
 

تدارک 700 هزار بسته حمایت معیشتی برای نیازمندان
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی خبر داد  

 آســتان   مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی از تهیه و تدارک حدود 700 هزار بســته 
کمک معیشــتی برای نیازمندان سراسر کشور زیر نظر آستان قدس رضوی و توزیع تا 
پایان ماه مبارک رمضان خبر داد.محمدحسین استادآقا با تشریح جزئیات خدمات رسانی 

 ............ صفحه 3به محرومان توسط آستان قدس رضوی گفت: بنا به دستور تولیت ...
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اسکوچیچ: دنبال بازی دوستانه مفیدم »اتفاق« بدون بازخورد دریادار سیاری:

 :jامام علی
کار )خیر( 

اندک، که بر آن 
مداومت ورزی، 

از کار بسیار 
که از آن خسته 

شوی، امیدوار 
کننده تر است.

نهج البالغه
حکمت 278
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 تغییرات زیادی 
در تیم ملی داریم

 شکست سنگین رشیدپور 
در تلویزیون!

نباید به دست خودمان اطالعات 
نظامی را به دشمن بدهیم

 ............ صفحه 6

 رئیس جمهور تصمیمات جدید کرونایی درباره روز قدس، عید فطر و بازگشایی اماکن متبرکه را اعالم کرد 

بازگشایی حرم؛3 ساعت صبح، 3 ساعت عصر!

 غیبت الگوی کشت این بار 
زارعان جنوب کشور را زمین گیر کرد

اشک ریزان 
 کشاورزان 

از پیاز ارزان

 سیاست  حسن روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا، اظهار کرد: روز قدس امسال در 
۲۱۸ شهرستانی که وضعیت آن ها سفید است و نماز جمعه در آن برقرار است می تواند 
برگزار شود، البته با مراعات همه پروتکل های بهداشتی؛ البته این مراسم نه به صورت 
راهپیمایی بلکه به صورت اجتماع در نماز جمعه برگزار می شود.به گزارش قدس آنالین 
وی ادامه داد: برای شهر تهران دستورالعمل ویژه ای در نظر گرفته شده، تهران شرایط قرمز 
 دارد؛ اما خیلی سخت است به عنوان پایتخت در  آن خبری نباشد و بر طبق تصمیم گیری

 ............ صفحه ۲مراسم روز قدس به سپاه سپرده شده و از یک مبدأ تا انتها ...

 اقتصاد  قصه پرغصه متضرر شدن کشاورزان 
در نتیجه اجرا نکردن الگوی کشــت، امســال 
هــم ادامه پیدا کرد تا عالوه بر مختل شــدن 
هر چه بیشــتر مدیریت مصــرف منابع آب، 
مصرف کننــدگان هم همچنان تاوان کشــت 
خودســرانه و بی برنامه و نوســان های قیمتی 

محصوالت کشاورزی را بپردازند!...

مدیرکل حج و زیارت 
خراسان رضوی تشریح کرد

جزئیات آخرین 
برنامه ریزی های 

 حج تمتع ۹۹ 

یک بررسی به بهانه برکناری 
بازرس کل وزارت خارجه آمریکا

 لشکر 
اخراجی های 

ترامپ
 ............ صفحه یک قدس خراسان ............ صفحه ۸

وزیر ورزش خبر داد
تعیین تکلیف 

 واگذاری استقالل 
 و پرسپولیس 
تا شهریور ۹۹

 ............ صفحه 6
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یـــادداشــت  روز
محسن رضایی صدرآبادی

پس از انتشار خبر توقف پروژه بالکچین تلگرام موسوم به تُن »TON« و رمز ارز 
آن »ِگرام« توســط پاول دورف، اظهارنظرهای زیادی در خصوص تصمیم آمریکا 
نیز شد. از اظهارنظر خود دورف و یادداشت او گرفته، تا اظهارنظر منتسب به آقای 

دکتر فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی مبنی...

آینده پژوهی ارزهای مجازی

 ............ صفحه ۲

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراس�ان رضوی در نظر دارد در راس��تای ماده )27( قانون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت )2( مصوب 1393 مجلس شورای اسالمی و مصوبه شورای اقتصاد به شماره 586206 مورخ 
1395/4/5 با اعمال اصالحات مصوب ش��ورای اقتصاد به ش��ماره 1342590 مورخ 96/5/25 دس��تورالعمل ش��رایط واگذاری 
طرح های تملک دارائی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی، انجام پروژه های 

به شرح ذیل را به صورت مشارکتی به روش B.O.T واگذار نماید.
کلی��ه اف��راد حقیقی و حقوقی غیردولتی دارای مجوز آموزش��ی از مراجع ذیربط، صالحیت فنی و اخالقی می توانند از تاریخ درج 

آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسناد به نشانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر اس��ت هیچگونه تغییر کاربری در خصوص طرح ها امکان پذیر نمی باش��د و بعد از مدت زمان مشخص شده براساس 

نظر کارگروه واگذاری استان میبایست پروژه تکمیل شده به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی تحویل گردد.
1( احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای زاوه                              2( احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای خوشاب

3( احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای داورزن                       4( احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای صالح آباد
5( توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای تایباد                          6( توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای نیشابور

7( توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای خلیل آباد                   8( توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای جوین
9( توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواف                          10( توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای چناران
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»فراخوان شناسایی سرمایه گذار
 برای پروژه های جدید و نیمه تمام به صورت مشارکتی«
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اداره کل  راه و شهرس��ازی  خراس��ان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند. ضمنا اسناد مناقصه به شرح خواسته شده به صورت فیزیکی می بایست در مهلت مقرر تحویل گردد.

ف
دی

شماره ر
مدت زمان مبلغ براورد)ریال(شرح مناقصهمناقصه

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

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

تاریخ و زمان برگزاری 
جلسه

کمیسیون مناقصه

199/4

احداث باند دوم محور 
درح-سربيشه)قطعه دوم 
به طول31كيلومتر( )هم 

زمان با ارزيابي كيفي(

40 ماه942/875/230/419
پايه راه ، راه آهن و 
باند فرودگاه  سال 

1399
21/200/000/000

 ساعت10 روز  دو شنبه 
مورخ 99/02/29 الی  ساعت 

19 روز پنج شنبه 
مورخ 99/03/01

ساعت 14 روز
شنبه 

مورخ 99/03/17

ساعت 8صبح روز
يك شنبه

مورخ 99/03/18

299/5

عمليات خاكي،آسفالت و 
ابنيه فني باند دوم محور 

سه راهي راهداران-
بيرجند-محدوده 

540+10الي18+540

16ماه70/000/000/000

تجميع شده راه، 
باند فرودگاه و 

زيرسازي راه آهن 
سال 1399

3/500/000/000

ساعت10 روز دو شنبه
مورخ 99/02/29 الی  ساعت 

19 روز پنج شنبه
مورخ 99/03/01

ساعت 14 روز
دو شنبه 

مورخ 99/03/12

ساعت 8صبح روز
سه شنبه

مورخ 99/03/13

آدرس و اطالع��ات تم��اس دفت��ر خدم��ات اس��تان جه��ت راهنمای��ی و ثبت ن��ام مناقصه گران محت��رم :خیابان ش��هید مطهری- س��ازمان صنع��ت و معدن و تج��ارت طبقه همک��ف اتاق 111 
تلفن:05632221220

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبي )نوبت اول(

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

www.qudsonline.ir

@qudsdaily

@quds_daily

@qudsonlineTV@qudsonlineTV
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گفت وگو با عباس موزون، مجری و تهیه کننده برنامه »زندگی پس از زندگی«گفت وگو با عباس موزون، مجری و تهیه کننده برنامه »زندگی پس از زندگی«

بمیرید قبل از آنکه بمیرید ...بمیرید قبل از آنکه بمیرید ...
 ............ صفحه ۱۲
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مبارزه با قاچاق با اشتغال و تولید ارتباط مستقیم دارد  ایرنا: سخنگوی دولت گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با برنامه های توسعه کشور، حفظ اشتغال و فقرزدایی و تولید ارتباط مستقیم دارد. علی 
ربیعی در نشست هم اندیشی و هم افزایی مدیران و رئیسان روابط عمومی ها در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: بیشترین قاچاق ورودی به کشور در بخش کفش و پوشاک، لوازم آرایش، لوازم خانگی 

و قطعات خودرو است.

جلسه  در  روحانی  حسن  سیاست    
روز  کرد:  اظهار  کرونا،  با  مقابله  ستاد 
که  شهرستانی   ۲۱۸ در  امسال  قدس 
وضعیت آن ها سفید است و نماز جمعه 
برگزار  می تواند  است  برقرار  آن  در 
پروتکل های  مراعات همه  با  البته  شود، 
بهداشتی؛ البته این مراسم نه به صورت 
در  اجتماع  صورت  به  بلکه  راهپیمایی 
نماز جمعه برگزار می شود.

بــه گــزارش قدس آنالین 
وی ادامه داد: برای شــهر 
تهران دستورالعمل ویژه ای 
در نظر گرفته شده، تهران 
شرایط قرمز دارد؛ اما خیلی 
عنوان  به  اســت  ســخت 
پایتخــت در  آن خبــری 
نباشــد و بر طبق تصمیم 
قدس  روز  مراســم  گیری 
به سپاه ســپرده شده و از 
یک مبدأ تا انتها حرکتی به 
وســیله خودرو که در واقع 
حرکت تبلیغی است انجام 

می شود و اجتماع مردمی نداریم.

 نماز عید فطر چگونه»
 برگزار می شود؟

رئیس جمهور در مورد  آخرین تصمیم 
برای برگــزاری نماز عید فطر هم گفت: 
بنا شد در سراســر کشور نماز عید فطر 
برگزار شــود، اما نه در مصالها و اماکنی 
کــه اجتماعــی بزرگ مثل ســال های 
گذشته انجام می شد، بلکه هر مسجدی 
رعایت دســتورالعمل های  بــا  می تواند 
بهداشــتی نماز را برگزار کند، مردم در 
منازل خود هم می توانند نماز را بخوانند.

برنامه بازگشایی حرم های متبرکه»
رئیــس جمهــور در خصــوص رونــد 
بنا  بازگشــایی حرم های متبرکه گفت: 
شد صحن های اماکن مقدس بعد از ماه 
مبارک رمضان در چارچوب دستورالعمل 
های تعیین شــده بازگشایی شوند، ولی 
همچنان رواق ها و حرم ها بسته خواهند 

ماند. بنا شد فعاًل سه ساعت صبح و سه 
ساعت بعد از ظهر درهای صحن باز شود 
تا مردم با حضــور در صحن ها به اعمال 
زیارتــی خود پرداخته، ولــی این توقف 
نباید بیش از حد باشــد؛ البته این آغاز 
کار است و هر چه به جلوتر برویم شرایط 

بهبود پیدا خواهد کرد.
وی افزود: رســتوران ها نیــز بعد از ماه 
مبارک رمضان در چارچوب پروتکل های 
بهداشــتی فعالیت های خود را از ســر 
می گیرند. کنکور نیز در چارچوب همین 
پروتکل ها انجام خواهد شــد. دانشگاه ها 
غیر از رشــته های پزشکی که اکنون نیز 
فعال هســتند، فعالیت خــود را از ۱۷ 
خرداد در حوزه آزمایشــگاه و کارگاه ها 
آغــاز خواهنــد کــرد. روحانــی گفت: 
فعالیت های ورزشــی بازگشایی خواهند 
شــد، البته این کار بایــد در چارچوب 
پروتکل های بهداشتی و بدون تماشاچی 
باشــد، هیچ اجتماعی را شاهد نباشیم و 
تماشــاچی در این حوزه حضور نداشته 
باشــد که این پروتکل از ســوی وزارت 
بهداشت ابالغ خواهد شد. رئیس جمهور 
درباره فعالیت هتل ها در این ایام گفت: 
در این ایام هتل ها کاماًل بسته نیستند، 
صرفاً قسمت رســتوران آن ها بسته بود. 
هتل ها باز بود مردم می توانستند به هتل 
بروند و حتی می توانســتند به رستوران 
هتل بگویند که غذا را برایشــان به اتاق 

هتل بیاورد، اما بعد از ماه مبارک رمضان 
رستوران هتل ها نیز فعال خواهند شد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهارات 
خــود با انتقاد از ایجاد یأس و اضطراب در 
جامعه گفت: این اقدام ها آثار روانی و آثار 
تصمیم گیری اقتصادی برای آینده دارد. 
مسئوالن پزشــکی، اجتماعی و سیاسی 
کشور برای مردم به صورت واضح توضیح 
دهند که دوران سختی تمام نشده است و 
 همچنان با این ویروس خطرناک رو به رو

هســتیم. اما شرایط ما از دیروز بهتر شده 
اســت. وی اضافه کرد: در اوایل اســفند 
مشــکالت و به هم ریختگی هایی وجود 
داشت و کسی نمی دانســت که باید چه 
کند و از عالیم این ویروس اطالع دقیقی 
نداشت و هر کســی چیزی می گفت، اما 
مهــارت کادر درمانی ما و مردم به مراتب 
باال رفت و پزشــکان و پرســتاران اکنون 

تقریباً عالیم این ویروس را می دانند.
وی همچنیــن گفت: تجهیــزات ما هم 
بیشتر شده اســت و تجهیزات الزم را در 
حــال حاضر در اختیار داریــم. مردم باید 
بدانند شــرایط فردا بدتر از امروز نیست، 
مگر این که گفته شود ویروس در چند ماه 
آینده جهش می یابد؛  البته اگر هم جهش 
بیابد، ما از پیک اصلی عبور کردیم. مردم 
ضمن احتیاط باید امیدوار باشند. شرایط 
ما در آخر اردیبهشت کامالً متفاوت است، 
اما باید احتیاط کنیــم و فکر نکنیم این 

ویروس تمام شده اســت. کنار گذاشتن 
دســتورالعمل ها می تواند تعداد مبتالیان 
را افزایش دهد و ما دوباره دچار مشــکل 
شــویم. نه باید دلهره ایجــاد کنیم و نه 
بی تفاوتی. ما در کشور دعوای نان و جان 
یا جان و دین نداریم. دین، نان و جان در 
کنار هم هستند. روحانی در ادامه با بیان 
اینکه در کنار خطر سالمت مردم، از طریق 
رســانه های بیگانه متوجه خطر دیگری 
شدم، خاطرنشان کرد: آن رسانه ها به بهانه 
بیماری می خواستند کشور را تعطیل کرده 
و آن را به هم بریزند؛ مثالً این اســت که 
سالمت مردم یک خدمت ضروری است. 
آب، برق و گاز هــم یک خدمت ضروری 
اســت، مواد غذایی و ضد عفونی هم یک 
کاالی ضروری اســت، ما از همان ابتدا بر 
خدمات و کاالهای ضروری متمرکز شدیم 
تا این خدمات و کاالها حتی بدون یک روز 
تعطیلی به مردم ارائه شــوند و به همین 

خاطر هم مشکل جدی پیدا نکردیم.

ادامه فاصله گذاری هوشمند»
رئیس جمهــور با تأکید بر اینکه بهداشــت 
فردی یک اصل اســت، تصریــح کرد: باید 
فاصله گذاری اجتماعی هوشمند را تا ماه ها 
ادامه دهیم. دســت دادن، آغوش گرفتن و 
به میهمانی رفتن را بــرای مدتی فراموش 
کنیم. کرونــا وجود دارد و ما  باید خود را با 
این شرایط تطبیق بدهیم، هر جا هم مردم 

رعایت کردند کار خوب پیش رفته است.
وی ادامــه داد: باید فرد مبتال از جامعه جدا 
شود و کسی که مبتال می شود هم به خودش 
خبــر دهیم و هم به خانواده و محل کارش؛ 
اما این کار با اینکه تصمیم ســتاد مقابله با 
کرونا بوده است، انجام نمی شود در مواردی 
هــم به خود بیمــار گفته نمی شــود و در 
زمینه تشخیص بیماری میان دستگاه های 
مختلف ناهماهنگی وجود دارد. باید دستور 
العمل های روشنی به تمام مراکز درمانی در 
این زمینه ابالغ شود، آموزش های کافی هم 
به مردم بدهیم؛ زیرا آموزش ها کافی نیست. 
بیماریابی هم باید به شکل عملی انجام شود 

تا بتوانیم سریع تر  از این دوران عبور کنیم.

رئیس جمهور تصمیمات جدید کرونایی درباره روز قدس، عید فطر و بازگشایی اماکن متبرکه را اعالم کرد 

بازگشایی حرم؛ 3 ساعت صبح، 3 ساعت عصر!

چرا قاضی این گونه حکم می دهد که ســارق هزار بار بنویسد احترام مال مؤمن س
واجب است، اینان باید پاسخگو باشند، اگر مدینه فاضله نمی سازید با این حکم های 
من درآوردی جامعه را فاسد نکنید، من مالباخته از حقم نمی گذرم، برای سارقی که 

گاو صندوق باز کند این کاری ندارد. 09150009875
واقعا بعضی نماینده ها خیلی باشعورند! امروز در عکسی از مجلس 6 نماینده به س

جایگاه رئیس مجلس آقای الریجانی رفته، از فاصله نیم متری بنده خدا را محاصره 
کرده، چهار تا ماسکدار، یکی با ماسک پایین کشیده! یکی بی ماسک! و رئیس بیچاره 
در عذاب از نزدیکی آنان که شاید غیر عمد قصد جان بنده خدا کرده بودند! این هم 
از فاصله گذاری کرونایی!!! اگر گذاشتند این بنده خدا این روزهای آخری سالم ترک 

مقام و منصب کند. 09030005204
ایرانسل دزدی مدرن می کنه بدون درخواست من پیشواز میذاره، 500 کم میکنه! س

جالبیش اینه که اصالً پیشوازم نمیذاره فقط مبلغ کسر میکنه!!خواهشاً چاپ کنین. 
09350000304

مدیــران خودروســاز: هموطنان یــاری کنید/تامــن »ماشــین داری« کنم. س
09150008110

ســروصدا و جلسات اخیر دولتیان در بحث رسیدگی و مهار قیمت خودرو فقط س
برای افزایش رســمی قیمت ها بود، وگرنه برای مردم هیچ دستاوردی نداشت جز 

گرانی بیشترخودرو. 09360004139
بانکداری ایران، بانکداری زوری اســت؛ یعنی وام کشاورزی که بگیری هستی و س

نیستی بانک ازت می گیرد. 09150007855
برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار خودرو: نشستند و گفتند و برخاستند/بساطی س

چنین بهر ما ساختند . 09150008110
اگر از پوسته های تلگرامی دولت روحانی استفاده کنید، می بینید که جناب آذری س

جهرمی وزیر سلبریتی ارتباطات از شرکت های دولتی برای اسپانسرهای فیلترشکن 
پوسته های تلگرامی محبوبش استفاده می کند! این یعنی توهین به شعور ملت ایران 
و دهن کجی به مصوبه قانون فیلترینگ تلگرام صهیونیستی با پول بیت المال، جالب 
است بدانید که اینترنت اکثر پیام رسان های داخلی با تعرفه خارجی است، اما تلگرام 
و اینســتاگرام و چندین سایت غیرمجاز خارجی بازی آنالین و مبتذل که هر ماه 
میلیون ها دالر ارز را از کشور خارج می کنند، با تعرفه نیمه بها محاسبه می شوند و با 
سرورهای اهدایی مخابرات کمترین کندی وهنگی ندارند!؟ شخصاً از پیام رسان های 
داخلی )سروش(، )ایتا( و )نزدیکا( استفاده می کنم، در کمتر از نیم ساعت بدون هیچ 

دانلودی یک گیگ اینترنتم تموم می شود؟ 09360006158

کشتی های جنگی آمریکا به دریای کارائیب اعزام شدند

 ترامپ به دنبال قمار جدید ©
با ایجاد ناامنی در آبراه های بین المللی

فارس: روز پنجشنبه یک مقام ارشد دولت 
آمریکا که حاضر به افشــای نامش نشد، به 
خبرگزاری رویترز گفت واشــنگتن در حال 
بررسی اقدام های مناسب برای واکنش نشان 
دادن به انتقال بنزین توسط ایران به ونزوئال 
است. ایران و ونزوئال به صورت غیرقانونی و 
در اقدامی یکجانبه از ســوی آمریکا تحریم 
شده اند. پایگاه خبری »نورنیوز« )نزدیک به شورای عالی امنیت ملی کشورمان( گزارش 
داد اخبار دریافت شده از منابع مطلع حاکی است نیروی دریایی آمریکا چهار ناو جنگی 
 ۲6-VP از اسکادران » Poseidon ۸-Boeing Pبه همراه هواپیمای »پی ۸ پوسایدون
را به منطقه کارائیب اعزام کرده است. در صورتی که آمریکا مشابه دزدان دریایی قصد 
ایجاد ناامنی در آبراه های بین المللی را داشــته باشد، دست به ریسکی خطرناک زده 
که به طور قطع بدون واکنش نخواهد بود.همچنین اســامی چهار ناو جنگی نیروی 
دریایی آمریکا که به همراه هواپیمای »پی ۸ پوســایدون« از اســکادران VP-۲6  به 
منطقه کارائیب اعزام شده اند، مشخص شد. به گزارش فارس اسامی کشتی های جنگی 
اعزام شده از سوی آمریکا به منطقه کارائیب برای مقابله احتمالی با نفتکش های ایران، 
USS Detroit )LCS۷-(  بدین شــرح است: ۱- کشــتی جنگی یواس اس دیترویت
۲- کشــتی جنگی یواس اس الســن)-USS Lassen )DDG۸۲  ۳- کشتی جنگی 
یــواس اس پربل )-USS Preble )DDG۸۸ ۴- کشــتی جنگی یــواس اس فاراگات

USS Farragut )DDG99-(

جزئیات دیدار دستیار ارشد ظریف با سفیر سوریه در ایران©
ایسنا: علی اصغر خاجی، دستیار ارشــد وزیر امــور خارجه کشورمان در امور ویژه 
سیاســی دیروز با »عدنان حسن محمود« ســفیر جمهوری عربی سوریه در تهران 
دیدار کرد و در خصوص آخرین تحوالت سوریه و روابط فیمابین دو کشور تبادل نظر 
کرد. دســتیار ارشد وزیر امور خارجه کشورمان در امور ویژه سیاسی در این دیدار با 
تأکید بر حمایت قاطع جمهوری اسالمی ایران از سوریه در مبارزه با تروریسم تصریح 
کرد: همکاری های راهبردی روسیه، سوریه و ایران در راستای مبارزه با پدیده شوم 
تروریسم و رایزنی های جاری سه کشور برای حل سیاسی بحران سوریه، تداوم خواهد 
یافت. وی همچنین اهمیت تداوم فعالیت ها و همکاری های مشترک ایران، روسیه و 
ترکیه در قالب روند آستانه را مورد تأکید قرار داد. خاجی همچنین با اشاره به استمرار 
تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ملت سوریه در شرایط سخت بحران سوریه و شیوع 
بیماری کرونا، بر ضرورت حمایت جامعه بین المللی از مردم سوریه، حاکمیت ملی و 
تمامیت ارضی این کشور در چارچوب قوانین بین المللی و مبارزه با تروریسم تأکید 
کرد. سفیر سوریه نیز در این دیدار با اشاره به روابط راهبردی میان دو کشور، اهمیت 

استمرار رایزنی ها در سطوح دوجانبه و منطقه ای را مورد تأکید قرار داد.

اتهام زنی جدید وزیر خارجه آلمان به ایران©
سیاست: »هایکــو ماس«، وزیر امور خارجه آلمان ادعاهایی اثبات نشده علیه ایران 
و چند کشور دیگر مطرح کرده است.  به گزارش فارس ماس که در پارلمان آلمان 
ســخن می گفت ادعا کرده شیوع کووید-۱9 )بیماری کروناویروس ۲0۱9( تبعاتی 
جدی برای حقوق بشــر داشته و »حکومت های مســتبد« از آن برای برخوردهای 
ســخت گیرانه با شهروندان استفاده کرده اند.  این سیاستمدار سوسیال دموکرات در 
جلســه پارلمان آلمان در برلین گفت: »با نگرانی فوق العاده شاهدیم که چطور این 
بحران در حال نفع رسانی به سران مستبد است«. وزیر خارجه آلمان در ادامه مدعی 
شــده روسیه، ونزوئال، ایران، ترکیه و چین از فرصت ایجاد شده در پرتو همه گیری 
بیمــاری کووید-۱9 برای برخــورد با روزنامه نگاران اســتفاده کرده اند. خبرگزاری 
دویچه وله که اظهارات هایکو ماس را پوشش داده به جزئیات بیشتری از ادعاهای او 
علیه این کشورها اشاره نکرده است. ادعای حقوقی وزیر خارجه آلمان در حالی مطرح 
شــده که این کشور به دلیل فروش تسلیحات به عربستان سعودی به جنایت های 

جنگی در یمن کمک کرده است.

شمخانی:

حکومت ناکارآمدان بی عقل، فقط منشأ تهدید است©
سیاست: علی شمخانی در صفحه توییتری خود نوشت: مثلث ترامپ، پمپئو و هوک 
تصویری از هیئت حاکمه آمریکا ساخته است که متحدانش آن را غیرقابل اعتماد، 
رقبایش آن را تهدید و شهروندانش آن را ناکارآمد و بی کفایت می دانند. وی افزود: 

حکومت ناکارآمدان بی عقل، فقط منشأ تهدید است.

پاسخ اتحادیه اروپا به پرسش همکاری با آمریکا ضد ایران:

باید فکر کنیم©
سیاست: »جوزپ بورل«، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پرسشی درباره 
تالش آمریکا برای تمدید تحریم های تســلیحاتی علیه ایران پاســخ داد. بورل در 
پاسخ به پرسش خبرنگار وال استریت ژورنال مبنی بر اینکه آیا او در کسوت رئیس 
کمیسیون مشترک برجام با مطالبه آمریکا جهت تمدید ممنوعیت فروش سالح 
به ایران همکاری خواهد کرد یا اینکه به بندهای توافق هســته ای پایبند خواهد 
بود، گفت: »باید درباره آن فکر کنیم، ولی در حال حاضر نمی توانم درباره چیزی 
که اتفاق نیفتاده به شما توضیح دهم.« »مایک پمپئو«، وزیر خارجه آمریکا بارها 
تأکید کرده کشورش در تالش است اجازه ندهد تحریم های تسلیحاتی علیه ایران 
در اکتبر ســال جاری میالدی برداشته شود. چین و روسیه که جزو اعضای دائم 
شــورای امنیت هســتند، در حال حاضر به صراحت مخالفت خودشان را با این 

قطعنامه ابراز کرده اند.

آینده پژوهی ارزهای مجازی©
پس از انتشــار خبر توقف پــروژه بالکچین 
تلگرام موســوم به تُن »TON« و رمز ارز آن 
»ِگرام« توســط پاول دورف، اظهارنظرهای 
زیادی در خصوص تصمیم آمریکا نیز شد. از 
اظهارنظر خود دورف و یادداشت او گرفته، تا 
اظهارنظر منتسب به آقای دکتر فیروزآبادی، 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی مبنی بر اینکه 
آمریکا پس از دو ســال تــازه به حرف ایران 
رسید و علیه تلگرام اقدام کرد؛ اما نکته قابل 
توجه در این اقــدام آمریکا با تلگرام و اقدام 
گذشــته او با لیبرا )ارز مجازی فیس بوک(، 
نحوه حکمرانی آمریکا بر نظام پولی و مالی 
جهانی و اثــر آن بر آینده ارزهای مجازی به 
خصوص بیت کوین و سایر ارزها است که از 

نظر تحلیلگران غافل مانده است.
به طور کلی با توجه به تاریخچه نظام پولی 
جهــان، قدرت و هژمونــی دالر در مبادالت 
جهانــی و حیاتی بــودن آن برای کشــور 
ســلطه گر آمریکا، چند سناریو و احتمال در 
مورد آینــده نظام پولی مجــازی و ارزهای 
مجازی به خصــوص بیت کویــن، به عنوان 
مهم ترین و بزرگ ترین ارز مجازی موجود که 
همیشه حدود 50 الی 60 درصد کل حجم 
بازار ارزهای مجازی را از آن خود کرده است، 

وجود دارد.
 برخــی از مهم تریــن آن ها عبارتنــد از: ۱- 
ارزهای مجازی غیرمتمرکز مانند بیت-کوین 
ساخته دســت مهندسان است و توسط هیچ 
کشوری ساخته نشده و با هدف از بین بردن 
نظــارت و کنترل حاکمیت ها و کشــورهای 
جهــان بر نظــام پولی به خصــوص آمریکا 
ساخته شده است و در آینده نظم نظام پولی 
جهان را متحول خواهد کرد و هیچ کشوری 
از جملــه آمریکا توانایی نــدارد در مقابل آن 
مقاومت کند و در نتیجه هژمونی دالر خواهد 
شکســت. ۲-آمریکا برای حفظ هژمونی دالر 
و ادامه آن، به منظــور اصالح پولی و تعویض 
زمین بازی، ارز مجازی بیت کوین را یا به وجود 
آورده اســت و یا حتی اگــر به وجود نیاورده 
باشــد، در حال حاضر کنترل و نظارت بر آن 
را به دست گرفته است و در آینده قطعاً از آن 
حمایت می کند و نقشه های خصمانه خویش 
را توســط بیت کوین و مشــتقات آن )یعنی 
فورک ها( عملیاتی خواهد کرد. ۳-کشورهای 
جهان همان گونه که در ســال های گذشــته 
سعی کردند با هژمونی دالر مبارزه کنند، در 
آینده با استفاده از فناوری بالکچین، ارزهای 
مجازی ملی خویش را خواهند ساخت و مانع 
از رشــد ارزهای مجازی غیرمتمرکز خواهند 
شــد و ارزهای مجازی ملی جایگزین ارزهای 
فیات فعلی می شــوند. ۴- با توجه به حرکت 
جهان به سمت اکوسیستم هوشمند و ادغام 
الیه های فضای مجازی، شــرکت های بزرگ 
فناورانه درجهان که غول های فضای مجازی 
آینده هســتند، با توجه به جامعه کاربران و 
توان خویش، ارز مجــازی خصوصی خود را 
طراحی خواهند کرد و در آینده با گســترش 
اکوسیستم ها و شــبکه ها در فضای مجازی، 
شاهد ارزهای مجازی اختصاصی هر شبکه و 
هر مجموعه هســتیم. مانند ارز مجازی لیبرا 
و گرام که توســط فیس بوک و تلگرام دنبال 

می شود.
حال در تحلیل سناریوها، قبالً تصریح شده 
بود هژمونی دالر به قدری برای کشور آمریکا 
حیاتی است که اگر بیت کوین یا هر ارز مجازی 
دیگر بخواهد آن را برهم زند، قطعاً آمریکا آن 
طــرح را در نطفه خفه خواهد کرد و حتی تا 
امروز خفه می کرده اســت. ولی عده ای ایراد 
می گرفتند که آمریکا نمی تواند و قدرت ندارد 
مقابل این حرکت و بیت کوین بایستد. این در 
حالی است که امروزه از یک طرف شاهد این 
هستیم آمریکا به قدری سیطره بر نظام پولی 
و مالی جهانی دارد که به راحتی مانع از رشد 
ارزهای مجازی شرکت های جهان مانند لیبرا 
و تلگرام می شود، در حالی که این شرکت ها 
برخالف بیت کوین از ابتدای تأسیس، کاربران 
بالفعل میلیاردی و میلیونی در سطح جهان 
داشــته اند و از طرف دیگر شــواهد نشــان 
می دهد که آمریکا در مقابل رشد بیت کوین 
ســکوت کرده و حتی در بازه هایی از زمان با 
صدور مجوزها و فعالیت هایی مانند گسترش 
دستگاه های خودپرداز بیت کوین در نیویورک 
و یا وارد کــردن معامالت آتی بیت کوین در 
بورس شــیکاگو، از رشــد آن حمایت کرده 

است. 
بنابراین با توجه به سابقه عملکرد کشورهای 
جهان به خصوص آمریکا در مواجهه با ارزهای 
مجازی می توان نتیجه گرفت که با شکست 
سناریو )۱(  تا به امروز و کند بودن عملکرد 
کشورهای جهان )سناریو ۳(، احتمال وقوع 
یکی از سناریوهای )۲( یا )۴( در آینده بیشتر 
اســت و طرفداران دو ســناریو مذکور با هم 
در حال جنگ هســتند. در این میان به نظر 
می رسد کشورهای جهان از جمله کشور ما 
برای اســتفاده از فرصت های تحول پولی در 
جهان و مصون مانــدن از تهدیدهای آن، یا 
هرچه سریع تر ســناریو سوم را دنبال کنند 
و ســرعت کند خویش را بهبود بخشند و یا 
سعی کنند در یکی از سناریوهای )۲( یا )۴( 
نقــش کلیدی را ایفا و نقش خود را در نظام 

پولی آینده تقویت کنند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

مسئوالن پزشکی، 
اجتماعی و سیاسی 
کشور برای مردم 
به صورت واضح 
توضیح دهند که 
دوران سختی 
تمام نشده است 
و همچنان با این 
ویروس خطرناک 
رو به رو هستیم

بــــــــرش

شرایطی  در  امسال  قدس  روز  افرازه  مینا   
برگزار خواهد شد که بیماری کرونا و مسائل 
ناشی از آن بر برگزاری اجتماعات مردمی در 
سراسر دنیا سایه افکنده است، اما با این  حال 
حقوق  و  آزادی بخش  جنبش های  از  بسیاری 
بشری و نیز دولت های حامی مردم فلسطین از 
جمله جمهوری اسالمی ایران سعی دارند روز 
تبلیغی  و  نمادین  اقدام های  انجام  با  را  قدس 
برگزار کنند. عالوه بر آثار بحران کرونا بر کاهش 
تجمعات مردمی، اما طرح معامله قرن که سال 
گذشته بخش سیاسی آن توسط رئیس جمهور 
رونمایی شد،  فلسطین  برای سرزمین  آمریکا 
قرار  خاصی  شرایط  در  را  امسال  قدس  روز 
داده و افشاگری درباره این طرح نیز با در نظر 
گرفتن محدودیت ها و اقتضائات شرایط کنونی 
در دستور حامیان فلسطین قرار گرفته است. 
به  فلسطین  فروش  همان  واقع  در  طرح  این 
شناختن  رسمیت  به  ازای  در  صهیونیست ها 
و  تاریخی  فلسطین  کل  در  یهود  قوم  دولت 
ایجاد روابط رسمی بین کشورهای عربی و رژیم 
صهیونیستی است، بدون آنکه دولتی فلسطینی 
در فلسطین به وجود آید.در کشور ما قرار است 
این مراسم در پایتخت به صورت حرکت تبلیغی 
به وسیله خودروها انجام  شود؛ اما از آنجایی که 
برخی محدودیت ها در ایران و نیز سایر نقاط 
جهان همچنان ادامه دارد، می توان برای رفع 
کنار  در  مجازی  فضای  ظرفیت  از  خأل  این 
راهپیمایی خودرویی بهره برد. با شیوع بیماری 
کرونا، بسیاری از نشست ها و برنامه های مختلف 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به فضای مجازی 
منتقل شد و این فضا فرصت جدیدی را برای 
این گونه اقدام ها به وجود آورد، به همین دلیل 
برگزاری روز قدس و قرار دادن آن در کانون 
توجه افکار عمومی جهان ازجمله پیشنهاد هایی 
است که بسیاری از فعاالن سیاسی نیز بر آن 

تأکید دارند.
پیرمحمد مالزهی، کارشناس مسائل منطقه ای 
در مصاحبه ای در همین رابطه گفته اســت: 
یکی از این برنامه ها برفــرض مثال می تواند 

به این موضوع مهم ورود کند و تمرکز داشته 
باشــد که مردم در تمامی شــهرها و مراکز 
جمعیتی کشور سر ساعت مقرری وارد سایت 
شوند و درباره وضعیت فلسطین و جنایت های 
رژیم اسرائیل اظهارنظر کنند.وی افزوده است: 
در طرحی دیگر شبکه های رادیو و تلویزیونی 
نیز می توانند به صورت مســتقیم با مردم در 
ارتباط باشند و دیدگاه های آن ها را به صورت 
زنده پوشــش دهند. ایــن روش اگر در همه 
کشورها به خصوص کشورهای مسلمان به کار 
گرفته شــود و آزادی خواهان جهان در یک 
فراخوان در شبکه های مجازی در این موضوع 
گفت وگو کنند، قطعاً آثار جهانی آن کمتر از 
برگزاری راهپیمایی معمول همانند سال های 

گذشته نخواهد بود.

 covid1948#؛ سومین ترند برتر دنیا»
البته دیگر نهادها و گروه های بین المللی حقوق 
بشری نیز تالش دارند برنامه های متفاوتی را 
در راســتای روز قدس انجام دهند. در همین 
راستا، کمیسیون حقوق بشر اسالمی انگلیس 
که مسئولیت اصلی برگزاری راهپیمایی روز 
قــدس در لنــدن را بر عهــده دارد، با صدور 
بیانیه ای از معترضان خواســت تا در ۱0 روز 
پایانی ماه مبارک رمضان پرچم فلســطین را 
از پنجــره منازل یا خودروی خــود به اهتزاز 
درآورده و تصویر آن را در شبکه های اجتماعی 

اطالع رســانی کنند. همچنین از هنرمندان 
دعوت شده تا خالقیت ها و ابتکارات گوناگون 
خود را در حمایت از مردم فلسطین با هشتگ 
روزالقدس ۲0۲0 در فضای مجازی منتشــر 
کنند.عالوه بر این، کاربران ضد صهیونیستی و 
طرفداران مقاومت فلسطین در سراسر دنیا در 
اقدامی هماهنگ کلیدواژه covid۱9۴۸# را در 
توییتر سومین ترند برتر دنیا کردند و در واقع 
این کلیدواژه با توجه به سالروز تأسیس رژیم 
جعلی اســرائیل در سال ۱9۴۸ میالدی، این 
غده سرطانی را به ویروس منحوس و کشنده 

کرونا یا همان کووید-۱9 تشبیه کرده است.
عالوه بر این بسیاری از فعاالن فضای مجازی و 
حقوق بشری سعی دارند محتواهای متنوعی را 
در زمینه حمایت از مردم فلسطین و روشنگری 
درباره جنایت های رژیم صهیونیستی تولید و 

منتشر کنند.

کمپین های مجازی برگزار شود»
در همین رابطه، ســید هادی ســید افقهی، 
تحلیلگرمسائل غرب آسیا نیز بر این باور است: 
از سال گذشــته که بحث معامله قرن مطرح 
شد، تظاهرات روز قدس بسیار جدی و منسجم 
پیگیری شد و حتی غیرمسلمانان هم به این 
راهپیمایی ملحق شــدند که بازتاب گسترده 
آن ها را در رســانه ها و نیز فضای مجازی در 
قالب اظهارات روشــنفکران، نویســندگان و 

جریان های سیاســی شــاهد بودیم؛ بنابراین 
فضای مجازی می تواند به تشریح درباره ابعاد 
و فلسفه برگزاری روز قدس بپردازد و از سوی 

دیگر، مانع پیشبرد طرح معامله قرن شود.
این کارشناس مسائل غرب آسیا در گفت وگو 
با قدس اظهار کرد: فضای مجازی باید امسال 
فعال تر باشد و به راه اندازی کمپین ها، نوشتن 
مقاالت و بازتاب گزارش ها؛ برگزاری سرودهای 
آنالین، نمایشگاه های عکس و کاریکاتور اقدام 
کند. همان گونه که در حال حاضر بسیاری از 
کنفرانس ها به صورت مجازی برگزار می شود، 
می توان چنین برنامه هایی را درباره روز قدس 
برگزار کرد و حتی تظاهــرات مجازی را هم 
می توان به عنوان یکــی از ابتکارات جالب در 
نظر گرفت. باید فعاالن رسانه ای و متخصصان 
فضای مجازی این شعار که هر مسلمان یک 

جنبش و صدای رسایی است را دنبال کنند.
وی ادامه داد: درحالی که در سال های گذشته 
تظاهرات به صورت فیزیکــی و در خیابان ها 
برگزار و به دنبال آن در قالب فیلم ها، گزارش 
یا تحلیل ها در فضای مجازی پوشــش داده 
می شــد، اما امســال فضای مجازی خودش 
می تواند صحنه مقابله با رژیم اسرائیل وزنده 

نگه داشتن روز قدس باشد.
ســید افقهی همچنین گفت: با وجود اینکه 
در حال حاضر صهیونیست ها فضای مجازی 
و اکثر پیام رســان های مرتبط با آن همانند 
فیس بوک، واتس آپ و تلگــرام را مدیریت 
می کنند، اما ما می توانیم تا جایی که امکان 
دارد از ایــن فضا به صورت هوشــمندانه و با 
ســازوکارهای مناســب برای پر کردن خأل 
حضور مردم در خیابان ها اســتفاده کنیم و 
این روزها به روشــنگری و مبارزه علیه طرح 
معامله قــرن بپردازیم. حتی برای روز قدس 
می توان درباره سریال های خبیث تلویزیونی 
که به تازگی علیه فلسطینیان تحت عناوین 
ام هارون و مخرج ۷ ســاخته شده، نقدهای 
کارشناســانه ای را از باب هنر متعهد و هنر 

خائنانه برنامه ریزی کرد.

سیاست: امیر دریادار حبیب اهلل سیاری، معاون هماهنگ کننده 
ارتش جمهوری اســالمی ایران، دیروز با حضور در بیمارستان 
گلستان، از ســه تن از مجروحان حادثه ناو کنارک عیادت کرد 
و رونــد مداوا و درمان آن هــا را مورد ارزیابی قــرار داد. معاون 
هماهنگ کننده ارتش در این دیدار خاطرنشــان کرد: دشمن 
همواره در صدد القای شــهادت و خبرســازی و درنهایت تالش 
برای تضعیف قدرت دفاعی جمهوری اســالمی است، اما ملت و 

نیروهای مسلح ما هوشیار هستند و مقهور شیطنت های دشمن 
نمی شوند و نیروی دریایی راهبردی ما به برکت خون شهدا، اقتدار 
دریایی و مأموریت های خود را همچون گذشته انجام خواهد داد. 
امیر دریادار ســیاری اظهار کرد: ما در ارتش جمهوری اسالمی 
ایران هر هفته به طور متوسط یک رزمایش در زمین، هوا، دریا 
و زیر ســطح داریم و در این رزمایش ها صحنه های واقعی نبرد 
با مهمات، موشــک و تجهیزات نظامی تمرین می شود. در همه 

تمرینات نظامی و دریایی دنیا این گونه اتفاقات می افتد و مروری 
بر سوابق سوانح دریایی جهان کامالً مؤید اتفاقات به مراتب بدتر 
اســت. وی تصریح کرد: هیچ کشوری اسرار دفاعی خود را افشا 
نمی کند و ما نباید به دست خودمان اطالعات و اسرار نظامی را 
به دشمن بدهیم. وی خطاب به مجروحان حادثه کنارک گفت: 
اقتدار دریایی ما از گذشته و حال مرهون حضور دریادالن در پهنه 
آب های سرزمینی و اجرای موفق هزاران مأموریت دریایی است.
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w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

پخش تفسير انگليسی قرآن از حرم رضوی در یوتيوب آستان: به همت مدیریت امور زائرین غيرایرانی آستان قدس رضوی همزمان با ماه مبارک رمضان و با رشد روز افزون اشتياق مؤمنان و خداجویان 
به فراگيری و درک معارف قرآنی در سراسر جهان، مدیریت امور زائرین غيرایرانی آستان قدس رضوی ویژه برنامه تفسير آیات شریف الهی را از طریق یوتيوب برای انگليسی زبانان خارج از کشور در این ماه پرفضيلت 

پخش می کند. استادان برجسته همچون حجت االسالم رسول سليمانی، حجت االسالم احمدی و علی ظریف به تشریح مضامين الهی در شب های قدر می پردازند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r حجت االسالم والمسلمین راشد یزدی:

 در های رحمت الهی ©
در شب های قدر برای مغفرت گشوده می شود

آستان: حجت االسالم والمسلمین راشد 
یزدی گفــت: در های رحمــت الهی در 
شــب های قدر ماه مبارک رمضان برای 
اســتغفار و مغفرت روی انســان گشوده 
می شــود و فرصت بســیار نیکویی برای 
مبارزه بندگان با نفس اماره و همت برای 

ترک گناه است.
حجت االسالم والمسلمین راشــد یزدی، ماه مبارک رمضان را ماه رحمت و مغفرت 
خواند و اظهار کرد: پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: »في أیام دهرکم نفحات، أال فتعرضوا 
لها« به این معنا که موقعیت های مناسبی از جمله ماه مبارک رمضان در مسیر زندگی 

انسان وجود دارد که انسان باید به نحو اَحسن از آن فرصت ها بهره  گیری کند.
وی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان فرصتی ناب است که هر ساله به مدت یک ماه 
انسان به آن دست می یابد، گفت: سه شب از شب های حساس سال از جمله شب های 
نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم ماه رمضان تحت عنوان شب های قدر در این 
ماه بابرکت قرار دارد که اغلب مردم به این سه شب دل بسته اند و این دلبستگی هم 

درست است.
این کارشــناس مذهبی با اشــاره به اینکه مردم شب های قدر، هر ساله با حضور در 
مجالس مذهبی و بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج علی بن موســی الرضا)ع( از 
سخنرانی و نصایح سخنرانان بهره  می بردند، افزود: امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، 
توفیق برپایی مجالس مذهبی و معنــوی با جمعیت باال در بقاع متبرکه از بندگان 

َسلب شده است.
حجت االسالم والمسلمین راشد یزدی با تأکید بر اینکه َسلب توفیق برپایی مجالس 
مذهبی و معنوی به واسطه شیوع ویروس کرونا را نباید عامل ناامیدی دانست، گفت: 
بنده سفارش می کنم که آداب و اعمال شب های قدر را به لحاظ کیفی در منازل خود 
برگزار کنید؛ چراکه بدون شک با توجه به مودت و مهربانی ائمه اطهار)ع( به شیعیان؛ 

امام رضا)ع( و سایر معصومین)ع( در مجالسمان حضور پیدا خواهند کرد.

 آستان   مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی 
بسته  هزار   700 حدود  تدارک  و  تهیه  از 
کمک معیشتی برای نیازمندان سراسر کشور 
زیر نظر آستان قدس رضوی و توزیع تا پایان 

ماه مبارک رمضان خبر داد.
محمدحسین اســتادآقا با تشریح جزئیات 
خدمات رســانی به محرومان توسط آستان 
قدس رضــوی گفت: بنا به دســتور تولیت 
آســتان قــدس رضــوی بــرای حمایت از 
سیل زدگان سه استان  سیستان و بلوچستان، 
کرمان و خوزســتان، تهیه و توزیع 82 هزار 
بسته معیشــتی در دستور کار بنیاد کرامت 

رضوی قرار گرفت.
اضافه  همچنین  وی 
کرد: 32 هزار بســته 
معیشتی برای استان 
کرمــان و بــرای دو 
و  سیســتان  استان 

بلوچســتان و خوزســتان هر کدام 25 هزار 
بسته حمایتی در نظر گرفته شده است.

استادآقا ادامه داد: مراحل تهیه و بسته بندی 
بسته های کمک معیشتی در تهران انجام شده 

و این محموله هــا در حال انتقال به مصالی 
سه شهرستان کرمان، اهواز و زاهدان هستند 
تا در مراسم افتتاحیه ای با حضور نمایندگان 
ولی فقیــه در این اســتان ها در هفته آینده 

عملیات توزیع آغاز  شود.
وی با اشــاره به طرحی با مشارکت خیران 
سراســر کشــور گفت: در طــرح حمایتی 
دیگری، آستان قدس در 27 استان کشور)به 
جز استان های خراســان رضوی، سیستان 
و بلوچســتان، کرمان و خوزستان( در حال 

توزیع 200 هزار بسته معیشتی است.
این مقام مسئول در آستان قدس رضوی ابراز 
کرد: همزمان خادمیاران رضوی سراسر کشور 
نیز 150 هزار بسته معیشتی را تدارک دیده و 

در حال توزیع آن ها هستند.
وی با اشــاره به طرح های حمایتی در حال 
اجرا در شــهر مشــهد، ادامه داد: 150 هزار 
بســته غذایی در شهر مشهد در حال توزیع 
است. در ضمن 100 هزار بسته افطاری سبک 
ویژه محرومان با حمایت آستان قدس رضوی 

و با مشارکت دانشجویان برای بسته بندی و 
آماده سازی در حال تهیه است که در استان 

خراسان توزیع می شود.
اســتادآقا با تأکید بر اینکه توزیع بسته های 
غذایی بر اساس شبکه اطالعاتی چهار نهاد 
بهزیســتی، کمیته امداد امام خمینی)ره(، 
هــالل احمــر و گروه های جهــادی انجام 
می شود، اضافه کرد: همچنین روزانه 10 هزار 
قرص نان ویژه افطار نیازمندان پخت و توزیع 
شده و به صورت روزانه 20 هزار وعده غذای 
گرم طبخ و در اختیار اقشار بی بضاعت حاشیه 

شهر مشهد قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه بسته های معیشتی آستان 
قــدس رضوی بــا اعتباری افــزون بر 100 
میلیارد تومان تهیه شــده است، ابراز کرد: از 
این مبلغ 65 میلیارد تومان را آستان قدس 
و 35 میلیارد توسط خادمیاران و کانون های 

خدمت تأمین شده است.
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی گفت: عالوه 
بر این آســتان قدس رضوی به تشکل های 
مردمی برای تهیه بسته های غذایی و توزیع 

غذای گرم کمک کرده است.

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی خبر داد  

تدارک 700 هزار بسته حمایت معیشتی برای نیازمندان
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»نسیم مهر رضوی« در ©
بیمارستان فسا

آستان: خادمیاران رضوی شهرستان فسا استان 
فارس به منظور تجلیل از حافظان ســالمت در 
بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر)عج( این شهر 
حضور یافتنــد و هدایای متبرک بین آنان توزیع 
کردند. در قالب طرح »نسیم مهر رضوی« جمعی 
از خادمیاران رضوی شهرســتان فسا با حضور در 
بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر)عج( 150 بسته 
تبرکی شــامل نبات، نمک، عطــر حرم مطهر و 
غذای تبرکی را بیــن کادر درمانی و بیماران این 
بیمارســتان و بیماران کرونایــی با رعایت کامل 

مسائل بهداشتی توزیع کردند.
گفتنی اســت، در ابتدای این مراسم خادمیاران 
رضوی از کادر پزشکی این بیمارستان قدردانی و 

تشکر به عمل آوردند.

 توزیع 600 بسته حمایتی ©
در نهاوند

آستان: مدیر کانون خادمیاران شهرستان نهاوند 
استان همدان از تهیه و توزیع 600 بسته حمایتی 
بین نیازمندان و آســیب دیدگان از بیماری کرونا 
خبر داد. محسن امیدی؛ مدیر کانون خادمیاران 
شهرستان نهاوند استان همدان در این خصوص 
اظهار کرد: در راستای لبیک به فرمان مقام معظم 
رهبری مبنی بر شرکت در رزمایش کمک مؤمنانه، 
600 بسته حمایتی بین نیازمندان و آسیب دیدگان 

از بیماری کرونا شهرستان نهاوند توزیع شد.
وی افزود: بسته های حمایتی تهیه شده با مشارکت 
خیران محلی، پایگاه های مقاومت بســیج سپاه 
نهاوند و مراکز نیکوکاری در 12 نقطه شهرستان 
بین نیازمندان تقسیم شد. امیدی بیان کرد: هر 
بسته حمایتی شامل 10 کیلوگرم برنج، یک کیلو 
گوشــت گرم گوســفندی، 2 بطری یک لیتری 
روغن، 2 بســته ماکارونی، یک قوطی رب گوجه 
و 2 کیلوگرم شکر اســت. وی ارزش هر بسته را 
2 میلیون ریال ذکر کرد و گفت: در مجموع برای 
تهیه این بســته ها افزون بر یک میلیارد و 200 
میلیون ریال اعتبار تخصیص داده شده است. مدیر 
کانون خادمیاران شهرستان نهاوند تصریح کرد: در 
روزهای عید نوروز نیز 110 بسته حمایتی شامل 
گوشت گرم گوســفندی، برنج، مرغ، ماکارونی، 
رب گوجه و پنیر توسط خیران محلی تهیه و به 

نیازمندان اهدا شد.

سرزمین آفتاب

خـــبر

جهش تولید

 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399  23 رمضان 1441 17 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9248 

همزمان با ماه مبارک رمضان، جمعی   آستان  
از خادمان حضرت رضا)ع( با حضور در آسایشگاه 
متبرک  غذای  مشهد  خمینی)ره(  امام  جانبازان 
افطاری  قالب  در  تیمن  و  تبرک  برای  را  رضوی 
میان جانبازان و خانواده آن ها توزیع کردند. در این 
ویژه برنامه 500 وعده غذای متبرک رضوی در میان 
جانبازان قطع نخاعی و شیمیایی توسط خادمان 

حضرت رضا)ع( و خادمیاران رضوی توزیع شد.

جانبازان، میهمانان سفره 
کرامت رضوی 

قاب رضوی

 با همکاری بنیاد پژوهش ها برگزار می شود

بررسی»چالش کرونا و زندگی مؤمنانه«
دانشگاه  فارابی  پردیس  الهیات  دانشکده   آستان  
تهران با همکاری نهادهای علمی و فرهنگی از جمله 
رضوی  قدس  آستان  اسالمی  پژوهش های  بنیاد 
همایش علمی- فرهنگی با عنوان »چالش کرونا و 

زندگی مؤمنانه« را برگزار می کند.
فراخوان این همایش با همکاری دفتر نمایندگی بنیاد 
پژوهش های اسالمی آســتان قدس رضوی در شهر 
مقدس قم، متناسب با ســرفصل هایی که در دوران 
شیوع کرونا بیشترمورد توجه قرار گرفته اند، منتشر 

شده است.
همایش »چالش کرونــا و زندگی مؤمنانه« با هدف 
بررسی تأثیر متقابل بیماری همه گیر کرونا و زندگی 

تدارک دیده شده است.

»تأثیــر باور مؤمنانه بر امید به آینده«، »نقش و ابعاد 
سرمایه اجتماعی در بیماری های اپیدمیک«، »نقش 
مرگ باوری بر کاهش اضطراب«، »تأثیر موعودباوری 
و منجی گرایی بر ســالمت جامعه بحران زده«، »کار 
ویژه های رسانه و شــبکه های اجتماعی در هنگامه 
بیماری های مســری«، »حق بر ســالمت در حقوق 
بنیادین و بیماری های مسری«، »ظرفیت های معنوی 
در فضای شیوع بیماری های مهلک« و... از محورهای 

این همایش علمی- فرهنگی به شمار می رود.
عالقه مندان برای شــرکت در این همایش می توانند 
آثــار خود را تا پایان خرداد ســال جاری بر اســاس 
ســاختار رایج مقاالت علمی- پژوهشــی و در قالب 
فایل آفیس ورد به دبیرخانه همایش به آدرس پست 

ارســال   Sm.mmoqaddam@ut.ac.ir الکترونیک 
کنند.

همچنیــن برگزیدگان این فراخــوان علمی هدایای 
ارزشــمندی را در روز برگــزاری همایش که طبق 
برنامه ریزی های انجام شده در روزهای پساکرونا خواهد 

بود، دریافت می کنند.
گفتنی اســت، این همایش توسط دانشکده الهیات 
پردیــس فارابی دانشــگاه تهران با همــکاری دفتر 
نمایندگی بنیاد پژوهش های اســالمی آستان قدس 
رضوی در شــهر قم، انجمن علمی گفتمان اسالمی 
ســوئد، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، 
رادیو معارف و جهاد دانشگاهی استان قم تدارک دیده 

شده است.

خبر

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  مدیرعامل بیمارستان 
نظرات،  از  استفاده  و  مشارکتی  مدیریت  باید  گفت:  رضوی 
پیشنهادات و تجربیات پزشکان، پرستاران و کادر درمانی در اداره و 

بهبود عملکرد این بیمارستان بیش از پیش تقویت شود.
دکتر محسن محور در مراسم گرامیداشت 27 اردیبهشت ماه روز 
ارتباطــات و روابط عمومی در جمع برخی از فعاالن این عرصه و 
کارکنان واحد روابط عمومی این بیمارستان گفت: روابط عمومی و 
ارتباطات نقش مؤثری در بازتاب مناسب فعالیت ها و خدمات یک 

مجموعه به خصوص در مجموعه های درمانی و بیمارستانی دارد.
وی ادامه داد: بســیاری از مجموعه ها، نهادها، ســازمان ها و حتی 
فعاالن مختلف در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... در 
بخش خصوصی فعالیت می کنند اما معرفی و تبلیغات مناسبی از 
عملکرد سازنده آنان در عرصه اجتماع و در اذهان عمومی صورت 

نمی گیرد. این مقام مسئول اضافه کرد: یکی از وظایف واحدهای 
روابط عمومــی ایفای نقش مؤثر بین مخاطبــان و مدیران یک 
مجموعه و انتقال نظرات جامعه هدف به مسئوالن است و از این 

طریق می توان به تقویت نکات مثبت و رفع معایب پرداخت.
دکتر محور با اشاره به تشکیل شورای راهبردی روابط عمومی در 
این بیمارستان گفت: یک مدیر در یک مجموعه، سازمان، نهاد و... 
به تنهایی نمی تواند به همه زوایا و مسائل رسیدگی کند، یک مدیر 
یک نفر است ولی وقتی از نظرات، تجربیات و افکار دیگران استفاده 
کند مجموعه ای از نظرات ســازنده را می تواند در تصمیم گیری و 

رسیدگی به امور مورد توجه قرار دهد.
مدیرعامل این بیمارستان اظهار کرد: عملکرد رسانه ها، واحد روابط 
عمومی و... در تنویر افکار عمومی و اطالع رســانی در دو و سه ماه 
گذشته مربوط به جلوگیری از شیوع بیماری کرونا بسیار ثمربخش 

بوده اســت و هر چقدر روابط عمومی و ارتباطات ســازمان ها و 
نهادها از جمله بیمارستان ها، مراکز درمانی، بهداشتی و... با مردم 
و مخاطبان بیشتر باشد بهتر از نظرات و تجربیات آنان در بررسی 

مسائل و امور می توان استفاده کرد.
وی در زمینــه مدیریــت مشــارکتی در این بیمارســتان هم 
تصریح کرد: شورای علمی، شورای مالی و... در این بیمارستان 
تشــکیل شده است تا بتوانیم در مدیریت این مجموعه به نحو 
شایسته تری عمل کنیم و در این میان با حضور فعال پزشکان، 
پرســتاران و کادر درمانی مصمم هســتیم از تجربیات و نقطه 
نظرات ســازنده همکاران در پیشبرد اهداف و رسیدن به نتایج 

مطلوب بهره مند شویم.
در این مراســم با اهدای لوح تقدیر و هدایا از فعاالن این عرصه 
و کارکنان روابط عمومی این بیمارستان قدردانی و تشکر شد.

مدیریت مشارکتی در بیمارستان رضوی تقویت می شود
مدیرعامل این مجموعه در مراسم روز ارتباطات و روابط عمومی:

خبر

پی��رو آگهی مورخ 1398/09/17 من��درج در روزنامه قدس در مورد تملك اراضی مورد 
نیاز جهت اجرای خط انتقال آبرس��انی به شهر تربت حیدریه واقع در قسمتی از اراضی 
انته��ای خیابان باهنر  به مس��احت 144 متر مربع ) 36 متر ط��ول و عرض 4 متر (  جهت 
برقراری حقوق ارتفاقی ، بدینوس��یله مجددًا به اطالع مالكی��ن و صاحبان حقوق قانونی واقع در پالک 
ثبتی 73 فرعی از 227  اصلی بخش یک اربعه تربت حیدریه  می رس��اند ؛ هیئت كارشناس��ان رسمی 
دادگس��تری از زمی��ن محل یاد ش��ده  واقع در اراضی پ��الک ثبتی مذكور وفق كروك��ی ذیل بازدید و 
نسبت به ارزیابی حقوق ارتفاقی اراضی مذكور  از قرار هر متر مربع 000/ 1/500 ریال جمعًا  به مبلغ 
216/000/000 ری��ال اق��دام نموده اند، لذا در اجرای ماده 8 الیحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و 
امالک برای اجرای برنامه های  عمومی، عمرانی و نظامی دولت از كلیه مالكین و صاحبان حقوق قانونی 
دع��وت بعمل می آورد تا از تاریخ انتش��ار این آگهی ظرف مهلت 15) پان��زده( روز جهت انجام معامله 
قطعی طبق نظر هیئت كارشناس��ان اعزامی ، با در دس��ت داشتن اصل مدارك مثبته مالكیت ، به دفتر 
حقوقی ش��ركت آب و فاضالب اس��تان خراسان رضوی واقع در مش��هد- بولوار خیام - بلوار ارشاد - 
خیابان پیام - پیام 2 - پالک 23  ) تلفن 05137683167( و یا به  شركت آب و فاضالب تربت حیدریه 
مراجع��ه نمایند. بدیهی اس��ت در صورت عدم مراجعه در مهلت مق��رر قانونی از طریق مراجع ذیصالح 

اقدام الزم بعمل خواهد آمد.
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آگهی تملك اراضی  - مرحله دوم

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی  شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

 دریافت تقدیر نامه سه ستاره جایزه ملی ©
تعالی  و پیشرفت توسط شرکت کمباین سازی ایران

آستان: مدیر عامل شرکت کمباین سازی ایران از دریافت تقدیرنامه سه ستاره جایزه 
ملی تعالی و پیشرفت توسط این شرکت خبر داد.

علی اصغر حمیدی فرد در گفت وگو با آستان نیوز بیان کرد: این جایزه از طرف دبیرخانه 
جایزه ملی تعالی و پیشــرفت زیر نظر دفتر نظارت راهبردی رهبر معظم انقالب به 
این شــرکت اعطا شــده اســت. وی ادامه داد: این برای دومین بار است که شرکت 

کمباین سازی ایران جایزه ملی تعالی را کسب می کند.
مدیر عامل شرکت کمباین سازی ایران با اشاره به اقدام های صورت گرفته برای دریافت 
تقدیر نامه سه ستاره جایزه ملی تعالی و پیشرفت تصریح کرد: در این راستا فعالیت هایی 
نظیر انجام آموزش های مختلف برای تمامی سطوح سازمان و تعریف پروژه های بهبود 

برای نقاط قابل بهبود شناسایی شده، صورت گرفته است.
وی ادامه داد: همچنین می توان انجام خودارزیابی، شناسایی نقاط قابل بهبود و تدوین 

برنامه راهبردی شرکت تا سال 1۴02 را از دیگر اقدام های صورت گرفته نام برد.
حمیدی فرد درباره ارزیابی های انجام شده برای کسب این جایزه گفت: در بهمن سال 
13۹8 تیم ارزیابی تمامی معیار های مدل تعالی )EFQM(  را ارزیابی کرده و بر اساس 

امتیاز های کسب شده، سطح تعالی سه ستاره را برای شرکت برگزیده اند.
وی با بیان اینکه کسب جایزه ملی تعالی و پیشرفت، ابزاری برای شناسایی نقاط قوت و 
فرصتی برای بهبود فرایندهاست، تصریح کرد: اجرای این مدل همچنین تدوین برنامه 
راهبردی کامالً کاربردی و عملیاتی توسط کمیته هایی متشکل از تمامی مدیران و نیز 

شناسایی و تدوین فرایند های شرکت بر اساس مدل APQC را به دنبال داشته است.
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روزنامـه صبـح ایـران 4

شرایط پساکرونا ظرفیتی برای جهانی سازی توحیدی است  شبستان: حجت االسالم علیرضا پیروزمند؛ عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسالمی قم گفت: شرایط پساکرونا ظرفیت مناسبی برای عبور از پیچ 
تاریخی و شکل گیری جهانی سازی توحیدی است. بنابراین باید از شیوع ویروس کرونا بیشترین عبرت را در راستای تقویت و همگرا کردن جبهه مقاومت جهانی گرفت. اما این بار نه برای مقابله ای از جنس چین و آمریکا بلکه 
برای مقابله فرهنگی با تمدن مادی و سهم خواهی نسبت به حاکمیِت معنویت و اخالق در حکمرانی جهانی و پذیرفتن الزامات آن، قطعاً حکمرانی بر محوریت معنویت، اخالق و عقالنیت توحیدی در جهان شکل خواهد گرفت.

لیله القدر واقعی را در عالم انفسی بجوییم©
زمان و لیل به آفاقی و انفســی، تقسیم می شود و همچنین نهار و شجر و حجر 
آفاقی و انفسی داریم و به طور کلی هر چیز که در این عالَم ُملکِی دارای زمان و 
مکان، وجود دارد، در ملکوت نیز وجود دارد. ملکوت، یعنی باطن این عالم؛ و عالَم 
انفســی همان باطن عالَم آفاقی است. هر دوی این عوالم آفاقی و انفسی، دارای 
اندازه هستند. زمان عالَم آفاقی، همین زمانی است که ما اندازه گیری و محاسبه اش 
می کنیم و ســاعت و دقیقه و ثانیه و ماه و سال برای آن قائلیم. زمان انفسی نیز 
دارای اندازه است، اما شایستۀ قرار گرفتن در تقویم نیست. بیشتر وقایعی که برای 
انبیا و به خصوص اولیا رخ می دهد در عالَم انفسی است؛ چون انبیا، دارای جنبه 
آفاقی و خلقی نیز هستند و از هر دو جنبۀ آفاقی و انفسی برخوردارند. اولیا بیشتر 
دارای جنبۀ انفســی هستند و کمتر با خلق هستند، زیرا رسالت ندارند و رسول 
نیستند. بنابراین انبیا از هر دو جنبه برخوردارند. برای مثال، درست است که در 
عالَم آفاقی هم یک لحظه ای وجود داشــت که شاید عایشه نیز در کنار پیغمبر 
نشسته بود و نزول وحی را تماشا می کرد. این واقعه در همین عالم که عالَم آفاق 
است اتفاق می افتد و این لحظه ها را تاریخ، ثبت و ضبط کرده است. برای مثال، 
لحظاتی را که حضرت به غار حرا می رفت مشــخص و آفاقی اســت، اما پیش از 
آن در عالَم انفســی بوده است. برای قضیۀ خضر)ع( و حضرت موسی)ع( به نظر 

می رسد که در عالَم آفاق باشد اما پیش از آن در عالَم انفس است.
برخی می گویند که این وقایع در زمان گذشــته بوده و زمانشان به پایان رسیده 
اســت و برخی دیگر می گویند که بشر در آینده به آن ها دست خواهد یافت؛ اما 
باید گفت که در همین زمان نیز این قضیه حل شده است و این وقایع در زمان 
انفسی اتفاق افتاده است. کسانی که می خواهند وقایع غیبی و حقایقی را که برای 
انبیا و اولیا اتفاق افتاده است، صرفاً در بستر زمان و مکان )فهم کنند( که در این 
صورت، بسیاری از حقایق دینی به اسطوره تبدیل می شود. افرادی که این وقایع را 
اسطوره و ساختۀ ذهن بشر می دانند، به زمان انفسی آشنایی ندارند و می خواهند 
همه  چیز را در زمان آفاقی ببینند. آنان می بینند که این حقایق انفســی، شبیه 
وقایع آفاقی نیست، به همین جهت آن را اسطوره می دانند. زمان انفسی، جزئی از 

حقایق، بلکه منشأ حقایق است.
حافظ می گوید:

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است
یا رب این تأثیر دولت از کدامین کوکب است

ما باید لیله القدر واقعی را در عالَم انفســی و ملکوت بجوییم که البته هر لحظه 
در این عالَم ُملک، مظهری از همان ملکوت اســت و هر چه گردش لیل و نهار و 
تقویم ها تغییرپذیر باشد که البته این عالَم، عالَم تحول و تغییرپذیری است، اما 
این حقیقت، در هر شبی که اتفاق افتاده است، مظهر آن لَیلی است که در عالَم 
اَنفسی است و لیله القدری که در این عالَم اَنفسی وجود دارد، همواره از ازل تا ابد 
هست؛ اما مظهر آن در این عالَم می تواند تغییرپذیر باشد و در هر شبی باشد که 

البته برای اهل خلوت، هر شب اتفاق می افتد... . 
قرآن کریم که مستور در َمکَمن غیب بوده است، در این شب نازل می شود. قرآن از 
غیب آمده است و سرانجام به غیب نیز بازخواهد گشت و کسانی که از قرآن پیروی 
می کنند نیز به عالَم غیب راه خواهند یافت. پس قرآن کریم از غیب آمده است، به غیب 
بازخواهد گشت و پیروانش را به غیب خواهد رساند. حال این غیب کجاست؟ قرآن 
کریم می فرماید: یؤمنوَن بالَغیِب و باید ایمان به غیب داشت. ترجمۀ غیب به معنای 
پنهان است. آنچه غیب است، یعنی پنهان است و ما آن را نمی دانیم. شاید پرسیده 
شود که غیب در درون ماست و یا در بیرون ماست؟ اگر در بیرون ماست کجاست؟ 
بیرون ما از همین جایی که ما در آن نشســته ایم تا برسد به کرات و کهکشان های 
دوردست و تا مهبانگ امتداد دارد. آیا ُکراتی که در سپهر وجود دارند، غیب هستند؟ 
البته شاید بتوان به آن غیب نسبی گفت. اگر غیب به معنای پنهانی باشد، نه تنها ُکرات 
دیگر، بلکه در همین جا و داخل جیب شــما نیز برای من غیب شمرده می شود. اما 
می توان همۀ این ها را رفت و دید و برای ما آشکار می شوند. اگر کرۀ ماه و کهکشان ها 
پنهان است، می توان یک روزی رفت و دید. بنابراین غیب، آن نیست که دیده نمی شود 
و نمی دانیم. غیب، آن چیزی اســت که همواره برای ما پنهان اســت. آن غیب، سّر 
ُســویدای انسان است و َکنز َخفی و باالتر از آن َکنز اخفی است که عرفا به آن مقام 
اََخفّیت را اطالق می کنند که بسیار باالتر از مقام خفی است و هرگز آشکار نمی شود.

 اندیشه/ نقوی، فاطمی نژاد  مضمون عدالت، 
حجم عمده ای از نوشتارها و سخنرانی های متفکران 
انقالب اسالمی از جمله استاد شهید مرتضی مطهری 
را به خود اختصاص داده اســت. به پیروی از اندیشه 
و عمل حضرت علی)ع(، شــهید مطهری عدالت را 
مبنای سیاســت و فلسفه اجتماعی اسالم دانسته و 
آن را ناموس بزرگ اسالم تلقی می کرد. آنچه در ادامه 
می خوانید گفت وگوی ما با دکتر نجمه کیخا؛ عضو 
هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره قابلیت 
تبدیل شدن نظرات شهید مطهری در مورد عدالت 

به نظریه است.

به نظر دیدگاه شهید مطهری درباره عدالت   
و بحث زیربنایی آن اتوپیایی و آرمانی به نظر 
می رسد. از حوزه معرفت شناسی می توان آن 

دیدگاه را تبدیل به الگو و نظریه کرد؟
نکته ای که باید در مورد انتظار ارائه نظریه از ســوی 
اندیشمندان مسلمان بیان کنم این است که ما در 
بحــث از اداره جامعه که امری مربــوط به تجارب 
بشری، متغیر و وابسته به شــرایط زمانی و مکانی 
است، تابع تجربه بشــری هستیم. ما وقتی انقالب 
کردیم و از امام خمینی)ره( پرسش شد که جمهوری 
مورد نظر شما چیست و یا تعریف آزادی مورد نظر 
شــما چیســت، امام)ره( گفتند ما همان چیزی را 
می فهمیم که در تمــام دنیا می فهمند. نگفتند در 
اســالم جمهوری معنای دیگری دارد. ایشــان تابع 
مقتضیات زمــان و مکان بود. اســتاد مطهری نیز 
چنین هستند و کتابی نیز به نام اسالم و مقتضیات 
زمان و مکان دارند. بنابراین از تجارب بشر در زمینه 

حکومت داری استفاده می کنند. 
نکته دیگر این است که در بحث ارائه نظریه و بیان 
نظر اســالم در امور سیاســی و اجتماعی نمی توان 
منتظر خرق عادت و ارائه نظریه های بدیع و بی مثال 
در دنیای کنونی بود. شما باید با زبانی سخن بگویید 
که امکان هم ســخنی با مکاتب دیگر فراهم باشد و 
زبــان دیگران را بدانید و با همــان زبان هم با آن ها 
تعامل کنید. نظریه های شــما باید قابل ترجمه به 
زبان های دیگر و قابل فهم برای آن ها باشــد و این 
امر یعنی اینکه باید بافت و زمینه ای که نظریه های 
کنونی در آن طرح می شــود را شناخت. اگر خارج 
از این بافتار ســخن بگویید منــزوی خواهید بود و 

امکان هم ســخنی شما با جهان فراهم نخواهد شد. 
نظریه های فالسفه سیاسی مسلمان نیز باید در این 
بافت و زمینه گفت وگوی عمومی بیان شود. بنابراین 
نظریه های بدیع و خاص و منحصر به فرد از چرخه 

گفت وگو خارج می شود. 
ما از اندیشمندان مســلمان انتظار حرف های بدیع 
و خــاص که تاکنون به ذهن کســی خطور نکرده 
باشد نداریم. ما مسلمانان بر اساس فهم و شناختی 
کــه از جامعه و جهان کنونی خود داریم اظهار نظر 

 می کنیــم و این نظــرات نهایی و 
پایــان یافته نیســت. نظریه های 
سیاســی و اجتماعی به مرور حک 
و اصالح می شود. حتی در نظریه ای 
مانند نظریه والیت فقیه نیز ما شاهد 
طیفی گوناگون از نظریه ها هستیم 
اما هیچ فقیهی، دیگر فقها را طرد و 

مذمت نکرده است زیرا منطق کار 
علمی را می دانند. این نظریه در 
کشورهای شیعی مختلف مطابق 
شرایط آن کشورها به شیوه های 
مختلف بحث و طرح شده است. 
ممکن است شهید صدر در عراق 
به گونه ای و عالمه شمس الدین 
در لبنان به گونه ای دیگر این را 

بفهمند .
بر این اساس می توان گفت استاد 
مطهری در مباحث سیاســی و 
اجتماعی کامــالً در گفت وگو و 
تعامل با جامعه علمی در داخل 
و خارج ایران بود و روش صحیح 
را نیز همین می دانستند که هر 

کس آزادانه دیدگاه هــای خود را بگوید و دیگران با 
ســعه صدر و تفکر نقادانه به صحبت های او گوش 
دهند و گفت وگو کنند. وی مکاتب مختلف اخالقی را 
از زاویه مکتب اسالم یک به یک طرح و نقد می کند 
و دیدگاه های خود را از موضع فلسفه اسالمی طرح 
می کند. همان فلسفه ای که در آثار فلسفی خویش 
آن را تشــریح کرده است. اگر شــهید مطهری در 
زمانه ما که آشنایی ما با اندیشه های دیگر کشورها 
بسیار بیشــتر و فضای رسانه ای بسیار فعال تر عمل 
می کند بودند، اندیشه های اجتماعی اسالم را بسیار 

بیشتر ارتقا داده بودند و در مصاف با دیگر متفکران 
آن را مورد بازخوانی و نقد و پاسخگویی بیشتر قرار 

می دادند.

لیبرالی که    چه جایگزینی برای عدالت 
امروزه مورد انتقاد با ادبیاتی بسیار تند نیز 
هست در دیدگاه شهید مطهری وجود دارد؟ 
برای نمونه برخورد شهید با موضوعاتی چون 

اصالت فایده و وظیفه چگونه بوده است؟
برخورد اســتاد مطهری بــا نظریاتی 
فایده گرایی  و  وظیفه گرایــی  ماننــد 
 کاماًل به شیوه علمی است. وی به نفی 
100 درصدی مکاتــب موجود از این 
باب که مخالف با اندیشه های اسالمی 
اســت نمی پردازد بلکــه وارد بحث و 
گفت وگو می شــود و به طور مستدل 
به اشــکاالت آن مکاتــب از زاویه 
مکتب مورد قبول خود می پردازد. 
برای مثال مکاتــب اخالقی را که 
بر لذت و نفع شــخصی و جمعی 
مبتنی است، اصوالً اخالق نمی داند 
و می گوید اگر فایده گرایان لذت و 
نفع مــادی و این جهانی را در نظر 
داشته باشــند، نمی توانند به اصل 
جهانی اخالق دســت یابند. اخالق 
قابل  تنها در مکتب خداپرســتی 
توجیــه و تأیید اســت. اگر خدا و 
ایمان نباشد، اخالق مثل اسکناسی 
اســت که پشتوانه نداشــته باشد. 
از ســوی دیگر هیچ دلیلی وجود 
نــدارد که  یک انســان بدون هیچ 
مبنــا و پایه ای جهت گیری تمام فعالیت های خود 
را بر رســاندن منفعت به عموم مــردم قرار دهد. 
هیچ پاسخ قانع کننده ای برای انجام این کار وجود 
ندارد. اوالً دایره اخالق از حدود غیردوستی وسیع تر 
است. همه کارهای مقدس و باشکوه انسان از نوع 
غیردوستی  نیست مانند تن به ذلت ندادن؛ بنابراین، 
انســانی که تن به ذلت نمی دهد و جان خود را در 
این راه از دســت می دهد، قابل  تمجید است؛ ولی 
ربطی به غیردوستی و منفعت عمومی ندارد. وی 

مکتب کانت را نیز از همین دیدگاه نقد می کند.

وجه تمایز این نگاه با دیگر نوصدرائیان در   
مسئله عدالت اجتماعی چه بوده است؟

استاد مطهری بیش از دیگر متفکران هم عصر خود 
با مکاتب رقیب وارد بحث و گفت وگو شــده است. 
این امر سبب شده است ابعاد بیشتری از قضیه برای 
ایشان روشن شود و مواجهه بیشتری با مطالب داشته 
باشد. اصوالً تا زمانی که انسان در جهان خود به سر 
می برد و از جهان های دیگر بی خبر است، حرکت و 
رشد زیادی در عرصه نظریه اجتماعی نخواهد داشت. 
به میزان مواجهه فرد با اندیشه های گوناگون و تأمل 
و مشارکت نظری است که فرد می تواند اندیشه اش را 
جلو ببرد. استاد مطهری در این عرصه بیش از علمای 
هم مسلک خویش ورود پیدا کرده است. برای مثال 
ورود ایشان به مباحث مارکسیستی و لیبرالیستی بر 
قوت نقد های ایشان افزوده است و سبب شده تا به 
زوایایی از اندیشه های اسالم بیندیشد که افراد دیگر 
نمی اندیشیدند. بحث عدالت ایشان در کتاب بیست 
گفتار بســیار مترقی اســت و من در کتاب عدالت 
اجتماعی در اندیشــه استاد مطهری، برخی مطالب 
ایشــان را با دیدگاه لیبرال های متعادلی مانند رالز 

مقایسه کرده ام.

بین شهید و جماعت گرایان در غرب که   
منتقد لیبرالیسم هستند چه شباهت ها و 

تفاوت هایی وجود دارد؟ 
شباهت استاد می تواند در پایگاه فضیلت گرایانه آن ها 
باشــد که هر دو معتقد به این هستند که فضیلت 
مدنی و تعهدات مدنی افراد به حفظ انسجام اجتماعی 
کمک می کنــد و درصددند این امــر با حاکمیت 
ســودگرایی و اختیارگرایی آسیب نبیند. اما تفاوت 
استاد مطهری با این دیدگاه ها در عمق دیدگاه ایشان 
است. استاد از زاویه منطق اسالم به دفاع برمی خیزد. 
در این منطق تفکیکی میان سودگرایی، تکلیف گرایی 

و فضیلت گرایی نهاده نشــده است و همه در مسیر 
تحقق عدالت اجتماعی مهم هستند. منطق قرآن نیز 
همین است و در قرآن میان حکمت نظری و عملی 
و ســاحات حیات انسان تفکیک ایجاد نشده است. 
دیدگاه اســالم جامع است و در هماهنگی با قوانین 
فطرت انســانی و خلقت قرار دارد؛ از این رو با عمل 
به قوانین آن تمام این سطوح تأمین می شود. چیزی 
که شاید نتوان در نظریات اجتماعی به راحتی انجام 
داد. در نظریات اجتماعی معموالً دســت به انتخاب 
می زنیم و یکی از این نظریــات را بر دیگر نظریات 
ترجیح می دهیم. به همین جهت استاد می گوید اگر 
فایده گرایان لذت و نفع مادی و این جهانی را در نظر 
داشته باشند، نمی توانند به اصل جهانی اخالق دست 
یابند. در واقع دیدگاه اسالم را دارای جامعیتی می بینید 

که تمامی الیه های حیات انسان را شامل می شود. 
در تعریف عدالت اجتماعی، اســتاد مطهری اعطای 
حقوق را به معنای به رسمیت شناختن حقوق اولیه 
انسان ها و تأمین شرایط برخورداری آن ها از حقوق 
خود و از سوی دیگر فراهم آوردن شرایطی می داند 
که حقوق اکتســابی خود را بدســت آوردند مانند 
بهره مندی از شغل و منافع آن. به عبارتی در درجه 
اول حقوق بشری مانند برابری و آزادی و حق حیات، 
امنیت، داشتن معیشت و رفاه کافی رعایت می شود و 
در حقوق اکتسابی که شامل عدالت توزیعی می شود 
بایســتی به افراد آزادی داد تا بتوانند استعدادهای 
خــود را در جامعه بروز و ظهور دهنــد و از منافع 
آن برخوردار شوند. حتی اســتاد، برابری و آزادی را 
فراتر از حق می داند و می گوید حقوق طبیعی بالقوه 
هستند و با عمل معین می شوند اما مساوات و آزادی 
بالفعل و مشخص هستند. این دو تابع اعتبار جامعه 
نیز نیستند و به هیچ وجه از انسان گرفته نمی شوند. 
چنین دقایقی در اندیشه استاد مطهری، به دیدگاه 

ایشان در زمینه عدالت، جامعیت بخشیده است. 

گفت وگو با دکتر نجمه کیخا درباره نظریه پردازی دینی در دنیای امروز

نباید منتظر نظریه های بدیع ماند

در بحث ارائه نظریه 
و بیان نظر اسالم 
در امور سیاسی و 
اجتماعی نمی توان 
منتظر خرق عادت 
و ارائه نظریه های 
بدیع و بی مثال در 
دنیای کنونی بود 
به گونه ای که هیچ 
کس تاکنون طرح 
نکرده باشد

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r

annotation@qudsonline.ir
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه صاحبان سهام)نوبت دوم( 

شرکت تولیدات کاغذی نوید سلولز 
توس)سهامی خاص( به شماره ثبت 

36344و شناسه ملی10380518694
  بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران محترم ش��رکت 
ت��وس) س��هامی  نوی��د س��لولز  کاغ��ذی  تولی��دات 
خ��اص ( ثبت ش��ده ب��ه ش��ماره 36344 و شناس��ه 
ملی10380518694دع��وت م��ی ش��ود تا در جلس��ه 
مجمع عمومی عادی س��الیانه)نوبت دوم(شش ماهه 
منته��ی به 1398/06/31 صاحبان س��هام که در روز 
دوش��نبه- 1399/03/12 راس س��اعت 8 صب��ح ب��ه 
مش��هد-قوچان  مش��هد-کیلومتر30جاده   : نش��انی 
ش��هرک صنعت��ی طوس-ف��از یک-قطع��ه دوم ک��د 
پس��تی9185176754 برگزار می گ��ردد، حضور بهم 
رس��انند. علت دعوت دوم نیز عدم حد نصاب جلسه 
مجمع عمومی عادی س��الیانه صاحبان سهام در نوبت 

اول مورخ 1399/02/22 می باشد.
دستور جلسه :  

 1-استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی شرکت

2- تصوی��ب ترازنامه و صورت حس��اب س��ودوزیان 
شش ماهه منتهی به 1398/06/31

3-انتخاب اعضای هیئت مدیره  
4-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی 

درج                  ب��رای  االنتش��ار  کثی��ر  روزنام��ه  5-انتخ��اب 
آگهی های شرکت

6-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی 
سالیانه باشد 

ع هیئت مدیره  9
90
11
45
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اداره کل راه آهن خراس�ان  در نظر دارد بنابر آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نس��بت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد ش��رایط 
جهت دعوت به مناقصه ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  به شرح زیر اقدام نماید . مناقصه گران موظفند برای 
ش��رکت در مناقصه نس��بت به ثبت نام درس��ایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.الزم به ذکراس��ت کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 

فراخوان ارزیابی کیفی تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.    
1- نام سازمان مناقصه گذار : اداره کل راه آهن خراسان .

2- شرح مختصر موضوع مناقصه : خدمات امداد و اورژانس ایستگاه راه آهن مشهد .
 3- مهلت خرید  اسناد ارزیابی : تا  ساعت 15:30 روز پنجشنبه مورخ  99/03/01  .   

4- ش��ایان ذکراس��ت دریافت اسناد و ارائه پاسخ اس��تعالم ارزیابی صرفا"میبایست ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) س��تاد(صورت پذیرد و شرکت کنندگانی در 
صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اسناد می باشند که قبال در سامانه مذکور ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .

5- محل خرید حضوری اسناد ارزیابی : مشهد - میدان راه آهن- اداره کل راه آهن خراسان- حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع  � واحد امور قراردادها و خریدها.
6- فراخوان ارزیابی کیفی فوق از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir اطالع رسانی می گردد.

7-  مهلت و محل ارائه  اس�ناد ارزیابی : تا س��اعت  15:30  روز ش��نبه مورخ  99/03/17-  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع  � دبیرخانه اداره کل راه 
آهن خراسان . 

8- مبلغ کل برآورد : 12.903.452.248 ریال .   
9- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  یکسال  بوده و محل  اجراء  طبق اسناد مناقصه میباشد.

10- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ  645.172.612 ) ششصد و چهل و پنج  میلیون و یکصد و هفتاد و دو  هزار و ششصد و دوازده ( ریال مطابق با تضامین 
معتبر مندرج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 هیئت محترم وزیران  ،  در صورت واریز  نقد  شماره  حساب  

IR 290100004001064006372624   با شناسه واریز " 984280500111111111111111111111  "نزد بانک مرکزی  اعالم می گردد .    
  تذکر: به درخواست مناقصه گذار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.

11- رش�ته و رتبه پیمانكار:  ش��رکت یا موسسه شرکت کننده باید دارای مجوز فعالیت فوریتهای پزش��کی  از معاونت درمان و آموزش پزشکی یا فوریتهای پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی باشد.

تذکر 1 : ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهی صالحیت الزامی می باشد . 
تذک�ر 2"ارائ��ه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی به موجب آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری"مص��وب 89/03/05  وزیر تعاون ،کار و رفاه 

اجتماعی علی الخصوص ماده 2 آن الزامی است.
12- هزینه دو نوبت آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد . 

پس از ارزیابی کیفی ، از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد .

آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه شماره  25-37-98 )نوبت اول(

ا داره کل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان
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مؤسس�ه كتابخانه و موزه مّلی مل�ك در نظر دارد محوطه باز بخ�ش معاصر خانه ملك به 
مت�راژ 17*97 مترمربع واق�ع در بازار بین الحرمین تهران را به انضمام یك س�رداب به 
مت�راژ 3.5*11.5 مترمرب�ع جه�ت واحد پذیرای�ی و ارائه خدمات گردش�گری واگذار 

نماید.
a. مدت واگذاری 3 سال

b. مبلغ پایه اجاره 100.000.000 ریال

c. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ  29 اردیبهش�ت الی 3 خرداد ماه همه روزه از 

ساعت 9 صبح لغایت 12به استثناء ایام تعطیل جهت مشاهده، اخذ اطالعات و دریافت 
فرم شركت در مزایده به موسسه كتابخانه و موزه ملی ملک واقع درخ امام خمینی ،باغ 

ملی شماره تماس 66759775 مراجعه نمایند

مزایده اجاره بخشی از فضای داخلی خانه مرحوم حسین آقای ملك 
واقع در بازار بین الحرمین تهران  

مؤسس�ه كتابخان�ه و م�وزه مّلی ملك در نظ�ر دارد ضلع جنوبی حیاط ورودی س�اختمان اصلی 
خود، واقع در بخش غربی میدان مش�ق را با درب مجزی و بخشهای محدود داخلی ساختمان 
مركزی جهت راه اندازی فروش�گاه صنایع دس�تی و ارائه خدمات گردشگری از طریق مزایده 

واگذار نماید.
v. بخش های قابل واگذاری:

1. ضل�ع جنوب�ی حی�اط اصل�ی ب�ا ابع�اد 18*28 مترمرب�ع – دارای ب�رق، گاز، آب و فاض�الب                                        
) اجاره ماهانه 80/000/000 ریال(

2. بخش جنوبی ورودی اصلی با ابعاد 5*5 مترمربع) اجاره ماهانه 20/000/000 ریال(
ویتری�ن                                                                                                        ع�دد   2 دارای  مترمرب�ع-   12*4 ابع�اد  ب�ا  اصل�ی  الب�ی  ش�مالی  ضل�ع   .3

) اجاره ماهانه 30/000/000 ریال(
مدت واگذاری 3 سال قابل تمدید تا 5 سال

متقاضی�ان محت�رم می توانند از تاریخ  29 اردیبهش�ت الی 3 خرداد ماه همه روزه از س�اعت 9 
صبح لغایت 12به اس�تثناء ایام تعطیل جهت مش�اهده، اخذ اطالعات و دریافت فرم ش�ركت در 
مزای�ده به موسس�ه كتابخان�ه و موزه ملی ملک واق�ع درخ امام خمینی ،باغ ملی ش�ماره تماس 

66759775 مراجعه نمایند.

مزایده اجاره بخشی از فضای موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک 
واقع در محوطه باغ ملی  
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1 -دستگاه مناقصه گزار: اداره کل 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 -شرح مختصری از مشخصات کار: زمین مرجع نمودن نقشه های ثبتی بر اساس اطالعات ثبتی شامل

 نقشه های ثبتی و تحدید حدود و عکس های هوایی و همچنین ارائه نقشه های مربوط با استاندارد های کاداستر
5 -مبلغ کل )000 /000 /587 /4 ریال ( که بصورت اس��ناد خزانه اس��المی)اخزا 818( با سررسید )18 /8 /1401( 

می باشد .
6 -مبلغ تضمین جهت شرکت در مناقصه مبلغ )000 /350 /229 ریال ( میباشد که بصورت ضمانت نامه بانکی یا 
واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 9081085002000

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

7 -ش��رکت ه��ای مجاز ک��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 اسناد مناقصه از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
اق��دام و پ��س از تکمی��ل تا تاریخ 10 /03 /1399 برروی س��امانه مذک��ور بارگذاری نموده وهمچنین  نس��بت به 
ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در قالب سه پاکت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر شده تا ساعت 13 مورخ 
12 /03 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره کل ثبت اس��ناد وامالك خراس��ان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند 

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

الکترونیکی دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول کارفرما است .
8 -محل دریافت فایل اس��ناد مناقصه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس الکترونیکی 

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

بازگشایی پاکات با معرفی نامه و کارت ملی بالمانع می باشد .

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

اداره کل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 

ب���رگ سبزوس���ند خ���ودرو روآ ب���ه ش���ماره پ���اک 74
 NAAB21AA09H029396 -711ب39وش���ماره شاس���ی 
وشماره موتور11687041185 متعلق به محمد اخاقی 
فرزند محمدعلی در تاریخ 1398,08,01مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ب���رگ س���بز پ���ژو 405به ش���ماره ش���هربانی
موت���ور  ش���ماره  74ب���ه  97-679ب   
12484190714به ش���ماره شاسی 13211908 
ب���ه نام محس���ن ه���ادی مفقود ش���ده و از 

درجه اعتبار ساقط است. ,ع
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برگه س���بز سواری پراید SE131  به رنگ  نوک مدادی 
متالیک، ش���ماره موتور 5453933، ش���ماره شاسی

NAS411100F3439305   ب���ه ن���ام  ناهی���د نصرتی 
به ش���ماره پاک616 ج48 ای���ران 96مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.
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ج���واز کس���ب اینجانب س���ید اش���کان فرجادی به 
ش���ماره مل���ی 0920254713 ص���ادره از مش���هد ، 
مربوط به رس���ته ب���ازی های رایانه ای به ش���ماره 
صنف���ی 0466426950 مفق���ود ش���ده و فاق���د از 

هرگونه اعتبار می باشد.
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5روزنامـه صبـح ایـران

بالها می تواند زمینه تکامل انسان شود  رسا: آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی در ادامه مباحث معارفی خود در ماه مبارک رمضان، با بیان اینکه بالها می تواند زمینه تکامل انسان شود، گفت: توجه دادن 
مؤمنان به آموزه قضا و قدر، سبب آرامش روحی و آمادگی برای دعا و تضرع می شود تا مراتب ایمانشان ترقی پیدا کند. اگر خدا نعمت هایی به انسان داده نباید مغرور شود و تصور کند که خدا نمی تواند نعمت را 

پس بگیرد؛ خدا نعمت سالمتی را داده اما با یک ویروس کل عالم را زیر و رو کرده است؛ اگر انسان هوشیار باشد بیدار خواهد شد.

به بهانه سالروز رحلت عبد صالح خدا، حضرت آیت اهلل بهجت)ره(

مجسمه نماز عاشقانه©
ما نماز و مناجات پیامبران و اهل  بیت)ع( را ندیدیم و تصوری از آن نمازی که تیر از 
پای امیرالمؤمنین)ع( خارج می کردند و او متوجه نمی شد، نداریم. آنچه در این روزگار 
تصور ذهنی مــا را به آن عبادت های بی نظیر نزدیک می کند، نماز اولیای او به ویژه 
حضرت  آیت اهلل بهجت)ره( اســت که مردم شور عاشقانه را در نماز ایشان به معنای 
واقعی کلمه مشــاهده می کردند. هر که در این روزگار بخواهد تصویری از یک نماز 
عاشــقانه ارائه کند، باید تصویر نماز آیت اهلل بهجت را نشان دهد که او در یک کالم 
مجسمه نماز عاشقانه بود. لذتی که آیت اهلل بهجت از نمازش می برد سالطین عالم در 
زندگیشان نمی بردند که در جمله ای معروف از ایشان نقل شده است اگر سالطین عالم 

لذت دو رکعت نماز خواندن را می چشیدند دنیای خود را رها می کردند.
دو موضوع در آیت اهلل بهجت بارز بود. یکی رابطه وثیق با ولی عصر، موالی عالم، حضرت 
صاحب الزمان)عج( و دومی نماز عاشــقانه؛ و اولی را راه رسیدن به دومی می دانست. 
شارحان زیارت آل یاسین که از زیارات معروف حضرت صاحب االمر است در توضیح 
آنکه چرا به امام زمان در حاالت مختلف نماز سالم می دهیم، می گویند: امام زمان)عج( 
حقیقت نماز و باطن و تجســم نماز است و تنها با توســل و اتصال به او می توان به 
حقیقت نماز دست پیدا کرد و از آن طرف غرق شدن در نماز موجب نزدیک تر شدن 
به مظهر صراط مستقیم یعنی امام عصر)عج( است و آیت اهلل بهجت نماد این هر دو بود.

او ســالکی بود که این مســیر را طی کرده بود و به راه خود یقین داشت و می گفت 
شخصی که نماز اول وقت بخواند به مقام های معنوی می رسد؛ درست مثل فاتحی که 
با احاطه می گوید از این سو بیا تا بتوانی صعود کنی. مردم همه می دانستند او صاحب 
مقام های معنوی است اما نگین درخشان و مشهود این مقام ها برای عموم مردم همین 
نمازی بود که او در مسجدش می خواند و از اقصی نقاط کشور می آمدند پشت سر او 

درس عملی و توشه طریق می گرفتند و می رفتند.

معارف: آینده دیــن داری جامعه و نقش 
حوزه های علمیه به عنوان متولی نهاد دین 
در آن از موضوعاتی اســت که هر از گاهی 
در  مجامع علمی و رســانه ای مورد بحث 
و پرسش قرار می گیرد. با محوریت همین 
موضوع، پایگاه اطالع رســانی شورای عالی 
حــوزه علمیه خراســان گفت وگویی را با 
حجت االسالم  سیدابوالحسن نواب، رئیس 
دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر کرده است. 
در ادامه گزیده ای از نظرات حجت االسالم 

نواب را در این باره می خوانید.

پرهیز از ظاهرسازی، یکی از عوامل »
ارتقای دینی جامعه است

آینــده دین داری جامعه متوقف بر عواملی 
است؛ در صورتی  که این عوامل به  درستی 
تبیین و ارتقا یابد، مسلماً می توان به تحقق 
هر چه بهتر دین داری در جامعه خوشبین 
بود. توجه و اهتمــام حوزه های علمیه به 
اهمیت علم آموزی و به کارگیری دانش در 
ارتقای دین داری جامعه بسیار حائز اهمیت 
اســت. این مسئله به  قدری مهم است که 
همواره در روایت هــای دینی بر فراگیری 
علم تأکید شــده است؛ آن  گونه که پیامبر 
خاتم)ص( بر این نکته تأکید داشته اند که 
جامعه بدون علم ساقط خواهد شد؛ بنابراین 
اگر جامعه همراه با برنامه های علمی پیش 
برود، جایگاه عالم در آن جامعه حفظ شود 
و عالمان اختیار جامعه را در دست داشته 
باشــند، آینده جامعه دین پذیر، دین باور و 

دین محور خواهد بود.
یکی دیگــر از محورهای مــورد توجه در 
دین داری دنیای آینده، توجه به پاک دستی 
و پاکــی در زندگــی فــردی، اجتماعی و 
سیاسی مردم و مسئوالن است و بی شک 
یکــی از مصادیــق پاکی رعایــت حقوق 
دیگران در جامعه است؛ متأسفانه در نظام 
اسالمی شــاهد حضور مردم و مسئوالنی 
هســتیم که به دنبال منفعت طلبی خود 
هســتند و هیچ  گاه منافع جمعــی را بر 
منافع شخصی خود برتری نمی دهند. این 

افراد با توسعه  زیاده خواهی به منافع جمعِی 
جامعه اسالمی ضربه می زنند. بدون تردید 
یکی از عوامل آینده سازی که دین داری را 
در جامعه تضمین می کند، تربیت جامعه 
پاک و ســالم است. در روایت های بسیاری 
بر این نکته به  صراحت تأکید شده که آینده 
با نسل نو ساخته می شود؛ از این  رو انتظار 
می رود افرادی که درصدد به دست گرفتن 
آینده نظام اسالمی هستند، توجه عمیقی به 

تربیت نسل نو داشته باشند.
یکی از عوامل حفظ و ارتقای دینی جامعه 
که حوزه علمیه باید بــرای آینده جامعه 
اسالمی تمرکز بسیاری بر آن داشته باشد، 
پرهیز از ظاهرســازی است. این موضوع به 
 قدری مذموم اســت که در مضامین دینی 
بر این مهم تأکید شــده که کارها باید بر 
اســاس حقیقت انجام شود و باطن ها باید 
از ظاهرسازی دور باشد. بی شک افرادی که 
خواهان ساخت آینده اسالمی در حوزه های 
علمیه هستند باید بر این مبنا حرکت کنند 
که جامعــه را از ظاهرســازی پرهیز داده 
و توجــه افراد را بــه ظاهرهای زیبایی که 
باطن های زیبا هم دارد معطوف کنند؛ ]نه[ 
افرادی که در ظاهر همسو با نظام اسالمی 
اما در باطن مخالف اسالم و آموزه های آن 
هستند. آنچه می تواند منجر به شناسایی 
چهره های واقعی از چهره های ظاهری شود، 

تبیین درست پاکی توسط حوزه های علمیه 
و تربیت طالبی اســت که بتوانند جوانانی 
دانشمند، فاضل، پاک دست و پاک دامن در 
اندیشه و در برخورد به جامعه تحویل دهند. 
بی شــک تربیت چنین نیروهایی توسط 
حــوزه علمیه و تحویل آن بــه جامعه به 
معنای افزایش فالح و رستگاری و متضمن 

موفقیت آینده جامعه است.

ارتباط مطلوب با نسل نو در تربیت »
دینی آینده جامعه اسالمی مؤثر است

آیا حوزه در این راســتا توانسته مأموریت 
خود را به درســتی ایفا کند؟ بنده معتقدم 
حوزه بخشــی از جامعه است و افرادی که 
در حوزه ها مســئولیت تربیتی، آموزشی 
و پژوهشــی دارنــد، در طــول چهار دهه 
گذشته تالش کرده اند تا آموزه های دینی 
را به نحو مطلوب به جامعه منتقل کنند، 
ایــن برنامه ها در محورهــای مختلف در 
مدارس، دانشگاه ها، نماز جمعه و جماعت 
برنامه ریزی و به کار گرفته شده؛ بنابراین این 
 گونه نیست که ریزش ها در جامعه دینی را 
ناشی از کم کاری حوزه ها بدانیم، بلکه هر 
جامعه ای به فرمــوده مقام معظم رهبری 
ریزش و رویشی دارد، آنچنان  که در زمان 
معصومین)ع( نیز کســانی که سال ها در 
محضر و در خدمت پیامبر اکرم)ص( بودند 

متأسفانه شامل ریزش ها شده و در زندگی 
از آموزه های نبوی فاصله گرفتند؛ ]البته[ 
نمی تــوان گفت کار حوزه بدون کاســتی 
بوده... بی شک نباید برای فردای آینده نظام 
اسالمی وضعیت فعلی مالک قرار داده شود، 
بلکه جامعۀ اسالمی، با تالش فرهیختگان، 
پاکان و عامالن به موازین دینی می تواند با 
همراهی حوزه های علمیه آینده رو به رشد 

و روشنی را پیش رو داشته باشد.
مســلماً اگر حوزه های علمیه در برهه های 

مختلف زمانی برای مســائل 
پیش  رو، آسیب شناسی دقیق 
و محتواسازی نداشته باشند و 
اقدام قابل  توجهی برای رفع 
کاســتی ها انجام ندهند، در 
آینده پیش رو آســیب های 
جدی نظام اسالمی و آینده 
دیــن داری مــردم را تهدید 
می کند. متأسفانه باید به این 
نکته اعتراف کرد که ارتباط 
حوزه با نســل نو کم است؛ 
بنده معتقدم اگر حوزه از ابتدا 
به  جای ورود به دانشــگاه با 
دانش آموزان ارتباط می گرفت 
عواید آن امروز بهتر مشخص 
بود، کاری که دشمن درصدد 
اســت با اجــرای طرح هایی 

شبیه 2030 بر کودکان و نوجوانان کشور 
تحمیل کند تا به  صورت نرم اهداف خود را 

در کشور پیاده کند.
انتظار می رود حــوزه علمیه در این زمینه 
برای فــردای نظام اســالمی برنامه ریزی 
دقیق تری داشته باشد؛ هرچند که در حال 
حاضر بعضی از شــبکه های رسانه ملی با 
حضور طــالب برنامه ســازی می کنند اما 
این موضوع باید در بخش گسترده تری به 
مدارس تعمیم داده شود. برگزاری دوره های 
علمی بــرای طالب در راســتای برقراری 
ارتباط مطلوب با کــودکان و نوجوانان در 
تربیت دینی آینده جامعه اســالمی بسیار 

نقش آفرین و حائز اهمیت است.

حجت االسالم نواب از آینده دین داری می گوید  

منفعت طلبی به منافع جمعِی جامعه اسالمی ضربه می زند

یکی از عوامل 
آینده سازی که 
دین داری را در 
جامعه تضمین 
می کند، تربیت 

جامعه پاک و سالم 
است

بــــــرش

وظیفه ای همیشگی ©
برای ما که خود را پیروان امامانی مجاهد و نستوه 
می دانیم، محفل های بزرگداشــت نام و یاد این 
اختران آسمان فضیلت و معرفت، محفل هایی 
آشنا و پرتکرار است. نمونه آن، همین روزهاست؛ 
گرد هم می آییــم تا از رادمردی یاد کنیم که با 
شهادتش، پایه های هدایت به لرزه درآمد و ویران 
شد )نک به: مجلسی، بحاراالنوار، ج42، ص282( 
و اندوه فقدانش، از پس هزار ســال همچنان بر 
دل ها ســنگینی می کند. حضرت امام علی بن 
موسی الرضا)ع( در بیان پاداش این خیل پرشمار 
از ســوگواران فرمود: هر که محنت و رنج ما را 
یاد کند و بر آنچه بر ما رفته، بگرید، با ما ]و[ در 
جایــگاه ما در روز قیامت خواهد بود و هر که بر 
مصیبت ما بگرید یا بگریاند، در روزی که چشم ها 
اشکبار است، چشــم او به آب ننشیند. آن گاه 
فرمود: و هر که در مجلسی نشیند که »امر ما« 
در آن زنده می شــود، دل او نمیرد، در روزی که 

دل ها می میرد. )صدوق، امالی، ص131(
اینکه »امر« ایشان چگونه زنده شود، حکمت و 
آموزه ای دیگر است. ایشان در سخنی بلند و به 
یاد مانده فرمود: رحمت خدا بر بنده ای که »امر« 
ما را زنده کند! راوی گوید: پرسیدم و چگونه امر 
شما را زنده کند؟ فرمود: علوم ما را فرامی گیرد و 
آن را به مردم می آموزد، که اگر مردم، نیکی های 
ســخن ما را می دانستند، بی تردید از ما پیروی 
می کردند. گفتم: پســر رســول خدا! برای ما از 
ابوعبداهلل ]امام صادق[ )ع( روایت شده که فرمود: 
هر که دانشی بیاموزد تا با آن به جدال با سفیهان 
پرداخته یا بر دانایان، فخر فروشــد یا ]بکوشد[ 
مردم را متوجه خود کند، در آتش ]دوزخ[ است. 
فرمود: جّدم راســت گفت. آیا می دانی سفیهان 
چه کســانی اند؟ گفتم: نه، ای پسر رسول خدا! 
آن حضرت)ع( فرمود: آنان، دنباله روان مخالفان 
ما هســتند. آیا می دانی دانایان چه کسانی اند؟ 
گفتم: نه، ای پســر رســول خدا! فرمود: آنان، 
دانایان خاندان محمد)ع(اند که خداوند فرمانبری 
از ایشان را فریضه و دوستی شان را واجب کرده 
اســت. آن گاه فرمود: می دانی معنی »تا مردم 
را متوجه خود کند«، چه کسانی اند؟ گفتم: نه. 
فرمود: منظور، و بــا آن ]دانش[، بناحق ادعای 
پیشوایی کند و هر که چنین کند در آتش است. 

)صدوق، عیون اخبارالرضا، ج1، ص275(
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یادداشت

 حجت االسالم حسین ابراهیمی

توحید و والیت، محور معارف قرآن است©
رسا: آیت اهلل سید محمدمهدی میرباقری 
در سخنرانی خود در حرم مطهر حضرت 
معصومه)س( بــا ابراز امیــدواری برای 
بازگشایی حرم های مطهر گفت: رفت و 
آمد به حرم هــای مطهر و باز بودن آن ها 
ســبب نزول رحمت و رفع بالست؛ هزار 
خیر از حرم امام نازل و تقسیم می شود. 

وی با بیان اینکه حرم های مطهر، مساجد و هیئت ها مراکز نزول رحمت الهی هستند، 
اظهار کرد: تعطیل بودن اماکن دینی بلیه ای است که باید برای رفع آن دعا کنیم؛ باید 

نگران باشیم که چرا محروم شده ایم و نباید نسبت به این مسئله بی تفاوت باشیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: توحید و والیت نبی  اکرم)ص( و اهل بیت)ع( 
محور معارف قرآن است و فهم قرآن وقتی حاصل می شود که انسان این کلید را داشته 
باشد؛ اگر با قرآن مقامات اهل بیت)ع( را شناختیم، فتنه های اجتماعی ما را از مسیر 
والیت اهلل جدا نمی کند. وی با بیان اینکه تمام هجوم شیطان برای جدا کردن مردم 
و عالم از والیت اهلل است، ابراز کرد: خداوند اسرار راه رفتن با معصوم را در قرآن کریم 
بیان کرده اســت؛ انسان اگر به والیت تمسک نکند در فتنه ها زمین خواهد خورد و 
نمی تواند از فتنه ها نجات پیدا کند. رئیس فرهنگستان علوم اسالمی قم عنوان کرد: 
ائمه طاهرین)ع( دو جنبه دارند؛ یکی اینکه در لباس و سیمای بشر هستند و امتحان 
به انبیا و اهل  بیت)ع( این گونه واقع می شود اما جنبه دوم آن ها فرابشری و ارتباط با 
خداست که اگر این جنبه نباشد دلیلی ندارد که از امام تبعیت کنیم. وی خاطرنشان 
کرد: یکی از وظایف ما نسبت به پیامبر و اهل بیت)ع( تسلیم است؛ حتی انسان در دل 

خود نباید احساس تردید کند؛ چرا که وظیفه ما تبعیت و معیت است.
آیت اهلل میرباقری اضافه کرد: اگر مقامات باطنی امام شــناخته نشود سیر با امام در 
وادی توحید اتفاق نمی افتد؛ اگر کسی با حجت الهی سیر کند به لقای الهی می رسد؛ 
امام باب اهلل است و باب توحید با او گشوده شده و رشته الوهیت در عالم با او گسترده 

می شود.
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رمضانیه

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

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9708494
بموجب پرونده اجرایی کالسه 9708494 خانم مسعوده داودی نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1349/01/03 
شماره ملی: 0919320546 شماره شناسنامه: 2 جهت وصول دویست عدد سکه بهار آزادی علیه: آقای 
سیداحمد ناصری نام پدر: سیدعلی محمد تاریخ تولد: 1343/01/05 شماره ملی: 3256206220 شماره 
شناسنامه: 34 به استناد سند ازدواج شماره 21066 تاریخ 1369/09/07 دفترخانه ازدواج شماره 90 و 
طالق شماره 80 شهر مشهد استان خراسان رضوی مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالسه 
فوق در اداره اجرای شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد تشکیل و پس از ابالغ اجرائیه به مدیون 
در تاریخ 1397/11/01 به درخواست وکیل بستانکار طی وارده 46236- 1397/11/07 چهار و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 35202 فرعی از 182 اصلی بخش ده مشهد )سی و پنج هزار و دویست 
و دو فرعی از یکصد و هشتاد و دو اصلی بخش ده مشهد( به مالکیت سیداحمد ناصری به نشانی مشهد 
بلوار وکیل آباد وکیل آباد 37 قائم مقام فراهانی 1 دانشجو 2- پالک 56 در قبال 200 عدد سکه بهار آزادی 

بازداشت که برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 19876- 1398/04/24:
عرصه ملک موصوف جنوبی با کاربری مسکونی تراکم کم به مساحت 249/48 مترمربع و با حاشیه 8/40 
متر به معبر ش��مالی 15 متری، و با کاربری مس��کونی تراکم کم می باش��د که بموجب اسناد تک برگی 
شماره 254268 ب 96 و 254269 ب 96 مالکیت عرصه و اعیان آن به نسبت 1/5 و 4/5 دانگ مشاع از 

ششدانگ بنام خانم مسعوده داودی و آقای سیداحمد ناصری ثبت شده است.
اعیان ملک مورد نظر یکباب منزل مسکونی دوبلکس شامل 135/5 مترمربع همکف شامل هال و یک 
اتاق خواب با سرویس بهداشتی و هال و 72/5 مترمربع طبقه اول شامل هال و دو اتاق خواب با سرویس 
بهداشتی ایرانی و دوش و دسترسی آن از پله گرد دکوراتیو است. نمای شمالی ساختمان و دیوار حیاط 
شمالی سنگ و نمای جنوبی و دیوارهای حیاط سیمانی است. بدنه راهرو ورودی پانل ام دی اف و بدنه 
هال و پذیرایی کاغذ دیواری و کف سرامیک و ساختمان مجهز به آیفون تصویری و درب پارکینگ برقی 
می باشد. قدمت بنا به استناد پایانکار حدود 28 سال که بازسازی شده است. منزل مسکونی موصوف در 

حال حاضر در تصرف احدی از مالکین )آقای سیداحمد ناصری( می باشد.
ارزیابی: با عنایت به بررسی های به عمل آمده، موقعیت مکانی و منطقه ای، ممر دسترسی و عرض معبر، 
کاربری، مس��احت عرصه و زیربنا، کیفیت مصالح و ساخت، قدمت بنا، بهای انشعابات، مقایسه با امالک 
مشابه در منطقه و لحاظ سایر جهات و دیگر موارد مؤثر، ارزش روز ششدانگ عرصه و اعیان بشرط قابل 
انتقال بودن و عدم بدهی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مبلغ 25/600/000/000 ریال و ارزش 4/5 
دانگ مشاع از ششدانگ آن مبلغ 19/200/000/000 ریال معادل یک میلیارد و نهصد و بیست میلیون 

تومان تعیین و پیشنهاد می گردد.
برابر گزارش مأمور اجرا وارده به شماره 19600- 1398/04/22 ملک در تصرف مدیون میباشد.

حدود اربعه ملک طبق اعالم مسئول بایگانی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه شش وارده به شماره 47422- 
1398/09/03 بدین شرح می باشد.

شماالً درب و دیواریست بطول )8/40( هشت متر و چهل سانتیمتر به معبر مجاور شرقاً دیوار بدیوار بطول 
)29/70( بیست و نه متر و هفتاد سانتیمتر به زمین قطعه 1 شماره دویست و بیست و پنج فرعی جنوباً 
دیوار بدیوار بطول )8/40( هش��ت متر و چهل سانتیمتر به ملک مجاور شماره دویست و بیست و چهار 

فرعی غرباً دیوار بدیوار بطول )29/70( بیست و نه متر و هفتاد سانتیمتر به ملک مجاور
که برابر با گزارش مأمور اجرا با توجه به مطالبات بس��تانکار و هزینه ها مقدار یک و نیم دانگ مشاع 
از شش��دانگ پالک ثبتی در قبال قس��متی از طلب به مبلغ 6/400/000/000 ریال مزایده خواهد 
ش��د ضمناً مبلغ 320/000/000 ریال حق مزایده و نیمعشر به مبلغ 256/000/000 ریال میباشد 
که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباش��د و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 
6/400/000/000 ریال از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز دوش��نبه مورخه 1399/03/26 در 
محل ش��عبه دوم اجرا ش��روع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً 
پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده 
بعهده برنده مزایده اس��ت و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد ش��د همچنین در صورت 
تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رس��می در س��اعت تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در 
آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اس��ناد رس��می مشهد شعبه دوم اجرای ثبت 

برگزار میگردد. آ- 9901101 م.الف 736

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101- اموال غیرمنقول
بدین وسیله به محمدرضا خلخالی نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1359/07/25 شماره ملی: 0941471918 
شماره شناسنامه: 1522 و تکتم کارگر حسین آباد نام پدر: احمد تاریخ تولد: 1362/08/19 شماره ملی: 
0940000679 شماره شناسنامه: 3951 ابالغ می شود در خصوص پرونده اجرایی کالسه 9607705- 
9607707 به موجب گزارش مورخ 1398/02/08 کارش��ناس رس��می دادگستری پالک ثبتی 48768 
فرع��ی از 232 اصلی بخش 9 مش��هد واقع در: مش��هد جه��ان آرا 8 چهارراه آخر پ��الک 657 به مبلغ 
2/000/000/000 ری��ال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باش��ید، 
اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دس��تمزد 
کارشناس تجدیدنظر علی الحساب به مبلغ 3/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به 
اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد 

شد. آ- 9901102 م.الف 737

آگهی ابالغ مزایده آئین نامه اجراء کالسه 9803150
در خصوص کالس��ه پرونده 9803150 له خانم فاطمه اکرم زاده علیه وراث مرحوم یحیی ناصری بدین 
وس��یله به ورثه زوج مرحوم یحیی ناصری: 1- فهیمه ناصری نام پدر: یحیی ش��ماره شناسنامه: 7380- 
2- محدثه ناصری نام پدر: یحیی ش��ماره ملی: 0970081545 شماره شناسنامه: 0970081545- 3- 
فاطمه ناصری نام پدر: یحیی ش��ماره شناس��نامه: 2001- 4- مهدیه ناصری نام پدر: یحیی شماره ملی: 
0929206371 ش��ماره شناسنامه: 0929206371- 5- میثم ناصری نام پدر: یحیی شماره شناسنامه: 
1200- 6- نسیم ناصری نام پدر: یحیی شماره شناسنامه: 685 ابالغ می شود پیرو اجرائیه صادره کالسه 
فوق الذکر مزایده اموال منقول در مورخه 99/2/31 در محل شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی واقع در 
خ امام خمینی 28 اداره اجرای اسناد رسمی مشهد برگزار می گردد در صورت تمایل میتوانید در جلسه 

مزایده چهارشنبه 99/2/31 شرکت نمایید. آ- 9901104 م.الف 738
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9806008

به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9806008 مطروحه ش��عبه دوم اجرای ثبت مش��هد خانم فاطمه محبان 
فرزند علی اکبر ک.م 0934035385 باس��تناد س��ند ازدواج ش��ماره 14262 مورخ 96/1/22 تنظیمی دفتر 
ازدواج شماره 3 شهر مشهد جهت وصول تعداد 114 عدد سکه تمام بهار آزادی علیه آقای امین حسین صابر 
فرزن��د مصطفی ک.م 2296113052 اجرائیه ای به کالس��ه فوق صادر ک��ه پس از ابالغ قانونی اجراییه مورخ 
98/8/21 و گواهی صحت ابالغ حس��ب درخواست بس��تانکار وارده به شماره 42867- 98/8/12 شش دانگ 
اعیان پالک ثبتی 3908 فرعی از 4 اصلی بخش نه مش��هد ملکی مدیون واقع در خیابان فلس��طین 14 پ 5 
در قبال طلب زوجه 110 س��که بازداشت گردید و برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 

67517- 98/12/1 مشخصات ملک مذکور به شرح ذیل می باشد.
مطابق سند رسمی ملک با پالک فوق الذکر دارای 124/92 مترمربع مساحت داشته با عرض 9 مترمربع از بر 
خیابان اعیان سازه ساختمان دران اجرا شده بود بصورت ذیل پی اجرا شده بود اسکلت فلزی برای چهار طبقه 
99 مترمربعی و یک طبقه 61 مترمربعی با زیرزمین 124 مترمربعی زده شده بود سقف سازی ایجاد شده بود و 
سقفها بتن ریزی شده بود در زیرزمین دیوار حائل احداث شده بود با بتن مسلح با آرماتور دور تا دور ساختمان 
از روبرو س��مت کوچه لبه س��مت راست با پخ 45 درجه اجرا شده بود دیوار چینی به غیر از جلوی ساختمان 
و پخ اجرا ش��ده بود کانال های کولر آبی اجرا ش��ده بود جای آسانسور تعبیه شده بود در طبقات، ساختمان با 
ش��رایط فعلی بدون احتساب دیون به ادارات دولتی و خصوصی و ارگان ها و اشخاص و سازمان ها و شهرداری 
و نظام مهندس��ی و مراجع صادرکننده پروانه س��اختمان و مهندسین به مبلغ سه میلیارد و سیصد و هفتاد و 
چهار میلیون تومان برآورد قیمت می گردد و برابر گزارش مأمور اجرا وارده به شماره 67062- 98/11/29 در 
روز ارزیابی ملک طبق اظهار مدیون ملک به ش��خص دیگری واگذار گردیده که در صورت لزوم مدارک ارائه 

می گردد. و ملک در حال ساخت می باشد.
حدود اجمالی ملک برابرنامه مسئول بایگانی اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 مشهد بر اساس پرونده ثبتی 
بشماره 4954- 99/2/9 بدین شرح میباشد به حدود: شماالً دیوار به دیوار بطول 9 متر به شماره چهارصد و 
هفتاد و نه فرعی شرقاً دیوار به دیوار بطول 13/88 مترمربع به شماره چهارصد و هفتاد و نه فرعی جنوبا درب 
و دیوار بطول 9 متر به خیابان غرباً دیوار به دیوار بطول 13/88 متر به چهار اصلی و یک مورد بازداشت دائم 
بموجب دس��تور ش��ماره 139805806092008776- 98/8/12 صادره از شعبه 2 اداره اجرای اسناد رسمی 

مشهد به نفع بستانکار بازداشت می باشد.
ط��ی گزارش مأمور اج��را 67062- 98/11/29 از لحاظ تصرف در زمان ارزیابی با توجه به اظهار مدیون ملک 
مذکور سال های قبل به شخص دیگری واگذار نموده است و برابر با گزارش مأمور اجرا مقدار 144 سهم مشاع 

از 600 سهم شش دانگ پالک فوق الذکر در قبال مبلغ 8/097/600/000 ریال مزایده خواهد شد.
با توجه به قطعیت ارزیابی و درخواس��ت بس��تانکار جلس��ه مزایده پالک مذکور از مبلغ پایه مزایده به مبلغ 
8/097/600/000 ریال ش��روع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد بفروش خواهد رسید ضمناً مبلغ 
404/880/000 ریال نیم عشر دولتی و مبلغ 323/904/000 ریال حق مزایده میباشد که طبق تبصره ماده 
121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباشد و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 8/097/600/000 ریال از ساعت 
9 صبح الی 12 ظهر در روز سه شنبه مورخه 1399/4/3 در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که 
خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین 
در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رس��می در س��اعت تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در 
آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. 

آ- 9901105 م.الف 739

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9900364
بدینوس��یله به جواد نوروزی نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1340/08/01 ش��ماره ملی: 0932890253 ش��ماره 

شناسنامه: 52101
محمدحسین لوکی نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: 1337/06/01 شماره ملی: 0790308908 شماره شناسنامه: 

31174
اب��الغ میگردد که بس��تانکار پرونده حمزه س��نگانی نام پدر: علی تاری��خ تولد: 1361/02/07 ش��ماره ملی: 
6509867801 ش��ماره شناسنامه: 3 مس��تند به یک فقره 922013/031363، تاریخ چک: 1398/10/03، 
بانک- رفاه کارگران چک بمبلغ 7/600/000/000 ریال )هفت میلیارد و ششصد میلیون ریال( ریال بانضمام 
نیم عشر دولتی میباشد و پرونده اجرائی به کالسه 9900364 علیه شما در این اداره اجرا تشکیل گردیده است 
و چون برابر اعالم مأمور ابالغ پست بدلیل عدم شناسایی آدرس شما به شرح متن سند ابالغ میسر نگردیده 
است لذا باستناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء مراتب طی این آگهی به شما ابالغ و 
عملیات اجرائی ظرف ده روز پس از انتشار آگهی به شما ادامه خواهد یافت و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری 

منتشر نخواهد شد. آ- 9901106 م.الف 740
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ رأی ماده 169 آئین نامه اجرا پرونده اجرایی کالسه 9806493
بدینوس��یله ب��ه آقای علی اکبر ب��ه آبادی نام پدر: محمدحس��ین تاریخ تول��د: 1350/01/07 ش��ماره ملی: 
0943936195 ش��ماره شناس��نامه: 1 ابالغ می گردد: در خصوص رس��یدگی به اعتراض واصله به عملیات 
اجرایی وارده به شماره 63395- 1398/11/14 موضوع پرونده اجرایی کالسه فوق، نظریه رئیس ثبت به شرح 
بین الهاللین به ش��ما ابالغ می گردد. مقتضی است در صورتی که به نظریه مذکور اعتراض دارید، ظرف مدت 
10 روز از تاریخ انتشار آگهی کتباً به شعبه/ اداره اجرا اعالم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد مقرر 
واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. )با توجه به اینکه ملک مذکور تنها ملک ثبتی بنام بدهکار می باشد و 
با توجه به ارزیابی آن مستند به بند یک ماده 61 آئین نامه اجرا، پالک مذکور از مستثنیات دین تشخیص داده 

می شود. علی ایحال وفق ماده 169 آئین نامه اقدام نمایید.( آ- 9901107 م.الف 741
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی
بدین وسیله به آقای مجید عابدی نام پدر: علی جمعه تاریخ تولد: 1359/01/15 شماره ملی: 0940957604 
ش��ماره شناسنامه: 3356 به نشانی: مشهد بلوار 22 بهمن- 27 پالک 27 ابالغ می شود که خانم سیده میترا 
صمدی زاده نام پدر: سیدحس��ن تاریخ تولد: 1366/04/15 ش��ماره ملی: 0944927531 ش��ماره شناسنامه: 

12844 به نشانی: مشهد انتهای دستغیب 9 کوچه خرسندی پالک 106 جهت وصول 70/000/000 ریال به 
استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 17521- 1382/10/17 دفتر 23 مشهد علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9805920 در این اداره تش��کیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/08/23 
مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، 

عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9901108 م.الف 742

آگهی مزایده
نظ��ر به ضمان��ت آقای محمد قدیمی به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال در پرونده کالس��ه 386 مزایده، 
پالک ثبتی ش��ماره 71 فرعی از 31 اصلی بخش 12 مش��هد به نش��انی 45 کیلومتری جاده سرخس سمت 
راست 8 کیلومتر جاده آسفالته به سمت جنوب روستای سلیمانی کوچه نانوایی کوچه دهیاری دارای عرصه به 
مساحت حدود 441/81 مترمربع و اعیان به مساحت حدود 122 مترمربع شامل یک طبقه همکف با سیستم 
نیم اس��کلت و با س��قف طاق ضربی و فاقد پایان کار و س��اختمان دارای هال و پذیرایی و دو خواب میباشد و 
آش��پزخانه س��رامیک و کابینت ها با درب های ام دی اف و بدنه فلز میباشد و دارای آب و برق و گاز و پشت بام 
ایزوگام توقیف گردیده و به مبلغ 823/620/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت که در تاریخ 99/02/30 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. قیمت پایه 823/620/000 

ریال می باشد. آ- 9901018
دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل

دادیار شعبه 1 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 10 مشهد- ملیحه قویدل

آگهی مزایده
نظر به محکومیت آقای محمدرضا صفارمفرد در پرونده کالسه 727 مزایده، پالک ثبتی شماره 46844 فرعی 
از 175 اصلی بخش 10 مش��هد به نش��انی بلوار میثاق- میثاق 12 و 12/1 پالک 6 به مس��احت حدود 780 
مترمربع شامل *ساختمان در مرحله اجرای اسکلت بتنی با چهار سقف میباشد در پیلوت به جز سمت حیاط 
مابقی دیوارهای اطراف اجرا شده است در طبقه اول و دوم هر کدام چهار واحد در مرحله دیوار اطراف و تیغه 
چینی و در طبقه س��وم فقط دیوار خارجی س��مت حیاط و ضلع مجاور ملک پالک 4 اجرا شده است ارتباط 
طبقات از طریق راه پله بوده و آسانسور دیده نشد توقیف گردیده و به مبلغ 46/000/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده است که در تاریخ 99/03/11 ساعت 11 صبح در محل شعبه مزایده اجرای احکام کیفری مشهد واقع 
در نشانی وکیل آباد 8- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری ط.2 واحد مزایده و به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروش خواهد شد. ضمنا! 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 ششدانگ ملک 

46/000/000/000 ریال می باشد. آ- 9901103
دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل

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

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم مهناز هاش��می برابر وکالتنامه شماره 13995 مورخ 1399/02/14 دفترخانه 328 مشهد 
بوکالت از طرف آقای حس��ین هاش��می گازار و وکالتنامه ش��ماره 117086 مورخ 1399/01/26 دفترخانه 6 
مش��هد بوکالت از طرف آقای عبداله هاشمی گازار باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به شماره پالک 15800 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به حسین 
هاش��می گازار میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده اس��ت. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت 
نامبرده در ذیل شماره دفتر الکترونیک 13982030600301931 2 بنام حسین هاشمی گازار ثبت و سند به 
شماره چاپی 801995 ب 98 صادر گردیده است ضمناً حق فسخ و استیفای منافع مورد مصالحه مادام العمر 

با مصالح )آقای عبداله هاشمی گازار( میباشد. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. .....
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباش��د، بایستی ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تس��لیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

آ- 9901109 م.الف 743
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مهدی فخارزاده کرمانی با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواست 98/27199 مورخ 
1398/12/20 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان یکصد سهم مشاع از هفت هزار سهم از نود و چهار 
هزار س��هم شش��دانگ پالک 49 فرعی از 179- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه 151 
دفت��ر 1695 ثبت گردی��ده در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثب��ت مراتب در یک نوبت آگهی تا 
چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ 
انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت 
جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. 

آ- 9901110 م.الف 744
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی فروتن راد فرزند اس��ماعیل به ش ش 210به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده 
توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38شیروان جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
نموده و مدعی اند که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بشماره پالک 2513 فرعی از 7 اصلی  واقع در 
قطعه سه شیروان بخش 5 قوچان به آدرس  زیارت که متعلق به   ایشان می باشد به علت نامعلومی مفقود 

ش��ده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن به شماره چاپی 826980سری الف 93 
ذیل صفحه 4دفتر439وشماره ثبت 77291 به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است لذا به استناد تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ 
انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار :28 /99/02  آ-9901149

صمد ابراهیم زاده - رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی فروتن راد فرزند اس��ماعیل به ش ش 210به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده 
توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38شیروان جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
نموده و مدعی اند که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بشماره پالک 2528 فرعی از 7 اصلی  واقع در 
قطعه سه شیروان بخش 5 قوچان به آدرس  زیارت که متعلق به   ایشان می باشد به علت نامعلومی مفقود 
ش��ده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن به شماره چاپی 826996سری الف 93 
ذیل صفحه 49دفتر439وشماره ثبت 77306 به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است لذا به استناد تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ 
انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ-9901150
تاریخ انتشار :28 /99/02

صمد ابراهیم زاده - رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی فروتن راد فرزند اس��ماعیل به ش ش 210به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده 
توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38شیروان جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
نموده و مدعی اند که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بشماره پالک 2514 فرعی از 7 اصلی  واقع در 
قطعه سه شیروان بخش 5 قوچان به آدرس  زیارت که متعلق به   ایشان می باشد به علت نامعلومی مفقود 
ش��ده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن به شماره چاپی 826981سری الف 93 
ذیل صفحه 7دفتر439وشماره ثبت 77292 به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است لذا به استناد تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ 
انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار :28 /99/02 آ-9901151

صمد ابراهیم زاده - رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی فروتن راد فرزند اس��ماعیل به ش ش 210به اس��تناد دو برگ استشهادیه گواهی 
ش��ده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38ش��یروان جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این 
اداره مراجعه نموده و مدعی اند که س��ند مالکیت شش��دانگ یک قطعه زمین بشماره پالک 2527 فرعی 
از 7 اصلی  واقع در قطعه س��ه ش��یروان بخش 5 قوچان به آدرس  زیارت که متعلق به   ایشان می باشد 
به علت نامعلومی مفقود ش��ده است با بررس��ی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن به شماره 
چاپی 826995سری الف 93 ذیل صفحه 46دفتر439وشماره ثبت 77305 به نام نامبرده صادر و تسلیم 
گردیده است لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و 
متذکر می گردد هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت 
نزد خود می باشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت 
یا س��ند معامله رس��می به این اداره تسلیم نماید بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد.آ-9901152
تاریخ انتشار :28 /99/02

صمد ابراهیم زاده
رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظریه اینکه آقای  علی اکبربابازاده فرزندحسین  به ش ش6به استناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده توسط 
دفتر اس��ناد رسمی شماره26شیروان جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده 
ومدعی اند که س��ند مالکیت ششدانگ یک دربندمغازه  بشماره پالک 387اصلی  واقع درقطعه یک شیروان 
بخش 5قوچان به آدرس خیابان امام خمینی جنب بانک ملت   که متعلق به ایشان می باشد بعلت نامعلومی 
مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی 678829سری الف 
88ذیل صفحه 187دفتر3وشماره ثبت 463بنام نامبرده صادروتسلیم گردیده است  لذا به استناد تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگرددهرکس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سندمالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10روز ازتاریخ انتشار 
آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نمائیدبدیهی است 
درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار:99/02/27 آ-9901113

صمد ابراهیم زاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاداقتصاد روزنامـه صبـح ایـران 6
e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r©کارفرمایان حق بیمه را واریز می کنند 

 اما حقوق نمی دهند
تســنیم: محمدرضا تاجیک، رئیس 
مجمع کارگران تهران گفت: کارگرانی 
که قــرارداد کار دارند، با توجه به اینکه 
وضعیت بنگاه های تولیدی بسیار خراب 
اســت یا حقوق دریافــت نکرده اند یا 
کارفرما به آن ها اعالم کرده اســت برای 
اینکه سابقه بیمه شما بی نظم نشود، حق 
بیمه را پرداخت می کنم، اما حقوق را نمی توانم بدهم، دست کم وضعیت 30درصد 
کارگران در کارگاه هایی که با کرونا آســیب دیدند، این  گونه بوده  است. برخی از 
کارفرمایانی که سوءاستفاده کرده اند حتی پس از دریافت تسهیالت نیز حقوق و 

مزایای قبلی را هم پرداخت نمی کنند.

کمبود کامیون برای حمل خوراک دام ©
فارس: حسن عباسی معروفان، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: 
با توجه به اینکه در زمان اوج برداشــت ســبزی و صیفی و... هستیم، استفاده از 
کامیون اوج گرفته و تنها مشکل کمبود کامیون است که از وزارت راه درخواست 
می کنیم در تأمین کامیون یاری رســان ما باشد. وی افزود: هم اکنون روزانه 20 
تا 25هزار تن نهاده های دامی از بنادر تخلیه می شــود که در صورت تخصیص 
کامیون های مورد نیاز، این رقم به روزانه 50 هزار تن می رسد، اما اگر این اتفاق 
هم نیفتد در بدبینانه ترین حالت باز هم بازار در دو هفته با روند فعلی به تعادل 

خواهد رسید.

بازگشت شاخص بورس به کانال ۹۰۰هزار واحد©
اقتصاد آنالین: شاخص بورس دیروز در 
نخستین روز هفته در ادامه اصالح های 
اخیــر، روند خود را منفــی آغاز کرد و 
به کانــال کمتر از یک میلیــون واحد 
بازگشت. شــاخص بورس با 20هزار و 
۸۷5 واحد افت به عدد ۹۹۶هزار و ۷۸۷ 
واحد رســیده اســت. روز گذشته همه 
 شاخص های اصلی بورس مانند شــاخص قیمت )وزنی - ارزشی(، شاخص کل 
)هم وزن(، شــاخص قیمت )هم وزن(، شــاخص آزاد شناور، شاخص بازار اول و 

شاخص بازار دوم در کنار شاخص کل با افت همراه شده اند.

صادرات رب گوجه فرنگی آزاد شد ©
مهر: دبیر ســتاد کارگروه تنظیم بازار از آزاد شــدن صادرات رب گوجه فرنگی 
تــا اطالع ثانوی خبــر داد و گفت: این اقدام باید بالفاصله اجرا و توســط دفتر 
مقررات صادرات و واردات پیگیری شود. وی افزود: در راستای رونق تولیدات این 
محصوالت قرار شد سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی ایران با حداکثر 
توان نسبت به بررسی کشورهای مقصد صادراتی ایران از طریق میزهای کاالیی 
صادرات اقدام و از همه ظرفیت های در اختیار برای تحقق صادرات استفاده  کنند.

 کاهش ٨۰ درصدی جابه جایی مسافر ©
در فرودگاه های کشور

پانا: حمیدرضا ســیدی، معاون شرکت فرودگاه ها گفت: حدود ۷53هزار مسافر 
در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها در فروردین ۹۹ جابه جا شده اند. 
این در حالی اســت که در فروردین ۹۸، حدود 3 میلیون و ۸00 هزار مســافر 
در فرودگاه های تحت مالکیت این شــرکت جابه جا شده بود، بنابراین نسبت به 

فروردین سال گذشته ۸0 درصد کاهش جابه جایی داشتیم.

غیبت الگوی کشت این بار زارعان جنوب کشور را زمین گیر کرد

اشک ریزان کشاورزان از پیاز  ارزان
 اقتصــاد/ فرزانه غالمی  قصه پرغصه متضرر 
شدن کشاورزان در نتیجه اجرا نکردن الگوی کشت، 
امسال هم ادامه پیدا کرد تا عالوه بر مختل شدن هر 
چه بیشتر مدیریت مصرف منابع آب، مصرف کنندگان 
هم همچنان تاوان کشــت خودســرانه و بی برنامه و 

نوسان های قیمتی محصوالت کشاورزی را بپردازند!
براساس شنیده ها و در تازه ترین فصل این داستان تلخ، 
کشــاورزان کرمانی تولیدکننده پیاز و گوجه، عطای 
برداشــت محصول بدون حمایت دولت را به لقایش 
بخشیده اند، چرا که برداشت بیش از رها کردن مزارع 

برایشان هزینه بردار خواهد بود. 

 کشاورزی، بالگردان بخش های اقتصادی»
رئیس نظام صنفی کشــاورزی و منابع طبیعی کشور 
در گفت وگــو با خبرنگار ما می گویــد: از حدود یک 
ماه پیش دور تازه ای از تبعات ســنگین کشت بدون 
برنامه محصوالت کشاورزی را تجربه می کنیم و البته 
 اوضاع در این روزها کمی بهتر شــده اســت.به گفته 
محمد شفیع ملک زاده، کشاورزان استان های جنوبی 
از قبیل هرمزگان، خوزستان، بوشهر و فارس که گوجه 
و پیاز کاشــته اند در این روزها با عدم فروش به موقع 
محصول خود و کشش نداشــتن بازار مواجه شده اند. 

متأسفانه هیچ وقت مدیریت در بخش کشاورزی براساس 
برنامه از قبل تعیین شده و چشم اندازی 10 یا 20 ساله 
نبوده به همین دلیل همچنان کشاورزی در ایران از حالت 

سنتی و معیشتی به صنعتی تبدیل نشده است.

معلوم نیست چه می خواهند؟»
ملک زاده معتقد اســت: اجرای الگوی کشت همواره 
دغدغه دولت و وزارت جهاد کشاورزی بوده و هست، 
اما هنوز معلوم نیست این الگو براساس نیاز بازاری که 
از سوی مصرف کننده ارائه می شود باید اجرا شود یا 
مبتنی بر آمایش سرزمین و ظرفیت های موجود. وی 
ادامــه می دهد: هنوز هیچ فکری برای مرحله پس از 
تولید محصول نشده است. صنایع بخش کشاورزی از 
قبیل انبارداری، ذخیره سازی و سردخانه ای در صورت 
فعال شدن، زیان تولیدکننده و مصرف کننده را کاهش 
می دهند. برای مثال با توجه به شــرایط اقلیمی اوج 
برداشــت پیاز 2/5 تا 3 ماه اســت و تمام تولیدات را 
بــازار جذب نمی کند، بنابراین اگر انبار و ســردخانه 
مناسب برای ذخیره سازی وجود داشته باشد، بدون 
دغدغه در فصلی که تولید پیاز نداریم محصوالت را به 
بازار عرضه می کنیم تا نه تولیدکننده متضرر شود و نه 
مصرف کننده، ضمن اینکه فاصله زیاد تولید تا مصرف 

که قیمت را تا چندین برابر باال می برند، کوتاه خواهد 
شد. وی اضافه می کند:  نیاز ساالنه کشور به پیاز حدود 
یک میلیون و ۸00 هزار تن است، اما  با تولید 2میلیون 
و ۷00 هزار تنی و مازاد ۹00هزار تنی مواجه هستیم، 
چرا که الگوی کشت و برنامه  از پیش  تعیین شده ای 
برای این تولید نداریم. ملک زاده ادامه می دهد: وجود 
صنایع تبدیلی، فراوری، بسته بندی و سورتینگ برای 
ایجاد برند و شــناخت صحیح بازار صادراتی، از دیگر 
زیرســاخت ها و تضامین برای اجرای الگوی کشت 
اســت تا عالوه بر تأمین نیاز داخل با قیمت مناسب، 
مازاد محصوالت صــادر  و از ظرفیت باالی ارزآوری 
محصوالت کشاورزی بهره مند شویم. وی بیان می کند: 
صادرات کشور در حوزه محصوالت کشاورزی بسیار 
ضعیف است و سیاســت ها هم امکان بهره مندی از 
ظرفیت های بــاالی ارزآوری صــادرات محصوالت 
کشــاورزی را نمی دهند. برای نمونه در زمستان که 
تولید پیاز کم بــود تعرفه 10هزار تومانی به ازای هر 
کیلو صادرات وضــع کردند که این تعرفه باید پیش 
از اوج برداشــت حذف می شد.به گفته وی، تولیدات 
کشــاورزی در ایران قیمت تمام شده باالیی دارند که 
امکان رقابت از این محصوالت را در کشورهای همسایه 
سلب کرده است. ملک زاده معتقد است: برای توفیق در 

بهره مندی از ظرفیت ارزآوری محصوالت کشاورزی باید 
ارتباطات دیپلماتیک با همسایه ها تقویت شود.

سازمان تعاون به رسالتش عمل کند»
دالور حیدرپور کارشناس کشــاورزی با بیان اینکه 
تبعات اجرایی نشدن الگوی کشت برای دولت محرز 
شده،  به خبرنگار ما می گوید: در دولت های قبل و فعلی 
در خصوص اجرای الگوی کشت صحبت های زیادی 
شــده و اقداماتی هم صورت گرفته، اما سیاسی کاری 
و ترس از عواقب اجتماعی اجازه این کار را نمی دهد. 
برای مثال اگر قرار باشد مطابق الگوی کشت، برنج به 
عنوان محصولی با آب بری باال تنها در شــمال کشور 
کشت شود، با فشــارهای سیاسی و غیرکارشناسی 
نمایندگان مجلس، استانداران و برخی دیگر از مقامات 

استانی همراه می شود. وی اضافه می کند: دولت باید 
مازاد تولید کشاورزان را به صورت تضمینی و با برنامه 
بخرد، اما تاکنون حمایت درستی صورت نگرفته است. 
امروز که ویروس کرونا مرزها را بسته، الزم است دولت 
با حضور سازمان تعاون روستایی بازار را کنترل کند، 
چرا که رسالت این ســازمان حمایت از تولیدکننده 
و کنترل بازار اســت. این ســازمان و شرکت های آن 
باید محصوالت مازاد را به موقع جمع کنند نه اینکه 
منتظر خرابی بازار بمانند و آن گاه وارد شوند. به گفته 
وی، سازمان تعاون روستایی بیش از ۶هزار فروشگاه 
در سراسر کشــور دارد که اگر محصول را گران تر از 
دالالن از کشاورزان بخرد و 50 تومان ارزان تر از بازار 
به دست مصرف کننده برساند، هم تولیدکننده و هم 

مصرف کننده منتفع خواهند شد.

درخواست ۶٨۷هزار نفر برای 
دریافت بیمه بیکاری تأیید شد

 کاهش قیمت خودرو 
با روند افزایشی تولید

تعیین تکلیف واگذاری استقالل 
و پرسپولیس تا شهریور ۹۹ 

تعداد دقیق جاماندگان 
سهام عدالت مشخص نیست

ترخیص ۷۳٨هزار دستگاه 
تلفن همراه در سال جاری

نســیم آنالین: مســعود 
حمایت  مدیــرکل  بابایی، 
از مشــاغل و بیمه بیکاری 
حدود  گفــت:  کار  وزارت 

۸20 هــزار و ۹30 نفر تاکنون در ســامانه 
بیمــه بیکاری نام نویســی کــرده و حدود 
۶۸۷هزار و ۹11 نفر مشــمول بیمه بیکاری 

شده اند.  
وی با تأکید بر اینکه افرادی که لیست بیمه 
دی ماه ۹۸ برایشــان از سوی کارفرما واریز 
شده، مشــمول بیمه بیکاری هستند، گفت: 
احتمــال اینکه در هفته جــاری مبلغ بیمه 

بیکاری تعیین شود وجود دارد.

گروه  فــارس: مدیرعامل 
ایران خــودرو  صنعتــی 
انجام  برنامه ریزی  با  گفت: 
ابتدای ســال و  از  شــده 

تولیــد روزانــه 2هزار دســتگاه محصوالت 
ایران خودرو، قیمت هــای بازار در چند روز 
اخیر کاهش چشــمگیری یافتــه و با ادامه 
تولید و عرضه، این روند تداوم خواهد یافت. 
مقیمی از اجرای بســته ویژه عرضه خودرو 
به بــازار مطابق با اهداف و سیاســت های 
وزارت صمت خبر داد و گفت: با اجرای این 
بســته، امکان فعالیت سودجویان به حداقل 

خواهد رسید.

تسنیم: مسعود سلطانی فر، 
وزیر ورزش و جوانان تأکید 
باشــگاه  دو  تکلیف  کــرد: 
باید  پرسپولیس  و  استقالل 

تا نیمه سال جاری مشخص شود. 
وی از پیگیری هــای کارشناســان در بورس 
و خصوصی ســازی در خصوص ورود این دو 
باشــگاه به بازار بورس قدردانی کرد و گفت: 
امیدوارم بتوانیم در ســقف زمانی مشــخص 
شــده که در جلســه هیئت واگــذاری 1۸ 
فروردین مشخص شده، همه اسناد و مدارک 
را بــرای ارائه دو باشــگاه در بــورس اوراق 

بهاردار فراهم کنیم.

نود اقتصــادی: غالمعلی 
جعفرزاده ، عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس گفت: 
تعداد جاماندگان سهام عدالت 

مشخص نیست. جاماندگان باید از جهت اینکه 
جزو شــمول دهک های پایین هستند، مورد 
راستی آزمایی قرار گیرند و درصورتی که تعداد 
آن ها باال باشــد، مجلس بعدی می تواند درباره 
آن تصمیم  بگیرد. وی گفت: ســهام عدالت به 
مثابه شیرینی دولت به اقشار آسیب پذیر است، 
بنابراین انتظار است کام تمامی واجدین شرایط 
با آن شیرین و نسبت به اصالح لیست تخصیص 

این سهام، اقدام شود.

سخنگوی  لطیفی،  ایسنا: 
گمــرک ایــران  در رابطه 
ترخیــص  وضعیــت  بــا 
تلفن همراه در سال جاری 

اعالم کرد: حدود ۷3۸هزار و ۸00 دستگاه 
طــی 2۹0 فقره اظهارنامــه به ارزش 11۹ 
میلیون و 352هــزار و 101 دالر از ابتدای 
ســال جدید پــس از تشــریفات ترخیص 

شده اند.
از ابتدای امسال نیز 305هزار و ۴23 تلفن همراه 
به ارزش 3۷میلیون دالر اظهار شده که بخشی 
از آن ترخیص و بخشی دیگر نیز در حال طی 

کردن تشریفات گمرکی است.

چهره ها :
سخنگوی گمرک ایران اعالم کردیک نماینده مجلس:وزیر ورزش خبر دادیک مقام مسئول پیش بینی کردمعاون وزیر:

پیشنهاد افزایش مجدد وام مسکن به دولت می رود تسنیم: معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از برنامه این وزارتخانه برای افزایش سقف وام مسکن در کشور خبر داد. محمود 
محمودزاده  افزود: پیشنهادی را بانک مسکن برای افزایش سقف وام مسکن از قبل به دولت ارسال کرده بود و بخشی از این پیشنهاد در دی ماه سال گذشته توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد .بر اساس 

این مصوبه تا 80 درصد مبلغ ساخت یک واحد مسکونی، بانک ها می توانند تسهیالت ارائه دهند. مشکل این تسهیالت مبلغ بازپرداخت اقساط است و در حال کار روی این مسئله هستیم.

خـــبر
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آگهی فقدان سندمالکیت
خانم فخرالس��ادات کاویانی جبلی باوکالت ازمحمدحدیثی بااعالم مفقود ش��دن س��ندمالکیت ملک 
موردآگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده ذیل شماره یکتا13990215126600009وشماره 
وارده  درخواس��ت  شماره3پیش��واوطی  99,1,30دفتراسنادرس��می  5621م��ورخ  ترتی��ب 
139985601046000142مورخ 99,1,30تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی تک برگی رانموده 
است که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی میگردد 1. نام ونام خانوادگی 
: محمدحدیثی .2-میزان مالکیت:شش��دانگ یک دس��تگاه آپارتمان .3-ش��ماره پالک:4040فرعی 
از282-اصل��ی مف��روزاز916. 4-مح��ل وقوع:واق��ع دربخش بهنام س��وخته پیش��وا.5-علت ازبین 
رفتن:مفقودش��دن به دلیل جابجایی .6-خالصه وضعیت مالکیت : س��ه دانگ مش��اع ازشش��دانگ 
عرصه واعیان یک دس��تگاه آپارتمان قطعه 12تفکیک��ی تحت پالک 282,4040 مفروزازپالک916 
ب��ه مس��احت 46,53 مترمربع باانضم��ام پارکینک قطع��ه 6وانباری قطع��ه 12 تفکیکی ذیل ثبت 
87875صفحه 341دفتر231بنام مهدی ش��هرابی فراهانی فرزندمحمدحس��ن ثبت وسندبه شماره 
چاپی 700588صادرگردیده است2-سه دانگ مشاع ازششدانگ عرصه واعیان یک دستگاه آپارتمان 
قطعه 12تفکیکی تحت پ��الک 282,4040مفروزازپالک914به مس��احت 46,53مترمربع بانضمام 
پارکینگ قطعه 6 وانباری قطعه 12تفکیکی ذیل ثبت 87876صفحه 344دفتر231بنام محمدحسن 
شهرابی فراهانی فرزندمحمدحسن ثبت وسندبه شماره چاپی 700589صادرگردیده است سپس به 
موجب س��ند3809مورخ 1392,9,12به محمدحدیثی منتقل گردیده اس��ت وبه موجب سندرهنی 
3810مورخ 92,9,12دفترخانه 3پیشوادررهن بانک مسکن شعبه پیشواقرارگرفت)موافقت اخذشده 
اس��ت(.لذاباتوجه به اعالم فقدان س��ند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدورسند المثنی تک 
برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نس��بت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقس��مت شش��م 
این آگهی ذکرنش��ده یامدعی وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باش��دظرف مدت ده روز پس 
ازانتش��اراین آگهی به اداره ثبت اسنادوامالک پیش��وامراجعه واعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یاسند معامله تنظیم نماید واگرظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادر صورت اعتراض 
اصل س��ند مالکیت یاسند معامله ارائه نش��ود اداره ثبت المثنی نسبت به صدورسندالمثنی مالکیت 
طبق مقررات جاری،صادر وبه متقاضی تس��لیم خواهد کرد./ نش��انی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی 

طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا 108م/ الف
خدادادبشیری- رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشو1

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده9800821-اجرای ثبت سبزوار
بدینوسیله به آقای متعهد)زوج(:-سیدمحسن نقیب زاده نام پدر:سیداکبرتاریخ تولد:1364/01/15شماره 
ملی:0793797411ش��ماره شناسنامه:178به نشانی:سبزوار-توحیدشهر-خ عالمه13-پ7ابالغ می 
شودکه خانم ملیکابارانی جهت وصول تعدادسی عددسکه طالتمام بهارآزادی به استنادمهریه مندرج 
در سندازدواج شماره12044-93/11/25دفترازدواج2س��بزوارعلیه شمااجرائیه صادرنموده وپرونده 

اجرائی به کالسه9800821دراین اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ98/9/30محل اقامت شما 
به شرح متن سند شناخته نش��ده،لذابنابه تقاضای بستانکار طبق ماده18آئین نامه اجرامفاداجرائیه 
فق��ط یک مرتب��ه دریکی از روزنامه های کثیراالنتش��ارمحلی آگهی می ش��ودوچنانچه ظرف مدت 
ده روز ازتاری��خ ای��ن آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد،نس��بت به پرداخ��ت بدهی خوداقدام 

ننمائید،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.)م الف 99/1958( آ-9901140
تاریخ انتشار:یکشنبه99/02/28

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسنادوامالک سبزوار

رای قاضی شورا
درخصوص دعوی خواهان ملینا س��جعان فرزند اس��معیل بطرفیت خواندگان 1.س��یدعرفان صدری 
فرزند سیدحسن2.عباسعلی درویش پور فرزند محمد حسن بخواسته الزام خواندگان به تنظیم سند 
رس��می یک دس��تگاه اتومبیل سواری پراید به ش��ماره انتظامی  83 ه 526-32مقوم به ده میلیون 
تومان معاف از هزینه دادرسی نظر به اینکه خوانده ردیف اول مجهول المکان بوده حسب درخواست 
خواهان به تجویز ماده 73ق-آ-د-م باچاپ وانتش��ار یک نوبت آگهی دادهواس��ت و وقت رس��یدگی 
در روزنامه کثیراالنتش��ار )روزنامه قدس ص5بشماره 9206مورخ98,12,22(وانتظار کافی شورا در 
جلس��ه رس��یدگی حضور نیافته وکیلی معرفی ننموده والیحه دفاعیه ای نیز ارسال نداشته خوانده 
ردیف دوم در جلس��ه رسیدگی حضور یافته وصراحتا معامله فی مابینزخود وخواهان را تایید نموده 
وعنوان داش��ته کل ثمن معامله رانیز دریافت نموده است شورا توجها به اظهارات خواهان که اظهار 

داشته بر اساس نامه شماره98113653مورخ98,5,12سند
ش��ماره  ب��ه  رانندگ��ی  و  راهنمای��ی  پلی��س  توس��ط  مزب��ور  نقلی��ه  وس��یله  مالکی��ت 
11142468124120مورخ98,12,19ب��ه نام اینجانب ص��ادر گردیده اما به لحاظ حضور خواندگان 
تاکنون موفق به تنظیم س��ند رس��می انتقال به نام خویش نگردیده است شورا بااتکاءبه اقرار صریح 
خوانده ردیف دوم معامله فی مابین خواهان وایش��ان رامحرز دانس��ته وبدین کیفیت خواهان شرعا 
مالک خودرو  درحال حاضر بوده لذا بااحراز ش��رعی وقانونی بودن معامله انجام ش��ده بین الطرفین 
وباتوجه به اینکه س��ند رسمی خودروی صدر االش��اره وفق شماره سند 194000064شرکت تولید 
کننده س��ایپا به نام خوانده ردیف اول مالک حقیقی می باش��د علی هذا باعنایت به نظریه مشورتی 
م��ورخ 99,01,30اعض��اء صحت و اصال��ت دعوی خواهان راوارد تش��خیص داده مس��تندا به مواد 
10و219و220ق.م و م��واد 198و519ق.آ.د.محک��م به الزام خوانده ردی��ف اول به حضور دریکی از 
دفاتر اسناد رسمی وتنظیم و امضاء سند رسمی انتقال خودروی پالک فوق به نام خواهان صادر واما 
در خصوص خوانده ردیف دوم چون تاکنون س��ند رس��می انتقال به نام آنان نگارش و تنظیم نیافته 
ودر نتیجه مش��ارالیه نمی توانند درتنظیم سند رس��می انتقال بنام خواهان مدخلیتی داشته باشند 
وطرح دعوی بر علیه ایش��ان صرفا جهت ثبوت ادعا واصالت سند عادی قابل پذیرش بوده و موجبی 
برای الزام نامبرده به حضور در دفتر اس��ناد رس��می وجود ندارد ازاین لحاظ دعوی خواهان برعلیه 
خوانده ردیف دوم مردود اعالم میگردد رای صادره جهت خوانده ردیف اول غیابی محس��وب وظرف 

مدت بیس��ت روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی درهمین ش��عبه وس��پس ظرف مدت بیست روز 
ازتاریخ ابالغ قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه عمومی وحقوقی باخرز می باشد ودر خصوص خوانده 
ردیف دوم حضوری محسوب سپس ظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در 

دادگاه عمومی وحقوقی باخرز میباشد.آ-9901136
مصطفی حسن نژاد مشاور و قاضی شعبه دو شورای حل اختالف باخرز

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اسناد عادی 
یا رس��می آنان در هیات مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار 
گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار 

و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 172- اصلی اراضی میان النگ

1- ششدانگ یک قطعه باغ از پالک 28 فرعی و باقیمانده 62 فرعی از 172 اصلی فوق به مساحت 
3650 مت��ر مربع ابتیاعی آقای حس��ین نودهی از محل مالکیت رس��می آقاس��ی نودهی برابر رای 
ش��ماره 2153-98 مورخه 1398/10/18 و رای اصالحی 2399-98 مورخ 1398/11/16- کالسه 

91-6082
لذا بدینوس��یه به فروش��ندگان ومالکین مش��اعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم ش��ده ابالغ می 
گردد چناچه اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روس��تاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه 
اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��یداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی 
تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعت��راض در مهلت قانونی واصل 
نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی مح��ل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
به صدور س��ند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.آ-

9901135
تاریخ انتشارنوبت اول1399/02/28             تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/03/12
علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860308001004618 � 1398/12/20 هیات 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض آقای  حجت محمودی گل   فرزند 
احمد  بشماره شناسنامه989  وشماره ملی 0651815568   نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
مسکونی  به مساحت 336/54 متر مربع قسمتی از 1562 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت 
خانم زهرا دانش��مند محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و 
پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9901111
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/02/28                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1399/03/12
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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 
براب��ر رای ش��ماره 1399603186030000434مورخ 1399/01/26 هی��ات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ناحیه 2 رش��ت ، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای سهراب مودب نخود چری فرزند مهدی به شماره 
شناسنامه 689 صادره از رشت در قریه نخودچر در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 
به مس��احت 718/14 متر مربع پالک فرعی 3269 از اصلی 44 مفروز مجزی از پالک 13و 16و25 
از اصلی 44 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای اسمعیل موسوی نخود چری 
محرز گردیده است ، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتش��ار 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 305 آ-9901096
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/02/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/03/12 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

اص���ل برگ س���بز خ���ودروی س���واری پرای���د 131 مدل 
1398 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 52 ای���ران 922 ج 84 
و ش���ماره شاس���ی : k3573889  و ش���ماره موت���ور  
N13/6382995  متعل���ق ب���ه س���رکارخانم محبوب���ه 
زنگوی���ی مفق���ود گردی���ده و ازدرج���ه اعتب���ار س���اقط                     

می باشد . ,ع
99
01
15
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
01
16
2

برگ سبز موتور سیکلت سپند رنگ سبز یشمی مدل 
1390 به شماره موتور 156FMI*85112310 و شماره 
شاس���ی NB5***125S9031487 به شماره انتظامی 
89192 ایران 765 به مالکیت بالل خسرویان قله زو 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی پ���ژو پ���ارس م���دل 1397 رنگ 
ای���ران 74   انتظام���ی 571ق86  ب���ه ش���ماره  س���فید 
شاس���ی  ش���ماره  و   124K1244021 موت���ور  ش���ماره 
مجتب���ی  مالکی���ت  ب���ه   NAAN01CE9JH329231
روح بخ���ش گلهری مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
01
16
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و سند مالکیت سواری سیستم پراید تیپ 
ج���ی ت���ی ایک���س آی  ب���ه رنگ س���فید روغن���ی مدل 
1383 به ش���ماره موتور00976386 و شماره شاسی  
S1412283375368 به شماره پالک 54 -335س 29 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می گردد. 
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپانی، سندهای پیوست صاحبان قبلی سند 
محضری خودروی پراید مدل 1387 رنگ نوک مدادی 
به شماره انتظامی 762ب49 ایران 74  شماره موتور 
2346519 و ش���ماره شاس���ی S1412287456796 به 
مالکیت امید مرادیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
01
16
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

م���دارک موتوروکلی���ه  کارت  س���بز،  ب���رگ 
 موتور سیکلت کویر 200 مدل 88  به شماره تنه 
8850706 وش���ماره موتور92250061 به  ش���ماره 
انتظامی  761-45449 به نام تیمور مقتدر فرزند 

شمس الدین مفقود شده و اعتبار ندارد.
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اینجان���ب اکبر علیزاده مالک خودروی پژو روآ به 
شماره شهربانی 229ن 61 ایران 12 و شماره بدنه 
موت���ور  ش���ماره  و   NAAB21AA99HO33429
11687061252 ب���ه عل���ت فق���دان 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

م���درک فارغ التحصیل���ی اینجان���ب زه���را وحدانی 
بجن���ورد فرزند عزیزا...به ش���ماره ش 296 صادره 
از ش���یراز در مقطع کارشناس���ی رشته حسابداری 
ص���ادره از واح���د دانش���گاهی مش���هد به ش���ماره 
136679 مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاق���د اعتب���ار 

می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه 
دانش���گاه آزاد اسالمی مش���هد به نشانی: مشهد 
بلوار امامیه، امامیه42 س���ازمان مرکزی دانشگاه 
آزاد اس���المی مش���هد اداره امور فارغ التحصیالن 

ارسال نماید. 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده صاحبان سهام)نوبت دوم(  
شرکت گروه کارخانجات کاغذ سازی نگین 
خراسان) سهامی خاص ( به شماره ثبت 
34322و شناسه ملی10380495332

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
گروه کارخانجات کاغذ س��ازی نگین خراسان 
) سهامی خاص ( ثبت شده به شماره 34322 
ملی10380495332دع��وت  شناس��ه  و 
می ش��ود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده)نوبت دوم( صاحبان س��هام 
ک��ه در روز دوش��نبه- 1399/03/12 راس 
س��اعت 14عصر به نش��انی :مشهد-ش��هرک 
صنعتی توس-فاز 1-بلوار تالش ش��مالی6-

پس��تی9185175365برگزار  قطعه131-کد 
م��ی گردد، حضور بهم رس��انند. علت دعوت 
دوم نیز عدم حد نصاب جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده در نوبت اول مورخ 

1399/02/22 می باشد.
دستور جلسه :  

 1-انتخاب اعضای هیئت مدیره
2-س��ایر م��واردی ک��ه در صالحی��ت مجمع 

عمومی عادی به طور فوق العاده  باشد 
ع هیئت مدیره  9

90
11
46

 1-ن��ام و نش��انی مناقص��ه گذار: موسس��ه صنعتی 
گوش��ت مش��هد، کیلومتر 14 جاده مشهد-فریمان، 

انتهای روستای تپه سالم
2- موض��وع مناقصه: تامین ایاب و ذهاب پرس��نل 
موسسه صنعتی گوشت مشهد، از کلیه شرکت های 
حم��ل و نق��ل دعوت میش��ود جهت دریافت اس��ناد 

مناقصه به این موسسه مراجعه نمایند.
3-تضمین شرکت در مناقصه : 300/000/000  ریال

4-مح��ل دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه : )دبیرخان��ه 
موسسه به آدرس مندرج در بند1(

5-زمان و مهلت دریافت اسناد از تاریخ 99/02/28 
لغایت 99/02/30 در ساعات اداری میباشد.

تحویل مدارک و اسناد مناقصه از مورخ 99/02/31 
لغایت 99/03/09 میباشد.

موسسه صنعتی گوشت مشهد  ,ع
99
01
16
6

فراخوان مناقصه 
ایاب و ذهاب پرسنل

مشاورمعماری  مهندسان  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی  رضوی  قدس  آستان  شهرسازی  و 
ملی  شناسه  و   334814 ثبت  شماره  به  خاص 

 10103718203

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,11,02 مورخ 
 7000000000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه   : شد 
به مبلغ 18600000000 ریال منقسم به  ریال 
با نام از طریق  18600000 سهم 1000 ریالی 
ماده  و  یافت.  افزایش  شده  حال  مطالبات 
و  اصالح  فوق  شرح  به  اساسنامه  در  مربوطه 
ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 

فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . 
ثبت                  اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )846962(

,ع
99
00
11
39

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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 UV در برخی مطب های پزشکی گفت: دستگاه UV ضدکرونا نیستند  ایسنا: سیدحسین صفوی، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در خصوص استفاده از دستگاه های UV دستگاه های
به عنوان استریل کننده هوا یا کاالهایی مثل مه پاش پس از شیوع کرونا به بازار ارائه شدند. در مورد این دستگاه ها هیچ  رگوالتی تأییدشده ای در دنیا وجود ندارد، چرا که با توجه به فضایی که پوشش می دهند، اثر 

ثابتی در تمام محیط ها ندارند، بنابراین تأییدیه ای برای آن ها از سوی وزارت بهداشت صادر نشده است.

سازمان غذا و داروی آمریکا جلو پروژه تست کرونای ©
بیل گیتس را گرفت

مهر: به گــزارش  دیجیتــال ترندز، 
ســازمان غــذا و داروی آمریکا به طور 
موقت یک برنامه تست ویروس کرونا در 
خانه را متوقف کرده است. این طرح با 
پشتیبانی بیل گیتس در حال انجام بود.

طبق گزارش نیویورک تایمز ســازمان 
غذا و دارو در یک یادداشتی برای طرح 

»شــبکه ارزیابی ویروس کرونا در ســیاتل«)SCAN( نوشت: تقاضا داریم تست 
بیماران را متوقف کرده و نتایج تشخیص ابتالی افراد را تا زمان دستیابی به مجوز 

مناسب، به بیماران بازگردانید.
در وب سایت این پروژه SCAN در این باره آمده است: سازمان غذا و دارو به هیچ 
نگرانی درباره ایمنی و صحت تست اشاره نکرده است، اما از ما درخواست شده تا 

زمان دریافت مجوزهای بعدی، فرایند تست را متوقف کنیم.

تشدید کووید ۱۹ در افراد سیگاری©
ایسنا: بازبینی نتایج به دست آمده در 
چندین مطالعه حاکی از آن اســت که 
بیماری کووید ۱۹ در افراد ســیگاری 

شدیدتر است.
گروهی از متخصصان علوم پزشکی در 
دانشــگاه کالیفرنیا به ارزیابی نتایج ۱۹ 
مطالعه با موضوع شدت بیماری کووید 

۱۹ و نقش استعمال سیگار بر آن در بین ۱۱هزار و ۶۰۰ بیمار در ایاالت متحده، 
چین و کره جنوبی پرداختند.

بیشتر بیماران مورد بررسی در بیمارستان بستری شده، اما در دو مطالعه بیماران 
ســرپایی نیز حضور داشــته اند. تنها بیش از ۶درصد از شرکت کنندگان، سابقه 
استعمال سیگار داشته اند.درحالی که عالئم بیماری کووید ۱۹ در ۱۸درصد تمامی 
بیماران شدید بوده، این رقم در میان افراد سیگاری یا با سابقه استعمال سیگار 

2۹/۸درصد گزارش شد و در افراد غیر سیگاری ۱7/۶درصد بوده است.

حرف های مسئول معراج شهدا از جایی پر از خبر

سخت است این ها را گفتن...©
جامعه: خبرگزاری فارس گفت وگویی 
دارد با »ســرهنگ ابراهیــم رنگین« 
مسئول معراج شهدا و به قول گزارشگر 
این خبرگزاری:»ساحت میانجی شهدا و 

خانواده هایشان«.
بخش هایــی از این گفت وگو را انتخاب 

کرده ایم که تقدیمتان می کنیم.

می گویند رنگین، اخالق ندارد»
 آن طور که سرهنگ ابراهیم رنگین می گوید از سال ۱3۶2 تا به حال خادم شهداست .

آن هایی که از نزدیک با او آشنا هستند می گویند سخت گیری هایش به احساساتش 
می چربد. خودش می گوید:»شــنیده ام می گویند رنگین اخــالق ندارد یا که فکر 
می کنند من در مقابل این صحنه هایی که هر کمری را تا می کند، چوب خشــکم. 
اینجا خیلی خبرها هست؛ اینجا به احساسات درهم پیچیده ای تنیده شده است. اگر 
بخواهم دل به اشک و آه بدهم و احساس به من چیره شود، دقت از کف می دهم«.

 
راست می گویند که ما دیوانه ایم »

می دانیم که دل مسئول معراج شهدا از برخی انتقادها آن هم از جانب بعضی از 
مسئوالن پر است. آن هایی که چپ و راست به او و همکارهایش طعنه می زنند که 
آخر این چه کاری است که می کنید؟ خانواده های شهدا با این دوری کنار آمده اند 
و شما با این تشییع ها دل آن ها و مردم را خون می کنید. سرهنگ رنگین می گوید 
این طــور وقت ها فقط این حرف ها را می شــنود و از آن گذر می کند: »بعضی از 
مســئوالن هســتند که اگر خیلی بخواهند به ما احترام بگذارند با لفظ دیوانه 
خطابمان می کنند. اهمیتی ندارد. خب راست می گویند، ما دیوانه خدمت به شهدا 
و خانواده هایشان هستیم.آن ها برگرداندن چند پاره استخوان را بی معنی می دانند. 
بعضاً می گویند با این کار داغ دل مادری که آرام گرفته را تازه می کنید، اما خدا 
می داند این طور نیست. این مادرها تنها وقتی همین پاره استخوان ها را در آغوش 
می کشــند تازه کمی قرار پیدا می کنند. مدت هاست دیگر این حرف ها روی من 
تأثیری ندارد. بارها لحظه در آغوش کشیدن فرزندانشان را دیده ام. پس از اینکه 
آرام می گیرند از ما تشــکر می کنند. طوری که ما شرمنده می شویم. خوشحالی 
این مادران مثل باران می ماند. همه این حرف ها، کینه ها و کثیفی ها را با خودش 

می شوید و می برد«.
سرهنگ از خانواده شهدای حرم می گوید:»در زمان جنگ تحمیلی بیشتر شهدای 
ما مجرد بودند.اکنون شهدای مدافع حرم بیشترشان بچه های خردسال دارند و 
خیلی سخت است بروم به مادری که بچه اش هنوز در آغوشش هست بگویم که 
دیگر همسر و پدری در زندگی شان نخواهد بود، چون بیشترشان سال های اول 

زندگی شان را سپری می کردند که همسرانشان مدافع حرم شدند.
خانواده های این شهدا از دو جهت مظلوم تر هستند: بیشترشان اینجا غریب اند و 
کسی را ندارند. گاهی ما به دنبالشان می رویم که خبر بدهیم ، می بینیم یک زن 
جوان تنهاست و چند بچه قد و نیم قد دارد. در حالی که همسران دیگر شهدا را 
تعداد زیادی از بستگانشان تا اینجا همراهی می کنند و مراقبشان هستند. از طرف 
دیگر، این ها از قشرهای بسیار کم درآمد جامعه هستند. این اتهام به آن ها پررنگ تر 
است که به خاطر دریافت پول و حقوق زیاد به جبهه های سوریه رفته اند، در حالی 
که این کذب است. این اراجیف را کسانی سرهم می کنند که خودشان جرئت ۱۰ 
دقیقه رفتن و ماندن در جبهه ها را نداشته اند. ما خبر داریم بسیاری از این نیروها 
کارگران ماهری بوده اند و کار و زندگی برای خودشان داشتند. مثالً طرف اینجا 
گچ کار ماهری بوده، اما غیرتش اجازه نداده به حرم حضرت زینب)س( جسارت 

شود و به این عشق دنیایش را گذاشته و رفته است«.
مسئول معراج شهدا می گوید: بیشترین کسانی که در خلوت ترین روزها به اینجا 
رفت وآمد داشته اند، همان رزمندگان مدافع حرم بودند. »من با چشم خودم پیوند 
محکم این رزمنده ها با شهدای دفاع مقدس را می دیدم. می آمدند اینجا و دور از 
چشم ما زار می زدند و شهادت می خواستند، به ما که می رسیدند ورق برمی گشت. 
شروع به بذله گویی می کردند و تبحر عجیبی در خنداندن داشتند. مثالً می گفتند 
حاجی خدا بخواهد داریم می رویم، اگر افقی برگشتیم خوب بسته بندی مان کنید، 
بگویید خاک کمتر رویمان بریزند و همین طور شوخی  شوخی وصیت هایشان را 
می گفتند. بعضی از همین ها رفتند و پیکر پاره پاره شــان را برایم آوردند. سخت 

است این ها را گفتن«.

تا دلتان بخواهد برکت هست »
روزهای بازنشستگی سرهنگ نزدیک است. او می گوید:»خیلی ها اول کار اینجا را 
دوســت ندارند. اول کاری صحنه هایی ممکن است ببینند که شوکه شان کند. اما 
پس از مدتی با عنایت همین شهدا عاشق کارشان می شوند. این کار عایدی دنیوی 
ندارد. من با این سن وسالم هنوز مستأجر هستم، اما تا دلتان بخواهد برکت هست 
در محضر این شــهدا بودن. خیلی از شهدای تفحص شده را از پیش می شناختم. 
بعضــی از آن ها رفقای دوره جنگ بودند. در گوش همه شــان خواندم که من هم 
شــهادت می خواهم. کم کم دارم به سال های بازنشستگی نزدیک می شوم، اما این 
عشق تمامی ندارد. برای من خادمی یا مسئول بودن در اینجا توفیری با هم ندارند«.

 جامعه/ اعظم طیرانی  چاپ مقاله های علمی 
ارتباط مستقیمی با جایگاه علمی کشور در دنیا 
دارد، اما برخی معتقدند با توجه به مسائل داخلی 
و آمار باالی دانشجویان دکترا، الزام ارائه پذیرش 
رساله  از  دانشجو  دفاع  از  پیش  )اکسپت(  مقاله 
خود ضروری نیست و تأکید بر انتشار مقاله توسط 
دانشجویان در مجالت خارجی دردی از دردهای 

کشور را درمان نمی کند؟
محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیســیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شــورای اسالمی معتقد است، 
بحث مقاالت یکی از مشــکالت جدی دانشجویان 
دوره دکتراســت، به طوری که برخی از دانشگاه ها 
اصرار دارند که مقاله باید ISI باشــد. متأســفانه 
بسیاری از مجالت در آمریکا و اروپا مقاالت ایرانیان 

را نمی پذیرند و به راحتی رد می کنند.
زاهدی می گوید: ما دانشــجویانی داریم که حدود 
سه ســال درگیر چاپ مقاله شان هستند و هنوز 
موفق به چاپ نشده اند. دانشجو نباید سنوات بخورد 
و روز آخر هم بگویند اخراج؛ قطعاً دانشــجو برای 
روند چاپ مقاله مقصر نیست. چه دلیلی دارد که از 
دانشجوی دوره دکترا حتماً مقاله بخواهیم. با توجه 
به روند کشــور اگر دانشجویان دوره دکترا بتوانند 
روی موضوع اقتصاد دانش بنیان ها، شــرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها کار عملیاتی و کاربردی 
انجام دهند و مشــکلی از کشور و سازمان ها حل 
کنند که قابلیت خوبی داشته باشد، آن را می توان 
به عنوان مقاله در نظر گرفت. در این شرایط کشور 
و آسیب هایی که در حوزه اقتصادی دیده ایم، نباید 
وقت بگذاریــم و دانشــجو را وادار کنیم تا مقاله 
بنویسد بلکه دانشــجو باید مشکلی از کشور حل 
کند و اگر مشکلی را حل کرد، اجازه دفاع بدهیم. 
از وزارت علوم انتظار داریم روی این مســئله کار و 
آیین نامه دانش آموختگی دانشجوی دکترا را اصالح 

کند.

دانشجوی ضعیفی که کار تحقیقاتی نکرده است »
رضا منصوری، اســتاد دانشــگاه صنعتی شــریف 
می گوید: مقالــه ISI کلمه بی معنی اســت که از 
سوی عده ای از ایرانیان اختراع شده است. ما پایگاه 
اطالعاتی داریــم که مجله هایی که نتایج علمی را 
داوری می کنند و پس از داوری منتشر می کنند در 
آن پایگاه ثبت می شود و داوران کسانی هستند که 

طبق نتایج علمی، توانایی بررســی و اعمال نظر در 
یک زمینه علمی خاص را دارند.

وی می افزاید: اگر دانشــگاه های ما، وزارت علوم 
و یا هر نهاد دیگری می خواهد دانشــجوی دکترا 
پیش از دفاع از پایان نامه خود مقاله ای در پایگاه 
اطالعاتی علمی داشــته باشــد، به این معناست 
که بتواند مقاله ای بنویســد که از ســوی داوران 
بین المللی داوری شــود و اگر دانشــجویی توان 
نوشتن این مقاله را نداشته باشد، نشان می دهد 
کار تحقیقاتــی نکــرده و ضعیف اســت. حتی 

که  هیئت علمی  گفت  می توان 
این دانشجو را پذیرفته، ضعیف 
بوده و گواه این مســئله خرید 
و فــروش چندین هــزار مقاله 
مقابل دانشــگاه تهران اســت 
از همین  که بخش عمــده ای 

مقاله ها رد می شود.  
بــه اعتقــاد وی، افــرادی که 
برای  مقالــه  چــاپ  می گویند 
ارزیابــی دانشــجوی دکترا باید 

از این مقطع حذف شــود یا ناشــی از بی اطالعی 
آن هاســت و یا مقاصدی برای فساد و رانت علمی 
دارند که به خاطر رسیدن به آن مقصد، چنین گزاره 

اشتباهی را عنوان کرده اند. 

محدودیتی برای چاپ مقاله وجود ندارد »
این اســتاد دانشگاه می افزاید: ساالنه در کشور 
25هزار دانشــجو برای مقطــع دکترا پذیرش 
می شــوند که به طور میانگین هر ســال باید 
7هزار مقاله و در ســخت ترین شرایط 25هزار 
مقاله نوشــته شــود. این در حالی است که ما 
بیش از ۱۰۰هزار مجلــه در دنیا داریم که در 
پایگاه های اطالعاتی ثبت شده اند و محدودیتی 
بــرای چاپ مقاله در بیشــتر رشــته ها به جز 
رشــته های علوم انســانی - که اغلب مجله ها 
مطالب  انتشــار  بــه  تمایلی 
حــوزه علوم انســانی مــا که 
مغایر با منافع ملی یا مســائل 
داخلــی آن هاســت ندارند - 
بپذیریم  باید  بنابراین   نداریم. 
همــان گونه کــه نمونه های 
فســاد در همــه حوزه هــای 
کشــور وجــود دارد، در حال 
رخنــه در حــوزه علمی هم 
هست، با این تفاوت که برای 
پیشــگیری از فساد ســایر حوزه ها قوه قضائیه 
ورود پیدا می کند، اما برای پیشگیری از فساد 
در حوزه های علمی کشور این رسالت بر عهده 

مجامع علمی و افراد مطلع است.

انتشار بیش از 60هزار مقاله ایرانی در سال»
وی با اشاره به اینکه برخی تحریم ایران را از سوی 
کشــورهای اروپایی و آمریکایی، بهانه چاپ مقاله 
در برخی از مجــالت می کنند، می افزاید: برخی از 
مجله های آمریکایی به دلیل قوانین داخل آمریکا 
مقاله هــای ایرانی را نمی پذیرنــد، اما این مجله ها 
ممکن اســت ســاالنه بین ۱۰ تــا ۱۰۰ مقاله را 
نپذیرند و در مقایسه با چاپ ساالنه بیش از ۶۰هزار 
مقاله ایرانی که در مجله های معتبر جهانی منتشر 
می شود، رقمی نیســت، چرا که تحریم علمی به 
شدت کم اســت و تعداد این مجله ها بسیار کمتر 

از یک درصد است.
وی در خصوص درخواست هزینه بابت انتشار مقاله 
در برخــی از مجله ها اظهار مــی دارد: این موضوع 
صحت ندارد. با وجود مجله های بســیار معتبری 
که از 5۰ ســال پیش تاکنون رقمی را بابت چاپ 
مقاله در هر صفحه می گیرند، دریافت هزینه الزامی 
نیست و اگر مقاله ای با تأخیر- به جای اینکه دو ماه 
در نوبت چاپ باشــد، پس از یک سال - پذیرفته 
شود در این مجله ها منتشر خواهد شد. اما آنچه از 
سوی برخی از دانشجویان عنوان شده مربوط به این 
مجله ها نیست، بلکه مجله های بی اعتباری هستند 
که در برخی از کشــورها از جمله انگلیس تأسیس 
شده و با دریافت پول مقاله منتشر می کنند که به 

هیچ عنوان مورد تأیید مجامع علمی نیســت و در 
واقع افرادی سراغ این مجله ها می روند که کار علمی 

قابل قبولی ارائه نداده اند. 

نباید استانداردهای علمی را تغییر دهیم»
یعقــوب فتح اللهی، معــاون پژوهشــی و فناوری 
دانشــگاه تربیت مدرس می گوید: اگر دانشــجوی 
دکترا نمی تواند دشواری های این مقطع تحصیلی 
را بپذیرد، بهتر اســت دکترا نخواند. دانشجو برای 
دریافت درجه تخصصی PHD به طور حتم باید کار 
علمی و پژوهشی ارائه دهد تا نتیجه این تحقیق و 
بررسی در پیشرفت و پیشبرد علم و فناوری و حل 
مسائل صنعتی ملموس شود و با داوری های به عمل 
آمده به این درجه نائل شود. دانشگاه های جمهوری 
اسالمی ایران باید به قدری توانمند باشند که بتوانند 
به راحتی در بین دانشــگاه های بســیار خوب دنیا 
عرض اندام کنند و چنین موضوعی مستلزم وجود 
لشکر و سربازی سختکوش است و قرار نیست فردی 
که می خواهد دکترا بگیرد نتواند سختی ها را تحمل 
کند و نباید تحت هیچ شرایطی استانداردها را تغییر 
دهیــم. دکتر فتح اللهی می افزایــد: در صورتی که 
دانشجویان مقاالت خود را به مجالت ارسال کنند 
و با مشکالتی مواجه شوند، دانشگاه سریع مشکل 
پیش آمده را مورد بررســی قرار می دهد تا به دفاع 
دانشجویان لطمه ای وارد نشود؛ البته بعضی مواقع 
افراد نابابی در ســردبیری یا میان داوران مجالت 
خارجی دیده می شوند که داوری ناعادالنه ای روی 
مقاالت ایرانیان دارند که به موضوع به دید سیاسی 
نگاه می کنند که قطعاً دانشگاه بررسی های الزم را به 

عمل می آورد تا دانشجویان آسیب نبینند. 

ضرورت ثبت نتایج علمی در مجله های معتبر »
وی ادامه می دهد: با این حال دانشجویان به جز ارائه 
مقاله می توانند از طریق ثبت اختراعی که تأییدیه 
علمــی دارد و آنالیز و ارزیابی شــده و قادر به حل 
کردن مشکل بزرگی از کشور است، از رساله خود 
دفاع کنند. اغلب دانشــجویان در رشته هایی مانند 
ریاضی و شیمی کارهای علمی بنیادی بسیار قوی 
انجام می دهند؛ بنابراین باید بررسی و تحقیقاتشان 
را در یــک مجله  باکیفیت چــه در داخل و چه در 
بیرون از مرزها به ثبت برســانند و هیچ بهانه ای بر 

آن وارد نیست. 

چرایی شرط انتشار مقاالت در مجالت علمی بین المللی

برای گرفتن دکترا، استانداردهای علمی را تغییر ندهید

اگر دانشجوی 
دکترا نمی تواند 

دشواری های این 
مقطع تحصیلی را 
بپذیرد، بهتر است 

دکترا نخواند

بــــــرش
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سامانه پیامکی

انتقاد      ها، پیشنهاد      ها و اید      ه های خود       را 
از طریق این پیامک به گروه اجتماعی ارسال فرمایید      

دستچین

سواد رسانه ای نه دنیا دارد، نه آخرت!
ایسنا: دکتر سیدبشیر حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
صداوسیما با ابراز تأسف از اینکه سواد رسانه ای در کشور ما 
یک فانتزی است، می گوید: یکی از استادان در دوره دکترا به 
من گفت شما یک دانشجوی بااستعداد که آینده درخشانی 
دارید نباید به دنبال ســواد رســانه ای بروید کــه نه دنیا و 

نه آخرت دارد.

2 سال بی سرانجام برای معلوالن
مهر: بهروز مروتی، مدیر کمپین پیگیری حقــوق افراد دارای 
معلولیت در نامه ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه، نوشت: با 
وجود گذشت دو سال از ابالغ »قانون حمایت از حقوق معلوالن« 
برای اجرا، در عمل شــاهد بهبود کیفیت زندگــی افراد دارای 
معلولیت ایرانی نیستیم، گویی مجموعه مقررات وضع شده، صرفاً 

نام پرطمطراق »قانون« را یدک می کشد!

هیچ نیرویی در دانشگاه پیام نور تعدیل نمی شود
مهر: حســن علیزاده، معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور 
با عنوان اینکه متأســفانه برداشــت های نادرست از ایجاد 
ظرفیت انتقال نیروها به ســایر دستگاه ها، موجب گسترش 
بی انگیزگی در مجموعه می شــود، گفت: دانشــگاه به هیچ 
عنوان نیروهای خود را تعدیل نمی کند، اما ســاماندهی در 

دستور کار است.

آموزش

یک مقام مسئول خبر داد
مساعدت دانشگاه ها با دانشجویان 

خارجی برای حذف ترم
غیرایرانی  اموردانشــجویان  مدیــرکل  مهر: 
ســازمان امور دانشــجویان گفت: دانشجویان 
خارجی می توانند درخواست حذف ترم بدون 
احتساب در سنوات را داشته باشند.عبدالحمید 
علیزاده گفت: بسیاری از دانشجویان غیرایرانی 
شاغل به تحصیل در ایران، کشور را ترک کرده 
و به صورت آنالین پیگیــر آموزش های خود 
هستند، ولی اگر دانشــجویی خواهان حذف 
ترم انتخابی خود باشــد، دانشگاه ها مساعدت 

می کنند.
وی افزود: بخشنامه 2۰ بندی که وزارت علوم 
به دانشگاه ها ابالغ کرده بود و در آن بخشنامه 
حــذف نیم ســال تحصیلــی ۹۹-۹۸ بدون 
احتســاب در ســنوات به درخواست دانشجو 
مجاز شده بود، مشــمول دانشجویان خارجی 
نیز می شود، بنابراین دانشجویان خارجی شاغل 
به تحصیل در ایران نیز می توانند درخواســت 

حذف ترم بدون احتساب در سنوات کنند.

خانواده و جوانان

یک مسئول نیروی انتظامی عنوان کرد
جزئیات اعطای سنوات 

تحصیلی به دانشجویان مشمول
فــارس: رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی 
نیروی انتظامی، نحوه اعطای ســنوات تحصیلی به 
دانشجویان مشمول را تشریح کرد.سردار تقی  مهری 
اظهار کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا تمامی 
مشموالن متقاضی در صورت عدم اتمام تحصیل در 
ســنوات اولیه می توانند درخواست سنوات ارفاقی 
خود را در ابتدای هر ترم  به کمیسیون موارد خاص 
دانشــگاه ارائه کنند و در صورت موافقت دانشگاه، 
باید به همراه تأییدیه دانشــگاه به یکی از خدمات 
پلیس+۱۰ محل تحصیل مراجعه و درخواســت 
خود را ثبت کنند.  وی بیان کرد: حداکثر سنوات 
اولیه تحصیلی برای مشموالن در مقاطع مختلف از 
جمله کاردانی 2/5 سال، کارشناسی پیوسته پنج 
سال، کارشناســی ناپیوسته سه سال، کارشناسی 
ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی ارشد پیوسته 
۶ سال، دکترای پزشکی پیوسته ۸ سال و دکترای 
تخصصی ۶ سال است که دو ترم سنوات ارفاقی در 

صورت نیاز به این سنوات اضافه می شود.

بهداشت و درمان

معاون سازمان نظام پزشکی:
پزشکان از تعرفه های دولت 

تمکین  می کنند
ایرنا: معاون ســازمان نظام پزشــکی گفت: 
تعرفه های پزشــکی باید حداقل به اندازه نرخ 
تورم که باالی ۴۰ درصد اســت، افزایش یابد. 
افزایش ۱5درصدی تعرفه ها مورد قبول نیست، 
با این حال پزشــکان نارضایتــی از تعرفه ها را 
وجه المصالحه دریافت اضافه از مردم نمی کنند 

و از مصوبات دولت تمکین می کنند.
علی فتاحی گفت: پزشکان نمی توانند از کیفیت 
کار بزنند، نمی توانند عمل جراحی را نیمه کاره 
انجام دهند. پزشک وجدانش قبول نمی کند از 
کیفیت کار خود بزند. پزشــک کاری که باید 
برای سالمت بیمار انجام دهد را انجام می دهد 
و ســالمت مردم را با هیچ پول و ریالی عوض 
نمی کند. ســالمت مردم قابل خرید و فروش 
نیســت، اما از لحاظ رفاهی قطعاً بیمارستان ها 
نمی تواننــد خدمات رفاهی که پیشــتر برای 
بیماران ارائه می کردند در چنین شرایطی و با 

تعرفه های غیرواقعی فراهم کنند.

علم و فناوری

یک مسئول دانشگاهی تشریح کرد
 میزان رشد علمی ایران
 در سال ۲۰۱۹ میالدی

ایرنا: سرپرســت پایگاه استنادی علوم جهان 
اسالم گفت: کشورهای چین، ایران و ترکیه در 
سال 2۰۱۹ میالدی باالترین نرخ رشد علمی را 

به خود اختصاص دادند.
محمدجــواد دهقانــی گفــت: با وجــود این 
محدودیت ها، رشد علمی ایران در سال 2۰۱۹ 
نســبت به 2۰۱۸ افزایش داشــت و به چیزی 
حدود ۹/5۹درصد در مقایســه با سال 2۰۱۸ 
رســید.وی در ادامه درباره میــزان تولید علم 
ایران در ســال 2۰۱۹ اظهار کرد: در میان 25 
کشور برتر دنیا در زمینه تولید علم، کشورهای 
چین با ۱۱/۹درصد، ایران ۹/5۹درصد و ترکیه 

۶/25درصد باالترین نرخ رشد را داشته اند.
دهقانی همچنین درباره ســهم ایران در تولید 
علم دنیا در 2۰ سال گذشته، خاطرنشان کرد: 
ســهم ایران در تولید علم 2۰ سال قبل فقط 
یک دهم درصد بود و در حال حاضر این سهم 

به 2درصد رسیده است. 

فضای مجازی

یک مسئول پلیس فتا بیان کرد
 ترفند زیرکانه »سایت های 
شرط  بندی« برای کاربران

باشــگاه خبرنگاران پویا: ســرهنگ دوم 
علی محمــد رجبی، رئیس مرکز تشــخیص و 
پیشــگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: 
گردانندگان سایت های قمار و شرط بندی در 
ترفندی زیرکانه، کاربرانی را که برای بار نخست 
وارد سایت می شوند به صورت کامالً حساب شده 
و از روی فنــون روان شناســی، با مبلغ اندکی 
برنده می کنند تا فرد برای سرمایه گذاری های 
بیشتر ترغیب شود.وی افزود:شیرینی بردهای 
اولیه سبب می شود  با وجود باخت های بعدی، 
شخص همچنان به دنبال بازی باشد تا بتواند 
برنده شود، در حالی که دیگر امکان برنده شدن 
کم و کمتر می شــود.رئیس مرکز تشخیص و 
پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا افزود:  در 
سایت های شرط  بندی با فرا رفتن مبلغ، برنامه 
طوری پیش مــی رود که برگه هایی که به فرد 
داده یا تاس هایی که برای او ریخته می شود به 

گونه ای است که کاربر می بازد.

فراسو

برداشت آزاد
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کوتاهی سازمان بهزیستی در جمع آوری کودکان خیابانی 
فارس:عیســی فرهادی، فرماندار تهران گفت: وظیفه سازمان 
بهزیستی است که نسبت به جمع آوری کودکان کار و خیابانی 
اقدام کند و اعتبارات هم در این خصوص در اختیار بهزیستی قرار 
گرفته است.وی افزود: شاید علت اینکه سازمان بهزیستی هم در 

این خصوص تعلل می کند، شیوع ویروس کرونا باشد.

دولت سستی را کنار بگذارد 
تسنیم:اسداهلل عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تأکید 
بر اینکه طرح رتبه بندی فرهنگیان طبق قانون باید امسال اجرایی 
شود، می گوید: اعتبارات و ردیف های بودجه این طرح در بودجه 
ســاالنه کشور لحاظ شــده و در این مورد نگرانی خاصی وجود 
ندارد، اما انتظار داریم دولت سســتی را کنار گذاشته و قانون را 

کامل اجرایی کند.

حذف »ماسک« از گوگل   پلی به  دلیل تحریم  ها
تسنیم: سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، از حذف اپلیکیشن 

ماسک از گوگل   پلی خبر داد.
کیانوش جهانپور در توییتر نوشت:  اپلیکیشن  ماسک پس از چند 
روز از گوگل پلی به  علت  تحریم های ضدبشــری  غرب وحشی 
حذف شده اســت. اگر می خواهید بدانید آخرین وضعیت ابتال 
به  کرونا در محله شما چیســت و از مناطق آلوده دوری کنید، 

اپلیکیشن  ماسک را حتماً نصب کنید.

5هزار مطالعه بی سرانجام در زمینه خانواده
برنا: معصومه ابتکار، معاون زنان و امورخانواده ریاست جمهوری، 
با بیان اینکه الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان به درخواست 
معاونت زنان با تصویــب دولت در اولویت قرار گرفته، گفت: در 
سال ۹5 حدود 5هزار مطالعه در زمینه خانواده انجام شده است، 
امــا دریغ از اینکه بتوان از این مطالعات سیاســت هایی را برای 

حل وفصل مسائل خانواده اعمال کرد. 

خودروهای شخصی زباله گردی می کنند
برنا: صدرالدین علیپور، مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند 
شهرداری تهران، با اشاره به ورود خودروهای شخصی در تفکیک 
زباله گفت: متأســفانه امروزه حتی خودروهای شخصی نیز به 
این عرصه پا گذاشــته اند و ضایعــات را در صندوق عقب خود 
جمع آوری می کنند. با نیروی انتظامی تفاهمی به امضا رسیده تا 

هر محلی که این خودروها رؤیت شد، توقیف شوند.

مراقب تست های تبلیغاتی کرونا باشید
برنا: مینو محرز، عضو کمیته کشــوری مبــارزه با بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت در خصوص تست های مختلف تشخیص 
بیماری کرونا گفت: نتایج 3۰درصد از تست های تشخیصی کرونا 
منفی کاذب بوده و تصور نداشتن بیماری را برای مراجعان ایجاد 
می کند و این بسیار خطرناک است و  انجام آن را برای همه مردم 

پیشنهاد نمی کنم.

صفحه جامعه
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ذا الجالل و االکرام

یک بررسی به بهانه برکناری بازرس کل وزارت خارجه آمریکا

لشکر اخراجی های ترامپ
  جهان/ مهدی خالدی  دونالد ترامپ دوم بهمن ســال ۱۳۹۵ 
)۲۰ ژانویه ۲۰۱۷( در مقام چهل و پنجمین رئیس جمهور ایاالت 
متحده مراســم تحلیف خود را برگزار و سکان هدایت کاخ سفید را 
بر عهده گرفت. از همان ابتدای کار بســیاری از مقام های واشنگتن 
عطای کار با دولت جدید را به لقایش بخشیدند. برای نمونه آنتونی 
اسکاراموچی، مدیر ارتباطات کاخ سفید، تنها پس از دو هفته از دولت 
ترامپ کناره گیری کرد و کی تی مک فارلند، قائم مقام مشاور امنیت 
ملــی رئیس جمهور نیز چهار ماه در دولت دوام آورد. تعداد دیگری 
از مقام ها هم یا به میل خود و یا با دستور ترامپ در ادامه راه از قطار 
دولت پیاده شــدند. ترامپ همچنین ثابت کرده در مواقع خطر از 
قربانی کــردن مقام ها با هدف نجات خود ابایی ندارد. اما در نهایت 
به نظر می رســد با گذشت بیش از سه ســال از آغاز به کار دولت 
ترامپ، تیغ تیز رئیس جمهــور آمریکا برای قلع و قمع و برکناری 
مقام های دولتی هنوز برنده است. در آخرین مورد »دونالد« در ادامه 
سیاســت حذف منتقدان خود، »استیو لینیک« بازرس کل وزارت 
خارجه را، برکنار کرد. لینیک یکی دیگر از بازرسانی بود که در جریان 
استیضاح ترامپ در پرونده موسوم به »اوکراین گیت« دست داشت. 
برپایه گزارش روزنامه انگلیسی »دیلی میل«، استیو همچنین یکی از 
منتقدان تبعیض های سیاسی در مدیریت وزارت خارجه آمریکا بود. 
در ادامه اسامی برخی از مقام های دولت ترامپ که به واسطه اختالف 

با او برکنار یا مجبور به استعفا شده اند، آمده است. 

»گلن فاین« بازرس کل و رئیس کمیته ناظر بر 
عملکرد ســتاد مبارزه با کرونا آمریکا: فاین را باید 
آخرین قربانی سیاست های ترامپ پیش از برکناری 
»استیو لینیک« نامید. ترامپ 8 مارس سال جاری 
در ادامه پاکســازی افراد به گمان او غیروفادار، فاین را که مسئول 
موشکافی در نحوه هزینه بسته مالی اختصاص یافته از سوی کنگره 

بود؛ برکنار کرد.

استیو بنن، استراتژیست: استیو بنن، ملی گرای 
دست راستی است که پیش از پیوستن به کارزار 
انتخاباتی دونالد ترامپ، وب سایت راست افراطی 
»بریتبارت« را می گردانــد. ۱8 اوت ۲۰۱۷ خروج 
بنن از کاخ سفید درپی تغییراتی رخ داد که جان کلی، رئیس دفتر 
وقت کاخ سفید در بین کارکنان ارشد آقای ترامپ آغاز کرد. گفته 
شــده برخی از مشــاوران تأثیرگذار ترامپ از جمله جرد کوشنر، 
دامادش ماه ها برای کنارگذاشتن بنن از دولت تالش کردند. منتقدان 
بنن او را به یهودی ستیزی و نژاد پرستی متهم می کردند. استیو بنن 

یک سال در این پست بود.

جان بولتون، مشــاور امنیت ملی آمریکا: اخراج 
بولتــون را باید یکی از بحث برانگیزترین تحوالت 
دولت ترامپ نامید. دونالد سه شنبه ۱۰ سپتامبر 
۲۰۱۹ در توییتی ضمن اعالم خبر برکناری جان 
بولتون نوشت با بسیاری از پیشنهادهای او به عنوان مشاور امنیت 
ملی مخالف بوده است. او سومین مشاور امنیت ملی بود که توسط 
آقای ترامپ برکنار می شد. سیاست و موضع آمریکا در قبال ایران 

یکی از موارد اصلی اختالف میان ترامپ و بولتون بوده است.

»مایکل اتکینسون« بازرس کل جامعه اطالعاتی 
آمریکا: وی دیگر مقامی بود که عصر جمعه 4 مارس 
با این ادعای ترامپ که »دیگر« اعتمادی به او ندارد، 
برکنار شــد. منتقدان اقدام رئیس جمهور را یک 
تالش آشــکار برای ضربه زدن به استقالل جامعه اطالعاتی آمریکا 
عنوان کرده اند. درظاهر اتکینســون به دلیل نقشــی که در روند 

استیضاح ترامپ ایفا کرد، مورد غضب وی قرار گرفت.

دن کوتس، مدیــر اطالعات ملی آمریکا:  ترامپ 
ژوئیه ۲۰۱۹ در توییتی خبر اســتعفای کوتس را 
اعالم کرد و گفت در عوض جان راتکلیف، نماینده 
تگزاس در کنگره جای او را خواهد گرفت. کوتس و 
ترامپ بیشتر در مورد مســائل مختلف سیاست خارجی از جمله 

روسیه، کره شمالی و ایران دچار اختالف نظر بوده اند.

جیمزماتیس، وزیر دفاع: ۲۰ دسامبر ۲۰۱8 دونالد 
ترامپ در توییتی اعالم کرد ژنرال ماتیس در پایان 
ماه فوریه )یک ماه آینده( بازنشســته خواهد شد. 
خبر اســتعفای ماتیس یــک روز پس از تصمیم 
جنجالی و غیرمنتظره ترامپ مبنی بر خارج کردن نیروهای آمریکایی 
از سوریه منتشر شــد. ژنرال ماتیس دیدگاه های متفاوتی با دونالد 
ترامپ در مورد موضوعات مختلف داشت. جیمز ماتیس بیش از دو 

سال در این سمت بود.

جان کلی، رئیس دفتر رئیس جمهور: این ژنرال 
بازنشســته نیروی دریایی در ژوئیه ســال ۲۰۱۷ 
منصوب شد و ســرانجام ترامپ 8 دسامبر ۲۰۱8 
پایان کار او در دولتش را رسانه ای کرد. اوایل همان 
سال کلی مجبور شد در برابر دوربین ها »احمق« خطاب کردن ترامپ 
را تکذیــب کند. موضوعی که در کتاب بــاب وودوارد، روزنامه نگار 

برجسته آمریکایی هم به آن اشاره شده بود. 

ســناتور  این  کل:  دادســتان  جف سشــنز، 
جمهوری خواه از ایالت آالباما، نخستین کسی بود 
کــه از کاندیداتوری دونالد ترامپ برای ریاســت 
جمهوری حمایت کرد. اما ترامپ با جف سشــنز 
میانه خوبی نداشــت، به ویژه به خاطر اینکه وی از تحقیقات درباره 
ادعای تبانی ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه خود را کنار کشیده بود.  
سشنز سرانجام۷ نوامبر ۲۰۱8 استعفای خود را اعالم کرد. سشنز 

یک سال و ۹ ماه در دولت ترامپ خدمت کرد.

نیکی هیلی، نماینده آمریکا در ســازمان ملل: 
استعفای هیلی در  ۹ اکتبر ۲۰۱8 را نیز باید یکی 
از رویدادهای مهم دولت ترامپ دانســت. رویکرد 
انتقادی و تند او به ساختار و عملکرد سازمان ملل 
متحد در همان ماه های نخســت حضورش در نیویورک بسیاری از 
رهبران جهان را متعجب کرد، به طوری که خبر غیرمنتظره استعفای 
او فراتر از مرزهای ایاالت متحده هم خبرساز شد، اما او هم یک سال 

و ۱۱ ماه بیشتر در دولت ترامپ دوام نیاورد.

رکس تیلرسون، وزیر خارجه: دونالد ترامپ ۱۳ 
مــارس ۲۰۱8در توییتی اعالم کرد تیلرســون را 
برکنار و مایک پمپئو را بــه جای اوانتخاب کرده 
است. ترامپ پس از اعالم برکناری آقای تیلرسون 
گفت آن دو در مســائلی مانند پرونده هسته ای ایران با هم اختالف 

داشتند. رکس تیلرسون ۱4 ماه در این پست بود.

هوپ هیکس، مدیر ارتباطات کاخ ســفید: او 
چهارمین مدیر ارتباطات راهبردی کاخ ســفید 
پس از اخراج آنتونی اسکاراموچی بود. استعفای 
خانم هیکس ۲۹ ســاله ۲8 فوریه۲۰۱8 و تنها 
یک روز پــس از ادای شــهادت در کمیتــه اطالعات مجلس 
نمایندگان با موضوع مداخله روســیه در انتخابات آمریکا اعالم 

شد. 

جان فیلی، سفیر آمریکا در پاناما: وی ۱4 دسامبر 
سال ۲۰۱۷ در توییتی نوشت: دیگر قادر به خدمت 
بــرای رئیس جمهــوری آمریکا نیســت. ترامپ 
چندروزقبل، مهاجران هائیتی و کشورهای آفریقایی 
را »گند و کثافت« خوانده و از واژه )چاه مستراح( برای این جماعت 
اســتفاده کرده بود  وگفته بود، بهتر است به جای آن ها مهاجران 

نروژی به آمریکا بروند.

اچ آر مک مستر، مشاور امنیت ملی: هربرت مک 
مستر، سپهبد نیروی زمینی ارتش آمریکا که در 
عراق و افغانستان خدمت کرده بود، جانشین مایکل 
فلین شــد که در پی برمال شدن تماس هایش با 
سفیر روسیه در واشنگتن مجبور به کناره گیری شد. مجله تایم آقای 
مک مستر را به عنوان یکی از ۱۰۰ چهره تأثیرگذار جهان در سال 
۲۰۱4 معرفی کرد. اچ آر مک مســتر ۱۳ ماه در این ســمت بود و 

سرانجام ۲۲ مارس ۲۰۱8 استعفا داد.

شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید: اسپایسر 
تنها 6 ماه پس از آغاز به کار دونالد ترامپ و در۲۱ 
ژوئیه ۲۰۱۷ از مقامش کناره گیری کرد. رسانه های 
آمریکا دلیل اســتعفای او را اختالف نظر با رئیس 
جمهور آمریکا بر ســر انتصاب آنتونی اســکاراموچی  مدیر جدید 

ارتباطات کاخ سفید عنوان کرده اند. 

جیمز کومی، رئیس پلیس فدرال آمریکا)اف بی 
آی(: دونالد ترامپ، رئیــس اف بی آی را دراقدامی 
غیرمنتظره ۹ می ۲۰۱۷ برکنار کرد. کاخ ســفید 
علت این تصمیم آقای ترامپ را به نحوه رسیدگی 
آقای کومی به ماجرای ایمیل های هیالری کلینتون، نامزد دموکرات 
در انتخابات ریاست جمهوری مرتبط دانست. اما منتقدان دلیل اصلی 
اخراج جیمز کومی را با تحقیقات او در مورد تماس های احتمالی تیم 
ترامپ با روسیه در جریان کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا 

مرتبط می دانند. 

مایکل فلین، مشاور امنیت ملی: در ظاهر فلین 
استعفا داد اما در ۱4 فوریه ۲۰۱۷ و تنها سه هفته 
پس از آغاز به کار، ترامپ او را برکنار کرد. فلین به 
این دلیل برکنار شــد که روشن شد پیش از آغاز 
ریاســت جمهوری ترامپ، در مورد آینــده تحریم های آمریکا علیه 
روسیه، با سفیر این کشور در واشنگتن گفت وگوهای بی مجوز داشته 
و در ایــن باره به مایک پنس، معاون آقای ترامپ واقعیت را نگفته 

است. مایکل فلین ۲۳ روز در این پست بود. 
                    

شمار افرادی که از دولت کنونی آمریکا جدا شده اند، تنها محدود به 
این فهرست نبوده و صدها نفر از مقام های ارشد بخش های گوناگون 
دولت ترامپ از سمت خود جدا شده اند. کارشناسان و تحلیلگران بر 
این عقیده هستند که با توجه به باال گرفتن تنش ها در دولت ترامپ، 

انتظار می رود افراد بیشتری از سمت خود استعفا دهند.
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یک طرح دیگر از عبداهلل عبداهلل©
جهان: عبداهلل عبد اهلل، یکی از دو رئیس جمهور این روزهای افغانســتان در پیشنهاد 
تازه ای به اشرف غنی، دیگر رئیس جمهور کشور با تأکید بر ایجاد شورای عالی دولت در 
افغانستان، چگونگی مشارکت در قدرت و تقسیم وزارتخانه ها را نیز مشخص کرده است. 
به گزارش طلوع نیوز، در این توافق نامه پیشنهاد شده تا شورایی با عنوان »شورای عالی 
دولت« ایجاد شود؛ این شورا متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت های ملی خواهد 
شد و هدف آن ایجاد اجماع سیاسی در کشور است. این شورا همچنین در مسائل مهم 
به رئیس جمهور مشاوره می دهد. براساس سندی که منتشر شده شورای عالی مصالحه 

بودجه مستقل دارد و تصمیمات آن نهایی و الزم االجراست.

هشدار سازمان ملل به اروپا

به جای جشن گرفتن آماده موج دوم شوید©
یورونیوز: سازمان جهانی بهداشت می گوید ممکن است کشورهای اروپایی در فصل 
زمســتان با موج دوم و مرگبار شــیوع ویروس کرونا رو به رو شــوند. این سازمان به 
کشورهای اروپایی هشــدار داد: اکنون زمان آماده  شدن است، نه وقت جشن گرفتن. 
کشورها باید از دوره فعلی برای ایجاد ظرفیت در بیمارستان ها و تقویت سیستم های 

بهداشت عمومی خود استفاده کنند.

ترامپ در بودجه سازمان بهداشت مشارکت می کند©
فاکس نیوز: دولت ترامپ قرار است بار دیگر در تأمین بودجه سازمان جهانی بهداشت 
مشــارکت کند. اما این بار یک تبصره دارد؛ دولت ترامپ موافقت کرده است که »به 
اندازه سهم چین« در تأمین مالی سازمان جهانی بهداشت مشارکت داشته باشد. ایاالت 
متحده آمریکا درســال ۲۰۱۹ میالدی بیش از 4۰۰ میلیون دالر به سازمان جهانی 
بهداشــت کمک کرده که رقمی بیش از ۱۵ درصد بودجه این ســازمان است. سهم 
دولت چین از تأمین بودجه این سازمان در این سال تنها 86 میلیون دالر بوده است. 

طالبان در پاسخ به تهدید اشرف غنی:

تأکید ما بر مذاکره نشانه ضعف نیست©
جهان: سخنگوی طالبان اعالم کرد این گروه در میدان جنگ دست برتر را دارد و تأکید 
بر مذاکره نباید نشانه ضعف طالبان دیده شود. ذبیح اهلل مجاهد به گاردین گفت که این 
گروه با تمام نیرو برای بازگشت به میدان جنگ آماده است. با وجود این وقتی می گوییم 

بحران افغانستان باید از طریق مذاکره حل شود، این نشان دهنده ضعف ما نیست.

چین خطاب به آمریکا:

بدهی ات به سازمان ملل را پرداخت کن©
ایسنا: چین با انتشار بیانیه ای از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا »به شکلی 
فعال تعهدات مالی خودشــان به سازمان ملل را محقق کنند«. در بیانیه  چین آمده 
است: آمریکا بزرگ ترین بدهکار است و حدود ۱/۱6 میلیارد دالر بابت بودجه عادی و 

۱/۳میلیارد دالر بابت بودجه صلح بانی بدهی دارد.
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                                      فاکس: ۳۷6۱۰۰8۵  )۰۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵۷۷- ۹۱۷۳۵  
  تلفن:                           )۹ خط(  ۳۷68۵۰۱۱ )۰۵۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                      6۱8۲   و   66۹۳۷۹۱۹ )۰۲۱(
 نمابر:                                     66۹۳8۰۱۳  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

خبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399  23 رمضان 1441 17 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9248 
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