جایی های محتمل در قدرت های جهانی از غرب به شرق، 
دیپلماســی پزشکی، خلقیات ایجابی و سلبی مردم و آسیب ها و ظرفیت های آن برای 
سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها، اوقات فراغت، وطن دوستی و قومیت گرایی، اختالفات 
مذهبی، رسانه و فضای مجازی، جایگاه و نقش آفرینی گروه های اثرگذار بر افکار عمومی 
مانند روحانیان و هنرمندان و ورزشکاران و ارزیابی توان نقش آفرینی هر یک از آن ها در 
مدیریت افکار عمومی، ظرفیت های نهادهای مختلف مانند خانواده و آموزش و آموزش 
عالی و مانند آن.در کنار چالش هایی که به آن ها اشــاره شد، فرصت هایی هم از منظر 
تمدنی برای ما فراهم آمده که شاید مهم ترین آن ها را بتوان در چهار محور زیر بیان کرد:

ـ بازگشت دوباره نگاه ها به آسمان و جایگاه دوباره یافتن بسیاری از نمادها و پیام ها و 
ارزش های معنوی در زندگی انسان ها و مجال یافتن طرح نظریه دینی توحید و ابعاد 
مختلف آن به ویژه مفهوم درست امامت و والیت به مثابه مناسب ترین راه نزدیک 
شدن به مبدأ هستی. بی تردید آموزه های دینی ما و به ویژه مکتب اهل بیت)ع( برای 
پرداختن به این مسئله بسیار فربه است و در صورت یک ارائه روشمند و سنجیده 
می توان آحاد امت اســالمی را مورد خطاب قرار داد و به آن ها برای بیرون رفتن از 

این چالش مدد رساند. 
ـ تجدیدنظــر در مفهوم، چگونگی و اندازه تولید، توزیع و مصرف کاال در ســطوح 
مختلف و مجال یافتن طرح نظریه دینی کفاف در معیشــت به مثابه یک نظریه 

جامع و به شدت راهگشا.
ـ پایان یافتن موج ســوم مورد نظر الوین تافلر و بازگشت دوباره انسان به خانواده 
و مجــال یافتن نظریه دینی خانواده تراز اســالمی در فضای فناوری های نوین به 

اصطالح مجازی.
ـ روبه رو شدن روابط بین الملل با چالش هایی جدید و مجال یافتن طرح یک نظریه 
اسالمی برای روابط بین کشــورهای اسالمی بر پایه مصالح عمومی امت و با غیر 

کشورهای اسالمی بر پایه همکاری های بشردوستانه.
بی تردید یکی از نخســتین پیامدهای این پژوهش و به طبع پس از صورت قانونی 
یافتن آن، بازخوانی و تجدید نظر در اسناد کالن کشور مانند سند الگوی اسالمی 
ایرانی پیشــرفت )که هنوز نهایی نشده است(، نقشــه جامع علمی کشور، نقشه 

مهندسی فرهنگی کشور و دیگر سیاست های کلی مصوب است.

 اندیشه/ موسوی، فاطمی نژاد  توسعه بی حد 
و حصر تجاری ســازی آن هم با مدل مال سازی و 
بلندمرتبه سازی سبب شده سرمایه داران به تأسیس 
این مال ها در هر نقطه ای از شهر فکر کنند. اما آیا 
همه واقعیت ماجرا توسعه اقتصادی است؟ آیا مال ها 
با هزینه های هنگفت خود، بیزینس مناسبی در بازار 
امروز به حساب می آیند؟ چرا به تازگی این مال ها در 
مناطق کم برخوردار ایجاد می شوند؟ آیا این اتفاق را 
می توان گامی در راستای کاهش بی عدالتی شهری 
و فرهنگی قلمداد کــرد؟ آنچه در ادامه می خوانید 
گفت و گوی ما با حجت االسالم دکتر محمدمهدی 
نادری قمی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی)ره( در همین زمینه است.

جنــاب دکتر! فــارغ از تأثیــرات زیاد   
مال سازی ها بر جنبه های فرهنگی و اقتصادی 
شهر، امروزه شاهدیم که حجمی از آن ها در 
ادعای رفع تبعیض  با  و  مناطق کم برخوردار 
و محرومیت ساخته می شــوند. چرا به نظر 
چنین مدعایی با آنچه امروزه در مورد مال ها 
و تجاری سازی افسارگسیخته می گویند جور 

در نمی آید؟
برای فهم این موضوع باید سابقه تاریخی این اتفاقات 
را مدنظر قــرار دهیم. پس از جنگ جهانی دوم ما 
شــاهد برتری فرهنگ آمریکایی از نظر اقتصادی 
نســبت به اروپا و سایر کشــورهای غربی هستیم. 
اما نکته جالب اینجاست که این مال ها در فرهنگ 
مصرفی آمریکایی، اغلب نه در مراکز اصلی و مهم 
بلکه در حومه شــهرهای مهم شــکل می گیرند؛ 
بنابراین صرفاً افراد پولدار نیستند که به این مال ها 
سر می زنند بلکه طیفی از کسانی هستند که رؤیای 

پولدار بودن را در سر می پرورانند. 
از آنجایی که افراد عوام و سطح پایین تر اروپا پیش 
از این به آمریکا مهاجرت کرده بودند، نگاهشــان 
ماننــد اروپاییاِن تحصیلکرده، روشــنفکری نبود، 
بلکه نگاه مصرفی و رؤیــای پولدارمآب بودن را در 
سرمی پروراندند. آمریکای عوام ابتدا فروشگاه سازی 
را مطابق مکتب شــیکاگو در داخل شهر آغاز کرد 
اما رفته رفته این فروشگاه ها را در حومه شهرک ها 

ساخت.
در این فروشــگاه ها افراد هر چند نمی توانســتند 

خریدی انجام دهند اما به مرور مرکز تجمعشــان 
این مکان ها می شود و اینجاست که سعی می کنند 
حس عقب ماندگی خودشان را از پولدار بودن کمی 

جبران کنند. 

با همین نگاه، برای نمونه آشــپرخانه در فرهنگ 
مســکونی آمریکایی، مــکان نمایــش کاالهای 
 شــیک می شــود. یا پنجره بزرگ خانه که به آن

picture window می گوینــد را طــوری تعبیــه 
می کنند که وسایل داخل خانه را برای افراد داخل 
کوچه به نمایش بگذارند و افراد کم برخوردارتر هم 
سعی می کنند با گذاشتن وسایل شیک خودشان 
در معرض دیــد، خودنمایی کنند. این فرهنگ در 

جامعه ســرمایه داری آمریکا درصدد ایده آل نشان 
دادن زندگی مبتنی بر پول و ثروت است. 

پرسشــی که اینجا پیش می آید تبعات   
رؤیاپروری در ذهن در این فضاهاست. به هر 
حال همه عمر که نمی شــود تماشاچی بود! 
واکنش های مختلفی مانند افسردگی، ناکامی، 
احســاس بی عدالتی و... برای این افراد به 

وجود نمی آمد؟ 
در مورد تجربه طوالنی تماشاچی بودن نگاه فرویدی 
می گوید اینجا عقده ها تولید می شود، ولی منجر به 
تالش شما برای تغییر وضعیت نمی شود، بلکه سبب 
می شــود افراد منتظر فرصت هایی باشند و در آن 

فرصت تالش کنند به نقطه ایده آل 
خودشان برسند. این فرصت ها نیز 
از جنس کالهبرداری یا مثالً همین 
اتفاقاتی هستند که در شرکت های 
هرمــی رخ می دهنــد. زمانی که 
وضعیت غیراخالقی سرمایه داری بر 
جامعه سوار شد، افراد نیز به تبع به 
دنبال راه های غیراخالقی می افتند 
و آن را بــه مثابه یک فرصت تلقی 
می کنند. شما اگر به واژه کارآفرین 
یا entrepreneurship نگاه کنید به 
معنای فرصت طلب می رسید. وقتی 
در ادبیات روزمره به واســطه تکرار، 
این فرصت طلبی جــا می افتد، در 
چنین فضایی شــما دیگر ســراغ 
اشخاص ثروتمند نمی روید بلکه به 
افرادی همچون نزدیکان و دوستان 
که به شما اعتماد بیشتری دارند به 
دیده فرصت نــگاه می کنید. اینجا 
دیگر با دیدن تضادها و تبعیض ها 
انقالب اجتماعی رخ نمی دهد بلکه 
افراد به جای سیســتم باالدســت 
کــه آن را ایــده آل می داننــد در 
همدیگر دنبــال فرصت می گردند. 

تغییــر دیگــری که در مــردم رخ 
می دهد تبدیل شدن استرس های روانی اینچنینی 
به حالت های عادی مردم اســت، به تعبیری آن ها 
خودشــان می خواهند چنین وضعیتــی در آن ها 
باقی بماند. این یک نوع بیماری حاصل از مدرنیته 
اســت که فرد با رؤیاپردازی خودش را به آن نقطه 
نزدیک می بیند و بــرای لحظاتی خودش را راضی 
نگاه مــی دارد و بعد البته بــه نقطه قبلی خودش 
برمی گــردد. مشــابه اعتیاد که فــرد را به تحرک 
اجتماعــی وانمی دارد بلکه منجر به جداشــدگی 
اجتماعی او می شود، همواره معتاد می ماند و هیچ 
تالشــی برای تغییر خودش انجــام نمی دهد. به 
نظرم فردی که چنین برنامه ریزی اجتماعی را در 
 ســاخت فضاهای تجاری در نقاط حاشیه نشین و 
کــم برخوردارتر انجام می دهد خوب می دانســته 
چگونــه می تواند با بهره گیــری از این ویژگی های 

روانی انسان، وضعیت موجود را حفظ کند. 

فلســفه    گفت  می توان 
ســاخت این مال ها بیشتر 
برای همین کنترل اجتماعی 

بوده است؟
در تجربه قــرن نوزدهم در اروپا 
تجاربــی از جنس پاســاژهای 
پاریس پس از انقالب فرانســه 
وجــود دارد کــه والتر بنیامین 
بر همین مبنــا می گوید فقرا تا 
پیــش از این دنبــال انقالب و 
تغییر وضع اجتماعی بودند ولی 
پس از طراحی شــهری پاریس 
و به هم ریختــن محالت، تنها 
کاری که می کنند این است که 
داخل پاساژها می آیند تا تجربه 
پولدار بودن را برای خودشــان 
تصور کنند و دیگر دنبال تغییر 
نیستند. اکنون می خواهند شبیه 
کسانی شوند که تا پیش از این 
منتقد آن هــا بوده اند. در چنین 
وضعیتی که به نفع سرمایه داری 
اســت دیگر مقاومت اجتماعی 
به وجود نمی آیــد، چرا که افراد 
تنها حســرت ایــن وضعیت را 
می خورند تــا اینکه بخواهند آن 
را تغییر دهند. چه بســا که افــراد از این اختالف 
اجتماعی حمایت نیز کنند؛ چرا که در تصورات خود، 
سعی می کنند خودشــان را در قله ثروت و پولدار 
 بودن ببینند. این چیزی اســت که سرمایه داری 
مدرن بخشی با ساختن پاساژ و مال و بخشی دیگر 
با رسانه ها درصدد جاانداختن آن است. مشابه همان 
چیزی که در قرآن در مورد قارون گفته می شــود 
»َفَخــَرَج َعلَی َقْوِمِه فِي زِیَنِتِه َقــاَل الَِّذیَن یُِریُدوَن 
نَْیا یَا لَْیَت لََنا ِمْثَل َما أُوتَِي َقاُروُن إِنَُّه لَُذو  الَْحَیــاَة الُدّ
َحٍظّ َعِظیٍم« در این آیه نیز برخی از مردم می گویند 
» ای کاش آنچه به قارون داده شده ما را نیز می بود« 
یعنــی مردم به جای ظالم حســاب کردن قارون، 
حســرت جایگاه و ثــروت او را می خورند. بنابراین 
همین الگو در جامعه جدید نیز بازتولید می شود و 
به واسطه روزمرگی، این پاساژها و مال ها برای افراد 
نه نقطه برخورد و خشم که نقطه حسرت می شود. 

دکتر نادری قمی: مال ها با باز کردن درهای خود به روی مردم، آن ها را در رؤیای شباهت به میلیاردرها نگه می دارند 

مالسازیوتخلیهاحساسبیعدالتی!

والتر بنیامین 
می گوید فقرا تا 

پیش از این دنبال 
تغییر وضع اجتماعی 

بودند اما پس از 
طراحی شهری 
پاریس، با رفتن 

به داخل پاساژها 
می خواستند تصور 
پولدار بودن کنند و 
شبیه کسانی شوند 

که تا پیش از این، 
منتقد آن ها بوده اند!

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  شنبه 27 اردیبهشت 1399  22 رمضان 1441 16 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9247 

درنگ
مرض مدرنیته با فردیت پیوند خورده است 

مدرنیته ادعــای مهمی با این عنوان دارد که 
فردیت را کشــف کرده است و فرضشان این 
اســت که تا پیش از این انسان سنتی برای 
اینکه به جامعه خدمتی ارائه کند یا عضو آن 
باشد تالش می کرد، ولی ما به انسان آموختیم 
که نه دیگران بلکه خود تو مهم هستی و مقدار 
فاصله و برجستگی تو از جامعه اهمیت دارد. 
مال سازی از این جهت مهم است که فرد برای 
داشــتن این کاالها یا حتی عکس گرفتن با 
آن ها سعی در برجسته کردن خود دارد. این، 

مرض مدرنیته است که با فردیت پیوند خورده 
اســت، یعنی یک نوع تنهایی و خودآزاری. از 
یک طرف فرد با حســرت ها خــودش را آزار 
می دهــد و از یک طرف می خواهد با نمایش 
عکس هایــش در کنار کاالهــای الکچری، 
خودش را برجســته و مهم نشــان دهد. این 
خودآزاری تا جایی پیش می رود که جزو ذات 
فرد می شود، یعنی همواره رؤیای یک ماشین 
شاســی را دارد با علم به اینکه شــاید هرگز 

فرصت دستیابی به آن را پیدا نکند.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 حجت االسالم محسن الویری

      صفحه 5

آگهی مزایده
نظر به ضمانت آقای فرهاد روستایی به پرداخت مبلغ 800/000/000 ریال در پرونده کالسه 644 مزایده، 
پالک ثبتی شماره 39 فرعی از 51 فرعی از 2768 اصلی بخش یک مشهد به نشانی مشهد- خ خسروی 
نو- پاس��اژ والفجر- طبقه منفی یک به مس��احت حدود 16/91 مترمربع شامل واحد تجاری شماره یک 
که حقوق مالکانه آن طی قرارداد 94/2/16/98301 توسط مالک اولیه )بنیاد مستضعفان و جانبازان( به 
مالک فعلی واگذار و در زمان بازدید به عنوان انبار قماش در اختیار مستأجر دارنده قرارداد سرقفلی قرار 
داش��ت و واحد تجاری ش��ماره پنج واقع در زیرزمین دارای پالک ثبتی 49 فرعی از 51 فرعی از 2768 
اصلی بخش یک مشهد با کاربری تجاری به مساحت 15/75 مترمربع که حقوق مالکانه آن طی قرارداد 
94/2/16/63700 توسط مالک اولیه )بنیاد مستضعفان و جانبازان( به مالک فعلی واگذار و در زمان بازدید 
به عنوان انبار قماش در اختیار مستأجر دارنده قرارداد سرقفلی قرار داشت توقیف گردیده و بهای حقوق 
مالکانه واحد تجاری شماره یک به مبلغ 75/000/000 ریال و بهای حقوق مالکانه واحد تجاری شماره 
پنج معادل 73/500/000 ریال ارزیابی گردیده است که در تاریخ 99/3/20 ساعت 9 صبح در محل شعبه 
مزایده اجرای احکام کیفری مشهد واقع در نشانی وکیل آباد8- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری ط2 

واحد مزایده و به باالترین قیمت پیشنهادی فروش خواهد شد. آ-9901034
دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل

دادیار شعبه 10 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 10 مشهد- ملیحه قویدل

آگهی مزایده
نظر به ضمانت آقای محمدناصر حس��ین پور به پرداخت مبلغ 3/500/000/000 ریال در پرونده کالسه 
344 مزایده، 4/5 دانگ پالک ثبتی ش��ماره 1245 فرعی از 226 اصلی بخش 9 مش��هد به نشانی کوی 
عس��گریه خیابان احس��ان- نبش احس��ان 16 پالک های 94 و 98 دارای اعیان به مساحت حدود 122 
مترمربع که 22 متر آن بصورت واحد تجاری آرایشگاه در حال بهره برداری است شامل ملک موصوف با 
مس��احت 155/3 مترمربع استیجاری و موقوفه آستان قدس رضوی با کاربری مجاز مسکونی تراکم کم 
بوده است که حد شرقی آن به معبر 87 و حد جنوبی آن به خیابان 20 متری و حد شمالی به ملک مجاور 
و حد غربی به ملک مجاور و فضای س��بز محدود میباش��د توقیف گردیده و به مبلغ 5/000/000/000 
ریال ارزیابی گردیده است که در تاریخ 99/03/19 ساعت 10 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 مزایده فی المجلس از برنده مزایده 
اخذ خواهد شد و چنانچه ظرف 1 ماه الباقی مبلغ واریز نشود 10 درصد پرداختی به حساب دولت ضبط 

خواهد شد. قیمت پایه 5/000/000/000 ریال می باشد. آ- 9901011
دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل 

دادیار شعبه 3 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 10 مشهد- ملیحه قویدل

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حس��ب تکالیف مقرر در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی 
مص��وب 1390/09/20 آراء ص��ادره از هی��ات موضوع م��اده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی 

سبزوارتصرفات مالکانه و بال معارض اشخاص محرزو جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش 2 سبزوار

- آقای عباس دلش��ادی نس��بت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ  یک باب مغازه به مساحت 11/67 
مت��ر مربع قس��متی ازپ��الک  1458اصلی واق��ع در بخش 2س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��مي                                    

غالمرضا هنرور
- آقای علی اصغر اصغر زاده  نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 136/19 متر مربع 

قسمتی ازپالک  1785اصلی واقع در بخش 2 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي احمد اصغر زاده
بخش3 سبزوار

پالک 3 اصلی اراضی کالته سیفر
- آق��ای رجبعل��ی بقائی نژاد  نس��بت  به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 191/30 متر 
مربع قس��متي ازپالک 90 فرعی از 3  اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��مي

 محمد علی بقائی نژاد 
پالک 5 اصلی اراضی قلعه نو

- آقای محمد رضا نودهی ثانی  نس��بت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 60/33متر مربع 
قسمتي ازپالک 337 فرعی از 5اصلی واقع در بخش 3 سبزوار و قسمتی فاقد ثبت به مساحت 35/42 
متر حوزه ثبت ملک س��بزوار که تواما تش��کیل یکباب منزل را میدهد از محل مالکیت مالک رس��مي                

سید هادی و طاهره شهرت هردو الداغی 
- آقای مجید مومنی نس��بت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 112/45 متر مربع قسمتي 
ازپالک 458 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي اسماعیل کوشکی 
- آقای مهدی اکرمی نسبت  به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 122/12متر 
مربع قس��متي ازپالک 287 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��مي 

محمد ترشیزی
- خانم وجیه شهرآئینی نسبت  به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 122/12 
متر مربع قسمتي ازپالک 287 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي 

محمد ترشیزی 
پالک 6 اصلی اراضی کلوت

- آقای علی کج دری   نسبت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 98/99 متر مربع قسمتي 
ازپالک 98 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي قدرت اله مسکنی 

- آقای سید ابوالحسن حسینی  نسبت  به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
150/43متر مربع قس��متي ازپالک 9795 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت 

مالک رسمي خودش
- خانم سمیه سلیمانی  نسبت  به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 150/43 
متر مربع قسمتي ازپالک 9795 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي 

سید ابوالحسن حسینی  

- خانم زهرا بنجخی  نس��بت  به شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 96/16 متر مربع قسمتي 
ازپالک 4585 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي زهرا دانا  

- آقای جواد نامنی  نسبت  به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 58/77 متر مربع قسمتي ازپالک 
122 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي عباس کوشکی

- خانم فاطمه ش��اره ء نس��بت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 99/30 متر مربع قسمتي 
ازپالک 9795 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی مظلومی فر  
- آقای محمد رضا برغمدی  نس��بت  به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مساحت 81/48 متر مربع 
قس��متي ازپ��الک 1072 فرع��ی از 6  اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��مي                    

علی خسروابادی  
- خانم زهره بینائی  نسبت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 110 متر مربع قسمتي ازپالک  

باقیمانده 2/1 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي خودش
- خانم طیبه غیاثی نسب  نسبت  به یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
201/70 متر مربع قس��متي ازپالک 1057 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت 

مالک رسمي غالمحسین سنگ سفیدی  
- آقای علیرضا غیاثی نسب  نسبت  به یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
201/70 متر مربع قس��متي ازپالک 1057 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت 

مالک رسمي غالمحسین سنگ سفیدی  
- آقای هادی غیاثی نسب  نسبت  به یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
201/70 متر مربع قس��متي ازپالک 1057 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت 

مالک رسمي غالمحسین سنگ سفیدی  
- خانم نس��تر جهان غیاثی نس��ب  نسبت  به یکدانگ ونیم مش��اع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مس��احت 201/70 متر مربع قسمتي ازپالک 1057 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل 

مالکیت مالک رسمي غالمحسین سنگ سفیدی  
- خانم صدیقه رامش��ینی  نس��بت  به شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت 166/90متر مربع 
قس��متي ازپ��الک 51 فرع��ی از 6  اصل��ی واق��ع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��مي

 محمد رضا غفوری غروی
- خانم امینه ایزی  نس��بت  به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مساحت 102/25متر مربع قسمتي 

ازپالک 8892 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي خودش
- خانم فاطمه صادقی امین  نس��بت  به شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت 61/26متر مربع 
قس��متي ازپالک یک فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��مي سید 

حسین صالحی کالته سادات
- آقای علی اکبر کریمی  نسبت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 99/42متر مربع قسمتي 

ازپالک 6634 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي راضیه بیاری
- آقای مجید خس��روجردی نس��بت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 117/02متر مربع 

قسمتي ازپالک 12 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي خودش
پالک 23 اصلی اراضی گودآسیا

- آقای رضا حداد  نسبت  به یکدانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1566/10متر مربع 
قس��متي ازپالک 161 فرعی از 23اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد 

مهدی گنجی
پالک 436 اصلی اراضی دوکاریز

- آقای محسن مهرکیا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 62404/85 متر مربع 
قسمتي ازپالک 436اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي حاج علی مسکنی

بخش 12 سبزوار
پالک1 اصلی اراضی عمیداباد

- آقای هادی طالبی  نسبت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 132 متر مربع قسمتي ازپالک 
170 فرعی از یک  اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی اصغر نوروزی 

- آقای هاشم اله یاری  نسبت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 213/90 متر مربع قسمتي 
ازپالک 170و4301 فرعی از یک  اصلی واقع در بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی 

اکبر رباط سرپوشی 
- آقای یحیی همت طلب  نس��بت  به شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت 192/93 متر مربع 
قسمتي ازپالک 15056و170 فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار که نسبت به پالک 15056 
فرعی بالواسطه از محل مالکیت رسمی زهرا رباط جزی و نسبت به پالک 170 فرعی بالواسطه از محل 

مالکیت رسمی خودش 
- خانم صدیقه ژیان بی کس  نس��بت  به شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 42/20 متر مربع 
قس��متي ازپالک 11127 فرعی از یک  اصلی واقع در بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رسمي 

علی اصغر پژمان ثانی 
- آقای محمد یونس پور  نسبت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 102 متر مربع قسمتي 

ازپالک 5565 فرعی از یک  اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي خودش 
پالک2اصلی اراضی عبدالرحمن

- آقای عباس بنجخی  نسبت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 169/55 متر مربع قسمتي 
ازپالک 289 فرعی از 2  اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد ترشیزی 
- آقای مهدی معظمی فر  نسبت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 68/49 متر مربع قسمتي 
ازپالک 2582 فرعی ) به مساحت 34/27 متر مربع ( و تمامت پالک 2581 فرعی ) به مساحت 34/22 
متر مربع  که قسمتی در تعریض قرار گرفته است ( که تواما تشکیل یکباب ساختمان را داده است از 2 

اصلی بخش 12 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي حسین معظمی فر 
- آقای مصطفی ش��ایان مقدم  نس��بت  به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 120/31متر 
مربع قس��متي ازپالک 7 فرعی از 2  اصلی واقع در بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��مي                       

فریبرز ناوی

پالک3اصلی اراضی الداغی
- خانم مهری داوری علی اباد نس��بت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 101/05 متر مربع 
قسمتي ازپالک 58 فرعی از 3  اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي خودش 

پالک 8اصلی اراضی جعفرآباد
- آقای علی اصغر اسماعیلی خوشمردان نسبت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100/16 
متر مربع قسمتي ازپالک 54 فرعی از 8 اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي 

نظام الدین ربانی
لذا به اس��تناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق این روزنامه منتش��ر میگردد در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند در شهرها باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه و در روستاها از تاریخ الصاق رای در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند .معترض باید  ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید . در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید.صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد آن قسمت از 
امالکی که قبال نسبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی طبق رای هیات پس از تنظیم 
اظه��ار نام��ه ثبتی حاوی تحدید حدود ملک ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان به اطالع عموم میرساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .)م الف 99/1952( آ-9901100
تاریخ انتشار نوبت اول:   99/02/27
تاریخ انتشار نوبت دوم:   99,03,11

علي آب باریکي
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت

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

سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 13980318001003599م��ورخ 1398/11/14 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک 
رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کیومرث کیوان خواه کیسمی به شناسنامه شماره 2838 
کد ملی 2738597726 صادره از آس��تانه فرزند غالم در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 
253 متر و 79 سانتی متر مربع به شماره پالک 660 فرعی از اصلی 17 مفروز از پالک 17/19 باقیمانده 
واقع در الکوژده بخش 11 گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک 

مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 169  آ-9901097
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/2/27

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/3/11 
ایرج پور احمد کلشتری 

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت

آگهی
محکوم علیه جواداعتباري بیدسوخته فرزند غالمرضا مجهول المکان

محکوم له ابراهیم اسدي ارزنه ئي غرزند حسین ساکن باخرز روستاي ارزنه
بموجب دادنامه ش��ماره یک مورخه 6/2/99صادره از حوزه دو ش��وراي حل اختالف باخرز محکوم علیه 
محکوم است به حضور دریکي از دفاتر اسناد رسمي وتنظیم وامضا سند رسمي انتقال خودروي سواري 
پراید به ش پالک 38د354-42 بابت اصل خواس��ته و مبلغ 149000ت بابت هزینه دادرس��ي در حق 
محک��وم له و پرداخت نیم عش��ر دولتي در حق صن��دوق دولت لذا محکوم علیه موظف اس��ت پس از 
نش��ر این آگهي ظرف مدت ده روز مفاد آن را بموقع به اجرا بگذارد ویا ترتیبي براي انتقال س��ند بدهد 
درغیر اینصورت برابر مقررات قانوني وقضایي نس��بت به انتقال سند بنام محکوم له پرونده انجام خواهد 

شد.9901094
دبیرح2شوراي حل اختالف باخرز خدادادي

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت

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

سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 139860318001003596م��ورخ 1398/11/14 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک 
رش��ت ، تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهال فهیم کردستانی به شناسنامه شماره 897 کد 
ملی 3754012249 صادره از ارومیه فرزند محمد صالح در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
و محوطه به مساحت 312 متر مربع به شماره پالک فرعی 92 مفروز از پالک شماره 36 فرعی از اصلی 
22 واقع در روستای شهرستان بخش 9 گیالن حوزه ثبت ناحیه یک رشت احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رس��می به متقاضی محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع 

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

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 169 آ-9901098
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/2/27

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/3/11 
ایرج پور احمد کلشتری 

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت

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

سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 139860318001003597م��ورخ 1398/11/14 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک 
رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبد الرضا گرامی به کد ملی 3370069334 صادره از 
قصر ش��یرین فرزند غفور در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 312 متر 
مربع به شماره پالک 92 فرعی  مفروز از پالک شماره 36 فرعی از اصلی 22 واقع در روستای شهرستان 
بخش 9 گیالن حوزه ثبت ناحیه یک رشت احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال 
ملک از مالک رس��می به متقاضی محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 228 آ-9901099
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/2/27

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/3/11 
ایرج پور احمد کلشتری 

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت

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

براب��ر رای ش��ماره 139860326007001468 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 مسجد امام رضا )ع( به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  شهرستان بهار 
به شناس��ه ملی 14003506917  دراعیانی شش��دانگ  یک باب  مسجد به مساحت 460/90 مترمربع 
پالک 11010 فرعی از 1566 فرعی از139 اصلی واقع بهاربخش چهارهمدان خریداری به استناد تبصره 
م��اده 3 قان��ون اوقاف محرز گردیده اس��ت . لذا به منظوراطالع عموم مرات��ب 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 

الف 43(آ-9901095
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/2/27

 تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/3/11
رئیس ثبت اسناد و امالک بهار - هادی یونسی عطوف

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت امالک میاندوآب

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

هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی 
و مالکانه اشخاص را تأیید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند 
مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه 
اش��خاص اعتراض داش��ته باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را 
مستقیماً بع اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب تسلیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب ، دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در غیر اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف براساس مدلول رأی صادره در حدود و 

مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی ش��ماره 139860313006011711 مورخه 1398/11/19 تقاضای آقاي ارش��د گل حسني 
فرزند بهلول مبنی بر صدور س��ند مالکیت شش��دانگ یک باب خانه قس��متی از پالک باقیمانده 1101  
فرعي از 6 –  اصلی  بخش 7 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب ، قجلو خریداری ش��ده از 
وراث مرحوم کالنتري پرونده هیأت 241 – 98 به مساحت 30 / 170 متر مربع که برای آن پالک 1106 

فرعی تعیین شده است . آ-9901071
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1399/02/27 

تاریخ انتشار نوبت دوم : یک شنبه 1399/03/11 
قنبر محمد وند –  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب
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5روزنامـه صبـح ایـران

 قرآن هم کتاب علم و معرفت است هم دستور زندگی  معارف: رهبر معظم انقالب اسالمی در بیانات تلویزیونی خود در محفل انس با قرآن که نخستین روز ماه مبارک رمضان برگزار شد، با بیان اینکه 
»مشکل ما این است که زندگی را با قواعد قرآن تطبیق نمی کنیم« فرمودند: »قرآن، هم کتاب علم و معرفت است یعنی دل را و اندیشه  انسانی را سیراب می کند؛ لکن عالوه  بر این ها قرآن دستور زندگی هم هست؛ 

قرآن عالوه  بر جنبه  معرفتی و معرفت آموزی دستورهای کاربردی دارد برای زندگی؛ یعنی محیط زندگی را آباد می کند، زندگی را از امنیت، سالمت و آسایش برخوردار می کند«.

  ستادی برای پیگیری مطالبات  رهبر انقالب درباره قرآن©
معارف: جلسات قرآنی پیش از پیروزی انقالب اسالمی بیشتر در خانه ها برگزار 
می شد؛ البته جلسات اندکی نیز با عنوان جلسات قرآنی با هدف آموزش روخوانی 
در مساجد برگزار می شد. در برخی از شهرها مانند مشهد، تهران و اصفهان 
جلسات آموزش تجوید قرآن نیز برگزار می شد اما پس از پیروزی انقالب، به خاطر 
گرایش خاص مردم به مسائل مذهبی و وجود ظرفیت  های الزم، جلسات قرآنی 
در مساجد پا گرفت و سازمان ها و مؤسسه های قرآنی فعالیت خود را آغاز کردند.

در ایــن میان نباید از حمایت های رهبر معظــم انقالب از فعالیت های قرآنی 
غافل شــد؛ بدون حمایت های ایشان از انواع فعالیت های قرآنی حتی نیمی از 
آنچه در کشور برای قرآن انجام شد، اجرایی نشده و کاری صورت نمی گرفت، 
اما در عین حــال، فعالیت های قرآنی هنوز به عنــوان یک موضوع جدی در  
فرهنگ عمومی مردم ما مطرح نشده است؛ یعنی اگر چه مقام معظم رهبری 
در قالــب توصیه هایی اظهار امیدواری کردند که حرکت قرآنی در کشــور به 
گونه ای استمرار یابد که ملت ایران با برخورداری از حداقل 10میلیون حافظ 
قرآنی به ملتی پوالدین تبدیل شود اما به نظر می رسد که افراد کمی منویات 
ایشان را پیگیری و اجرایی کرده باشــند. این اندازه از فعالیت های قرآنی که 
تا امروز اجرایی شــده ، با اتکا به دو عامل عشــق به خدا و توصیه های رهبری 
صورت گرفته است و ما از نظر سیستمی نتوانسته ایم، نظامی قوی برای رشد 
قــرآن ایجاد کنیم؛ به عبارت دیگر می توان گفت در زمانه حاضر، فعالیت های 
قرآنی کشورمان قابل توجه هستند ولی کافی نیستند و انتظار از جامعه ایرانی 

و اسالمی بیشتر است.
مشــکل ما این است که راهکارهای مناســبی برای افزایش آشنایی جمعیت 
80 میلیون نفری ایران با قرآن وجود دارد و بارها به مســئوالن امر پیشنهاد 
شــده اســت اما افراد کمی پای کار پیگیری و اجرای آن می آیند؛ به عنوان 
مثال در جلسه ای که برای بررسی نحوه پیگیری و اجرای منویات قرآنی مقام 
معظم رهبری، همچون ضرورت وجود 10میلیون حافظ قرآنی در کشور برگزار 
می شود تعداد کمی از مسئوالن و آن هم در حد مدیر شبکه قرآن حضور پیدا 
می کنند؛ این در صورتی است که شخص رئیس جمهور باید پیگیر اجرای این 
منویات و دستورات باشد و تمام وزیران باید پای کار بیایند تا ستادی همچون 
تشکیل شود و دســتورات مقام معظم رهبری درباره قرآن به خوبی پیگیری 

و اجرایی شود.
امروز موضوع آموزش برای همه مهم است ولی متأسفانه آموزش قرآن اهمیت 
چندانی در ســطح جامعه ندارد؛ البته ســازمان هایی چون دارالقرآن و اوقاف 
اهمیــت زیادی به این مبحث می دهند اما اگــر وزارتخانه  ای مانند وزارتخانه 
آموزش و پرورش یا ســازمانی چون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران اهمیت بیشتری به آشناسازی مردم با قرآن بدهند، اقشار مختلف جامعه 
نیز اهمیت بیشــتری به آموزش قرآن خواهند داد؛ در غیر این صورت به حد 
انتظاری که در خصوص افزایش و تقویت آشــنایی مردم با قرآن در جمهوری 

اسالمی ایران داریم نخواهیم رسید.

مدیر قرآنی باید عامل به قرآن باشد©
معارف: در طول ســالیان سال که دوستان و مدیران قرآنی خدمت مقام معظم 
رهبری می رســیدند ایشــان همواره نکات مختلفی را چه بــه لحاظ عمومی و 
بحث های محتوایی قرآنی و چه به لحاظ بحث های تخصصی در مورد مســائل 
قرائت و حفظ قرآن به آن ها گوشزد می کردند. مقام معظم رهبری در این دیدارها 
به دفعات مسائلی همانند اینکه باید چه تعداد قاری در تراز درجه یک جهان اسالم 
و حافظ قرآن در کشــور داشته باشــیم را گوشزد کردند. قطعاً هر چه در زمینه 
مسائل مربوط به قرائت و حفظ قرآن و فعالیت هایی که مورد نظر رهبری است 
پیگیری کنیم، کم است و واقعاً تکالیفی که ایشان برای مدیران قرآنی مشخص 
کرده اند، آن قدر در قله قرار دارد و به اندازه ای باید برای انجام آن ها تالش شــود 
که بعید می دانم مدیران قرآنی بتوانند توجه مقام معظم رهبری را جلب کرده و 

رضایت ایشان را فراهم کنند.
گوشــه ای از بخش محتوایی فرمایشات مقام معظم رهبری و بخش هایی که در 
رابطه با عمل به قرآن هســت، شــامل عملکرد مدیران و دست اندرکاران قرآنی 
می شــود و همان طور که مقام معظم رهبــری بارها تأکید کرده اند، اهمیت آن 
از بخش های ظاهری و مربوط به قرائت و حفظ قرآن قطعاً بیشتر است. طبیعتاً 
انتظار جامعه ما از یک مدیر قرآنی در وهله نخست این است که آن مدیر قرآنی 
عامل به قرآن باشد و خودش دائم نسبت به قرآن و آموزه های قرآنی تذکر داشته 
باشد. خود را ملزم بداند که دائم آنچه در قرآن به عنوان ذکر از آن یاد می شود را 
انجام دهد یعنی همواره خودش را مورد مراقبت بداند و ملزم باشد که آموزه های 
قرآنی را رعایت کند. یک مدیر قرآنی باید درصدد باشد که افراد جامعه و محیط 
کاری خودش را در راستای قرآنی شدن جامعه رهنمون کند و فضایی ایجاد کند 
که در آن فضا بتواند حتی االمکان  و به نحوی وظیفه خودش را در گسترش مبانی 

و آموزه های قرآنی انجام دهد.
مــن اگر بخواهم به عنوان معلم قرآن یــک ارزیابی از عملکرد مدیران قرآنی در 
راســتای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری و دستورات و اوامر ایشان داشته 
باشم نمی توانم نمره چندان باالیی به مدیران قرآنی بدهم؛ یعنی در هر بخشی که 
نگاه می کنم به اندازه ای کمبود و کار روی زمین مانده وجود دارد که نمی توانیم 
نمــره خوبی به مدیران قرآنی بدهیم و به نظر می رســد این مدیران باید تالش 
بیشتری برای دستیابی به قله هایی که مقام معظم رهبری تعیین کرده اند داشته 
باشند و از همه ظرفیت هایی که در جامعه قرآنی وجود دارد استفاده کنند و برای 
دستیابی به اهدافی که مقام معظم رهبری تعیین کرده اند، تالش کنند تا بتوانند 

به موفقیت برسند.

معارف: من متولد 1328 در مشهد مقدس 
هستم و از ســن هفت سالگی با رفتن به 
مکتب خانه های قدیم روخوانی و روان خوانی 
قــرآن را در مدت دو ماه آمــوزش دیدم. 
بعــد هم به توصیه معلمی که در آن زمان 
داشتیم بر ترک دوچرخه دایی خودم حسن 
آقای امینی نشســته و همراه با ایشان که 
جلسه قرآنی داشت از این جلسه قرآن به 
آن جلســه می رفتم و جلسات متعددی را 
در مشهد دنبال می کردم. پدربزرگم حاج آقا 
امینی بزرگ هم صبح های جمعه در منزل 
خودش جلســه قرآن برگزار می کرد و من 
در آنجا شــرکت می کردم. مرحوم حاج آقا 
رضوان از استادان بنام مشهد، استاد جلسه 
بود. یک گرامافون و گرام صفحه عبدالباسط 
را پدربزرگــم تهیه کرده بــود و آن را در 
صبح های جمعه می گذاشت که مردم بدانند 
جلسه قرآن در منزلش برگزار می شود؛ من 
نیز می نشستم و با همه وجود آن را گوش 
می دادم و بالتبع با سبک عبدالباسط قرائت 

قرآن را شروع کردم.
من در جلســات قرآن بــا بزرگانی چون 
مرحوم حاج آقا حافظیان، مرحوم حاج آقا 
شجریان؛ پدر محمدرضا شجریان، مرحوم 
حاج آقا توســلی، مرحوم آقای مختاری؛ 
شــاگرد مرحوم آقای حافظیــان، مرحوم 
حاج جعفر طباطبایی؛ برادر ناتنی مرحوم 
آیت اهلل قمی و... آشنا شدم و از وجودشان 
استفاده می کردم. طبعاً در برخی از جلسات 
مختلفی که در آن ها شرکت کردم آیت اهلل 
خامنه ای هم می آمدند اما چون سن من کم 
بود شاید آشنایی زیادی با ایشان نداشتم 
تا اینکه دایی دیگرم حســین آقای امینی 
داماد آیت اهلل قمی شد. وقتی حالت قوم و 
خویشی ایجاد شد، آقای جعفر طباطبایی 
که از دوستان مقام معظم رهبری بود، من 
را به ایشان معرفی کرده بود که آقا! نوجوانی 
است که به تازگی فامیل ما شده و صدای 

خوبی دارد و قرآن را خوب قرائت می کند.
مقام معظــم رهبری فرمــوده بودند این 
نوجوان را بیاورید تا من او را ببینم و قراری 
گذاشته شد. من، مرحوم پدرم، آقای جعفر 
طباطبایی و چند نفر از دوســتان نزدیک 
یک روز بــه دعوت مقام معظم رهبری به 

در  منزلشــان 
رفتیم.  مشــهد 
یــک  ایشــان 
صوت  ضبــط 
ریلی تهیه کرده 

و آن را روشــن 
 . ند د کر

سپس گفتند چند دقیقه قرآن بخوان و من 
آخر ســوره فرقان را خواندم. در آخر سوره 
یک آیه داریم که به حالت دعایی اســت: 
»َوالَِّذیَن یَُقولُوَن َربََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َو 
ِقیَن إَِماًما«؛  َة أَْعُیٍن َواْجَعلَْنا لِلُْمَتّ ُذِرّیَّاتَِنا ُقَرّ
وقتی که قرائت قــرآن را تمام کردم مقام 
معظم رهبــری مزاحی نیز با من کردند و 
جلو مرحوم پدرم و بعضی از دوستان گفتند 
خوب آقای فاطمی این آیه را چقدر با سوز 
و گداز خواندید. این آیه دعایی بود و از خدا 
درخواست می کند که خدایا به ما اوالدی 
بده که نور چشممان باشد. آن زمان نزدیک 
به ازدواج من بــود و در اوایل جوانی بودم. 
مقام معظم رهبری من را تشویق کردند و 

آرام آرام ارتباط مان با ایشان زیاد شد.

 2 پایگاه قرآنی رهبر انقالب »
در مشهد

رهبر معظم انقالب در مشــهد دو پایگاه 
برای تبلیغ و اقامه نماز داشــتند؛ مسجد 
امام حسن مجتبی)ع( و مسجد کرامت در 
چهارراه شــهدا. به من فرمودند صبح های 
جمعه یک جلسه قرآن در مسجد کرامت 
بگذاریــم و من هم گفتــم در خدمتتان 
هستم. ایشــان صبح های جمعه به همراه 
پسر بزرگشان به این جلسه قرآن می آمدند؛ 
البته من در ابتدا از ایشــان خواســتم که 
اجازه بدهند مرحوم آقای مختاری جلسه 
را اداره کنند زیرا ایشــان استاد بالمنازع و 
مسلط   تر از من بود. ایشان گفتند اشکالی 
ندارد و مرحوم آقای مختاری جلسه را اداره 
می کردند اما در برخــی از مواقع که آقای 
مختاری کسالتی داشتند و نمی توانستند 
به جلسه بیایند یا در صورت آمدن حالی 
برای اداره جلسه نداشــتند به من اشاره 
می کردند که تو جلسه را اداره کن. من هم 
کنار مقام معظم رهبری می نشستم و جلسه 
را اداره می کردم. بعدها یک سال مقام معظم 
رهبری در ماه مبارک رمضان سخنرانی 
یعنی تفسیر قرآن تحت 
اندیشه  عنوان طرح کلی 
اسالمی در قرآن در مسجد 
امــام حســن مجتبی)ع( 
داشتند و جمعیت زیادی به 
خصوص جوانان و دانشجویان 
به این جلســه می آمدند. من 
یک روز در میــان، قرآن این 

جلســه را می خوانــدم و آیات منتخب دو 
روز باقیمانــده را آقایان جواد روحانی نژاد و 
حسین رضایی قرائت می کردند؛ تقریباً آیات 

منتخب نصف جلسات را من قرائت کردم.
مقام معظم رهبری به من فرمودند: ضبط 
صوت خوبی بــرای من تهیه کن؛ زیرا من 
می خواهم نوار سخنرانی ها را ضبط کنم. من 
هم در آن زمان بهترین ضبط صوت ریلی 
سونی با سه دور متوسط، کند و تند تهیه 
کردم، البته من در آن زمان نمی دانستم چه 
کسی و در کجا سخنرانی های مقام معظم 
رهبری را ضبط می کند؛ زیرا کارهای مقام 
معظم رهبری بسیار حساب شده بود و به 
گونه ای کار می کردند کــه اگر یک زمان 
ساواک بفهمد افراد زیادی درگیر نشوند و 
قضیه لو نرود. نوارهای سخنرانی های مقام 
معظم رهبری ضبط شــدند؛ سبک کاری 
ایشــان این بود که مردم در میان دو نماز 
ترجمه و شــرح آیات را بشنوند و دیگران 
نیز به وســیله نوارهای ضبط شده با آیات، 
تفاســیر و ترجمه آن ها آشنا شوند. مقام 
معظم رهبری پس از شرح تفسیر و ترجمه 
آیات قرآن از قاری می خواستند که آیات را 
قرائت کند و به مردم می گفتند دقت کنید 
و ببینید پس از شنیدن ترجمه آیات تا چه 
اندازه از شنیدن آیات لذت می برید. ایشان 
مردم را به این ســمت سوق می دادند که 
برای آنکه بیشتر از شنیدن کالم اهلل مجید 
لذت ببرند باید به ترجمه آیات قرآن توجه 
کنند. مقام معظم رهبری واقعاً به صورت 
هدفدار برای آشنایی مردم با آیات قرآن و 
ترجمه آن ها کار می کردند. ایشــان عاشق 
قرآن هســتند و این برای من اثبات شده 
اســت؛ وجود مقام معظم رهبری با قرآن 

عجین شده است.

 رهبر انقالب مسلط به قرائت قرآن»
 و بسیار نکته سنج هستند

پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
نیــز یکی از مؤسســه ها با شــنیدن نوار 
سخنرانی های مقام معظم رهبری در مسجد 
امام حسن مجتبی)ع( متوجه شده بود که 
یکی از قاریان این جلسات من بودم و ظاهراً 
مقام معظم رهبری نیز در برخی از مواقع 
به من اشــاره کرده بودند. مدیران مؤسسه 
مذکور به مشهد آمدند و نوار سخنرانی ها 
را که روی کاست ضبط شــده بود از من 

گرفتند و آن ها را در قالب یک کتاب چاپ 
کردند.

پس از انقالب نیز ســبک کار مقام معظم 
رهبری تغییری نکرد و من که در آن زمان 
به قرائت قرآن مســلط شــده بودم تالش 
می کردم که در حضور ایشان آیات قرآن را 
با دقت زیادی قرائت کنم؛ زیرا مقام معظم 
رهبری بسیار نکته سنج و بسیار مسلط به 
قرائت قرآن هستند. ایشــان می فرمودند 
زمانی که نوجــوان و طلبه بودم، پدرم من 
و یکــی از برادرانم را به صحن و جلســه 
مرحوم مالعباس که یکی از استادان قوی و 
تقریباً همتراز آقای رضوان شاید هم قوی تر 
از ایشــان بودند، می بردند. بعدها پدرم من 

را به ایشــان معرفی کرد و از او 
خواست که قرائت قرآن را به ما 

آموزش دهد.
منظور من این اســت که مقام 
معظم رهبــری از نوجوانی به 
جلسات قرآن می رفتند و پس 
از آنکه در کســوت روحانیت 

ظاهر شــدند و بــه زبان 
عربی تسلط یافتند مشوق 
خوبی برای قاریان شــدند 
و حتی یــادم می آید جواد 
که  بود  نوجوانــی  فروغی 
قاری خوبی شــد و قرائت 
خوبی از قرآن داشــت، در 
مشهد نیز استقبال خوبی 
از او شــده بود. یک روز که 
مــا در خدمت مقام معظم 
رهبری بودیم، به ایشــان 
گفتیــم چنیــن نوجوانی 
ایشان  در مشهد هســت. 
فرمودند چرا او را نیاوردید 
تا ببینمش. من نیز به همراه 

بــرادرم جواد فروغی را بــه تهران بردیم و 
خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم. مقام 
معظم رهبری جواد فروغی را بسیار تشویق 
کردند و فرمودنــد قرآن بخوان و او خواند. 
مقام معظم رهبری جواد فروغی را با بیان 
نکاتــی راهنمایی کردنــد و مطلبی را در 
قرآنی نوشتند و ســکه ای به آقای فروغی 
هدیه دادند. ایشان در تشویق قاریان قرآن 
ید طوالیی دارند و هر سال در جلسه اولین 
روز ماه رمضان با قاریان قرآن، نکاتی را به 
قاریان گوشزد می کنند و همه قاریان احترام 
خاصی برای ایشان قائل هستند و از مقام 
معظم رهبری حرف شــنوی دارنــد، زیرا 
می دانند آقا خیلی به قرآن مسلط هستند و 
مطالبی که بیان می کنند بسیار جامع است.

ایشان پیش و پس از انقالب مشوق بودند 
و جوانان را سوق می دانند به اینکه قرآن را 
همراه با درک و فهم آن بخوانند. در جلسات 
پس از انقالب نیز مرتب توصیه می کنند که 
قرائت قرآن مقدمه فهــم و انس با قرآن و 
همه مقدمه عمل به قرآن است تا جامعه ای 
قرآنی داشته باشیم. ایشان روزی فرمودند 
اگر جامعه ما انس واقعی با قرآن داشــته 
باشد، بسیاری از مشکالت اجتماعی که در 
مملکت هست نخواهد بود و از بین می روند.

استاد سیدمرتضی سادات فاطمی درگفت وگو با قدس از مجاهدت های قرآنی رهبر معظم انقالب اسالمی می گوید

جهادفرهنگی  برای رسیدن به جامعه قرآنی

وجود مقام معظم 
رهبری با قرآن 

عجین شده است؛ 
ایشان توصیه 

می کنند که قرائت 
قرآن مقدمه فهم 
و انس با قرآن و 

همه مقدمه عمل 
به قرآن است تا 
جامعه ای قرآنی 

داشته باشیم

بــــــرش

قدر امشب را بدانیم©
خداوندا! به شمار ستارگان و ریگ های بیابان 
سپاس تو می گویم، که حضور در دهه پایانی 
رمضان را روزی ام فرمودی. روزها و شب هایی 
که در فضیلت از یکدیگر پیشی گرفته )نک 
به: طوسی، تهذیب االحکام، ج1، 331( و بنا 
به گزارش عالمان شــیعه و اهل سنت )نک 
بــه: رافعی، فتح العزیز، ج6، ص420 و حلی، 
قواعد األحکام، ج1، ص388(، جایگاهی ویژه 
در سخنان و سیره عبادی پیامبر)ص( و اهل 

بیت)ع( داشته است.
به احتمال بســیار قوی، بلکه به قطع، شب 
قدر در این روزها واقع اســت. از علت های 
توجه دادن به اهمیت این روزها نیز همین 
موضوع اســت. حضرت امام علی بن موسی 
الرضا)ع( در بیان ارجمندی شب قدر فرمود: 
... در این ماه، شــب قدر است که آن از هزار 
ماه بهتر است. و در آن »هر کاری ]به نحوی[ 
استوار، قطعی می شــود«. )سوره دخان، آیه 
4( آنچه در ]همه[ سال خواهد شد، در آن 
تقدیر می شود، از خوبی یا بدی، یا زیانی یا 
سودی، یا روزی یا اجلی؛ و از این روست که 
شــب قدر )مهم/ شریف( نامیده شده است. 
)صدوق، عیــون اخبارالرضا، ج2، ص123( 
ُجَهنی، از اصحاب فرستاده خداست. به آن 
حضرت گفت: خانه من دور از مدینه است، 
شبی را بفرمایید تا در آن ]برای درک شب 
قدر[ به مدینه بیایم. پــس پیامبر)ص( به 
او فرمود تا شــب بیست وسوم بیاید. )نک به: 

طوسی، مصباح المتهّجد، ص628(
علی بن حســن بن فّضال از پدرش روایت 
کرده که گفته اســت: از ابوالحسن علی بن 
موســی الرضا)ع( درباره شِب نیمه شعبان 
پرســیدم. فرمود: شبی است که خداوند در 
آن، گردن ها )بندگان( را از آتش آزاد می کند 
و گناهان بــزرگ را می آمرزد. گفتم: آیا در 
آن نمازی افزون بر نماز دیگر شب هاســت؟ 
فرمــود: چیزی موظف در آن نیســت ولی 
اگر دوست داشــتی در آن، کاری مستحب 
انجــام دهی، پس بر تو باد به نماز جعفر بن 
ابی طالب)ع( و در آن، بسیار یاد خدا عّز و جّل 
کن و بسیار آمرزش بخواه و دعا کن، که پدرم 
می فرمود دعا در آن مســتجاب است. گفتم: 
مردم می گویند آن، شب ِصکاک است. فرمود: 
آن، شــب قدر در ماه رمضان است. )صدوق، 

عیون اخبارالرضا، ج1، ص263(
 ِصکاک، جمع َصّک )عربی شده چک( برگی 
کاغذی است که بر آن چیزی نوشته باشند. 
منظور، برگ هایی اســت که فرشتگان در 
شب قدر می آورند. در هر برگ، نام شخصی 
از شــیعه است که بر آن نوشته: فالنی، آزاد 
شــده از آتش ]دوزخ[ است. )جزائری، لوامع 
االنوار فی شــرح عیون االخبار، در دست چاپ( 
به نظر می رســد نامیدن این شب به شب 
برات )صکاک(، برای نخســتین بار توسط 
 امام هشــتم)ع( صــورت پذیرفته اســت.

 از سویی، برات را به دو معنی، حواله )نامه( و 
مخّفف واژه برائت )جدایی و دوری از دوزخ( 
دانسته اند. )دهخدا، لغت نامه( تأملی در این 
واژه با نگاهی به سنت دیرین خراسانیان در 

»چراغ برات« خالی از فایده نیست.

یک متخصص در قرآن©
معارف: درس تفســیر آیت اهلل خامنه ای از 
نظر ساواک پنهان بود، در بسیاری از موارد، 
زمانی که به مدرسه میرزاجعفر می آمدیم، 
می دیدیم که در مدرسه بسته است و گاهی 
در هوای سرد زمســتان آیت اهلل خامنه ای 
روبه روی در مدرســه می نشستند و در آنجا 
جلســه درس برگزار می شــد. بنده از قول 
شهید مطهری خاطره ای از جلسات مشترک 
با رهبر انقــالب دارم که شــهید مطهری 
می گفت: آقای خامنه ای یک متخصص در 

قرآن است.
 در جلســات تفسیر مدرســه میرزاجعفر 
مشهد، رهبر انقالب سوره های انفال، مائده 
و توبه را تفسیر کرده اند که به لطف نوارهای 
صوتی به جا مانده از آن زمان، کتاب تفسیر 
سوره توبه تدوین شــد. طلبه های جوان و 
شــاگردان وقتی پای درس می نشستند، با 
توجه به آدرس ها و نکاتــی که در رابطه با 
وظیفه انســان در هر زمان توسط آیت اهلل 
خامنه ای عنوان می شد، معرفتشان افزایش 
پیدا می کرد.تفســیری که رهبر انقالب آن 
زمان می گفتند در مشــهد سابقه نداشت و 
در زمان های بعد هم ما نتوانســتیم چنین 

تفسیری در مشهد داشته باشیم.
 آن زمان نمی دانستیم باید چه کاری انجام 
دهیم و در این خصوص تنها کاری که امکان 
انجام آن وجود داشت، این بود که تمام نکات 
تفسیری را یادداشــت و حفظ کنیم و باید 
گفت نعمت این جلسات تفسیر همیشه باقی 
خواهد ماند.تفســیر رهبر انقالب، تفسیری 
اصیل و روزآمد اســت کــه متکی بر اصول 
اســت و با خواندن آن انسان گمان می کند 
مفســر، در حال حاضر این تفســیر را بیان 

کرده است.
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خراسان

 استاد محمدحسین سبزعلی/ قاری بین المللی قرآن کریم 
و  انقالب اسالمی، من  پیروزی  از  پیش 
تعداد محدودی از قاریان در تهران، مشهد 
اصفهان،  مانند  دیگر  برخی شهرهای  و 
قرآن خوب، استاندارد، کالسیک و عربی 
زمان  آن  می کردیم.  دنبال  را  مصری 
مانند  مذهبی  جلسات  البته  بود؛  کم  بسیار  قرآن  جلسات 
هیئت های سینه زنی، روضه خوانی و... که تکیه و حسینیه داشتند 
زیاد بود و مراسم متعددی در آن ها برگزار می شد و چون در 
حدیثی از پیامبر)ص( شنیده بودند که قرآن و عترت باید با هم 
باشد ابتدای مجلس، مراسم خواندن قرآن بر پا می کردند که 
99درصد قرائت ها نادرست و ناصحیح یعنی بدون تجوید، بدون 
صوت و لحن عربی، بدون توجه به مقامات و معنای آن خوانده 

می شد.
در تهران اســتاد موالیی و اســتاد مــروت از پرچمداران قرآن 
نوین کالسیک در ایران بودند که شاگردان آن ها بیشتر قاریان 
بین المللی یا پرورش دهنده قاریان بین المللی هستند. همچنین 
اســتادان بزرگی مانند مرحوم غفاری، صحاف، خدام حسینی، 
فروزان، رضاییان در تهران، استاد سیدمرتضی سادات فاطمی، 
اســتاد محمدکاظم محمدزاده، استاد اوحدی و استاد نازدار در 
مشهد و حاج حســین وفایی در اصفهان از جمله افرادی بودند 
که سبب شدند قرآن سنتی یعنی قرآنی که مانند روضه، نوحه 
و دعا خوانده می شود تبدیل به قرآن کالسیک و عربی مصری 
شود. آن ها با تقلید از مشاهیر مصر مانند استاد رفعت، مصطفی 
اســماعیل، منشاوی، عبدالباسط، علی البناء، غلوش و استادان 
دیگر، با صوت و لحن عربی مانند آن ها قرائت کرده و شاگردان 

بسیاری نیز تربیت می کردند.

مسجد کرامت، پنج سال پیش از پیروزی انقالب اسالمی»
سال 1352 به مشهد رفته و در جلسه قرآن مسجد کرامت استاد 
سیدمرتضی سادات فاطمی که از دوستان قدیمی و هم دوره ای 

هم بودیم شرکت کردم. موجب تعجب بود که در آن زمانه و با 
وجود محدودیت  های موجود پیش از انقالب تعداد زیادی افراد 
برای قرائت قرآن گرد هم آمده و اســتادی که خود نیز بسیار 
مسلط، بااســتعداد و خوش ذوق بود با این سبک شاگردپروری 
می کرد. زمان زیادی از شــروع جلسه و قرائت قاریان نگذشته 
بود که آقای سید نسبتاً جوانی همراه پسر بچه ای حدوداً هفت 
ساله وارد مسجد شد و پشت رحل قرآن نشست. پس از تالوت 
من، جای قبلی من فردی نشسته بود و تنها کنار همان آقاسید 
روحانی جای خالی وجود داشت. هنوز کامل ننشسته بودم که 
مورد تشویق زیاد ایشان قرار گرفتم و فرمودند که با این تالوت 
آینده روشــنی پیش  رو دارید؛ چون من ایشان را نمی شناختم 
خود را معرفی کرده و گفتند من سیدعلی خامنه ای هستم. پنج 
سال پس از نخســتین دیدار که انقالب شد و ایشان به تهران 
تشــریف آوردند، در جلسه ای تعدادی از قاریان مشهد و تهران 
گرد هم جمع شــده بودیم. پس از قرائت من، ایشــان با تمام 
خستگی ایستادند و گفتند تو همان جوانی نیستی که در مسجد 
کرامت قرآن خواندی؟ و بسیار تشویق کردند و بیان کردند خیلی 
پیشــرفت کرده ای و از بسیاری قاریان بزرگ حال حاضر بهتر 

می خوانی.
ســه سال نگذشته بود که با استاد سیدمرتضی سادات فاطمی 
و استاد سیدمحسن خدام حسینی برای اولین بار در مسابقات 
بین المللی قرآنی جمهوری اسالمی که در حسینیه ارشاد برگزار 
می شد شــرکت کرده و هم در سطح کشــور و هم در سطح 
بین المللی دوم شــدم؛ مقام معظم رهبری قرآن بسیار نفیسی 
به من هدیه دادند و از آن به بعد بیشــتر مورد تشــویق ایشان 

قرار گرفتیم.

قاریان ما باید قرآن را اصیل بخوانند»
رهبر معظم انقالب مادری اهل قرآن داشتند که قرآن تدریس 

می کرد؛ خود حضرت آقا نیز عاشق و طالب شدید قرآن بودند.
ایشــان پیش از پیروزی انقالب اسالمی که در زندان بودند، به 

بیان خود یک قرآن و یک رادیو داشــتند و در سلول انفرادی، 
تالوت قاریان مصری را گوش می کردند و همه را با اسم، لقب و 
کنیه می شناختند. پس از پیروزی انقالب اسالمی هم از همان 
ابتدا، بر خالف حکومت شاه که بهترین خوانندگان و گروه های 
ارکســتر را جمع می کرد، ایشــان کاری برحق انجام داده و از 
بهترین قاریان بین المللی و اســتادان این حوزه برای حضور در 
ایران دعوت می کرد که تاکنون بیش از 400 قاری برجسته به 
ایران آمده اند. محصــول و برکت حضور این قاریان بین المللی 
در کشور این بود که ســطح تالوت قرآن در کشور ما متحول 
شود. امروز و پس از گذشت حدود چهار دهه از انقالب اسالمی 
تعداد زیادی قاری، ترتیل خوان و حافظ قرآن داریم که در تمام 
استان های کشور حتی دورافتاده ترین روستاها پراکنده هستند و 

قابل شمارش نیستند. 
مسبب این تحول، مقام معظم رهبری هستند که کاری کارستان 
انجام دادند؛ مشــاهده می کنیم هر که در هر گوشه ای از ایران 
اســالمی مشغول تالوت قرآن اســت، قرآن را صحیح و عربی 
می خواند و در این زمینه پیشــرفت بسیاری صورت گرفته که 
قاریان کشور ما با قاریان مشهور حال حاضر مصر رقابت می کنند؛ 
این خبر بسیار موفقیت آمیز و خوشحال کننده ای برای کشورمان 
است. این را هم باید در نظر داشته باشیم که مصر حدود هشت 
قرن در حال ترویج قرآن بوده و کشور ما کمتر از نیم قرن است 
کــه به این کار روی آورده اســت. قاریان ما باید قرآن را اصیل 
بخوانند و اگر می خواهند نوآوری داشته باشند این نوآوری ها باید 
معقول باشد؛ طوری نباشد که عوام بپسندند اما خواص نپسندند. 

همه باید تالش کنند سطح قرآن کشور را ارتقا دهند.

 رهبر انقالب، تالوت قرآن در کشور 
را متحول کردند

روایت

رهبر جامعه اسالمی باید©
 با معارف عمیق قرآنی آشنا باشد©

معارف: امام جامعه اسالمی تنها وظیفه اداره ظاهری و رسیدن به مادیات را ندارد؛ 
او باید جامعه را هدایت کرده و مردم را به سمت خدا رهنمون کند. رهبر جامعه 
دینی موظف اســت از نظر روحی، فکری، معنوی و ارزش های انسانی تمام افراد 
جامعه را رشــد داده و جلودار، قائد، اسوه و الگو باشد. این رهبر دینی شایسته و 
سزاوار است که معارف قرآنی را در حد الزم بداند؛ مانند امامان معصوم که قرآن 
مجسم بودند و رفتار و گفتار آن ها وحی بود. پس از آن ها هم عالم دین و فقیهی 
که وظیفه اداره جامعه را دارد و قدم در جای قدم معصوم می گذارد نیز باید همان 

سمت و سو را داشته باشد.
فردی می تواند جامعه را جلو برده و در عصر غیبت امام جامعه اسالمی باشد که 
مفاهیم قرآنی را به درستی دریافته باشد و بداند دقیق کجا از آن ها استفاده کند 
و اجازه ندهد که مفاهیم قرآنی به انحراف کشــیده شود. یکی از ضروریات امام 
جامعه اسالمی برخورداری از فرهنگ دینی و در رأس آن آموزه های قرآن است؛ 
امکان ندارد فردی بخواهد ادعا کند که رهبر جامعه اسالمی است، اما نسبت به 

فرهنگ دینی و آموزه های اسالمی بی اطالع باشد.
رهبر جامعه اســالمی باید با معارف عمیق قرآنی، استنباط احکام، حتی نظام 

سیاســی، اخالقی، اقتصادی و تربیتی اســالم آشنا بوده و 
بتواند آن هــا را از قــرآن کریم و معارف 
بلند آن اســتخراج کند که امری دشوار 
است. کاری که نیاز به مقدمات طوالنی و 
آشنایی عمیق با قرآن دارد و باید دائم در 
حال رشد و تکامل باشد تا بتواند معارف 
قرآنی را بیاموزد. وقتــی رهبر و جلودار 
جامعه اســالمی مفاهیم و ارزش ها را به 
درســتی درک کرده و به دیگران منتقل 
کند، ســبب ترقی و پیشــرفت و حتی 
تمدن سازی خواهد بود؛ امری که حضرت 
آقــا به دنبال آن هســتند و آن را مورد 

توجه زیادی قرار داده اند.
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12 گام جهش تولید ©
در ســال هاي اخير نام گذاري هــا همگي در ارتباط با حمايــت از نقش اقتصاد در 
شكوفايي كشور، توليد و كاالي داخلي بوده اما چرا نتيجه رضايت بخش نبوده است ؟

پاسخ را بايد در توضيح چند محور اصلي يافت: 
1- نام گذاری به عنوان موضوع به شرط تحقيقات مكفي اوليه و تداوم روند پيشرفت 
مطلوب مي تواند شروع خوب يك جريان حمايتي باشد و مسلماً نام گذاري به تنهايي، 

بدون ايجاد راهكارهاي حمايتي و اجرايي همه جانبه، نتيجه بخش نيست. 
2- تمام ابعاد حمايتي از يك جريان بايد هماهنگ با يكديگر تعريف شده و با هم مانند 
ماژول هــاي يك پلتفرم به حركت درآيند. براي مثال وقتي موضوع حمايت از توليد 
داخلي است تمام ابعاد آن از جمله كار فرهنگي بر ذهن مصرف كنندگان نسبت به كاالي 
ايراني، حمايت از صنايع باالدستي و پايين دستي و تسهيل در تمام روندهاي ارتباطي 
زنجيره تأمين، تسهيل توليد با باال بردن تمامی شاخص هاي محيط كسب و كار، ايجاد 
تسهيل در امور صادراتي، امنيت سرمايه گذاري ايرانيان و خارجي ها در كشور، ثبات 
بازار ارزي، مبارزه با فساد اداري، تسهيل اعطاي مجوزها، كاهش ماليات هاي حوزه توليد 
و جذاب كردن ورود به محيط كسب و كار توليدي براي آحاد جامعه بايد تعريف شوند. 

٣- استفاده از تجربيات كشورهاي موفق 
٤- آمايش سرزميني و استفاده از ظرفيت هاي ارجح هر منطقه براي رشد آن 

5- جلوگيري از انحصار و رانت و ايجاد بازار رقابتي براي تمام شركت ها 
6- جلوگيري از فرار مالياتي بنگاه ها و نهاد هاي كشور با نام هاي مختلف كه فعاليت 
اقتصادي دارند و پرداخت نكردن ماليات از طرف ايشان سبب ايجاد فضاي حمايتي 

حاكميتي براي آن ها و ايجاد محيط غيررقابتي با بنگاه هاي خصوصي است. 
7- ايجاد نظام سالم بانكي براي حمايت از توليدكنندگان و اعطاي وام هاي با سود 
معقول با در نظر گرفتن سود و رشد منطقي يك بنگاه توليدي در يك بازه زماني مشخص  
8- جلوگيري از رشد سرسام آور نقدينگي و زمينه هاي ديگر شاخص هاي تورمي در 

كشور كه هر روزه شوك هاي قيمتي را به بازار توليد وارد مي كند. 
9- حل مشــكالت ارتباط مالي با جهان كه بستر هر گونه مراوده و صادرات كاال و 

واردات مواد اوليه است. 
10- تمركز مخصوص به مشــكالت واحد هاي توليدي تأســيس شده كه اكنون يا 
فعاليتي ندارند يا با حداقل ظرفيت توليد در حال كار هستند؛ چرا كه اين ظرفيت ها، 
سرمايه ملي هستند و راه اندازي يا رونق اين واحد ها بسيار كمتر از ايجاد واحد هاي 

جديد براي كشور سرمايه و انرژي مصرف مي كند.
بايد توجه داشــت امروزه در بسياري از شاخه هاي توليد، سرمايه گذاري اوليه براي 
ســاخت فضاي كارخانجات و خريد ماشين آالت انجام شده و در برخي ديگر، توليد 
نيز با حداقل ظرفيت در حال انجام است. مشكل اين كارخانجات در فروش، راندمان 
توليد، زنجيره تأمين، عدم ثبات قيمت ها و سياست ها، اشباع بازار داخلي از محصوالت 
مشابه و نبود توان ايجاد تنوع محصول در خط  توليد و مشكالت صادراتي و مشكل 

تأمين سرمايه در گردش است.
11- نظارت همه جانبه، قوي و سخت قوه قضائيه و بازرسي كل كشور به صورت بسيار 
جدي و بدون در نظر گرفتن مناسبات فاميلي، حزبي و سيستم خودي و غيرخودي 
مقام ها و جايگاه ها در ســازمان هاي ملي، دولتي و حاكميتي بر واگذاري قراردادها، 
پيمان ها، مناقصه ها و مزايده ها از جمله وزارتخانه ها، شــهرداري ها، بنياد ها و حتي 
آستان هاي مقدس كه پيمان هاي زيادي براي واگذاري به پيمانكاران و ايجاد فضاي 
توليد براي همه دارند و حتي مراكز فرهنگي كه هزينه هاي زيادي براي توليد محصوالت 
فرهنگي خود خرج مي كنند نظير سازمان صدا و سيما كه آن هم بخشي از توليد است.   
12- در كنار راهكارهاي رفع موانع توليد، تسهيالت بانكي، حمايت هاي مالياتي و... 
رونق توليد بــدون باال بردن قدرت خريد مردم و كاهش نــرخ تورم انجام نخواهد 
شــد، زيرا توليد وقتي رونق مي گيرد كه كاالهاي توليدي توسط مردم و با رضايت 

خريداري شوند.

وام ساخت مسکن انبوه سازی در تهران به 250 میلیون تومان افزایش یافت

سال های دور از »خانه« 
 اقتصاد  در هفت ســال اخير دوره های ركود و 
رونق مســكن )افزايش قيمت( به داليل مختلفی 
از جمله نبود برنامه مشخص از سوی دولت، عدم 
اجــرای قانون ماليات ها در حوزه مســكن، اصرار 
برخی وزيران ســابق بر تحريك تقاضا و... چرخه 
معمول خود را از دست داده است. مسئله ای كه در 
نهايت موجب افزايش سرسام آور قيمت ها در بازار 

مسكن شده است.
در سال 97 و اوايل سال 98 به طور متوسط قيمت 
مسكن در كشور 100 درصد افزايش يافت و سبب 
شد تا بسياری ديگر نتوانند وارد بازار مسكن برای 
خريد يك ســرپناه شوند. در شرايطی كه اميدی 
بــه دولت برای ســاماندهی اين بخش نيســت، 
كارشناسان و دســت اندركاران مسكن نسبت به 
افزايش غيرمعمول نرخ اجاره بها به واسطه افزايش 
قيمت مسكن هشدار می دهند. به زودی با پايان 
يافتن ماه مبارك رمضان، اتمام فصل امتحانات و 
 مدارس و نيز كمرنگ شدن داستان كرونا رفته رفته

به صورت سنتی بازار اجاره بها نيز داغ می شود.

افزایش وام ساخت مسکن انبوه سازی در »
تهران به ۲۵۰ میلیون تومان

در همين حــال مدير امور 
اعتبارات بانك مسكن اعالم 
مشتريان  كه  اســت  كرده 
مهر  خوش حساب مسكن 
می توانند ۴0 ميليون تومان 
تسهيالت برای تعميرات و نوسازی دريافت كنند. 
محمدحسن علمداری درباره افزايش تسهيالت به 
انبوه سازان گفت: با توجه به شعار امسال مبنی بر 
جهش توليد، بانك مســكن تســهيالت ساخت 
مسكن را افزايش داده است. انبوه سازان حرفه ای 
كه از فناوری های نوين استفاده می كنند در شهر 
تهران 250 ميليون تومان، شهر های باالی 200 
هــزار نفر جمعيت 220 ميليون تومان و ســاير 
شهر ها 170 ميليون تومان و ساير انبوه سازان در 
شهر تهران 200 ميليون تومان، شهر های باالی 
200 هزار نفر 180 ميليون تومان و ساير شهر ها 
1۴0 ميليون تومان تســهيالت با نرخ 18 درصد 
دريافت كنند. مدير امور اعتبارات بانك مسكن با 
بيان اينكه اين تســهيالت تا سقف 120 ميليون 
تومــان قابــل انتقال بــه خريدار اســت، گفت: 
انبوه سازانی كه تســهيالت دريافت می كنند در 
زمان ساخت برای پرداخت اقساط تنفس دارند. 
اين تســهيالت به شعب بانك مسكن ابالغ شده 
است و انبوه ســازان می توانند برای دريافت اقدام 
كنند. وی ادامه داد: برخی از مسكن های مهر كه 
 نياز به بازســازی يــا تعميرات دارند مشــتريان 
خوش حساب بانك مســكن می توانند با خريد 
اوراق، تســهيالت ۴0 ميليون تومانی با سود 18 

درصد دريافت كنند.

طرح های حمایتی دولت از مستأجران »
نمایشی و تیتروار است

حســام عقبايی؛ كارشناس 
مســكن در اين باره اما نظر 
در  وی  دارد.  ديگــری 
گفت وگو با خبرنگار ما گفت: 
در حالی كه ساالنه بين 800 
تا يك ميليون ازدواج ثبت می شود، نسبت تقاضا به 
عرضه 300 هزار تايی مسكن منجر به بروز تورم، 
داللی و ســوداگری در اين بازار می شود كه عامل 
ثروتمند شدن يك شبه سوداگران و خانه دار نشدن 
جوانان و مردمی می شود كه رؤيای خانه دار شدن 

را در خواب می بينند.
وی كاهش عرضــه مســكن را مهم ترين عامل 
افزايش قيمت مسكن دانســت و گفت: براساس 
برآوردها نياز مردم به مســكن ساالنه بين 1/5 تا 
2ميليون ساخت و ساز عنوان شده است در حالی 
كه در دولت آقای روحانی ســاالنه بيش از 300 
تا ۴00 خانه ساخته نشده است. 1/5 تا 2ميليون 
مسكن عنوان شده تنها پاسخگوی تقاضای مصرف 
عادی اســت بنابراين كاهش توليد دو دوره دولت 
آقای روحانی تأثيرهای عميقی بر بخش مسكن 
و به تبع آن بر مشــاغلی می گذارد كه به صورت 

مستقيم از مسكن تأثيرپذيرند.

به ۲ میلیون خانه در سال نیاز داریم »
عقبايی به آينده بازار مسكن اشاره كرده و افزايش 
جمعيت را يكی از نگرانی های بازار معرفی كرده و 
می گويد: افزايش جمعيت نگرانی عدم توازن بين 
تقاضا و عرضه را باال می برد. اگر ســاالنه بتوانيم 

بيش از 2 ميليون خانه بسازيم تا 
حدودی می توانيم از داللی در بازار 
مسكن جلوگيری به عمل بياوريم، 
بازار ســودآور  زمانی داللــی در 
نخواهــد بود كه عرضــه و تقاضا 
همخوانی داشته باشد و از تبديل 
شدن مسكن به كاالی سرمايه ای 

جلوگيری شود. 
عقبايی درباره سياست های دولت 
در قبال مستأجران افزود: از سوی 
ديگر بــا وجود اينكــه دولت در 
وضعيت كرونازده اقتصاد كمترين 
كمكی به مستأجران نكرده است 

 اما بــه دنبال تحميل نظرات خــود برای تمديد
اجاره نامه ها بود كه از 6 ماه به 2 ماه كاهش يافت. 
با توجه به اينكه مالكيت در اســالم محترم است 
دولــت نمی تواند موجران را به تمديدهايی از اين 
دست وادار كند، مگر خود صاحبخانه ها براساس 
وظايف انسانی در وضعيت بغرنج معيشتی امروز 
كارگران و كارمندان گوشه ای از زندگی آن ها را با 
عدم افزايش كرايه ها حمايت كنند. نكته مهم تر اين 
است كه دولت خود بايد حامی مستأجران باشد، 
واگذاری حمايت مالی و اعطای وام به مستأجران 
به شورای ملی مبارزه با كرونا نشان دهنده ناتوانی 

دولت در امور اجرايی است.
وی طرح اجاره مسكن را از پيش شكست خورده 
دانسته و می گويد: راهكارهايی از اين دست به هيچ 
وجه توان مستأجران را در پرداخت اجاره بها افزايش 
نمی دهد، طرح های ارائه شده از سوی دولت تنها 
تبليغات و نمايشی اســت كه دولت تيتروار از آن 

عبور كرده و وقت و زمان را به 
نفع دالالن و به ضرر مستأجران 
و متقاضيان واقعی مســكن از 

دست داده است. 

 خانه دار شدن مستأجران »
خیلی دور خیلی نزدیک

از ديگر ســو مســعود نجفی؛ 
همچنان  مســكن  كارشناس 
مشكالت مســكن را به دليل 
بی عملــی دولــت دانســته و 
طرح هايــی ماننــد ماليات از 
خانه های خالی را در راســتای 
خانه دار شدن قشر مستأجر كم اثر می داند. وی در 
اين باره گفت: هر چند دريافت ماليات از مسكن 
در دفعات متعددی از ســوی مجلس مطرح شده 
اما واضح است كه چنين طرح هايی تأثير چندانی 
بر كاهش قيمت مســكن نمی گذارند، ثبات بازار 
مســكن و كاهش قيمت در اين بازار وابســته به 
دريافت ماليات از خانه های خالی نيســت، قطعاً 
طرح ماليات بر خانه های خالی هر چند طرح قابل 
تأملی است اما نمی توان كاهش قيمت مسكن و 
بهره مند شــدن اقشار مختلف جامعه از مسكن را 

دستاورد چنين طرح ها و سامانه هايی عنوان كرد.
وی موفقيت در طرح های مســكن را وابســته به 
داشتن زيرساخت های اين بخش دانست و افزود: 
طرح هــای مختلفی كه در اقتصاد اجرا می شــود 
اعم از بخش مسكن يا ساير بخش ها بايد مطابق 
بــا نيازهای روز جامعه و شــاخص های اقتصادی 
كشــور باشد. به دليل كارايی اين طرح و آن طرح 

در كشورهای غربی و توسعه يافته نمی توان طرحی 
را در ايران اجرا كرد كه زيرســاخت های آن آماده 
نشده اســت. الگوبرداری زمانی پاسخ می دهد كه 
كامالً بومی سازی و بر اساس شاكله های اقتصادی 
كشــور تدوين و تنظيم شده باشد. عقبايی افزود: 
بسياری از طرح های اقتصادی الگو گرفته شده از 
كشورهای ديگر به دليل عدم تأمين زيرساخت های 
الزم و متناسب آن با اقتصاد كشور هيچ گاه منافع 
اقتصادی عموم مردم را به دنبال نداشــته است، 
بنابراين حل مشكل مســكن در ايران وابسته به 
تالش بيشــتر برای رفع معضالتی است كه همه 

دولتمردان به خوبی از آن آگاه اند.

 توسعه یافتگی بخش مسکن »
ناشی از عدم تسامح با رانت خواران است

اين كارشناس حل مشــكالت بخش مسكن را 
در گرو برخورد با رانت خواران دانســت و افزود: 
زمانی مشــكل بخش مســكن حل می شود كه 
پای منافع شــخصی و گروهی خاص در ميان 
نباشد، توسعه يافتگی بخش مسكن در بسياری 
از كشــورها ناشی از عدم تســاهل و تسامح با 
رانت خواران و گروه های خودی است كه از اين 
بخش يا آن بخش اقتصادی متنعم می شــوند. 
نظارت مؤلفه مهمی اســت كــه اگر در اقتصاد 
ضعيف باشــد هــر اقتصــادی را در بخش های 
مختلف به چالش می كشد. ثبت و ضبط هر آنچه 
در اقتصــاد رخ می دهد و نظارت بر رانت خواری 
و هر گونه ويژه خواری است كه رونق را در همه 
بخش ها به نفع همه مردم رقم می زند. رفتارهای 
بی قاعده و ضابطه و چشم پوشــی از دست هايی 
كه منافع جمعی را فدای منافع فردی و گروهی 
می كنند در هيچ كشوری منجر به كاهش قيمت 
و دسترسی عموم مردم به كاالی اساسی چون 

مسكن نمی شود.

دولت الکترونیک و حل مشکل مسکن »
مســعود نجفی با بيان اينكه دولت الكترونيك 
مانــع امضاهــای طاليی بــه نفع ايــن و آن و 
صدور مجوزها می شــود، افزود: در صورت عدم 
راه اندازی دولــت الكترونيك و كاغذمحور بودن 
امور دولت همچنان راه های مختلفی پيش روی 
سوء اســتفاده كنندگان وجود دارد تا جايی كه 
آن ها می توانند از قانون اخذ ماليات از خانه های 
خالی نيز به نحوی عبور كنند كه مالياتی بابت 
خانه هايی كه بــرای ســودآوری و داللی نگاه 

داشته اند پرداخت نكنند. 
وی در نهايت با اشــاره به نقش دولت الكترونيك 
در حل مشكل مســكن گفت: دولت الكترونيك، 
موضوعی كه دولت از اجرای آن ممانعت می كند 
راهكار فائق آمدن بر بسياری از چالش هايی است 
كه امروز گريبانگير اقتصاد اســت. اگر امور دولت 
در بخش های مختلف اقتصادی و حوزه های ديگر 
غيركاغذی و به صورت الكترونيك دنبال شود قطعاً 
راه های گريز، دست اندازی ها و سوء استفاده ها از 
اقتصاد كم می شود و به تبع آن با ريل گذاری های 
درست و سياســت گذاری های قابل تأييد نه تنها 
در بخش مســكن بلكه در بسياری از بخش های 
اقتصادی شــاهد روندهای رو به رشد و مثبتی به 

نفع عموم مردم جامعه خواهيم بود.

طرح های ارائه شده 
از سوی دولت تنها 
تبلیغات و نمایشی 
است و وقت و زمان 
را به نفع دالالن و 
به ضرر مستأجران 
و متقاضیان واقعی 
مسکن از دست 
داده است
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آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تجارت سازان آویژه آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 38522 و شناسه ملی 10380541560

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,02,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: خرید و فروش، واردات، صادرات و توزیع محصوالت صنایع، کشاورزی، تولید ماشین آالت مجاز، اخذ نمایندگی 
از کلیه شرکت های تولیدی، صنعتی، کارخانجات و اعطاء نمایندگی به افراد حقیقی و حقوقی، راه اندازی واحدهای تولیدی صنعتی و مشارکت با 
افراد حقیقی و حقوقی در کلیه امور تولیدی، تجاری و ارائه خدمات پیمانکاری برای بخش صنعت پس از اخذ مجوزهای الزم. خرید سهام شرکت ها 
و موسسات عمومی و خصوصی، اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی اعتباری جهت شرکت ، ارائه کلیه 
خدمات صادراتی اعم از انجام بازاریابی، شناسایی کانال های توزیع در بازارهای صادراتی، ایجاد و مدیریت شبکه توزیع در بازارهای صادراتی، ارائه 
خدمات پس از فروش به مشتریان، تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز صادرات، ارائه خدمات انبارداری در بازارهای صادراتی، مشاوره و اطالع رسانی در 
زمینه قراردادهای تجاری، مناقصات، شرکت مستقیم یا با واسطه در مناقصات بین المللی برای صدور کاال و خدمات شرکت های ایرانی، اخذ نمایندگی 
از واحدهای تولیدی و شرکت های فنی و مهندسی جهت صادرات، تامین مواد اولیه و یا ماشین آالت مورد نیاز شرکت های تولیدی و خدماتی، 
ارائه خدمات بسته بندی صادراتی، ایجاد شعب در داخل و خارج کشور، اخذ تسهیالت از بانک های داخل و خارج از کشور در جهت انجام موضوع 
فعالیت شرکت، مشارکت در طرح های مختلف اقتصادی و قبول و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه فعالیت های 
صادراتی، برگزاری و یا شرکت در نمایشگاه های داخل و خارج از کشور، پذیرش و اعزام هیاتهای تجاری و بازرگانی پس از اخذ مجوز از سازمانهای 
ذیربط. مطالعه و خرید و فروش، تهیه، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز، قطعات ، وسایل و تجهیزات و همچنین مطالعه و طراحی 
و مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری وساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی و 
مخابراتی و اتوماسیون صنعتی و ماشین های اداریـ  انجام خدمات اجرائی و عملیاتی و فنی و مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شرکتـ  نصب و راه 
اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی ـ دوربین های مدار بسته و سیستم های رایانه ای ـ مکانیزه کردن سیستم های 
اداری و اجرای سیستم های مکانیزه شده ـ شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ، دولتی و 
خصوصیـ  تهیه و تامین تجهیزات و قطعات یدکی رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتیـ  اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های رایانه ای داخلی وخارجی 
ـ انعقاد قراردادها با شرکت های داخلی و خارجیـ  عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقیـ  تهیه و تامین قطعات و اقالم و ملزومات و مواد مصرفیـ  
اجرای طرح های کامپیوتری شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی راه کارهای مبتنی بر نرم افزار در بخش عمومی و دولتی 
و وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به دولت و بخش خصوصی ـ طراحی و تولید و اجرای سیستم ها ـ عقد قرارداد با شرکت های داخلی 
و خارجی تولید کننده نرم افزار و سخت افزار ـ دریافت وام و تسهیالت مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی جهت شرکت ـ طراحی و راه اندازی و 
تعمیرات سیستم های کامپیوتری و کنترلیـ  خرید و فروش کامپیوتر و لوازم جانبی آن و سیستم های الکترونیکیـ  انجام امور قراردادی و برآورد پروژه 
ـ طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه های کامپیوتریـ  تهیه، تحلیل و تدوین استراتژی بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای و تجارت الکترونیک در خصوص 
خدمات کاال و خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف تولیدی، صنعتی و بازرگانی – ارائه کلیه خدمات دیجیتال مارکتینگ و تجارت الکترونیکی غیر 
هرمی و غیر شبکه ای – بهینه سازی سایت، طراحی سایت های مجاز و تجارت الکترونیک غیرهرمی و غیرشبکه ای – ایجاد مشاغل دورکاری و بازاریابی 
اینترنتی غیرهرمی و غیر شبکه ای – ارائه خدمات طراحی، تولید، اجرا، توسعه و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری – ارائه خدمات سخت افزاری و 
بازار تجارت الکترونیک– ایجاد مرکز نوآوری – طراحی و تولید نرم افزار سفارش مشتری و اپلیکیشن موبایل مربوط به کسب و کار الکترونیکی به صورت 
غیر هرمی و غیر شبکه ای – برندسازی و برندینگ – راه اندازی فروشگاه های مجازی )غیر هرمی و غیر شبکه ای( و فروش آنالین – ارائه مشاوره در زمینه 
بازاریابی – مشاوره و اجرا در زمینه های بازاریابی و فروش اعم از برندینگ، تحلیل رفتار مصرف کننده، دیجیتال مارکتینگ، عارضه یابی فروش، فنون 

مذاکره و ارتباطات پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )843684(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )843708(

آگهی تغییرات شرکت وصال گستر طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24371 و شناسه ملی 10380398080

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
به کدملی0919320414 بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم  تعیین گردیدند: آقای احمدرضا مالزاده ریابی 
ریحانه ایرانیان به کدملی0943361311 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم زیبا مالزاده ریابی به کدملی 0924501472 
به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با 

امضای مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )845588(

آگهی تغییرات شرکت تولید لوله و پروفیل کیان فوالد متین شهرکرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12685 و شناسه ملی 14006849913

موسسه   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,11,30 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان)حسابداران رسمی( به شناسه ملی 10100200524 به سمت بازرس اصلی و آقای 
اسمعیل عبدی ریزی به کد ملی 1171197853 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب 

گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال1397 بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 
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آغاز پرداخت وام کرونا از اوایل خرداد©
تسنیم: مدير كل سياســت گذاری و توسعه اشــتغال وزارت كار از نام نويسی 

پرداخت تسهيالت به مشاغل آسيب ديده از كرونا خبر داد.
عالءالدين ازوجی به فعاليت سامانه »كارا« در خصوص ارائه تسهيالت به مشاغل 
آســيب ديده از كرونا اشاره كرد و گفت: مبلغ 50 هزار ميليارد تومان به مشاغل 
آســيب ديده از كرونا تخصيص يافته اســت و تاكنون 18 هزار كارفرما و فعال 

اقتصادی برای دريافت اين تسهيالت نام نويسی كرده اند.
مديركل سياست گذاری و توسعه اشتغال وزارت كار گفت: نزديك به 3 ميليون 
شاغل بيمه  شده در بيش از يك ميليون واحد اقتصادی آسيب ديده مشغول به كار 
بوده اند كه در صورت تأييد اطالعات و استمرار اشتغال، به  ازای هر نفر بيمه  شده 
12 ميليون تومان وام پرداخت خواهد شد. در واحد هايی كه به  اجبار تعطيل شده 

باشند اين رقم 16 ميليون تومان خواهد بود.
ازوجــی زمان پرداخت های حمايتــی را اوايل خرداد اعالم كــرد و گفت: زمان 

بازپرداخت آن از اوايل مهرماه آغاز می شود و دو سال طول خواهد كشيد.
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هر کس با یک آجر در ساخت مدرسه مشارکت کند  ایرنا: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش با انتشار فیلمی از آیین رونمایی از سامانه مهر مدرسه در صفحه توییتر خود نوشت: هر کس 
می تواند حتی با یک آجر در ساخت مدرسه مشارکت کند. وی عنوان کرده است: خیلی خوب است که خیران به آموزش و پرورش کمک می کنند و افرادی سرمایه هایی را به این کار ارجمند اختصاص می دهند، اما باید 

بتوانیم این سفره را گسترده تر کنیم، به گونه ای که همه ملت ایران در این کار مهم مشارکت کنند.

 تحویل ۶ هزار واحد مسکونی ©
به خانوار های دارای دو معلول تا پایان سال

محمد  جوان:  خبرنگاران  باشــگاه 
شــریعتمداری، وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اظهار کــرد: تحویل واحد های 
مسکونی بخشی از تعهد بنیاد مستضعفان 
برای ساخت ۱۴ هزار واحد مسکونی برای 
خانواده های دارای دو معلول و بیشتر است.

وی اضافه کرد: تکمیل و تحویل حدود ۲ 
هزار و ۴۰۰ واحد مســکونی در سطوح روستایی با متوسط ۶۵ متر مربع مساحت با 
قبول تعهد از سوی بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن انقالب اسالمی در قالب کمک 
بالعوض و تســهیالت و همچنین آورده سازمان بهزیستی مورد تعهد طرفین قرار 
و همچنین در سطوح شهری هم ۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی با متوسط ۷۵  گرفت 
متر مربع مساحت  نیمه کاره و در مراحل مختلف ساخت و ساز است و امیدواریم این 

واحد ها تا پایان سال تکمیل و تحویل خانواده ها شود.

یک مسئول در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

سال گذشته بیش از ۸۰۰ شرکت، دانش بنیانی شدند©
فارس: سید محمد صاحبکار خراسانی، معاون معاونت علمی و رئیس امور شرکت ها و 
مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: در حال حاضر 
بیش از ۵ هزار شــرکت دانش بنیان تأیید و وارد فرایند اســتفاده از مزایای حمایتی 
و قانونی معاونت علمی و فناوری شــده اند.  صاحبکار اضافه کرد: آمار شــرکت های 
دانش بنیان رو به رشــد است و این چشــمه زاینده ای که برای این شرکت ها وجود 
 دارد کار را دنبال می کند و جلو می رود به طوری که از ســال گذشته تاکنون حدود

 ۷۰۰-8۰۰ شرکت نیز در کل کشور دانش بنیانی شده اند. 

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:

ایجاد تونل های ضدعفونی کاری بی فایده است©
ایرنا: عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: تونل هایی که در ورودی برخی 
سازمان ها یا فروشگاه ها به عنوان تونل ضدعفونی افراد ایجاد شده، نقشی در پیشگیری 
از کرونا ندارد و بی فایده است. مسعود مردانی افزود: این ها فرعیات و کارهای بی فایده 
است که بعید می دانم مؤثر باشد و بی فایده هستند. معلوم نیست مایعی که در این 
تونل ها پاشیده می شود آب است یا محلول ضدعفونی کننده، اگر آب باشد که فایده ای 
ندارد و اگر محصول ضدعفونی حاوی الکل یا آب ژاول باشد هم تأثیر چندانی ندارد و 

حتی ممکن است ورود آن به دهان یا دستگاه تنفسی ضرر هم داشته باشد.

امکانی برای همه داوطلبان

آغاز مهلت دوباره نام نویسی کنکور ۹۹ از فردا©
مهر: مهلت دوباره ثبت نام و امکان مشاهده 
و ویرایش اطالعات برای داوطلبان کنکور 
سال ۱۳۹۹ از فردا آغاز می شود و تمامی 
افــرادی که در کنکور ثبت نــام نکرده اند 

فرصت نام نویسی دارند.
به دنبال درخواست های داوطلبان مبنی بر 
تعویق زمان آزمون های ملی به دلیل شیوع 

کرونا، بر اساس مصوبه نهایی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، زمان کنکور سراسری 
ســال ۹۹ از ۱۲ و ۱۳ تیر به ۳۰ و ۳۱ مرداد ۹۹ منتقل شــد و آزمون در روزهای 

پنجشنبه و جمعه ۳۰ و ۳۱ مرداد برگزار می شود.
از همین رو مقرر شد به منظور مساعدت و همراهی با داوطلبانی که قبالً در مهلت 
مقرر موفق به ثبت نام در آزمون نشده اند، ترتیبی اتخاذ شود که این دسته از داوطلبان 
در بازه زمانی یکشنبه ۲8 تا چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت پس از مطالعه دقیق دفترچه 

راهنمای ثبت نام بتوانند نسبت به نام نویسی در این آزمون اقدام کنند.

 گروه جامعه/ محمود مصدق   یکي  از عوامل 
تعامل  چگونگی  با  سازمان  هر  توفیق  در  مؤثر 
مدیران آن سازمان با جامعه و مخاطبان آن گره 
خورده است؛ موضوعی که اجرای آن سال هاست 
بر عهده روابط عمومی ها گذاشته شده است که 
البته برغم تالش فعاالن این حوزه، در مواردی 
نیز چندان رضایت بخش نبوده و به دریافت اعتماد 

اجتماعی از سازمان ها منجر نشده است.

روابط عمومی حرفه ای کم داریم»
داود زارعیــان، معاون امور 
مشتریان شرکت مخابرات 
ســال ها  خود  کــه  ایران 
مدیریت روابط عمومی این 
شــرکت و روابط عمومی 

یکی از بانک های کشور را عهده دار بوده است، در 
گفت و گو با قدس به موانعی اشــاره می کند که 
روابط عمومی ها در دستیابی به اهداف خود با آن 

دست به گریبان اند.
وی با اشــاره بــه اینکه یک متخصــص روابط 
عمومی باید تخصص و توانایی الزم را به ویژه در 
اطالع رسانی، اعتمادسازی، بسترسازی و مدیریت 
افکار عمومی داشته باشــد، می افزاید: این فرد، 
تحصیالت مرتبــط دارد، کار حرفه ای می کند، 
ساختار مناسبی پیش رویش قرار دارد و مدیران و 
کارشناسان خبره ای در کنارش فعالیت می کنند. 
تعداد چنین روابط عمومی هایی با این ویژگی ها 
در کشور ما محدود است؛ به همین دلیل اعتماد 

جامعه به روابط عمومی ها کم شده است. 
وی با بیان اینکه بیشتر روابط عمومی ها اخبار را 
به صورت کامل منتشر نمی کنند، ادامه می دهد: از 
سوی دیگر به ویژگی ها و تقسیم بندی مخاطبان 
نیز بی توجه اند، در نتیجــه موجب بی اعتمادی 

جامعه و افکار عمومی به خود می شوند.
رئیس ســابق انجمن متخصصان روابط عمومی 
ایــران با ضروری دانســتن بهره مندی جامعه از 
اطالعات  در دنیای  امــروز، تصریح می کند: این 
مسئله سبب می شود ما روابط عمومی  نوین  را یک  
روابط عمومی  اطالع مدار بدانیم ، اما آنچه  تاکنون  
از روابــط عمومی  برشــمرده ایم ، نمایش  روابط 
عمومی  ابتدایی  بوده  است . در دنیایی  که  همه  چیز 

آن  به  سرعت  کهنه  می شود و با اطالعات  تازه تر، 
همه  چیز در لحظه  نو می شود، روابط عمومی  باید 
از پوســته و شکل  نخســت و سنتی  خود خارج  
شود و ضرورت های  زمانه ای  را که  در آن  زندگی  
می کند، درک  کند. بنابرایــن روابط عمومی  در 
عصر اطالعات  موظف  به  همگونی  و همســانی  با 

فرایند اطالعات  در جهت  نو شدن  است.
زارعیــان با بیــان اینکه یــک روابط عمومی 
برای اینکه توانایی خود را برای اعتمادســازی 
اجتماعی به اثبات برســاند بایــد با یادگیری 
اســتانداردهای این حرفه خود را تقویت کند، 
می افزاید: روابط عمومی ها باید نقش خود را به 
مدیران ارشد سازمان ها و مدیران تصمیم گیر 
توضیح داده و این نقش را به درســتی تبیین 
و پیــاده کنند تا جامعه بــه روابط عمومی ها 

اعتماد کند. 
مؤلف کتاب مبانی ارتباطات جمعی در خصوص 
خطــر مدیریت مــداری روابــط عمومی ها هم 
می گوید: این بحث را خیلی جاها شــنیدم اما 
معتقدم یک روابط عمومی وقتی در ســازمانی 
مشــغول به کار اســت ممکن اســت برای آن 
سازمان، مدیر آنجا، مردم، خانواده و یا حرفه اش 

کار کند، امــا اگر برای غیر از 
شکســت  کند  کار  حرفه اش 
می خــورد. در واقــع اگر یک 
مدیــر روابط عمومی حرفه ای 
کار  حرفــه اش  برای  باشــد، 
می کند؛ در ایــن صورت نظر 
مدیــر ســازمان هــم جلب 
می شــود؛ اما چون در کشور 
ما روابــط عمومی ها حرفه ای 
کار نمی کنند مجبور می شوند 
نظر  دیگــری  روش هــای  از 
مدیرشان را جلب کنند. مثاًل 

در یک ســازمان به تعدادی از کارکنان پاداش 
داده می شــود. روابط عمومی طبق وظیفه اش 
باید این موضوع را اطالع رســانی کند؛ حاال اگر 
مدیر ارشــد بگوید اطالع رســانی نکن، شایعه 
درســت می شــود و میزان پاداش از ۱۰ هزار 
تومان بــه ۱۰۰ هزار تومان می رســد. اما اگر 
روابط عمومــی کار حرفه ای خود را انجام دهد 
و مدیر هم ببیند شایعه ای درست نشده پس از 

این حرف روابط عمومی را گوش می کند.
وی اضافــه می کند: روابــط عمومی نباید طرف 

سازمان و یا مردم را بگیرد، بلکه 
باید بر اســاس اصول حرفه ای 
عمل کند؛ یعنــی آن چیزی 
که موجب خشنودی دو طرف 
می شود را به عنوان الگوی خود 
قرار دهد، چــون پنهان کردن 
یک مشکل در ســازمان، زیان 
آن را در آینده بیشتر می کند اما 
اگر مشکل به صورت حرفه ای 
با مردم در میان گذاشته شود 
قطعاً در آینــده زیانش کمتر 

خواهد بود. 

مدیران روابط عمومی باید جسور باشند»
مدرس  تنگشیر،  قربانعلی 
دانشــگاه و عضــو هیئت 
انجمن متخصصان  مدیره 
روابط عمومی ایران هم در 
پاســخ به قدس می گوید: 

در جهان امروز ارتباطات بین انســان ها ارزش 
فزاینده ای پیدا کرده و دیگر حاکمیت ماشــین 
و فنــاوری به پایان رســیده اســت، بنابراین 

اجتماعی  مسئولیت پذیری  در  روابط عمومی ها 
نقش اساســی را بــه عهده دارنــد و می توانند 
ارتباط مناســبی با مخاطبان برقرار کنند، زیرا 
مردم حق انتخاب دارند و تعامل با آن ها ضروری 
اســت؛ چون در موفقیت سازمان نقشی حیاتی 

دارند.
وی با اشــاره به اینکه روابــط عمومی به نوعی 
تعریف می شــود، می افزاید:  ارتباطات مردمی 
روابــط عمومی ها نیز بخشــی از این ارتباطات 
هســتند و خالی از ضعف نیستند. آن ها تالش 
خود را برای اعتمادســازی می کنند اما واقعیت 
این اســت که نــه مردم و نه مقام های ارشــد 
ســازمان و دستگاه های دولتی چندان اعتقاد و 

اعتمادی به روابط عمومی ها ندارند.
 وی با اشــاره به اینکه به مردم حق می دهد به 
روابط عمومی ها اعتماد نکنند، می گوید: چون 
مــردم اطالعات را بموقع، درســت و به میزان 

نیازشان دریافت نمی کنند. 
تنگشــیر، روابــط عمومی را علم مــردم داری 
می خواند و می افزاید: مدیران روابط عمومی ها 
به مانند پزشــکان تعهد اخالقی دارند، بنابراین 
باید بسیار جسور و نترس باشند به گونه ای که 
برای ارائه اطالعات درســت به مردم حتی باید 
از پســت و مقام خود بگذرند. البته با توســعه 
شــبکه های اجتماعی، مدیران روابط عمومی ها 
و سازمان ها نمی توانند به راحتی به نفع خود یا 
سازمانشان اطالعات نادرست یا ناقص به مردم 
بدهند و به همین دلیــل کار روابط عمومی ها 
نسبت به گذشــته که تعداد رسانه ها در کشور 

محدود بود سخت تر شده است. 
تنگشــیر، بها دادن به مــردم و توجه به منافع 
عمومی و سازمانی و ارائه اطالعات درست، کامل 
و بموقع را مهم ترین راهــکار روابط عمومی ها 
بــرای جلب اعتماد مــردم می داند و می گوید: 
متأســفانه بعضی از مدیــران روابط عمومی به 
ناچار تنها به منافع ســازمان متبوعشــان فکر 
می کنند، چون از سازمان حقوق می گیرند و اگر 
به نفع ســازمان عمل نکنند ممکن است بیکار 
شــوند. البته ما مدیرانی هم داشته ایم که برای 
حفظ منافع عمومی از کار اخراج شــده و حتی 

به زندان هم رفته اند. 

کارشناسان در گفت و گو با قدس از ریشه های بی اعتمادی مردم به روابط عمومی ها می گویند

ضرورت پوست اندازی روابط عمومی  ها در عصر جدید

واقعیت این 
است که نه مردم 

و نه مقام های 
ارشد سازمان و 

دستگاه های دولتی 
چندان اعتقاد و 

اعتمادی به روابط 
عمومی ها ندارند

بــــــرش
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      صفحه7

 آگهی تغییرات شرکت صنایع پاک نان شرق 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29279 

و شناسه ملی 10380445325

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,01,27
تعهدآور  و  بهادار  اسناد  ها،  چک  -کلیه   1
بانکی و اوراق رسمی و ثبتی شرکت و نامه 
های عادی و اداری، با امضای واحد آقای 
سیدحامدرضا بهشتی )رئیس هیأت مدیره( 

به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)843664(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )843672(

آگهی تغییرات شرکت اتفاق مشهد سهامی خاص به شماره ثبت 209 و شناسه ملی 14004613296

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,04,11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم ژاله توکلی بشماره ملی 0938335431 به 
سمت رئیس هیئت مدیره 2- خانم ویدا توکلی بشماره ملی 0938397494 به سمت مدیر عامل وعضو اصلی 3- خانم سوگل توکلی 
جلیلی بشماره ملی 0451276418 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 4-اقای حمید توکلی جلیلی بشماره ملی 0931292468 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور ورسمی و بانکی با امضای خانم ها 

ژاله توکلی)رئیس هیئت مدیره ( و ویدا توکلی )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )843673(

 آگهی تغییرات شرکت اتفاق مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 209 و شناسه ملی 14004613296

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,04,11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم ژاله توکلی بشماره ملی 0938335431 
بشماره  جلیلی  توکلی  حمید  اقای  و   0451276418 ملی  بشماره  جلیلی  توکلی  سوگل  وخانم   0938397494 ملی  بشماره  توکلی  ویدا  خانم  و 
ملی  بشماره  رضا  فرزندمحمد  کسرائی  جهانگیر  اقای   2-  . گردیدند  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  مدیره  هیئت  اعضا  سمت  به   0931292468 ملی 
0943337811 به سمت بازرس اصلی و اقای احمد مهاجر بروجردی فرزند محمد بشماره ملی09460361302به سمت بازرس علی البدل شرکت 

برای مدت یکسال مالی تعیین گردیند. -3روزنامه کثیر االنتشارقدس جهت درج آگهی و دعوت نامه های شرکت تعیین شد 
,ع
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و  زیره  صنعت  و  کشت  شرکت  تغییرات  آگهی   
زعفران ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 17375 و شناسه ملی 10380329509

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 1399,02,13 مورخ  العاده  فوق  بطور 
آقای   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
ملی  شماره  به  پور  رمضان  جالئیان  محمد 
0939730669 به عنوان بازرس علی البدل و 
خانم تکتم جالئیان رمضان پور به شماره ملی 
برای  اصلی  بازرس  عنوان  به   0934608660

یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)843687(
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آفرینه  مهندسی  خدمات  شرکت  تغییرات  آگهی 
طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8241 

و شناسه ملی 10380240119

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ذیل  تصمیمات   1398,12,28 مورخ  العاده  فوق 
شماره  به  تقوی  معین  مهدی   1-  : شد  اتخاذ 
اقای مصطفی معین تقوی  ملی 0938429183- 
رضا  محمد  ملی0939496038-اقای  شماره  به 
معین تقوی به شماره ملی 0939055147- اقای 
وحید معین تقوی به شماره ملی 0946136416- 
ملی  شماره  به  رضویان  شریف  سعید  اقای 
مدیره  هیات  اعضای  سمت  به   00474622833

برای مدت دو سال تعیین شدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)843707(
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و  کاشی  تولید  شرکت  تغییرات  آگهی   
سهامی  شرکت  شهرکرد  نمای  ارژنگ  سرامیک 
ملی  شناسه  و   2824 ثبت  شماره  به  خاص 

10340063007
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1398,12,25 مورخ  العاده 
 40 مبلغ  از  شرکت  سرمایه   : شد  اتخاذ 
ریال  میلیون  یک  مبلغ  به  ریال  میلیارد 
10,000ریالی  نام  با  سهم   100 به  منقسم 
مربوطه  ماده  نحو  بدین  و  یافت  کاهش 

دراساسنامه اصالح گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  وبختیاری 

غیرتجاری شهرکرد )845570(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیروان و چرداول )845098(

 آگهی تغییرات شرکت تعاونی ششصد و هشتاد و دو تاالر پذیرائی و سالن اجتماعات سرابله شرکت تعاونی به شماره ثبت 348 و شناسه ملی 10300023850

قرار  تاریخ1397,04,29به  تا  مدیره  هیئت  اعضاء   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1394,04,29 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
شماره  به  صادقی  اله  ورحمت   4539265849 ملی  شماره  به  صادقی  ونظیره   4539834770 ملی  شماره  به  صادقی  آیت  گردیدند:  انتخاب  ذیل 
ملی4539267752 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و منیره صادقی به شماره ملی 4539266772 محمد فارق صادقی به شماره ملی 4539265199 
اعضاء علی البدل هیئت مدیره تا تاریخ1397,04,29 -زهرا صادقی به شماره ملی4539896751 به سمت بازرس اصلی وصدری امینی به شماره 
ملی4539880586 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشارقدس جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیروان و چرداول )845100(

 آگهی تغییرات شرکت تعاونی ششصد و هشتاد و دو تاالر پذیرائی و سالن اجتماعات سرابله شرکت تعاونی به شماره ثبت 348 و شناسه ملی 10300023850

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394,04,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ1397,04,29به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: - آقای آیت صادقی به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نظیره صادقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رحمت اله صادقی به 
سمت منشی هیئت مدیره وآقای محمد فارق صادقی به سمت مدیر عامل تا تاریخ1397,04,29 - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی 
از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای آیت صادقی به عنوان رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان خانم نظیره صادقی به عنوان 
نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق محمد فارق صادقی مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتباراست و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محمد فارق 

صادقی به عنوان مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای آرامش بی 
پایان خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 7034 و شناسه ملی 14008113127

فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
مجوز  استناد  به   1397,11,09 مورخ  العاده 
 13971121 تاریخ  و   97989388 شماره 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  ایران  بیمه 
" نمایندگی بیمه آرامش  1 - نام شرکت به 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر   " پایان  بی 

اساسنامه اصالح گردید. 
ایالم  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره 

ایالم )845102(
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دو  و  هشتاد  و  ششصد  تعاونی  شرکت  تغییرات  آگهی 
تاالر پذیرائی و سالن اجتماعات سرابله شرکت تعاونی 

به شماره ثبت 348 و شناسه ملی 10300023850

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 1394,04,29 مورخ  العاده  فوق 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اساسنامه 
جدید شرکت در 52 ماده و 38 تبصره 
به تصویب رسیدوجایگزین اساسنامه 

قبلی شرکت گردید. 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  ایالم 
غیرتجاری شیروان و چرداول )845106(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )843696(

 آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی آفرینه طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8241 و شناسه ملی 10380240119

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,12,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای مهدی معین تقوی به شمار ملی0938429183 بسمت رئیس هیئت 
مدیره- اقای محمدرضا معین تقوی به شماره ملی 0939055147 به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره- اقای مصطفی معین تقوی به شماره ملی 
0939496038به سمت عضو هیئت مدیره -اقای سعید شریف رضویان به شماره ملی 0047462833به سمت عضو هیئت مدیره- اقای وحید معین تقوی به 
شماره ملی0946136416 به سمت عضو هیئت مدیره -کلیه اسناد واوراق بهادار از قبیل چک سفته قرارداد با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ویا با 
امضاءدونفر از اعضاءهیئت مدیره و مهر شرکت وکلیه اسناد حضور در مناقصه و مزایده با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت ومکاتبات عادی با امضاء 

مدیر عامل ومهر شرکت معتبر میباشد 

,ع
99
01
06
6

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )843706(

 آگهی تغییرات شرکت وصال گستر طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24371 و شناسه ملی 10380398080 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,11,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای ابوالقاسم حسین زاده به شماره ملی 0919472524 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای محمدرضا اعظمی به شماره ملی 0919380344 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء 
هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان احمدرضا مالزاده ریابی به کدملی0919320414 خانم ریحانه ایرانیان به کدملی0943361311 خانم زیبا 
مالزاده ریابی به کدملی 0924501472 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد. -صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت حساب سود و زیان برای سال مالی 1396 و 1397 مورد تصویب قرار گرفت. 
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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جهانجهان روزنامـه صبـح ایـران 8
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

یک هفته آرام در عراق زمینه را برای اصالحات اساسی فراهم کرده است

اسب زین کرده زیر پای »الکاظمی«
  جهان/ نیک پندار   نخستین نشست نمایند ه های دولت 
جدید عراق و معترضان این کشــور در استان واسط برگزار 
شــد. اگرچه کوچک ترین پیش بینی درباره شخصیت های 
اطالعاتی مثل مصطفی الکاظمی به ویــژه آنکه مدتی را در 
انگلیس زندگی کرده، ممکن اســت فرسنگ ها از واقعیت 
دور باشــد، اما آنچه از اوضاع این روزهای عراق می توان به 
قاطعیت فهمید این است که دولت جدید و به ویژه شخص 
نخست وزیر، حسابی سرشان شلوغ است. سرشلوغی ای که 
آرامش نسبی در این کشــور حداقل نتیجه آن بوده است. 
الکاظمی در این مدت چند دستور مهم داده و چندین دیدار 
مهم تر داشته است. آزاد کردن معترضان بازداشت شده عراقی 
و برگرداندن عبدالوهاب الســاعدی )مقام محبوب عراقی( 
به ریاســت سازمان مبارزه با تروریسم را می توان دو دستور 
مهم الکاظمی در این مدت دانست. همچنین او دیدارهایی 
با سفرای ایران، آمریکا، روسیه و مصر در عراق داشته است. 
در همه این دیدارها هم او بر آرامش عراق و گسترش روابط 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأکید کرده و سفرا هم تأیید 
کرده اند. اما مهم تر از همه این دیدارها و دســتورات به نظر 
می رســد نحوه تعامل الکاظمی با معترضان سیاسی باشد. 
تعاملی که تاکنون با اســتقبال مجامــع داخلی و خارجی 

در عراق روبه رو شــده است. در همین زمینه منابع عراقی 
از نخســتین دیدار مشاوران الکاظمی با تظاهرات کنندگان 
معترض در استان واسط خبر دادند. هیئت دولت متعهد شد 

خواسته های معترضان را به گوش الکاظمی برساند. 
الکاظمی درباره دیگر معترضان در سراسر عراق هم همین 
رویه را در پیش گرفته و در نخستین اقدام سعی دارد آن ها 
را به رسمیت بشناسد. در همین راستا او به سازمان مبارزه با 
تروریسم که حاال رئیسش را خودش منصوب کرده، دستور 
داده در امور سیاسی دخالتی نداشته باشد. پیش از این هم 
دســتور داده بود نهادهای دولتی و پلیس در هیچ شرایطی 
نباید در اعتراض ها از تفنگ استفاده کنند.از طرفی همزمان با 
شروع کار الکاظمی، برخی گروه های سیاسی مثل صدری ها 
اعالم کردند 100روز به او مهلت می دهند تا اوضاع را بسامان 
کند، ایاالت متحــده هم معافیت عراق از تحریم های ایران 
را چهار ماه تمدید کرد. عمار حکیم و المالکی هم با اینکه 
مخالف او هستند و در دولتش شرکت نخواهند کرد اما اعالم 
کرده اند از تصمیمات او برای مبارزه با فساد و روبه راه کردن 
اوضاع حمایت خواهند کرد. حاال باید دید الکاظمی اسب زین 
کرده ای را که عبدالمهدی و عالوی نداشتند چگونه خواهد 

تازاند و عراق را به کدام سو خواهد برد. 

برایت«  »ریــک  دکتر  تایمــز:  نیویورک 
متخصص ایمن شناسی که به دلیل تذکراتش 
به دولت ترامپ درباره همه گیری از ســمت 
خود در بخش درمانی برکنار شــد، هشدار 
داده اگر دولت برای جلوگیری از بازگشــت 
کرونا قاطعانه عمل نکند، آمریکا با تاریک ترین 

زمستان مواجه خواهد شد.
ادامه  فاکس نیوز: رئیس جمهور آمریکا در 
اظهارات ضد چینی خود، این کشور را به قطع 
کامل رابطه تهدید کرد. دونالد ترامپ مدعی 
شده این اقدام سبب ذخیره ۵00 میلیارد دالر 

برای آمریکا خواهد شد.

تحلیلگر اندیشکده کارنگی:
اتحادیه اروپا دقیقاً کجای ©

جهان است؟
جهان: فرانچسکو سیکاردی، تحلیلگر ارشد 
اندیشکده کارنگی در یادداشتی به بررسی وزن 
و جایگاه فعلی اتحادیه اروپا پرداخته است. او با 
طرح این پرسش که جغرافیای دقیق اتحادیه 
اروپا در حال حاضر کجاســت، معتقد اســت 
این اتحادیه در حال حاضر ضعیف شده است. 
به عنوان مثال او می گوید: در سال های 2010 
و 2011 اتحادیــه اروپا خود را در تراز تقابل با 
چین و همچنین خط  دهــی به انقالب های 
کشورهای عربی می دید، اما در سال های 2014 
تا 201۵ و حتی االن این اتحادیه مسئله اولش 

بحران مهاجرت و اوضاع داخلی است.
این تحلیلگر در انتها تیم جدید رهبری اتحادیه 
اروپا را مستعد توسعه سیاست خارجی اتحادیه 
می داند و می گوید: رهبری جدید اروپا باید با 
همــان جاه طلبی که از ابتــدای ورود به دفتر 
کمیسیون اتحادیه داشتند به کار ادامه دهند 
و موضوعات مهمی مثل تغییرات آب وهوایی، 
اوضاع قاره آفریقا و دیگر مسائل مهم جهانی را 

در دستور کار قرار دهند.

به سوی ناکجا آباد
غنی آزادی زندانیان را متوقف 

کرد، طالبان تهدید به حمله کرد
یک  در  افغانستان  خبرنگاران:  باشگاه 
هفته اخیر شرایط آشفته ای را پشت سر 
گذاشــت؛ از افزایش حمله ها به مقرهای 
دولتی گرفته تا حمله به بیمارســتانی در 
کابل که زنان و کــودکان قربانیان اصلی 
آن بودنــد. در پــی این اتفاق هــا بود که 
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان اعالم 
کرد به دلیل کارشکنی های طالبان دولت 
روند آزادی زندانیان این گروه را تا آزادی 
کامل یک هزار زندانی نیروهای دولتی از 

زندان های این گروه، متوقف کرده است. 
از سوی دیگر طالبان نیز هشدار داده از این 
پس مراکــز فرماندهی »حمالت تعرضی« 
ارتش افغانستان را هدف قرار خواهد داد. 

 خلع سالح حزب اهلل، باج گیری تازه واشنگتن از بیروت©
شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست اخیر خود طی اقدامی که باید آن را 
مداخله آشکار در امور داخلی کشوری با حاکمیت مستقل قلمداد کرد، بر ضرورت 
اجرای قطعنامه 1۵۵۹ که خواســتار خلع سالح همه گروه های مسلح در لبنان 
بوده، تأکید کرد. این در حالی است که روزنامه صهیونیستی »جروزالم پست« نیز 
روز پنجشــنبه ادعا کرد »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل، دولت و ارتش 

لبنان را به خلع سالح جنبش حزب اهلل فراخوانده است. 
اگرچه در نشســت شامگاه چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل بر خلع سالح 
کامل تمام گروه های شــبه نظامی در لبنان تأکید شــده اما واضح است که در 
نوک پیکان این دسیســه جدید، طرح آمریکایی -صهیونیستی هدف قرار دادن 
حزب اهلل قرار دارد. سازمان ملل که بر ویرانه های جنگ جهانی دوم بنا شده بود، 
امروز کارکرد آن به پیگیری آمال قدرت های بزرگ تنزل یافته. این کشــورها به 
عنوان پیروزان نبرد بزرگ دور هم نشســته و اساس نامه نهادی را بنا نهادند که 
برآمده از نظام سلطه بود و هیچ گاه نتوانسته است به صورت مستقل عمل کند. 
بر این اســاس سازمان ملل همواره اســتانداردهای دوگانه خود را در برخورد با 
منافــع قدرت های بزرگ و به ویژه ایاالت متحده حفظ کرده، به ویژه آنکه بخش 
بزرگی از بودجه آن توســط آمریکا تأمین و اصاًل پایگاه آن در خاک این کشور 
قــرار دارد. تصمیم اخیر علیه حزب اهلل را هم باید بخشــی از همین رویه و در 
ادامه منفعت طلبی محور آمریکایی و البی صهیونیست تلقی کرد. استکبار جهانی 
به تازگی ضرباتی سخت از محور مقاومت خورده؛ این ضربات به ویژه در سوریه که 
حزب اهلل نقش میدانی جدی تری در آن داشت محسوس بود؛ بنابراین حق دارند 
از ترس خواب نداشته و هر روز نقشه ای علیه این جنبش بکشند. از سوی دیگر 
رویکرد شورای امنیت را باید در ادامه سیاست فشار حداکثری مورد نظر واشنگتن 
علیه کشــورمان دانست. کاخ سفید در یکی دو سال اخیر تمام تالش خود را با 
هدف به زانو در آوردن کشورمان از طریق وضع تحریم های ظالمانه به کار بسته 
اما تاکنون این توطئه راه به جایی نبرده است. گوشه دیگر از این حلقه فشار بر 
ایران، متحدان کشورمان را نیز دربرمی گیرد و سیاست هدف قرار دادن حزب اهلل 
هم می تواند در این چارچوب صورت گیرد. این رویه از مدتی پیش آغاز شــد و 
تروریستی اعالم کردن شاخه سیاسی حزب اهلل در انگلیس و آلمان را می توان در 

این زمینه قلمداد کرد. 
اما در نهایت این اقدام های زنجیره وار را باید در راستای سلسله توطئه های ایاالت 
متحده با هدف فروپاشی اقتصاد لبنان دانست. عروس خاورمیانه چند وقتی است 
که شــرایط اقتصادی ســختی را تجربه می کند. اعتراض های مردمی نسبت به 
وضعیت نامناســب معیشتی در این کشور که از اوایل مهر ماه سال گذشته آغاز 
شــده بود در نهایت به فروپاشی دولت ســعد الحریری منجر شد. حال به نظر 
می رسد واشنگتن با موج سواری بر وضعیت اقتصادی آشفته لبنان و با سوء استفاده 
از موضوع اعطای وام توســط صندق بین المللی پول به این کشــور، به دنبال آن 
است این موضوع را اهرمی برای فشــار آوردن بر بیروت در راستای خلع سالح 
حزب اهلل قــرار دهد. اما حزب اهلل به عنوان نماد ملی مقاومت در لبنان از پایگاه 
مردمی قوی ای در این کشــور برخوردار اســت، بنابراین این باج خواهی همانند 
توطئه های گذشته نه تنها خللی به این جنبش وارد نکرده بلکه محبوبیت آن را 

بیشتر نیز خواهد کرد. 
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خیال خام استعمارگریخیال خام استعمارگری
در پی انتشار عکسی در صفحه توییتری ستاد فرماندهی ارتش فرانسه که منجر 
به خشــم الجزایر شد، سفیر فرانسه در الجزایر احضار شد. در این تصویر یک 
تابلوی کنار جاده ای نمایش داده شده که در آن عالوه بر پرچم الجزایر، پرچم 
»آمازیغی ها« )یک اقلیت زبانی در الجزایر( نیز کشیده شده که گویا مربوط به 
دو منطقه جدا از هم هستند. برخی منتقدان می گویند، فرانسه با ترویج هویت 
آمازیغی به دنبال آن است که سیاست های استعماری خود را در الجزایر ادامه دهد. 
همزمان با این تحول در سوی دیگر آفریقا نیز رئیس جمهور سنگال اقدام یکجانبه 
خطوط  هوایی فرانسه در از سرگیری پرواز ها به پایتخت این کشور را محکوم و 
تصریح کرد فرانسه همچنان کشورهای آفریقایی را مستعمره خود می پندارد. 

 ریاض به دولت مستعفی یمن: به دلیل توهین به »المهندس« نیکالس مادورو:
کودتای ونزوئال درکاخ سفید 

طراحی شده بود
 عراق خواستار تعطیلی

 دفتر شبکه سعودی شد
 هزینه اقامت در عربستان

 را خودتان بدهید!
کودتای  ونزوئــال  رئیس جمهــور  مهر: 
شکســت خورده اخیر در این کشــور را 
برنامه ریزی شده در کاخ سفید عنوان کرد. 
به گفتــه »نیکالس مادورو« در روز چهارم 
فوریه 2020 خوان گوآیدو با دستور دونالد 
ترامپ با جوردن گودرو، رئیس یک شرکت 
امنیت خصوصی دیدار کرد تا جزئیات این 
طرح حمله را برنامه ریزی کند. اوایل هفته 
گذشته، منابع ونزوئالیی از شکست طرحی 
برای کودتا و ترور مقام های این کشور خبر 
دادند. ونزوئال خواســتار برگزاری نشست 
اضطراری شورای امنیت در زمینه کودتای 
شکســت خورده اخیر در این کشور شده 

است.

 فارس: به خاطر اهانت شــبکه سعودی 
»MBC« بــه نایب رئیس فقید ســازمان 
حشدالشــعبی، کمیســیون ارتباطات و 
اطالع رســانی مجلــس عراق خواســتار 
بسته شدن این شبکه شد. این کمیسیون 
با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد: »این شبکه 
در سال های گذشته، با شیوه های مختلف، 
به شخصیت های عراقی اهانت کرده و کار 
به جایی رســیده است که یک شخصیت 
ملی و مبارز مانند شــهید حاج ابومهدی 
المهندس را متهم می کند«. گفتنی است، 
این شبکه سعودی در گزارشی مدعی شده 
بود المهندس با اقدام های خود در عراق، از 

تروریسم حمایت می کرده است.

 العالم: روزنامه مصــری »عربی 21« به 
نقل از یک مقام مســئول یمنی گزارش 
کرد، مقام های ســعودی پایان حمایت از 
مقام های دولت مستعفی یمن را که مقیم 
این کشور هســتند، ابالغ کرده است. بر 
اساس سندی که در شبکه های اجتماعی 
منتشر شده، ریاض به دولت مستعفی ابالغ 
کرده بــا پایان ماه می دیگر هزینه اقامت 
آن ها در ریاض را تقبل نخواهند کرد و باید 
خودشــان فکری به حال خود بکنند. این 
تصمیم پس از آن اتخاذ شــده که ریاض 
به دنبال کاهش شــدید قیمت نفت، به 
یک سلسله اقدامات ریاضتی برای جبران 

کسری بودجه دست زده است.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 احمد دستمالچیان، سفیر اسبق جمهوری اسالمی ایران در لبنان

بدون تیتر

اتاق فکر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 شنبه 27 اردیبهشت 1399  22 رمضان 1441 16 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9247 

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
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      صفحه 8

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی  
نوبت اول  تاريخ انتشار: 1399/02/27

تعاون��ی   ش��رکت  ع��ادی   عموم��ی  مجم��ع  جلس��ه 
اعتبارکارکن��ان  دانش��گاه عل��وم پزش��کی ایالم  به 
ش��ماره ثب��ت 2032 رأس س��اعت 14روز  دوش��نبه   
م��ورخ 1399/03/19  در  مح��ل نمازخان��ه دانش��گاه 
علوم پزش��کی ای��الم واقع در  ایالم- بل��وار آزادی  
تش��کیل میگ��ردد. از عموم اعضاء دع��وت بعمل 
م��ی آید ک��ه در روز مقرر و در مح��ل  مذکور حضور 
به��م رس��انند بدیهی اس��ت حض��ور کلی��ه اعضاء در 
جلس��ه ض��روری و در ص��ورت ع��دم حض��ور براب��ر 
اساسنامه هیچگونه اعتراضی در رابطه با تصمیمات 
متخذه در مجمع مؤثر نخواهد بود.  ضمناً  هر عضو می 
توانند اس��تفاده از حق رأی خ��ود را به یک نماینده 
تام االختیار از میان اعضاء و یا خارج از اعضاء واگذار 
کند.  محل بررسی وکالت نامه ها دفتر تعاونی واقع 
در بل��وار آزادی م��ی باش��د.  ارائ��ه وکالتنامه های 
کتبی یا محضری جهت بررس��ی حداکثر یک روز قبل 
از برگ��زاری مجم��ع بایس��تی تحویل هیئ��ت مدیره 
ش��رکت تعاونی گردد. دستور جلسه: 1- ارائه گزارش 
توس��ط رییس هیئت مدیره   2- انتخاب هیئت مدیره 
و ب��ازرس  3- قرائت بیالن مالی س��الهای 93 تا 98  

4- افزایش سهام سهامداران
   محمد میرزایی – رئیس هئیت مدیره  شرکت 

تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایالم  ع 9
90
11
23

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
نوبت دوم هیئت در حال تصفیه تعاونی 

مسکن کارکنان دفاتر اسناد رسمی قم
• بدینوس��یله از کلیه س��هامداران تعاونی مس��کن 
کارکنان دفاتر اس��ناد رسمی قم دعوت بعمل میآید 
در جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم که 
رأس س��اعت 15 عصر روز یکش��نبه مورخ 99/3/11 
در محل 45 متری صدوق,  کوچه 57، پالک 36 طبقه 

فوقانی تشکیل میگردد حضور بهم رسانند. 
• دستور جلسه: 1- تمدید مدت فعالیت هیات در حال 

تصفیه 2- تصویب صورتهای مالی سالهای 97 و 98 
3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 99

کلی��ه س��هامداران میبایس��ت جه��ت اخ��ذ تأییدیه 
سهامدار بودن و همچنین افرادی که قادر به حضور 
درجلس��ه نیستند جهت معرفی نماینده خود حداکثر 
ظ��رف مدت ی��ک هفته از انتش��ار آگهی ب��ه تعاونی 

مراجعه نمایند. 
ع  رئیس هیئت در حال تصفیه - بهادر بهرامی  9

90
11
20
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ش�رکت مخابرات ایران- منطقه فارس در نظر دارد، نس�بت 
به اجرای توس�عه ش�بکه کابل مس�ی ناحیه یک ش�یراز بر اساس 
مش�خصات موج�ود در اس�ناد و دس�تورالعمل های اجرایی از 

طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از کلیه اش�خاص حقیقی و حقوقی واجد ش�رایط، جهت شرکت در 

مناقصه دعوت بعمل می آید.
متقاضیان جهت کس�ب اطالعات بیش�تر ب�ه پرتال این منطق�ه به آدرس 

)FARS.TCI.IR( مراجعه نمایند.

آگهی تجديد مناقصه شماره 99/6

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

شرکت مخابرات ایران
منطقه فارس
سهامی عام

آگهی مناقصه نوبت دوم 

ش��هرداری اس��دآباد در نظ��ر دارد پروژه خری��د و حمل و پخش آس��فالت 
معابرس��طح ش��هر را  از محل اعتبارات اس��تانی به پیمانکاران واجد شرایط 
واگ��ذار نماید.  لذا پیمانکاران می توانند جهت اطالع و ش��رکت در مناقصه 

به سامانه ستاد مراجعه نمایند.
 شهرداری اسدآباد

/ع
99
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آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده  
نوبت اول   تاريخ انتشار: 1399/02/27

جلس��ه مجم��ع عمومی فوق الع��اده  ش��رکت تعاونی 
شماره -  اعتبارکارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایالم  
رأس ساعت 13روز  سه شنبه   مورخ 99/03/06  در  
محل نمازخانه دانشگاه علوم پزشکی ایالم واقع در  

ایالم- بلوار آزادی  تشکیل میگردد.
از عموم اعضاء دعوت بعمل می آید که در روز مقرر 
و در محل  مذکور حضور بهم رس��انند بدیهی اس��ت 
حض��ور کلیه اعضاء در جلس��ه ض��روری و در صورت 
عدم حضور برابر اساس��نامه هیچگون��ه اعتراضی در 

رابطه با تصمیمات متخذه در مجمع مؤثر نخواهد بود.
 ضمناً  هر عضو می توانند اس��تفاده از حق رأی خود 
را ب��ه یک نماین��ده تام االختیار از می��ان اعضاء و یا 
خارج از اعضاء واگذار کند.  محل بررسی وکالت نامه 

ها دفتر تعاونی واقع در بلوار آزادی می باشد. 
ارائه وکالتنامه های کتبی یا محضری جهت بررس��ی 
حداکث��ر ی��ک روز قب��ل از برگزاری مجمع بایس��تی 

تحویل هیئت مدیره شرکت تعاونی گردد.
دس��تور جلسه: 1- گزارشی از عملکرد شرکت توسط 

رییس هیئت مدیره  2- تصویب اساسنامه جدید
3- ماموریت ثبت تصمیمات حاصله به هیئت مدیره

   محمد میرزایی – رئیس هئیت مدیره  شرکت 
تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 

ایالم  ع 9
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برگ س��بز و کارت موتور سیکلت زیگما مدل 1393 
رنگ آبی به شماره موتور 302451 و شماره شاسی 
9302348 به ش��ماره انتظام��ی55321 ایران 772 
ب��ه مالکیت علی یزدانی  مفق��ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند مالکیت و برگ س���بز خ���ودروی س���واری وانت 
پی���کان م���دل 1385 رنگ س���فید با ش���ماره شاس���ی 
12185470 و ش���ماره موتور 11285020295 و ش���ماره 
پالک 763ط22 ایران 73 بنام آقای قنبرعلی رحیمی 
جان���ی آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد. ,ع
99
01
12
5

دی
قو

مف
ی 

گه
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هم���ه م���دارک ) س���ند ، برگ س���بز ، س���ند کمپانی ( 
خ���ودرو س���واری کی���ا اپی���روس CC 3800 با ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   79 ق   731 ای���ران   74 پ���الک  
موت���ور  ش���ماره  و   KNALD225395179414
G6DA8S433740 به ن���ام امید حبیب الهی مالزم 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد ,ع
99
01
11
7
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اینجان���ب حمید ش���جاعی مالک خ���ودروی وانت 
پی���کان ب���ه ش���ماره ش���هربانی 76ی49912 ایران 
12 و ش���ماره بدن���ه AG123946 و ش���ماره موتور 
11489025643 ب���ه عل���ت فقدان اس���ناد فروش 
تقاضای رونوش���ت المثنی اسناد مذکور را نموده 
اس���ت ل���ذا چنانچه ه���ر ک���س ادعای���ی در مورد 
خودروی مذک���ور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر 
حقوق���ی س���ازمان فروش ش���رکت ای���ران خودرو 
واقع در پیکان ش���هر س���اختمان س���مند مراجعه 
نماید بدیهی اس���ت پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد

دی
قو

مف
هی 

آگ

پیرو چ���اپ آگهی مناقصه خدمات نقلیه ای اداره 
کل بهزیس���تی خراس���ان رضوی نوبت اول مورخه 
99/2/25 صفحه ی اول سراسری کلمه تجدید به 
اشتباه درج گردیده است که بدین وسیله اصالح 

می گردد .
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ب���رگ س���بز ن���وع کارب���ری س���واری ه���اچ ب���ک تی���پ 
)brillinance-H220(AT ن���ام مالك:ف���روزان ادیبی 
درونکله ش���ماره موتور : BM15L/F054752  شماره 
پ���الك  ش���ماره   NAS721300G1002686 شاس���ي 
:12ای���ران786ص88 مدل 1395 مفق���ود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد  ,ع
99
01
12
9

دی
قو

مف
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گه
آ

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت کاغذ نیل گرمسار)سهامی 

خاص( شماره 1405شناسه ملی 
10102545512

بدینوسیله ازسهامداران یا نمایندگان قانونی 
انه��ا دع��وت بعمل می ای��د تادرجلس��ه مجمع 
عموم��ی ع��ادی س��الیانه ش��رکت ک��ه در روز 
سه ش��نبه 1399/03/06راس س��اعت10صبح 
درمحل قانونی ش��رکت به نش��انی س��منان - 
شهرستان گرمس��ار- بخش مرکزی – دهستان 
لجران – آبادی ش��هرک صنعتی فجر – ش��هرک 
صنعتی فجر – می��دان نرگس – خیابان ارکیده 
ش��رقی – پ��الک 0 – طبق��ه همکف – کدپس��تی 
میگ��ردد حضوربه��م  3588139666تش��کیل 

رسانند.
دستورجلس��ه: 1-انتخاب مدی��ران 2-انتخاب 

بازرسان 3-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
4-سایر مواردی که درصالحیت مجمع باشد .

 هیئت مدیره- شرکت کاغذ نیل گرمسار

ع 9
90
10
70

آگهی مزايده عمومی )نوبت دوم(
ش��هرداری پیشوا باس��تناد مجوزش��ماره 99/45/ش ص -99/2/10 شورای اس��المی شهردرنظردارد 
نس��بت به واگذاری بازارروز)شنبه وچهارشنبه بازار( واقع درپیشوا جنب دانشگاه آزاد وبلوارشهید 
مهتدی فاز2 بصورت اجاره ی ماهانه به مدت یکسال ازطریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید لذا 
ازمتقاضیان واشخاص حقیقی وحقوقی دعوت به عمل می آید به مدت ده روزپس ازانتشارآگهی نوبت 
دوم جهت کس��ب اطالع بیش��ترودریافت فرم شرایط ش��رکت درمزایده وارائه قیمت به معاون اداری 

ومالی وامور قرار دادهای شهرداری مراجعه نمایند   
تلفن های تماس: 36721802- 021  / 021-36734420

/ع غالمرضا حبیبی - شهردارپیشوا 
99
00
87
7

س���ند کمپانی خ���ودروی پ���ژو405 م���دل 1385 رنگ 
نق���ره ای متالیک به ش���ماره انتظام���ی 811ق66 ایران 
82  ش���ماره موتور 12485176200 و ش���ماره شاسی 
13248433 ب���ه مالکی���ت علی اکبر ش���یرزاد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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اداره کل بهزیستی خراسان رضوی در نظر دارد انجام مأموریت های درون شهری و برون شهری و خارج از استان خود 
را با رعایت دستورالعمل و آئین نامه برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل واگذار نماید:

* موضوع مناقصه:
واگذاری امور خدمات نقلیه ای ستاد مرکزی و شهرستان های تابعه استان

نوع و تعداد خودروهای مورد نیاز: یکدستگاه وانت آریسان و 114 دستگاه خودروی سواری سمند و پژو مدل 92 به باال
*مبلغ س�پرده تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 2/000/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب بانک 

مرکزی به شماره 4060034507655940 به نام حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره شبا 660100004060034507655940
*مهلت دریافت اسناد مناقصه:از تاریخ درج آگهی تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 99/3/6
setadiran.ir آدرس دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی*

*مهلت تحویل پاکات:  تا ساعت 12 صبح روز سه شنبه مورخ 99/3/20
setadiran.ir آدرس تحویل پاکات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی*

*تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 12 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/3/21
*تاریخ اعتبار پیشنهاد سه ماه پس از بازگشایی پاکات می باشد.                                

                     اداره امور پشتیبانی و مهندسی بهزیستی خراسان رضوی
   شناسه آگهی837547/م الف      610
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آگهی مناقصه خدمات نقلیه ای اداره کل بهزيستی خراسان رضوی


	1 m
	2 new
	3 new new
	4 new
	5
	6 new
	7
	8

