
 

آرمان حمایت از فلسطین همچنان زنده و پرطراوت است
 آستان  تولیت آستان قدس رضوی با صدور پیامی تولیت آستان قدس رضوی در پیامی به مناسبت روز قدس:

به مناسبت روز جهانی قدس، ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای 

 ............ صفحه 3جبهه مقاومت، نسل جوان...
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آیت اهلل علم الهدی در دوازدهمین خطبه مجازی:ارتش ونزوئال آماده اسکورت نفتکش های ایرانی است سید حسن نصراهلل در روز جهانی قدس : 
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فرارسیدن سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر و عید سعید فطر؛ عید اخالص و بندگی را تبریک می گوییم

مادورو: 
ایران، سالم علیکم...

آزادی قدس با مبارزه فراگیر 
محقق می شود

هر اقدامی به جز مقاومت
 وقت  تلف کردن است

 ............ صفحه 2قدس خراسان

 رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنان زنده و تلویزیونی به مناسبت روز جهانی قدس تأکید کردند 

گسترش جهاد  در همه سرزمین فلسطین

خلق آثار هنری در حرم رضوی 
همزمان  با روز جهانی قدس

درخط 
»قدس«

 سیاست  حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنانی به مناسبت روز 
جهانی قدس با تبریک پیشاپیش عید سعید فطر به همه مسلمانان جهان، تعیین روز قدس را 
ابتکار هوشمندانه امام خمینی)ره( و حلقه وصل مسلمانان برای هم صدایی درباره قدس شریف 
و فلسطین مظلوم خواندند و با اشاره به استقبال ملت ها از روز قدس گفتند: سیاست عمده 
استکبار و صهیونیسم، کمرنگ کردن مسئله فلسطین در ذهنیت جوامع مسلمان و به سمت 
فراموشــی راندن آن است، اما فوری ترین وظیفه، مبارزه با این خیانت است و قطعاً غیرت و 
اعتماد به نفس و هوشمندی روزافزون ملت های مسلمان اجازه فراموش شدن آن را نخواهد 

 ............ صفحه 2داد.حضرت آیت اهلل خامنه ای غصب کشور فلسطین و...

 قدس خراسان   همزمان با روز جهانی قدس، 
روز گذشــته جمعی از هنرمندان و نقاشــان 
منتخب کشوری به خلق آثار هنری با موضوع 
قــدس و نهضت مقاومت در صحن قدس حرم 
مطهــر رضوی پرداختند.رئیــس حوزه هنری 
خراسان رضوی در خصوص این رویداد هنری 
گفت: به منظور گرامیداشت روز قدس، 50 تن 
از هنرمندان برجسته حوزه هنرهای تجسمی از 

سه شهر تهران...

نماز عید در مساجد دارای 
فضای باز اقامه می شود

جزئیات برگزاری 
نماز عید فطر 

در مشهد

سرپرست وزارت صمت 
تشریح کرد

جزئیات فروش 
۲۵هزارخودرو 

در ایام عید فطر
 ............ صفحه 6 ............ صفحه 2 قدس خراسان

گفت وگو با علی فرد وسی
شاعر بید اری اسالمی

شعر مقاومت 
مرز نمی شناسد 
 ............ صفحه 12

در استقبال از عید سعید فطر
آیت اهلل محمدهادی عبدخدایی

ســالم به روزه داران؛ سالم به میهمانان خدا؛ ســالم به افرادی که یک ماه دهان 
بستند و خود را در مقابل پروردگار خاضع و خاشع نشان دادند و با خدای خود به 
راز و نیاز پرداختند و مقید بودند که خودشان را از گناه پرهیز بدهند. در روایتی 
 » ائِِم َفْرَحَتاِن؛ َفْرَحٌه ِعْنَد إِْفَطارِهِ َو َفْرَحٌه ِعْنَد لقاءاهلل َعزَّ َو َجلَّ آمده است که »لِلصَّ

یعنی برای روزه دار دو مرتبه خوشحالی وجود دارد...

نمایشگاه عبودیت بندگان 
در پیشگاه پروردگار

 ............ صفحه 5
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مجتمع آموزش عالی گناباد در نظر دارد انجام عملیات اجرایی احداث س��اختمان پس��ت برق و گاز دانش��گاه به شرح جدول زبر را از طریق مناقصه عمومی سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )س��تاد( بر اس��اس مفاد اس��ناد این مناقصه به متقاضیان و پیمانکاران واجد الش��رایط و دارای صالحیت و رتبه معتبر واگذار نماید.کلیه مراحل مناقصه از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

نام استان
نام 

نام دانشگاهشهرستان
موضوع 
تاریخمناقصه

مبلغ براورد 
پایه )میلیون 

لایر(

مبلغ 
تضمین)میلیون 

لایر

حداقل رتبه 
ورشته مورد 

نیاز
شماره فراخوان در سامانه 

ستاد

گنابادخراسان رضوی
مجتمع 
آموزش 

عالی گناباد

احداث ساختمان 
پست برق و 

پست گاز
52099091338000001 ابنیه1399/03/035032260

1(مهلت دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ 1399/03/03 لغایت 1399/03/08از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
2(مهلت ارسال پاسخ اسناد مناقصه :تا ساعت 12تاریخ1399/03/20 پیشنهاد خود را از طریق سامانه مزبور تحویل نمایند.

3(زمان بازگشایی پیشنهادها :ساعت 12 مورخه 1399/03/21  در آدرس بند 4
4(آدرس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر و دریافت پاکت الف :خراسان رضوی –گناباد-خیابان حافظ  نبش حافظ16 سازمان مرکزی مجتمع آموزش عالی گناباد

تلفن 05157258131     5(هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.
6(به پیشنهادهای خارج از سامانه  مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.   7(سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  پست برق و گاز مجتمع آموزش عالی گناباد
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از فرمایشات امام جواد علیه السالم
روز اول هر ماه 2 رکعت نماز بخوان، در رکعت اول 
رکعت  در  و  توحید  سوره  مرتبه   30 حمد  از  بعد 
دوم 30 مرتبه سوره قدر بخوانید.سپس صدقه 
ماه  و مستمندان( سالمتی آن  ایتام  به   ( بدهید 

شما تامین میشود.
نقل از بحاراالنوار جلد 97 ص 133

واریز کمکهای نقدی : بانک صادرات
شماره کارت 4618 9024 6919 6037

)خیریه مولود کعبه(

 400 پذیرای  گرم  غذای  با  شنبه  شبهای  هفته  همه 
محترم  ،خیرین  هستیم  مستمندان  و  ایتام  از  نفر 
می توانند از این مراسم بازدید نموده و در صورت 
ضمنًا  باشند.  سال  در  هفته  چند  یا  یک  بانی  تمایل 
خیریه  پوشش،  تحت  زوجهای  موقت  اسکان  جهت 
مولود کعبه اقدام به ساخت خانه های کوچک نموده 
است لذا نیازمند مبرم به جمع آوری فطریه و کمکهای 

شما مردم نیکوکار دارد

عید سعید فطر مبارک

خواجه ربیع ، خیابان شهید یوسف زاده 2 
جنب مسجد امام رضا )ع(

37413316-7  ،  09151135325 

فراخوان مناقصه نوبت دوم 
امور کاشت و نگهداری فضای سبز 

معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

شرح در صفحه 8
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اسرائیل بزرگ ترین ناقض حقوق بشر است »حق تعیین سرنوشت« حق انکارناپذیر هر ملت استاصل »قدس، پایتخت فلسطین« تغییرناپذیر است
سیاست: »محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران 
به مناسبت روز جهانی قدس، رژیم صهیونیستی را 

بزرگ ترین ناقض حقوق بشر خواند. 
وی در توییتــی بــه زبان عربی نوشــت: روز قدس، 
روز احیای حق فلســطین است و )رژیم( اشغالگر و 
شهرک ســازی )صهیونیســتی( رو به زوال هستند. 
اســرائیل بزرگ تریــن ناقض حقوق بشــر اســت، 
تنها طرفی اســت که در منطقه ســالح اتمی دارد 
و بزرگ تریــن تهدیــد مزمن برای صلــح و امنیت 
بین المللی اســت. توطئه نژادپرستانه »معامله قرن« 
ثابت کرد که واشنگتن شریک متجاوز است و امیدی 

به آن نیست. راه حل، برگزاری همه پرسی است. 
محمدجــواد ظریف دو روز پیش نیز در گفت وگویی 
عنــوان کــرد: سیاســت های رژیم صهیونیســتی 

سیاســت هایی نیســت که منحصر به یک منطقه 
کوچک باشد. شــما امروز می بینید حتی در ایاالت 
متحده، منافع رژیم صهیونیســتی بــر منافع خود 
آمریکا در بســیاری موارد غلبــه می کند. این منافع 
اسرائیلی هاست که سیاست آمریکا را می چرخاند، در 

اروپا نیز همین طور. 

مهر: رئیس جمهور در پیامی به مناسبت فرا رسیدن روز 
جهانی قدس، با تاکید بر اصل تغییرناپذیر»قدس پایتخت 
فلسطین«، گفت: در این روز حرکت آفرین، شما ملت رشید 
و فهیم ایران با الهام از آرمان های انقالب و تاکید امام راحل 
در حمایت از ملت های مظلوم جهان به ویژه مردم بی دفاع 
فلسطین همواره پیشگام و منشأ حرکت های روشن گرایانه 
بوده اید و تا هنگامی که دل های شــما مردم همیشه در 
صحنه ایران به دریای آموزه های اسالمی و انقالبی متصل 
اســت، مبارزه با ســتمگران و دفاع از ستمدیدگان ادامه 
خواهد داشــت، چرا که این شور و اراده ریشه در مکتب 
تابنــاک و الهام بخش عاشــورا دارد. در روز جهانی قدس 
امســال گرچه با توجه به شرایط فعلی و ضرورت رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و حفظ ســالمت مردم، امکان 
برگزاری حضوری این مراســم در دفــاع از حقوق مردم 

فلسطین مهیا نیســت، اما آنچه اهمیت دارد و به آرمان 
فلســطین و آزادی قدس عمق و معنا می بخشد و رعب 
و وحشــت در دل غاصبان قبله اول مسلمانان می اندازد، 
حضور معنوی و صالبت اراده هایی اســت که دل در گرو 
آزادی قدس شریف داشته و هیچ تردیدی بر نصرت الهی 

در آزادی سرزمین های اشغالی ندارند.

سیاست: آیت اهلل رئیســی همزمان بــا فرارسیدن روز 
جهانی قدس در پیامی به وزرای دادگستری کشور های 
اسالمی، آمادگی قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران را 
برای پیگیری استیفای حقوق ملت فلسطین و رسیدگی 
به جنایت ها و تجاوز های رژیم صهیونیســتی در مراجع 
حقوقی ملی و بین المللی بــا همفکری و همکاری این 

کشور ها اعالم کرد. 
وی در بخشــی از این پیام با اشاره به هفت دهه تالش 
آمریکا و برخی دولت های اروپایی برای استمرار اشغالگری 
رژیم صهیونیســتی با پول و زور و فریب، »حق تعیین 
سرنوشت« را به عنوان حق انکارناپذیر هر ملت مورد تأکید 
قرار داده و روز قدس را روز تثبیت بیت المقدس به عنوان 
پایتخت همیشگی کشور فلسطین از بحر تا نهر دانسته 
اســت. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه »مقاومت« ابتکار 

ملت فلسطین برای استمرار حیات خود است، استیفای 
کامل حقوق ملت فلســطین و برقراری عدالت را شرط 
اصلی استقرار صلح و آرامش پایدار دانسته و بر ضرورت به 
کارگیری همه ظرفیت های ملی، منطقه ای و بین المللی 
دستگاه قضایی کشور های اسالمی در حمایت از مظلوم و 

مقابله با ظلم تأکید می کند. 

وزیر امور خارجه: آیت اهلل رئیسی در پیام روز قدس به وزرای دادگستری کشور های اسالمی:رئیس جمهور در پیامی به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی قدس:
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پاسخ قاطع ایران به هرگونه خطای تروریست های آمریکایی در هر نقطه جهان   مهر: سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر با بیان 
اینکه اشراف اطالعاتی بر وضعیت و تحرکات دشمنان از جمله ارتش تروریست آمریکا در منطقه و سرزمین های دوردست دستور کار دائمی نیروهای مسلح است، تأکید کرد: هر گونه خطای محاسباتی آنان در هر نقطه 

از جهان علیه منافع ملی ایران عزیز را قاطعانه با پاسخ درخور مواجه خواهیم ساخت.

 Leader.ir   حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر 
معظم انقالب اسالمی در سخنانی به مناسبت 
روز جهانی قدس با تبریک پیشــاپیش عید 
سعید فطر به همه مسلمانان جهان، تعیین روز 
قدس را ابتکار هوشمندانه امام خمینی)ره( و 
حلقه وصل مسلمانان برای هم صدایی درباره 
قدس شریف و فلسطین مظلوم خواندند و با 
اشاره به استقبال ملت ها از روز قدس گفتند: 
سیاست عمده استکبار و صهیونیسم، کمرنگ 
کردن مسئله فلســطین در ذهنیت جوامع 
مســلمان و به سمت فراموشــی راندن آن 
اســت، اما فوری ترین وظیفه، مبارزه با این 
خیانت است و قطعاً غیرت و اعتماد به نفس 
و هوشــمندی روزافزون ملت های مسلمان 
اجازه فراموش شــدن آن را 

نخواهد داد.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای 
غصــب کشــور فلســطین 
و تشــکیل غــده ســرطانی 
صهیونیســتی با فجیع ترین 
انواع قتــل و جنایت و تداوم 
ده ها ساله این ستم تاریخی را 
یک رکورد جدید از َسبعّیت و 
شیطان صفتی بشر، برشمردند 
و افزودند: عامل و مجرم اصلی 
این فاجعــه، دولت های غربی 
و سیاست های شیطانی آن ها 
بود که هــدف اصلی آن ها و 
کمپانی داران یهودی از ایجاد 
دولت صهیونیســت و تجهیز 
آن بــه انــواع امکانات حتی 
تســلیحات اتمی، ایجاد یک 
پایــگاه دائمــی در منطقه و 

امکان دخالت و تسلط بر کشورهای آن بود.
ایشان افزودند: متأســفانه اغلب دولت های 
عــرب نیز پس از مقاومت های نخســتین، 
به تدریج تسلیم شدند و با فراموشی وظیفه 
انسانی و اسالمی و سیاسی و غیرت و نخوت 

عربی، به هدف های دشمن کمک کردند.

راه بی فرجام مذاکره با اشغالگر»
رهبر انقالب نتیجه این تسلیم را کشانده شدن 
مسیر مبارزه به راه بی فرجام مذاکره با اشغالگر 
و حامیانش دانستند و خاطرنشان کردند: در 
چنین شــرایطی طلوع انقالب اسالمی در 
ایران فصل جدیدی در مبارزه برای فلسطین 
گشود و با ظهور جبهه مقاومت کار بر رژیم 
صهیونیستی سخت تر شد و البته در آینده 

بسی سخت تر خواهد شد.
ایشــان در توصیف صحنه کنونــی مبارزه 
گفتنــد: در این عرصه، جبهــه مقاومت رو 
به اقتدار و امید فزاینده و در مســیر جذب 
روزافزون عناصر قدرت است، اما جبهه ظلم و 
کفر و استکبار روز به روز تهی تر، مأیوس تر و 

کم توان تر می شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در عین حال عرصه 
مبارزه را به شدت خطیر و تغییرپذیر و نیازمند 

مراقبت دائمــی خواندند و تأکیــد کردند: 
هرگونه غفلت و ســهل اندیشی و خطا در 
محاسبات اساسی در این مبارزه بسیار مهم 
و سرنوشت ساز و حیاتی، زیان های سنگینی 

وارد خواهد کرد.

7 توصیه به دلدادگان مسئله فلسطین»
ایشان سپس هفت توصیه مهم را برای همه 
کسانی که دل در گرو مسئله فلسطین دارند، 

بیان کردند.
»محدود نکردن موضوع فلســطین به یک 
مسئله صرفاً فلسطینی و یا حداکثر عربی« 
توصیــه اول رهبر انقالب اســالمی بود که 
در این خصــوص گفتند: مبارزه برای آزادی 
فلسطین عالوه بر اینکه جهاد فی سبیل اهلل 
و فریضه و مطلوب اسالمی است، یک مسئله 
انســانی اســت و آن هایی که سازش چند 
عنصر فلسطینی با ُحکام چند کشور عربی 
را مجوز عبور از این مسئله اسالمی و انسانی 
می شُمرند، به شدت دچار خطا در فهم مسئله 

و احیاناً دچار خیانت هستند.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای در بیان دومین 
توصیــه خــود افزودند: هدف ایــن مبارزه، 
آزادی همه سرزمین فلسطین از بحر تا نهر 
و بازگشــت همه فلســطینیان به سرزمین 
خویش اســت؛ بنابراین فروکاســتن آن به 
تشکیل دولتی در گوشه ای از این سرزمین، 
نه نشانه حق جویی است و نه نشانه واقع بینی؛ 
زیرا امروز میلیون ها فلسطینی به مرتبه ای از 
اندیشه و تجربه و اعتماد به نفس رسیده اند 
که بتوانند ایــن جهاد بزرگ را وجهه همت 
سازند و به نصرت الهی و پیروزی نهایی نیز 

مطمئن باشند.
ایشان در توصیه سوم با تأکید بر ضرورت 
توکل جامعه مسلمان غیور و دیندار در این 
جهــاد بزرگ و مقدس به خداوند و اتکا به 
نیروهای درونی و دســت قدرتمند خود و 
پرهیز از اعتماد به قدرت های ظالم غربی 
و مجامع وابسته جهانی و برخی دولت های 
دنباله رو و بی آبروی منطقه، گفتند: امروز 
دنیــا یک به یک تعداد قربانیــان کرونا را 
در سراسر جهان می شمارد، اما هیچ کس 
نمی پرسد قاتل و مسئول صدها هزار شهید، 

اســیر و مفقود در کشورهایی که آمریکا و 
اروپا در آن آتش جنگ را روشــن کردند و 
مسئول این همه جنایت و غصب و تخریب 

و ظلم در فلسطین کیست؟
حضرت آیت اهلل خامنــه ای در ادامه توصیه 
چهارم خود را خطاب به نخبگان سیاســی 
و نظامی جهان اسالم این گونه بیان کردند: 
سیاســت آمریکا و صهیونیســت ها انتقال 
درگیری ها به پشت جبهه مقاومت و راه اندازی 
جنگ های داخلی برای سرگرم کردن جبهه 
مقاومت و فرصت دادن به رژیم صهیونیستی 
اســت، همانند کاری که در ســوریه، یمن 
و در عــراق با ایجاد داعش انجــام دادند. راه 
جلوگیــری از این سیاســت خباثت آمیز، 
خواست و مطالبه جدی جوانان غیرتمند در 
جهان اسالم و توجه به توصیه امام خمینی 
عظیم است که فرمود هر چه فریاد دارید بر 
سر آمریکا -و نیز البته دشمن صهیونیست- 
بکشید. رهبر انقالب اسالمی در توصیه پنجم 
خود، به سیاســت آمریکا با کمک پادوهای 
منطقه ای آن برای عادی سازی حضور رژیم 
صهیونیستی در منطقه و قبول آن به عنوان 
یک واقعیت اشــاره کردند و گفتند: باید با 
واقعیت های مهلک و زیان بخش مبارزه کرد 
و همان طور که امروز انســان های با شعور، 
مبــارزه با کرونا را واجب می دانند، مبارزه با 
ویروس دیرپای صهیونیسم نیز ضروری است 
و دیری نمی پاید که این ویروس به همت و 
ایمان و غیرت جوانان، از منطقه ریشــه کن 

خواهد شد.
اصلــی تریــن توصیــه حضــرت آیت اهلل 
خامنه ای، ششمین توصیه ایشان مبنی بر 
»تداوم مبارزه و گســترش عرصه جهاد در 

همه سرزمین های فلسطینی« بود.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه همه 
باید ملت فلســطین را در این جهاد مقدس 
یاری کنند و جمهوری اسالمی با افتخار هر 
چه در توان داشــته باشــد در این راه انجام 
خواهــد داد، گفتند: یک روز تشــخیص بر 
این شــد که مبارز فلسطینی، دین و غیرت 
و شــجاعت دارد، اما دست او تهی از سالح 
است؛ بنابراین به مدد الهی برنامه ریزی انجام 
گرفت و موازنه قدرت در فلسطین دگرگون 

شد، به گونه ای که امروز غزه می تواند در برابر 
تهاجم نظامی دشمن صهیونیست بایستد و 

بر آن پیروز شود.

 اشاره به ضرورت مسلح شدن »
کرانه باختری 

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
این تغییر معادله قدرت در بخش موســوم 
به ســرزمین های اشغالی، قضیه فلسطین 
را به گام های نهایــی نزدیک خواهد کرد 
و تشکیالت خودگردان در این امر تکلیف 
بزرگی برعهــده دارد، افزودند: با دشــمن 
وحشــی جز با اقتــدار و از موضع قدرت 
نمی توان ســخن گفت. زمینه این اقتدار 
بحمداهلل در ملت شجاع و مقاوم فلسطین 
آماده است و جوانان فلسطینی امروز تشنه 

دفاع از کرامت خویش هستند.
ایشان خاطرنشان کردند: حماس و جهاد 
اسالمی در فلسطین و حزب اهلل در لبنان، 
حجــت را بر همه تمام کــرده اند و دنیا 
مجبور شدِن ارتش جنایتکار صهیونیستی 
به عقب نشینی از جنوب لبنان زیر ضربات 
کوبنده حزب اهلل و التماس برای آتش بس 
را فراموش نخواهد کرد و این، یعنی دست 

پُر و موضع قدرت.
رهبر انقالب اســالمی با اشاره به اقدام اخیر 
یک دولت اروپایی در غیر قانونی اعالم کردن 
حزب اهلل مجاهد و سرافراز گفتند: غیر قانونی 
رژیمی مثل آمریکا است که داعش را تولید 
می کند و رژیمی همانند آن دولت اروپایی 
اســت که هزاران نفر در بانه ایران و حلبچه 
عراق بر اثر مواد شیمیایی اش به کام مرگ 

می روند و باید تا ابد شرمسار باشد.

 همه پرسی از همه ادیان »
و اقوام فلسطینی

حضرت آیت اهلل خامنه ای در هفتمین توصیه 
خود با تأکید بر اینکه فلسطین متعلق به همه  
فلسطینیان اســت و باید با اراده آنان اداره 
شود، بار دیگر طرح جمهوری اسالمی برای 
برگزاری همه پرســی از همه ادیان و اقوام 
فلســطینی را مطرح  و خاطرنشان کردند: 
این طرح نشــان می دهد که ادعای یهودی 
ستیزی که در رســانه های غربی تکرار می 

شود، به کلی بی اساس است.
رهبــر انقالب اســالمی با تأکیــد بر اینکه 
آنچه قطعاً باید برود نظام صهیونیســتی و 
صهیونیســم اســت، در پایان یاد شهیدان 
قدس از شیخ احمد یاسین و فتحی شقاقی 
و سّید عّباس موسوی تا سردار بزرگ اسالم 
و چهره فراموش نشــدنی مقاومت شــهید 
قاسم سلیمانی و مجاهد بزرگ عراقی شهید 
ابومهدی المهندس و دیگر شــهدای قدس 
را گرامی داشــتند و از خداوند متعال برای 
مرحوم حسین شیخ االسالم که سالیانی را 
در راه فلســطین و آرمان قدس تالش کرد، 

رحمت الهی مسئلت کردند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنان زنده و تلویزیونی به مناسبت روز جهانی قدس تأکید کردند

گسترش جهاد  در همه سرزمین فلسطین

کمک های  وســیع  مردمی  باید از کاالی  ایرانی  باشد تا تولید خودمان  رشد کند و اگر س
شــامل  کاال و برنج  خارجی  باشد، سودش  را تاجران  اتاق  بازرگانی  می کنند که  دالرهای 
 دولتی  گرفتند و در بحران  کرونا، کاال و برنج  را  گران  و به  بهای  دالر  آزاد می فروشــند؛ به 
تازگی هم  بازوی  سیاسی شــان  یعنی  مؤتلفه  در مجلس  رأی  آورده؛  یعنی  هم  دولت  هم 

 مجلس  را در اختیار دارند، خدا به  ما رحم  کند. 09150002986
 شبکه خبر اسامی اشخاصی را که در اختالس بر ارز و اقتصاد و گرانی دست داشتن  به س

سه تا چهار سال حبس تعزیری اعالم کرد، خدا وکیلی حق این اشخاص این حکم است، 
این اشــخاص را باید آتش زد تا عبرت دیگران بشه وگرنه این مملکت درست نمی شود، 
شــماها که این حکم ها را می دهید، پیش خدا و مردم در روز قیامت باید جواب بدهید. 
این ها هستند که موجب گرانی،  جدایی، بیکاری، نابودی وتورم و ناامنی، قتل وجنایت در 
مملکت می شوند. اگر فامیلیت با این اشخاص دارید و نمی توانید عدالت را اجرا کنید به 

مردم بسپارید تا عدالت را خدایی اجرا کنند و عبرت دیگران بشه. 09370004777
 در حالی که کرونا خانه ها را درغم فقر وبیکاری برده و درهمه دنیا اهل موسیقی و ورزش س

ســعی می کنند شادی به خانه ها ببرند، سیمای بی خرد ما این حدیث را بهانه کرده تا 
مرگ را درون خانه ها ببرد. االن رسانه های بیگانه نفوذ بیشتری دارند، قدس هم تیتر اول 

صفحه اش و صفحه زندگی اش بشارت مرگ است. 1032...915
چرا این قدر الســتیک خودرو سبک گران اســت لطفاً برای مردم کاری انجام بدهید. س

915...6430
به چه دلیل ستاد مبارزه با کرونا اجازه برگزاری نماز عید فطر را درصحن های حرم های س

مطهر نمی دهد، مردم در مساجد در محیط باز و داخل شبستان ها با مقررات خاص نمازعید 
را برگزار کنند، ولی در صحن ها و اماکن با اینکه مساحت زیادی دارند، اجازه اقامه نماز را 
نمی دهند. جناب آقای روحانی! این چه حکم غیرعادالنه است که یادآور مثل معروف یک 
بام ودو هواســت! اگر تجمع نماز گزاران در این اماکن مقدسه خطرابتال به کرونا را دارد، 

در محیط های محدود مساجد خطر ابتال به ویروس منحوس بیشتر است. 3196...915

ارتش ونزوئال آماده اسکورت نفتکش های ایرانی است

مادورو: ایران، سالم علیکم...©
سیاســت: یک ســخنگوی ســازمان 
تروریستی پنتاگون گفت اطالعی از وجود 
توقیف  برای  آمریکا  برنامه هایی توســط 
یا بازرســی نفتکش های ایران در مسیر 
حرکت به سمت ونزوئال ندارد. سخنگوی 
وزارت دفاع آمریکا اعــالم کرد صادرات 
نفت توسط ایران به ونزوئال »آشکارا نقض 
تحریم های بین المللی علیه هر دو کشــور« است، اما او در حال حاضر اطالعی از 
هیچ برنامه یا عملیات نظامی برای جلوگیــری از این صادرات ندارد. »حجت اهلل 
سلطانی« سفیر ایران در ونزوئال روز چهارشنبه با دفاع از محموله پنج تانکر حامل 
بنزین ایران به مقصد ونزوئال تأکید کرد دو کشور حق دارند که به صورت آزادانه 

با یکدیگر تجارت کنند. 
به گزارش فارس، پایگاه خبری »تله مترو« گزارش داد: در پی انتشار گزارش هایی مبنی 
بر تهدید مقام های دولت آمریکا به ایجاد مزاحمت برای تانکرهای حامل سوخت ایران 
به مقصد ونزوئال، ســلطانی تأکید کرد کنوانسیون های بین المللی از روابط رو به رشد 
دو کشــور ونزوئال و ایران که هم اکنون تحت تحریم های آمریکا قرار دارند، محافظت 
می کند. وی در جمع خبرنگاران در ســفارت ایــران در کاراکاس گفت: »روابط میان 
ایران و ونزوئال تهدیدی برای هیچ کس محســوب نمی شود و برای هیچ کس خطری 
به همراه ندارد«. سخنان سلطانی در شرایطی مطرح شده است که شورای امنیت ملی 
آمریکا روز دوشنبه هفته گذشته با انتشار پیامی در صفحه توییتر بر ادامه سیاست فشار 
حداکثری به دولت »نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال تأکید کرد و نوشت: »کمپین 
فشار حداکثری ما که شامل تحریم های مالی و اقتصادی می شود، تا زمان پایان رژیم 

ظالمانه مادورو ادامه دارد«.
از طرف دیگر، نماینده ونزوئال در سازمان ملل گفت واشنگتن تهدید کرده علیه پنج تانکر 

حامل بنزین در مسیر خود به ونزوئال از زور استفاده خواهد کرد. 
وی در ادامــه هشــدار داد تهدید آمریکا علیه تانکرهای ایرانی نقــض آزادی تجارت و 

دریانوردی است.
از ســوی دیگر رویترز گزارش داد، والدیمیر پادرینو، وزیر دفاع ونزوئال اعالم کرده به 
محض ورود تانکرهای حامل سوخت ایران به منطقه اقتصادی واقع در آمریکای جنوبی، 
نیرویی از ارتش ونزوئال این تانکرها را اسکورت می کنند. وی در گفت وگویی تلویزیونی 
تأکید کرد: این نیرو از تانکرهای حامل سوخت ایرانی استقبال و از ملت ایران نیز به 
خاطر حمایت و همکاری تقدیر و تشــکر می کند. وزیر دفاع ونزوئال خاطرنشان کرد: 
دولت این کشــور همواره با وزیر دفاع ایران در تماس است. در همین زمینه همزمان 
ویدئویی از صحبت های رئیس جمهور ونزوئال منتشر شده است که ضمن تشکر از ایران 
به فارسی می گوید ایران سالم علیکم. عالوه بر این به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
»ویلیان خیل«، نماینده مجلس ملی قانون گذاری ونزوئال، خواستار نصب پرچم ایران و 
تندیس سردار شهید سلیمانی در نقاط مختلف ونزوئال برای بزرگداشت ملت ایران شد. 
او روز جمعه با انتشار پیامی در توییتر خود نوشت: »پیشنهاد می کنم وقتی کشتی های 
ایرانی رسیدند، پرچم ایران و تندیس شهید سلیمانی را برای بزرگداشت ملت ایران به 

خاطر همبستگی آن ها با ونزوئال در همه جا نصب کنیم«.

رئیس جمهور در گفت وگوی تلفنی با وزیر امور اقتصادی و دارایی: 

بازار سرمایه باید به تعادل اطمینان بخش برسد©
ایرنا: رئیس جمهور تسریع در واگذاری سهام شرکت های دولتی و امکان حضور همه مردم 
در این عرصه را اطمینان بخش و مایه خرســندی دانســت و بر ضرورت تالش مسئوالن 
اقتصادی کشــور در راستای توسعه این فعالیت ها تأکید کرد. حجت االسالم والمسلمین 
حســن روحانی در گفت وگو با فرهاد دژپســند، وزیــر امور اقتصــادی و دارایی پس از 
اســتماع گزارش وی درباره اقدام ها و برنامه های این وزارتخانه در راستای ساماندهی بازار 
سرمایه گذاری و بورس در کشور تأکید کرد: باید تالش کنیم بازار بورس و سرمایه به یک 
تعادل اطمینان بخش برســد تا مردم با خیالی آســوده برای سرمایه گذاری در این عرصه 
اطمینان کامل داشته باشند. رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: باید از طریق فروش اوراق 
مالی اسالمی برای تأمین مالی طرح های عمرانی کشور برنامه ریزی و اقدام کنیم. روحانی 
با اشاره به اینکه باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا همواره امکان عرضه سهام شرکت های 
ســودده در بورس فراهم باشــد، اظهار کرد:  اطالع رسانی دقیق از بازار سرمایه به مردم و 
استفاده صحیح و مطمئن آن ها از این بازار بسیار حائز اهمیت است و می تواند موجب توسعه 

کشور و افزایش سرمایه مردم شود. 

درخواست استمهال شورای نگهبان برای الیحه اصالح ©
قانون پولی و بانکی

سیاست: شورای نگهبان در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسالمی، نظر این شورا را در 
خصوص برخی طرح ها و لوایح اعالم کرد. شــورای نگهبان در این نامه برای الیحه اصالح 
ماده یک قانون پولی و بانکی،  از مجلس درخواست استمهال )درخواست فرصت بیشتر برای 
رسیدگی( کرد. همچنین در این میان الیحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، 
الیحه ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی سرخس - دوغارون و مازندران نیز دیده می شود.

تأثیر شهادت حاج قاسم بر محور مقاومت چیست؟©
سیاســت: وبگاه »العهد« لبنان به مناسبت 
فرا رســیدن روز جهانی قدس و فرا رســیدن 
بیستمین ســالگرد فرار رژیم صهیونیستی از 
جنوب لبنان گفت وگویی با حجت االســالم و 
المسلمین »علی شــیرازی« نماینده ولی فقیه 
در نیروی قدس ســپاه انجــام داد. وی در این 
گفت وگو تصریح کرد: برخی سران استکبار و 
سازمان های پژوهشی استعماری این موضوع را تبلیغ می کردند که پس از شهادت سردار 
سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه ایران اوضاع تغییر خواهد کرد، اما ما می گوییم مگر پس 
از شهادت امام حسین )ع( خط امام به پایان رسید؟ آیا پس از رفتن امام خمینی )قدس 
سره( جمهوری اسالمی به آخر خط رسید؟ آیا پس از رفتن سردار سلیمانی حمایت ایران 
از جبهه مقاومت تغییر خواهد کرد؟ هرگز؛ بلکه این حمایت قوی تر هم خواهد شد. همان 
طور که جمهوری اسالمی پس از رحلت امام خمینی)ره( قوی تر شده، جبهه مقاومت نیز 
امروز وسیع تر شده  و خون شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس این جبهه ها را گسترده تر 

هم خواهد کرد.

 حفره های فساد را ©
شناسایی کنیم

چند روزی اســت رســانه ها یک سلطان دیگر 
یافته اند؛ سلطان خودرو! این لقب زن و شوهری 
اســت که موفق به خرید بیــش از 6هزارو700 
دســتگاه خودرو تنها با 30 میلیارد تومان شده 
و این زوج مطابق خبر منتشره با پرداخت چند 
سکه طال به چند مدیر و معاون در نظام بانکی 
توانســته اند میلیون ها دالر ارز دولتی دریافت 
کــرده و با پرداخت مبالغی به مدیران اجرایی و 
نمایندگان مجلس دم آنان را هم دیدند و سپس 
به جای واردات، ارزها را در بازار آزاد بفروشــند! 
جالب آن اســت که ایــن زوج در دهه 80 هم 
مرتکب جرم های ســنگینی شــده و دستگیر 
شــده اند. در خبر آمده اینکه چطور این زوج در 
همان ســال 89 از چنگ قانون گریختند، خود 

حکایت دیگری است...
باری تا این قســمت را تقریبــاً مو به مو از خبر 
منتشر شــده در این باره نوشته ام. به نظر شما 
کارگــر و کارمند و جوان که برای 5- 4 میلیون 
وام، چنان به چهار میخ کشــیده می شوند که 
عاقبت در نیمه راه همــه چیز را رها می کنند، 
پس از خواندن این ســطور چه حالی می یابند؟ 
این نمایندگان مجلس که دمشــان دیده شده، 
اکنون کجایند؟ سیستم نظارتی بر رفتار این ها 
کارکردش چیســت؟ آن مدیرانی، آن هم چنان 
ارشــد که با امضایی میلیون هــا دالر ارز را به 
زوجی مجــرم هدیه می دهند تا در بــازار آزاد 
بفروشــند، آن هم در ازای دریافت چند ســکه، 
چگونه به آن صندلی ها رسیده اند؟ آن ها اکنون 
کجایند؟ منصوب چه کسانی هستند؟ در خبر 
آمــده که این انبــوه خودروهــا را آن ها ضمن 
تبانی با مدیرعامــل، معاون بازاریابی و فروش و 
نیز مدیر اداره برنامه ریزی فروش وقت ســایپا، 
به جای ثبت نام کنندگان به انبارهای خود برده 
و با قیمت های کذایی فروخته اند. حاال این زوج 
به اعدام، مدیرعامل مذکور به هفت سال زندان 
و دو نماینــده مردم در مجلس هم به خاطر کار 
چاق کنی در این میانه هر کدام پنج سال و یک 

ماه حبس گرفته اند.
ســؤال این اســت؛ شــما بزرگ ترین شــرکت 
خودروسازی مملکت را به مدیرعاملی می سپارید 
و او اینچنین در مسئولیتی که امانت به وی سپرده 
شــده، خیانت می کند، رفتاری که بازار خودرو را 
مشــوش و اقتصاد کشــور را با مشکالت فراوان 
مواجه می نماید. حق هزاران نفر پایمال شده و... 
آن گاه معلول اعدام و عامل هفت سال راهی زندان 
می شود؟ آیا حکمی در مورد خیانت به رأی مردم 
نداریم تا آن که با شعار حمایت مردم به مجلس 
می آید تا کار چاق کنی را پیشه سازد، ادب کند؟ 
آیا نهادهای نظارتی که باید رفتار این نمایندگان را 
کنترل می کردند، بی تقصیراند؟ آیا آن مسئول دانه 
درشتی که معرف و پشتیبان چنین مدیرعاملی 
یا چهره های فاســد مشابه هست، پس از کشف 
و اثبات فســاد این حواریون که به نظام تحمیل 

کرده اند، نباید جواب پس بدهند!
بیایید تعارف را کنار بگذاریم. سیستمی در اداره 
بســیاری از مجموعه های نظام حاکم شــده که 
حفره ها و مفرهای بسیاری برای مفسدان دارد. از 
این مفرها استفاده شده در بسیاری مسئولیت ها 
در کنار مدیرانی دلســوز، جماعتی فاســد هم 
صاحب منصب شده اند. باید این حفره ها مسدود 
شوند، باید دید چرا ســال 89 این زوج متخلف 
می تواننــد از چنگ قانون بگریزند؟ چه کســی 
حامی آنان بوده است؟ نمی شود که حراست فالن 
سازمان یک بازنشســته ایثارگرش را که همراه 
ده ها همکار بازنشسته دیگرش به خاطر بدقولی 
سازمان مربوط به نشانه اعتراض مقابل محل کار 
سابق اش رفته و جز همین خواسته هیچ حرف و 
حدیثی هم نداشته، در راه بازگشت به خانه گرفت 
و بازجویی کرد و نگه داشت و غیره، اما در اینجا 
کاروان شتر با انبوه بارهای ارز و طال و خودرو به 
راحتی از دروازه بگذرد و آن قدر همه چشم پوشی 
و حتــی کمک کنند که مجرم ســابق به درجه 

سلطانی برسد.

2 گزینه برای ریاست مجلس ©
باقی ماندند

ایرنا: منتخب مــردم خلخال دربــاره آخرین 
تصمیمات منتخبان اصول گرای مجلس یازدهم 
برای کرسی ریاست، گفت: علی نیکزاد و شمس 
الدین حسینی از نامزدی ریاست مجلس انصراف 
دادند و بدین ترتیب رقابت بین حمیدرضا حاجی 
بابایــی و قالیباف خواهد بود. ســید غنی نظری 
خانقاه در خصوص آخرین تصمیمات منتخبان 
جریان اصول گرا برای انتخــاب رئیس و هیئت 
رئیسه مجلس یازدهم در دومین جلسه شورای 
موقت مرکــزی ائتالف نیروهــای انقالب اظهار 
داشــت: مهم ترین دســتور کار این جلسه اعالم 
حضور نامزدهای ریاســت مجلس یازدهم و ارائه 
برنامه ها و توانایی های خود به شــورای مرکزی 
بود. وی افــزود: محمدباقر قالیباف، علی نیکزاد، 
شمس الدین حسینی، حمیدرضا حاجی بابایی 
و مصطفی میرسلیم به عنوان داوطلبان ریاست 
مجلس در این جلسه حضور یافتند که هر کدام 
به مدت ۲0 دقیقه برای جمعی 6۲ نفره صحبت 
کردند که این جمع 6۲ نفره خود چکیده و نمادی 
از دیگــر منتخبان نیروهــای انقالب در مجلس 

یازدهم هستند.

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

مبارزه برای آزادی 
فلسطین عالوه بر 
اینکه جهاد فی 
سبیل اهلل و فریضه 
و مطلوب اسالمی 
است، یک مسئله 
انسانی است. هدف 
این مبارزه، آزادی 
همه سرزمین 
فلسطین از بحر 
تا نهر و بازگشت 
همه فلسطینیان 
به سرزمین 
خویش است

بــــــــرش

 سیاســت  آیت اهلل علم الهدی در دوازدهمیــن هفته برگزار 
نشــدن نمازجمعه در کشور، نکاتی را در مورد پایان ماه مبارک 
رمضــان، ارتباط بندگان با پروردگار در این ماه، روز قدس و راه 
پیروزی امت اســالم بر رژیم غاصب صهیونیستی بیان کرد که 

در ادامه می خوانید.
امام جمعه مشهد مقدس تصریح کرد: امروز، جمعه آخر ماه مبارک 
رمضان است و روزهای نهایی ماه میهمانی خدا، در شب ها و روزهای 
پرفضیلت این ماه، فیوضات بسیار بزرگی را درک کردیم، شب های 
با فضیلت قدر و احیا را پشــت سر گذاشتیم، طبیعی است در این 
سیل فیوضات ماه رمضان و بارش های سریع و قوی رحمت الهی 
در این ماه، گناهان ما و شما آمرزیده شده و مشمول مغفرت ذات 

پروردگار قرار گرفتیم.
وی افزود: با هر وضعی که از نظر رابطه مان با خدا چه مثبت و چه 
منفی قدم در ماه رمضان گذاشتیم، گناهانی که انجام داده بودیم 
و وضعیتی که با خدا داشــتیم و فاصله هایی که بین ما و خدا بود، 
فیض ماه رمضان همه آن ها را از بین برد، بنده آشتی کرده با خدا 
قرار گرفتیم، یک ماه بر سر سفره میهمانی حق زانو زدیم و مشمول 
همه برکات و آمرزش های ذات پروردگار در روزها و شب های این 
ماه قرار گرفتیم؛ سعادتمند بودیم که این ماه را با فضیلت گذراندیم 

و روزهای این ماه را داریم با توفیقات سپری می کنیم.

بزرگداشت روز قدس، انجام وظیفه در پاسداری دین»
آیت اهلل علم الهدی بیان کرد: امروز جمعه آخر رمضان، روز جهانی 
قدس است و روزی است که به عنوان بنده خدا، وظیفه خودمان را 
در مقام پاسداری از دین، اسالم و اساس اسالم باید به بشرها اعالم 
کنیم و اعالم به بشــرها، بزرگداشت روز جهانی قدس بوده است؛ 
امسال که به خاطر بیماری کرونا از فیض راهپیمایی و اعالم جهانی 
محروم بودیم، اما خوشبختانه فرمایشات جهانی و عالم گیر رهبری، 
آن عظمت و اهمیتی که مــا به خاطر این بیماری در روز جهانی 
قدس از دست داده بودیم را جبران کرد و آن تکان را به جهانیان به 

مناسبت روز قدس داد.
نکته ای که باید به آن توجه داشته باشیم، تقارن روز جهانی قدس 
با روز آزادسازی خرمشهر است، 3 خرداد، روز آزادسازی خرمشهر 
و دوم خرداد روز جهانی قدس است، این تقارن در حقیقت برای ما 
دارای پیامی است که آن پیام در رهنمود مقام معظم رهبری در روز 
قدس تقریباً مشخص شده و آن پیام این است که همان طور که در 
آزادی خرمشهر رزمندگان ما به طور غیر قابل پیش بینی حرکتی را 

در مقابل یک نیروی عظیم جا گرفته در سرزمین خرمشهر که قابل 
براندازی و شکست نبود، آغاز کردند، خوشبختانه موفق شدند آن 
نیروی بعثی کافر را شکست دهند و عملیات بیت المقدس به آزادی 

خرمشهر انجامید.
وی ادامه داد: اســم عملیات بیت المقدس بود، امروز نیز روز قدس 
است، آن عملیات بیت المقدسی که خرمشهر را آزاد کرد، با رهنمود 
امروز مقام معظم رهبری، اگر یک مبارزه فراگیر جهانی و همه جانبه 
جهان اسالم علیه صهیونیسم آغاز بشود، با عملیات بیت المقدس 

همچنان قدس را آزاد خواهد کرد.
آیت اهلل علم الهدی بیان کرد: مسئله امروز ما در مسئله فلسطین و 
قدس، مسئله یک ملت و ملت دیگر، سرزمینی غیر از سرزمین ما 
نیست، ما و مردم فلسطین، لبنان و جریان مقاومت در حقیقت به 
یک نقطه رسیدیم و با هم آمیخته شدیم، حلقه مقاومت تشکیل 
شده و در این حلقه رهبری با ولی فقیه و رهبر جهان اسالم، مقام 
معظم رهبری است، در حلقه مقاومت، ما، فلسطین، سوریه و لبنان 
یکی هستیم، چند سرزمین و چند کشور نیستیم، در درجه دوم، 
مســئله قدس مسئله سرزمین، نژاد، ملت و انسان نیست، مسئله 
اســالم است، دشمن استکباری می خواهد سفره اسالم را از زمین 

جمع کند و از قدس شروع کرده است.

مسئله قدس، مسئله براندازی اسالم از زمین است»
امام جمعه مشــهد گفت: روزی که هنوز مردم به طرف کعبه نماز 
نمی خواندند، عبادت دینی و اسالمی خود را به طرف قدس انجام 
می دادند، قدس؛ قبله اول مسلمانان است، همان طور که عبودیت و 
بندگی اســالم از توجه به قدس محقق شد و در حقیقت، گرایش 
اســالمی و توجه دینی و خدایی مردم مسلمان از توجه به قدس 
بود، دشــمن نیز در براندازی اسالم می خواهد از قدس شروع کند. 

نمی توانیم بی تفاوت باشــیم، نگاه کنیم که قدس یک سرزمینی 
غیر از سرزمین ماســت و مردم فلسطین غیر از ملت ما هستند، 
این افکار باطل و اندیشــه های ناهنجاری که دشــمنان و عوامل 
اســتکباری در بین برخی نوجوانان و عزیزان ما ترویج می کنند، 
افکار و اندیشــه های شرک آمیز و کفرآمیز است، باید توجه داشته 
باشــید خدایی نکرده تحت تأثیر این تلقینات قرار نگیرید، قدس 
یعنی اســالم و بیت المقدس یعنی ابتدای اسالم و در براندازی نیز 
دشــمن براندازی اسالم را از ابتدای اسالم شروع کرده است، بنای 

براندازی قدس است.

2 اقدام آمریکا برای براندازی قدس»
آیت اهلل علم الهدی بیان کرد: دو کاری که آمریکایی ها انجام دادند؛ 
یکی قدس را پایتخت اسرائیل اعالم کردند درحالی که قدس اصل 
فلسطین هست و عمل دومشان، مسئله معامله قرن بود؛ به عنوان 
یک توطئه ناپاک آمریکایی و صهیونیستی می خواهند این کار را 
انجام بدهند و بعضی مزدوران آمریکایی منطقه نیز با آنان همکاری 

می کنند، معامله قرن برای براندازی قدس است.
امام جمعه مشهد تصریح کرد: اگر کشور فلسطینی بیرون قدس 
تشکیل شد و اینجا شد کشور صهیونیستی اسرائیل، دیگر قدس 
معنا و مفهوم ندارد، مســجداالقصی را هم از بین می برند و نابود 
می کنند؛ این مقدمه از بین بردن مسجداالقصی است، در چنین 
قضیه ای که دشمن به تصمیم نهایی رسیده که دیگر باید سرزمین 
قدس را براندازی کند و مســجداالقصی را نابود کند، جایی است 
که ما و همه مســلمانان جهان باید در مقابل دشمنان استکباری 
بایستیم و مقاومت کنیم. وی افزود: رهنمود رهبری مقارن با سالروز 
آزادی خرمشهر این بود، همان طور که همت عالی و فداکاری های 
فوق العاده رزمندگان اسالم توانست خرمشهر را آزاد کند، فعالیت و 
فداکاری های جریان مقاومت اســالمی در بین همه مسلمانان نیز 
می تواند قدس را آزاد کند، آن چنان که ما خرمشهر را آزاد کردیم، 
ان شاءاهلل قدس را با نابودی صهیونیست و اسرائیل و این حکومت 

صهیونیستی، آزاد خواهیم کرد.
آیت اهلل علم الهدی بیان کرد: امیدواریم به عنوان یک فکر و همت 
عالی به فرموده مقام معظم رهبــری، به عنوان یک آرمان قطعی 
محقق شدنی، هرچه زودتر و سریع تر با همت، فعالیت و مجاهدات 
همه مسلمانان در این کشور انقالبی، قدس آزاد شود و صهیونیست 
نابود شود؛ با براندازی صهیونیست این قضیه تمام شود و این امید ما 

در نتیجه مبارزاتی است که خواهیم داشت.

annotation@qudsonline.ir
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آیت اهلل علم الهدی در دوازدهمین خطبه مجازی:

آزادی قدس با مبارزه فراگیر محقق می شود
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خادمیاران تهرانی 6هزار و 500 بسته معیشتی را میان نیازمندان توزیع می کنند   آستان: در مرحله سوم رزمایش مواسات و همدلی مؤمنانه، خادمیاران آستان قدس رضوی استان تهران 6 هزار 
و 500 بسته معیشتی را برای کمك به نیازمندان استان تهران آماده توزیع کردند.مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان تهران اظهار کرد: سومین مرحله رزمایش همدلی و مواسات، با تهیه و آماده سازی 
6 هزار و 500 بسته معیشتی در مصالی امام خمینی)ره(، برای نیازمندان و خانواده هایی که دچار مشكل شده اند برگزار شد که تعداد یك هزار و 500 بسته در باقرشهر و 5هزار بسته در تهران توزیع خواهد شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r تولیت آستان قدس رضوی در پیامی به مناسبت روز قدس:

 آرمان حمایت از فلسطین ©
همچنان زنده و پرطراوت است

آستان: تولیت آســتان قدس رضوی 
با صدور پیامی به مناسبت روز جهانی 
قدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
ســردار شهید حاج قاســم سلیمانی و 
شــهدای جبهه مقاومت، نســل جوان 
امروز فلســطین را از نسل های قبل از 
خود بیدارتر و هوشیارتر و برای استیفای 

حقوقش مصمم تر دانست. در پیام حجت االســام  والمسلمین احمد مروی به 
مناسبت روز جهانی قدس آمده است:

41 ســال پس از ابتکار تاریخی امام بزرگوارمان در نام گذاری آخرین جمعه ماه 
مبارک رمضان به  نام نامِی قدس شــریف، آرمان حمایــت از مظلومان به  ویژه 

مظلومان فلسطین همچنان زنده و پرطراوت است.
روز قدس امســال البته با یک حسرت نیز همراه است و آن، جای خالی فرمانده 
رشــید سپاه قدس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است؛ هم  او که در آخرین 
مکتوباتش خطاب به مجاهدان فلسطینی نوشت: »فجر پیروزی به یاری پروردگار 
نزدیک خواهد بود. زنگ مرگ صهیونیســت های متجاوز به صدا درآمده است. 
امیدواریم که خداوند به ما توفیق حضور در کنار شما را بدهد و ما را به آرزویمان 
شــهادت در راه فلسطین برساند«. حاج قاسم به آرزوی شهادت در این راه نورانی 
رسید و به توفیق الهی تحقق آرزوی دیگر او یعنی آزادی قدس شریف نیز نزدیک 
خواهد بود.برخاف میل مستکبران و سازشگران، نسل جوان امروز فلسطین از 
نســل های قبل از خود بیدارتر و هوشــیارتر و برای استیفای حقوقش مصمم تر 
است.ناامن کردن کرانه باختری برای اشغالگران، مقاومت در مقابل طرح ننگین و 
حماقت آمیز معامله قرن و از همه شوق انگیزتر ایستادگی جانانه جوانان فلسطینی 
در غزه، دژ فعال مقاومت با وجود محاصره چندین ساله زمینی، هوایی و دریایی 
و اِعمال شکنجه دائمی علیه مردم به جرم نفروختن خاک و غیرت و شرافتشان، 
نمونه هایی آشکار از این عزم راسخ و بیداری اسامی و نویدبخش آینده ای روشن 
و دســت یافتنی است. همان طور که رهبر معظم انقاب فرمودند: آرمان مقدس 
آزادی قدس شــریف و مبارزه با اشغالگران ستمگر و غاصب همواره دستور کار 

جوانان مؤمن و انقابی خواهد بود.

به همت مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی انجام می شود

 گرامیداشت آزادسازی خرمشهر©
 در جلسه مجازی شعر 

آستان: جلسه مجازی شعر با موضوع 
»عید ســعید فطــر و دفــاع مقدس 
)گرامیداشــت آزادســازی خرمشهر(« 
دوشــنبه، پنجم خرداد 99 از ســاعت 
 )live(18 بــه صورت پخــش زنــده
در اینســتاگرام بــه همت مؤسســه 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 

برگزار می شــود.این نشست ادبی مجازی با حضور محمدکاظم کاظمی؛ مجری 
کارشناس، محمدجواد غفورزاده)شــفق(؛ استاد جلسه و همچنین سیدمحمد 
رستگار و قاسم رفیعا برگزار می شود.ارتباط ویژه با محمدجواد شاهمرادی)آسمان(، 
زهرا آراســته نیا)دبیر انجمن بانوان گوهرشاد دزفول(، محمدحسین رحیمی و 
عقیل نجار)دبیر انجمن شــعر رضوی بوشهر( و همچنین معرفی کتاب از دیگر 
برنامه های این محفل شعرخوانی به مناسبت عید سعید فطر و سوم خرداد سالروز 

آزادسازی خرمشهر است.
عاقه مندان شــعر و ادب با مراجعه به صفحه اینستاگرام مؤسسه آفرینش های 
هنری آستان قدس رضوی به نشــانی aqart.ir می توانند شعرخوانی استادان و 
شاعران مطرح استان و کشور را به صورت غیرحضوری در این برنامه دنبال کنند.

 » منتصریه« نخستین بیمارستان متمرکز ©
پیوند اعضا در کشور

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  
مدیر نظارت بر موقوفات آستان قدس 
رضوی معتقد است بیمارستان منتصریه 
عمــاً از کارکرد خارج شــده بود و در 
آســتانه خرابی قرار داشت اما به همت 
آســتان قدس رضوی بازسازی و احیا 
شــد و هم  اکنون به عنوان نخســتین 

بیمارستان متمرکز پیوند اعضا در کشور در خدمت نظام سامت قرار دارد. 
غامرضا پرنده می گوید: بیمارســتان منتصریه در زمانی که بیش از 80 سال از 
ساخت آن می گذشت و در معرض خرابی و انهدام بود و تقریباً از حّیز انتفاع هم 
خارج شده بود به دستور تولیت فقید آستان قدس رضوی ساختمان قدیمی آن 
تخریب شد و با هزینه آستان قدس رضوی که از محل موقوفات مطلقه تأمین شده 
بود کاماً مورد بازسازی قرار گرفت و موقوفات بیمارستان به آستان قدس رضوی 
بدهکار شد که از درآمد هر ساله رقبات وقفی، این بدهی تهاتر و امسال ان شاءاهلل 
این تهاتر به صفر خواهد رســید.مدیر نظارت بر موقوفات آســتان قدس رضوی 
درباره تاریخچه این بیمارســتان می افزاید: مرحومه مغفوره بانو احترام السلطنه 
قهرمان، ملقب به رابعه خانم قهرمان همسر مرحوم حاجی محمدحسن میرزای 
منتصرالملک، از محل فروش مزرعه مســتعلی و مزرعه فتح آباد، قطعه زمینی به 
مســاحت 3هزار و 500 ذرع که عرصه فعلی بیمارســتان منتصریه مشهد است 
خریداری و در ســال 1297 شمسی بیمارستانی به نام منتصریه احداث، تجهیز 
و راه اندازی می کند، بنابراین سابقه فعالیت این بیمارستان به بیش از 100 سال 
می رسد که با این وصف در شمار بیمارستان های قدیمی مشهد قرار می گیرد . وی 
درباره چگونگی وقف این بیمارستان هم اظهار می دارد: مرحوم حاجی محمدحسن 
میرزای منتصرالملک مزارع همت آباد، جعفرآباد، مستعلی، فتح آباد و مزارع دیگر را 
به همسرش مرحومه مغفوره بانو رابعه قهرمان صلح می کند و از او می خواهد که 
با فروش بعضی از مزارع، زمینی در مشهد برای بیمارستان خریداری و وقف کند، 
از همین رو بانو احترام السلطنه قهرمان هم به وصیت همسرش عمل می کند و با 
فروش مزرعه مستعلی و فتح آباد زمینی خریداری و به منظور ساخت بیمارستان 
وقف می کند و در ســال 1297 شمسی بیمارستان منتصریه را احداث و پس از 
تجهیز، آن را وقف می کند و ســایر مزارع را در سال های 1311، 1313 و 1323 
شمسی در سه فقره وقف نامه تنظیمی، وقف بر مصارف بیمارستان مزبور می کند. 

بیمارستان رکورددار پیوند اعضا»
مدیر بیمارستان منتصریه مشهد هم از این بیمارستان به عنوان نخستین بیمارستان 
متمرکز پیوند اعضا در کشور یاد می کند و می گوید: این بیمارستان به عنوان مرکز 
دیالیز و پیوند اعضا شناخته شده است و بزرگ ترین مرکز دیالیز دولتی در استان 
خراسان رضوی بوده و از نظر پیوند اعضا هم تنها بیمارستان پیوند اعضا در منطقه 
شمال شرق کشور به شمار می رود.حسین غنچه می گوید: پیوندهایی که در این 
بیمارستان انجام می شود در زمینه پیوند کبد، کلیه و مغز استخوان بوده و در کنار 
این موارد فعالیت مربوط به پیوند قلب و پیوند قرنیه چشم و پیوند پوست هم که در 
سایر بیمارستان ها و مراکز درمانی انجام می شود در این بیمارستان صورت می گیرد.

وی در زمینه تعداد پیوند اعضای مختلف که در طول سال در این بیمارستان انجام 
می شــود، خاطرنشان کرد: در طول سال حدود 120 پیوند کلیه، 80 پیوند کبد و 
50 پیوند مغز اســتخوان در بیمارستان منتصریه انجام می شود، ضمن اینکه در 
کنار این موضوع در زمینه پیوند قلب هم حدود 70 مورد عمل پیوند با همکاری 
این بیمارستان برای ارسال قلب پیوندی به بیمارستان امام رضا)ع( انجام می شود 
که در مجموع می توان از این بیمارســتان به عنوان رکورددار پیوند اعضا یاد کرد. 
وی یادآور می شــود: از سال 1396 تاکنون تعداد 13 پیوند پانکراس )لوزالمعده( 
توسط این بیمارستان انجام شده و در زمینه پیوند پوست برای بیمارانی که دچار 
سوختگی های عمیق و وسیع شده اند هم به تعداد مورد نیاز پوست پیوندی به مراکز 
درمانی و بیمارستان ها مربوط در طول سال ارسال می شود.همچنین از سال 1390 
به بعد اعضای پیوندی که بیمار متقاضی مناسب برای پیوند در شهر مقدس مشهد 

نداشته باشند هم به بیمارستان نمازی شهر شیراز ارسال می شوند.

 آستان/مرتضی خفتان    ترتیل خوانی 
آیات کام اهلل وحی در ماه میهمانی حق 
تعالی آن هم در کنار مضجع منور امام 
کریم  قرآن  قاری  هر  آرزوی  رئوف)ع(، 
است. امسال همزمان با آغاز ماه مبارک 
نفر  از  50  بیش  شرایط حضور  رمضان، 
مرتلین  و  بین المللی  قاریان  استادان،  از 
دارای مجوز قرائت ترتیل از شورای عالی 
قرآن در سه نوبت صبح، ظهر و عصر برای 
حضور در مراسم ترتیل خوانی قرآن کریم 
در رواق دارالوالیه و ایوان مقصوره صحن 
گوهرشاد حرم امام رئوف)ع( فراهم شده 

است.
اما با توجه به محدودیت های ایجاد شده 
بــرای زیارت به ســبب شــیوع ویروس 
کرونا در حــرم رضوی، قاریــان در این 
مراســم معنوی بدون حضور زائران پای 
رحل قرآن کریم زانو می زنند و چشم بر 
آیات نورانی می دوزند تا از طریق ارتباط 
زنده تصویری، سفیر انتقال زیبایی کام 
خداوند تبارک و تعالی به بندگان تشــنه 
معارف قرآنی باشــند.در همین راستا در 
جمع باصفای قاریان مراسم ترتیل خوانی 
قــرآن کریم حرم مطهــر رضوی حضور 
پیــدا می کنیم و با آن هــا درباره حال و 
هوای تاوت قــرآن کریم در حرم مطهر 
رضوی و ماه مبارک رمضان به گفت وگو 
می پردازیــم که در ادامــه ماحصل این 

همکامی را می خوانید.

همخوانی مالئکه با مرتلین حرم »
علی بن موسی الرضا)ع(

هاشم روغنی، اســتاد و قاری بین المللی 
قرآن کریم اســت که 35 ســال توفیق 
نوکری و خدمت در بارگاه حضرت رضا)ع( 
را دارد. او فضــای مراســم ترتیل خوانی 
قــرآن کریم در رواق دارالوالیه را غریبانه 
توصیف و بیان می کنــد: »اکنون که در 
ماه مبارک رمضان در این مکان مقدس، 
آیات وحی را می خوانم، احساس می کنم 
مائکه در این محیط بهشتی آیات قرآن 
کریــم را همراه با مــن همخوانی و نجوا 
می کننــد«. خادم قرآنی امــام رئوف)ع( 
ادامه می دهد: »تحمــل فضای خلوت و 
حزن انگیزه حرم امن الهی بسیار دردناک 
اســت. چون هر ســاله در مــاه مبارک 
رمضان ُجنب و جــوش، حرارت، ارادت ، 
اشــک، ناله و لبخند زائــران و مجاوران 
را در صحــن و رواق هــای حــرم مطهر 

مشــاهده می کردم ولی حــاال همه اش 
ســکوت رواق ها و خلوتی صحن هاست«. 
وی از امام رضا)ع( درخواســت می کند 
همه عاشقان و دوستداران اهل  بیت)ع( 
را زیر ســایه خود از شر شیاطین انس و 
جن و نفس اَماره حفظ فرماید و ان شاءاهلل 
در های حرم رضــوی به زودی با عافیت، 
تندرســتی و رفع با بــه روی زائران و 

مجاوران گشوده شود.

غم نشسته غربت در صحن و سرای »
رضوی

ســیدحامد حسینی، مؤذن و قاری جوان 
حرم مطهر رضوی اســت که هفت سال 
در لبــاس خادمی حضرت رضــا)ع( به 
عشق اینکه روزی امام رئوف)ع( نگاهش 
کند و شفاعتش فرماید، از عمق وجود به 
تــاوت آیات وحی در حرم مطهر رضوی 
می پــردازد و از اینکه افتخــار حضور در 
مراســم ترتیل خوانی قرآن کریم در حرم 
امام هشــتم)ع( آن هم در ماه رمضان با 
عنایت رئوف اهل  بیت)ع( نصیبش شده 
روحش سرشــار از شــادمانی است. وی 
نگاهش را بــه آینه کاری هــا در محیط 
پرســکوت رواق دارالوالیه مــی دوزد و با 
صدایی غم آلود، ســال جاری را ســالی 
اســتثنایی بیان می کند و می گوید: »هر 
ساله در ماه مبارک، رواق ها و صحن های 
این قطعه از بهشت الهی مملو از زائران و 
دلدادگان به حضرت رضا)ع( و مشــتاقان 
قرائت آیات کام اهلل وحی بود اما امســال 

جای خالی زائران در مراسم ترتیل خوانی 
قــرآن کریم خیلی ملموس اســت. ولی 
دلمان خوش اســت که از طریق ارتباط 
زنــده، قلــب و دل مردم را بــه کام اهلل 
وحی و حضرت شمس الشموس)ع( وصل 
می کنیم و امیدوارم حضرت رضا)ع( دستی 
بر ســر ما بکشد تا عاقبت به خیر شویم«.

 تالوت کالم اهلل وحی »
در خنکای نسیم بهشتی

تاوت آیات ملکوتی قرآن کریم در رواق 
دارالوالیــه حرم مطهر رضوی و مجاورت 
مضجع شــریف حضرت رضا)ع( بســیار 
باشکوه است. اینجا می توان خنکای نسیم 
بهشــتی را با تمام وجود احساس کرد و 
عبادت در و دیوار این مکان مقدس را با 
حق تعالی، به چشم و گوش بصیر دید و 
شنید. نجوای ملکوتی قاریان در گرداگرد 
ایــن رواق زیبا و سرشــار از عطر رضوی 
می پیچــد تا قلب هر موجــود زنده ای را 
مملو از عشق، محبت و دلدادگی به خالق 
 کند و هر لحظه در این مکان قدسی، روح 
به واسطه فطرت پاک انسان آماده  پرواز 

به ملکوت اعا  شود.

تبلور نور آیات الهی در قطعه ای »
از بهشت

ابوالفضل چمنی یکــی دیگر از خادمان 
قرآنی حرم حضرت امام رضا)ع( است که 
در ماه بهار قرآن، در مراسم ترتیل خوانی 
قرآن کریــم در ایــوان مقصوره صحن 

گوهرشــاد حرم مطهر رضوی به تاوت 
آیات کام اهلل وحــی می پردازد. قاری و 
مؤذن حرم مطهر رضوی ضمن توصیف 
کبوتران بارگاه منور رضوی در صحن و 
سرای مسجد گوهرشــاد که هر گوشه 

و کنــار در غــم و غربت 
حضرت دوست نشسته اند، 
اینکه تاوت آیات  بیان  با 
نورانی قرآن کریم در این 
فضای  باشــکوه،  صحــن 
صحــن را متبلــور از نور 
الهی می کنــد، می افزاید: 
»معتقــدم روح آیات الهی 
که قرائت می کنم بر در و 
دیوار این صحن و ســرای 
ملکوتی می نشــیند و غم 
غربــت را از ایــن فضای 

نورانی می کاهد«. 
است  چمنی که 35 سال 
کریــم  قــرآن  وادی  در 

قــدم بر می دارد و نعمــت قرآن رفیق و 
همراهش بــوده، با صدایــی ُحزن آلود 
می گویــد: تاکنــون حــرم رضــوی به 
خصوص صحن گوهرشــاد را بدون زائر 
و مجــاور ندیــده ام. امیــدوارم با لطف 
خداونــد و عنایت حضــرت رضا)ع( به 
زودی با بازگشایی حرم مطهر رضوی و 
حضــور زائران و مجاوران امام رئوف)ع( 
در این بارگاه قدسی، گرد و غبار غربت 
این بارگاه ملکوتی زدوده شود و از این 

پس قدردان این نعمت الهی باشیم.

تالوت آیات ملکوتی 
قرآن کریم در رواق 

دارالوالیه حرم مطهر 
رضوی و مجاورت 

مضجع شریف 
حضرت رضا)ع( 

بسیار باشکوه 
است. اینجا می توان 

خنکای نسیم 
بهشتی را با تمام 

وجود احساس کرد

بــــــــرش

ساعتی با قاریان کالم وحی در حرم رضوی    

توزیع 7 هزار بسته معیشتی ©صفای سحرهای قرآنی
در »کمک  مؤمنانه« زنجان 

آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در زنجان اظهار کرد: 7 هزار و 500 
بسته معیشتی در قالب طرح کمک  مومنانه 
آســتان قدس رضــوی در اســتان زنجان 
توزیع شد.امراهلل حسنی با اشاره به اجرای 
طرح کمک های مومنانه در اســتان گفت: 
با توجه به شــیوع بیماری کرونا در استان 
و همچنین در تنگنا قرار گرفتن بسیاری از 
خانواده ها، آستان قدس رضوی با تمهیداتی 
که اندیشیده است، اقدام به تهیه و توزیع 7 
هزار و 500 بسته معیشتی بین خانواده های 

نیازمندان در سطح استان کرده است.

توزیع افطاری بین ©
 خانواده های شهدای

 تیپ فاطمیون مبارکه
آستان: به همــت دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در مبارکــه 50 پرس غذای 
گرم افطاری بین خانواده های شهدای تیپ 
فاطمیون توسط خادمیاران رضوی در این 

شهرستان توزیع شد.
خادمیاران بارگاه ملکوتی حضرت علی ابن 
موسی الرضا)ع( تعداد 50 پرس غذای گرم 
بین خانواده های شــهدای تیپ فاطمیون 
در شهرســتان مبارکه توزیــع کردند.این 
مراسم که با توســل و مدد از امامان رئوف 
و اهل کرامت به ویــژه امام رضا)ع( رنگ و 
بوی معنویت به خود گرفت و خانواده های 
شهدا با شــنیدن نام مبارک حضرت ثامن 
الحجج)ع( اشک شوق از دیدگانشان جاری 
شــد و با توســل به آن حضرت برای رفع 
گرفتاری و مشکل دعا کردند.گفتنی است، 
این برنامه با حضور رئیس بنیاد شهید سید 
رضا امیری و خادمیاران آستان قدس رضوی 

برگزار شد.

اهدای ۲۵ هزار بسته حمایتی ©
به محرومان خوزستان

آســتان: در آئینی با حضور مســئوالن 
اســتانی و آســتان قدس رضوی، 25 هزار 
بسته حمایتی در قالب رزمایش مومنانه در 
خوزستان اهدا شد.به همت دفتر نمایندگی 
آســتان قدس رضوی در خوزســتان 25 
هــزار بســته حمایتی در قالــب رزمایش 
کمک مومنانه بیــن خانواده های نیازمند و 
آســیب دیده از کرونا در خوزستان تامین و 
اهدا شــد.طبق برنامه ریزی انجام شده این 
بسته های حمایتی و معیشتی با همکاری 
خادمیاران رضوی و ســپاه پاسداران توزیع 
می شود.شایان ذکر است، هر بسته به قیمت 
350 هزار تومان و شامل یک کیسه برنج ده 
کیلویی، دو عدد تن ماهی، دو عدد روغن، دو 
عدد ماکارونی، چای، رب گوجه، شکر، سویا، 

عدس نمک و نبات تبرکی می باشد.

توزیع 7هزار بسته معیشتی ©
درخراسان شمالی 

آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در خراسان شمالی از توزیع بیش از 7 
هزار بسته معیشتی بین خانواده های نیازمند 
اســتان در قالب »رزمایش مواســات« خبر 
داد. محمد اکبــرزاده در گفتگو با خبرنگار 
آســتان نیوز از بجنورد، گفت: در پی شیوع 
ویروس کرونا و فرمایش مقام معظم رهبری 
در خصــوص برگزاری رزمایش مواســات 
و همدلی با کمک آســتان قدس رضوی و 
خیرین بیش از 7 هزار بسته معیشتی تهیه 

و بین خانواده های نیازمند توزیع شد.
مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در 
خراسان شمالی با بیان اینکه 2هزار و500 
بسته از سوی آستان قدس و 4هزار و500 
بسته نیز توسط خیرین و خادمیاران تهیه 
شده است، افزود: عاوه بر این تاکنون بیش از 
5 هزار وعده غذایی گرم نیز برای وعده افطار 
و سحر از سوی دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی و کانون هــای خادمیاری تهیه و در 
اختیار خانواده های نیازمند قرار گرفته است.

 توزیع بسته های معیشتی©
 به همت خادمیاران در تفت 

آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضــوی در اســتان یزد از توزیــع بیش از 
800 بســته معیشتی به مبلغ یک میلیارد 
و 610 میلیون ریال خبر داد. محمدحسین 
رحیمی نسب؛ مدیر دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در اســتان یزد گفت : تعداد 
800 بسته  معیشتی به مبلغ یک میلیارد 
و 610 میلیون ریال میان نیازمندان تفتی 
توزیع شــد که از این تعداد 425 بســته از 
سوی دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
شهرســتان تفت و 380 بســته از ســوی  
کانون های وابسته به دفتر آستان قدس این 

شهرستان بین نیازمندان توزیع شد.
رحیمی نســب ادامه داد: 300 وعده غذای 
گرم نیز به ارزش 54 میلیون ریال در اختیار 

خانواده های نیازمند قرار گرفت.
گفتنی اســت؛، قرائت صلــوات خاصه امام 
رضا)ع( و مداحــی از دیگر برنامه های این 

مراسم بود.

سر سفره  آسمان 

گام بلند خادمیاران سیستان و بلوچستان برای اشتغال زایی 

آستان/ ســارا صالحی: این شب ها، وقتی 
زنگ در خانه ساکنان محله های حاشیه شهر 
به صدا درمی آید، غریبه ای آشــنا از پشــت 
در می گوید: »از حــرم مطهر رضوی خدمت 
رســیدیم، بفرمایید غــذای متبرک حضرت 
رضا)ع(« و چه دل هایی که آسمانی می شود ....

امشب قرعه احسان و کرم به نام این کوی و 
محله افتاده؛ بولوار شاهنامه.

 شاید مشــهدی ها نام این منطقه را شنیده 
باشند، ولی کمتر از حال و اوضاع ساکنان این 

مناطق حاشیه ای شهر مشهد مطلع باشند.
 امــا خادمان این بــارگاه ملکوتی در دل 
شــب های مــاه ضیافت الهی بــا تحفه ای 
متبــرک و البتــه قابل دار از ســوی امام 
رئوف بر در این خانه ها حاضر می شــوند و 
به ایــن بهانه متبرک، جویای احوال مردم 

می شوند.
اما برای ســاکنان این محله های بی خبری، 
پاســی از شب گذشــته، خبر حضور جمعی 
از خادمان حرم مطهر پشــت در منزلشــان 
باورپذیر نیســت. در را باز می کنند ولی هنوز 
بهت و حیرت در چهره و کلماتشان پیداست 
و باز ناباورانه می پرســند: »چیزی شده؛ شما 
با چه کســی کار داریــد؟!«. دوباره در جواب 
می شنوند که »از حرم مطهر رضوی آمده ایم 
و...« و همچنان در کمال تعجب طول و عرض 
کوچه و نام و نشــان این میهمانان سرزده را 

جست وجو می کنند.

یک سحر نورانی»
برایشان باورش سخت است، وقتی از زیارت 
در روز روشــن جدا افتاده اند، چطور در این 
نیمه شــب تاریک ماه رمضان، خود خادمان 
به در منزلشــان آمده انــد. و از آن عجیب تر، 
آن هــا را میهمان ســفره ســحری حضرت 
رضا)ع( کرده اند. همین که این خیال، کمی 
در نظر شــان رنگ واقعیت می گیرد، شــور 
و اشــتیاق همه وجودشــان را می گیرد و از 
شادی در پوست خود نمی گنجند. مسن ترها 
بیشتر منقلب و خوشحال می شوند. دعاگوی 
خادمان هستند: »خدا خیرتان دهد که به یاد 
ما فقرا هم بودید. خــدا کند که دوباره حرم 
باز شــود و عمر ما به دیــدار مجدد آقایمان 

کفاف بدهد«.کم کــم چراغ خانه ها یکی پس 
از دیگری روشــن می شود و کوچه با حضور 
خادمان در کنار مردم محله گرم تر و پر جنب 
و جوش تر می شود. حاال دیگر به نظر نمی رسد 
نیمه شب اســت و این سوی شهر خبری از 
خلوتی و خاموشی و بی خبری نیست.در این 
میان، حال و هوای خادمیاران هم دست کمی 
از این مشتاقان پرشــور ندارد. با حاِل خوِش 
همشهریان خود شاد و گاه از این خشنودی، 
چشــمی تر می کنند. زمانی بــرای پذیرفتن 
دعوت و میهمان شــدن ندارند، ولی به قدر 
لیوان شــربتی با آن هــا همراهی می کنند و 
هیچ کس را ناامید و دلشکسته رها نمی کنند. 
گاه ســمت حرم دســتی به دعا و توسل به 

ساحت نورانی حضرت رضا)ع( باال می برند و 
قدرشناسی آن ها را به پاسخ امام رئوف وعده 
می دهند. این مشی و منشی است که از امام 

مهربان این حرم آموخته اند.

چند لقمه به نیت تبرک»
نمایندگی  نماینده دفتر  محمد محمودزاده، 
آستان قدس در اســتان خراسان رضوی به 
کیفیت این طرح اطعام شــبانه می پردازد و 
می گوید: از تاریخ چهارشنبه 17 اردیبهشت 
ساعت 10 هر شب با حضور 10 تا 15 تن از 
خادمیاران رضوی، 500 وعده غذای متبرک 
حضرت رضا)ع( از مهمانســرای حرم مطهر 
رضــوی به مقصد منازل نیازمندان حاشــیه 
شهر مشهد حمل می شود.وی اضافه می کند: 
هر شــب یک محله از بین کم بضاعت ترین 
مناطق شــهر انتخاب می شــود و حدود 15 
تــن از خادمیاران رضــوی تنها با هماهنگی 
رابط هر پهنه از شــهر، ســاعت 11 شب به 
صورت کامًا ســرزده وارد آن محله شــده و 
با حضور در منازل، به هــر خانواده دو وعده 
غــذا به نیت تبرک و تیمن تحویل می دهند.

این مقام مســئول در دفتر نمایندگی آستان 
قدس در استان تأکید می کند: محموله غذا با 
ماشین های یخچالدار و کامًا ایزوله و خادمان 
با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی اعم از 
ماسک و دستکش نسبت به تحویل غذا اقدام 

می کنند.

آستان: مسئول مرکز نیکوکاری و فرهنگی 
ابوذر در شهرســتان زاهدان گفت: از ابتدای 
امسال برای تعدادی از خانواده های زیر پوشش 
و آســیب دیده از کرونا زمینه ایجاد اشتغال و 

کسب حرفه آموزی فراهم شده است.
مهدی خوبانی؛ مســئول مرکز نیکوکاری و 
فرهنگی ابوذر در زاهدان با اشاره به فعالیت های 
کانون خادمیاری کارآفرینی و اشتغال در این 

شهرستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون برای 
14نفر اشتغال ایجاد شده است.

وی همچنین از راه انداری یک ســالن زیبایی 
بانوان برای خانواده هــای جویای کار و دارای 
مهارت در محله ابوذر شهرستان زاهدان خبر 
داد و گفت: با توجه به اینکه پرورش مرغ بومی 
به دلیل نیاز روز بازار مورد توجه این مرکز قرار 
داشت، تعداد 6 واحد تولید مرغ بومی در این 

مدت برای خانواده ها ایجاد شده است.
خوبانی با اشــاره به اینکه از محل جمع آوری 
کمک های خیران تعداد سه نانوایی سنتی برای 
بانوان سرپرست خانوار راه اندازی شده تا از این 
طریق زمینه اشتغال آنان فراهم شود، افزود: به 
همت معتمدان و خیران تعداد چهار نفر از افراد 
جویای کار از خانواده های نیازمند آبرومند برای 
فروش کلوچه محلی مشــغول به کار شده اند.

مســئول مرکز نیکوکاری و فرهنگی ابوذر در 
شهرســتان زاهدان با اشــاره به جذب خیران 
برای کمک به خانواده های نیازمند و مستضعف 
شهرستان زاهدان تأکید کرد: خیران تاکنون در 
زمینه های مختلف فرهنگی، اعزام زائراولی ها، 
بهداشت و درمان، کارآفرینی و اشتغال، فنی، 
مهندســی و حمایتی نیازمندان در شهرستان 
زاهدان یاریگر ما در این اقدام خداپسندانه بودند.

گزارش خبری

خبر

یک شب همراه خادمیاران رضوی در توزیع غذای متبرک حضرت رضا)ع( در حاشیه شهر

حرفه آموزی برای  آسیب دیدگان از کرونا

سرزمین آفتاب 

خـــبر

وقف
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ارتقای ساختار فلسطین و واپس گرایی غرب در پساکرونا قطعی است اندیشه: حجت االسالم مختاری رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی در یادداشتی نوشت: ویروس کرونا، تشدید بحران های دولت های 
غرب گرا در جهان، به ویژه افزایش بحران های رژیم های ظالم منطقه ای را شکل خواهد داد؛ چرا که فقدان سرمایه اجتماعی در این کشورها، مواجهه با بحران هایی همچون ویروس کرونا را به علت غفلت از ظرفیت های 

درونی با مخاطرات جدی مواجه کرده است. واپس گرایی و فروپاشی برای نظم تعین یافته غرب، حقیقتی انکارناپذیر است، همان گونه که ارتقای ساختار فلسطین در پساکرونا اجتناب ناپذیر خواهد بود.

»فلسفه و معنای زندگی« در آخرین شماره مجله »گاِه نقد«©
اندیشه: دومین شماره مجله »گاهِ نقد« مجله تخصصی بررسی و نقد کتاب، این بار با 
موضوع »فلسفه و معنای زندگی« روی دکه روزنامه فروشی ها رفت. این ویژه نامه با هدف 
بررسی معانی گوناگون فلســفه زندگی و معنای آن در فرهنگ ها و بسترهای مختلف 
معرفتی و همچنین تأکید بر نبود معنای یکسان برای آن ها، به صورت تخصصی به موضوع 
»فلسفه و معنای زندگی« در بازار نشر ایران می پردازد. در همین راستا، نویسندگان این 
مجموعه به بررسی مصداقی آثار مهم منتشرشده در سال های اخیر می پردازند و سعی 
خواهند کرد به بیراهه های موجود در این آثار نیز اشاره کنند و توجهی بومی به این دانش 
داشته باشــند. »گفتار«، »دیدار«، »زنهار«، »نقدوار«، »رهیار« و »پیوست« بخش های 
گوناگون این شماره را تشکیل می دهند که هرکدام با نگاهی ویژه و به شکل های گوناگون، 
به »فلسفه و معنای زندگی« می پردازند. در »گفتار«، هامون سالمتی، سردبیر این شماره 
از »گاه نقد« اهمیت بررســی فلسفه زندگی و معنای زندگی در روزگار معاصر و به ویژه 
توجه به این مفاهیم در بستر فکری و فرهنگی ایرانیان را روشن می سازد و بر توجه به 
تعاریف گوناگون معنای زندگی و نبود معنای یکسان برای آن تأکید می کند. سالمتی از 
تفاوت بی معنایی زندگی در فرهنگ های گوناگون سخن می گوید و به دوگانه معنادادن 
به زندگی و یافتن معنای زندگی اشاره می کند. در این بخش، پروژه فکری آلن دوباتن یا 
همان مدرسه زندگی بررسی شده و آثار تامس نیگل معرفی می شوند.در بخش »زنهار« 
و »نقدوار«، بیشتِر آثار منتشرشده در دو سال گذشته با موضوع معنای زندگی بررسی 
شــده اند و کوشش شــده به تنوع آثار توجه شــود و تا جایی که ممکن است، از همه 
دیدگاه های گوناگون نمونه ای به خوانندگان معرفی شــود. ماهنامه »گاه نقد« به همت 
مجمع ناشــران انقالب اسالمی، تدوین و در حوزه های گوناگون ادبیات داستانی، تاریخ، 
علوم اجتماعی، فلسفه، زبان فارسی و درست نویسی، روان شناسی و دین عرضه می شود.

 اندیشه/ رضایی  ارائه تحلیلی متقن و معرفت زا 
از یک نظام سیاسی، منوط به نقد معرفتی و تحلیل 
مبانی شــکل دهنده آن اســت. منازعات سیاسی 
یا منافع ایدئولوژیــک، اصلی ترین منطق حاکم بر 
تحوالت غرب آســیا یعنی گلوگاه محور مقاومت یا 

انحصار قدرت در اندیشه صهیونیزم است. 
اما ریشه و مبنای این ایدئولوژی چیست؟ آیا می توان 
به این رژیم نگاهی فراتر از جریان های سیاسی جهان 
امروز داشــت؟ در ادامه برای رســیدن به تحلیلی 
معرفتی از ماهیت و هویت صهیونیزم به عنوان یک 
جریان ایدئولوژیک، با دکتر محمد صادق کوشکی، 
استاد دانشگاه و پژوهشگر مطالعات منطقه گفت وگو 

کرده ایم که حاصل آن را می خوانید. 

آقای دکتر! شالوده یک ساختار سیاسی   
را فکر و اندیشه مبتنی بر نظام معرفتی شکل 
می دهد. با این نگاه ساختار سیاسی اسرائیل 

برآمده از چه تفکر و اندیشه ای است؟
ما معموالً صهیونیزم و رژیم اشغالگر قدس)اسرائیل( 
را معادل یکدیگر می دانیم. حتی رسانه ها و مطبوعات 
تفکیکی میان این دو قائل نیســتند؛ در حالی که 
صهیونیزم یک اندیشه سیاسی است و یک اندیشه 
سیاسی، سیاسی است نه فلسفی محض. از طرفی 
اســرائیل نمود عینی و تحقق خارجی این اندیشه 
اســت. درواقع باید گفت اسرائیل یکی از تبلورهای 
این اندیشه اســت. این اندیشــه در دوران معاصر 
مطرح گردیده و ســابقه تاریخی آن به کمتر از یک 
قرن اخیر بر می گردد. بنیان های معرفتی اندیشــه 
صهیونیزم در حوزه سیاســی قرابت معنایی زیادی 
با اندیشه نژادگرایانه و رویکرد نژادپرستی در سطح 
افراطی آن دارد. یعنی به لحاظ چیستی، ماهیت این 
اندیشه متحد با اندیشه سیاسی فاشیسم و رویکرد 
سیاسی متناسب با آن است. ساختار های معرفتی 
و سیاست های اخذ شده از اندیشه سیاسی فاشیسم 
چه در تقریر اروپایی آن یعنی نازیســم )اندیشــه 
سیاسی حاکم در اروپا البته در دوران خودش( چه 
در تقریر موسیلینی از آن، از حیث ایدئولوژیک همان 
اندیشه سیاسی صهیونیزم است. از حیث تاریخی این 
اندیشه سابق بر اندیشه سیاسی صهیونیست بوده 
است، بنابراین به طور کلی می توان رژیم اسرائیل را 

تبلور و نمود عینی این اندیشه دانست. 

این    و شــکل دهنده  معرفتی  مؤلفه های 
اندیشه چیست؟ به عبارتی ساختار معرفتی 
این اندیشه بر اساس چه اصولی شکل گرفته 

است؟ 
موجودیت اســرائیل مبتنی بر اندیشــه سیاسی 
صهیونیزم قابل تحلیل و بررســی است. بخشی 
از این اندیشه ریشــه در کتب مقدس قوم یهود 
یعنی تلمود و تورات دارد. ناگفته نماند این کتب 
مقدس در روند تاریخی خود دستخوش تحریف ها 
و تفســیر های شخصی شــده اند و بخشی دیگر 
 متأثر از اندیشه سیاسی نژادپرستانه و برتری های 

قومی - نــژادی اســت. به طور کلــی می توان 
مؤلفه های هویتی این اندیشه را مبتنی بر رویکرد 
آن نسبت به اقوام و ایده قوم یا نژاد برتر مطرح کرد. 
به عبارتی در این اندیشــه، یهود قوم برتر دانسته 
می شــود و سایر اقوام، خادمان و بردگان این قوم 
هســتند؛ چراکه در این تفکر، یهودیت یک دین 
توحیدی و مقدس نیســت بلکه یک نژاد است. 
مبتنی بر همین نظام معرفتی، اصل منع تبلیغ در 
یهودیت قابل تحلیل است. نگاه آن ها به یهودیت از 
جنبه قدسی آن نیست بلکه به عنوان نژادبرتر آن 
را مبنای اندیشه خود قرار داده اند. به عنوان مثال، 

در پارلمان این رژیم، اختالفی در 
مورد مــالک یهودی بودن پیش 
آمده بــود و عده ای تولد از پدر و 
مادری یهــودی را مالک یهودی 
بودن قلمداد می کردند و عده ای 
صرف یهودی بودن پدر را کافی 

می دانستند. 
انحصار  نتیجه چنین تفکری 
قــدرت در قــوم برتر اســت. 
یعنی آن هــا بر اســاس این 
اندیشه، ســایر ملل را بردگان 
و زیردســتان خود می دانند. 
پس ســه مؤلفه قــوم برتر، 
یهودیت  از  نژادگرایانه  تفسیر 
-نه وحیانی و الهی- و حقارت 
سایر اقوام در مقابل قوم یهود 
سازنده ماهیت و چیستی این 

اندیشه است. 

اندیشه    این  در  انسان 
چه جایگاهی دارد و مبتنی 
بر آن، چه سیاست هایی در 
مواجهه با ســایر اقوام در 

سطح روابط بین الملل اخذ می شود؟
در کتب تدوین شده از سوی متفکران این اندیشه، 
باور برتری نژادی قوم یهود و بردگی سایر اقوام در 
قیاس با قوم برتر، به عنوان یک آموزه دینی -البته 
دین خود ساخته نه وحیانی- شمرده می شود. در 
این نگاه کشــتن انسان ها و انجام معامالت ربوی 
با آن ها در جهت مصالح قوم برتر، نمودهای یک 
رفتار عقالیی اســت. این باور شکل تکامل یافته 
نظام معرفتی نژادپرستان ایدئولوژیک، در قرن 19 
میالدی در قاره سبز است. حتی امروزه نیز می توان 
تار و پود این تفکر را در آلمان یا اروپای مرکزی دید. 
در کنار اسرائیل، مسیحیان صهیونیست میوه دیگر 
این اندیشه هستند. آن ها با باورهای آخرالزمانی 
تالش هایی پیگیر در راســتای تک قطبی کردن 
قدرت و انحصار رهبــری جهان در نیرویی واحد 
انجام می دهند. نکته خطرناکی که در این اندیشه 
وجود دارد، انکار انســان به عنوان یک واقعیت و 
حقیقت است. یعنی انســان بودن را منحصر در 

یهودی بــودن می دانند و غیر یهود را 
موجودهایی با شــکل و پوست انسان 
اما فاقد هویت انسانی تعریف می کنند. 
این اندیشــه در مقابل نگاه هویتی و 
واقع گرایانه به انسان، فارغ از هر دین 
و نژادی، انسان را پدیده ای بیولوژیک، 
یعنی حامل یک بسته ژنتیکی به نام 
خون یهود تعریف می کند. بنابراین 
این اندیشه نه تنها دشمن فلسطین 
بلکه دشمن بشــریت است. نمود 
خارجی این بــاور در فعالیت های 
اقتصادی و تقســیم بندی هایی که 

برای جهان دارند مشهود است. 
نظریه شــمال و جنوب در روابط 
بین الملل مبتنی بر این نوع نگاه به 
انسان شکل گرفته؛ یعنی طبقه ای 
حداقلی از جهان، برخوردار از قدرت 
و ثروت)شمال( و طبقه حداکثری 
از جهــان، تحقیر شــده و همواره 
ضعیف)جنوب(. نمود این تفکر در 
عالم سیاست، اسرائیل است. همین 
نوع نگاه به انســان، بهره گیری از 
مردم آفریقا به عنــوان نمونه های 
آزمایشــگاهی در صنعت داروسازی و هسته ای را 
توجیه پذیر می کند. حتی تالش برای ســلطه بر 
جهان بشریت و تحقق نظم نوین جهانی مبتنی 
بر همین اندیشه تئوریزه شده است. حتی جنگ 
جهانــی اول و دوم نیز محصول خودخواهی های 

ناشی از این نوع نگاه به انسان بود. 

آرمان از نیــل تا فرات از دل همین نگاه   
بیرون می آید؛ درست است؟

نخســت اینکه آرمان این اندیشــه نیل تا فرات 
نیست بلکه تسلط بر جهان است. رسانه، اقتصاد، 
شــبکه های بانکی، شــرکت های چند ملیتی و 
ساختارهای سیاسی، پیاده نظام این اندیشه برای 
تحقق آرمانش هستند. به همین خاطر معتقدم 
به جهت تنافر فطری میان این اندیشه با سرشت 
انســانی، راه تقابل با این نظام معرفتی فقط بیان 
ماهیت و حقیقت چدنی مخفی در زیر دستکش 

مخملی آن است. 

بررسی سیر تطور فکری صهیونیزم در گفت وگو با دکتر محمد صادق کوشکی

روز قدس، تالش برای نجات بشریت از اندیشه نژادپرستی است

 از آنجا که در این 
اندیشه، انسان 
نه به عنوان یک 
واقعیت معرفتی 
و ادراکی بلکه 
به عنوان یک 
پدیده ژنتیکی 
معنا پیدا می کند، 
این اندیشه تنها 
دشمن فلسطین یا 
منطقه غرب آسیا 
نیست، بلکه دشمن 
بشریت است

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  شنبه 3 خرداد 1399  29 رمضان 1441 23 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9253

خبر

بازتاب

درنگ
چرا روز جهانی قدس فرادینی و فراملیتی است؟ 

از آنجا که در این اندیشــه انسان نه به عنوان 
یک واقعیت معرفتی و ادراکی بلکه به عنوان 
یــک پدیده ژنتیکی معنا پیــدا می کند، این 
اندیشه تنها دشمن فلسطین یا منطقه غرب 
آســیا نیســت، بلکه دشمن بشــریت است. 
بنابراین روز جهانی قدس، فقط برای مقابله با 
اســرائیل نیست بلکه تالشی است خالصانه و 
بشردوستانه برای نجات بشریت از این اندیشه، 
یعنی انسان به ماهو انسان باید در مقابل این 

اندیشــه بایستد، فارغ از عرب بودن یا نبودن، 
فارغ از مســلمان بودن یا نبودن؛ بلکه صرف 
انســان بودن عامل مقاومــت در مقابل این 
اندیشه است و بازتاب حقیقی این ایستادگی 
در روزجهانی قدس رقم می خورد. روز جهانی 
قدس یعنــی اعتقاد به برابری انســان ها در 
گوهر آدمیت، یعنی اصل جهانی حق تعیین 
سرنوشــت که راهبرد رفراندوم نیز مبتنی بر 

همین اصل معنا پیدا می کند.

شیخ شفیق جرادی:

شهید سلیمانی هویت اسالمی را احیا کرد©
اندیشه: حجت االسالم شفیق جرادی، رئیس 
مرکز معارف فلســفی لبنان در گفت و گو با 
مهر گفت: هدف امام خمینی)ره( از نام گذاری 
روز قدس، متحد کردن امت اســالمی حول 
یــک محور و مرکزیت جهادی، سیاســی و 
اسالمی بود. وی در پاسخ به این پرسش که 
هدف اصلی امام خمینــی )ره( از نام گذاری 
آخریــن جمعه ماه رمضان به نام قدس چه بود، افــزود: زمانی که امام خمینی )قدس 
سره( روز قدس را بنا نهاد می خواست امت اسالمی را تحت لوای یک مرکز و قطب واحد 
جهادی، سیاسی و اســالمی متحد کند و همین افق های متکثری که در آرمان قدس 
وجود دارد منعکس کننده افق پیش روی امت با تمام ابعاد دینی، سیاسی و جهادی اش 
هم هست. بنابراین امت اسالمی با این نام گذاری در مسیری که باید بیفتد قرار می گیرد 
که همانا مســیر مقابله با استکبار و اشغالگری است. به نظرم مهم ترین کاری که شهید 
سلیمانی انجام داد نخست ایجاد آگاهی جمعی اسالمی بود طوری که با استفاده از روش 
و نفوذش در ارتباط گیری با سازمان ها و ملت ها تمایزات و اختالفاتی چون ایرانی-عربی 
بودن را کمرنگ کرد. شهید سلیمانی توانست روح آگاهی به هویت اسالمی که فراتر از هر 
گرایش و وابستگی ملی و حزبی و … است را در امت بدمد. رئیس مرکز معارف فلسفی 
لبنان افزود: دوم ایشان توانست اعتماد به نفس را به ملت های منطقه بازگرداند تا بدانند هر 
نشدنی با عزم و اراده شدنی است. اعتماد به نفسی که بر اساس آن بتوان از نابودی اسرائیل 
حرف زد، از مقابله با حضور استکبار در منطقه و شکست سیاست های آن سخن گفت. این 
اعتماد به نفسی که شهید سلیمانی به ملت ها بازگرداند شعله ای از این انقالب اسالمی است 
که ان شاءاهلل هرگز خاموش نخواهد شد. وی در پایان خاطرنشان کرد: سوم ایشان نشان 
داد این مسیر پرخطر است و ممکن است منجر به شهادت هم بشود که خود بزرگ ترین 
دستاورد و پیروزی برای مسلمانان است و اینکه آزادسازی قدس دو وجه دارد: یکی پایان 
استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی که سرزمین های مسلمانان را اشغال کرده و وجه دیگر 
قداست زدایی از جماعت ها و گروه هایی است که با شعار اسالم و دین، ملعبه دست استکبار 
شده اند و امروز دروغین بودنشان و جوهره ذاتی شان که هیچ نسبتی با اسالم رحمانی ندارد 
مشخص شده است و قطب نما و مقصد ملت های طالب اسالم باید به یک سو متمایل شود 

و آن اسالم ناب محمدی است.

      صفحه 4

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبدانان )854943(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی راه پل ایالم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14 و شناسه ملی 10862075115

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,02,03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 اعضاء هیات مدیره وسمت آنها تا تاریخ 1401,2,3 بشرح 
ذیل تعیین گردیدند . - موسی عزیزی بشماره ملی 4549525851 بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - علی عزیزی بشماره ملی 4549860499 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره - خدیجه عزیزی بشماره ملی 0702071358 بسمت عضو هیئت مدیره - ملیحه عزیزی بشماره ملی 4549831405 بسمت عضو هیئت مدیره - مینا عزیزی 
بشماره ملی 4549860480 بسمت عضو هیئت مدیره - خدیجه غالمی بشماره ملی 4549495278 بسمت عضو هیئت مدیره - حسین عزیزی بشماره ملی 4549876808 
بسمت عضو هیئت مدیره. - ماریه عزیزی بشماره ملی 4549814497 بسمت عضو هیئت مدیره -2 موئسسه حسابرسی آبتین آرمان نامدار به شناسه ملی 14007240473 
بعنوان بازرس اصلی وآقای محبت عزیزپور بشماره ملی 4549501529بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند -3 روزنامه قدس جهت نشر 
آگهی های شرکت انتخاب شد. -4 کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته برات وغیره وسایر مکاتبات عادی اداری با امضاء آقای موسی 

عزیزی و مهر شرکت معتبر میباشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )855196(

آگهی تغییرات شرکت سیکا پارس سازه البرز )سهامی خاص( به شماره ثبت 13774 و شناسه ملی 14005293653

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,11,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. آقایان حسن پیری کد 
ملی 5099959611 ، حسین زاهدی الموتی کد ملی 4322373488 و خانم فاطمه حاجی کد ملی 4311139810 به عنوان اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2. خانم مریم ربیعی کد ملی 4324214549 به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا 
نجفی کد ملی 4310694292 فرزند عیسی متولد 1372,03,02 نشانی قزوین کوثر ما بین فلکه دوم و سوم خیابان 12 فروردین فجر2 

پالک 72 کد پستی 3471679339 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )855197(

آگهی تغییرات شرکت سیکا پارس سازه البرز )سهامی خاص( به شماره ثبت 13774 و شناسه ملی 14005293653

ملی  کد  پیری  حسن  آقایان   .1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,11,02 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
5099959611 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، حسین زاهدی الموتی کد ملی 4322373488 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه حاجی کد ملی 4311139810 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. 2. کلیه اسناد 
و مدارک و اوراق بهاء دار از قبیل چک ، سفته و برات و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق و نامه های عادی و اداری با 

امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )854203(

آگهی تغییرات شرکت بین المللی گردشگری بادران سهامی خاص به شماره ثبت 551271 و شناسه ملی 14008824507

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,12,14 ومجوز شماره 992303,551مورخ1398,01,27وزارت 
میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : 
استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله سعادت آباد ، خیابان سعادت آباد ، خیابان 
مربوطه در  ماده  و  یافت  تغییر  پستی 1998613134  کد  واحد شمالی   ، ، طبقه دوم  ، پالک -32   )12( اکبر  علی  شهید 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
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با  وارنا  سازه  مهر  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   2472 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت 

شناسه ملی 10861244291

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 
1395,01,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -علیرضا 
شهاب  و  ملی 1602630860  شماره  به  پور  علی 
و   0062320688 ملی  شماره  به  نیک  علیزاده 
 4890298691 ملی  شماره  به  پور  علی  نیلوفر 
بمدت  برای  مدیره  هیئت  اعضای  سمت  به 
قلی  اله  حجت  گردیدند  انتخاب  نامحدود 
موسسات  و  شرکتها  ثبت  اداره  سرپرست  تبار 

غیرتجاری شهرستانهای استان تهران
ثبت  کل  اداره  کشور  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان 
اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری ورامین )854207(
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )854208(

آگهی تغییرات شرکت توسعه پایش داده رادیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 450975 و شناسه ملی 14003928966

محمد   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,09,20 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ملی  به شماره  زارع  نیک  و محسن  و عضو هیت مدیره  به سمت مدیرعامل  ملی 0080184057  به شماره  ابوئی  امین 
0062605356 به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و تعهد آور 
شرکت از فبیل چک و سفته و برات و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هیئت مدیره 

متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میاشد. 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )854209(

آگهی تغییرات شرکت ویژن نماد فوم سهامی خاص به شماره ثبت 434619 و شناسه ملی 10320850137

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396,02,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : افراد ذیل به سمت اعضاء 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند : آقای سید اکبر اطیابی به شماره ملی 0055068375به سمت رئیس هیئت مدیره 
به شماره ملی  فائزه سادات اطیابی  نائب رئیس هیئت مدیره خانم  به سمت  به شماره ملی 1219535168  آقای سید حسن اطیابی 
0012393681به سمت مدیر عامل )خارج از هیئت مدیره و سهامداران( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل – چک – 

سفته – برات- قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک منفردًا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )854210(

آگهی تغییرات شرکت توسعه پایش داده رادیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 450975 و شناسه ملی 14003928966

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,09,21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدی ابویی به شماره ملی2061290728 با دریافت 
کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید و محمد امین ابویی به شماره ملی 0080184057 با دریافت مبلغی از صندوق 
شرکت مبلغ سهم الشرکه خودرا به 20825000 ریال کاهش دادند بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 812175000 ریال به مبلغ416500000 ریال کاهش 
یافت و ماده قانونی اساسنامه اصالح یافت. . بنابراین لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه به شرح زیر میباشد. محمدامین 

ابویی به شماره ملی 0080184057دارنده 20825000 ریال محسن نیک زارع به شماره ملی 0062605356دارنده395675000 ریال  
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )854211(

آگهی تغییرات شرکت توسعه پایش داده رادیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 450975 و شناسه ملی 14003928966

پرداخت  با   0062605356 ملی  شماره  به  زارع  نیک  محسن   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,09,20 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مبلغ395675000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت و سرمایه شرکت از مبلغ 416500000 ریال به مبلغ 812175000 ریال افزایش یافت و ماده 
ابویی  محمدامین  میباشد.  زیر  شرح  به  سرمایه  افزایش  از  پس  هریک  الشرکه  سهم  میزان  و  شرکا  لیست  بنابراین   . گردید  اصالح  شرح  بدین  اساسنامه  در  مربوطه 
ملی  شماره  به  زارع  نیک  محسن  ریال   98000000 دارنده  ملی2061290728  شماره  به  ابویی  مهدی  ریال   318500000 0080184057دارنده  ملی  شماره  به 
0062605356دارنده395675000 ریال امضای کلیه اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای 

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میاشد. و ماده قانونی اساسنامه بدینوسیله اصالح گردید . 
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5روزنامـه صبـح ایـران

انتظار می رود یکشنبه »عید سعید فطر« باشد  معارف: حجت االسالم علیرضا  موحد نژاد ، عضو ستاد استهالل دفتر رهبر معظم انقالب اعالم کرد: پیش بینی کارشناسان آن است که هالل ماه شوال در 
غروب شنبه قابل دیدن است و انتظار داریم که بر اساس تقویم، روز یکشنبه چهارم خرداد عید سعید فطر باشد؛ البته از غروب شنبه، ۱۰۰ گروه رصدی در استان های مختلف نیز با بهر ه گیری از تجهیزات مناسب، 

برای دیدن هالل ماه شوال فعالیت خواهند کرد؛ و اگر رهبر انقالب، گزارش ها را در خصوص رؤیت هالل ماه به لحاظ شرعی اطمینان بخش بدانند، عید سعید فطر اعالم می شود.

 گزیده ای از گفت وگوی  سایت شورای عالی حوزه علمیه خراسان 
با حجت االسالم  دکتر علیرضا قائمی نیا

انقالب اسالمی، حوزه های علمیه را واقع گرا کرد©
معارف: نیاز و مشکل حوزه های علمیه در حال حاضر ناشی از دو مسئله و موضوع 
مهم و اساسی است؛ یکی معضل معرفتی و دیگری اخالقی؛ نیاز مبرم جامعه امروزی 
بحث گسترش و فراگیری اخالق و معنویت در جامعه است. امروزه سوگمندانه شاهد 
استقبال نامیمون جامعه اسالمی از عرفان ها و معنویت های فاقد ارزش و دین گریز 
دنیای سکوالر غرب هستیم؛ این نشان دهنده عطش جامعه به اخالقیات و ارزش های 
الهی و توحیدی است. ما نیازمند عالمان ربانی و اخالق مند در جامعه هستیم تا این 
گسست ها و نیازمندی ها را مرتفع کنند. جهان سکوالر غرب نمی تواند راهبر خوبی 

برای ارزش های انسانی باشد. 
جهان معاصر امروز به حقیقت با بحران معنویت روبه رو است و این کاستی به  وضوح 
در مناسبات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جهان غرب قابل  رؤیت است. ما نیازمند 
بازگشت به اخالق و معنویت توحیدی و الهی هستیم. باید تدابیری اندیشیده شود 
که مناسبات معرفتی، حوزه های علمیه را روز به  روز شکوفاتر و بالنده تر کنند. امروزه 
بحث ها و مناسبات معرفتی، نیاز اساسی نهادهای علوم دینی هستند. نکته بایسته و 
مهم دیگر در باب حوزه مطلوب و واقع نگرانه آینده، موضوع استقالل این نهادها و عدم 
وابستگی سیاسی این جریان ها به جناح ها، طیف ها و گروه های مختلف سیاسی است. 
سیاست زدگی و تأثیرپذیری مدیریتی از بُعد سیاسی و وابستگی فکری و عملی به 
جریان های خاص، نقطه مهم و اثرگذار بر نهادهای علمی در طول تاریخ بوده است. 

امروزه حوزه باید هر چه بیشتر از این آفات فاصله بگیرد.

حوزههایعلمیههمگامبانیازمندیهایانقالباسالمیتعریفنشدهاند»
حوزه های علمیه همگام با نظام اســالمی و نیازمندی های انقالب اسالمی تعریف و 
تبیین نشده اند و این امر یک تحول اساسی در نظام آموزشی نهادهای علوم دینی را 
می طلبد. تالش ها و پژوهش های علمی می بایست در تعامل با نیازهای جهان کنونی 
و عصر نوین اجتماعی تشریح شوند. این نکته نیز در تحلیل شرایط کنونی نمی بایست 
مغفول بماند که در سال های گذشــته، تالش ها و آثار گرانسنگ و مهمی از سوی 
محققان حوزه به ساحت های علمی کشور عرضه شده اند؛ اما این دستاوردها طبعاً در 
سطح و اندازه ای نبوده اند که نیازهای امروز انقالب و نظام اسالمی را برآورده کنند.در 
حال حاضر، نیازمند بازنگری در نظام آموزشی حوزه های علمیه هستیم. به یاد دارم 
که شهید مطهری)ره( در یکی از یادداشت های خود بیان کرد: مسائلی وجود دارد که 
حوزه های علمیه می بایست در آینده، در باب آن ها ورود داشته باشند. این نظرات که 
عمدتاً متعلق به پیش از پیروزی انقالب اسالمی است، دربرگیرنده تحقیقات گسترده 
در باب موضوعات انسان شناسی، فلسفه و اقتصاد فراروی بشر است که هم  اینک و 
پس از گذشت چند دهه از پیروزی انقالب اسالمی مشاهده می شود که این مسائل، 
موضوعات مهم جامعه هستند و هنوز در تحقق آن ها کار شایسته و درخوری انجام 

نشده است.
 مسائل سیل آسای دنیای نوین و گسترده امروزی با توجه به گسترش روزافزون نیازها 
و فضای فراگیر رسانه ای، می طلبد که نیازهای روز، با بازنگری نظام های آموزشی و 
تحقق حوزه مطلوب محقق و اجرایی شوند.شرایط به  گونه ای مشهود است که گویی 
انقالب اسالمی خود، حوزه های علمیه را از مختصات ایده آلیستی، به حالت واقع گرایانه 
وارد کرده است و آن نظام آموزشی و مطالعاتی که تقریباً در یک محدوده انتزاعی و 
محدود فعالیت داشت، امروزه به عالم واقع  داخل شده است. هم  اکنون این نهادهای 
علمی می بایست نظام مند و در چارچوب حل  و فصل معضالت اجتماعی گام بردارند. 
این محک اساسی، عرصه حقیقی مبارزه علمِی نهادهای آموزشی و پژوهشی هستند 

که باید هوشمندانه مرتفع شود.
مطالعات حوزوی هم  اکنون می بایست تلفیقی از دو بخش مختلف باشند؛ یکی اینکه 
مباحث ســنتی حوزه همانند فقه، اصول، کالم و فلســفه، پویاتر، فعال تر و با توجه 
به تعاریف امروزی پیگیری شــوند و دیگر اینکه علوم جدید و اقتضاهای نوین نیز 
باید اجرایی و عملیاتی شوند.مطالعات علوم انسانی با متدهای نوین و تحقیقی فقهی 
امروزی باید در حوزه های علمیه نهادینه شوند. امروز شاهد تقابل علوم انسانی غربی و 
علوم انسانی برآمده از منابع وحیانی و الهی هستیم. این مواجهه باید به صورت نظام مند 

مورد توجه نهادهای علوم دینی واقع شود. 

معارف: ســالم بــه روزه داران؛ ســالم به 
میهمانان خدا؛ سالم به افرادی که یک ماه 
دهان بستند و خود را در مقابل پروردگار 
خاضع و خاشع نشان دادند و با خدای خود 
به راز و نیاز پرداختنــد و مقید بودند که 
خودشان را از گناه پرهیز بدهند. در روایتی 
ائِِم َفْرَحَتاِن؛ َفْرَحٌه ِعْنَد  آمده است که »لِلصَّ
« یعنی  إِْفَطارِهِ َو َفْرَحٌه ِعْنَد لقاءاهلل َعزَّ َو َجلَّ
برای روزه دار دو مرتبه خوشــحالی وجود 
دارد؛ یکی هنگام افطار و دیگری در موقعی 
که به لقاءاهلل مشــرف می شــود. روز عید 
فطر نیز بهترین خوشحالی برای کسی به 
حساب می آید که یک ماه روزه ماه رمضان 

را گرفته است.
روز عید فطر نمایشی از عبودیت بندگان در 
پیشگاه پروردگار است که به واسطه دستور 
خداوند یک ماه اطاعت او را کردند و پرهیز 

از محرمات روزه داشتند.
 آن ها روز عید فطر را عید می گیرند و باز 
به فرمان پروردگار متعال در این روز، روزه 
نمی گیرند چون روزه عید فطر حرام است؛ 
این یک اطاعت محض است. انسان مؤمن 
به خدای خود می گوید خدایا روزی که تو 
روزه گرفتن را واجب کردی، در ساعت های 
طوالنی و روزهای گرم ســال از خوردن و 
آشــامیدن پرهیز کردم و روزی که حرام 
کردی توجه دارم که حتی یک دقیقه هم 

به عنوان روزه امساک نداشته باشم.

عیدفطر،روزشادمانیکسیاست»
کهخدارااطاعتکرده

روز عید فطر، روز شــادمانی هر روزه دار و 
هر فردی است که اطاعت پروردگار کرده 
اســت. روزه دار در این روز پس از یک ماه 
اطاعت مخصــوص خدا، نمــاز عید را به 
شکرانه یک ماه روزه داری بجا می آورد. روز 
عید فطر برای افرادی که غفلت ورزیدند و 
روزه نگرفتند، عبرت است؛ آن ها شب ها را 
تــا صبح خوابیدند و اهل راز و نیاز نبودند. 
یک ماه به روزه دار و کسی که طاعت خدا 
می کرد، دهن کجی و حرمت شکنی کردند 
و در مقابــل روزه داران روزه خوردنــد. اما 

سیاهی شــب گذشت و ظلمت کسی که 
روزه نگرفت همچنان ادامه دارد. ماه رمضان 
برای همه گذشــت اما روزه دار با افتخاری 
ویژه در پیش خدا ســرافراز است و کسی 
که روزه را خورده و آن فرصت را از دســت 
داده، خجالت زده و سرافکنده خواهد بود؛ 
امید است که او هم به راه راست آمده، توبه 

کرده و خودش را اصالح کند.
نماز عید فطر تجمعی از سوی مسلمانان 
است. این تجمع، هماهنگی و ائتالف پشت 
دشمنان اســالم را می شکند و یک مانور 
قدرت به حساب می آید اما متأسفانه امسال 
به واسطه شــیوع ویروس کرونا نمی توان 
تجمعــات روز عید فطر را برگزار کرد ولی 
حدود 2میلیارد مسلمان جهان برای ادای 
نماز عید فطــر می ایســتند و خداوند را 
پرستش می کنند. این افراد اگر با هم متحد 
شوند هیچ دشــمنی نمی تواند در مقابل 
آن ها قیام کند؛ کما اینکه امیدواریم ائتالف 
مسلمانان جهان روز به روز بیشتر شود و 
بتوانیم دشمن صهیونیست را از فلسطین 
خارج کنیم و مســجداالقصی را از دست 
صهیونیســم نجات دهیم. اسالم تجمع را 
دوســت دارد و به صورت های مختلف از 
برگزاری نماز جماعت، نماز جمعه و نماز 

عیدین گرفته تا حج که یک کنگره جهانی 
به حساب می آید را پایه گذاری کرده است.

یکماهروزهداریسپریمحکم»
دربرابرگناهاست

عید فطر برکات زیادی دارد و آغاز ســال 
جدیــدی اســت؛ روزهایی که انســان از 
روزه فراغــت پیدا کرده و با افتخار هر چه 
تمام تر سال دیگری را شروع می کند، آغاز 
سال عبادی است. امیدواریم همه در فکر 
این باشــیم که در تمام عمر از محرمات 
خودداری کنیــم. روزه تمرینی برای کّف 
نفس، ورع و تقواست. همان طور که انسان 
به واســطه فرمان خدا از خوردن آب و نان 
خودداری می کند و دهان را می بندد، چشم 
و گوشش هم باید در مقابل گناه این حالت 
را داشته باشند. دل او هم باید حالت کّف 
نفــس را در مقابل کینه ورزی نســبت به 
مسلمانان داشته باشند؛ این از همه مهم تر 
است؛ پاک کردن و تزکیه دل از همه چیز 

مهم تر است.
خداوند در آیات 88 و 89 ســوره شــعراء 
می فرماید: »یَــْوَم اَل یَنَفُع َماٌل َواَل بَُنوَن إاَِلّ 
َمْن أَتَی اهلل بَِقلٍْب َسلِیٍم« یعنی روز قیامت 
روزی است که هیچ مال و فرزندی به درد 

آدم نمی خورد مگر اینکه انسان 
با دلی پاک و ســالم به محضر 
ذو الجالل حاضر شود. دل انسان 
در این روز نباید به خودخواهی، 
کینه توزی، شــرک و ریا آلوده 
باشــد. دل اگر پاک شــد، زبان 
و چشــم نیز پاک خواهند بود. 
زبان، دست و عمل ناپاک دلیل 

بیماری دل است.
سپری  روزه داری  ماه  یک 
محکم در برابر گناه است 
و امیدواریم خداوند متعال 
این توفیــق را به همه ما 
عنایت کند کــه از روزه، 
عیــد فطر، مراســم آن و 

نمازش استفاده کنیم. عالوه 
بر این موارد عید فطر نمادی برای کمک به 
مستمندان نیز هست. فطریه ای که در این 
روز پرداخته می شود گرچه جزئی است اما 
پرداخت آن یک وظیفه عمومی و نمادی 
از مسئولیت انســان در مقابل مستمند و 
بی نواست. انسان نباید این مسئولیت خود 
را فرامــوش کند و باید بــرای رضای خدا 
و عمل به وظیفه شــرعی فطریه خود را 

پرداخت کند.

گفتاری از آیت اهلل محمدهادی عبدخدایی، در استقبال از عید سعید فطر

نمایشگاهعبودیتبندگاندرپیشگاهپروردگار

فطریه، نمادی از 
مسئولیت انسان 

در مقابل مستمند 
و بی نواست

بــــــرش

جلوه ای از سنت نبوی     ©
چه خوش روزها و شب ها که در یاد و مناجات 
گذشت و چه خوش تر، روزی که پیش روست! 
به بار نشســتن نهال فطرت، ســالمت تن و 

شیرینی میوه تقوا گوارایتان!
حضرت امام علی بن موســی الرضا)ع( فرمود: 
صبح روز فطر، از پِس غسل، خود را خوشبو کن، 
شانه بزن، پاکیزه ترین جامه ات را بپوش، پیش از 
حضور در عیدگاه چیزی بخور، چون آهنگ نماز 
کردی، زیر آسمان برو و ایستاده بر زمین، نه بر جز 
آن، بسیار یاد خدا کن و با اشک و البه از او بخواه 
 که آخرین فطر تو نباشــد، که توفیق از اوست. 

)نک به: فقه الرضا، ص 213(
و پرده ای دیگر؛ امام)ع( پیشــتر و بارها، خود را 
نشانه توحید معرفی کرده بود. )نک به: حدیث 
سلســله الذهب( جلــوه ای از این حقیقت در 
یکم شــوال ســال 201ق رخ نمود. حضرتش 
به خواهش مأمون آماده برپا داشــتن نماز عید 
شد. از وزیر تا افســر و از عالم تا عامی خود را 
به خانه امام رسانده بودند تا از همان آستان، با 
همراهی پاره تن رسول)ص(، با تکبیر و تهلیل، 
عازم مصال شوند. مرو تا آن روز چنین اجتماعی 
بــه خود ندیده بود. ُخرد و کالن و زن و مرد در 
همه مسیر، حتی بر بام ها چشم به انتظار نشسته 
بودند. ماه تابان هاشمی، با دستاری ساده بر سر، 
پیراهنی بلند و سفید و پاهایی برهنه طلوع کرد. 
دل ها سخت به تپش افتاد، چشم ها از دیدن آن 
همه وقار و سادگی به اشک نشست و زبان ها به 
تسبیح و تحسین گویا شد. حتی در و دیوار مرو، 
که نه کمتر از کوه ها در برابر مناجات داوود)ع( 
بود؛ )نک به: سبأ، 10( به همنوایی برخاسته و با 
پژواک خود غلغله ای در زمین و زمان افکنده بود.    
معلوم بود این شکوه الهی برای سلطنتی که به 
ناحق نام خالفت بر خود نهاده بود، دستاوردی 
جز رنگ باختگی و فروپاشــی نخواهد داشت. 
تازه این، آغاز راه بود و کســی را یارای آن نبود 
که پیش بینی کند به هنگام اقامه نماز چه رخ 
خواهد داد و در خطبه ها چه گفته خواهد شد. 
...امیران، فرمان بازگشت یافتند و مردم به زور 
سرنیزه پراکنده شدند و حسرت آن نماز هنوز بر 
دل هاست! )نک به: کلینی، الکافی، ج1، ص488 

و مطهری، مجموعه آثار، ج17، ص350(
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رمضانیه

دکترامیر سلمانی رحیمی
 پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس رضوی

مجهول المکان 
خواهان آقای محمود اکبری دادخواس��تی به طرفیت آقای سید هادی اش��رفی ورنوسفادرانی فرزند سید الماس 
به خواس��ته الزام به تنظیم سند رسمی ،تقدیم شورای حل اختالف شهرستان فامنین نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه ۱۱۲واق��ع در فامنین ارجاع وبا ش��ماره بایگان��ی ۱۱۲/۹۹۰۰۰۱۲ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 
مورخه۱3۹۹/۴/۱۰ س��اعت ۹صبح تعیین ش��ده اس��ت.به علت مجهول و المکان بودن و درخواست خواهان وبه 
تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امورمدنی و دستور شورای حل اختالف مراتب 
یک نوبت دریکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس ازنشرآگهی واطالع از مفاد آن به شعبه ۱۱۲ 
شورای حل اختالف شهرستان فامنین مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود دروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.)م الف ۴۸( آ-۹۹۰۱3۹۷
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۱۱۲ شورای حل اختالف شهرستان فامنین - زهرا محمدی

آگهی اخطار مزایده مال غیر منقول اسناد رهنی پرونده کالسه ۹۶۰۱۰۹۳
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه فوق له بانک کش��اورزی بهار به آقای ولی ا...س��یفی )راهن(ابالغ میش��ود که 
ضامن شرکت تعاونی دامپروری شکوه سپیدار می باشید که به علت عدم انجام تعهد ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی نیمه محصور به انضمام اش��جار مغروس��ه درآن به مساحت ۱۵۷۴۸/۶۰متر مربع پالک باقیمانده سیصد 
وهفتادوهش��ت فرعی مجزی ش��ده از یک اصلی واقع در حومه بخش سه همدان که در راستای استاندارد سازی 
به پالک بیس��ت و هفت هزارویکصدوبیس��ت وچهارفرعی از یک اصلی تبدیل ش��ده است ذیل ثبت ۱۵۵صفحه  
۸3۱دفتر اول به ش��ماره چاپی ۲۱۱۰۰۷به نام آقای ولی اله سیفی ثبت وسند مالکیت صادر و تسلیم شده است 
.در روزیکشنبه مورخ ۱3۹۹/۴/۱۵دراداره اجرای اسناد رسمی همدان واقع درسعیدیه باال ازطریق مزایده بفروش 

میرسد.این ابالغ صرفا جهت اطالع می باشد.)م الف ۲۹۱( آ-۹۹۰۱3۹۸  تاریخ انتشار :۹۹/3/3
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان - جالل حدادی 

آگهی 
برابرکالس��ه پرونده شماره ۱3۹۷۱۱۴۴۱۰۰۱۸۰۰۰۵3۲ ورای ش��ماره ۱3۹۹۶۰3۱۰۰۱۸۰۰۰۴۸۱ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک عباس اباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی بهروز جعفری جلیس��ه فرزند موس��ی به ش��ماره 
شناسنامه۱33 صادره نوشهر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت۷۲-۱۱۰متر 
مربع از پالک ثبتی ۷۵۵فرعی از 3۷۲ اصلی واقع در قریه تیلورسر خریداری از مالک رسمی/ عادی محمد جانعلی 
طالبلومحرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف ۱۹۹۰۱۲۰۱  آ-۹۹۰۱3۹۹
تاریخ انتشار اول: ۱3۹۹/۰3/۰3

تاریخ انتشار دوم: ۱3۹۹/۰3/۱۷  
حمیدرضا قنبری

رئیس ثبت اسناد و امالک عباس آباد

آگهی
برابرکالس��ه پرونده شماره ۱3۹۷۱۱۴۴۱۰۰۱۸۰۰۰۵33 ورای ش��ماره ۱3۹۹۶۰3۱۰۰۱۸۰۰۰۴۸۲ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک عباس اباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جعفر جامعی طبالوندانی فرزند قربان به ش��ماره 
شناس��نامه33۰ صادره تنکابن نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مساحت۹۸-
۱۲۰متر مربع از پالک ثبتی ۷۵۵فرعی از 3۷۲ اصلی واقع در قریه تیلورسر خریداری از مالک رسمی/ عادی مریم 
جامعی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف ۱۹۹۰۱۲۰۲  آ-۹۹۰۱۴۰۰
تاریخ انتشار اول: ۱3۹۹/۰3/۰3
تاریخ انتشار دوم: ۱3۹۹/۰3/۱۷

حمیدرضا قنبری
رئیس ثبت اسناد و امالک عباس آباد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم آفاق اعظمی بیدپارس��ی دارای شناس��نامه ش��ماره ۱3۲۶ به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
3/۹۹۰۰۰۱۹ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عبدالحق 
کمال��ی براکوهی  به شناس��نامه ۱ در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۱ در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱-  آفاق اعظمی بیدپارسی فرزند ذبیح اله ش ش ۱3۲۶ متولد ۱33۹/۸/۸ صادره از ح ۲ خواف همسر متوفی 

۲- رضا کمالی براکوهی فرزند عبدالحق ش ش ۶3۴۷ متولد ۱3۵۶/۱/۱ صادره از یک تهران فرزند مرحوم
3- علی کمالی فرزند عبدالحق ش ش ۰۷۴۹3۸۴۸۱۶ متولد ۱3۶۰/۱/۱ صادره از تایباد فرزند مرحوم 

۴- فرزان��ه کمالی براکوهی فرزند عبدالح��ق ش ش ۰۷۴۸۴۲۲۲۲۶ متولد ۱3۵۸/۱۰/۱ ص��ادره از تایباد فرزند 
مرحوم 

۵- زهره کمالی براکوهی فرزند عبدالحق ش ش ۱۷۵۰ متولد ۱3۶۰/۱۱/۱۱ صادره از تایباد فرزند مرحوم 
۶- منی��ره کمالی براکوه��ی فرزند عبدالح��ق ش ش ۰۷۴۰۱۸۱3۴3 متولد ۱3۷۲/۲/۸ ص��ادره از تایباد فرزند 

مرحوم 
۷- ملیح��ه کمالی براکوهی فرزن��د عبدالحق ش ش ۰۷۴۰۲۶۶۴۹۷ متول��د ۱3۷۴/۲/۲۸ صادره از تایباد فرزند 

مرحوم 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 3۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار : ۱3۹۹/۰3/۰3  آ-۹۹۰۱3۸۱
محمد باری

قاضی شورا شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای ماشاءاله اعظمی دارای شناسنامه شماره ۰۷۴۸۴۰۰۹۶۶ به شرح دادخواست به کالسه ۹۸۰3۹3 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالم نبی اعظمی  به شناسنامه 
۰۷۴۸۴۵3۸۵۷ در تاری��خ ۱3۹۸/۸/۱۰ در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : 
۱-  عظیمه عظیمی آبقه ئی با کد ملی ۰۷۴۸۴۵۵۸۸۴ فرزند گل محمد صادره از تایباد همسر متوفی

۲- مرتضی اعظمی با کد ملی ۰۷۴۸۷۰۹۱۹3 فرزند غالم نبی صادره از تایباد فرزند متوفی
3- ماشاءاله اعظمی با کد ملی ۰۷۴۸۴۰۰۹۶۶ فرزند غالم نبی صادره از تایباد فرزند متوفی
۴- محسن اعظمی با کد ملی ۰۷۴۹۷۹۰۰3۲ فرزند غالم نبی صادره از تایباد فرزند متوفی
۵- احسان اعظمی با کد ملی ۰۷۴۰۰۰۷۵۱3 فرزند غالم نبی صادره از تایباد فرزند متوفی

۶- لیال اعظمی با کد ملی ۰۷۴۹3۶۵۲۵۰ فرزند غالم نبی صادره از تایباد فرزند متوفی
۷- کبری اعظمی با کد ملی ۰۷۴۹3۷۶۹۸۸ فرزند غالم نبی صادره از تایباد فرزند متوفی
۸- سهیال اعظمی با کد ملی ۰۷۴۹3۹۶۸3۰ فرزند غالم نبی صادره از تایباد فرزند متوفی
۹- مریم اعظمی با کد ملی ۰۷۴۹۴۰۸33۲ فرزند غالم نبی صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 3۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار : ۱3۹۹/۰3/۰3  آ-۹۹۰۱3۸۲
سیدسعید هرمزی

قاضی شورا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای اسمعیل مددی دارای شناسنامه شماره ۱ به شرح دادخواست به کالسه ۴/۹۹۰۰۰۰۷ از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عیسی مددی  به شناسنامه ۰۷۴۰۰۹۴۰۰۹ 

در تاریخ ۱3۹۹/۱/۴ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱-  اسمعیل مددی فرزند عظیم به ش ملی ۰۷۴۹۴۶۰۰۴۰ متولد ۱3۲۱/۰۲/۱۲ پدر متوفی 

۲- زهرا مختاری فرزند رمضان به ش ش 3۶۶3 متولد ۱333/۱/۲ مادر متوفی 
3- فاطمه ابراهیمی به ش ملی ۰۷۴۰3۰۴3۰۵ متولد ۱3۷۵/۱/۲۱ همسر متوفی 

۴- مسیحا مددی فرزند عیسی به ش ملی ۰۷۴۱۰۶۴۲۲۷ متولد ۱3۹۷/3/۶ فرزند متوفی 
۵- سبوحا مددی فرزند عیسی به ش ملی ۰۷۴۰۹۴۴۷۲۱ متولد ۱3۹3/۱۲/۱۵ فرزند متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 3۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد. تاریخ انتشار : ۱3۹۹/۰3/۰3 آ-۹۹۰۱3۸3
حسن رضائی منفرد

قاضی شورا شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حبیب اله تیموری نیا دارای شناس��نامه ش��ماره ۰۷۴۱۰۵۲33۴ به شرح دادخواست به کالسه 
۹۸۰۴33 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان افسانه تیموری نیا  
به شناس��نامه    در تاریخ ۱3۹۸/۱۰/۲۲ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : 
۱-  حبیب اله تیموری نیا با کد ملی ۰۷۴۱۰۵۲33۴ فرزند رمضان صادره از تایباد پدر مرحومه
۲- معصومه مصطفائی به شماره شناسنامه ۱۴۷ فرزند گل محمد صادره از تایباد مادر مرحومه 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 3۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد. تاریخ انتشار : ۱3۹۹/۰3/۰3  آ-۹۹۰۱3۸۴
سیدسعید هرمزی

قاضی شورا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

آگهی دعوت افراز
چون آقای حمید براهوئی فرزند عیس��ی احدی از مالکین مش��اعی پالک ۹/۹۲۶- اصلی واقع   در بخش۲ سیستان 
شهرستان زابل خیابان ارتش کوچه ۷ طبق درخواست شماره ۱۰۲/۵۶۸-ز مورخ ۹۹/۲/۱ تقاضای افراز سهمی خود را 
از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال ۱3۵۷ را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای 
افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق 
ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و 
حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت ۸ صبح مورخ ۱3۹۹/3/۲۵ دراین 
اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، 
یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. تاریخ انتشار :  ۱3۹۹/3/3  م الف: ۴۰ آ-۹۹۰۱3۷۴

مهدی پهلوانروی 
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون ورثه رضا قلی طاهری فرزند محمدعلی احدی از مالکین مشاعی پالک ۱/۲۱۷- اصلی واقع   در بخش۲ 
سیس��تان شهرس��تان زابل  طبق درخواست شماره ۸۱۶- ز  مورخ ۱3۹۹/۱/۲۵ تقاضای افراز سهمی خود را از 
پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب س��ال ۱3۵۷ را از این اداره نموده ودر ذیل 
تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد 
لذا مراتب طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا آگهی می گردد و از س��ایر مالکین 
مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 
۸ صبح روز۱3۹۹/3/۲۲ دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان 
عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف: 

3۶ تاریخ انتشار :۱3۹۹/3/3  آ-۹۹۰۱3۷۵
مهدی پهلوانروی

رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون خانم زهرا ش��اهنی فرزند علیرضا احدی از مالکین مشاعی پالک ۱/۱۱۵۵- اصلی واقع   در بخش۲ سیستان 
شهرستان زابل خیابان باهنر طبق درخواست شماره ۱۰۲/۴۶۹- ز  مورخ ۱3۹۹/۱/3۰ تقاضای افراز سهمی خود را 
از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال ۱3۵۷ را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای 
افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق 
ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و 
حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت ۸ صبح روز۱3۹۹/3/۲۲ دراین 
اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، 
یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف: ۲3  آ-۹۹۰۱۴۰۸ تاریخ انتشار :۱3۹۹/3/3 

مهدی پهلوانروی - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای سید علیرضا فاطمی نورالهی فرزند سید مهدی احدی از مالکین مشاعی پالک ۱3۹۴/۱۹۱- اصلی واقع   
در بخش یک سیستان شهرستان زابل خیابان زال طبق درخواست شماره ۱۰۲/۴۴۵-ز مورخ ۹۹/۱/3۰ تقاضای افراز 
سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال ۱3۵۷ را از این اداره نموده 
ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی 
باشد لذا مراتب طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع 
و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت ۸ صبح مورخ 
۱3۹۹/3/۲۲ دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر 

مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف: ۲۱ آ-۹۹۰۱3۷۶
مهدی پهلوانروی

رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چ��ون خانم عصمت پودینه صبور فرزند محمد احدی از مالکین مش��اعی پ��الک ۱/۹۷۶- اصلی واقع   در بخش۲ 
سیس��تان شهرستان زابل تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع 
مصوب س��ال ۱3۵۷ را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مش��اعی 
دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم 
االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند 
دعوت بعمل می آید تا در ساعت ۸ صبح مورخ ۱3۹۹/3/۲۵ دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم 
رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل 

افراز نخواهد شد. م الف: 3۷  آ-۹۹۰۱3۷۷
تاریخ انتشار :  ۱3۹۹/3/3 

مهدی پهلوانروی - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای ابراهیم دیداری فرزند حس��ن احدی از مالکین مش��اعی پالک ۲۸۸ فرعی از ۱- اصلی واقع   در بخش۲ 
سیس��تان شهرستان زابل طبق درخواست شماره ۱۰۲/۴۸۷- ز  مورخ ۱3۹۹/۱/3۱ تقاضای افراز سهمی خود را از 
پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال ۱3۵۷ را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای 
افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق 
ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و 
حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت ۸ صبح روز مورخ ۱3۹۹/3/۲۲ 
دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت 

پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف: 3۵ آ-۹۹۰۱3۷۸
تاریخ انتشار :  ۱3۹۹/3/3 

مهدی پهلوانروی  -  رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای محمد حس��ین پودینه ئی فرزند غالمعلی احدی از مالکین مش��اعی پالک ۱/۱۱۲۰۹ -اصلی واقع   در 
بخش۲ سیستان شهرستان زابل خیابان جام جم کوچه ۷ طبق درخواست شماره ۱۰۲/۱۶۲- ز  مورخ ۱3۹۹/۱/۲۴ 
تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب سال ۱3۵۷ را از 
این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها 
مش��خص نمی باش��د لذا مراتب طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از 
سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در 
ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱3۹۹/3/۸ دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور 
و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.

تاریخ انتشار : ۱3۹۹/3/3  م الف: ۲۰ آ-۹۹۰۱3۷۹
مهدی پهلوانروی

رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عباس پیشان با تسلیم دو برگ فرم فقدان سند مالکیت که امضاء شهود را در دفتر اسناد رسمی شماره ۲ زابل 
گواهی نموده است  اعالم داشته که  سند مالکیت ۱.۵ دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی از ۱3۷ فرعی 
از ۴۷-اصلی واقع در بخش یک سیس��تان ملکی نامبرده صادر و تس��لیم گردیده و اعالم داش��ته که بر اثر جابجایی 
مفقود گردیده  لذا مراتب بموجب تبصره یک اصالحی ماده  ۱۲۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت  آگهی می شودکه 
هر کس��ی نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد  ظرف 
مدت ده  روز از تاریخ انتشار آگهی  باین اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تس��لیم و رس��ید دریافت نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسیده یا در صورت اعتراض سند مالکیت ارائه 
نش��ود اداره ثبت اس��ناد زابل طبق مقررات به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن  به متقاضی مبادرت خواهد 

نموده. م الف:۱3۶ آ-۹۹۰۱3۸۰
تاریخ انتشار: ۹۹/3/3

مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱3۹۸۶۰3۱۰۰۰۴۰۰۰۹۰۷   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض خانم صغری کریمی شفیعی فرزندمحمدعلی 
به شماره شناسنامه ۴3۷  صادره ازبابل باکدملی ۲۰۶۱۹۱3۸۵۷ متقاضی کالسه ۹3۱درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
ی��ک  قطعه زمی��ن بابنای احداثی در آن به مس��احت ۹3/۷  متر مربع قس��متی از پ��الک ۵۷/۱۰۹۰-اصلی واقع 
دربخش۱۱ بابل ثبت بابل واگذاری از جوار فیروزمهر محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله ۱۵روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار یا محلی آگهی میگردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به رای صادره 
فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم ورسید دریافت نمایند ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
نماید در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت 
مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه 

نمیباشد.   م الف ۱۹۹۰۱۰3۷  آ-۹۹۰۱3۷3
 تاریخ انتشار نوبت اول ۹۹.3.3

تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۹.3.۱۸
 شهرام خسروی  

رئیس ثبت اسناد امالک بابل

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای س��ید علی اکبرحس��ینی  دارای شناس��نامه  ۵۷۴۹۱۲۵۸۹۰ به شرح دادخواست به کالسه  ۵۲ 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان میرزا حس��ن حسینی    به 
شناسنامه   ۵۷۴۹۵۰۴۲۱۲ در تاریخ ۹۷/۶/۲۲  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به   
۱.  فاطمه بیگم  حسینی  فرزند میرزا حسن  کد ملی  ۵۷۴۹۶۴3۷۷۸  ت.ت  ۱33۵/۸/۴ نسبت فرزند مرحوم  

۲. س��ید علی اکبر  حس��ینی    فرزند  میرزا حس��ن   کد ملی  ۵۷۴۹۱۲۵۸۹۰  ت.ت  ۱33۹/۱/۱نس��بت فرزند 
مرحوم 

3. رباب بیگم حسینی   فرزند  میرزا حسن   کد ملی  ۵۷۴۹۷۱۴۰۲۰  ت.ت ۱3۴۵/۱/۱۰ نسبت فرزند مرحوم     
۴. سید محمد رضا  حسینی   فرزند میرزا حسن  کد ملی ۵۷۴۹۷۴۷۰۱۸ ت.ت ۱3۵۴/3/3 نسبت فرزند مرحوم

۵ .  زهرا بیگم حسینی  فرزند میرزا حسن  کد ملی ۵۷۴۹۱۲۷۱۱۷ ت.ت ۱3۴۴/۱/۱۰ نسبت فرزند  مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 3۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.آ-۹۹۰۱3۷۰
 سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم دشورای حل اختالف شهر خرو 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای سید علی اکبرحسینی  دارای شناسنامه  ۵۷۴۹۱۲۵۸۹۰ به شرح دادخواست به کالسه  ۵۱  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  سکینه بیگم حسینی    به شناسنامه   
3۶ در تاریخ ۱3۹۰/۱۲/۷  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   

۱.  فاطمه بیگم  حسینی  فرزند میرزا حسن  کد ملی  ۵۷۴۹۶۴3۷۷۸  ت.ت  ۱33۵/۸/۴ نسبت فرزند مرحوم  
۲. سید علی اکبر  حسینی    فرزند  میرزا حسن   کد ملی  ۵۷۴۹۱۲۵۸۹۰  ت.ت  ۱33۹/۱/۱نسبت فرزند مرحوم 
3. رباب بیگم حسینی   فرزند  میرزا حسن   کد ملی  ۵۷۴۹۷۱۴۰۲۰  ت.ت ۱3۴۵/۱/۱۰ نسبت فرزند مرحوم     
۴. سید محمد رضا  حسینی   فرزند میرزا حسن  کد ملی ۵۷۴۹۷۴۷۰۱۸ ت.ت ۱3۵۴/3/3 نسبت فرزند مرحوم

۵ .  زهرا بیگم حسینی  فرزند میرزا حسن  کد ملی ۵۷۴۹۱۲۷۱۱۷ ت.ت ۱3۴۴/۱/۱۰ نسبت فرزند  مرحوم
۶.  میرزا حسن حسینی    فرزند میر حسین  کد ملی ۵۷۴۹۵۰۴۲۱۲ ت.ت ۱3۱3/۱/3 نسبت همسر  مرحوم 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 3۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.آ-۹۹۰۱3۷۱
سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم دشورای حل اختالف شهر خرو 

اخطار اجرایی                                                                           
مشخصات محکوم علیه                                                                        

۱ – فاطمه حمیدی نیا
۲ –  حسین گلماه                                                          

نشانی محل اقامت :  ۱ -  مجهول المکان
 ۲- زبرخان روستای بوژمهران                                                                                                   
مشخصات محکوم له   نام :  فرشته بوژمهرانی نام پدر قدرت                                                                                                    

نشانی محل اقامت :  زبرخان روستای بوژمهران                
محکوم به                                                            

به موجب رای شماره  ۴۰۰  تاریخ   ۹۸/۱۲/3   شعبه  هفتم شورای حل اختالف شهر خرو و رای شماره – تاریخ 
– شعبه – دادگاه عمومی- که قطعیت یافته است 

محکوم علیه محکوم است به : به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو به شماره پالک 
۱۲- ۴۴۴ ب ۴۴ و پرداخت هزینه دادرسی و اخذ محکوم به در حق خواهان – ضمنا نیم عشر دولتی محاسبه شود .                  
 .به استناد ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱3۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی . اجتماعی . فرهنگی  محکوم 

علیه مکلف است                                                              
پس از ابالغ این برگ اجرایی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا 
انج��ام تعه��د و مفاد رای بدهد . در غیر اینصورت برابر مواد ۶۶.۶۴.3۸.3۵.3۴.۲۴. قانون اجرای احکام مدنی و مواد 
۵۲۶.۵۲3.۵۲۲ قانون دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد .آ-۹۹۰۱3۷۲ 

امضاء و مهر مسیول دبیر خانه شورا                                                                                                       
سید حسن سامغانی 

 امضا و مهر رئیس شورای حل اختالف حوزه هفتم
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سرپرست وزارت صمت تشریح کرد

جزئیات فروش ۲۵هزارخودرو در ایام عید فطر©
ایرنا: سرپرست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با تشریح ضوابط فروش ۲۵هزار 
دستگاه خودرو در ایام عید سعید فطر، 
گفت: شرایط خاصی در ضوابط فروش و 
اولویت های تحویل در نظر گرفته شده تا 
بتوان خودرو را فقط به مصرف کنندگان 
واقعی فروخت و تقاضای کاذب را حذف 
کرد. »حسین مدرس خیابانی« با اشاره به سیاست های ابالغی رئیس جمهوری به 
وزارت صنعت مبنی بر ســاماندهی بازار خودرو، افزود: این وزارتخانه در راستای 
اجرای سیاســت های دولت، برنامه ریزی های منسجمی را برای ساماندهی بازار 
خــودرو طراحی کرده که محور اصلی آن، افزایش تولید به منظور پاســخگویی 
بهینه به تقاضای موجود در بازار است. وی اظهار کرد: اما در کنار آن، با مجموعه 
سیاســت های تعریف شده نظارت کافی انجام خواهد شد تا عالوه بر ساماندهی 
موضوع ثبت نام فــروش و تحویل، زمینه برای عرضه مســتقیم محصوالت به 

مصرف کنندگان واقعی و حذف تقاضای کاذب از بازار خودرو نیز فراهم شود.
این مقام مسئول ادامه داد: براساس سیاست گذاری های وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و هماهنگی های به عمل آمده با خودروسازان، فروش ویژه ۲۵هزار دستگاه 
خودرو شامل ۱۵هزار دســتگاه خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو و ۱۰هزار 
دســتگاه خودروهای تولیدی گروه خودروســازی سایپا، در ایام عید سعید فطر 
انجام خواهد شد.سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در این دوره 
از فروش های خودروسازان، شروط محکمی برای ثبت نام کنندگان در نظر گرفته 
شده که براساس آن ثبت نام کنندگان عالوه بر شرایط اختصاصی، باید در ۳۶ ماه 
گذشــته هیچ گونه خودرویی خریداری نکرده و پالک فعال به نام خود نداشته 
باشند.وی با تأکید بر سیاست وزارت صنعت مبنی بر حذف دالالن از بازار خودرو 
و توجه ویژه نسبت به فروش خودرو به مصرف کنندگان واقعی، تأکید کرد: پیش  
ثبت نام و به روزآوری اطالعات از روز یکشــنبه چهارم خرداد ماه به مدت ۱۰ روز 
ادامه خواهد داشت و در نهایت ثبت نام قطعی از طریق سایت فروش خودروسازان 
به مدت یک هفته ادامه خواهد داشــت، ضمن اینکه شرایط سخت گیرانه ای در 
ضوابط فروش و اولویت های تحویل در نظر گرفته شده تا بتوان خودرو را فقط به 
مصرف کنندگان واقعی فروخت.مدرس خیابانی با بیان اینکه مراحل قرعه کشی با 
حضور مراجع نظارتی توسط خودروسازان انجام خواهد شد و اسامی منتخبان در 
این فرایند نیز به صورت رسمی منتشر می شود، گفت: ضوابط فروش به گونه ای 
تعیین شــده که به هیچ عنوان خریدار خودرو حق فروش وکالتی را نداشــته و 
خودرو فروخته شــده نیز قابل صلح نیست. وی ادامه داد: این در حالی است که 
اگر در هر یک از مراحل فروش، تکمیل وجه، تحویل خودرو و حتی هر بازه زمانی 
پس از تحویل خودرو مشخص شود که خریدار از ضوابط تعریف شده عدول کرده 
و سیستم های نظارتی تخلفات را کشف کنند، عالوه بر اینکه امتیاز خودرو از وی 
سلب خواهد شد، خودرو وی توقیف شده و مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد.

سرپرســت وزارت صنعت اظهار کرد: هیچ گونه محدودیتی در ثبت نام براساس 
ضوابط وجود ندارد و مردم نگران نباشــند، زیرا در یک هفته مهلت تعیین شده 
می توانند برای ثبت نام مراجعه کنند، اما تقدم یا تأخر ثبت نام هیچ گونه تأثیری 
در فرایند قرعه کشــی نخواهد داشــت؛ به این معنا که تحویل خودرو براساس 
قرعه کشی تصادفی و سایر ضوابطی خواهد بود که کمیته خودرو تعیین خواهد 
کرد.مدرس خیابانی گفت: هفت محصول سایپا و چهار محصول ایران خودرو در 
این فروش حضور خواهند داشــت و با نرخ قطعی، محصوالت خود را به فروش 
خواهند رساند؛ ضمن اینکه سند در رهن کارخانه باقی خواهد ماند و در عین حال 
فروش وکالتی خودرو نیز متوقف خواهد شد که به این منظور هماهنگی های الزم 
با قوه قضائیه، دادستانی کل کشــور و سازمان ثبت اسناد انجام خواهد شد.وی 
اظهار کرد: در عین حال، هر خودرو صفر کیلومتری که در فرایند فروش تحویل 
مشــتری می شود، حداکثر باید ظرف مدت ســه ماه برای استفاده از گارانتی به 
خودروسازان مراجعه نماید؛ در غیر این صورت خودرو مصداق احتکار محسوب 

شده و برخوردهای قانونی با آن صورت می گیرد.
مدرس خیابانی گفت: ممکن است وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراحل بعدی 

اولویت بندی هایی را نیز برای تحویل خودرو در نظر گیرد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: عالوه بر ضوابط فروش که 
به صورت شــفاف در زمان ثبت نام روی سایت خودروسازان درج شده، متقاضی 
باید در هر یک از مراحل، ضوابط در نظر گرفته شــده برای فروش را در سامانه 
خوداظهاری کند.وی اظهار کرد: به موازات فروش، حلقه های نظارتی و کنترلی 
بازار همچنان بدون وقفه و با قدرت بیشتری عمل خواهند کرد و اجازه تخلفات 
را نخواهند داد، به نحوی که پارکینگ های محل نگهداری خودروها تحت کنترل 

خواهند بود و متخلفان زیر ذره بین دستگاه های نظارتی قرار خواهند گرفت.
بــه گفته این مقام مســئول، با هماهنگی پلیس راهور ناجــا، خودروهای صفر 
کیلومتر متعلق به خودروسازان حق خروج از کارخانه بدون نصب پالک را ندارند 
و به مــوازات آن، از تردد خودروهای فاقد پالک در معابر شــهری و محورهای 

برون شهری نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

نحوه فروش سهام عدالت تشریح شد

نگهداری بلندمدت به صرفه تر از فروش
 اقتصاد  وزارت امــور اقتصادی و دارایی با 
اشــاره به مصوبه مورخ 99/۰۲/۳۰ شــورای 
عالــی بورس طــی اطالعیه ای اعــالم کرد: 
همه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش 
قسمتی از ســهام خود را دارند می توانند از 
روز سه شنبه 99/۰۳/۰۶ به شعب بانک هایی 
که پیشــتر در آن دارای حساب بانکی بوده 
و شماره شــبای آن حســاب را به سازمان 
خصوصی سازی معرفی کرده اند، مراجعه و با 
تکمیل فرم های مربوط ، نســبت به تکمیل 
سفارش فروش ۳۰درصد از سهام عدالت خود 

و تعهدنامه مربوط اقدام کنند.
همچنیــن این اطالعیه 
می افزایــد، پس از اتمام 
مهلــت اعالم شــده در 
ســهام عدالت  ســامانه 
تاریــخ  از   )99/۰۳/۰8(
از  بانک هــا   99/۰۳/۱۰
کارگزاری های  طریــق 
یــا کارگزاری های  خود 
تدریج  به  قرارداد،  طرف 
نســبت به فروش سهام 
متقاضیان در بورس اقدام 
و وجوه حاصله را در قالب 
توافق شــده به حساب 

آن ها واریز خواهند کرد.

سهام عدالت را نگه دارید»
سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت با بیان 
اینکه فروش سهام عدالت از ۱۰ خرداد آغاز 
می شــود، تأکید کرد: سهام عدالت ارزشمند 
اســت و برای فروش نیست، بهتر است آن را 

نگه دارید.
حســین فهیمی در مورد نحوه فروش سهام 
عدالت گفت: ثبت نام برای متقاضیان فروش 
ســهام عدالت از ۶ خــرداد 99 در شــعب 
بانک هایی که شماره شبای حساب مشموالن 
ســهام عدالت در آن ها ثبت شده است، آغاز 

می شــود، اما عملیات فــروش از ۱۰ خرداد 
ماه شروع می شــود و دارندگان سهام عدالت 
می توانند سفارش فروش سهام خود را از ۱۰ 

خرداد ارائه کنند. 
وی در مــورد اینکــه ابتــدا چه مقــدار از 
سهام عدالت قابل فروش می شود، تأکید کرد: 
مشــموالن سهام عدالت در مرحله اول تا ۳۰ 
درصد از ســهام در اختیار خود را می توانند 

بفروشند.
ســخنگوی ســتاد راهبری ســهام عدالت 
در مورد اینکه هنوز مشــخص نیســت هر 
یک از مشــموالن ســهام عدالت ســهامدار 
کدام شــرکت ها هســتند، گفت: در سامانه 
ســهام عدالت در ســازمان خصوصی سازی 
میزان سهام هر کســی مشخص است و در 
آنجا به راحتی اعالم شده است هر فرد مثاًل 
سهام یک میلیون تومانی یا ۵۳۲ هزار تومانی 

در اختیار دارد.
فهیمــی در مورد اینکــه ارزش یک میلیون 
تومان سهام عدالت االن به چه مقدار رسیده، 
گفت:  براساس نرخ های بازار هر یک میلیون 
تومان ســهام عدالت بیش از ۱۰ برابر شــده 
است، بنابراین ارزش سهام ۵۳۲ هزار تومانی 

هم به همین نسبت افزایش یافته است.
وی در مورد اینکه آیا به دارندگان سهام عدالت 
توصیه می کنید آن را بفروشند یا نگه دارند، 
گفت: قطعاً گزینه نگه داشتن سهام عدالت را 
توصیه می کنیم، چون سهام باارزشی است و 
این سهام برای فروش نیست، بهتر است آن را 
نگه دارند و از سود حاصله آن استفاده کنند.

فهیمی با بیان اینکه نگهداری بلندمدت سهام 
عدالت به صرفه تر از فروش آن اســت، گفت:  
سهام عدالت برای فروختن نیست بلکه برای 
نگهداری بلندمدت است و این امکان فروش 
به معنای تشویق افراد به فروش نیست بلکه  
امکانی برای افراد اســت و این مزیت فروش  

همیشه وجود خواهد داشت.

انتخاب روش مستقیم آزادسازی »
سهام عدالت از سوی 10 میلیون نفر 

فهیمی با بیــان اینکه تاکنــون حدود ۱۰ 
میلیون نفــر روش مســتقیم آزادســازی 
سهام عدالت را انتخاب کرده اند، گفت: تا روز 
هشتم خرداد ماه وضعیت نهایی سهامداران 
عدالت که روش مســتقیم یا غیرمســتقیم 
را انتخاب کرده اند مشــخص خواهد شــد، 

اما باید به این نکته توجه داشــت در نهایت 
افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند 
می توانند با مراجعه به شعب بانکی از مزیت 
فروش فوری ۳۰ درصد پرتفوی سهام  عدالت 

استفاده کنند.
فهیمی بــا بیان اینکه تا ســقف ۳۰ درصد 
پرتفوی امکان ســفارش گذاری وجود دارد، 
گفــت: از تاریخ ۱۰ خــرداد اجرای عملیات 
فروش از ســوی کارگزاری های وابســته به 
بانک ها انجام خواهد شــد. پس از چند روز 
که فروش از سوی کارگزاری انجام شد، مبلغ 
مربوط از طریق حساب دریافت شده از سوی 

بانک در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت.

 تعیین تکلیف »
شرکت های سرمایه گذاری استانی

این مقام مســئول با اشاره به تعیین تکلیف 
شرکت های ســرمایه گذاری ســهام عدالت 
اســتانی گفت: پس از انجام فرایند افزایش 
سرمایه، این شرکت ها به تناسب شرایط وارد 
بازار بورس یا فرابورس خواهند شد. در نهایت 
این شــرکت ها نیز بدون محدودیت امکان 
معامله خواهند داشــت. وی افزود:  وضعیت 
نماد این شرکت ها تا حدودی شبیه ای تی اف 
خواهد بود، اما ساختار حقوقی آن ها با ETFها 

به صورت کلی متفاوت است.
به گفته فهیمی، افرادی که روش مســتقیم 
را انتخاب می کنند ۳۶ شرکت سهام عدالت 
در سیســتم معامالتی شــان قرار می گیرد، 
امــا افرادی که در روش غیر مســتقیم قرار 
می گیرند تنها یک شــرکت سرمایه گذاری 

استانی در پرتفوی آن ها لحاظ می شود.
ســخنگوی ســتاد راهبری آزادسازی سهام 
عدالت گفــت: این ســهام از ۱۰ خرداد به 
بعد براساس شــرایط بازار به صورت یکجا و 
یا به صورت تدریجی از طریق کارگزاری و با 
رعایت مصالح مشموالن سهام عدالت فروش 

خواهد رفت.

 این سهام از
 10 خرداد به بعد 
براساس شرایط 
بازار به صورت 
یکجا و یا به صورت 
تدریجی از طریق 
کارگزاری و با رعایت 
مصالح مشموالن 
سهام عدالت فروش 
خواهد رفت

بــــــــرش

 خرید متری مسکن در بورس عملیاتی می شود   تسنیم: معاون وزیر راه و شهرسازی از امکان خرید متری مسکن در بازارسرمایه خبر داد. وی اظهار کرد: چنانچه بخش خصوصی و فعاالن صنعت ساخت وساز 
بخشی از صندوق ها را اجاره کنند، توان تأمین اعتبار صندوق ها وجود دارد.محمودزاده یادآور شد: امکان خرید و فروش سهام  مسکن تحت عنوان خرید متری مسکن در بازارسرمایه وجود دارد.معاون وزیر راه و شهرسازی 

بیان کرد: با توجه به استراتژی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تولید مستمر مسکن و نام گذاری سال جاری تحت عنوان جهش تولید، امکان مشارکت بخش خصوصی در تولید و عرضه مسکن فراهم شده است.

خـــبر

 شنبه 3 خرداد 1399  29 رمضان 1441 23 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9253

نیاز به مراجعه حضوری سهامداران عدالت برای کد بورسی نیست
تنها یک هفته تا زمانی که مشــموالن 
نحوه  دارنــد  فرصــت  عدالت  ســهام 
مدیریت ســهام خود را مشخص کنند، 
باقی  مانده اســت. در این فرایند یکی 
از نکات مهم »کد بورســی« اســت که 
گرچه برای همه سهامداران الزم است، 
اما این افراد بــرای اخذ آن فعاًل نیازی 
دهند.مشموالن  انجام  اقدامی  نیســت 
باید توجه داشــته باشــند در صورت 
انتخاب آزادســازی به روش مستقیم، 
مالکیــت و مدیریت ســهام عدالت به 

صورت مســتقیم و بدون واســطه به 
سهامدار سهام عدالت تخصیص و انتقال 
خواهد یافت. به عبارت دیگر، به میزان 
ســهام تخصیص یافته به هــر فرد در 
شرکت های ســرمایه پذیر سهام عدالت 
و به تناســب ارزش مقطــع واگذاری، 
تعدادی از ســهام ۳۶ شــرکت بورسی 
تخصیص  خواهد یافــت. عالوه بر آن، 
این دسته از مشــموالن سهام عدالت، 
به ازای سهام شــرکت های غیربورسی 
ســهام  عدالت،  ســهام  ســرمایه پذیر 

شرکت های سرمایه گذاری استانی را نیز 
دریافت خواهند کرد.

را  غیرمســتقیم  روش  کــه  افــرادی 
انتخاب می کنند، سهامدار شرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی خواهند بود. 
قرار است شــرکت های سرمایه گذاری 
اســتانی در بازار سرمایه پذیرش شوند 
و ســهام این شــرکت ها خریدو فروش 
شود، بنابراین این افراد می توانند نسبت 
به فروش ســهام خود در شــرکت های 

سرمایه گذاری استانی اقدام کنند.

اما آنچه در این میان اهمیت دارد، کد 
بورسی مشمول اســت. سهامداران چه 
روش مستقیم و چه روش غیرمستقیم 
را انتخــاب کنند، نیازمند کد بورســی 
هستند، اما برای اخذ این کد فعاًل نیاز 

نیست اقدامی انجام دهند.
طبق تصمیماتی که در شــورای عالی 
بورس،  ســازمان بورس و اوراق بهادار 
گرفته شده است، هیچ یک از خدمات 
مربوط به مشموالن سهام عدالت نیاز به 

مراجعه حضوری نخواهد داشت. 

آگهی ابالغ مفاد صورت مجلس افرازی
پیرو آگهی  دعوت به افراز ش��ماره 9/98/14965-98/11/28 بدینوس��یله به اس��تناد ماده 6 آئین 
نامه قانون افرازنقشه و صورتجلسه افرازی ششدانگ پالک 420-اصلی )سابق( وپالک 1544-اصلی 
)جدیدطبق استاندارد سازی پالک ها( واقع در اراضی تربت جام بخش 13 مشهد جهت اطالع كلیه 
مالكین مشاعی آگهی و ابالغ میشود تا چنانچه معترض می باشند وفق مقررات ماده 2 قانون افراز و 
فروش امالک مشاع اعتراض خود را ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به دادگاه صالحه تسلیم 
و رسید آن را به این اداره تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر قانونی سند مالكیت 

به نام متقاضی طبق مقررات صادر و تسلیم خواهد شد.
صورتمجلس افرازی واجرای ماده 45 -اصالحی قانون ثبت  شش��دانگ پالک 420-اصلی )س��ابق( 
وپالک 1544-اصلی )جدیدطبق اس��تاندارد س��ازی پالک ها(  واقع در اراضی تربت جام بخش 13 

مشهد 
در اجرای دس��تور وارده ش��ماره 13982176764 مورخه 98/10/11 ذیل تقاضای آقایان محس��ن 
كارگر به میزان 429/967 س��هم از 1290 سهم ششدانگ و آقای اسماعیل اسحاقی به میزان 516 
سهم از 1290 سهم و بانضمام سهم خریداری از خانم صدیقه هژبر كاللی به میزان 86/033  سهم 
از 1290 س��هم طبق س��ند خریداری 56443-98/5/9 دفتر 14 تربت ج��ام   مبنی بر افراز حصه 
مش��اعی خویش  از   ش��ش دانگ پالک ثبتی 0 فرعی از 420 اصلی بخش 13 ناحیه 00 واقع در 
بخش 13 حوزه ثبت ملك تربت جام استان خراسان رضوی. اینجانب/اینجانبان شرف الدین دهقانی 
بعنوان نماینده ثبت عدالت نارویی بعنوان نقشه بردار ثبت در معیت مالك از محل وقوع ملك واقع 
در خیابان ابوالفضلی - پشت هئیت ابوالفضلی بازدید و نقشه ترسیمی با وضعیت محل تطبیق داده 
ش��د  و عدم تعارض ، تج��اوز ، جابجایی ، لغزندگی و عدم مغایرت ب��ا مجاورین احراز گردید.آگهی 
اخطاریه افراز ش��ماره 9/98/987 -  98/1/27   در روزنامه خراس��ان بش��ماره 20083 - 98/2/7  
منتشر واز سایر مالكین مشاعی جهت انجام عملیات افراز در روز سه شنبه مورخ 98/2/31  ساعت 
10 صبح دعوت به عمل آمد كه در موعد مقرر در معیت متقاضی افراز به محل وقوع ملك عزیمت 
و پس از بازدید و معاینه محل و تطبیق حدود و س��وابق ثبتی با محل اس��تقرار ملك و اطمینان از 
اینكه قطعات افرازی داخل محدوده س��ند مالكیت صادره واقع گردیده و به حقوق مجاورین تعرض 
و تجاوزی نگردیده اس��ت نس��بت به برداشت قطعه  افرازی اقدام وتطبیق حدود ثبتی ملك با محل 
محرز گردید مقدار 15/40 مترمربع از حد جنوب  پالک مذكور در مسیر تعریض خیابان قرار گرقته 
است وتعریض عمال انجام پذیرفته كه  نقشه افرازی و اجرای ماده 45 اصالحی بموجب نامه شماره 
9/98/11810- 98/8/20  به ش��هرداری ارس��ال و شهرداری جام طی گواهی افرازبشماره  16324 
-98/8/28  مراتب تعریض را تایید نموده وبا  افراز سه قطعه با كاربری مسكونی بمساحت 419/30  
، 182/70  و 421/94  مترمربع  موافقت نموده مساحت قطعات  مذكور برابر نقشه ترسیمی نقشه 
بردار 419/30  ، 182/70  و 421/94  مترمربع می باش��د  . از ناحیه ش��عبه بایگانی جهت قطعات  
افرازی پالک 6 فرعی و  7 فرعی و 8 فرعی 420-اصلی و جهت باقیمانده پالک 9 فرعی   از420-

اصلی  منظور گردیده اس��ت لذابا توجه به مفاد توافقنامه ش��ماره 16324 مورخه 98/8/28 صادره 
توس��ط ش��هرداری تربت جام  ، با رعایت ماده 154 قانون ثبت و ماده 101 قانون شهرداریها و سایر 
بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره سازمان ، نحوه و میزان مالكیت مالكین و حدود و مشخصات 

قطعات تفكیكی بشرح ذیل اعالم می گردد.
مالكیت

مالكیت محس��ن / كارگرآس��یا فرزند غالمحس��ین شماره شناس��نامه 8606 تاریخ تولد 47/11/01  
صادره از تربت جام دارای شماره ملی 0730084779 با استناد بند 301 شماره 9/91/6428 تاریخ 
91/4/26  ثبت جام بعنوان مالك چهارصد و بیس��ت و نه ممیز نهصد و ش��صت و هفت هزارم سهم  
مش��اع از یك هزار و دویس��ت و نود سهم عرصه و اعیان متن سهم: 429.967 سهم مشاع از 1290 
سهم 6  دانگ  پنج قسمت مشاع از شش قسمت دو دانگ ودو خمس دانگ مشاع از ششدانگ یك 
قطعه زمین عرصه و اعیان، موضوع س��ند مالكیت اصلی بش��ماره چاپی 908535 سری ب سال 90 

كه در صفحه 347 دفتر امالک جلد 337 ذیل شماره 62371 ثبت گردیده است.
مالكیت اسماعیل / اسحقی فرزند قادر شماره شناسنامه 11339 تاریخ تولد58/4/1  صادره از تربت 
جام دارای ش��ماره ملی 0730112111 با اس��تناد انتقال قطعی ش��ماره 12887 تاریخ 97/10/5 
توس��ط دفترخانه اسناد رسمی شماره 307 شهر مشهد استان خراسان رضوی  بعنوان مالك پانصد 
و ش��انزده س��هم  مش��اع از یك هزار و دویس��ت و نود س��هم عرصه و اعیان متن سهم: 516 سهم 
مش��اع از 1290 سهم شش��دانگ مورد معامله در بیع شرط نمی باشد. عرصه و اعیان، موضوع سند 
مالكیت اصلی بش��ماره چاپی 612021 سری ب س��ال 97كه در دفتر امالک الكترونیكی به شماره 

139720306007003356 ثبت گردیده است.
مالكی��ت توران / امام جمعه فرزند امیر ابوتراب ش��ماره شناس��نامه 17774 تاریخ تولد - صادره از 
مش��هد دارای شماره ملی - با استناد اظهارنامه ش��ماره 1566 تاریخ 1320/03/11   بعنوان مالك 
دویس��ت و پنجاه و هشت سهم  مش��اع از یك هزار و دویست و نود سهم عرصه و اعیان متن سهم: 
258 س��هم مش��اع از 1290 س��هم 6 دانگ معادل یك دانگ و یك خمس دانگ مش��اع از 6 دانگ 

عرصه و اعیان،
مالكیت اسماعیل / اسحقی فرزند قادر شماره شناسنامه 11339 تاریخ تولد 58/4/1  صادره از تربت 
جام دارای ش��ماره ملی 0730112111 با استناد انتقال قطعی ش��ماره 56443 تاریخ 98/05/09 
توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 14 شهر تربت جام استان خراسان رضوی  بعنوان مالك هشتاد 
و ش��ش ممیز س��ی و سه هزارم سهم  مشاع از یك هزار و دویس��ت و نود سهم عرصه و اعیان متن 
س��هم: 86.033 س��هم مشاع از 516 سهم از 1290 سهم 6 دانگ معادل یك قسمت از 6 قسمت 2 
دانگ و 2 خمس دانگ مش��اع از 6 دانگ عرصه و اعیان، موضوع س��ند مالكیت اصلی بشماره چاپی 
111630 سری الف سال 98كه در دفتر امالک الكترونیكی به شماره 139820306007001785 

ثبت گردیده است.
زمین اولیه

1- عرصه مش��اعی طلق به ش��ماره صفر فرعی از یكهزار وپانصدو چهل وچهار اصلی  واقع در بخش 
13 حوزه ثبت ملك تربت جام اس��تان خراس��ان رضوی به مساحت )1290.5( یك هزار و دویست 
و نود متر و پنجاه دس��یمتر مربع به حدود:  ش��ماال:در دو قس��مت اول دیواریس��ت مشترک بطول 
)23 / 2( دو متر و بیس��ت وسه س��انتیمتر به شماره یك فرعی از چهارصد وبیست ویك اصلی دوم 
دیواریست مشترک بطول )48 / 21( بیست ویك متر و چهل وهشت سانتیمتر به شماره یك فرعی 
از چهارصد وبیس��ت ویك اصلی شرقا:در چهار قسمت اول دیواریست بطول )30 / 17( هفده متر و 
سی سانتیمتر به چهارصد وهجده اصلی دوم مرزیست بطول )68 / 28( بیست وهشت متر و شصت 
وهشت سانتیمتر به چهارصد وهجده اصلی سوم به دیوار بطول )85 / 8( هشت متر و هشتاد وپنج 
س��انتیمتر به چهارصد ونوزده اصلی چهارم به دیوار بطول )96 / 5( پنج متر و نود وش��ش سانتیمتر 
به چهارصد ونوزده اصلی جنوبا:در سه قسمت اول دیواریست بطول )00 / 11( یازده متر به ممرعام 
دوم دیواریس��ت بطول )85 / 13( س��یزده متر و هشتاد وپنج س��انتیمتر به ممرعام سوم دیواریست 
بطول )35 / 5( پنج متر و س��ی وپنج سانتیمتر به ممرعام غربا:در سه قسمت اول دیواریست بطول 
)65 / 1( یك متر و شصت وپنج سانتیمتر به كوچه دوم دیواریست بطول )45 / 1( یك متر و چهل 
وپنج سانتیمتر به كوچه سوم دیواریست بطول )25 / 38( سی وهشت متر و بیست وپنج سانتیمتر 

به یك هزار وچهارصد ودوازده اصلی حقوق ارتفاقی:ندارد
مشخصات قطعات افرازی وباقیمانده 

1- شش��دانگ  مس��كونی، قطعه یك افرازی به ش��ماره یك فرعی از 1544 -اصلی مفروز و مجزی 
ش��ده از صفر فرعی از اصلی مذكور به مساحت )419.3( چهارصد و نوزده متر و سی دسیمتر مربع 
. با حدود اربعه: ش��ماالً دیواریس��ت بطول )01 / 10( ده متر و یك سانتیمتر به قطعه چهار تفكیكی 
ش��ماره نه فرعی از چهارصد وبیس��ت اصلی ش��رقاً در چهار قس��مت اول دیوار به دیوار است بطول 
)55 / 1( یك متر و پنجاه وپنج س��انتیمتر به شماره پنج فرعی از چهارصد وهجده اصلی دوم دیوار 
به دیوار اس��ت بطول )68 / 28( بیس��ت وهشت متر و شصت وهشت س��انتیمتر به شماره چهارده 
فرعی از چهارصد وهجده اصلی س��وم دیوار به دیوار است بطول )85 / 8( هشت متر و هشتاد وپنج 
س��انتیمتر به ش��ماره یك فرعی از چهارصد ونوزده اصلی چهارم دیوار به دیوار است بطول )80 / 2( 
دو متر و هش��تاد س��انتیمتر به شماره یك فرعی از چهارصد ونوزده اصلی جنوباً  محل درب و دیوار 
اس��ت بطول )77 / 9( نه متر و هفتاد وهفت س��انتیمتر به خیابان غرباً در دو قسمت اول دیواریست 
بطول )95 / 33( س��ی وس��ه متر و نود وپنج س��انتیمتر به قطعه چهار تفكیكی ش��ماره نه فرعی از 
چهارصد وبیس��ت اصلی دوم دیواریس��ت بطول )37 / 4( چهار متر و سی وهفت سانتیمتر به قطعه 
چهار تفكیكی شماره نه فرعی از چهارصد وبیست اصلی حقوق ارتفاقی:ندارد )در سهم متقاضی افراز 

آقای اسماعیل اسحاقی  قرار می گیرد(
2- شش��دانگ  زمین، قطعه دو افرازی به ش��ماره دو فرعی از 1544- اصلی مفروز و مجزی شده از 
صفر فرعی از اصلی مذكور به مس��احت )182.7( صد و هش��تاد و دو متر و هفتاد دسیمتر مربع . با 
حدود اربعه: ش��ماالً پی است بطول )02 / 5( پنج متر و دو سانتیمتر به قطعه چهار تفكیكی شماره 
نه فرعی از چهارصد وبیس��ت اصلی ش��رقاً پی اس��ت بطول )36 / 31( س��ی ویك متر و سی وشش 
سانتیمتر به قطعه چهار تفكیكی شماره نه فرعی از چهارصد وبیست اصلی جنوباً درب و دیوار است 
بطول )71 / 8( هشت متر و هفتاد ویك سانتیمتر به خیابان غرباً پی است بطول )14 / 27( بیست 
وهفت متر و چهارده س��انتیمتر به قطعه سه تفكیكی شماره هشت فرعی از چهارصد وبیست اصلی 

حقوق ارتفاقی:ندارد)در سهم متقاضی افراز آقای اسماعیل اسحاقی  قرار می گیرد(
3- شش��دانگ  زمین، قطعه س��ه افرازی به شماره س��ه فرعی از 1544- اصلی مفروز و مجزی شده 
از صفر فرعی از اصلی مذكور به مس��احت )422.19( چهارصد و بیس��ت و دو متر و نوزده دسیمتر 
مربع . با حدود اربعه: ش��ماالً در دو قس��مت اول دیوار به دیوار است بطول )52 / 2( دو متر و پنجاه 
ودو س��انتیمتر به شماره سه فرعی از چهارصد وبیس��ت اصلی دوم دیوار به دیوار است بطول )92 / 
9( نه متر و نود ودو س��انتیمتر به ش��ماره یك فرعی از چهارصد وبیست اصلی شرقاً در سه قسمت 
اول پی اس��ت بطول )53 / 18( هجده متر و پنجاه وسه سانتیمتر به قطعه چهار تفكیكی شماره نه 
فرعی از چهارصد وبیس��ت اصلی دوم پی اس��ت بطول )19 / 2( دو متر و نوزده س��انتیمتر به قطعه 
چهار تفكیكی ش��ماره نه فرعی از چهارصد وبیس��ت اصلی سوم پی اس��ت بطول )14 / 27( بیست 

وهفت متر و چهارده س��انتیمتر به قطعه دو تفكیكی ش��ماره هفت فرعی از چهارصد وبیست اصلی 
جنوباً در دو قسمت اول دیواریست بطول )89 / 4( چهار متر و هشتاد ونه سانتیمتر به خیابان دوم 
دیواریس��ت بطول )37 / 5( پنج متر و س��ی وهفت س��انتیمتر به خیابان غرباً در چهار قسمت اول 
دیواریس��ت بطول )64 / 1( یك متر و شصت وچهار سانتیمتر به خیابان دوم دیواریست بطول )46 
/ 1( یك متر و چهل وش��ش س��انتیمتر به ش��ماره یك فرعی از یك هزار وچهارصد ودوازده اصلی 
س��وم دیواریس��ت بطول )99 / 17( هفده متر و نود ونه س��انتیمتر به شماره یك فرعی از یك هزار 
وچهارصد ودوازده اصلی چهارم دیواریست بطول )18 / 20( بیست متر و هجده سانتیمتر به شماره 
ی��ك فرعی از یك هزار وچهارصد ودوازده اصلی حقوق ارتفاقی:ندارد)در س��هم متقاضی افراز آقای 

محسن كارگر آسیا قرار می گیرد( 
4- ششدانگ  زمین، قطعه چهار )باقیمانده (به شماره چهار فرعی از 1544- اصلی مفروز و مجزی 
ش��ده از صفر فرعی از اصلی مذكور به مس��احت )251.16( دویس��ت و پنجاه و یك متر و ش��انزده 
دس��یمتر مربع . با حدود اربعه: ش��ماالً دیوار به دیوار اس��ت بط��ول )07 / 12( دوازده متر و هفت 
سانتیمتر به شماره یك فرعی از چهارصد وبیست اصلی شرقاً دیوار به دیوار است بطول )76 / 15( 
پانزده متر و هفتاد وش��ش سانتیمتر به ش��ماره پنج فرعی از چهارصد وهجده اصلی جنوباً در چهار 
قس��مت كه قس��متهای دوم و س��وم آن شرقی اس��ت . اول به دیوار بطول )01 / 10( ده متر و یك 
سانتیمتر به قطعه یك تفكیكی شماره شش فرعی از چهارصد وبیست اصلی دوم به دیوار بطول )37 
/ 4( چهار متر و سی وهفت سانتیمتر به قطعه یك تفكیكی شماره شش فرعی از چهارصد وبیست 
اصلی س��وم به دیوار بطول )95 / 33( س��ی وس��ه متر و نود وپنج س��انتیمتر به قطعه یك تفكیكی 
ش��ماره ش��ش فرعی از چهارصد وبیست اصلی چهارم دیواریس��ت بطول )80 / 0( هشتاد سانتیمتر 
به خیابان غرباً در چهار قس��مت كه قس��مت دوم آن جنوبی اس��ت . اول پی است بطول )36 / 31( 
س��ی ویك متر و سی وشش س��انتیمتر به قطعه دو تفكیكی شماره هفت فرعی از چهارصد وبیست 
اصلی دوم پی است بطول )02 / 5( پنج متر و دو سانتیمتر به قطعه دو تفكیكی شماره هفت فرعی 
از چهارصد وبیس��ت اصلی س��وم پی اس��ت بطول )19 / 2( دو متر و نوزده س��انتیمتر به قطعه سه 
تفكیكی شماره هشت فرعی از چهارصد وبیست اصلی چهارم پی است بطول )53 / 18( هجده متر 
و پنجاه وس��ه سانتیمتر به قطعه س��ه تفكیكی شماره هشت فرعی از چهارصد وبیست اصلی حقوق 
ارتفاقی:ندارد )در س��هم دیگر مالك مش��اعی قرار میگیرد و صدور سند مالكیت مفروزی مشروط به 

تسویه حساب با شهرداری می باشد(
شرف الدین دهقانی-نماینده ثبت           عدالت نارویی-نقشه بردار        امضای مالك .........        

رونوشت
با افراز به ش��رح صورتمجلس و نقش��ه افرازی چون مورد افراز داخل در محدوده ثبتی سند مالكیت 
می باشد و با حصه مشاعی متقاضی مطابقت می كند و تضییع حقی نمیشود موافقت می گردد لذا 

وفق ماده شش آئین نامه قانون افراز اقدام نمایید.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام

-سید مجتبی جوادزاده 

آگهی
چبرابركالسه پرونده شماره 1398114410018000455 ورای شماره 139860310018024227 
هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك عباس اباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی امیر مس��عود مرادی 
فرزند فرزاد به ش��ماره شناسنامه0152101391 صادره تهران نسبت به ششدانگ یك قطعه زمین 
مش��تمل ب��ر بنای احداثی به مس��احت300متر مربع از پالک ثبتی فرع��ی از 6 اصلی واقع در قریه 
پس��نده علیا خریداری از مالك رس��می/ عادی حامد مرادخواجوندی محرز گردیده اس��ت . لذا به 
منظ��ور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش��ود در صورتی كه اش��خاص 
نس��بت به صدور مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به 
مدت دو ماه اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در صورت 
انقض��ای م��دت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكیت صادر خواهدش��د. م الف 

19901198 آ-9901401
تاریخ انتشار اول: 1399-03-03
تاریخ انتشار دوم: 1399-03-17

حمیدرضا قنبری - رئیس ثبت اسناد و امالک عباس آباد

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9707775
به موجب پرونده اجرایی كالس��ه 9707775 مطروحه ش��عبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 
خانم وجیهه بیانی نام پدر: حمید تاریخ تولد: 1349/10/24 ش��ماره ملی: 0934467250 ش��ماره 
شناس��نامه: 6592 باس��تناد س��ند ازدواج ش��ماره 11442 مورخ��ه 1384/10/26 تنظیمی دفتر 
ازدواج ش��ماره 56 مش��هد جهت وصول 512 عدد س��كه تمام بهار آزادی علیه )ورثه مرحوم مجید 
طهان��ی( خانم ن��دا طهانی نام پدر: مجید تاریخ تولد: 1386/4/21 ش��ماره مل��ی: 0928735370 

شماره شناسنامه: 0928735370 و رضا طهانی نام پدر: علی تاریخ تولد: 1317/11/1 شماره ملی: 
0035352558 شماره شناسنامه: 172، آیدا طهانی نام پدر: مجید تاریخ تولد: 1388/3/14 شماره 
ملی: 0980026301 ش��ماره شناسنامه: 0980026301، طاهره میرنجیب نام پدر: سیدرضا تاریخ 
تولد: 1319/7/10 ش��ماره ملی: 0939167735 شماره شناسنامه: 1226، كه پس از ابالغ اجراییه 
حسب درخواست بستانكار وارده به شماره 43697- 97/10/22 ششدانگ اعیان پالک ثبتی 9191 
فرع��ی از 234 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از باقیمان��ده 89 فرعی از اصلی مذكور قطعه دو واقع در 
بخش 9 مشهد ملكی مرحوم مجید طهانی در قبال 200 عدد سكه تمام بهار آزادی بازداشت گردید 
و پالک ثبتی مذكور واقع در مشهد بلوار شهید كالنتری، بین كالنتری 14 و 16 بین خاقانی و فرخی 
پالک 202 طبقه دوم توس��ط كارشناس رسمی دادگستری طی وارده بشماره 55685- 98/10/10 

بازدید و نظریه كارشناسی به شرح ذیل می باشد:
مشخصات ملك:

ملك مورد نظر در قطعه زمینی به متراژ 250 مترمربع س��اختمانی در س��ه طبقه ش��امل سه واحد 
مسكونی احداث شده است. به استناد تصویر گواهی پایانكار ساختمان ارسالی توسط وكیل خواهان، 
س��اختمان در محدوده با كاربری مصوب مس��كونی تراكم متوسط احداث ش��ده است و قدمتی در 
حدود 10 س��ال دارد س��اختمان دارای نما سنگ، درب برقی و آسانسور و در همكف در ضلع شمال 
ش��رقی به عنوان پاركینگ و در ضلع جنوب غربی دارای حیاط و فضا و آالچیق اس��ت. واحد بازدید 
ش��ده در طبقه دوم ش��امل یك واحد مسكونی به مس��احت حدود 154/62 مترمربع شامل 3 اتاق 
خواب كه یكی از خواب ها به عنوان اتاق مس��تر دارای سرویس حمام مجزاست، پذیرایی؛ آشپزخانه 
اپن با كابینت هایی از جنس ام دی اف، حمام و دستش��ویی است. آپارتمان دارای سیستم گرمایش 
پكیج و رادیاتور به همراه ش��ومینه و س��رمایش كولر آبی و گازی است. دارای پنجره هایی دوجداره 
با پروفیل های UPVC است، ساختمان دارای انشعابات مستقل آب، برق و گاز می باشد، با استناد 
به تصویر س��ند مالكیت ارائه ش��ده توس��ط وكیل خواهان ملك دارای سند تك برگی با پالک ثبتی 
9191 فرعی از 219 فرعی از 234 اصلی بخش ثبتی 9 مش��هد به مالكیت مجید طهانی اس��ت با 
توج��ه به جمیع موارد و با درنظ��ر گرفتن موقعیت مكانی و جغرافیایی، مس��احت، كاربری، معبر و 
ممر دسترس��ی با فرض ع��دم بدهی ملك به كلیه مراجع ذی صالح و س��ایر عوامل مؤثر در قیمت 
گذاری در حال حاضر جمع كل ارزش شش��دانگ عرصه وقف، اعیان احداثی و انش��عابات منصوبه، 
ب��ه مبلغ 13/200/000/000 ریال معادل یك میلیارد و س��یصد و بیس��ت میلی��ون تومان تقویم و 

پیشنهاد می گردد.
براب��ر گزارش مأمور اجرا ب��ه وارده 53345- 98/10/1 در روز ارزیابی ملك در تصرف مس��تأجر از 
تاری��خ 98/6/12 لغای��ت 99/6/12 به مبلغ 20 میلیون تومان رهن و مبلغ 3/600 هزار تومان اجاره 

می باشد.
طی نامه ش��ماره 139885606266005073- 98/11/28 حدود اجمالی ملك برابر نامه مس��ئول 
بایگانی اداره ثبت اس��ناد و امالک ناحیه 3 مش��هد براساس پرونده ثبتی بدین شرح می باشد: شماالً 
دیوار و پنجره است به طول 7/40 متر به فضای معبر مجاور شرقاً: در 7 قسمت كه قسمت چهارم آن 
شمالی و قسمت دوم آن جنوبی است اول دیواریست به طول 8/50 متر درز انقطاع مورد تفكیك كه 
ماورا آن ملك مجاور قرار دارد دوم دیواریست به طول 2/85 متر به راه پله و آسانسور مشاعی پنجم 
دیواریس��ت به طول 7/80 متر به درز انقطاع مورد تفكیك كه ماورا آن ملك مجاور قرار دارد شش��م 
دیواریست به صورت پخ به طول 0/74 متر به فضای حیاط مشاعی هفتم دیوار و لبه بالكن به طول 
1/47 متر به فضای حیاط مشاعی جنوباً: در 3 قسمت كه قسمت سوم آن غربی است اول دیوار و لبه 
بالكن به طول 1/80 متر به فضای حیاط مشاعی دوم دیوار و لبه بالكن به طول 0/30 متر به فضای 
حیاط مشاعی سوم دیوار و پنجره است به طول 4/20 متر به فضای حیاط مشاعی غربا: دیواریست 
به طول 23 متر به درز انقطاع مورد تفكیك كه ماورا ملك مجاور قرار دارد. كه با توجه به مطالبات 
بستانكار و هزینه ها مقدار ششدانگ پالک ثبتی فوق در قبال مبلغ 13/200/000/000 ریال مزایده 
خواهد ش��د ضمناً مبل��غ 660/000/000 ریال حق مزایده و مبلغ 528/000/000 ریال نیم عش��ر 
میباشد كه طبق تبصره ماده 121 آیین نامه اجرا بعهده برنده مزایده می باشد و مزایده به مقدار فوق از 
مبلغ 13/20/000/000 ریال از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز دوشنبه – 1399/3/19 در محل 
خیابان امام خمینی 28 كوچه ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اداره اجرا شروع و به 
باالترین قیمت كه 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 اینكه رقم قطعی آن ها 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 ساعت تعیین ش��ده برگزار می گردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت 
اداره اجرای اس��ناد رس��می مشهد ش��عبه دوم اجرای ثبت برگزار می گردد. ضمناً شركت در مزایده 
من��وط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صن��دوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده 
قانونی آن در جلس��ه مزایده الزامی اس��ت. آ-9901001  م.الف730  تاریخ انتش��ار : 3 / 3 / 1399

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 لطفعلی بخشی
 اقتصاددان و عضو هیئت علمی 
دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه

 در تنگنای اقتصادی ©
ریخت و پاش دولت ادامه دارد

نزدیک به سه ماه از شیوع ویروس کرونا در سطح 
جهانی و به تبع آن در ایران می گذرد. ویروسی که 
از انتهای سال گذشته تا هفته های پایانی فروردین 
ماه بسیاری از کسب وکارها را به تعطیلی کشانده 
بود و با وجود باز شدن برخی واحدهای اقتصادی 
و کسب وکارها، آثار زیان بار و تبعات کاهش تجارت 
خارجی و داخلی بر اقتصاد کشور را یدک می کشد، 
به نحوی که به روشنی نمی توان توضیح داد یا زمان 
خاصی را برای عبور و برون  رفت از این بحران عنوان 
کرد. با اینکه بیشتر از سه ماه از فشارهای مختلف بر 
صاحبان کسب وکارها و مشاغل خرد می گذرد، اما 
حمایت های دولت که از اواخر اسفند ماه رسانه ای 
شد هنوز محقق نشده و فعاالن اقتصادی نسبت 
به توخالی بودن وعده های دولت انتقادات بسیاری 
دارند. به نظر می رسد وعده های داده شده توسط 
دولت تاکنون به هیچ وجه خیال عملیاتی شــدن 
نداشته و تنها برای ایجاد آرامش کاذب و گذشتن از 
برخی بحران ها عنوان شده است، بنابراین به روشنی 
قابل پیش بینی است که از این به بعد هم نمی توان 
روی وعده های حمایتی آینده دولت حساب باز کرد 
و بــرای ماه های بعد به آن امیدوار بود. عدم فروش 
نفت و کاهش قیمت نفت در سطح جهانی دست 
دولت را از محل درآمدهای معمول خود کوتاه کرده 
است. از ســوی دیگر به دلیل رکود تورمی عمیق 
و عمیق تر شدن این بحران با همه گیری ویروس 
کرونا، امکان اخذ مالیــات از بنگاه ها و واحدهای 
اقتصادی نیست و دولت هم اراده چندانی برای اخذ 
مالیات از ثروتمندان، رانت خواران و دالالن ندارد، 
بنابراین دست دولت از محل مالیات هم خالی شده 
و نمی تواند بخش قابل توجهی از درآمدهای خود 
را احصا کند. از این مرحله به بعد ایجاد امیدواری 
کاذب در خــود یا در واحدهــای اقتصادی برای 
حمایت دولت غیرواقعی اســت. حتی اگر دولت 
تمایلی برای حمایت از اصناف و صاحبان مشاغل 
خرد داشته باشد، به دلیل عدم تأمین مالی مطلوب 
چنین امکانی را از دست می دهد و نمی تواند در امر 
کمک رسانی به مردم و تولیدی های کشور چندان 
قوی ظاهر شــود. موضوع مهم شگفت انگیزی که 
شاید بیشــتر از موضوع حمایت های دولت حائز 
اهمیت است، موضوع کوتاه نیامدن دولت از ریخت 
وپاش های همیشــگی خود اســت. دولتی که در 
شــرایط وخیم اقتصادی امروز همچنان اعتقادی 
به صرفه جویــی ندارد، الگوی خوبی برای مردم به 
شمار نمی رود و نمی تواند مردم را به خطیر بودن 
وضعیت اقتصادی، صرفه جویی و عدم ریخت وپاش 
برای کمک به اقتصاد کشور دعوت کند. اگر دولت 
هزینه های خود را کاهش ندهد و بار فشار را فقط به 
دوش مردم بیندازد، قطعاً با بی اعتمادی شدیدتری 
از ســوی مردم مواجه می شــود کــه پیامدهای 

قابل توجهی به دنبال خواهد داشت.
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افزایش 35 درصدی حقوق کارکنان دانشگاه ها در سال جاری  فارس: رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیرازافزایش 35 درصدی حقوق کارکنان دانشگاه ها در سال جاری خبر داد. سیداحمد معتمدی در 
این باره گفت: سال های گذشته افزایش حدود ۱5-۱۰ درصد لحاظ می شد؛ اما امسال طبق مقررات افزایش 35 درصدی حقوق  برای کارکنان دانشگاه ها لحاظ شده است.  وی افزود: ما کارمندانی داریم که انسان های 

نجیب و خوبی هستند و فکر می   کنم از افزایش حقوق 35 درصدی رضایت داشته باشند. فکر می کنم امسال اتفاق خوبی برای استادان و کارمندان  رخ داده و افزایش نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست.

 هشدار یونیسف نسبت به خطر بازگرداندن ©
کودکان مهاجر از آمریکا

ایسنا: یونیسف اعالم کرد: ایاالت متحده 
آمریکا از اوایل ماه مارس دســت کم هزار 
کودک مهاجر و بدون همراه را به مکزیک، 
الســالوادور، گواتماال و هندوراس به رغم 
تشدید خطر خشونت و تبعیض به دلیل 

شیوع کرونا بازگردانده است.
صندوق کودکان ملل متحد )یونیســف( 

اعــالم کرده همچنین مکزیک در همین مدت دســت کم ۴۴۷ کودک مهاجر را به 
گواتماال و هندوراس بازگردانده است. یونیسف هشدار داده اقدام آمریکا و مکزیک مبنی 
بر بازگرداندن این کودکان آن ها را با خطرات محافظتی بیشتری مواجه می کند، چرا 

که تصور ابتالی آن ها به کرونا وجود دارد.
هانریتا فور، مدیر اجرایی یونیسف با بیان اینکه شیوع بیماری کووید۱۹ یک وضعیت 
بد را بدتر نیز ساخته، اعالم کرد: تبعیض و حمالت خشونت آمیز اکنون به تهدیدهای 
موجود، مانند خشونت های باندهای خالفکار، سبب شده این کودکان ترجیح دهند در 

اولین فرصت خانه های خود را ترک کنند.
مقامات مهاجرتی ایاالت متحده که با امور اجرایی و امنیت مرزها سر و کار 
دارند و مؤسســه ملی مهاجرت مکزیک هنوز به پرسش های خبرنگاران به 

این موضوع پاسخی نداده اند.
یونیسف نیز اعالم کرده در تالش است در سراسر منطقه، سیستم های زیر فشار ملی 
حمایت از کودکان را سر پا نگه دارد. صندوق کودکان ملل متحد همچنین اعالم کرده 
گزارش هایی از جوامعی در گواتماال و هندوراس رسیده که از ورود مهاجران از جمله 

کودکان جلوگیری و آن ها را تهدید به خشونت کرده اند.
برای مثال شهرهای بومی مایاها در گواتماال تهدید به آتش زدن خانه های مهاجرانی 
که از آمریکا بازگشته اند گردیده و مثبت اعالم شدن تست کرونای بیش از ۱۰۰ نفر از 

این مهاجران منجر به بدنامی آن ها شده است.
بنــا بر گزارش رویترز، ایاالت متحده قوانینی مربــوط به کرونا را در ماه مارس وضع 
کرده که به مقامات اجازه می دهد به سرعت مهاجران در مرز را از آمریکا اخراج کنند. 

 نابرابری های اجتماعی و تبعیض نژادی ©
محصول کرونا برای آمریکا

میزان: ویروس کرونا در آمریکا ســبب 
شــده جوامع اقلیت بیــش از هر زمان 
نابرابری هــای اجتماعی و  بــا  دیگری 

نژادی مواجه شوند.
به گزارش پایگاه نیوزویک، شمار قربانیان 
کرونا در جوامع کم درآمد رنگین پوستان 

نیویورک، ۱۰ برابر بیشتر شده است.
داده های منتشر شده از سوی اداره بهداشت نیویورک نشان می دهد در مناطقی 
که جمعیت خانواده های سیاهان و التین  تبارها در آنجا متمرکز شده و همچنین 
خانواده های کم درآمد، شمار قربانیان کرونا بیشتر از خانواده های سفیدپوست و 

مرفه است.
برای مثال در منطقه بروکلین، شــمار بســیاری از افراد مسن و سیاه پوست زندگی 
می کنند که باالترین آمار تلفات به آن ها تعلق گرفته است؛ این منطقه دارای جمعیتی 

افزون بر ۱۳ هزار نفر بوده که ۷۶ مورد مرگ بر اثر کرونا به ثبت رسیده است.
آنتونی فائوچی، پزشک ارشد بیماری های عفونی در اظهاراتی در خصوص تأثیر ویروس 

کرونا بر جوامع رنگین پوستان به ویژه آفریقایی تبارها هشدار داد.
در ایالت میشیگان، سیاه پوستان ۱۴ درصد از جمعیت این ایالت را تشکیل می دهند، 
این درحالی اســت که داده ها نشــان از آن دارد ۴۱ درصد از شمار قربانیان کرونا را 

سیاه پوستان تشکیل می دهند.
به گزارش پایگاه سی ان بی سی، نظام تبعیض آمیز آمریکا در خصوص ارائه مسکن 
 به جوامع اقلیت از عواملی اســت که سبب شده افراد سیاه پوست با تهدیدات مالی 
رو به رو بوده و آن ها مجبور شوند تا در مناطقی زندگی کنند که دسترسی به غذای 

سالم وجود ندارد.

آگهی های عجیب برای استخدام منشی خانم

آراسته، شیک پوش و شبانه روزی!©
باشگاه خبرنگاران جوان: کمبود شغل 
و وجود فشار های اقتصادی موجب شده 
افرادی که به دنبال شغل هستند، فضای 
مجازی را منبعی برای جست و جوی کار 
مورد نظر خود به عنوان معیار قرار دهند 
تا هرچه زودتر به شرکت و کارگاهی که 
دنبال نیروی انســانی مورد نظر اســت، 

متصل شوند. بسیاری از جوانانی که پس از دانش آموختگی از مدرسه و دانشگاه جویای 
کار هســتند، وقتی می بینند برخی دوستان و همکالسی های آنان شغلی برای خود 
دست و پا کرده اند، دچار یأس و ناامیدی می شوند و برای فرار از این وضعیت، عزم خود 
را بیش از پیش جزم می کنند و به هر دری می زنند تا به اصطالح شاغل شوند، البته 

این وضعیت در خانم های جوان مصداق بیشتری دارد.
عالوه بر آن در این میان خانم هایی هم هســتند که برای تأمین نیاز های مادی خود 
و خانواده چاره ای جز کار کردن ندارند، بنابراین همه این عوامل دست به دست هم 
می دهند تا آگهی های استخدام منشی در شرکت های خصوصی با رشدی قارچ گونه هر 
روز بیشتر شود، اما در این بین آگهی های زیادی در سایت ها و نرم افزار ها برای استخدام 
منتشر می شود که در آن ها از افراد متقاضی که اغلب خانم هستند می خواهند اطالعات 
شخصی خود را ارسال کنند. پرسش هایی که برای استخدام نه تنها عجیب است، بلکه 

غیر ضروری هم به نظر می رسند.
این روز ها در شهر کمتر کسی را می بینید که در گوشه و کنار پارک ها روزنامه ای را 
ورق بزند و به دنبال شغل باشد. فقط کافی است کمی سایت های انتشار آگهی را باال 
و پایین کنید تا با انبوهی از شرکت های عمومی و خصوصی روبه رو شوید که به دنبال 

نیروی کار هستند.
به منشی خانم نیازمندیمس
استخدام منشی خانم، آراسته، خوش برخورد، با حقوقی مکفی.س
استخدام منشی خانم، سن بین ۲۰ تا ۲۵، آشنا به کامپیوتر و نرم افزار هلو.س
استخدام ۷۰ منشی خانم، شبانه روزی، حقوق ۱/۵ تا ۷ میلیون تومان.س
استخدام منشی خانم، فوری، شهرک صنعتی.س
استخدام ۲۰۰ منشی برای نگهداری از سالمند و کودک.س
استخدام منشی، خوش برخورد، خوش پوش، آراسته و با روابط عمومی قوی.س

این ها عنوان بخشی از آگهی هایی است که برای استخدام یک منشی خانم قید شده 
که مشــابه آن به وفور در کانال ها، صفحات و حتی در سایت هایی همچون دیوار و... 

یافت پیدا می شود.
درج صرفاً یک شماره تلفن و در بسیاری از مواقع یک شماره موبایل بدون نام و نشانی 

و نوع کار در آگهی ها نکته ظریفی است که از دید جویندگان کار مغفول می ماند.
کار در شهرک های صنعتی و در فاصله ای دور از شهر هم از جمله مواردی است که باید 
به آن توجه کرد، در این شرایط چطور می توان به آگهی استخدامی اطمینان کرد که 

هم دور از منطقه مسکونی است و هم کار در آن شبانه روزی است.
تجربه برخی از منشی های جوان در مراجعه به این شرکت ها، خاطرات تلخی را برای 
همیشه در ذهن آن ها باقی می گذارد. در برخی از شرکت های خصوصی اهدافی به غیر 

از کار و ظاهراً مهم تر از آن دنبال می شود.
در این شرکت ها منشی عالوه بر داشتن ظاهر زیبا، آراسته و پوششی شیک، باید از 

میهمانان آقای رئیس پذیرایی هم کند و پاسخگوی تمام عیار رؤسای شرکت باشد.
زندگی ماشــینی و گستردگی نیاز های روزمره در جامعه همچون بسیاری از جوامع 
در حال توسعه و توسعه یافته موجب شده زنان هم وارد وادی فعالیت های اجتماعی 
و اقتصادی شوند، در حالی که ورود به فضا های اقتصادی و کسب درآمد و کمک به 

معیشت خانواده نباید به هر قیمتی امکان پذیر شود.
در برخی از مواقع کار در چارچوب بیرون از خانه آسیب های روحی و روانی 
و هزینه هایی را به فرد تحمیل می کند که بســیار بیشتر از درآمد حاصل از 

کار است.
باید توجه داشت به صرف آگهی نمی توان به فعالیت افرادی که مدعی ایجاد شغل برای 
دیگران هستند، اعتماد کرد. اعتماد بدون تحقیق از گام های اولیه برای ایجاد فرصت 

برای افراد شیاد و با افکار شوم است.

 جامعه / اعظم طیرانی   پنجم خرداد، بنا به 
و  تأمینی  اقدامات  و  زندان ها  سازمان  پیشنهاد 
تربیتی کشور و بر اساس تصویب شورای عالی 
از  حمایت  ملی  روز  به عنوان  فرهنگی،  انقالب 
خانواده زندانیان یا روز نسیم مهر نام گذاری شده 
است که باهدف توجه بیشتر عموم به مشکالت 
از  همه جانبه  حمایت  لزوم  و  نیازمند  قشر  این 
خانواده زندانیان، این روز در تقویم رسمی کشور به 
ثبت رسیده است. خانواده زندانیانی که بیشتر آن ها 
هیچ نقشی در ارتکاب جرم از سوی فرد بزهکار 
نداشته اند اما در زمره قربانیان جرم و جنایت در 

جامعه محسوب می شوند. 
خانواده زندانیان، در معرض آسیب های اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و... زیادی قرار دارند که به جرم 
زندانی بودن پدر و یا مادر خانواده با این مشکالت 
دســت وپنجه نرم می کنند، مشــکالتی که اگر 
راه حلی برای آن نیابند، شــاید نقطه آغازی باشد 
برای تکرار بِزهِ والدین خانواده و گسترش بسیاری 
از آسیب های اجتماعی دیگر. مشکالت اقتصادی 
شاید نخستین دغدغه خانواده زندانیانی باشد که 

سرپرست آن ها در زندان به سر می برد.
بنابراین، در صورت  حمایت نکردن از این خانواده ها 
شاهد رشد چشــمگیر طالق همسران زندانیان، 
ترک تحصیل فرزندان، ناهنجاری های اجتماعی 
و روانی، گرایش اعضای خانواده به مشاغل کاذب 
و تکدیگری خواهیم بــود و باید این زنگ خطر 
را به صدا درآورد تا در آینده، شــاهد ورود تعداد 
قابل توجهی از اعضای خانواده زندانیان به چرخه 

جرم نباشیم.

وظیفه حاکمیت و دولت »
جبار باقــری، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان 
مرکز با بیان اینکه انجمن حمایت از زندانیان تنها 
نهاد حمایتی از خانواده زندانیان است، می گوید: این 
مجموعه با سابقه ای طوالنی - بیش از ۷۰ سال - 
و با هدف حمایت همــه  جانبه از اعضای خانواده 
زندانیان که شــامل حمایت های مالی، آموزشی، 

درمانی و شغلی می شود فعالیت دارد. 
وی با اشــاره بــه اینکه نهاد کمیته امــداد امام 
خمینی)ره( بر اساس قانون، در ادامه حمایت های 
اولیه انجمن، حمایت مالی خانواده ها را بر اساس 
بودجه هــای دولتــی ادامه می دهــد، می افزاید: 
انجمن های حمایت در بحرانی ترین شرایط خانواده 
یعنی ابتــدای محکومیت زندانــی و خأل ایجاد 
شــده در خانواده ها به داد خانواده ها می رسند و 
با حمایت های فوری به نحوی چالش ایجاد شده 
ناشی از نبود سرپرست خانواده را کاهش می دهند. 
البته حاکمیــت و دولت ضمن اجرای حکم برای 
مجرم، وظیفه دارد خانواده او را که در حقیقت هیچ 
جرمی مرتکب نشده است تحت حمایت قرار دهد 

و این سیاست قطعی نظام در این خصوص است.
وی ادامــه می دهــد: انجمن هــای حمایــت از 
خانواده زندانیان با دوراندیشــی مؤسسان آن به 
گونه ای طراحی شده اند که ترکیبی از مسئوالن 

 دولتی و تعــدادی از معتمدان مردمی را در قالب 
هیئت مدیــره انجمن در هر شــهری که زندان 
وجود دارد، در خود جای داده اســت و با توجه به 
اساس نامه مصوب، اقدام هایی در خصوص خانواده 
زندانیان نیازمند انجام می دهند. انجمن حمایت 
از خانــواده زندانیان مرکز نیز بــه لحاظ قدمت 
دیرینه ای که دارد و با توجه به حضور مســئوالن 
عالی رتبه قضایی به عنوان اعضای هیئت مدیره 
جایــگاه ویژه ای در کشــور دارد و جزو نهادهای 

شاخص حمایتی در این حوزه به شمار می رود.

انجمن های حمایت از خانواده زندانیان »
بودجه دولتی ندارند 

وی در پاســخ به این پرسش که انجمن درمسیر 
انجام وظایف قانونی خود با چه مشکالتی روبه رو 
است، می گوید: این انجمن ها از هیچ بودجه دولتی 
برخوردار نیســتند، بنابراین بایــد در فکر یافتن 
منابع برای ارائه کمک ها باشــند. از این رو جذب 
خیران و نیکوکاران از رویکردهای اصلی است که 
خوشــبختانه با توجه به روحیه نوع دوستی مردم 
کشــورمان، انجمن بخشــی از وظایف خود را با 
استفاده از همین کمک های مردمی و البته در حد 
مقدور انجام می دهد. البته ضرورت دارد دولت در 
کنار کمک های مردمی، بودجه و اعتبار ویژه ای را 
برای انجمن ها در نظر بگیرد. با این حال ما منتظر 
تأمین اعتبار دولتی نیستیم و منابع خود را از محل 
کمک های مردمــی و برخی فعالیت های محدود 

اقتصادی تأمین می کنیم. 

باقری ادامه می دهد: مشــکل 
دیگری کــه در مســیر انجام 
دارد،  انجمن وجــود  اهــداف 
منفــی در جامعه  نگرش های 
نسبت به زندانی است که اجازه 
تبلیــغ و ترویج امــور انجمن 
را نمی دهــد. بخشــی از افکار 
عمومی تصورشان این است که 
فرد مجرم بایــد خودش تاوان 
کارهای خــود را بدهد و نباید 
دولت ها هزینه ای اضافی برای او 
بپردازند. در این نوع نگاه عمدتاً 
می شــود،  غفلت  خانواده ها  از 
اما موضوع مهم و حساس این 
اســت که همزمان بــا اجرای 
عدالت که مورد مطالبه جامعه 
است، ناگزیر هستیم به اعضای 
خانواده بزهکار که اصوالً نقشی 
در ارتکاب بزه ندارند کمک کرده 
و آنان را مورد حمایت قرار دهیم 

و انتظار می رود رسانه ها و دستگاه های تبلیغی این 
تفکیک را با ظرافت برای مردم توضیح دهند.

  تدابیر قوه قضائیه و سازمان زندان ها »
در ایام کرونا

وی در پاســخ به این پرســش که انجمن در ایام 
کرونایی چــه خدماتی به خانواده هــا ارائه داده، 
 می گویــد: انجمــن حمایت هم برابــر مصوبات 

ســتاد ملی مبــارزه بــا کرونا 
وظایف خود را عمدتاً به شکل 
غیرحضوری انجام داده است. اما 
پیش از ذکر خدمات انجمن باید 
اعالم کنم با تدبیر مناسب قوه 
قضائیه و سازمان زندان ها از چند 
هفته مانده به ایام عید و پس از 
آن، ده ها هزار نفــر از زندانیان 
واجد شرایط آزاد و یا از مرخصی 
اســتفاده کردند و تا حدودی 
خانواده هــا در این ایام در کنار 
سرپرست خود بوده اند که البته 
حضور سرپرســتان عمدتاً نیاز 
روحی و روانی اعضای خانواده ها 
را تأمین کرده، اما مشــکالت 
مالی همچنان باقی بوده. تدابیر 
خوبی در این خصوص اندیشیده 
شد، به طوری که چندین مورد 
کمک نقدی و اجناس در همین 
ایام به خانواده های زیر پوشش 

تعلق گرفته است. 

 مشکالت مالی خانواده زندانیان در ایام کرونا »
وی ادامــه می دهــد: عالوه بــر کمک های ذکر 
شــده، نظرســنجی ویژه ایام کرونا از خانواده ها 
توســط مددکاران به صورت تلفنی انجام شد و 
طی ســؤاالتی وضعیت مالی، درمانی و بهداشتی 
خانواده ها بررسی شــد. ارزیابی اولیه اطالعات ما 

نشان داد خوشبختانه خانواده زندانیان درخصوص 
بیماری کرونا مشکل خیلی خاصی نداشتند، اما 
در زمینه نیازهای مالی و معیشــتی با مشکالت 
متعــددی مواجه بودند. از همیــن رو، مددکاران 
اجتماعی زندان هــا را مکلف کردیــم اطالعات 
وضعیت خانواده هــا را در ایام کرونایی با تکمیل 
فرم هایی، پایش و بــه انجمن حمایت از خانواده 
زندانیــان اعالم کنند. امــا از آنجا که تعداد قابل 
توجهی از زندانیان بــه مرخصی رفته اند، حضور 
و مراجعه خانواده ها به زندان ها محدودتر شــده و 
مددکارانی که در سالن های مالقات منتظر مراجعه 
خانواده های زندانیان هســتند، اطالعات کمتری 
دارند، اما براساس آمار مددکاران اجتماعی زندان ها 
و طبق استعالم ها، خوشبختانه آمار ابتال در میان 
خانواده های زندانیان تا لحظه تکمیل فرم ها صفر 
بوده است.  مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان 
مرکــز در خصوص اقدام های ایــن انجمن برای 
خانواده زندانیان در ایام کرونا می گوید: در اسفند 
۹۸ عــالوه بر پرداختی های متداولی که در پایان 
هر ماه برای خانواده ها داشتیم، با توجه به شرایط 
خاص کرونایی، به طور متوسط هر خانواده زندانی 
حدود یک میلیــون تومان کارت خرید یا کمک 

نقدی دریافت کرد.

 نگرانیم خیران از خانواده زندانیان غافل شوند »
باقــری ادامه می دهد: همچنیــن در این ایام در 
راســتای کمک های مؤمنانه و مســاعدت بنیاد 
مستضعفان انقالب اسالمی در سطح ملی بیش از 
۳۵ هزار خانواده زندانی، کارت های هدیه ۴۰۰ و 

۶۰۰ هزار تومانی دریافت کردند.
وی می افزاید: عالوه بــر کمک هایی که در قالب 
کمک مؤمنانه به خانواده ها اعطا شد، انجمن های 
حمایت از خانواده زندانیــان نیز که تعداد آن ها 
حدود ۲۲۰ انجمن در سطح کشور است سبدهای 

کاالیی به خانواده های زیر پوشش اهدا کرده اند. 
به گفته وی هرســاله در ایام ماه مبارک رمضان 
همایش های گلریزان برای جلب کمک های مردمی 
برگزار می شد، اما امسال با توجه به شرایط فعلی 
امکان برگزاری بسیاری از مراسم های خیریه وجود 
ندارد، همچنین به دلیل اینکه بسیاری از خیران به 
کمک مردم درحوزه های بهداشت و درمان رفته اند، 
نگران هستیم از خانواده های زندانیان غافل شوند.

باقری می افزاید: انجمن هــای حمایت از خانواده 
زندانیــان همواره اقدامات و عملکرد خود را اعالم 
می کنند اما واقعیت این اســت کــه اگر خیران 
نباشند ما نمی توانیم اقدام مؤثری انجام دهیم و 
درمقاطعی که بحرانی رخ می دهد اولویت  ها دچار 

چالش می شود.
مدیرعامــل انجمن حمایــت زندانیــان مرکز 
یادآور می شــود: خیــران می تواننــد از طریق 
کــد # ۵۳۵۳* ۴*۷۳۳* و یــا شــماره کارت 
۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۱۴۰۲۵ به نام انجمن حمایت 
از خانــواده زندانیان مرکز، کمک های نقدی خود 

را واریز کنند.

خیران از خانواده زندانیان غافل نشوند 

خانواده زندانی، مجرم نیست

بخشی از افکار 
عمومی تصورشان 
این است که فرد 

مجرم باید خودش 
تاوان کارهای خود 

را بدهد و نباید 
دولت ها هزینه ای 

اضافی برای او 
بپردازند

بــــــرش
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دستچین

مفهوم سرزمین مادری معنا یافت
ایسنا: محمد شریعتمداری، وزیر رفاه در توییتر نوشت: باتالش 
فعاالن مدنی و رسانه ای و اهتمام دولت، مفهوم سرزمین مادری 

معنا یافت. انتقال تابعیت مادری به فرزندانشان ممکن شد.
اینــک  با اصالح آیین نامه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی 
 مزدوج با مــردان خارجی، هر کودکی که خــون زن ایرانی در 

رگ هایش جاری است، زین پس قانوناً نیز هموطن ماست.

معتادان را از ترس کرونا در شهر رها کردند
مهر: سردار محمدرضا یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول اهلل تهران 
بزرگ، درباره بحث جمع آوری معتادان متجاهر گفت: متأسفانه 
پس از اینکه ویروس کرونا وارد کشور ما شد برخی از مجموعه ها 
معتادان را به دلیل اینکه نگران بودند درگیر کرونا شــوند بیرون 

کردند و در تهران تعداد زیادی معتاد متجاهر مشاهده کردیم.

دانش آموزان فریب این کاسبکاران را نخورند
فارس: خســرو ســاکی، رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت 
آموزشــی با اشاره به فعالیت کاســبکاران و سوداگران سؤاالت 
امتحانی، گفت: از هم اکنون این کاســبکاران با ایجاد گروه  در 
شبکه های اجتماعی به دنبال فریب دانش آموزان هستند و ادعای 
داشــتن ســؤاالت امتحانی را دارند، در حالی که هنوز سؤاالت 

طراحی نشده اند. دانش آموزان فریب این کاسبکاران را نخورند.

رفاه و خدمات اجتماعی

رئیس این نهاد خبر داد
کمک ۳۹۹ میلیارد تومانی 

مردم به کمیته امداد
 برنا    ســیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته 
امداد امام خمینی )ره( از کمک ۳۹۹ میلیارد 
تومانــی مــردم و خیران به کمیتــه امداد در 
رزمایش ایــران همدل خبــر داد. وی گفت: 
رمضان امسال با توصیه های مقام معظم رهبری 
یــک رمضان متفاوت بود و مــردم با لبیک به 
ندای رهبرشــان موجی از همدلی با محرومان 
را به راه انداختند که بی ســابقه بود. بختیاری 
افزود: در مناطقی که به دلیل بعد فاصله امکان 
توزیع غذای گرم وجود نداشــت، به ارائه جیره 
خشک غذایی اقدام کردیم. وی گفت: امیدواریم 
رزمایش ایران همدل پس از شکست کرونا ادامه 
یابد و شــاهد تداوم ایثار و افتخارآفرینی مردم 

نیک اندیش ایران اسالمی باشیم.

خانه و خانواده

سخنگوی سازمان ثبت احوال توضیح داد
 چرایی تأخیر 

در صدور کارت ملی
 باشــگاه خبرنگاران جوان   ســیف اهلل 
احوال  ثبت  ابوترابی، ســخنگوی ســازمان 
کشــور در پاســخ به این پرسش که چرا در 
تولید کارت ســوخت و گواهی نامه مشکلی 
وجود ندارد اما تولید کارت ملی با مشــکل 
مواجه اســت، اظهار کرد: جنس بدنه کارت 
ملی به دلیل اینکه مقاومت بیشتری داشته 
باشد، از پلی کربنات است که مواد اولیه آن 

وارداتی است.
او در ادامه بیان کــرد: همان طور که می دانید 
میزان تولید و تقاضای کارت ســوخت محدود 
اســت، همچنین جنس بدنه کارت سوخت و 
کارت گواهی نامه از جنس pvc اســت که مواد 

اولیه آن در داخل تولید می شود.

آموزش

بر اساس یک بخش نامه
امتحانات پایان ترم دانشگاه های 

غیردولتی غیرحضوری شد
 ایرنا    بخش نامه ارزیابی دانشجویان دانشگاه های 
غیردولتی و غیرانتفاعی برای نیمسال تحصیلی 
جــاری به آنان ابالغ شــد. بر این اســاس تمام 
امتحانــات پایان تــرم به صــورت غیرحضوری 
برگزار می شــود. بر اساس این بخش نامه، آخرین 
روز تشــکیل کالس ها در این نیمسال با تمدید 
یک هفته نســبت به تقویم آموزشــی قبلی ۳۰ 
خردادماه خواهد بود و تمام مستندات کالس های 
الکترونیکی از جمله صوت،  تصویر و فایل تا قبل 
از ۳۱ خردادماه در سامانه آموزش های الکترونیکی 
باید بارگذاری شود. این بخش نامه می افزاید بازه 
زمانی امتحانات پایان ترم در این نیمسال از هفتم 
تیر تا هفتم مرداد ۹۹ اســت و تمام امتحانات به 

صورت مجازی و غیرحضوری برگزار خواهد شد.

میراث فرهنگی و گردشگری

باالخره موزه ها باز می شوند؟
یک بام و دوهوای میراث فرهنگی 

برای بازگشایی موزه ها
 ایسنا    علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اعالم کرده بازگشایی 
سایت های تاریخی و موزه ها این هفته در دستور 
کار قرار دارد و در ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح 
و تصویب خواهد شــد. اما به نظر می رسد اعالم 
دستور از سوی این ستاد برای برخی از موزه ها و 
بناهای تاریخی بی اهمیت بوده یا شاید هم در این 

میان، حرف های دیگری مطرح شده است.
چهل ســتون اصفهان هرچند زیر نظر شهرداری 
اصفهان فعالیــت دارد اما یکی از بناهای تاریخِی 
پذیرای گردشگران در این روزهاست. میدان نقش 
جهان و بناهای تاریخی این مجموعه جهانی هم از 
این قاعده مستثنا نیستند و گردشگران اصفهانی 

می توانند از این بناها دیدن کنند.

بهداشت و درمان

عضو سازمان نظام پزشکی بیان کرد
 دو نگرانی تعرفه ای 

جامعه پزشکی
 مهر   عضو هیئت رئیسه مجمع عمومی سازمان 
نظام پزشکی، نسبت به تعرفه های ابالغی سال ۹۹ 

واکنش نشان داد و خواستار اصالح آن ها شد.
علی ساالریان افزود: در حال حاضر سازمان نظام 
پزشــکی دو نگرانی عمده در بحــث تعرفه دارد؛ 
نخست به مخاطره افتادن سالمت شهروندان در 
نتیجه این تصمیم های غیرمنطقی و سپس آسیب 
جامعه پزشــکی به ویژه جوانانی که در این بازار 
ملتهب به تازگی مشــغول ارائه خدمات شده اند؛ 
با سیاســت های فعلی و ورشکستگی مطب ها و 
بیمارستان ها، خیل عظیمی از همکاران به جرگه 
بیکاران خواهند پیوست. قطعاً ممکن نیست با  زور 
یک کارغیرمنطقی را به جامعه پزشکی تحمیل 

کرد، زیرا اقتصاد ازقواعد منطقی پیروی می کند.

فراسو

برداشت آزاد

 شنبه 3 خرداد ۱399  29 رمضان ۱44۱ 23 می 2۰2۰  سال سی و سوم   شماره 9253

چرا هفت مدرسه غیردولتی تهران تعطیل شدند؟
تســنیم: عبدالرضا فوالدوند، مدیرکل آمــوزش و پرورش 
تهران گفت: به مدارســی که شــهریه مازاد گرفته بودند و 
اســناد و مدارک آن ها قابل قبول نبود، فرصتی داده شــد تا 
شهریه را استرداد کنند، تعدادی از مدارس غیردولتی تهران 
این کار را انجام ندادند و هفت مدرســه به مدت ســه سال 

تعطیل شدند.

دلیل تعطیلی تحقیقات پیش بینی زلزله 
ایلنا:مهدی زارع،اســتاد پژوهشــگاه بین المللی زلزله شناسی 
می گوید:به دانشگاه ها اعالم شده باید به دنبال درآمدزایی برای 
خود از طریق پروژه ها باشــند و بودجه تحقیقات را خودشــان 
تأمین کنند. این نوع سیاست سبب شده کارهای علمی از جمله 

پیش بینی زلزله یا به حاشیه رانده و یا تعطیل شوند.

نقش رسانه ملی در دامن زدن به طالق 
برنا: مهدی ملک محمد، رفتارشناس اجتماعی گفت: وقتی دو نفر 
از اهالی  سینما با هم ازدواج می کنند، رسانه  ملی آن ها را به عنوان 
الگوی زندگِی خــوب به تلویزیون دعوت می کند. جامعه ای که 
این افراد را روزی زوِج خوشــبخت دیده بود مدتی بعد می بیند 
آن  دو از یکدیگر جدا شــده اند و همین منجر به شکسته شدن 

قبح طالق می شود.

حضور یک زن در هیئت رئیسه مجلس 
خانه ملت: ســمیه رفیعی، منتخب مردم تهــران در مجلس 
یازدهم گفت: در این مجلس حتماً باید یک زن در پنل هیئت 
رئیسه حضور داشته باشد و این موضوع نیاز ضروری کشور است.
پیشــنهادهایی برای حضور من در هیئت رئیسه داده اند اما با 
اینکه درخواســت های زیادی در این مورد شد اما فعالً تمایلی 

برای حضور در هیئت رئیسه ندارم.

اجبار و انحصاری کردن شاد خطای راهبردی است
خانه ملت:امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات گفت: ما از روز اول 
تمامی نظرات خود را درباره نقاط ضعف و قوت این اپلیکیشن در 
اختیار این وزارتخانه قرار دادیم.اساساً اجبار و انحصاری کردن هر 
موضوعی خطای راهبردی است و تفاوتی ندارد، استفاده از یک 

برنامه مانند شاد یا هر موضوع دیگری باشد.

نابودی یک سوم خانه های ارزشمند تهران در یک دهه 
باشــگاه خبرنگاران جوان: محمد جواد حق شناس، رئیس 
کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای شــهر تهران گفت: تا 
۱۰ سال پیش تهران ۳ هزار خانه ارزشمند داشت، اما به خاطر 
بی توجهی و ساخت و ساز این خانه ها، امروز تعدادشان به کمتر از 
۲ هزار خانه رسیده است. باید مشکالت مالی و مدیریتی سازمان 

میراث فرهنگی حل شود.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

 دانا نسل، دادســتان کل میشــیگان کــه پیش از سفر 
رئیس جمهــور آمریکا به این ایالت از او خواســته بود در 
بازدید عمومی ماســک بزند، در واکنــش به اقدام ترامپ 
در نزدن ماســک، او را کودکی پرخاشگر توصیف کرد که 

تابع قوانین نیست.
ژائو لیجیان، ســخنگوی وزارت خارجه چین گفت: پکن 
به دنبال همکاری و گفت وگو با واشــنگتن اســت اما اگر 
ایــاالت متحده تالش کند چین را ســرکوب کند، مقابله 

می کند.
دونالد ترامپ اعالم کرد در صورت بروز موج دوم کرونا 

در کشور، بخش های اقتصادی تعطیل نخواهند شد.

سرانجام تشکیالت خودگردان یکی از تهدید های خود را عملی کرد

قطع همکاری امنیتی با اشغالگران
  جهان  تشکیالت خودگردان رسماً قطع همکاری امنیتی 
با رژیم صهیونیســتی را ابالغ کرد. شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم 
صهیونیستی از ابالغ رسمی قطع همکاری امنیتی با اسرائیل 
توسط تشکیالت خودگردان فلسطین خبر داد. طبق گزارش 
این شبکه، یک مقام اسرائیلی نیز تأکید کرده است، تشکیالت 
خودگردان فلسطین در پیامی به دولت اسرائیل اطالع داده 
کــه همه توافق نامه هــای میان دو طــرف از این پس دیگر 
الزم االجرا نیستند . این رســانه عبری زبان در ادامه گزارش 
داد، پیام مذکور از طرف »حســین الشیخ« وزیر امور مدنی 
تشکیالت خودگردان فلسطین و چند مقام فلسطینی دیگر 
برای کمیل ابورکن، هماهنگ کننده دولت رژیم صهیونیستی 
در مناطق اشغالی ارسال شده و شامل اظهارات اخیر محمود 
عباس، رئیس تشکیالت خودگردان است. به دنبال تصمیم 
یکجانبه دولت رژیم صهیونیســتی بــرای الحاق مناطقی از 
کرانه باختری به اراضی اشغالی، رئیس تشکیالت خودگردان 
فلسطین به تازگی دستور توقف فوری همکاری امنیتی با رژیم 

صهیونیستی را صادر کرده بود.

عقب نشینی نیروهای تشکیالت خودگردان»
به دنبال این اتفاق شبکه »الجزیره« هم روز گذشته در همین 

زمینه اعالم کرد، دستگاه های امنیتی فلسطینی گشتی های 
خود را از مناطقی که بر اســاس توافق امضا شــده با رژیم 
صهیونیستی به صورت مشترک اداره می شدند، عقب کشیده 
اســت. در ادامه این گزارش آمده، تمام گشتی های امنیتی 
تشکیالت خودگردان از مناطق شمال قدس اشغالی و شرق 
آن خارج شده اند. شبکه »آناتولی« ترکیه هم به نقل از شاهدان 
عینی اعالم کرد: نیروهای امنیتی فلسطینی از شهرهای بدو، 
قطنه، بیت اکسا )در شمال غرب قدس( و العیزیریه و ابودیس 
)در شرق قدس( خارج شده اند. شبکه »المیادین« هم اعالم 
کرد، نیروهای امنیتی تشکیالت خودگردان از تمام مناطق 

»ب و ج« عقب کشیده اند.
این تحوالت پس از نشســت »محمد اشــتیه« نخست وزیر 
تشکیالت خودگردان با فرماندهان دستگاه های امنیتی صورت 
گرفت، نشستی که در آن درباره سازوکارهای اجرای دستور 
»محمود عباس« رئیس تشکیالت مبنی بر قطع روابط با رژیم 
صهیونیســتی و آمریکا و قطع هرگونه ارتباط میان طرفین 
برگزار شد. اشــتیه روز پنجشنبه دستور توقف این روابط را 
بــه وزارتخانه های تحت امر ابالغ کــرد و گفت: تصمیم لغو 
توافق نامه ها با اســرائیل عملی شــده و سازمان  های رسمی 

فلسطین در حال اجرای آن هستند.

یورونیوز: همزمان با افزایــش تعداد بیکاران 
آمریکا به مرز 40میلیون، بازارهای ســهام این 
کشــور در آمریکا بار دیگر سقوط کرد تا امید 

سهامداران برای رشد بازار بر باد رود.
ایســنا: چین در واکنش به انتقادهای اخیر 
آمریــکا گفت، مخالــف مداخلــه خارجی در 
امور هنگ کنگ اســت چون هیچ کشوری به 
جدایی طلبان اجازه بــه خطر انداختن امنیت 

ملی اش را نمی دهد.
اسپوتنیک: وزارت دادگستری سوریه با انتشار 
پیامی در صفحه اختصاصی خود در فیس بوک 
اعالم کرد که »رامی مخلوف« پسردایی میلیاردر 
و معروف بشار اســد، رئیس جمهوری سوریه 

موقتاً ممنوع الخروج شده است.

گروه های فلسطینی فراخوان دادند
تشکیل جبهه اسالمی-عربی ©

برای مقابله با اشغالگران
جهان: گروه های فلســطینی در بیانیه خود 
به مناســبت روز جهانی قدس برای تشکیل 
جبهه ای گســترده به منظور مقابلــه با رژیم 
اشــغالگر صهیونیســتی فراخواندند و تأکید 
کردند، امت اســالمی، »فلسطین« را فراموش 
نخواهد کرد. براساس این بیانیه، جبهه گسترده 
مقابله با اشغالگران متشــکل از تمام آزادگان 
بــرای مقابله بــا جریانی که به عادی ســازی 
روابط با دشمن صهیونیستی می پردازد و با آن 

هماهنگی امنیتی دارد، خواهد بود.
به گزارش العالم،گروه های فلســطینی در این 
بیانیه که روز پنجشــنبه صادر شده، افزودند: 
دشمن صهیونیستی به ارتکاب انواع جنایت های 
ضد انســانی و جنایات جنگــی علیه ملت ما 
می پردازد تا واقعیت های خبیثانه را بر سرزمین 
فلســطین و با تکه تکه کــردن و مصادره آن 
تحمیل کند، ساکنانش را آواره نماید، انقالبیون 
آن را به قتل برســاند، هویت عربی و اسالمی 
آن را نابود کند و چنبره بازوهای اختاپوســی 
صهیونیستی بر توانایی های امت و فرهنگ آن 
را از طریق رژیم های شکســت خورده، ظالم و 
دشــمن ملت خود و دشمن ملت فلسطین و 
مسئله فلسطین گســترش دهد. در ادامه این 
بیانیه آمده: ما گروه های مقاومت فلســطینی 
ابداً تسلیم خواسته های زورگویانه ای که رژیم 
اشغالگر با پوشــش دولت آمریکا و رژیم های 
عربی که به عادی سازی روی آورده اند و دنبال 
می کنند، نخواهیم شــد بلکــه در مقابله این 
حمله مانند گذشــته خواهیم ایستاد. ملت ما 
مقاوم و فداکار باقــی خواهد ماند، همان گونه 
-که پیشتر- ده ها هزار شــهید و صدها هزار 
مجروح و اسیر در رد اشغالگر و مقابله با آن و 
نیز مقابله با یهودی سازی سرزمین و مقدسات 

تقدیم کرده است.
گروه هــای فلســطینی تأکیــد کردند، ملت 
فلســطین در هر جای جهان بر حق بازگشت 
تأکیــد دارد و در برابــر توطئه هایی که دنبال 
تغییر هویت و یهودی ســازی سرزمین است، 
مقاومت می کند. ایــن ملت در غزه مقاوم نیز 
با عزت در برابر تجاوز صهیونیستی و محاصره 
ایستاده است. آن ها در پایان تأکید کردند: قدس 
مسیر شهدا و قبله آزادگان جهان باقی خواهد 
ماند؛ قدس تا بیرون کردن صهیونیست ها مرکز 

نبرد باقی خواهد ماند.
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هشدار سازمان ملل درباره یمن 
خطر فروپاشی سیستم 
بهداشتی نزدیک است

روسیا الیوم: سخنگوی دفتر هماهنگی 
امور انسانی ســازمان ملل نگرانی شدید 
خود را درباره اوضاع یمن به دلیل شیوع 
کرونا ابراز کرده و هشدار داد این کشور 
در لبــه پرتگاه قرار گرفته اســت. ینس 
الرکی ادامه داد: آژانس های امدادرسانی 
زنگ خطر را درمورد وضعیت بهداشتی 
در یمــن به صــدا درآورده انــد و ما از 
بسیاری  افراد می شنویم که یمن در حال 
حاضر در لبه پرتگاه قــرار دارد و اوضاع 
بسیار نگران کننده است و آن ها عماًل از 
فروپاشی سیستم مراقبت های بهداشتی 

صحبت می کنند.

خروج ترامپ از یک پیمان دیگر

آمریکا پس از این در»آسمان های باز« نخواهد بود©
جهان: دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا تصمیم گرفته 
است از یک پیمان نظامی مهم دیگر یعنی »آسمان های باز« خارج شود. این 
پیمان که ســه دهه پیش و به پیشنهاد رئیس جمهور وقت آمریکا )آیزنهاور( 
منعقد شــده، به ۳4 کشــور عضو اجازه می دهد با هواپیماهای جاسوسی و 
تجسســی بر فراز قلمرو یکدیگر پرواز کرده و به این ترتیب اطمینان حاصل 
کننــد که دیگران در حال آماده شــدن برای اقدام نظامی نیســتند. از نظر 
تحلیلگــران، تصمیم ترامــپ برای خروج از معاهده »آســمان های باز« این 
احتمال را کــه او به زودی از یکــی دیگر از مهم تریــن معاهده های نظامی 
دوجانبه باقی مانده با روسیه یعنی پیمان کاهش تسلیحات هسته ای موسوم 

به »نیو استارت« نیز خارج خواهد شد، تقویت می کند. 
مقام هــای آمریکا می گویند دونالد ترامپ در ســال ۲0۱۷ میالدی از انجام 
یکی از پروازهای روسیه بر فراز امالکش خشمگین شده است. تصمیم آمریکا 
برای خروج از پیمان »آســمان های باز« نگرانی متحدان اروپایی او را در پی 
داشته است. این سومین بار است که دونالد ترامپ از یک توافق مهم کنترل 
تســلیحات خارج می شود. او دو ســال پیش از توافق هسته ای امضا شده با 
ایران خارج شد و سال گذشته نیز پیمان منع موشک های هسته ای میان برد 

با روسیه را ترک کرد.

روسیه در تکاپوی حفظ پیمان»
باوجود این، روســیه تأکید کرد تمام توان خود را بــرای نجات این معاهده 
به کار خواهد گرفت. وزارت خارجه روســیه با انتشار بیانیه ای خروج ایاالت 
متحــده از این معاهده را ضربه ای بــه کل چارچوب امنیتی در اروپا توصیف 

کرد. 
هایکــو ماس، وزیر خارجــه آلمان هم روز پنجشــنبه در واکنش به تصمیم 
جدید دونالد ترامپ، خواســتار »تجدید نظر« او برای خروج از پیمان نظامی 
»آســمان های باز« شد. او در عین حال از روســیه نیز خواست »کاماًل« به 
تعهدات خود پایبند باشــد. به گفته هایکو ماس کشــورهای آلمان،  فرانسه، 
لهســتان و بریتانیــا پیــش از این »چند بــار« به مقام هــای آمریکا تأکید 
کــرده بودند که مشــکالت پیش آمده در اجرای پیمان »آســمان های باز« 

توجیه کننده خروج واشنگتن از آن نخواهد بود.
خروج روســیه از این معاهده به این معنا خواهد بود که کشــورهای اروپایی 
عضــو آن از جمله فرانســه، آلمــان و بریتانیا دیگر اجازه انجــام پروازهای 

جاسوسی و تجسسی بر فراز خاک روسیه را نخواهند داشت. 
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عکس نوشت

عفو قاتالن پدر با چاشنی دیدار ولیعهدعفو قاتالن پدر با چاشنی دیدار ولیعهد

پسر جمال خاشقچی در بیانیه ای اعالم کرد قاتالن پدرش را می بخشد. این 
بیانیه را صالح خاشقچی روز جمعه در توییتر منتشر کرد. او در توییت خود 
نوشــت: در این شب مبارک از ماه مبارک )رمضان( ما پسران شهید جمال 
خاشقچی اعالم می کنیم کسانی که پدر ما را کشتند، عفو کرده و به دنبال 
پاداش از جانب خداوند متعال هســتیم. صالح پس از قتل پدرش به دیدن 
»محمد بن سلمان« ولیعهد ســعودی، کسی که تصور می شود با این قتل 
ارتباط مستقیم داشته، رفت. او پیش از این هم در تأیید تحقیقات سعودی 

درباره قتل پدرش بیانیه هایی را صادر کرده بود. 

پاکستان داغدار شداعتراف یک مقام دیگر صهیونیستینخستین اثرات کرونا در اقتصاد چین
ابهام درعدد رشد اقتصادی 
برای اولین بار در3 دهه  اخیر

جنگ 33 روزه هیچ 
فایده ای نداشت

سقوط یک هواپیمای 
مسافربری در ایالت کراچی

بی بی سی: گزارشــی که لــی کچیانگ، 
نخست وزیر چین در نشست کنگره ملی 
خلق چین قرائت کرده، نخســتین بار از 
اوایل دهه ۱990، رقم مشــخصی را برای 
رشد اقتصاد این کشور در سال مالی آینده 
پیش بینی نکرده است. نخست وزیر چین 
گفته با توجه به وضعیت جهان، تعیین نرخ 
مشــخصی برای رشد اقتصادی کشورش 
منطقی نیســت. در گزارش نخست وزیر 
همچنین آمده اســت :دولت ناگزیر شده 
هدف ایجاد دســت کم ۱۱ میلیون شغل 
جدید در مناطق شهری را تعدیل کند و 

به 9 میلیون شغل کاهش دهد.

فارس: ایهود باراک، نخست وزیر اسبق 
رژیم صهیونیســتی دربــاره جنگ ۳۳ 
روزه با حزب اهلل لبنان در ســال ۲006 
گفــت: خون ریزی های ما در این جنگ 
بی فایده بــود. وی جنگ ۳۳ روزه علیه 
لبنان را البته عامل قدرتمندتر شــدن 
حزب اهلل دانســته و گفت: حزب اهلل در 
مبارزات بــا ما نیروی نظامــی خود را 

بهبود بخشید.
ایهود باراک همچنین به قدرت گرفتن 
زرادخانه های موشکی حزب اهلل پس از 
جنگ ۳۳ روزه در ســال ۲006 و ۱0 

برابر شدن آن اشاره کرد.

یورونیوز: یک هواپیمای مسافربری ایرباس 
با بیش از ۱00 مســافر پیــش از فرود در 
فــرودگاه کراچی پاکســتان در منطقه ای 
مســکونی ســقوط کرد. به گفته شاهدان 
باوجود اینکه هواپیما به فــرودگاه نزدیک 
شــده بود اما به ساختمان های یک خیابان 
باریک برخورد کرد و دودی خاکستری فضا 
را در برگرفت. این هواپیما متعلق به شرکت 
هواپیمایی بین المللی پاکســتان -شرکت 
هواپیمایی ملی این کشــور- بود و به گفته 
سخنگوی آن 99 مسافر و هشت خدمه در 
این پرواز بوده اند. طبق اعالم سروزیر کراچی، 

همه سرنشینان این هواپیما جان باخته اند.

گزارش کوتاه

خبر کوتاه

بدون تیتر

گزارش خبری

 انعکاس

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 شنبه 3 خرداد 1399  29 رمضان 1441 23 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9253

سید حسن نصراهلل در روز جهانی قدس : 
هر اقدامی به جز مقاومت، وقت  تلف کردن است

جهان: دبیرکل حزب  اهلل لبنان روز گذشته، به مناسبت روز جهانی 
قدس درباره تحوالت فلسطین و منطقه سخنرانی کرد. سید حسن 
نصراهلل در ابتدای ســخنرانی به نام گذاری روز جهانی قدس اشاره 
کرد و گفت: امام خمینی)ره( پس از پیروزی انقالب اسالمی آخرین 

جمعه ماه رمضان هر سال را روز جهانی قدس نام گذاری کرد. 
او گفت رژیم صهیونیستی جرثومه فساد، شر مطلق و غده سرطانی 
است و باید این رژیم زائل شود. سید حسن نصراهلل گفت فلسطین از 

بحر تا نهر ملک مردم فلسطین است و باید به آن ها برگردد.
دبیرکل حزب اهلل لبنان در ادامه اظهار کرد: »اســرائیل یک رژیم 
غیرقانونی، اشغالگر و متجاوز است و معنایی ندارد که باقی بماند. 
کسانی که به فلسطین اشغالی آمده  اند )یهودیان کوچانده شده به 

فلسطین( باید به کشورهایی که از آن ها آمده اند، برگردند«.
سید حسن نصراهلل گفت: موضع حزب اهلل و علمای بزرگ شیعه در 
برابر آرمان فلسطین، قدس و مقدسات اسالمی و رژیم صهیونیستی، 

موضع عقیدتی، شرعی، ایمانی، انسانی و اخالقی است.
او ادامه داد: کســانی که به دنبال این هســتند که این موضع را از 

طریق راه انداختن جنگ ها، ترورها، تحریم ها و گرســنگی دادن ها 
تغییر دهند، در اشتباه هستند.

ســید حسن نصراهلل گفت: مسئولیت آزادسازی فلسطین و قدس 
در درجه اول مسئولیت فلسطینی هاست ولی بقیه مسلمانان نیز در 
این باره وظیفه و مسئولیت دارند و باید به این وظیفه عمل کنند، 
چرا که در برابر پیشگاه خداوند در روز قیامت و حساب، باید جواب 

پس بدهیم.
دبیرکل حزب اهلل لبنان با بیان اینکه حق و حقوق فلســطینیان با 
گذشــت زمان ســاقط و با دزدی و چپاول و تجاوز زائل نمی شود، 
تصریح کرد: اگر همه جهانیان این تجاوز و سرقت را هم به رسمیت 

بشناسند، قانونی نخواهد بود.
سید مقاومت گفت: هیچ کسی چه فلسطینی باشد چه عرب باشد 
یا غیر عرب، حق ندارد بخشی از فلسطین را به غیر اهل آن ببخشد.
سید حسن نصراهلل در ادامه راه خالص و آزادی فلسطین را مقاومت 
مســلحانه دانســت و بیان کرد: »مقاومت با همه اشکال، تنها راه 
آزادسازی سرزمین فلسطین و مقدسات است و همه راه های غیر 

از این، وقت تلف کردن است«.
او در ادامه نبردهای آزادسازی را نبردهای طوالنی و زمانبر دانست 
و گفت: طوالنی شدن این نبردها نباید دلیل ناامیدی و یا توجیهی 

برای ناتوانی و ضعف باشد.
دبیرکل حزب اهلل لبنان گفت: »مردم فلســطین مقاومت و مبارزه 
می کنند و در ظاهر مسئله، با ارتش و دولت اسرائیل می جنگند ولی 

در باطن، این نبرد و مقابله با ایاالت متحده آمریکاست«.
او افــزود: آمریکا از همه توانایی ها، امکانات و روابط خود اســتفاده 
می کند تا برتری رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا حفظ شود. 
سید حسن نصراهلل جنگ های منطقه در چند دهه از جنگ صدام 
علیه ایران تا جنگ فعلی عربستان در یمن را با هدف حفظ توازن 
قدرت به نفع اسرائیل دانست و گفت هدف این جنگ ها چیزی جز، 

حفظ رژیم صهیونیستی نیست.
سید حسن نصراهلل اضافه کرد: جنگ واقعی، جنگ با ایاالت متحده 
آمریکاست و اســرائیل در خط مقدم آمریکایی قرار دارد که از آن 

حمایت نظامی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی می کند.

      صفحه 8گزارش خبری

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )854212(

آگهی تغییرات شرکت راستین قلعه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 418785 و شناسه ملی 10320703451

گرامی  - آقای حسن   : اتخاذ شد  العاده مورخ 1397,10,23 تصمیمات ذیل  بطور فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی  به 
ملی  بشماره  فاضل  ایمانی  بابک  آقای   -  ) از شرکا  مدیره) خارج  و عضو هیئت  عامل  مدیر  بسمت  ملی 1289208123  بشماره  فرد 
0060581670 بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره - خانم فرناز غالمعلی بشماره ملی 0077942515 بسمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت نامحدود انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات قراردادها و عقود 

اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردًا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 

,ع
99
01
36
4

العاده مورخ 1398,01,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد عامری به شماره ملی 0060507942  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
پرداخت  با   0060516208 ملی  شماره  به  عامری  حامد  آقای  گرفت.  قرار  شرکا  زمره  در  شرکت  صندوق  به  ریال   3400000000 پرداخت  با 
3300000000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. آقای سید علی دریاباری به شماره ملی 0075304120 با پرداخت 3300000000 
ماده  و  یافت  افزایش  مبلغ 1100000000 ریال  به  مبلغ 100000000 ریال  از  قرار گرفت. سرمایه شرکت  به صندوق شرکت در زمره شرکا  ریال 
ملی  به شماره  فرزانه  رامین  آقای  باشد:  به شرح ذیل می  افزایش سرمایه  از  لیست شرکا پس  گردید.  نحو مذکور اصالح  به  اساسنامه  مربوطه در 
0084330937 دارنده 50000000 ریال خانم آصفه نیک نژاد بیله درق به شماره ملی 1466719419 دارنده 50000000 ریال آقای احمد عامری به 
شماره ملی 0060507942 دارنده 3400000000 ریال آقای حامد عامری به شماره ملی 0060516208 دارنده 3300000000 ریال آقای سید علی 
دریاباری به شماره ملی 0075304120 دارنده 3300000000 ریال تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از 2 الی 5 نفر خواهد بود و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. محل شرکت به نشانی استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، دانشگاه تهران ، خیابان آیت 
اله طالقانی ، خیابان ولیعصر ، پالک 1574 ، مجتمع نور تهران ، طبقه 13 ، واحد 1911 کدپستی 1416799948 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
به شرح فوق اصالح گردید. موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید : خرید و فروش ، واردات و صادرات 
، تهیه و توزیع و تولید ، بسته بندی و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، اخذ وام و تسهیالت به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک 
ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، برپایی غرفه و شرکت در کلیه 
نمایشگاه ها و سمینارهای داخلی و خارجی، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، گشایش 
حساب و اعتبارات اسنادی و ال سی برای شرکت نزد بانک ها و موسسات اعتباری ) در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ 

مجوزهای الزم ( 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )854213(

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده آگهی تغییرات شرکت پدیده بازرگان پژواک با مسئولیت محدود به شماره ثبت 452974 و شناسه ملی 14003994964
نوبت دوم تاریخ انتشار 1399/03/03

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم ش��رکت 
تعاون��ی مس��کن آزاد تعاونگ��ران فت��وح ت��وس در 
س��اعت 9 صبح روز ش��نبه 1399/03/17 به آدرس 
آزادی 80 ، مجتمع مس��کونی اریکا برگزار می شود. 
از کلیه اعض��ای محترم تقاضا می ش��ود جهت اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات زیر در جلسه حضور به 
هم رس��انند. طبق ماده 19 آیین نامه اجرایی مجامع 
عموم��ی اعضای محترمی ک��ه امکان حض��ور آنها در 
جلس��ه مقدور نمی باش��د می توانند ح��ق رای خود 
را ب��ه موجب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری محول 
نماین��د که در ای��ن صورت تع��داد آرای وکالتی هر 
عضو حداکثر یک رای و هر ش��خص غیرعضو تنها یک 
رای خواهد بود. اعض��ای متقاضی اعطاء نمایندگی با 
در دست داش��تن کارت ملی و برگ سهام به همراه 
وکیل مورد نظر خود باید ت��ا تاریخ 1399/03/11 به 
مح��ل دفتر ش��رکت مراجعه تا پ��س از تایید وکالت 
نام��ه های مزبور توس��ط مقام مج��از، ورقه ورود به 

مجمع برای فرد نماینده صادر گردد. 
دستور جلسه : تمدید مدت فعالیت تعاونی

 هیئت مدیره 

ع 9
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14
28

برگ س���بز خودروی برلیانس مدل 1396 رنگ س���فید 
ب���ه ش���ماره انتظام���ی 592د55 ای���ران 74  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   BM15L*G051356 موت���ور 
NAPH330ABH1030655 به مالکیت زهرا خدادادی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مج���وز بهس���ازی اماک���ن دامی کوچک روس���تایی 
فرزن���د  زارع���ی  بن���ام مه���دی  دام���داری(  )واح���د 
ابوالفضل  برای پرورش گاوش���یری به شماره  کد 

1040431091472  مفقود شده واعتبارندارد.
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برگ سبز وکارت خودروی 206 مدل 1383 رنگ نقره 
ای متالیک به ش���ماره انتظامی 289ص59 ایران 74  
ش���ماره موت���ور 10FSM84621091 و ش���ماره شاس���ی 
83603477 ب���ه مالکیت محس���ن مین���ازاده مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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كارت بازرگانی گروه صنعتی و بازرگانی نیك 
امیدواران سعادت به شماره ١٤٠٠٧١٩٧٨٦٠  
مفق���ود  گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

میباشد.
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 KOLEOS-AT برگ س���بز و س���ند کمپانی خودروی رنو
م���دل 2017 رنگ س���فید متالیک به ش���ماره انتظامی 
 2TRC707F010929 297 ط31 ایران 12  شماره موتور
و شماره شاس���ی VF1RZG001HC257554 به مالکیت 
علی فخر نبوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
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س���ندوفاکتور ف���روش خودرو نوع س���واری سیس���تم 
پژو تی���پJP4 PARS-XU7 مدل 1391 رنگ س���فید 
روغنی ش���ماره موتور 126K0001303 شماره شاسی   
NAAN41DC7CH007663 شماره پالک 148 م 25 
ای���ران 95 بن���ام امان ال���ه نارویی فرزن���د نظر مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد 
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ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری پرای���د 132 رن���گ ن���وک 
موت���ور  ب���ه ش���ماره  م���دل 1390  متالی���ک  م���دادی 
4416930 و ش���ماره شاس���ی S5420090075522 به 
ش���ماره انتظام���ی 499 ب 18 ای���ران 74 ب���ه مالکیت                                                 
س���یده مریم طباطبائی ضیاءالدینی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���هم ش���ماره 1968 ش���رکت آبادانی و 
مسکن الهیه خراس���ان بنام مرتضی نخعی 
راد فرزند ماش���اءاله به ش���ماره شناس���نامه 
1042 مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار س���اقط 

است. ,ع
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 

نظ��ر دارد امور کاش��ت و نگهداری فضای س��بز معاونت 
دانشجویی و فرهنگی را از طریق انجام مناقصه عمومی 
به بخش غیردولتی واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2098000060000011، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگش��ایی پاکته��ا، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 470.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری معاونت مذکوربه نشانی:مش��هد- بلوار 

وکیل آباد- انتهای خیابان شهید باهنر تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/03/03

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/03/10

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/03/24
* زمان بازگشایی پاکتهای مناقصه: 99/03/25

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

02188969737 و 02185193768 میباشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

رؤیای جانسون برای قطع وابستگی به چین

انگلیس تولید داخل را افزایش می دهد©
ایسنا: نخست وزیر انگلیس به کارمندان دولت خود دستور داده برنامه هایی 
برای پایان وابســتگی به چین برای تأمین ملزومات پزشــکی اساسی و دیگر 
اقــالم وارداتی راهبردی در نظر بگیرند. این طرح با اســم رمز »پروژه دفاع« 
شامل شناسایی آسیب پذیری های اصلی اقتصادی انگلیس در برابر دولت های 
خارجی متخاصم احتمالی اســت که بخشــی از رویکردی تازه و گسترده در 
راستای امنیت ملی این کشــور محسوب می شود. دومینیک راب، وزیر امور 
خارجه انگلیس سرپرســتی این اقدام را بر عهده دارد و قرار اســت اقداماتی 

برای حمایت از فناوری داخلی اتخاذ شود.
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