
 

جهان از درک مقام امامت عاجز است
 آستان  تولیت آســتان قدس رضوی با بیان اینکه حجت االسالم والمسلمین مروی در مراسم شکرانه بازگشایی صحن های حرم رضوی:

شناخت نسبت به امامت جز از طریق اتصال و ارتباط 
با این مقام ممکن نیست، گفت: جهان از درک مقام 

 ............ صفحه 3امامت عاجز است...

12 6 2
روح اهلل ایزدخواه، نماینده مجلس یازدهم: گفت وگوی قدس با کارگردان مستند »آخرین سرباز«   امیرعبداللهیان، معاون اسبق وزارت خارجه:

:jامام صادق
پسران نعمت اند و 
دختران حسنه اند، 

خداوند از نعمت ها 
بازخواست می کند 

اما به حسنات 
پاداش می دهد. 
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داعش به روایت 
یک عضو فراری

نیشکر هفت تپه باید به شیوه 
کارگر- مالکی واگذار می شد

نفوذ در رژیم صهیونیستی پس از 
سردار سلیمانی متوقف نشده است

 ............ صفحه 6

 با پهلو گرفتن نفتکش کشورمان در سواحل آمریکای التین پرچم ایران اسالمی در پایتخت ونزوئال به اهتزاز درآمد 

درخشش ستاره خلیج فارس درکارائیب

قدس پیشنهاد فروش متری 
مسکن در بازار سرمایه را 

بررسی می کند

بورس نشینی 
»خانه«

 قدس زندگی  از همان روزهای اولی که خبرهایی مبنی بر حرکت یک نفتکش غول پیکر 
ایرانی به ســمت »ونزوئال« در فضای مجازی و رســانه های دنیا منتشر شد، عملیات روانی 
آمریکایی ها هم کلید خورد و رسانه های آن طرف آبی یکی پس از دیگری احتماالت مختلف 
برخورد نظامی با نفتکش ایرانی را روی میز گذاشــتند. به همین خاطر هم بود که نفتکش 
»فورچون« در مدت زمان کوتاهی تبدیل به یکی از سوژه های خبری داغ جهانی شد. کار حتی 
به جایی رسید که به محض ورود این نفتکش به منطقه خطر، ناوهای ونزوئالیی برای اسکورت 
نظامی آن وارد عمل شدند. در ساعات پر استرِس اسکورت نفتکش کشورمان به سمت ونزوئال، 

 ............ صفحه 9بسیاری از تحلیلگران سیاسی از احتمال باالی اقدام نظامی...

 اقتصاد  چهار دارایی مســکن، خودرو، ارز و 
طال، در دو ســال گذشته تقریباً دو برابر شده، 
اما بازارســرمایه طی همین دوره با بازدهی ۱۰ 
برابری همه نگاه ها را به ســمت خویش کشید 
و در چنین شــرایطی با گران شــدن زمین، 
خریــد خانه برای طبقه کم برخــوردار جامعه 
دست نیافتنی تصور می شود. بورس یک بازی 
برد-برد برای متقاضیان و انبوه ســازان مسکن 
رو کرده اســت. با تفاهمی که بین وزارت راه و 

شهرسازی و سازمان...

قدس از تأثیر کرونا بر بازار 
زعفران گزارش می دهد

طالی سرخ 
در وضعیت قرمز

هشدار تولیدکنندگان 
اقالم بهداشتی

مراقب ماسک های 
کاسبان کرونا باشید

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

نظر شورای نگهبان 
درباره حذف 

چهار صفر به زودی 
اعالم می شود

 ............ صفحه 2

دیروز کبوتران حرم در زیارت صحن و ســرای حرم رضوی غم هجران 7۰ روزه را 
گریستند. 26 اسفند9۸ پس از آنکه با تصمیم به موقع، دلسوزانه، منطقی و شجاعانه 
تولیت محترم آستان قدس درهای حرم مطهر امام رضا )ع( برای حفظ سالمتی 
زائران بسته شد، مؤمنان و عاشقان نیز غم هجران را با آرزوی کوچ ویروس منحوس 

از جهان به جان پذیرفتند که: دیوانه عشق را...

آمدم ای شاه پناهم بده
annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
سید جالل فیاضی

 ............ صفحه 2

صفحه 1  1399/03/06

فراخوان مناقصه نوبت اول
دانشگاه علوم پزشكى مشهد 

٨﹤﹀︮ ︫︣ح در

,ع
۹۹
۰۱
۴۵
۷

 ﹩﹊ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ را از ﹏ذ ﹤شـركت آب و فاضالب اسـتان زنجان در ﹡︷︣ دارد ا﹡︖︀م ︎︣وژه ︋︣ا︋︣ ا︵﹑︻︀ت ﹝︪ـ︣و
 .︡︀﹝﹡ و ︋﹢د︗﹥ وا﹎︢ار ﹤﹞︀﹡︣︋ ︫︡ه ︨︀ز﹝︀ن ️﹫﹑︮ ︬﹫︪︑ ︀ی︐﹋︫︣از

۴۵١۴٩٧٨٧۵٧ ﹩︐︧︎ ︡﹋ ︫︣︀︊1-نام و نشانى مناقصه گذار: ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن ︋﹥ آدرس: ز﹡︖︀ن ﹋﹞︣︋﹠︡ی ︫﹞︀﹜﹩- ا︋︐︡ای ز
2-عنوان و مشخصات كلى مناقصه :

شماره 
مناقصه

تضمين شركت در فرآيند رشته و پايه مورد نيازمحل تامين اعتباربرآورد اوليه (ريال)موضوع
ارجاع كار(ريال)

99-16

آبرسانى به روستاهاى 
پرى ، خندقلو ، قره 
داش و سهند سفلى

12/466/198/372
منابع عمرانى 

–  اعتبارات استانى 
صندوق توسعه

حداقل پايه 5 در رشته آب 
از سازمان مديريت و برنامه 

ريزى كشور
623/750/000

3-تاريخ وآدرس دريافت اسـناد مناقصه : ا︨ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از  ︨ـ︀︻️ ٩ ︊︮ ﹝﹢ر︠﹥  ٩٩/٠٣/٠۶  ﹜︽︀️ ︑︀ ︨ـ︀︻️  ١٩ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٩/٠٣/١٣ در ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ 
︀﹋︀ت ︑﹢︨ـ︳  ﹥ آدرس ︗ www.setadiran.ir️ در︀﹁️ ﹝﹢︗﹢د ا︨ـ️ و ﹝︺︀﹝﹙﹥ از ︔︊️ و در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د ︑︀ ار︨ـ︀ل︎  ︑ـ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ـ﹩ دو﹜️︋ 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ، از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ . 
︀َ ﹝﹩ ︀︋︧ـ️ در ︋︀زه ی ز﹝︀﹡﹩ ﹁﹢ق ﹡︧ـ︊️ ︋﹥ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹁﹆︳ از ︀︨️ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹝︐ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ـ︣﹋️ در ️︗ نكته مهم*: ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان*
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ ︫ـ﹞︀ره ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ : ٢٠٩٩٠٠١٢٣٠٠٠٠٠٠۶ ا﹇︡ام ﹡﹞︀﹠︡ ، در ︾﹫︣ ا﹟ ︮﹢رت ا﹝﹊︀ن ︫ـ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ︋︣ای ا︪ـ︀ن و︗﹢د 

﹡﹢ا﹨︡ دا︫️ .
︣ای   ︋﹟﹫﹝︱︑ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫︡ه در آ ﹢ر درج︫  ﹥ ﹊﹩ از︮  ︀︧ـ️︋  ـ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ﹝﹩︋  4- نوع تضمين شـركت در فرآيند ارجاع كار : ︑︱﹞﹫﹟︫ 

﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ارا﹥ ﹎︣دد ﹋﹥ ︗︤﹫︀ت ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︪︣وح در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑﹢︲﹫ داده ︫︡ه ا︨️ . 
. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣﹍٣ ﹝︀ه د ︀︑ ︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︀د﹨︀ ︋﹢ده و﹠︪﹫︎ ﹜﹫﹚︧︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠آ ︀د﹨︀ ٣ ﹝︀ه از ︑︀ر﹠︪﹫︎ 5-مدت اعتبار پيشنهادها : ﹝︡ت ا︻︐︊︀ر

 http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 6-سايتهاى ثبت آگهى 
7-مهلت تحويل پاكات مناقصه : ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥  ︡︀︋︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١٩ ﹝﹢ر︠﹥  ٩٩/٠٣/٢۴   از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ارا﹥ ﹎︣دد 

و ︋﹥ ︎︀﹋︀︑﹩ ﹋﹥ ︠︀رج از ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ وا︮﹏ ︫﹢د ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡ .
 ﹩︀︪﹎از ︋︀ز ﹏︊﹇ ️︻︀︨ ﹉ ︀︑ ﹤︐︧︋در ️﹋︀︎ ﹉ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ را ︻﹑وه ︋︣ ︔︊️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ، در ️﹋︫︣ ﹟﹫﹝︱︑ ﹏︮ا ️︧︀︋ ﹩﹞ تذكر : ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ︀ت ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن﹋︀︎
www.setadiran.ir ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ︋﹥ آدرس︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ 8- مكان تحويل اسناد : از

 ﹩︀︪﹎︀ز ـ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ـ︐︀ن ز﹡︖︀ن︋  ـ︀﹜﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︫︦  ︊  ﹝﹢ر︠﹥  ٩٩/٠٣/٢۵   در︨  9-زمان گشـايش پاكات : ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︨ـ︀︻️ ١١︮ 
︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ﹇︊﹢ل ا︠︐﹫︀رات و︑﹊︀﹜﹫︿ د︨ـ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ﹝﹢︲﹢ع ﹝︀ده ١٠ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  ﹫︪ـ﹠︀د︋   ︎﹤ـ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا  ︫- 10
︫︣﹋️ آ︋﹀︀ در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹈ از ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️ .

11 - ︻﹑وه ︋︣ ︮﹑﹫️ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری ، دا︫︐﹟ ︮﹑﹫️ ا﹞﹠﹩ ︋︣ای ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
12 – ︋﹥ ا﹟ ﹇︣ارداد ١۵٪ ︎﹫︩ ︎︣دا︠️ ︑︺﹙﹅ ﹝﹩ ﹎﹫︣د .

︀︨ -13︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️ .
14- ︋﹥ ︎﹫︪ـ﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء ، ﹝︪ـ︣وط، ﹝︡وش و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︎﹫︪ـ﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︎︦ از ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر در ﹁︣ا︠﹢ان وا︮﹏ ﹎︣دد ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ 

داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡ .
︤﹨-15﹠﹥ ﹋﹙﹫﹥ آ﹎︻ ﹤︋ ︀﹨ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن د﹁︐

/ع
۹۹
۰۱
۳۸
۶

﹨︣﹎﹢﹡﹥ ا︑﹑ف ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ آب(︫﹊︧︐﹍﹩ ﹜﹢﹜﹥ ﹨︀،︋︀ز ︋﹢دن ﹜﹢﹜﹥ ﹨︀،﹨︡ر روی آب در ﹨︣ ﹡﹆︴﹥)را ︋﹥ ﹝︣﹋︤ ار︑︊︀︵︀ت ﹝︣د﹝﹩(١٢٢)ا︵﹑ع د﹨﹫︡.

  آ﹎︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹙﹥ ای(﹡﹢︋️ اول) 

شاید محدودیت ها را بازگردانیم

آمریکا تمام مردم ایران را تحریم کرده است

توافق ایران و عراق برای ادامه مبارزه با تروریسم

 سیاســت   رئیس جمهور با دریافت گزارش وضعیت 
برخی اســتان ها و چند شهر کشــور که به دلیل رعایت 
نکردن اصول بهداشتی از سوی مردم، ابتال به ویروس کرونا 
رشد داشته است، تأکید کرد: مردم این استان ها و شهرها 
باید توجه داشته باشند که اگر اصول و مقررات بهداشتی 
را رعایت نکنند، ممکن است مجبور به بازگرداندن برخی 

محدودیت ها شویم. 
حســن روحانی در گفت وگو با وزیر کشــور همچنین با 
قدردانی از مردم به خاطر رعایت نکات و مقررات بهداشتی 
در برگزاری نماز عید فطر در مســاجد، با بیان اینکه فقط 
بــا رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی می توان زنجیره 
شیوع ویروس را قطع کرد، افزود: با این شرایط و همکاری 
خوب مردم می توانیم به تداوم روند بازگشایی اماکن و بقاع 

متبرکه و حرم های شریف امیدوار باشیم. 
روحانی بــا بیان اینکه با بازگشــایی های اخیر در برخی 
مراکز و کســب و کارها، نباید هشــدارها در مورد رعایت 
اصول بهداشــتی از سوی مردم کمرنگ شود، اظهار کرد: 
بخش های اطالع رسانی به ویژه صدا و سیما و فضای مجازی 

در زمینه آگاهی بخشی به جامعه و اطالع رسانی مضاعف و 
فراگیر باید فعالیت خود را افزایش دهند. 

رئیس جمهور با اشــاره به اینکه رســیدن به مرز کنترل 
بیماری کووید۱9 و مهار ویروس کرونا به دلیل همکاری 
مردم و رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی بوده است، 
گفت: به هیچ وجه نباید این تلقی در افکار عمومی به وجود 
آید که مراقبت ها و رعایت اصول بهداشتی اهمیت سابق را 
ندارد، بلکه رعایت نکات بهداشتی و مراقبت همچنان باید 

در دستور کار مردم باشد.

حسن روحانی در گفت وگو با وزیر بهداشت ضمن دریافت 
گزارش از آخرین وضعیت بیماری کووید۱9 در کشــور، 
تأکید کرد: در مناطقی که این روزها به دلیل رعایت نکردن 
دقیق پروتکل های بهداشــتی تا حدودی شاهد رشد ابتال 
هستیم، ستادهای استانی مقابله با کرونا باید با همکاری 
استانداران و رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی فعالیت خود 

را برای توقف رشد ویروس تشدید کنند.
روحانی با اشاره به بازگشایی مراکز پر تجمع، اماکن مقدسه 
و حرم های شــریف و همچنین فعالیت اداره ها با ظرفیت 
کامل از هفته آینده، اظهار کرد: ضروری است با همکاری 
و همراهی مسئوالن این مراکز، پروتکل های بهداشتی به 
صورت کامل رعایت شود و وزارت بهداشت نظارت دقیق 
و مســتمر بر این امر را در دســتور کار خود داشته باشد. 
رئیس جمهور تصریح کرد: باید مراقبت ها، نظارت دقیق 
و اطالع رســانی مســتمر همچنان ادامه داشته باشد تا با 
بازگشایی های اخیر در برخی مراکز و اصناف و همچنین 
ازسرگیری فعالیت مراکز پرتجمع احیاناً شاهد توقف روند 

نزولی ابتال و رشد بیماری نباشیم.

 ایسنا    وزیر کشــور گفــت: آمریکا تمام ملت ایران را 
حتی در این شرایط سخت ناشی از شیوع بیماری کرونا 
تحریم کرده است و بنده و فرماندهان ناجا هم بخشی از 
مردم هستیم که تحریم شدیم. عبدالرضا رحمانی فضلی 
در تماس تلفنی با »سلیمان سویلو« وزیر کشور ترکیه به 
گفت وگو پرداخت. وزیر کشور ترکیه در این گفت وگوی 
تلفنــی ضمن تبریک عید فطر، با اشــاره به اقدام اخیر 
آمریکا در تحریم رحمانی فضلــی، گفت: از نظر ما، این 
اقدام صحیح نیست و ما این رفتار را محکوم می کنیم. وزیر 
کشور ترکیه در همین زمینه با اشاره به اینکه آمریکایی ها 
هر زمان که ذهنشــان با مســئله ای مواجه می شود، به 
تهدید، تخریب و تحریم دست می زنند، خاطرنشان کرد: 
ما در کنار شما و بر این موضع ثابت قدم هستیم. رحمانی 
فضلی نیز در این گفت وگوی تلفنی، ضمن تبریک عید 
سعید فطر به وزیر کشور، دولت و مردم ترکیه و تشکر از 

تماس تلفنی همتای ترکیه ای خود، از موضع وزیر کشور 
ترکیه در محکوم کردن اقدام آمریکا تشکر کرد و گفت: 
دولت آمریکا درصدد اســت به هر طریق در امور داخلی 
کشــورهای دیگر دخالت کند. وزیر کشور ریشه اصلی 
اعالم تحریم های اخیر آمریکا را شکست طرح آن ها برای 
مداخله داخلی در ایران دانست و گفت: آمریکا در ایجاد 

بی ثباتی، نا امنی و جنگ داخلی در ایران شکست خورده 
اســت. رحمانی فضلی با یــادآوری حمایت های آمریکا 
از تروریست های دشــمن مردم ایران از جمله منافقین 
و ســلطنت طلب ها و ســایر معاندین، گفت: در جریان 
اغتشاش های آبان سال گذشته، رسانه های آمریکایی در 
تحریک اغتشاش ها و کمک به آن، هر آنچه که در توان 
داشتند به میدان آوردند اما به نتیجه مطلوبشان نرسیدند. 
رئیس شورای امنیت کشور یادآوری کرد: امنیت داخلی 
کشــور برای مردم ما، دولت و برای رهبری ما امر بسیار 
مهمی اســت و به هیچ وجه به کشورهای بیگانه به ویژه 
آمریکا اجازه مداخله در مســائل کشــور داده نمی شود. 
رحمانی فضلی تصریح کــرد: آمریکا تمام مردم ایران را 
حتی در این شرایط سخت ناشی از شیوع بیماری کرونا 
تحریم کرده است و بنده و فرماندهان ناجا هم بخشی از 

مردم هستیم که تحریم شدیم.

 ایرنا    در دیدار »ایرج مســجدی« و ســردار »مصطفی 
مرادیان«، سفیر و وابسته نظامی جمهوری اسالمی ایران 
در عراق با »عثمان الغانمی« وزیر کشور عراق دو طرف بر 
همکاری در مبارزه با تروریسم تأکید کردند. در این دیدار 
که یکشنبه برگزار شد، سفیر ایران در بغداد و هیئت همراه 
با تبریک عید فطر به وزیر عراقی برای وی در سمت وزارت 

کشور دولت »مصطفی الکاظمی« آرزوی موفقیت کردند. دو 
طرف در این نشست درباره موضوع های گوناگون از جمله 
آخرین وضعیت بحران کرونا، شــتاب در هماهنگی امور 
کنسولی، همکاری های ایران و عراق در مبارزه با تروریسم و 

هماهنگی های مرزی بحث و تبادل نظر کردند.
همچنین سفیر کشورمان آمادگی جمهوری اسالمی ایران 

در کمک به وزارت کشــور عراق را در حوزه های مختلف 
اعالم کرد. »عثمان الغانمی« وزیر کشور عراق نیز با اشاره 
به کمک های جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با داعش، 
آمادگی کشــورش را برای ادامــه همکاری ها با تهران در 
زمینه های مختلف و اســتمرار همکاری هــا در مقابله با 

تروریسم اعالم کرد.

هشدار رئیس جمهور درباره کرونا

وزیر کشور در گفت وگو با همتای ترکیه ای:

 در دیدار مقامات ایرانی و عراقی مطرح شد

حرم مطهرامام رضاحرم مطهرامام رضاjj  از صبح دوشنبهاز صبح دوشنبه
 به روی زائران بازگشایی شد  به روی زائران بازگشایی شد 
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موافقت رهبر انقالب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان  khamenei.ir: به مناسبت عید سعید فطر، رهبر انقالب با عفو یا تخفیف مجازات ۳هزار و 721 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقالب، 
سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.  رئیس قوه قضائیه به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر در نامه ای به رهبر انقالب اسالمی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 

۳هزارو721 نفر از محکومان را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی دارای شرایط الزم تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد مورد موافقت رهبر انقالب قرار گرفت.

 سیاست   مسئله فلسطین و بازپسگیری 
ســرزمین اشــغال شــده توســط رژیم 
جنایتکار صهیونیســتی، همواره یکی از 
مهم ترین آرمان های انقاب اســامی، از 
بدو شــکل گیری تاکنون بوده اســت. در 
بیان رهبر انقاب، وقوع انقاب اســامی 
و شکل گیری جبهه  مقاومت در منطقه، 
فصل جدیــدی از مبارزات با رژیم غاصب 
صهیونیستی بوده است که دستاوردهای 

مهمی هم تاکنون داشته است.
 KHAMENEI.IR رســانی  اطاع  پایگاه 
برای بررسی بیشــتر ابعاد این مسئله، در 
نگار سیزدهم با دکتر حسین 
دیپلمات  امیرعبداللّهیــان، 
ارشد و معاون اسبق عربی و 
خارجه  امور  وزارت  آفریقای 
به گفت وگو پرداخته اســت. 
در بخشــی از این گفت وگو 
به  پاسخ  در  امیرعبداللهیان 
این پرسش که »رهبر انقاب 
پس از شــهادت حاج قاسم 
فرمودند ایشان باعث پُرشدن 
دست مقاومت و ایجاد دست 
عرصه های  در  مقاومت  برتر 
جهادی شد و حتی به بعضی 
از تحوالتی اشــاره کردند که ایشان شکل 
دهنده و رقم زننــده  آن بودند. در صورت 
امکان از حضور میدانی شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی در غزه و اتفاقاتی که به واسطه  
ایشان در عرصه  مقاومت رقم خورد، برایمان 
بفرمایید«، گفت: اوالً سردار سلیمانی عزیز 
به همراه همرزمانشان یک اتفاق مهمی را  
هم در حوزه  مقاومــت و هم در مجموعه  
نیروی قدس سپاه رقم زدند. ایشان به عنوان 
یک فرمانده  شایسته و توانمند توانستند با 
حمایت قوی از مقاومت و با برنامه ریزی های 
پیچیده  جمهوری اسامی که منویات رهبر 
معّظم  انقاب بود، معادله  موجود در سطح 

منطقه را که داشت به نفع رژیم صهیونیستی 
رقم می خورد کاماً معکوس کنند. معادله ای 
که به ضرر رژیم صهیونیستی و به نفع محور 
مقاومت و بــه نفع امنیت منطقه و به نفع 
امنیت ملــی جمهوری اســامی ایران و 

متحدانش در منطقه رقم خورد.
 
روایتی از نفوذ حاج قاسم به داخل »

اتاق مقام های صهیونیستی
وی ادامــه داد: دوم اینکه مســئله  بعدی 
دسترســی ایشــان و تیمش و نیروهای 
مقاومت در داخل سرزمین های اشغالی بود 
که تا داخل اتاق خواب مقام های ارشد رژیم 
صهیونیستی نفود کرده بودند و تصور نکنید 
که دسترسی و نفوذ پس از سردار سلیمانی 
متوقف شده است؛ یعنی جانشینان ایشان 
و افــراد دیگــری در حــوزه   مقاومت که 
برای امنیت منطقــه و امنیت جمهوری 
اســامی ایران و آرامش در جهان اسام 
دغدغه  جدی دارند، همین رویه را دنبال 
می کنند؛ بنابراین وقتی گفته می شود که 
رژیم صهیونیستی دارد از درون مضمحل 
می شود، به خاطر این دسترسی هایی است 
که برای مقاومت و جمهوری اسامی ایران 

وجود دارد و این یک بلوف سیاسی نیست. 
این موضوع جزئیات بیشتری دارد که شاید 
مقام های ذی ربط و مرتبط با این قضیه در 

زمان دیگری آن را مطرح بکنند.

تغییر معادله  قدرت به نفع مقاومت»
امیرعبداللهیان افزود: اما مهم ترین اتفاق 
و پدیــده ای که در دوران حیات ســردار 
ســلیمانی رخ داد، تغییر معادله  قدرت به 
نفع مقاومت و به ضرر رژیم صهیونیستی 
بود که پس از شهادت ایشان هم جمهوری 
اســامی با گام اول عملیات انتقام، نشان 
داد کــه انتقام بزرگی در راه اســت. رهبر 
معّظــم انقاب هم ترســیم کردند انتقام 
خون ســردار ســلیمانی خروج نیروهای 
آمریکایی از منطقه اســت و قطعاً محقق 
خواهد شــد. موشک باران پایگاه راهبردی 
و مهم عین االسد آمریکا در عراق مقتدرانه 
بود؛ چراکه با اعام چند ساعت قبل آن به 
نخست وزیر عراق و در جریان قرارداشتن 
آمریکایی هــا و آماده بــاش 100درصدی 
نیروهــای آمریکایــی همراه بــود، ولی 
آمریکایی ها نتوانستند حتی یک موشک 
بالستیک ما را منحرف کنند، چه برسد به 

اینکه بخواهند منهدم کنند. وی تأکید کرد: 
نخستین برکت خون شهید سلیمانی این 
بود که با همان قدرتی که ایشان معادله را 
علیه رژیم صهیونیستی و به نفع مقاومت 
رقم زد، این عملیات موشک باران که بخش 
اول انتقام خون ایشــان بود هم، معادله را 
به ضرر آمریــکای دارای قدرِت ابرقدرتِی 
ادعایــی در جهــان و به نفــع مقاومت و 

جمهوری اسامی ایران رقم زد.

وضعیت فعلی رژیم صهیونیستی»
وی درباره وضعیت فعلی رژیم صهیونیستی 
گفت: رژیم نامشروعی که به دنبال توسعه  
خود از نیل تا فرات بــود، امروز در درون 
شــهرک ها و ســرزمین های اشــغالی با 
دیوارهــای بتنی چند متــری خودش را 
محصور کرده است. یعنی نه  تنها نتوانستند 
خودشان را توسعه بدهند، بلکه به برکت 
مقاومت زندانی شــدند و تردید نکنید که 
در گام بعدی مقاومت این زندان را هم بر 

سرشان خراب خواهد کرد.
امیر عبداللهیان ادامــه داد: امروزه امنیت 
رژیم  صهیونیستی آن قدر پوشالی شده است 
که با وجود ادعای گنبد آهنین، نتوانستند 
جلــو بادبادک هــای آتش زای کــودکان 
فلسطینی را به داخل اراضی و مزرعه های 
اشغالی بگیرند. حتی کودکان فلسطینی هم 
توانسته اند امنیت این ها را به بازی بگیرند 
تــا جایی که مصر را قاصد و واســطه قرار 
می دهند بیایند و توافق کنند این بادبادک ها 
دیگر به سمتشــان نیاید. یا راهپیمایی های 
به خانه،  بازگشت  مســیرات العوده، یعنی 
شعاری اســت که فلســطینی ها بیش از 
یک ســال آن را راه انداخته انــد و روزهای 
جمعه راهپیمایــی دارند. خب این حرکت 
نمادین خیلی تأثیرگذار است. این وضعیت 

امنیتشان است.

روایت امیرعبداللهیان از دسترسی حاج قاسم به عمق سرزمین های اشغالی فلسطین

نفوذ در رژیم صهیونیستی پس از سردار سلیمانی متوقف نشده است

ســلطان و ملکه کم نداشتیم ولی تصویر شما نشان از این است که بازی خورده س
کهنه های بازارند مثل فروشندگان کارت ملی یا کارت بانکی. 09390003589

حذف ارز جهت واردات برنج با شرط حمایت از تولیدات این محصول در جنوب س
کشور بسیار هم خوب است امسال استقبال مردم خوب بود. 09150009278

با آرزوی آزادی سرزمین های اشغالی به مردم فلسطین غبطه می خورم چون آن ها س
یک دشمن شناخته شده ای دارند، ولی ما هنوز دوست و دشمن را تشخیص ندادیم. 

09390003589
گرانی مســکن تا کی باید ادامه پیدا کند تا مسئوالن مربوط همیشه در خواب، س

یک ذره تکان بخورند و به فکر چاره باشند؟ شاید هم خودشان را به خواب زده اند!! 
صاحبخانه ها هم که اصاً انصاف ندارند! هیچ مسئولی پیگیر نیست. 09360008530

چرا هیچ نظارتی در ساخت و سازها نیست. در محله ای که تراکم ساخت منزل سه س
طبقه است چرا باید ۶طبقه بسازند؟ شهرداری هم که فقط پولش را می گیرد و اجازه 

می دهد بسازند. 09350009073
دانشجویی که الریجانی در دانشگاه آموزش دهد چه شود؟! 09390003589س
آقا فوتبال منفعت شخصی است و ضررآور است که ملت تاوان می دهند، البته دید س

همه مدیران همین است. 09150009278
در صورت بازگشایی دانشگاه ها در دوره روزانه دکترای غیرپزشکی، دخترها باید س

به خوابگاه بروند، که محیط عمومی است و خطر کرونا دانشجویان را تهدید می کند. 
در خوابگاه اتاق مشــترک، غذاخوری مشــترک، کتابخانه مشترک است. امسال تا 
مهرماه باید کاس ها و امتحانات دوره دکترای غیر پزشکی غیر حضوری باشد. رفت و 
برگشت با هواپیما و قطار و اتوبوس بین شهری هم مزید بر علت است! جای بچه های 
درســخوان و زحمتکش ما را سهمیه ها با رتبه خیلی ضعیف اشغال کردند، کافی 
نیست؟! بچه ما با رتبه عالی حاال باید یک هزار و 350 کیلومتر دورتر از خانه تحصیل 

کند! 09150007417
 مسئول محترم تأمین اجتماعی این قضیه یک بام و دو هوا کی قرار است تمام س

شــود. اآلن نزدیک سه ماه از سال می گذرد با این تورم هنوز حقوق ما بازنشستگان 
همان حقوق ســال قبل است در صورتی که بازنشستگان کشوری عاوه بر افزایش 
حقوقشان چندین امتیاز دیگر هم گرفتند، مشکل این است که تأمین اجتماعی اکثراً 
افراد ضعیف هستند و کشوری همه آقازاده و از قشرمرفه و نه قرار است ما به آن ها 
برسیم تا طعم آن ها را بچشیم و نه به آن ها سخت بگذرد تا طعم زندگی ما بیچاره ها 
را بچشند، خدایا شکرت که هیچ کس حامی ما نیست جزخودت. 09350005884

 نظر شورای نگهبان درباره حذف چهار صفر ©
به زودی اعالم می شود

مهر: سخنگوی شــورای نگهبان از اعام 
نظر نهایی این شــورا دربــاره حذف چهار 
صفــر از پول ملــی در روزهای آینده خبر 
داد. عباسعلی کدخدایی با اشاره به بررسی 
الیحه اصاح نظام پولی و بانکی در جلسات 
این شــورا، گفت: مصوبه مجلــس درباره 
الیحه اصاح نظام پولی و بانکی در جلسات 
شورای نگهبان در حال بررسی است. وی افزود: الیحه اصاح نظام پولی و بانکی که 
بخشی از آن به حذف چهار صفر از پول ملی اختصاص دارد، در جلسه روز چهارشنبه 
هفته گذشته شــورای نگهبان بررسی شد، اما به علت گستردگی موضوع و نیاز به 
بررســی های بیشتر، در نامه ای به مجلس درخواست مهلت 10 روزه دیگری، عاوه 
بر مهلت 10 روزه اول کردیم. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: هنوز نمی توان به 
طور دقیق درباره الیحه حذف چهار صفر از پول ملی که از سوی مجلس به شورای 
نگهبان ارجاع شــده، اظهارنظر کرد و نظر نهایی باید پس از جمع بندی در جلسه 
این شــورا اعام شود. کدخدایی در پایان خاطرنشــان کرد: شورای نگهبان در روز 
چهارشــنبه این هفته نیز جلسه دارد و الیحه اصاح نظام پولی و بانکی نیز در این 
جلسه بررسی خواهد شد و نظر نهایی این شورا درباره حذف چهار صفر از پول ملی 

به زودی اعام می شود.

واکنش محسن رضایی به تجمع مردم در »غیزانیه« اهواز©
جماران: دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام نوشــت: »ایــن صحنه ها از قبیل: 
مسجدســلیمان و برخی مناطق پیرامون عسلویه و... دستپخت افکار آمریکایی در 
اداره اقتصاد کشور است«. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در 
حساب توییتری خود نوشــت: » بیش از 500 هزار بشکه  نفت تولید روزانه منطقه 
شــهید پرور  غیزانیه اســت، ولی اهالی آن منطقه آب شرب ندارند. این صحنه ها از 
قبیل: مسجدسلیمان و برخی مناطق پیرامون عسلویه و... دستپخت افکار آمریکایی 
در اداره اقتصاد کشور است«. گفتنی است که اعتراض شهروندان اهوازی در غیزانیه به 

خشونت کشیده شد. بنا بر اخبار رسمی دونفر از ناحیه پا زخمی شده اند.

جزئیات تازه از پرونده دو مفسد اقتصادی محکوم به اعدام©
سیاست: خبرگزاری فارس به تازگی جزئیاتی 
از پرونــده ســلطان خــودرو و نقش برخی 
نماینــدگان مجلس در آن را منتشــر کرده 
است. به گفته این رسانه، وحید بهزادی و نجوا 
الشیدایی به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت 
و تولید تعداد ۶ هزار خودرو با مبلغ آورده 30 
میلیارد تومان با شرکت خودرو سازی سایپا 
اقدام کرده اند. این قرارداد از سوی مهدی جمالی متهم ردیف سوم این پرونده به عنوان 
مدیرعامل ســابق سایپا تأیید و امضا می شود. در تحویل این خودرو ها و روند اجرای آن 
محمدعزیــزی و فریدون احمدی از نماینــدگان مجلس، ضمن مراجعه به دفتر  وحید 
بهزادی در چند نوبت و خرید مقادیر زیادی طا اقدام به واسطه گری و سفارش و حتی 
مراجعه به شرکت خودروسازی سایپا و برگزاری جلسه با مدیرعامل وقت و نایب رئیس 
سایپا می کنند. شرکت سایپا خودرو ها را تنها با پیش پرداخت 5 میلیون تومان تحویل 

نامبردگان داده و عاوه بر این نحوه توزیع را نیز بر عهده متهمان می گذارد.

گمانه زنی یک اصالح طلب از انتخابات 1400©
نامه نیوز: عبداهلل ناصری، عضو شورای هماهنگی اصاح طلبان به شکل گیری یک 
دوگانه مثل انتخاباتی که در گذشته برگزار شده، قائل نیست و معتقد است نتیجه این 
انتخابات پیش از انجام آن و حتی از همین حاال مشخص است. او در گفت وگویی با 
»نامه نیوز« در این باره مدعی شد: » تنها در صورتی که اتفاقات امیدبخشی مثل تغییر 
روابط دیپلماتیک و رفع تحریم و... بیفتد، اصاح طلبان جامعه محور باید با نامزد اصلی 
و  نه اجاره ای و وفادار به اصاحات اساسی - مثل دکترمعین یا محمدصدر - بیایند. 
آن موقع  شاهد رقابت معنا دار و مشارکت قابِل تأملی خواهیم بود«. وی در بخشی از 
این گفت وگو اظهار کرد: »من ترکیب سه قوه را پس از انتخابات 1400 چنین می بینم. 
قالیباف؛ رئیس مجلس. رئیسی؛ رئیس قوه قضائیه و  سورنا ستاری؛ رئیس جمهور«. 
ناصری در پاسخ به این پرسش که چرا ستاری را باید یک گزینه جدی دانست، گفت: 
»ستاری مصداق بیانیه گام دوم است. جوان است و از نسل دوم. فرزند است و همراهی 
روحانی و تیم او را هم دارد«. وی درباره اینکه نظر اصاح طلبان درباره ستاری چیست 
نیز گفت: »اصاح طلبان اصلی او را قبول ندارند؛ چون کاماً در اختیار هسته سخت 

قدرت قرار دارد«.

با ستاره خلیج فارس به دریای کارائیب رسیدیم©
سیاست: محمد ایمانی، روزنامه نگار کیهان در مطلبی نوشت: ساخت پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس به همت قرارگاه خاتم االنبیا )ص(، نه تنها کشــور را خودکفا کرد، بلکه به 
صادرات بنزین رساند. این سیلی، به اندازه سیلی های آبدار هوا فضای سپاه و سپاه قدس بر 
گوش دشمنان، ضرب داشت. حاال بازتاب درخشش ستاره خلیج فارس، در دریای کارائیب 
هم قابل رؤیت است. کشور اکنون با عبور از دیپلماسی منحصر در اعتماد به غرب، در حال 
گشودن درهای دیپلماسی و تعامل و تجارت جهانی است. ما قباً، در کشورهای آمریکای 
التین، خط تولید تراکتورو برخی خودرو ها را راه انداختیم. همچنین به همت مهندسان 
ایرانی، مسکن سازی انبوه کردیم و درآمد ارزی قابل توجهی کسب کردیم و البته نیازهای 
خود را تأمین کردیم. آری تعامل با کشورهای مستقل و دارای ظرفیت های اقتصادی و 
سیاسی، می تواند برد- برد واقعی باشد، مشروط بر اینکه شجاعت و همت و تدبیر به بند 

کشیده شده در برجام را آزاد کنیم.

آمدم ای شاه پناهم بده©
دیروز کبوتران حرم در زیارت صحن و ســرای 
حرم رضوی غم هجران ۷0 روزه را گریســتند. 
۲۶ اســفند۹۸ پس از آنکه با تصمیم به موقع، 
دلسوزانه، منطقی و شــجاعانه تولیت محترم 
آســتان قدس درهای حرم مطهر امام رضا )ع( 
برای حفظ سامتی زائران بسته شد، مؤمنان و 
عاشقان نیز غم هجران را با آرزوی کوچ ویروس 
منحوس از جهان به جان پذیرفتند که: دیوانه 

عشق را چه هجران چه وصال!
 ۷0 روز پــس از آن فراق جانســوز، با تاش 
خستگی ناپذیر مدافعان ســامت و صبوری 
مردم و پافشاری آنان بر رعایت اصول بهداشتی 
و کاهش چشمگیر فراگیری و قربانیان کرونا، 
صحن های حرم مطهر رضوی روی عاشــقان 

گشوده شده است.
این وصال شیرین در دیگر روز عید سعید فطر 
پاداش و عیدی خداوند به مردان و زنان مؤمنی 
است که در ضیافت الهی بر نفس خویش مهار 
زدند و با لب فروبستن از طعام و پرهیز از گناه 
به فطرت پاک خویش بازگشــتند و در قنوت 
نماز عید فطــر »از او که اهل بزرگی و عظمت، 
بخشش و قدرت، عفو و رحمت و تقوا و مغفرت 
است، خواستند تا آن ها را به هر خوبی درآورد 
کــه در آن محمد و آل محمد را درآورد و برون 
آورد از هر شر و بدی که محمد و آل محمد را 

برون آورد«.
شــکرانه این وصال شیرین آن است که بدانیم 
اگر چه موفقیت های ارزشــمندی در کاهش 
آســیب های ناشــی از کرونا در کشور حاصل 
آمده است، اما هنوز تا مهار کامل کرونا فاصله 
جدی داریم و هرگونه بی احتیاطی و کم توجهی 
می تواند آمار ابتای روزانه و قربانیان این بیماری 
را افزایش دهد. بنابرایــن انتظار می رود زائران 
رضوی بیش از همه به رعایت اصول بهداشتی 
اهمیت دهند و در تشرف به حرم مطهر، عشق 
و دلدادگــی را با نگرانی برای ســامت خود و 
هموطنان عزیز همراه کنند. رعایت فاصله گذاری 
و اســتفاده از همه امکانات پیشگیری از شیوع 
بیماری از همســایگان و زائــران حرم رضوی 
بیش از دیگران انتظار می رود. همچنین توصیه 
می شــود کسانی که نشــانه هایی از بیماری - 
آن گونه که پزشکان و متخصصان در این ماه ها 
بیان کرده اند و همه از آن آگاهی دارند- در خود 
مشــاهده می کنند، برای حفظ سامت زائران، 
تشرف به حرم را به فرصت دیگری موکول کنند 
و زائران عزیز شهرهایی که وضعیت قرمز دارند 

فعاً به مشهد سفر نکنند.
هرگز از یاد نبریم که قــدم به حرم امام رئوف 
و پرچمدار مکتبی می گذاریــم که آموزه های 
آن برای ســعادت دنیا و آخرت بشــر است و 
جان انســان ها در اسام عزیز از چنان اهمیتی 
برخوردار اســت که پروردگار مهربان در قرآن 
کریم فرموده اســت: »هرکس انسانی را- بدون 
ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین- بکشد چنان 
است که گویی همه انسان ها را کشته و هرکس 
انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که 

گویی همه مردم را زنده کرده است«.* 
در تشــرف بــه حــرم مراقبــت کنیم که 
بی توجهی ما عزیزی را به کام مرگ نفرستد 
و محتاط باشــیم که همه زائران عاشق از 
بیماری مصون بمانند و با پایان بحران کرونا 
به یاری خداوند به زودی چشم ها به ضریح 

مطهر رضوی منور شود.
مؤمنانی که در قنوت نماز عید فطر از خداوند 
»بهترین درخواست های بندگان شایسته را طلب 
کردند و به خدا پناه بردند از آنچه بندگان صالح 
از آن به خدا پناه می برند« امروز عاشــقانه نجوا 

می کنند: آمدم ای شاه پناهم بده!
*سوره مائده آیه 3۲

فرمانده هوافضای سپاه:
آمادگی دفاعی ما در باالترین ©

سطح پس از پیروزی انقالب است

مهر: سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه پاسداران انقاب اسامی در حاشیه 
نماز عید سعید فطر درباره میزان آمادگی نظامی و 
دفاعی کشور، گفت: آمادگی دفاعی ما در باالترین 
ســطح پس از پیروزی انقاب اسامی است و از 
این بابت جای هیچ نگرانی برای مردم نیست. وی 
افزود: هم اکنــون بزرگ ترین و مهم ترین جبهه 
ای که داریم و الزم اســت که مردم و مسئوالن 
در کنار هم به این سمت بشتابند و آن را سامان 
دهند، جبهه اقتصاد است و هیچ کس نباید نگران 
حوزه دفاعی کشور باشد. فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه تأکید کرد: مسائلی که در این باره مطرح می 
شود، توطئه دشمنان است برای آنکه اذهان مردم 
را منحــرف کند و مردم نباید نگران این موضوع 
باشند. وی در پایان گفت: الحمدهلل ایران قدرتمند 
است و دشــمن از این موضوع نگران است و ما 

نگران نیستیم.

صدای مردم   

بازتاب

شماره پیامک: 30004567

مهم ترین اتفاق 
و پدیده ای که 
در دوران حیات 
سردار سلیمانی 
رخ داد، تغییر 
معادله  قدرت 
به نفع مقاومت 
و به ضرر رژیم 
صهیونیستی بود

بــــــــرش

 سیاســت/ ملیحه زرین پور   مجلس دهم هفته گذشته روز 
پایانی خود را  گذراند و از فردا مجلس یازدهم کار خود را آغاز خواهد 
کرد. تحوالت سیاسی از همان فردای برگزاری انتخابات اسفند ۹۸ 
تحت تأثیر کرونا به صورت زیرپوســتی آغاز شد و تا به امروز ادامه 
دارد؛ امــا نکته مهم، آینده مجلس یازدهم و اولویت های کاری آن 
اســت، به ویژه آنکه دولت نیز در آخرین ســال خود قرار دارد. در 
گفت وگو با محسن زنگنه، منتخب مجلس یازدهم از تربت حیدریه 

دراین باره گفت وگو کردیم.

 مجلس دهم در حالی فردا به پایان می رسد که عملکرد  س
نمایندگان پس از انتخابات حاکــی از رها کردن امور بود، 

موافق این مسئله هستید؟
اینکــه مجلس فعلی کار را رها کرده، درحقیقت از عجایب مجلس 
اســت؛ چراکه انتظار می رفت مجلس به طور خاص، سازوکاری را 
ترتیب می داد و به وظایف قانونی خود عمل می کرد، اما متأســفانه 
نبود مجلس در این بزنگاه حســاس سبب شده جایگاه مجلس در 
بسیاری موارد تنزل یابد. مجوزهایی که باید برای برخی برداشت ها به 
دولت داده شود یا حتی ایجاد شرایط خاص در کشور بر اساس قانون 
اساسی با مجلس است، اما متأسفانه نمایندگان در مجلس دهم که 
در طول چهار سال گذشته هم در خیلی از موارد به وظیفه و تکالیف 
خود عمل نکردند، با این قضیه کرونا و تعطیل کردن مجلس، پازل 
کم کاری هــا را تکمیل کردند و این قطعاً خاطره خیلی بدی از این 
مجلس در اذهان مردم باقی خواهد گذاشت که در بدترین شرایط 
که می توانست از طریق کمیسیون های تخصصی و خود نمایندگان 

مجلس حداقل به کمک و یاری دولت بیاید، مجلس تعطیل شد.

 با توجه به شرایطی که فرمودید وظایفی که دولت   س
باید در قبال شرایط فعلی جامعه انجام دهد و با توجه به 
اینکه سال آخر دولت است و تجربه دولت های گذشته 
نشان داده سال پایانی دولت معموالً سال بی انگیزگی، 
خمودگی و بی فعالیتی دولتمردان محسوب می شود، 
حاال بحران کرونا هم در این شرایط مزید بر علت شده 
است، به نظر شما در این کم کاری ها و بی انگیزگی ها و 
وظایفی که گفتید بر عهده دولت اســت، اولویت های 

مجلس در سال 99 چطور رقم می خورد؟
من فکر می کنم شرایط سال ۹۹ شرایطی است که باید اندکی تعارف 
بین قوا را کنار بگذاریم؛ چراکه از این قسمت داریم ضرر می کنیم، 
همچنان که قوه قضائیه دارد بدون تعارف و جدی با فســاد مبارزه 
می کند و ما آثارش را می بینیم، مجلس یازدهم هم باید خیلی صریح 
در حوزه اختیاراتی که دارد کوتاه نیاید و این انتظاری است که مردم 
از مجلس یازدهم دارند. قاعدتاً مجلس یازدهم به دنبال تقابل با دولت 
نخواهد بود، بلکه به دنبال حمایت از دولت، کمک و همکاری با دولت 
است. ضعف مجلس دهم این بود که از اختیارات قانون اساسی خود 
استفاده نکرد و این امر عماً مجلس دهم را به یک مجلس خنثی 
تبدیل کرده بود. مجلس یازدهم باید به وظایف و تکالیف قانونی خود 
با صراحت و بدون تعارف با اولویت قرار دادن معیشــت مردم عمل 
کند، اگر الزم است جایی نظارت کند، اگر الزم است جایی قوانین 
ســه فوریتی اصاح کند، قوانین را تدوین کند، جلو برخی از موارد 
دارای ضرر را در اقتصاد بگیرد؛ مثاً ارز 4هزارو۲00 تومانی یکی از 
مسائلی است که دارد به شدت منابع ارزی ما را تهی می کند، سقف 
تقاضا برای ارز را باال می برد و متأسفانه از آن طرف هم آن اثراتی که 
دولت مد نظر دارد، ایجاد نمی شود و دارد عماً ایجاد رانت می کند؛ 
بنابراین مجلس اینجا باید به وظایف قانونی خود عمل کند. حتی 
خیلی از کارشناسان اقتصادی دولت هم با این قضیه مخالف هستند، 
اما این مورد در یک فضای تعارف در این دو سال پیش رفته است؛ 
یعنی دولت یک اقدامــی کرده مجلس هم به وظایف قانونی خود 
عمل نکرده اســت؛ این اتفاقات در سال ۹۷ سبب شد ما تقریباً 1۷ 
میلیارد ارز را به این طریق بدهیم. پس اگر مجلس به وظایف قانونی 

خود عمل کند، می تواند دولت را هم به لحاظ قانونی به یک شتاب 
در انجام وظایف خود ملزم کند.

 یعنی معتقدید وظیفه نظارتی مجلس و اســتفاده از  س
اختیارات قانون اساسی در قبال دولت مهم ترین اولویتی 

است که باید مدنظر مجلس یازدهم باشد؟
اگر غیرازاین باشد دیگر مجلس یازدهم مانند مجلس دهم خاصیتی 
نخواهد داشــت، مثاً برداشــت هایی که دولت دارد از منابع ارزی 
و غیره انجام می دهد، انتشــار اوراق مشــارکت که این ها را برای 
سال های 1400 تا 140۲ واگذار می کند یا همین محدودیت هایی 
که باید در برخورد با کرونا دولت بگذارد و... مجلس نه باانگیزه تقابل 
بلکه در راستای انجام تکالیف قانونی خود بزرگ ترین کمک به دولت 
اســت و در کنار آن کمکی که مجلس در اصاح قوانین همچنین 
بهبود فضای کسب وکار می تواند برای تولید انجام دهد از مهم ترین 
اولویت هاست و اگر این ها انجام شود و دولت هم با شتاب خوبی کار 
را پیش ببرد، فکر می کنم برخاف برخی تحلیل ها در ۹ ماهه پایانی 

سال شرایط خوبی خواهیم داشت.

 مهم ترین مشکلی که مجلس یازدهم با آن مواجه است،  س
چیست؟

مهم ترین موضوعی که اکنون به آن پرداخته نمی شــود، موضوع 
مشــکات بانک داری ماســت؛ چراکه نه به تولید کمک می کند، 
نقدینگی را هم فریز می کند و بدتر اینکه در شــرایطی که رشــد 
اقتصادی کشور منفی است، باید تا پایان سال 15 تا ۲0 درصد سود 
سپرده پرداخت کند و این عماً بانک ها را به سمت یک تراز منفی 
پیش می برد، بانک که نمی تواند ورشکســت شود؛ بنابراین دوباره 
همانند سال ۹۶ با اســتقراض از بانک مرکزی این کسری تراز را 
جبران می کند؛ این بزرگ ترین معضل ماســت و دولت باید برای 
این فکری کند، هرچند در حال حاضر نمی توان فکری قطعی برای 
آن داشت، اما نظام بانک داری ما باید اصاح شود، اگر بانک داری ما 
منطبق بر بانک داری اسامی یا مشارکتی بود، ما اکنون این مشکل 
را نداشتیم و این خود یک نقدینگی سنگینی را به کشور تحمیل 
می کند که با توجه به منفی بودن رشد اقتصادی عماً تورم باالیی 

را برای کشور به همراه خواهد داشت.

 فارس    ســخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: آمریکا به هیچ 
وجه صاحیت سیاســی، حقوقی و اخاقی برای قضاوت دیگر 
کشــورها را ندارد و بهتر اســت اول به سابقه پلید و سیاه خود 
بپردازد. ســید عباس موسوی دیروز با رد گزارش بی پایه اخیر 
وزارت امور خارجه آمریکا، اتهام های وارده را ناشی از جعل، توطئه 
و توهم با هدف جنگ روانی و ایجاد فشار خواند و تصریح کرد: 
این  به اصطاح گزارش طبق رویه مألوف، ملغمه ای از تخیل و 
اتهام های واهی است که هیچ گاه سندی برای اثبات آن ها ارائه 
نشــده و از جانب کسانی مطرح می شود که در یک قرن اخیر 
حداقل در 55 کشور مستقل دنیا به بهانه های واهی دخالت کرده 
که فهرست بلندباالیی از اقدام های غیرقانونی آن ها علیه مردم 
جهان وجود دارد و تحلیلگران و محققان با انتشار صدها کتاب 
در این رابطه تنها بخشی از آن ها را بر ما ساخته اند. سخنگوی 

وزارت امور خارجه افزود: تنها در فقره تحریم و تروریسم اقتصادی 
و بر اســاس آمار وزارت خزانه داری آمریکا صرفاً از سال ۲01۷ 
تاکنون، 33 کشور جهان مورد تحریم قرار گرفته اند که بسیاری 
از این تحریم های یکجانبه و فراســرزمینی، تأثیراتی سنگین و 
مخرب بر مردم آن کشــورها داشــته است. موسوی همچنین 
نظامی گری ایاالت متحده در تاریخ کوتاه پیدایش و حیات خود 
را از بســیاری از امپراتوری های خون ریز و متجاوز تاریخ بیشتر 
خواند و افزود: این نظامی گری به قدری بی ســابقه بوده که این 
کشــور 135 جنگ بزرگ در تاریــخ خود ثبت کرده و تنها 1۶ 
ســال از عمر ۲43 ساله اش را در جنگ و کشتار و خون ریزی و 
استفاده از همه ساح های متعارف و غیرمتعارف، نگذرانده است. 
موســوی با اشاره به دخالت مستقیم و غیر مستقیم آمریکا در 
کودتا، تغییر نظام و انقاب های رنگی از پایان جنگ جهانی دوم 

تاکنون خاطرنشــان کرد: آمریکا به صورت مستقیم و از طریق 
سازمان اطاعات مرکزی )سیا( اقدام به اجرای ۷۹ مورد کودتا و 
تغییر نظام در کشورهای جهان کرده است که شماری از آن ها 
نیز ناموفق بوده است. عاوه بر این، آمریکا در کشورهای مختلف 
اقدام به حمایت مستقیم و غیرمستقیم از آشوب و هرج و مرج 
ضددولتی کرده است که برخی از آن ها منتج به روی کار آمدن 

افراد و دولت های دست نشانده شده است. 
سخنگوی دستگاه دیپلماســی همچنین به حمایت آمریکا از 
نظام های فاشیســتی و نیز قاچاقچی مــواد مخدر در دهه های 
گذشته اشاره کرد که از 35 حکومت مبتنی بر فاشیسم و قاچاق 
مواد مخدر، فراتر رفته است. وی افزود: رسوایی جاسوسی آمریکا 
از رهبران جهان که عمدتاً از متحدان آمریکا بوده از دیگر نکات 

سیاه کارنامه هولناک این دولت یاغی است.
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w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

   تهیه و توزیع 600 هزار وعده افطاری و سحری گرم بین نیازمندان    آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان خراسان رضوی گفت: در طول ماه مبارک رمضان، روزانه 
20 هزار وعده غذای متبرک حضرت رضا)ع( بین اقشار بی بضاعت و محروم حاشیه شهر مشهد توزیع شده است.امین بهنام افزود: آستان قدس رضوی با مشارکت خیران، تشکل  های مردمی و خادمیاران رضوی، با 
طبخ غذای گرم در شب های ماه رمضان از خانوارهای کم برخوردار حاشیه نشین شهر حمایت کرد. وی افزود: در طول ماه رمضان، در مجموع خانواده های روزه دار مشهدی از 600 هزار وعده غذای گرم بهره مند شده اند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
به همت مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی انجام شد

 پخش زنده ویژه برنامه های  شب عید فطر ©
حرم مطهر رضوی از رسانه ملی

آستان: به همت مرکز ارتباطات و رسانه 
آســتان قدس رضوی، ویژه برنامه های 
شــب عید ســعید فطر در حرم مطهر 
رضــوی به صورت زنده از شــبکه های 
مختلف سیما پخش شــد.همزمان با 
فرارسیدن شــب عید سعید فطر، ویژه 
برنامــه »ایوان خدا« ســوم خردادماه با 
اجرای »شهرام شکیبا« و تهیه کنندگی 

»علی بهمن آبادی« ســاعت 21 الی 24 بامداد از شبکه افق سیما به صورت زنده 
از حرم مطهر رضــوی روی آنتن رفت.همچنین ویژه برنامــه دیگری با عنوان 
»عید سعید فطر« در این شــب از ساعت 20/30 با شعرخوانی »صابر خراسانی« 

و تهیه کنندگی»میثم آقابیگی« به صورت زنده از شبکه یک سیما پخش شد.
همزمان با شب عید سعید فطر دعای وداع با ماه مبارک رمضان هم توسط سعید 
حدادیان؛ مداح و ذاکر اهل  بیت)ع( از ســاعت 23/45 تا یک بامداد  قرائت و از 

شبکه یک سیما به صورت زنده پخش شد.

مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی خبر داد

برگزاری مجازی کرسی تالوت رضوی در جوار عترت ©
آستان:  مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی گفت: کرسی تالوت رضوی 
در جوار عترت به  صورت مجازی از حرم مطهر رضوی برگزار شد.حجت االسالم 
سیدمسعود میریان، مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی اظهار کرد: کرسی 
تالوت رضوی در جوار عترت به مدت ســه شــب از ابتدای خردادماه به  صورت 
مجازی از حرم مطهر رضوی برگزار شد.وی ادامه داد: در کرسی های تالوت رضوی 
مجازی که به جهت شرایط فاصله اجتماعی در ماه رمضان، ماه بهار قرآن برگزار 

شد قاریان ممتاز و بین المللی از حرم مطهر رضوی به اجرای برنامه پرداختند.
مدیر مرکز قرآن کریم آســتان قدس رضوی گفت: کرسی های تالوت مجازی با 
حضور قاریان ممتاز استاد حامد علیزاده، استاد سیدکریم موسوی و قاری ممتاز 
امید حسینی نژاد به  صورت زنده از اینستاگرام و کانال آپارات آستان قدس رضوی 

برای عالقه مندان پخش شد.

به همت بنیاد فرهنگی رضوی انجام می شود 

 آغاز توزیع 50 هزار بسته متبرک رضوی©
 ویژه نوجوانان تازه مکلف شده مشهد

آستان:  به همت بنیاد فرهنگی رضوی 
و مؤسسه به نشر، توزیع بیش از 50 هزار 
بسته متبرک رضوی ویژه دانش آموزان 
دختر و پســر به ســن تکلیف رسیده 
توسط خادمان آســتان قدس رضوی، 
مربیان آموزشــی و متولیان آموزش و 
پرورش اســتان از امروز در شهر مشهد 
آغاز می شود. مراسم نمادین آغاز طرح 

تکریم نوجوانان تازه مکلف شده شهر مشهد روز گذشته با حضور مدیر عامل بنیاد 
فرهنگی رضوی و مسئوالن آموزش و پرورش در دبیرستان پسرانه واحد ۹ امام 
رضا)ع( برگزار شــد.  حسین باغگلی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی با تشریح 
جزئیات اجرای این طرح گفت: بنا به دســتور تولیت آستان قدس رضوی، طرح 
تکریم از نوجوانانی که امسال به سن تکلیف رسیده اند در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: همه دانش آموزان دختر پایه سوم و پسر پایه هشتم نواحی هفت گانه 
مشــهد و تبادکان شــامل 24 هزار و 500 دانش آموز پسر و 2۹ هزار دانش آموز 

دختر شهر مشهد زیر پوشش این طرح قرار گرفته اند.
باغگلی ادامه داد: بسته های متبرک اهدایی آستان قدس رضوی به تفکیک دختر 
و پسر شامل جانماز، تسبیح، کتاب، عطر، نبات متبرک و... است که در بازه زمانی 

10 روز توسط مؤسسه به نشر طراحی و آماده توزیع شد.
به گفته وی، به دلیل تعطیلی مدارس، این بسته ها با کمک خادمان و خادمیاران 
و با حضور مربیان آموزشــی مناطق مختلف آموزش و پرورش مشهد در منازل 
تحویل داده می شود تا به این بهانه حلقه اتصالی میان نوجوانان در سن حساس 
ورود به سن تکلیف با حرم مطهر امام رضا)ع( به عنوان یکی از جدی ترین نمادهای 
دینی شهر مشهد برقرار شود.مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی در خصوص اهمیت 
اجرای این طرح در این دوره سنی نوجوانان هم گفت: دوره نوجوانی فرصت پیوند 

با نمادهای فرهنگ دینی از جمله قرآن، نماز، روزه و حرم است. 
وی بیان کرد: برای اجرای این برنامه، دو شــیوه نامه تهیه شده است که در یک 
شیوه هدایا در منازل توزیع خواهد شد و در شیوه دوم بسته ها در مدارس توزیع 
می شود تا این هدایا را به نام مبارک امام رضا)ع( به دست دانش آموزان برسانیم و 
در مسیر رشد بچه ها مؤثر باشیم.در این مراسم، حسین شادکام؛ معاون هماهنگی 
اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با قدردانی از آستان قدس رضوی برای 
اجرای چنین طرح زیبا و پربرکتی، اظهار کرد: جشن تکلیف نقطه عطف زندگی 
هر انسان در نظام ارزشی و اعتقادی اسالم است که از سوی خداوند متعال خطاب 

»یا أیها الذین آمنوا« قرار می گیرد و پیش از آن افتخار آن را ندارد.
به گفته این مقام مســئول در آموزش و پرورش اســتان، تا پیش از سن تکلیف 
هیچ گونه وظیفه و واجب و حرامی بر انســان بار نمی شد ولی پس از آن شرایط 
متفاوت می شود؛ بنابراین باید فرهنگ آن را در خانواده های ایرانی برجسته کنیم. 
همچنین خوب است که به جای واژه سنگین مکلف شدن از آن با عنوان جشن 
تکلیف، عبادت و بندگی یاد شود.شــادکام تأکید کرد: این طرح، کار مشــترک 
آستان قدس رضوی و آموزش و پرورش است که سال های گذشته با شمار زیادی 
از دانش آموزان در حرم مطهر حضرت رضا)ع( برگزار می شد و خاطره خوشی را 
برای والدین و فرزندانشان به وجود می آورد، اما پس از محدودیت و تهدید کرونا 

امکان اجرای مراسم در شکل قبل نبود و امسال به گونه ای متفاوت برگزار شد.
گفتنی است، شماری از نوجوانان تازه مکلف شده نیز با حضور در تاالر والیت حرم 
مطهر رضوی به نمایندگی از دانش آموزان تازه مکلف شده شهر مشهد هدایای خود را 
از دست حجت االسالم والمسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی دریافت کردند.

 قدس/محمدحسین مروج کاشانی  دیروز 
ساعت 4/5 صبح، درست ساعت 4/5 صبح، 
سال تازه در مشهد آغاز شد؛ پیش از آن هر 
چه بود، سال کهنه بود؛ سال کهنه و کشداری 
درست  دیروز  رسید.  آخر  به  سرانجام  که 
ساعت 4/5 صبح، هوای مشهد دوباره بهاری 
شد. بهار دوباره به شهر برگشت. ما 70 روز 
پشت درهای بسته منتظر بهار بودیم و دیروز 
درست ساعت 4/5 صبح درها باز شدند. ما 70 
روز در غربت خیابان های شهر پرسه می زدیم 
ما،  کردیم.  پیدا  را  خانه  راه  دوباره  دیروز  و 
خانه  به  صبح   4/5 ساعت  درست  دیروز، 
برگشتیم؛ جایی که آفتاب رضا و رضایت تن 

خسته  و سرمازده مان را گرم می کند.
مشهد از دیروز، درست از ساعت 4/5 صبح، 

دوباره مشهدالرضا)ع( شده است. 

بیانیهمشترکتولیتهای»
آستانهایمقدس

درهــای بارگاه منــور رضوی کــه 70 روز به 
روی زائران حضرتش بســته بود، دیروز صبح 
بازگشــایی شــد و زائران حرم قدسی حضرت 
رضــا)ع( که روزهــا و روزهــا در خیابان های 
منتهــی بــه این حرم قدســی تجمــع کرده 
بودند، فرصــت پیدا کردند تــا در صحن های 
حرم مطهر به زیارت بپردازند. پنجشــنبه سوم 
تولیت های آســتان های مقدس در  خردادماه 
بیانیه ای مشترک از بازگشایی حرم های مطهر 
از 5 خــرداد خبر دادند. در ایــن بیانیه که به 
امضــای احمد مــروی؛ تولیت آســتان قدس 
رضوی، ســیدمحمد ســعیدی؛ تولیت آستان 
مقدس حضرت معصومه)س(، ســیدعلی اصغر 
دستغیب؛ تولیت آستان مقدس شاهچراغ)ع(، 
محمد محمدی ری شــهری؛ تولیت آســتان 
مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( و محمدحسن 
رحیمیان؛ تولیت مســجد جمکران رســیده 
بــود، آمده بود: خداوند متعال را شــاکریم که 
پس از دوره ای ســخت و ناگوار، مجدداً توفیق 
خدمتگزاری به شــما ارادتمندان همیشــگی 
خاندان رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله و سلّم( 

نصیب خادمان آستان های مقدس گردید.
بنا بر مصوبه ســتاد ملی مقابله با ویروس کرونا 
ان شاءاهلل از روز دوشنبه 5 خردادماه، صحن های 
حرم های مطهر مطابق زمان اعالم شده توسط 
ســتاد به روی زائران ارجمند بازگشایی خواهد 
شد.به منظور حفظ سالمتی شیفتگان و زائران 
محترم تقاضا داریم همه عزیزان در زمان تشرف 
به زیارت، حداکثر همــکاری را با خادمان خود 
در آستان های مقدس داشته باشند و نسبت به 
رعایت شیوه نامه های ابالغی و اصول بهداشتی 
اعم از همراه داشــتن ماسک و دستکش، توجه 
جدی به عمل آورده و هنگام تشرف به حرم های 
مطهر ضمن حفظ فاصله اجتماعی مناسب )دو 
متر(، جانماز، کتاب های ادعیه، قرآن شــخصی 
و بانوان محترم چادر به همراه داشــته باشــند.

ان شــاءاهلل با تالش خادمان و مشــارکت زائران 
ارجمنــد در اجرای شــیوه نامه ها و حفظ نظم 
و فاصله اجتماعی مناســب امیدواریم شــرایط 
تشــرف به زیارت و بهره مندی از انوار قدســی 
ائمــه معصومین )علیهم الســالم( و امامزادگان 
برای همگان استمرار داشته باشد و به زودی با 
ریشه کنی ویروس کرونا مراسم شکرانه بازگشایی 

کامل حرم های مطهر را برگزار نماییم.

آیینیبرایشکرانهبازگشایی»
حرممطهررضوی

ساعاتی پیش از بازگشــایی درهای بارگاه منور 
رضوی، مراســم شکرانه بازگشــایی حرم منور 
رضوی همراه با آییــن خطبه خوانی و تعویض 
پرچم گنبد مطهــر حرم امام رضــا)ع( برگزار 
شد.آیین شکرانه گشــایش در های صحن های 
حــرم مطهر رضوی با حضور خــدام این بارگاه 
منور و جمعی از مدافعان سالمت با پخش پیام 
آیت اهلل مکارم شیرازی یکشنبه شب در صحن 

انقالب حرم مطهر برگزار شد. 
آیــت اهلل العظمی ناصر مکارم شــیرازی مرجع 
عالیقدر تقلید در این مراسم در پیامی ویدئویی 
ضمن قدردانی از تولیت آستان قدس رضوی به 
سبب برگزاری این مراسم باشکوه از تالش های 
انجام شده برای فراهم آوردن شرایط بازگشایی 
دوباره در های حرم مطهر تشکر و اظهار کرد: از 
مسائلی که هرگز نباید فراموش شود این است 
که مردم باید بــا رعایت همه احتیاط های الزم 
بهداشتی به زیارت مشرف شوند و حداقل های 
الزم را رعایــت کنند تا دیگــران هم بتوانند از 

فضای حرم رضوی بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه خداوند را به سبب 
فراهم آمدن شــرایط برگزاری این 
مراسم باشکوه شکرگزاریم، تصریح 
کرد: از راه دور در این مراسم معنوی 
شرکت دارم و ان شاءاهلل این مراسم 
باشکوه با خیر و خوبی برگزار  شود 
و همه قدردان این خدمات هستیم، 
در اینجا دعا می کنیم که خدایا ما را 
به نعمت والیت زنده بدار و به نعمت 
والیت بمیران و به نعمت والیت روز 
قیامت محشور بگردان.در ادامه این 
مراسم مداح اهل بیت)ع( حاج میثم 

مطیعی به مدیحه سرایی و بیان مناقب امام علی 
بن موسی الرضا)ع( پرداخت و سپس به شکرانه 
خدمت در بارگاه منور رضوی آیین خطبه خوانی 
با نوای محمد موحد برگزار شد.سخنرانی تولیت 
آســتان قدس رضــوی، نقاره نوازی در بشــارت 
بازگشایی در های حرم مطهر، اجرای آیین تعویض 
پرچم گنبد منــور و همچنین تجلیل از خانواده 
شــهدای مدافع سالمت و تعدادی از کادر درمان 

درگیر با ویروس کرونا، از دیگر 
برنامه های این مراسم بود.

جزئیاتبازگشاییحرم»
قدسیحضرترضا)ع(

آســتان قدس رضــوی در 
اطالعیه ای ساعات بازگشایی 
حرم مطهر و نکات ضروری 
که هنگام تشــرف توســط 
زائران باید رعایت شــود را 
اعالم کرد. متن این اطالعیه 
که از مرکز ارتباطات و رسانه 
آستان قدس رضوی منتشر 

شده به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

خداوند متعال را شــاکریم کــه بعد از دوره ای 
ســخت و ناگوار، مجدداً توفیق خدمتگزاری به 
زائران آستان مقدس رضوی را نصیب خادمان 
این حریم آسمانی نمود.بنا بر مصوبه ستاد ملی 
مقابله با ویروس کرونا ان شاءاهلل از روز دوشنبه 
5 خرداد ماه صحن هــای حرم مطهر علی بن 

موســی الرضا)علیه آالف التحیــه و الثناء( به 
روی زائران ارجمند روزانه از یک ساعت بعد از 
طلوع آفتاب تا یک ساعت قبل از غروب آفتاب 

بازگشایی خواهد شد.
به منظور حفظ سالمتی زائران ارجمند تقاضا 
داریم در زمان تشــرف نسبت به رعایت موارد 

ذیل اهتمام فرمایند:
1- رعایت اصول بهداشتی اعم از شست وشوی 
مکرر دست ها، همراه داشتن ماسک و دستکش، 
پوشاندن بینی و دهان در زمان عطسه و سرفه، 

خودداری از دست دادن، روبوسی و ...
2- همکاری با خادمان، حفظ نظم و انضباط و 

فاصله اجتماعی در هنگام تشرف
3- همراه داشــتن جانمــاز، کتاب های ادعیه، 

قرآن شخصی و چادر برای بانوان محترم
ان شــاءاهلل با تالش خادمان و مشارکت زائران 
ارجمند در اجرای شــیوه نامه ها و حفظ نظم 
و فاصلــه اجتماعی مناســب در حرم مطهر 
رضوی، شرایط تشرف به زیارت و بهره مندی 
از انوار قدسی این مضجع نورانی برای همگان 

استمرار داشته باشد.

 ما 70 روز در 
غربت خیابان های 

شهر پرسه 
می زدیم و دیروز 
دوباره راه خانه را 

 پیدا کردیم. 
ما دیروز، درست 
ساعت 4/5 صبح 
به خانه برگشتیم

بــــــــرش

خـــبر
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︍﹥ ا︨︐︀ن ︀ر﹝︀ل و︋︐﹫︀ری   ︨﹈﹡︀  ︋︉︺  ︫️︣︡﹞ 

︿
ع ﹋︀ر︋︣ی ︎﹑ک ︔︊︐﹩آدرس ﹝﹙﹉رد﹢﹡ ﹤︮︣︻ ️︀︧﹞

︹︋︣﹞︣︐﹞-
﹝︧︀︻️ ا︻﹫︀﹡﹩

︹︋︣﹞︣︐﹞

 ️﹝﹫﹇
︑﹢︲﹫︀ت﹡﹢ه ﹁︣وش و︲︺﹫️ ﹝﹙﹈ ︀︎﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ (ر︀ل)

﹁︀ر︨︀ن–︠﹫︀︋︀ن ﹝︺﹙﹛ ١
﹡﹆︡︻︡م ︑﹙﹫﹥٢۶١/٢۶٧٢۵٩/۴٧٩/٨۵٠/٠٠٠﹝︧﹊﹢﹡﹩۴١۶/٢٠٠۶︋︺︡ از ︀رراه ﹁︣دو︨﹩

︨ ۴۵ ﹉﹡︀︋ ﹜︨﹛ ﹝︪︀ع از٧٢ ︨﹛ ︻︣︮﹥ و ا︻﹫︀ن 
 ﹉﹚﹞ ﹎︢اری  .ارزش   ︫︡︀︋  ﹩﹞ ﹝︪︀ع  و  ︋﹢ده   ﹉﹚﹞

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹉﹡︀︋ ﹜︨ ︋︣ا︨︀س

﹙﹢ار ٢ ﹝︀ل ︠﹙﹫﹀﹥ –︋ 
﹝︧﹊﹢﹡﹩ ︫٣١/١٧۵︡اء – ﹋﹢﹥ ﹁︣دو︨﹩

﹩﹑٢۴٩/۶١٣٢٩٧/۴۶٣/٠٣۵/٠٠٠و﹤﹫﹚︑ دا﹡﹌ ︋﹠︀م ︋︀﹡﹉ ︨︍﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡و ﹁︣وش ﹡﹆︡︻︡م ︩︫ ︡﹠︨
︋︣ا︨︀س و︲︹ ﹝﹢︗﹢د ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

﹜︣د﹎︀ن – ︋﹙﹢ار ︫︡اـ ٣
۶ ﹤﹢﹋ – ︣ی︴﹞ ١/۶۵٩۵︠﹫︀︋︀ن ﹩﹡﹢﹊︧﹞

﹩﹑٣٠٠/٩٣٢٧٢٧/٢٢١/٩۵٠/٠٠٠و﹤﹫﹚︑ دا﹡﹌ ︋﹠︀م ︋︀﹡﹉ ︨︍﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡و ﹁︣وش ﹡﹆︡ ︻︡م ︩︫ ︡﹠︨
︋︣ا︨︀س و︲︹ ﹝﹢︗﹢د ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

﹜︣د﹎︀ن- ︋﹙﹢ار ر︨︀﹜️ ۴
﹝︧﹊﹢﹡﹩ ١٢۶١/١۶٠﹋﹢﹥ ر︨︀﹜️

﹩﹑٢٣٧/۵٢٣١۵/٢٠٢/٨٠٠/٠٠٠و﹤﹫﹚︑ دا﹡﹌ ︋﹠︀م ︋︀﹡﹉ ︨︍﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡و ﹁︣وش ﹡﹆︡ ︻︡م ︩︫ ︡﹠︨
︋︣ا︨︀س و︲︹ ﹝﹢︗﹢د ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

﹜︣د﹎︀ن – ︠﹫︀︋︀ن ﹝︡رس ۵
١١١٢۶١/۵۵٩ ﹩﹡﹢﹊︧﹞

﹩﹑٢٨٠۵٨٠١٠/٩٩٨/٠٠٠/٠٠٠و﹤﹫﹚︑ دا﹡﹌ ︋﹠︀م ︋︀﹡﹉ ︨︍﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡و ﹁︣وش ﹡﹆︡ ︻︡م ︩︫ ︡﹠︨
︋︣ا︨︀س و︲︹ ﹝﹢︗﹢د ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

﹜︣د﹎︀ن ﹝﹙﹥ آ︠﹢﹡︡ ۶
﹝︧﹊﹢﹡﹩ ١/٨٢٣︗﹠︉ ﹝︧︖︡ آ︠﹢﹡︡

﹩﹑٧٢٧/٣٨٢٩٨٢/٨۶۵/١١٠/۴١۶و﹤﹫﹚︑ ︡م︻ ︡﹆﹡
︨﹛ ︋︀﹡﹉ ٣٧ ︨﹛ ﹝︪︀ع از٧٢ ︨﹛ ︻︣︮﹥ و ا︻﹫︀ن 
 ﹉﹚﹞ ﹎︢اری  ارزش   .︫︡︀︋  ﹩﹞ ﹝︪︀ع  و  ︋﹢ده   ﹉﹚﹞

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹉﹡︀︋ ﹜︨ ︋︣ا︨︀س

﹝︣︡️ ︫︺︉ ︋︀﹡﹉ ︨ــ︍﹥ ﹝﹠︴﹆﹥ ︀ر﹝︀ل 
︣ ﹡﹫︀ز  ︐﹫ــ︀ری در ﹡︷ــ︣ دارد ا﹝﹑ک ﹝︀زاد︋  و︋ 
︠﹢د (︋﹥ ︫︣ح ︗︡ول ز︣ ) را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه 
﹋︐︊ــ﹩ ︋﹥ ﹁ــ︣وش ︋︨︣ــ︀﹡︡ ، ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝﹩ 
︑﹢ا﹡﹠ــ︡ از ︑︀رــ۶ /٩٩/٣ ﹜︽︀ــ️ ٩٩/٣/١٩ 
 ٩٩/٣/٧ا︨ــ﹠︀د و از ︑︀ر ️﹁︀ر در﹢︷﹠﹞ ﹤︋
﹜︽︀ــ️ ٩٩/٣/٢٠ ︗﹢︑ ️﹏ اوراق ﹝︤ا︡ه 
︋﹥ آدرس : ︫ــ︣﹋︣د – ﹝﹫︡ان دوازده ﹝︣م 
– ﹁﹙﹊﹥ آ︋﹩ – ︨ــ︀︠︐﹞︀ن ﹝︣︡️ ︋︀﹡﹉ ︨ــ︍﹥ 

– ︵︊﹆ــ﹥ اول واــ︡ ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ و ︨ــ︀︠︐﹞︀ن 

﹝︣ا︗︺ــ﹥ و ︗ ︀ــ️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︀ ︑﹙﹀﹟ 
.︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ ٣٢٢٢٢١٧١-٠٣٨ ︑﹞︀س

حجت االسالم والمسلمین مروی در مراسم شکرانه بازگشایی صحن های حرم رضوی:

جهان از درک مقام امامت عاجز است 
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه شناخت نسبت به امامت 
جــز از طریق اتصال و ارتباط با این مقام ممکن نیســت، گفت: 
جهان از درک مقام امامت عاجز است. حجت االسالم والمسلمین 
احمد مروی در آیین شــکرانه بازگشایی در های صحن های حرم 
مطهــر امام رضا)ع( که با حضور خادمان بــارگاه منور رضوی و 
میهمانانی از جامعه مدافعان ســالمت یکشــنبه شب در صحن 
انقالب اســالمی حرم مطهر رضوی برگزار شــد، ضمن تبریک 
فرارسیدن عید سعید فطر، اظهار کرد: فلسفه تشکیل این آیین، 
شــکرگزاری به درگاه پروردگار متعال است که پس از یک دوره 
بســیار رنج آور و غمبار، در های صحن های امام رئوف)ع( به روی 
عاشقان، دلدادگان و محبان باز می شود. وی افزود: تصمیم ایجاد 
محدودیت زیارت، حقیقتاً تصمیمی بسیار سخت و دشوار بود، اما 
این تصمیم سخت براساس آموزه های دینی، مذهبی و عقالنیت 
و خرد ایمان دینی اتخاذ شــد.تولیت آســتان قدس رضوی ابراز 
کرد: از حضرت رضا)ع( درخواست و استدعا می کنیم که ای امام 
رئــوف)ع(؛ هر طور می خواهید ما را تنبیه کنید اما در های حرم 
مطهر را روی ما نبندید. وی تصریح کرد: پیشتر در سخنرانی ای 
گفتــه بودم »از صفت غریب الغربایی حضرت ســخن زیاد گفته 
بودیم اما هیچ گاه آن را تجربه نکرده بودیم مگر در این روزها« اما 
امروز آن کالم خود را اصالح می کنم، »یا علی بن موسی الرضا)ع( 
شما غریب الغربا نیستید، ارواح مطهر انبیا، اولیاء اهلل و هزار مالئکه 

بر گرد حرم مطهر شــما در حال طواف هســتند، ما غریب الغربا 
هستیم و در این دوران سخت غربت را تجربه کردیم. ما با بسته 

بودن در های حرم، احساس غربت و یتیمی کردیم«.
حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه از میهمانان عزیزان 
مدافع سالمت شــرکت کننده در این مراسم که حقیقتاً در این 
روزها خوب درخشــیدند، قدردانی و تشکر می کنم، عنوان کرد: 
مدافعان ســالمت برگ زرینی از انســانیت، نوعدوستی و تعهد 
دینی را در ایــن روزها به نمایش گذاشــتند.وی گفت: از جوار 
بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج)ع( به تمام خادمان و سربازان 
مدافع سالمت کشور، سالم و خداقوت عرض می کنم. این افتخار 
شــما را بس که رهبر معظم انقالب در چندین سخنرانی مراتب 
تأیید، ســپاس، تشــکر و رضایتمندی خویش را نسبت به شما 
بزرگواران و عزیزان ابراز کردند.تولیت آســتان قدس رضوی ابراز 
کرد: به روح پاک و منور شهدای عزیز مدافع سالمت درود و سالم 
می فرســتیم و از خداوند تبارک و تعالی همنشینی با اولیاءاهلل را 
مسئلت می کنیم. وی در فراز دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
اگر حجت خدا را نشناسیم گمراه خواهیم شد، اظهار کرد: برای 
شناخت امام ابتدا باید امامت را شناخت و معرفت نسبت به امامت 

مگر از طریق اتصال و ارتباط با این مقام ممکن نیست.
حجت االسالم والمسلمین مروی تصریح کرد: هر کسی نمی تواند 
مقام امامت را بیان کند، مگر کســی کــه به این مقام و منصب 

نائل شــده باشــد، بنابراین معرفت و مقام امــام از کالم غیر از 
کســی که خود صاحب این مقام باشــد ممکن نیست. حضرت 
ثامن الحجج)ع(، امامت را به اقیانوسی بی پایان و بی نهایت که بشر 
قدرت درک و دسترسی به حقیقت آن را ندارد، تشبیه کرده است.

وی بیان کرد: جهان از درک مقام امامت عاجز است؛ مقام امامت 
آن مقام ارجمندی است که حضرت ابراهیم)ع( پس از کسب مقام 

نبوت، رسالت و خلّت به آن دست یافت.
 تولیت آســتان قدس رضوی بــا بیان اینکه به هــر مقدار که 
معرفتمان به امامت بیشتر شــود، محبت و عشقمان نیز به این 
مقام بیشــتر خواهد شد، تصریح کرد: اگر می خواهیم به عزت و 
سعادت دنیوی و اخروی برسیم باید تمام ابعاد وجودی زندگیمان 

را بر اساس آموزه های امامان و ائمه معصومین)ع( قرار دهیم.
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 jحرم مطهر امام رضا 
 ازصبح دوشنبه به روی زائران بازگشایی شد 

شکرانهزیارتشکرانهزیارت



w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران 4

آخرین کتاب ژیژک درباره مبدأ و منشأ کرونا اندیشه: کامران برادران، مترجم جدیدترین اثر ژیژک به ایبنا گفت: یکی از نکات مهمی که ژیژک در کتاب »پاندمی! کووید19 جهان را تکان می دهد« بر آن 
انگشت می گذارد، رِد هرگونه رازآمیزی وضعیت فعلی است. به همین خاطر است که ژیژک با رد هرگونه شرق ستیزی و اظهارات نژادپرستانه، مبدأ و منشأ این اپیدمی را نظامی می داند که سبعانه به همه چیز دست 

می اندازد و جهان را به سوی کابوسی دهشتناک پیش می برد.

 آیا حق نقد حاکم اسالمی در جامعه ما ©
به رسمیت شناخته شده است؟

مهر: حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه، 
در پرســش و پاسخ اینستاگرامی با موضوع 
»نســبت والیت فقیه با مردم ســاالری و 
اســتبداد« گفــت: اگر کســی قوانین باب 
پسندش نباشد نمی تواند بگوید این حکومت 
اســتبدادی اســت. اگر این باشد پس همه 
حکومت ها استبدادی هستند. هیچ حکومتی 
نیســت که از »آزادی از« سخن بگوید ولی 
»آزادی در« نداشته باشد. اما در قوانین باید دید چقدر به حقوق مردم توجه شده است. 
»آزادی در« مجموعه ای از حق و تکلیف هاست. اینکه برخی اشکال می کنند جمهوری 
اســالمی نظام تکلیف مدار است، حرف غلطی اســت. همه نظام های حقوقی دنیا، هم 
حق مدارند و هم تکلیف مدار و حکومتی که یکی را داشته باشد اصالً قابل تصور نیست. 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی درباره مکانیسم های ضد فساد و 
استبداد در حکومت والیت فقیه گفت: اینکه ما حکومتی را تصویر کنیم که هیچ فسادی 
در آن نباشــد، فقط حکومت حضرت ولی عصر است. مهم آن است که ساختارهایی در 

قانون تعبیه و مانع گسترش فساد شود یا با آن مقابله کند.
وی افزود: قانون اساسی ما حاصل تجربه فقهی فقها و تجربه حقوقی حقوقدانان است 
و دو ســنخ نظارت درونی و بیرونی در آن لحاظ شــده است. نظارت درونی، تقوا و ورع 
کارگزاران از صدر تا ذیل اســت که به عنوان شــروط مقام های نظام مطرح شده. برای 
نظارت بیرونی هم ساختارهای قانون اساسی مانند تفکیک قوا را داریم. تفکیک قوا به 
جرئت جلو اســتبداد حکومتی را می گیرد. دیگر ساختارهای نظارتی قانون ما از جمله 
دیوان محاســبات زیر نظر مجلس، سازمان بازرســی کل کشور زیر نظر قوه قضائیه و 

مجموعه های امنیتی مثل وزارت اطالعات در ساختار قوه مجریه هستند.
خســروپناه درباره نحوه پاسخگویی ولی فقیه اظهار کرد: اینکه توقع داشته باشیم هر 
کس نامه سرگشــاده به رهبری نوشــت، رهبر باید پاسخ دهند، خیر این پاسخگویی 
 نیست. پاسخگویی، سازوکار های خود را دارد. مجلس، می تواند هم از قوه مجریه و هم از
قوه قضائیه ســؤال کند. البته باید دانست قاضی مستقل است و این در همه جای دنیا 
هست اما وزیر دادگستری رابط بین دولت و مجلس و قوه قضائیه است. درباره رهبری 
هم، سازوکار نظارتی با مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان بر اوصاف و شرایط رهبری 
نظارت دارد و کمیسیونی در خبرگان به نام »کمیسیون تحقیق« عملکرد رهبری را زیر 
نظر دارد. نقد رهبری قانوناً و شرعاً هیچ اشکالی ندارد، هم اکنون هم در جامعه در حال 
انجام است و اگر کســی بخواهد نقدهایی که به رهبری شده را جمع کند، چند جلد 
کتاب می شود. رئیس سابق مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در پاسخ به اینکه 
آیا در طول 40 ســال گذشــته، درباره نظارتی که بر رهبری صورت می گیرد، به مردم 
اطالع رسانی شده است، اظهار کرد: این نکته را می پذیرم. خوب است مجلس خبرگان 
ســخنگو داشته باشد. همه قوا و نهادها سخنگو دارند جز مجلس خبرگان. کمیسیون 
تحقیق هر دو سه ماه یک بار با رهبری جلسه دارند و حتی برخی اشکاالت مربوط به 
دفتر رهبری یا زیرمجموعه های رهبری را با آقا طرح می کنند و ایشان توضیح می دهند، 
گاهی رهبری آن ها را قانع می کنند و گاهی هم رهبری قانع می شوند و دستور اصالح 
می دهند. خوب اســت این موارد به مردم اطالع داده شود. وی در عین حال گفت: اما 
باید بگویم یک نوع فرافکنی موجب شده برخی مطالبه گری مردم و نخبگان را به سمت 
رهبری جهت دار کنند، در حالی که مفاسد کذایی و اختالس های میلیاردی و رانت ها 
مربوط به زیرمجموعه های رهبری نیست. میلیاردها تومان در وزارت ارتباطات هزینه شد 
ماهواره به فضا بفرستند و ناکام بودند اما نیروهای مسلح یک صدم آن هزینه را هم نکردند 
و موفق شــدند. در خودروسازی فساد است، رانت خواری در بعضی نمایندگان مجلس 
هست، فساد در بانک هاست؛ جالب است هیچ موقع این مطالبه را در ذهن نخبگان ایجاد 
نمی کنند اما مرتب طرح می شود که ولی فقیه چرا به سؤاالت پاسخ نمی دهد؛ این یک 
رفتار فرافکنانه است که مردم و نخبگان را سرگرم کنند تا مافیای اقتصادی کار خودش 
را بکند. ممکن است ما به عملکرد فالن فرد در دفتر رهبری هم نقد داشته باشیم؛ اما در 
ارتش و سپاه آن قدر نظارت قوی دارند که اگر یک ریال جابه جایی صورت گیرد، سریع 
آن افراد را محاکمه می کنند. این قدرت و اقتدار نظامی ایران، به خاطر سالمت مجموعه 
نظامی زیرمجموعه رهبری است. اگر فساد داشت، اقتدار نداشت. وی تأکید کرد: نخبگان، 
حوزویان و دانشگاهیان، پرسشگری را ببرند در جاهایی که زندگی جامعه را مختل کرده 

است. البته مطالبه گری از صداوسیما و قوه قضائیه هم باید صورت گیرد.

 اندیشــه/ فاطمی نژاد  امروزه محور بیشــتر 
گفت وگوهای اندیشــه ای در مشــخص کردن مرز 
میان جهان پس از کرونا با پیش از آن در حوزه های 
متفاوت است. یکی از این موضوعات تأثیراتی است 
که در جهان اسالم به معنای یک امت، به وجود آمده 
است. پرسش های زیادی در این باره وجود دارد که 
می توان حول آن ساعت ها گفت و گو کرد؛ به عنوان 
مثال تأثیرات حاکمیت جهانی در فضای مجازی بر 
مفاهیمی چون امت از جمله موضوعاتی اســت که 
خود نیاز به بررسی جداگانه ای دارد. اما آنچه در ادامه 
می خوانید مشروح گفت وگوی ما با علیرضا کمیلی، 
دبیر اتحادیه امت واحــده درباره تحوالت فکری و 

معرفتی جهان اسالم در عصر کروناست. 

جناب کمیلی! مهم تریــن چالش جهان   
اسالم و امت واحده را در عصر کرونا و یا جهان 

پساکرونا چه می دانید؟
من قائل به این نیســتم که چیــز جدیدی پس از 
پدیده ای چون کرونا تولید می شــود، اما به شدت 
قائلم که بعضی روندها اگر در فضای آینده پژوهی 
مورد بررسی قرار گیرند با کرونا تشدید یا تضعیف 
می شوند. یکی از این روندها شکسته شدن جایگاه 
هژمونیــک و ابرقدرتی و حاکمیــت علی االطالق 
غــرب بود، چرا که مردم دیدنــد چگونه بحران در 
این کشــورها باال گرفت و از این نظر فرصتی برای 
جهان اسالم به وجود آمد تا اعتماد به نفس خود را 
با مشاهده فروکش کردن هژمونی فکری و رسانه ای 
تمدن غرب بازیابد. نکته دیگر که در این چالش مورد 
توجه قرار گرفت، توجه به مســئله دین و دینداری 
است. احساس من این است که برخالف رویه های 
بعضاً متفاوتی که در ایران شــاهد بودیم، در جهان 
اسالم و دنیا بحران کرونا فرصتی برای فکرکردن به 
رویه و راه حل های متفاوتی نسبت به راه حل هایی 
که تاکنون به عنوان بهترین و آخرین راه حل بشر 

ارائه می شد، ایجاد کرد. 

بیشتر کشــورهای اسالمی در حکمرانی   
خود نســبت به ما مواجهــه عریان تری با 
داشته اند.  لیبرالیسم  و  مسئله سکوالریسم 
آیا اتفاق های اخیر موجب قوت گرفتن اسالم 

سیاسی  در این  کشور ها می شود؟
در حوزه معرفتی و فکری آنچه ذکر کردم فرصتی را 

برای جریان اسالم گرا به وجود آورده است. درجریان 
اسالم گرا، یعنی همان جریان اسالم سیاسی که قائل 
به اسالم در ساحت تمدنی و سیاسی اجتماعی و نه 
صرفاً در وجه فردی آن است، این اتفاق این ظرفیت 
را به وجود آورده است اما رشد این جریان و اندیشه 
آن لزوماً مساوی با تحقق میدانی آن نیست، چرا که 
تحقق میدانی اسالم سیاسی وابسته به مؤلفه هایی 
چــون کارآمدی در اســتفاده از چنین فرصت ها و 
ظرفیت هایی است که در صورت فرصت طلبی، تازه 
باید کارآمدی خودشان را به اثبات برسانند. به صورت 

کلی این رویه ها، رویه های بنیادین و عمیق زمانبری 
هستند. این طور نیست که به سه شماره تبدیل به 
یک جریان سیاسی قدرتمند شوند و تأثیرات آن به 
حکومت برسد. این ها رویه هایی هستند که به عنوان 
کاتالیزور به چند چیز دیگر کمک می کنند. مثالً در 
درجه اول اگر نگوییم شکســته شدن بت تصورات 
از حکمرانی علی االطــالق غرب و از تعبیر خراش 
افتادن به واسطه چنین اتفاقاتی صحبت کنیم، در 
ادامه می توانیم امیدوار باشیم که به فکر جایگزینی در 
جهانی با قطب های جدید باشیم. تشدید قطب های 

دیگر در کنار تضعیف قطب هژمونی 
آمریکا و غرب ســبب می شــود این 
روند شدت بیشتری گرفته و ذیل آن 
تحرکات فکری، سیاسی و اجتماعی 
در جهت تقویت فکر و نظریه پردازی 

علم دینی سرعت بگیرد. 

اسالم    جهان  سطح  در  آیا 
پیمایــش و داده کاوی برای 
تأثیرپذیری علوم انسانی از این 

موضوعات انجام شده است؟ 
به صورت کلی طیف گسترده ای از 
مباحث مطرح است. پس از تجربه 
بیداری اســالمی و روی کار آمدن 
جریان های اسالم گرا در کشورهای 
منطقه، یکی از دغدغه هایی که به 
شدت تقویت شد، مسئله علم دینی 
و علوم انسانی اسالمی بود؛ چرا که 
با تشــکیل حکومت، به این گزاره 

می رسید که مهندســی و پزشکی بخش کوچکی 
اســت و آنچه حاکم بر طراحی هــا و برنامه ریزی 
حکومت اســت مبتنی بر علوم انســانی است. این 
دغدغه ها با به جریان افتادن بیداری اسالمی قوت 
گرفت و روش های حکومتداری و اندیشه سیاسی در 

این سال ها ضریب باالیی پیدا کرد. 
در حال حاضر از زبان متفکران و عالمان خودشان 
شنیده می شــود که ما نیازمند فلسفه، سیاست و 
اقتصاد سوار بر اندیشه اسالمی هستیم. در بحث های 
کرونا هنوز زود است که از ایجاد موج فکری در جهان 

اسالم نسبت به این موضوعات صحبت کنیم. 

عده ای به واسطه تعطیل شدن اجتماعات   
و تعلیق آیین های مذهبی صحبت از عرفی 
شــدن جامعه و با خسارت های مالی و جانی 
این بحران، از تضعیف اســالم سیاسی حرف 

می زنند. نظر شما چیست؟
با رصدی که من داشــتم مشــابه این مسائل در 
کشــورهای دیگر نیز مطرح اســت. برآیند کلی 
به خصــوص با توجه به اینکه در غرب اتفاق تلخی 
با تعداد زیادی کشته روی داد، به سمت زیرسؤال 
بــردن دین و آموزه های دین نیســت و حتی این 
گــزاره را در اذهان شــکل داده که شــاید دین و 

دینداری بتوانــد مردم را در کنترل 
بهتر ایــن بحران و بهبود بیماری ها 
کمک کند. این بحــران درمجموع 
کمــک ایجابی بــه دیــن خواهد 
کــرد؛ چرا که نهادهــای دینی نیز 
حرکت های اجتماعی گســترده ای 
را با نقش آفرینی های خودشان 
اجتماعی  کارکردهای  و  داشتند 

دین را نیز برجسته کردند.
 کرونــا دیدگاه های زیــادی را 
دســتخوش تغییــر و تحــول 
کرد. مثــاًل یکــی از حوزه های 
فضــای  کرونــا،  تأثیرگــذاری 
اقتصادی بود. کشورها به صورت 
جدی تر به ایــن فکر افتادند که 
باید بیشتر به سمت خودکفایی 
حرکت کنند. مسئله ای که ترامپ 
نیــز به آن واکنش نشــان داد و 
تأمین و واگــذاری تولید برخی 
محصوالت را به کشور چین توسط کشورش اشتباه 
خواند. بنابراین یک درون گرایی و توجه به مسئله 
استقالل در سیاست گذاری کشورها لحاظ خواهد 

شد.

غیر از این مفروضات ، شما چه آسیب هایی   
را در این قضایا متوجه خودمان می دانید؟

به نظرم متأسفانه به دلیل نبود اتاق فکر و اتاق های 
عمیق اندیشــه ورز و از طرفی اشــراب نشدن آن 
حرف ها در فضای رســانه ای ، در کشورمان شاهد 
بروز تهدیدهای فکری و معرفتی هســتیم. البته 
بخشــی از این برداشت ها به واسطه حاکمیت دین 
و دیــدن همه چیز از جانــب یک حکومت دینی 
در کشــور ماســت ولی در آن طــرف قضیه باید 
اعتراف کرد که فضای فکری حوزه و دانشــگاه و 
پژوهشکده های ما اتصالی به فضای رسانه ای ندارند 
و هر کدام کار خودشان را می کنند. عدم توجه به 
الیه های اجتماعی و اشراب مسائل دینی و معرفتی 
و فقــدان تبیین در عرصه اقنــاع عمومی و ارجاع 
دادن پرســش های مردم به کارشناسانی که عمق 
فکری ندارند و از آن سو شنیده نشدن و نرساندن 
نظرات علما و اساتید و ضریب ندادن به آن ها همه 

خألهایی بودند که در این مدت دیده شد. 

گفت وگو با علیرضا کمیلی در مورد کرونا و چالش های امت اسالمی 

کرونا فرصت مناسبی برای توسعه اسالم سیاسی است

کرونا فرصتی 
برای جهان اسالم 
به وجود آورد تا 
اعتماد به نفس 
خود را با مشاهده 
فروکش کردن 
هژمون فکری و 
رسانه ای تمدن 
غرب بازیابد

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  سه شنبه 6 خرداد 1399  3  شوال 1441 26 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9254

گزارش کوتاه
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آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سیدحمیدرضا عطائی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/2196 مورخ 1399/02/14 تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی میزان یکصد سهم مشاع از سه هزار و هفتصد و چهل و نه سهم دو دانگ و ربع دانگ مشاع از ششدانگ پالک 190 فرعی از 180- اصلی 
واقع در بخش ده طرقبه شاندیز که در صفحه 236 دفتر 902 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر بی احتیاطی مفقود 
شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود 
اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از  تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت 
محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 

معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 9901429 م.الف 779
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای عباسعلی حسین پور ثابت اصالتاً و برابر وکالتنامه شما ره 62003 مورخ 1399/02/15 دفترخانه یک سرخس وکالتنامه شماره 
64823 مورخ 1399/02/17 دفترخانه 89 مشهد بوکالت از طرف ورثه مرحوم حسین حسین پور ثابت باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم 
به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت دوم به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ یکباب منزل به 
شماره پالک 13259 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر 
امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 109387 دفتر 559 صفحه 578 بنام حسین حسین پور ثابت ثبت و سند به شماره چاپی 
293952 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. .لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و 
متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9901431 م.الف 780
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر 
امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت 
اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .آقای عباس خوشایند فرزند اسداله ، به صورت ششدانگ یک قطعه باغ ، به مساحت 796/17 متر مربع 
، قسمتی از پالک 4111 فرعی از 1ـ  اصلی بخش یک فردوس از خریداری مع الواسطه از اقای احمد کیوانیـ  مکان وقوع ملک شهرستان فردوس 
ــمی این آگهی  نسبت  به امالک فوق  ــند رس ــاختمان های فاقد س ـ اراضی توکل به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س
الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ 
ــلیم اعتراض به  ــید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تس ــار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس انتش
اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس 
ــی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل  ــد،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطع ــل دهن تحوی
ــند مالکیت  ــت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواس

مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 9900982
تاریخ انتشار نوبت اول:   23/ 1399/02             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/03/06

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

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

ــمی آنان در هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و  ــناد عادی یا رس ــامی افرادی که اس ــده اس در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش
ــار و محلی(  ــریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتش ــیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش امالک بجنورد مورد رس

بشرح ذیل آگهی می گردد:
ــای وحید صدفی از محل مالکیت  ــاحت 15/45 متر مربع ابتیاعی آق ــدانگ یکباب مغازه از پالک 6 فرعی از 2872 اصلی به مس ــک بجنورد1-شش ــش ی بخ
ــهرت همگی سیرجانیان برابر  ــرف و کبری و صدیقه و اعظم و کلثوم و محترم ش ــین دادجو و خوش قدم و علیرضا و غالمرضا و عبدالرضا و اش ثبتی غالمحس
ــه 0354-97//لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ  ــماره 2685-98 مورخه 1398/12/13- کالس رای ش
ــتاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و  ــار آگهی و در روس می گردد چناچه اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتش
رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست 
ــت به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید  به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواس

اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف 1409  آ-9900937
تاریخ انتشارنوبت اول1399/02/22               تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/03/06

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فامنین
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 139960326009000007 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی شهرستان فامنین تصرفات مالکانه وبال معارض آقای ابوالقاسم عبدی  فرزند سیف اله  به شماره شناسنامه 4196 صادره از فامنین 
در یک باب خانه به مساحت 321/42 متر مربع  مفروز ومجزی شده از پالک 99 اصلی واقع در اراضی ماماهان بخش 5 حوزه ثبت ملک همدان 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به  ــطه از مالک رسمی اقای اکبر رستمی  محرز گردیده اس ــتان فامنین  خریداری با واس شهرس
ــند می توانند ازتاریخ انتشار  ــند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش ــخاص نسبت به صدور س ــود.درصورتی که اش فاصله 15 روزآگهی می ش
ــلیم اعتراض، داد خواست خود  ــید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس ــلیم و پس از اخذ رس اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تس
ــند مالکیت صادر خواهد. ــت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس

)م الف 14( آ-9900887
تاریخ انتشار نوبت اول :1399/2/21                                 تاریخ انتشار نوبت اول :1399/3/6

رضا بیات - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تغییرات شرکت صنعت یاران انرژی فدک قدر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 44411 و شناسه ملی 10380605051

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,07,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت صنعت یاران نیروگاهی ایرانیان با شناسه ملی 10103499594 
با نمایندگی آقای علیرضا دهنوی به شماره ملی 0930620585 به سمت رئیس هیئت مدیره -شرکت فدک قدر تکسا با شناسه ملی 10380582517 
و با نمایندگی آقای امیر یعقوبی به شماره ملی 0938735519 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - موسسه خیریه دار الشفاء حسین بن 
علی)ع( با شناسه ملی 10380080868 و با نمایندگی آقای سید کاظم منبتی به شماره ملی 0931921635 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند 
وکلیه اوراق بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی بادو امضاءاز سه امضاءثابت مدیرعامل و متغیر یکی دیگر ازاعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر خواهد بود و نامه های اداری عادی با امضاء واحد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود 
را به مدیرعامل به شرح ذیل تفویض نمود: 4-1- نمایندگی در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی به نحوی که با مصوبات 
هیئت مدیره در خصوص صاحبان امضاء مجاز شرکت تعارض نداشته باشد. 4-2- عزل و نصب ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق 
و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و اخراج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشتگی و مستمری وارث آنها )در 
خصوص مدیران و معاونین نیاز به مصوبه هیئت مدیره می باشد(. 4-3- افتتاح حساب واستفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات )با رعایت 
صرفه و صالح شرکت( 4-4- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات 4-5- تعهد -ظهر نویسی -قبولی-پرداخت 
و واخواست اوراق تجاری 4-6-عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر 
منقول و ماشین آالت و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معامالت با رعایت ضوابط بنیاد تعاون ناجا. 
4-7- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه عالمت تجاری و اختراع. 4-8- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق 
های دولتی و خصوصی و استرداد آنها به نفع شرکت. 4-9-تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض واخذ وجه بهر مبلغ و 
بهر مدت و هر میزان و بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی می باشد تا سقف نصف سرمایه ثبتی شرکت. 4-10- اقامه هرگونه دعوی و 
دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش, 
فرجام, مصالحه ,تعیین وکیل, سازش, ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور یابدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه 
حقوق اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و 

کارشناس, اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کامال قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد, دعوی جلب شخص ثالث... 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )855680(

حساب  آرمان  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  توس 

36487 و شناسه ملی 10380520176

العاده  فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به 
مورخ 1398,12,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 
محل شرکت به آدرس استان خراسان رضوی ، 
شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله 
,دانش آموز ، خیابان آموزش ]معلم 34- فرهنگ 

پالک   ،  ]22 ]آموزش   21 پرورش  خیابان   ،  ]27
75 ، طبقه اول9188985184 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)855709(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )855740(

آگهی تغییرات شرکت تعدیل راه خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 37187 و شناسه ملی 10380527489

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,06,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -بنابر اختیار حاصله از مجمع عمومی 
العاده مورخ 1398,06,05 وباعنایت به اظهارنامه تنظیمی وهم چنین سندحسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات  فوق 
وانتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه راعملی دانسته درنتیجه مبلغ 2,500,000,000 
ازحساب بدهی شرکت کسرگردیده وبه حساب سرمایه منظور درنتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح میگردد ماده 5 
اصالحی سرمایه شرکت مبلغ 4,000,000,000 ریال منقسم به 4000 سهم 1,000,000ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت 

شده است.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )855762(

آگهی تغییرات شرکت آرین نبی سپهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 44547 و شناسه ملی 10380606506

شرکتهای  صنفی  انجمن   1398,10,10 مورخ   6957 شماره  نامه  و   1398,10,25 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
با شماره ملی 0749359511 به سمت  ابوبکری  المللی خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حیدر  بین  حمل و نقل 
رئیس هیئت مدیره خانم کلثوم حق پناه با شماره ملی 0944317073 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای 
گردیدند.  انتخاب  سال   2 مدت  برای  مدیره  هیئت  عضو  سمت  به   0748387234 ملی  شماره  با  ماکوئی  ابوبکری  غالمرضا 
همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر خواهد بود.
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شرکت  آلم  طوس  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 2569 و شناسه 

ملی 10380180182

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
 -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,11,17
تعیین  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضای  سمت 
ملی  کد  به  آرزومند  حسین  محمد  آقای  گردید: 
آقای  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   0934671060
به سمت  ملی 0923423087  به کد  حامد آرزومند 
به  آرزومند  حسام  آقای  مدیره  هیئت  رئیس  نایب 
کد ملی 0922109532 به سمت مدیرعامل واوراق 
و اسناد بهادار وتعهد آور رسمی باامضاء مدیرعامل 
دارای  شرکت  مهر  با  همراه  مدیره  هئیت  ورئیس 

اعتبار خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)855794(
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آگهی تغییرات شرکت کیان کاوه مهر پارس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 41469 

و شناسه ملی 10380572740

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1398,12,20 مورخ  العاده  فوق  بطور 
موسسه   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
شناسه  با  ماندگار  محاسب  تراز  حسابرسی 
بازرس  عنوان  به   14004773042 ملی 
ملی  با کد  االمری  نفس  و آقای احمد  اصلی 
البدل  علی  بازرس  عنوان  به   0940449498

برای سال مالی 98 انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)855815(
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برگ س��بز خ��ودرو زانتی��ا مدل 1388 به ش��ماره 
رن��گ   ب��ه   85 ای��ران   48 ص  انتظام��ی572 
س��فید ش��ماره موتور044088 و ش��ماره شاس��ی 
امی��ر عباس مراد  مالکیت  s1512287172907ب��ه 
قل��ی مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتب��ار س��اقط 
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درنگ
برآیند تحوالت و تأثیرات کرونا به نفع جریان دینی است

یکی از موضوعاتی که با شــیوع ویروس کرونا و 
به تبع آن تحت تأثیــر فاصله گذاری اجتماعی 
به وجــود آمد تعطیل شــدن اجتماعات دینی 
بــود. موضوعی که دغدغه جــدی جامعه دینی 
را نسبت به چشــم انداز آینده این اجتماعات به 
وجــود آورد. از طرفی حاکمیت مجازی و قدرت 
رسانه ای غرب در داشتن زیرساخت های مهم این 
جریان، احتمال برگزاری مناسک در این فضا را 
در بلندمدت با تردیدهایی مواجه کرد. نکته این 
بود که در شــرایط فعلی بــا توجه به حاکمیت 
فضای مجــازی باید قبول کرد این مســئله در 
عین داشــتن تهدیدها دارای فرصت هایی برای 
جهان اســالم است. جنبه تهدید بودن آن را نیز 

می توان در حکمرانی علی االطالق غرب در فضای 
فرهنگی رسانه ای شاهد بود که ضرورت تکیه بر 
زیرســاخت های بومی را به جای زیرساخت های 
تهدیــدزای غیربومی پیش روی ما قرار می دهد. 
به نظرم این نیز خودش فرصتی را ایجاد و به ما 
فرصتی برای ایجاد زیرساخت های بومی ارتباطی 
خواهــد داد. به طور کلی بحــران کرونا در همه 
حوزه ها تیغ دولبه ای را به ما نشــان داد. مثالً در 
برخی کشــورها به ابزاری برای تضعیف دین و 
دینداری، مبدل و در برخی دیگر سبب گرایش 
به معنویت و بازگشت به دین گشت. البته برآیند 
همه این ها یعنی حتی تعطیلی مناسک نیز به باور 
بنده در نهایت به نفع ما و جریان دینی خواهد بود.
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جلد سوم کتاب »پرسش ها و پاسخ های تاریخی« منتشر شد   مهر: جلد سوم کتاب »پرسش ها و پاسخ های تاریخی« به قلم حجت االسالم مهدی پیشوایی و به همت دانشگاه معارف اسالمی و نشر معارف 
منتشر شد. این اثر به مهم ترین پرسش های تاریخی درباره زندگانی ائمه)ع( از امام سجاد)ع( تا پایان غیبت صغری و برخی دیگر از مسائل مهم تاریخی پاسخ می دهد. پیش از این در دو جلد، به 180 پرسش تاریخی درباره 
زندگی پیامبر اکرم)ص( و ائمه)ع( تا شهادت امام حسین)ع( پاسخ داده شده بود. این مجموعه کتاب، سامان  یافته از پاسخ های حجت االسالم پیشوایی به پرسش های شنوندگان برنامه »پرسمان تاریخی« رادیو معارف است.

  زکات پست و مقام، برطرف سازی نیازهای مردمی است©
رسا: آیت اهلل عباس کعبی، در ویژه برنامه 
تلویزیونی »زالل معرفــت« اظهار کرد: 
همه آموزه های اسالمی بر ایجاد زمینه و 
بستر های الزم برای رشد تولید و اشتغال 
و تهیه ثروت بیشتر تأکید دارند. وی با 
بیان اینکه ثروت، ضد ارزش نیســت، 
اضافه کرد: ثروت با رویکرد تولیدگرایی، 

ارزشی مقدس است و از آنجا که کار در اسالم، عبادت است، جایگاه و کرامت انسان 
به شغل »مســتقل و تولیدی« و تالش بستگی دارد.عضو جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم عنوان کرد: خودکفایی و بی نیازی انسان مؤمن در کار کردن از عبادت 
عابدان برتر است؛ آن کسی که از دسترنج خود به دیگران کمک بکند، عابدتر و به 
خدا نزدیک تر است. وی با اشاره به اینکه کار جزئی از ایمان است، گفت: اگر نگاه به 
کار و کارآفرین، براساس آموزه های اسالمی باشد، بایر نگه داشتن زمین از سه تا پنج 
سال حرام است و دولت اسالمی و حاکم حق دارد به صاحبان ملک برای آبادانی آن 
تذکر بدهد و اگر قادر به آبادانی نباشند، زمین را تحویل گرفته و به دیگران تقدیم 
کند.عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه خدمت به خلق خدا تنها محصور 
در کمک به فقرا نیســت، اضافه کرد: ایجاد کار و اشــتغال، رونق تولید و جهش 
تولید خدمت به خلق خداســت؛ زکات پست و مقام برطرف سازی خواسته های 
مردمی است و برطرف سازی نیاز های مردم بدین معناست که بستر های پیشرفت 
و حداقل های معیشت مردم تأمین شود. وی خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال و حل 
مسکن جوانان، حل اختالف های خانوادگی، بسترسازی برای تشکیل خانواده بر پایه 

آموزه های اسالمی و حقوق اسالمی از بهترین خدمت ها به خلق خداست.

به اعمال خودمان بدبین باشیم©
تسنیم: حجت االسالم مسعود عالی در 
برنامه »مهمان خدا« که از آستان امامزاده 
عبداهلل تهران پخش شد، درباره اوصاف 
متقیــن در بیان امام علــی)ع( گفت: 
امیرالمؤمنین)ع( در بخشــی از خطبه 
همام که در اوصاف متقین است، فرمود: 
ِهُموَن، َو ِمْن أَْعَمالِِهْم  »َفُهْم اِلَنُْفِسِهْم ُمَتّ

ُمْشِفُقوَن؛ متقین نفس خود را متهم می کنند و نسبت به اعمالشان ترس و شفقت 
دارند« یعنی متقین کسانی اند که به چشم متهم و خائن به نفس خود نگاه می کنند 
و نسبت به اعمال خود هراسناک اند؛ این طور نیست که خوشبین و خوش شیفته 
عمل خود باشــند؛ این طور نیست که کار خوبی کنند و دچار ُعجب شوند، بلکه 
در عین حال که شاکرند که توانستند کار خوب انجام دهند، خیالشان هم راحت 
نیست و در واقع بین خوف و رجا قرار دارند. خداوند در سوره مؤمنون می فرماید: 
»َوالَِّذیَن یُْؤتُوَن َما آتَْوا َوُقُلوبُُهْم َوِجلٌَه؛ کسانی که از آنچه دارند می بخشند در حالی 
که قلب هایشــان هراسناک است«. وی افزود: حضرت خدیجه)س( یکی از بانوان 
بهشتی است. ایشــان پس از امیرالمؤمنین)ع( به اسالم ایمان آورد و بانویی بود 
که تمام ثروت خود را به پیامبر)ص( و در راه اســالم بخشــید. این بانوی بزرگوار 
زمان مرگ حتی یک کفن هم نداشــت. ایشــان زمانی که در بستر مرگ بودند، 
گریه می کردند. پیامبر از علت گریه ایشــان پرسید. عرض کرد: می  ترسم اعمالم 
الیق درگاه خدا نباشــد! ایشان که همه دارایی خود را در راه خدا بخشیده است، 
اما با این حال طلبکار نیســت و منت نمی گذارد. همان جا جبرئیل نازل شــد و 
گفت: یا رسول اهلل! خداوند به تو سالم می رساند و می فرماید سالم مرا به خدیجه 
برســانید؛ من از او کمال رضایت را دارم. نسبت به خودشان سوءظن داشتند که 
نکند خدا عمل ما را نپذیرد. حجت االسالم عالی بیان کرد: دلیل اینکه توصیه شدیم 
نسبت به عملمان سوءظن داشته باشیم، از آن روست که عمده انسان ها حب ذات 
دارند و از عمل خودشان راضی اند؛ بنابراین عیب های خود را نمی بینند بلکه گاهی 
اوقات زشتی های خود را برای خود هنر می دانند. عیب دیگران را خوب می بینیم 
و به زمین و زمان انتقاد می کنیم؛ به تعبیر ضرب المثل، مویی را در چشم دیگری 
می بیند، اما تیر را در چشم خود نمی بیند؛ بنابراین بدبینی نسبت به عمل خودمان 

سبب می شود، تعادلی در عملمان ایجاد کنیم تا به عجب نیفتیم.

احمدی شــیروان   مریــم  معــارف/   
حجت االسالم محمدحسین رجایی خراسانی در 
گفت وگو با قدس به بهانه بازگشــایی حرم مطهر 
امام رضا)ع(، با بیــان اینکه نعمت های خداوند را 
نمی توان شــمرد، می گوید: نعمت های پروردگار 
متعال فراوان اســت به حدی که در آیه 18 سوره 
واْ نِْعَمَه اهلل الَ تُْحُصوَها«  نحل آمده است: »َو إِن تَُعدُّ
یعنی اگر بخواهید نعمت هاي خدا را بشــمارید، 
نمي توانید شــماره کنید. بعضی از این نعمت ها 
ظاهــری و برخی دیگر باطنی، بعضــی مادی و 
بعضی دیگر معنــوی، برخی دنیــوی و اخروی، 
مرئی و نامرئی و بســیار جنبه های دیگری دارند 
که قابل شــمارش نیست. یکی از این نعمت های 
الهی نعمت والیت، محبت و زیارت ائمه هدی)ع( 
است که خداوند متعال به ما عنایت فرموده است.
او می افزاید: زیارت تمام ائمه)ع( به خصوص امام 
رئوف علی بن موسی الرضا)ع( عالوه بر ثواب های 
اخروی، از نظر دنیوی، روانی و روحی هم ســبب 
آرامش و اطمینان قلب زائران می شود. زائری که 
بیمــار دارد، دل پردردی دارد، حاجت و گرفتاری 
دارند، وقتی خدمت امام مهربانی ها رسیده و با او 
راز دل می گوید، امام)ع( را پیش پروردگار متعال 
واسطه قرار می دهد، به آرامش رسیده و اطمینان 
قلبی پیدا می کند؛ امیدواری پیدا می کند به اینکه 
گرفتاری، بیماری و ســختی او مرتفع می شــود.

 خداوند، امام رضا)ع( را عمود دین »
قرار داده است

عضــو هیئت امنای اتاق فکر تبلیغ خراســان به 
ثواب های اُخروی زیارت نیز اشــاره کرده و عنوان 
می کند: در عیون اخبارالرضا از رســول خدا)ص( 
نقل شده است که فرمود: »َســُتْدَفُن بَْضَعُه ِمِنّي 
بِأَْرِض ُخَراَساَن َما َزاَرَها مکروب ااَلّ نََفَّس اهللُ کربته 
َو اَل ُمْذنُِب ااَلّ َغَفَر اهللُ ُذنُوبَُه« یعنی پاره تن من در 
خراسان دفن خواهد شد، هیچ گرفتار و گنهکاری 
او را زیــارت نکند جز اینکه خداوند گرفتاری او را 
برطرف سازد و گناهانش را ببخشاید. تقریباً همه 
تجربه این را داشته ایم که هنگام گرفتاری به حرم 
آن حضرت رفته و عرض حاجت کنیم؛ حتی اگر 
آن گرفتاری برطرف نشود اما آرامش و امیدواری 
پیدا می کنیم زیرا امام)ع( واسطه فیض الهی است.

این اســتاد حوزه در ادامه بیان می کند: عالوه بر 

این موارد، روایت های زیادی در خصوص ارزش و 
ثواب زیاد زیارت حضرت رضا)ع( نقل شده است. از 
جمله آن ها، روایت هایی از امام جواد)ع( در بسیاری 
از کتاب های معتبر از جمله کتاب کامل الزیارات 
نقل شده اســت که شخصی از حضرت جواد)ع( 
پرسید: توفیق تشرف به مکه مکرمه و حج عمره را 
داشته و بعد به مدینه منوره رفتم و قبر پیامبر)ص( 
و ائمه بقیع)ع( را زیارت کردم. اگر سال دیگر امکان 
زیارت پیش آمد، آیا دوباره همین کار را تکرار کنم 
یا به زیارت پدر شما در خراسان بروم. حضرت امام 
جواد)ع( به او گفت زیارت پدر من افضل اســت؛ 
دلیل این تأکید به این جهت اســت خداوند امام 
رضا)ع( را عمود دین قرار داده و هر فردی که آن 
حضرت)ع( را زیارت می کند والیت تمام ائمه)ع( 

را قبول کرده است.

 زیارت با معرفت سبب نزدیکی انسان»
 به خدا می شود

مدیر مرکز فقهی اهل بیت)ع( مشهد با تأکید بر 
اینکه زائران حــرم امام رضا)ع( باید تالش کنند 
بیشتر با آن امام آشنا شوند، می گوید: زائران نباید 
تنها به ظواهر توجه کنند بلکه باید فرمایشات آن 
حضرت)ع( را بدانند. در روایتی داریم که ایشان 
فرمــود: »َرِحَم اهلل َعْبدا اَْحیا أْمَرنا« یعنی خداوند، 

رحمت کند آن بنده ای که امر ما را 
زنده کــرده و دین، روش و منش ما 
را در جامعه احیا کند. سؤال شد که 
امر شما چگونه زنده می شود؟ فرمود: 
احادیث و کلمات مــا را یاد گرفته 
و بــه مردم بیاموزد، زیــرا اگر مردم 
زیبایی های گفتار ما را می دانستند، از 

ما پیروی می کردند.او خاطرنشان 
می کند: زائران بــارگاه ملکوتی 
کــه از راه هــای دور و نزدیک 
به این حرم مشــرف می شوند 
چقدر با زندگی حضرت آشــنا 
هستند؟ چقدر از روایت های او 
را می داننــد؟ آن ها امام رضایی 
که این قدر مراقب اســت و در 
حضور دیگران حتــی به دیوار 
تکیه نمی کند یا آب دهان خود 
را بر زمیــن نمی اندازد، پایش را 
دراز نمی کند و ســخن فردی را 
قطع نمی کند یــا به مردم ظلم 
نمی کنــد، هنوز عــرق کارگر 

خشک نشــده حق او را پرداخت 
می کنــد و... را چقدر می شناســند؟ اگر رفتار و 
کردار حضرت)ع( درک شود حتماً مردم بیشتری 

از ایشــان پیــروی می کنند.این 
کارشناس مذهبی تصریح می کند: 
زیارت تنها حضور در حرم نیست 
بلکه باید معرفت همراه آن باشد. 
در روایت هــا بر زیــارت بامعرفت 
تأکید شده و آمده است زیارتی که 
بامعرفت باشد ارزش داشته و سبب 
نزدیکی انسان به خدا می شود. 
عبادت مــا بدون محبت اهل 
بیت)ع( پذیرفته نیســت. اگر 
با شیوه های اخالقی و رفتاری 
آن بزرگان آشــنا شــده و به 
آن ها عمل کنیم به اســالمی 
که پیغمبر)ص( سفارش کرده 
و تشیعی که امیرالمؤمنین)ع( 
دســتور داده خواهیم رسید و 
آن محبتی کــه اهل بیت)ع( 
می خواهند در اعمال ما تجلی 

پیدا می کند.

قدردان نعمت زیارت »
امام رضا)ع( باشیم

عضو هیئت امنای اتاق فکر تبلیغ خراســان بر 
رعایت آداب زیارت توسط زائران نیز تأکید کرده 

و بیان می کند: از امام صادق)ع( آمده اســت که 
»ُکونُوا ُدَعاًه لِلنَّاِس  بَِغْیِر أَلِْسَنِتُکْم« یعنی غیر زبان 
خود مردم را به  کیش و مذهب خود دعوت کنید؛ 
اما متأسفانه مشاهده می کنیم که آداب و رفتار 
زیارت صحیح در برخی زائران رعایت نمی شود. 
فیلمبــرداری و عکس برداری های مداوم برخی 
زائران، فشــار دادن جمعیت و... مذموم اســت. 
زیارت آدابی مانند غسل زیارت، پوشیدن لباس 
پاکیزه، عطر زدن، ضایع نکردن حق دیگران و... 
دارد که باید همگان به آن ها عمل کنند تا زیارتی 

مقبول داشته باشند. 
او تصریح می کند: رعایت این آداب برای مجاوران 
و همسایه های امام رضا)ع( باید با دقت بیشتری 
باشد اما متأسفانه در عروسی ها، میهمانی ها، رفت 
و آمدها و... مشاهده می کنیم که این ادب مناسب 
شهر امام رضا)ع( نیست. در روایتی امام رضا)ع( 
َّها َوحِشیٌَّه« یعنی  فرمودند: »اَحِسنُوا ِجواَر النَِّعِم َفاِن
مصاحبت نســبت به نعمت هــا را نیکو بدارید، 
چون نعمت ها فرار می کننــد. زائران و مجاوران 
باید قدر این نعمت را بدانند و نعمت همجواری 
با امام رضــا)ع( را هدیه ای از ســوی خداوند و 
پیامبر اکرم)ص( بدانند. وقتی ماه در مجاورت و 
همسایگی خورشید قرار می گیرد به درخشندگی 
و تأللؤ می رســد و یا خشت خام در اثر مجاورت 
با آتش تبدیل بــه آجری محکم، زیبا و قیمتی  
می شــود؛ ما باید از این معدن نورانی استضائه 

کنیم و قدردان وجود این نعمت باشیم.
حجت االسالم رجایی خراســانی در پایان با ابراز 
خشنودی از بازگشــایی حرم مطهر امام رضا)ع( 
می گوید: حاال که عنایتی شده و به لطف پروردگار 
و عنایت امام زمان)عج( درهای حرم مطهر باز شده، 
باید از آن بزرگواران قدردانی کرده و توجه داشته 
باشیم اگر قدر نعمت را ندانیم به آن مبتال می شویم 
و حتی توفیق زیارت نیز از ما گرفته می شود. هر 
چند که بُعد منزل نبود در ســفر روحانی اما باید 
تالش کنیم زائر و مجاور خوبی برای حضرت)ع( 
باشیم. پیشــنهاد می کنم زائران و مجاوران یک 
دوره زیــارت و حــاالت امام رضــا)ع( و منش و 
رفتار آن حضرت را مطالعه کرده و بعد به زیارت 
اقدام کنند. باید ابتدا اخالق، رفتار و فرمایشــات 
امــام رضا)ع( در ما اثر گذارد تا آن زیارت، زیارتی 
سازنده و اثرگذار با رنگ و بویی امام رضایی شود.

گفت وگو با حجت االسالم رجایی خراسانی درباره نعمت زیارت، به بهانه بازگشایی حرم مطهر رضوی

همجواری با امام رضاj  هدیه ای الهی است

حاال که به لطف 
پروردگار و عنایت 

امام زمان)عج( 
درهای حرم مطهر 

رضوی باز شده، 
باید توجه داشته 

باشیم که قدر این 
نعمت را بدانیم، 

مبادا توفیق تشرف 
بار دیگر از ما 

گرفته شود

بــــــرش

معارفمعارف
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      نوبت دوم   1399/03/18      صفحه 5  1399/03/06

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــنامه  5749032949   به شرح دادخواست به  نظر به اينكه آقاى مصطفى ايروانى   داراى شناس
كالسه   50  از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
ــخ  97/4/15 در اقامتگاه  ــنامه  5749424510  در تاري ــه شناس ــمعيل ايروانى    ب ــد اس محم
ــت به1.  محمد ايروانى      دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
ــبت فرزند مرحوم 2. امير  ــى 644898374  ت.ت 1356/3/1 نس ــمعيل كد مل فرزند محمد اس
ــبت فرزند  ــمعيل  كد ملى 6448989382  ت.ت  1358/1/10    نس ايروانى  فرزند محمد اس
ــمعيل  كدملى 0311391966 ت.ت  1374/11/13    مرحوم3. على  ايروانى     فرزند محمد اس
ــى 5749850404   ــمعيل كد مل ــه  ايروانى    فرزند  محمداس ــد مرحوم   4.  زكي ــبت فرزن نس
ــمعيل  كد ملى  ــته  ايروانى   فرزند  محمد اس ــبت فرزند مرحوم5 . فرش ت..ت  1362/3/2 نس
ــى  فرزند محمد  ــوم6. مرضيه ايروان ــد  مرح ــبت فرزن 1050388577  ت.ت  1371/3/23 نس
اسمعيل  كد ملى 5749807681  ت.ت   1360/3/5  نسبت  فرزند  مرحوم7 . مهدى  ايروانى   
ــبت  فرزند  مرحوم8  ــمعيل  كد ملى 5749903435  ت.ت  1364/3/25  نس فرزند  محمد اس
ــبت  ــمعيل كد ملى 5749032949  ت. ت 1351/1/5  نس ــى ايروانى فرزند محمداس .  مصطف
ــد مرحوم9 .  بتول بوژمهرانى   فرزند على اكبر كد ملى 5749408485  ت.ت  1337/9/2   فرزن

نسبت  همسر مرحوم 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت 
آگهى مى نمايد  تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 
ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9901453                                                                                                             

سيد حسن سامغانى  قاضى شورا شعبه هفتم دشوراى حل اختالف شهر خرو 

آگهى اخطار به مجاورين 
موضوع:"تعيين طول ابعاد و مساحت باقيمانده ششدانگ پالك 1477 فرعى از 173- اصلى واقع 
در بخش 2 بجنورد"نظر به درخواست وارده از سوى آقاى حبيب ا... گل محمديان مالك مشاعى 
ــاحت پالك  ــدانگ پالك فوق الذكر دائر بر تعيين طول ابعاد و مس عرصه و اعيان باقيمانده شش
مزبور، لذا در اجراى بند 8 بخشنامه شماره 90/46869- 90/03/11 صادره از سوى سازمان ثبت 
ــخاصى كه براى خود  ــيله به اطالع كليه مالكين مجاور ونيز اش موضوع كد 914م.ب.ث، بدينوس
ــبت به اصل و محدوده مالكيت شخص  ــتند ميرساند چنانچه نس حقى در امالك مزبور قائل هس
ــار آگهى ظرف مدت 10 روز كتبا به اين واحد  متقاضى، ادعا و اعتراضى وجود دارد از تاريخ انتش
ثبتى اعالم نمايند در غير اينصورت پس از احراز موضوع توسط نماينده و نقشه بردار و تاييد آن از 
سوى رييس واحدثبتى مبنى بر عدم تضييع حق مجاورين و ساير مالكين، ادامه عمليات و صدور 

سند مالكيت جديد براى شخص متقاضى بال اشكال خواهد بود./.م الف1479//9901434
احمد اصغرى شيروان

رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو بجنورد

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــت ثبتى اراضى  ــن تكليف وضعي ــه قانون تعيي ــاده 13آيين نام ــوع ماده3قانون وم ــى موض آگه
ــماره 139860310004013360  هيئت موضوع  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى//برابر راى ش وس
ــند رسمى مستقر درواحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ــنامه39592   ــماره شناس بابل تصرفات مالكانه بال معارض مصطفى حليمى فرزند محمدرضا به ش
ــدانگ يك  قطعه زمين بابناى  ــه 634شش صادره ازبابل باكدملى2060378011  متقاضى كالس
احداثى كه در آن به مساحت 190/50 متر مربع قسمتى از پالك 820/27  اصلى واقع دربخش6 
ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب  ــل ثبت بابل واگذارى از ابوالفضل عبداله زاده گرديده اس باب
ــا محلى آگهى ميگردد درصورتى كه  ــار ي دردونوبت به فاصله 15روز ازطريق روزنامه كثيراالنتش
ــار اولين آگهى ودر  ــراض دارند ميتوانند از تاريخ انتش ــع به راى صادره فوق اعت ــخاص ذى نف اش
ــليم  ــناد وامالك محل تس ــتاها ازتاريخ الصاق بمدت دو  ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس روس
ورسيد دريافت نمايند ومعترض بايد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد وگواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل 
نمايد در اين صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است بديهى است درصورت 
ــد صدور  ــند مالكيت صادر وخواهدش انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س

سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نميباشد.م الف 19901006////9901460
تاريخ انتشار نوبت اول 99/03/06
تاريخ انتشار نوبت دوم 99/03/20

 شهرام خسروى  
رئيس ثبت اسناد امالك بابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــرح  ــماره 0748476891 به ش ــنامه ش ــه اينكه آقاى حبيب اهللا جان بيگى داراى شناس ــر ب نظ
دادخواست به كالسه 980426 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
ــنامه 0740666835 در تاريخ 1398/11/12 در  ــينا جان بيگى  به شناس ــادروان س داده كه ش

اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  حبيب اهللا جان بيگى با كد ملى 0748476891 فرزند اسداله صادره از تايباد پدر متوفى 

2- فاطمه شادمان با كد ملى 0748480579 فرزند قربان صادره از تايباد مادر متوفى 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9901388
تاريخ انتشار : 1399/03/06 

سيدسعيد هرمزيقاضى شورا شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره 0748582071 به شرح دادخواست به  ــف دبير داراى شناسنامه ش نظر به اينكه آقاى يوس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه  ــورا درخواس ــه 980452 از اين ش كالس
ــنامه 0740668609 در تاريخ 1398/05/12 در اقامتگاه دائمى  ــادروان محمد دبير  به شناس ش
ــف دبير با كد  ــت به : 1-  يوس خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
ــيخ جامى ريزه با  ــماعيل صادره از تايباد پدر مرحوم 2- مريم ش ملى 0748582071 فرزند اس
كد ملى 0749382716 فرزند غالم احمد صادره از تايباد مادر مرحوم  /اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر 
كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9901427 تاريخ انتشار : 1399/3/06  
سيدسعيد هرمزى-قاضى شورا شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد

«صورت مجلس افرازى»
احتراماً در اجراى دستور ادارى مبنى بر افراز سهم مشاعى مالكيت آقاى جواد غالمى در پالك 
ثبتى 381 فرعى از 22- اصلى بخش 9 مشهد كه سند مالكيت كاداسترى سه دانگ مشاع از 
صادر  متقاضى  بنام   139820306003007501 الكترونيك  شماره  با  مذكور  پالك  ششدانگ 
آشفته  رضا  آقاى  و  نماينده  عنوان  به  مهدى حسينائى  اينجانبان  فلذا  است.  گرديده  تسليم  و 
نقشه بردار ثبت در تاريخ 98/12/8 ساعت 9 صبح باتفاق متقاضى به محل وقوع ملك مراجعه و 
با معرفى ملك مورد تقاضا و بررسى پرونده ثبتى مشاهده شد كه مورد درخواست بصورت يكباب 
منزل و در محدوده پالك فوق مى باشد لذا به همين منظور ابتدا حدود مندرج در سند مالكيت 
مورد بررسى قرار گرفت و نقشه كل ملك و نقشه مورد افراز بوسيله نقشه بردار ثبت ترسيم كه با 
عنايت به نامه 6/98/25439 مورخه 98/7/9 شهردارى منطقه 6 مشهد منضم به نقشه تأييد شده 
اقدام به تنظيم صورت مجلس افرازى نموده فلذا حدود هر يك از قطعات به شرح ذيل مى باشد.

حدود اوليه: پى مشترك بطول (9/00) نه متر به شماره سيصد و هفتاد و نه فرعى شرقاً غيره 
بطول (20/00) بيست متر به شماره سيصد و هشتاد فرعى جنوباً پى است بطول (9/00) نه متر 

به خيابان غرباً پى مشترك بطول (20/00) بيست متر به شماره سيصد و هشتاد و دو فرعى/
حدود قطعه افرازى: ششدانگ يكباب منزل بمساحت 90 مترمربع پالك 1483 فرعى از 381 
بطول  فرعى از 22- اصلى بخش 9 مشهد كه در سهم جواد غالمى قرار خواهد گرفت. شماالً 
4/5 متر بديوار پالك 379 فرعى از 22 اصلى شرقاً بطول 20 متر ديواريست به باقيمانده پالك 
381 فرعى جنوباً بطول 4/5 متر درب و ديواريست به خيابان غرباً بطول 20 متر به ديوار پالك 

382 فرعى از 22 اصلى/
حدود باقيمانده: ششدانگ زمين بمساحت 90 مترمربع باقيمانده پالك 381 فرعى از 22- اصلى 
بخش 9 مشهد كه در حال حاضر سهم آقاى جواد عباسى مى باشد. شماالً بطول 4/5 متر بديوار 
پالك 379 فرعى از 22 اصلى شرقاً بطول 20 متر پى است به پالك 380 فرعى جنوباً بطول 4/5 
متر پى است به خيابان غرباً بطول 20 متر به ديوار پالك 1483 فرعى از 22 اصلى (قطعه مورد 

افراز)/ آ- 9901418 م.الف 773
متقاضى جواد غالمى،رضا آشفته (نقشه بردار ثبت)،مهدى حسينائى (نماينده ثبت)

نقشه افرازى ششدانگ پالك ثبتى 381 فرعى از پالك 22- اصلى واقع در بخش 9 مشهد
نماينده ثبت نقشه بردار ثبت اسناد و امالك- سيد محمد ميرشفيعى مالك

آگهى
و  سرمدى  احمد  متعهد:   139604006091000237 كالسه  اجرايى  پرونده  خصوص  در 
 -55935 شماره  رهنى  سند  صادرات  بانك  متعهدله:  سرمدى-  عليرضا  و  سرمدى  مهدى 
مشهد   77 دفتر   1393/02/28  -165093 و   1393/02/28  -165092 و   1386/10/22
ثبت  رئيس   1398/09/06  -139804506220000157 مورخ  نظريه  به  اعتراض  موضوع 
مراتب به ثبت استان خراسان رضوى گزارش و منجر به صدور رأى هيئت نظارت به شماره 
139818706094001246- 1398/12/01 به شرح بين الهاللين گرديد: (با عنايت به اسناد 
و مدارك موجود و اظهارات و دفاعيات طرفين و استعالم بعمل آمده از بانك مركزى نظر به 
اينكه تعاونى ميزان فاقد مجوز فعاليت در حيطه عمليات بانكى و مؤسسات مجاز بوده و صدور 
دستور بازداشت سند رهنى و برگزارى مزايده و عمليات اجرايى از طريق واحد ثبتى به جهت 
عدم پرداخت سود و خسارت تأخير تأديه از مكاتبات فاقد وجاهت قانونى مى باشد و چون 
نحوه محاسبه خسارت تأخير در پرداخت تابع عمومات حقوقى موضوع ماده 522 قانون آيين 
دادرسى مدنى و بر اساس شاخص تورم ساالنه مى باشد و از شمول قانون تسرى امتيازات 
خاص بانك ها و مؤسسات اعتبارى غيردولتى مجاز كه داراى مجوز از بانك مركزى هستند 
خارج است) از مصاديق اعتراض به عمليات اجرايى آيين نامه اجرا محسوب نمى شود تا رئيس 
ثبت و هيئت نظارت و ديوان عدالت ادارى اجازه اظهارنظر نسبت به آن داشته باشد بلكه 
مرتبط به مفاد سند رهنى و اصل اجرائيه است كه به استناد ماده يك قانون اصالح بعضى از 
مواد قانون ثبت اظهارنظر در مورد آن در صالحيت دادگاه صالح مى باشد. بنا به مراتب فوق 
ابطال اجرائيه (در قسمت  از  با نقض نظريه آقاى رئيس ثبت ادامه عمليات اجرايى تا قبل 
قراردادى) بالمانع است. اين رأى طبق بند 8 ماده 25 اصالحى قانون ثبت صادر گرديده است 

و قطعى مى باشد. آ- 9901420 م.الف 774
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى طرقبه شانديز- حسن ابوترابى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايى 9700184
پرونده  شماره  (به  (ايساكو)  خودرو  ايران  يدكى  لوازم  و  قطعات  توزيع  و  تهيه  شركت 
9204001013002565) به استناد سند رهنى شماره 227054 مورخ 1387/08/25 دفتر 
اسناد رسمى 309 تهران اجرائيه تحت كالسه 9700184 عليه آقاى شكوه السادات صفوى به 
شماره ملى 0778771741 و جعفر فاتح نيا در قبال موضوع الزم االجرا مبلغ 500/000/000 
ريال (پانصد ميليون ريال) صادر گرديد و پس از ابالغ اجراييه در مورخه 1396/12/20 به اين 
اداره نيابت گرديد و در پايان مهلت مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا و 
تقاضاى بستانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده امالك مورد وثيقه برابر گزارش كارشناس رسمى 
كه عبارت است از:ششدانگ يكقطعه زمين پالك ثبتى 3704 فرعى از 93- اصلى بخش 6 
مشهد متعلق به خانم شكوه السادات صفوى به شماره ثبت 8535 به آدرس شانديز- ميدان 
معلم- خيابان الغدير 4- كوچه آبگينه اراضى زراعى كه برابر كارشناس ثبتى مساحت زمين 
930/5 مترمربع با حدود اربعه شماالً: بطول 33/90 متر مرزيست به زمين مزروعى پالك 
439 فرعى باقيمانده شرقاً: بطول هاى 6/75 و 7/45 و 16/87 متر مرزيست به جوى و ممرعام 
جنوباً: بطول 26/68 متر مرزيست به ممر حد فاصل به زمين مزروعى و غرباً: بطول 24/34 
متر مرزيست به جوى كه زمين مذكور با كاربرى زراعى بوده و غيرمحصور بوده و فاقد بنا 
مى باشد. ارزش هر مترمربع زمين زراعى 2/500/000 ريال و 930/5 مترمبع آن به مبلغ 
پنجهزار  و  بيست  و  ميليون و ششصد  و دو  معادل دويست و سى  ريال   2/326/250/000

تومان ارزيابى مى گردد.
السادات صفوى در صفحه 245 دفتر 438 ذيل شماره 8743 به  ششدانگ مالكيت شكوه 
شماره چاپى 520823 ثبت گرديده است. به حدود اربعه:شماالً: بطول 33/90 متر مرزيست 
به زمين مزروعى پالك 439 فرعى باقيمانده شرقاً: بطول هاى 6/75 و 7/45 و 16/87 متر 
مرزيست به جوى و ممر عام جنوباً: بطول 26/68 متر مرزيست به ممر حد فاصل به زمين 
مزروعى غرباً: بطول 24/34 متر مرزيست به جويپالك ثبتى 3704 فرعى از 93- اصلى بخش 

6 مشهد فاقد بازداشت مى باشد.
سيصد  و  ميليارد  (دو  ريال   2/326/250/000 مبلغ  قبال  در  فوق  پالك  ششدانگ  مزايده 
يكشنبه  روز  در  كارشناسى  مبلغ  ريال)  هزار  پنجاه  و  دويست  و  ميليون  و شش  بيست  و 
مورخه 1399/05/05 از ساعت 9 تا 12 ظهر در محل واحد اجراى اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان طرقبه شانديز واقع در جاده طرقبه- نبش خيابان امام رضا 41 شروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادى نقداً واگذار مى گردد. ضمناً مبلغ حق مزايده به مبلغ 20/000/000 ريال 
و نيم عشر دولتى به مبلغ 25/000/000 ريال زائد بر مبلغ مزايده و ساير هزينه هاى قانونى 
معلوم يا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزايده مى باشد. چنانچه روز مزايده 

با تعطيلى مواجه گردد روز بعد مزايده برگزار خواهد شد. آ- 9901422 م.الف 775
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- حسن ابوترابى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد ذمه) شماره بايگانى 9700302
آزما  ميترا  له   (9700302)  139704006092005004 كالسه  اجرائى  پرونده  موجب  به 
قبال 1000  در  به شماره 11488- 1387/08/20  ازدواج  به موجب سند  رضا  على  فرزند 
افقهى زاده  سيدجعفر  عليه  دولتى  حقوق  انضمام  به  طلب  اصل  آزادى  بهار  سكه  ربع  عدد 
فرزند سيدمحمد اجرائيه صادر و اجرائيه در مورخه 1397/10/18 ابالغ سپس برابر نيابت 
اجرايى از شعبه دوم اجراى مشهد به درخواست بستانكار پالك 1578 فرعى از 10- اصلى 
بخش 6 مشهد در قبال 850 عدد ربع سكه مالكيت مديون كه در دفتر 180 صفحه 106 
ذيل ثبت 22753 ثبت شده و سند به شماره چاپى 809475 صادر و بازداشت گرديد. برابر 

گزارش كارشناسى ملك مورد ارزيابى ششدانگ يكقطعه زمين با پالك ثبتى 1578 فرعى از 
10- اصلى بخش 6 مشهد به مساحت 575 مترمربع با حدود اربعه شماالً بطول 31/70 متر 
و جنوباً بطول 36 متر شرقاً بطول 11/70 متر به امالك مجاور غرباً بطول 23/60 متر به متر 
به بلوار امام خمينى محدود با حدود اجمالى مطابقت دارد. در وضع موجود ملك فاقد هرگونه 
مستحدثات بوده كه شواهد حاكى از وجود بناى قديمى تخريب شده در ملك مى باشد. داراى 
پروانه ساختمانى در سه طبقه شامل زيرزمين بعنوان پاركينگ و طبقه اول و دوم با زيربناى 
هر طبقه 345 مترمربع در 3 واحد تجارى از شهردارى طرقبه مى باشد. با توجه به موقعيت 
و مساحت و ابعاد و كاربرى تجارى و پروانه ساختمانى و شرايط روز بازار ملك و ساير عوامل 

موصوف جمعاً معادل 21/000/000/000 ريال (بيست و يك ميليارد ريال) ارزيابى گرديد.
با حدود و مشخصات:شماالً: بطول 31/70 متر به پالك 1577،شرقاً: بطول 11/70 متر به پالك 

1576
جنوباً: بطول 36 متر به سنگچين جاده طرقبه،غرباً: بطول 23/60 متر به شارع عام

تمامت شش دانگ پالك  لذا  امام خمينى 14  نبش  امام خمينى-  بلوار  به آدرس طرقبه- 
فوق از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه 1399/04/11 از طريق مزايده به فروش مى رسد. 
مزايده از مبلغ 21/000/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته 
مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى 
و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده 
باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول 
مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در 
همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. با توجه به مشاعى بودن ملك اين اداره تعهدى 

بابت تخليه و تحويل ملك ندارد. آ- 9901423 م.الف 776
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- حسن ابوترابى

آگهى
و  سرمدى  احمد  متعهد:   139604006091000236 كالسه  اجرايى  پرونده  خصوص  در 
رهنى شماره 55935-  بانك صادرات سند  له:  متعهد  عليرضا سرمدى-  و  مهدى سرمدى 
مشهد   77 دفتر   1393/02/28  -165093 و   1393/02/28  -165092 و   1386/10/22
ثبت  رئيس   1398/09/06  -139804506220000157 مورخ  نظريه  به  اعتراض  موضوع 
مراتب به ثبت استان خراسان رضوى گزارش و منجر به صدور رأى هيئت نظارت به شماره 
139818706094001246- 1398/12/01 به شرح بين الهاللين گرديد: (با عنايت به اسناد 
و مدارك موجود و اظهارات و دفاعيات طرفين و استعالم بعمل آمده از بانك مركزى نظر به 
اينكه تعاونى ميزان فاقد مجوز فعاليت در حيطه عمليات بانكى و مؤسسات مجاز بوده و صدور 
دستور بازداشت سند رهنى و برگزارى مزايده و عمليات اجرايى از طريق واحد ثبتى به جهت 
عدم پرداخت سود و خسارت تأخير تأديه از مكاتبات فاقد وجاهت قانونى مى باشد و چون 
نحوه محاسبه خسارت تأخير در پرداخت تابع عمومات حقوقى موضوع ماده 522 قانون آيين 
دادرسى مدنى و بر اساس شاخص تورم ساالنه مى باشد و از شمول قانون تسرى امتيازات 
بانك مركزى هستند  از  اعتبارى غيردولتى مجاز كه داراى مجوز  بانكها و مؤسسات  خاص 
خارج است) از مصاديق اعتراض به عمليات اجرايى آيين نامه اجرا محسوب نمى شود تا رئيس 
ثبت و هيئت نظارت و ديوان عدالت ادارى اجازه اظهارنظر نسبت به آن داشته باشد بلكه 
مرتبط به مفاد سند رهنى و اصل اجرائيه است كه به استناد ماده يك قانون اصالح بعضى از 
مواد قانون ثبت اظهارنظر در مورد آن در صالحيت دادگاه صالح مى باشد. بنا به مراتب فوق 
ابطال اجرائيه (در قسمت  از  با نقض نظريه آقاى رئيس ثبت ادامه عمليات اجرايى تا قبل 
قراردادى) بالمانع است. اين رأى طبق بند 8 ماده 25 اصالحى قانون ثبت صادر گرديده است 

و قطعى مى باشد. آ- 9901424 م.الف 777
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى طرقبه شانديز- حسن ابوترابى

((اخطاريه))
رأى  و  نظارت  محترم  هيئت   96/6/6  -139618706094000374 شماره  رأى  اجراى  در 
شماره 5230- 97/8/13 شوراى محترم عالى ثبت به كليه مالكين پالك هاى 3359 و 3360 
فرعى از 2905 فرعى از 55 فرعى از 168 اصلى و پالك 2905 فرعى از 55 فرعى از 168 
اصلى بخش ده مشهد اخطار مى گردد نظر به اينكه برابر دادنامه شماره 1034/34 89/9/12 
شماره 89099751115100310-  دادنامه  موجب  به  كه  اختالف  حل  شوراى   382 شعبه 
نامه شماره 698 ش/  و همچنين  يافته  قطعيت  عمومى مشهد  دادگاه  89/5/20 شعبه 48 
د 89/11/19 قاضى شعبه 314 حل اختالف مشهد كه جايگزين شعبه 382 مشهد شده و 
عدالت  ديوان  بدوى  دهم  98/1/5 شعبه  رأى شماره 98099709002800021-  همچنين 
ادارى و رأى شماره 9809970955300787- 98/3/13 شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت 
ادارى و نامه شماره 102/99/4127- 99/2/20 اداره كل محترم ثبت اسناد استان خراسان 
رضوى، جهت اصالح اسناد مالكيت تسليمى به اين اداره مراجعه و چنانچه مالكين مشمول 
نسبت به اضافه مساحت انتقالى اعتراضى دارند جهت احقاق حق خود از طريق مراجع قضايى 
ذيصالح اقدام نمايند و در صورت عدم حضور و ارائه اسناد مالكيت و يا عدم ارائه گواهى طرح 
انتشار آگهى، سند مالكيت بنام متقاضى صادر و تسليم  از تاريخ  دعوى ظرف مدت ده روز 

خواهد شد. آ- 9901426 م.الف 778
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- حسن ابوترابى
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زمان واریز تسهیالت ۲میلیون تومانی مشخص نیست©
ایرنا: سخنگوی تسهیالت حمایتی کرونا 
گفت: زمان پرداخت تسهیالت ۲میلیون 
تومانی به افرادی که شغل ثابت ندارند، 
میرزایی«  »حســین  نیست.  مشخص 
ســخنگوی تســهیالت حمایتی کرونا 
درباره زمان واریز این تســهیالت اعالم 
کرد: هفته گذشته چندین جلسه درباره 
زمان واریز این تسهیالت و تعیین ساز و کار الزم برای اعتراض افراد برگزار شد، 
اما به جمع بندی نرســیدیم. پس از ارائه لیست توسط سازمان ها و دستگاه های 
مربوط، وزارت ارتباطات برای سرپرســتان خانوار پیامک ارسال می کند که شما 

مشمول هستید.
ســاز و کار پرداخــت وام یک تا دو میلیونی به گروه های شــغلی، ظاهراً به این  
گونه خواهد بود که اســامی مشموالن این وام که پرداخت های یک میلیونی وام 
یارانه بگیران برای آن ها انجام شده، مابقی تا سطح ۲ میلیون تومان به حسابشان 
شارژ خواهد شد؛ به طوری که برای خانوار یک تا دو نفره ۵۰۰ هزار تومان دیگر 
و برای خانوار سه نفره و باالتر یک میلیون تومان دیگر اضافه پرداخت می شود، بر 
این اساس خانوار یک و دو نفره یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سه نفره و باالتر 

در مجموع ۲میلیون تومان دریافتی خواهند داشت.

قدس پیشنهاد فروش متری مسکن در بازار سرمایه را بررسی می کند

بورس نشینی »خانه«
 اقتصاد/ زهرا طوسی  چهار دارایی مسکن، 
خودرو، ارز و طال، در دو ســال گذشــته تقریباً 
دو برابر شــده، اما بازارسرمایه طی همین دوره 
با بازدهی ۱۰ برابری همه نگاه ها را به ســمت 
خویش کشــید و در چنین شــرایطی با گران 
شدن زمین، خرید خانه برای طبقه کم برخوردار 
جامعه دست نیافتنی تصور می شود. بورس یک 
بازی برد-بــرد برای متقاضیان و انبوه ســازان 

مسکن رو کرده است.
با تفاهمــی که بین وزارت راه و شهرســازی و 
سازمان بورس انجام شده، قرار است برای تأمین 
مالی پروژه های مســکن از طریق بازارســرمایه 
اقدام شود. در صورتی که در صحن دولت با این 
طرح موافقت صورت گیرد در فاز اول قرار است  
یک هزار واحد مسکونی از این طریق تأمین مالی 

شود. 

مسکن مقصد جدید بازار سرمایه »
هم اکنون متوســط قیمت هــر مترمربع واحد 
مســکونی در تهران در اردیبهشــت ماه امسال 
با افزایشــی 9/4 درصدی نسبت به ماه قبل به 
۱۷میلیون و ۶۶هزار تومان رسیده و راه اندازی 
بورس مســکن همان باب جدیدی است که به 
نظر می رسد می تواند به ســوی خانه دار شدن 

اقشار کم برخوردار  گشوده شود.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی 
وعــده داده ســرمایه گذاری در بورس مســکن 
می تواند با کمترین ســرمایه انجام شود، چرا که 

عرضه پروژه ها به صورت متری خواهد بود.
این یک فرصت برای کســانی اســت که برای 
حفظ دارایی های نقد خود دنبال سرمایه گذاری 
در بازار مسکن هستند، اما توان خرید کامل یک 

ملک را ندارند. 
آن طور که کارشناســان می گوینــد پروژه های 
مسکونی ســرمایه گذاری بلندمدت تری نسبت 
به سایر سرمایه گذاری ها محسوب می شوند، اما 
بازدهی خوبی هم خواهند داشــت و با نظام مند 
کردن بــازار مســکن در قالب بورس، بســاط 
دالل بازی ها نیز جمع شــده و  قیمت ملک نیز 
شــفاف و براســاس عرضه و تقاضای واقعی در 

بورس کاال کشف خواهد شد.

خرید مسکن به صورت متری»
خرید متری زمین از مهر ماه سال 9۳ با راه اندازی 
اولین صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان، 
برای تأمین مالی ســاخت و سازهای مسکونی از 

مسیر بازارسرمایه یعنی بورس آغاز شد. 
ســازو کار این صندوق به این صورت است که 
منابع مالی مورد نیاز ســازندگان مســکن را از 

متقاضیان  مشــارکت  طریــق 
ملک،  بازار  در  ســرمایه گذاری 
تأمیــن می کند بــه  طوری که 
بخــش قابل توجهــی از هزینه 
یونیت های  فروش  با  ســاخت، 
در  صنــدوق  ســرمایه گذاری 
بازارســرمایه بــه متقاضیــان، 
بــرای ســازنده  تأمیــن و در 
پایان پروژه متناســب با عایدی 
به  دســت آمده، اصل و ســود 
سرمایه گذاران پرداخت می شود. 
این مســیر بورســی، صرف نظر 
از شــرایط مقطعی بازار مسکن، 
برای دو طرف بازار ملک می تواند 

کاربری داشته باشد.
ســمت تقاضا یعنی مصرف کننده و خریدار، با 
مشــارکت در صندوق به شــکل خرید یونیت، 
به نوعی ســرمایه گذار متری تبدیل می شــود. 
ارزش یونیت ها کســری از بهــای هر مترمربع 
آپارتمان است که این مدل خرید در بازار ملک 
که مدل بهتر از پیش خرید محســوب می شود 
به متقاضیان اجازه می دهد به تناســب میزان 
نقدینگی در اختیار خود وارد بازار مسکن شوند 
و در طول زمان  با خرید یونیت بیشتر، هم ارزش 
دارایی خود را به تناسب افزایش قیمت ها تقویت 
 کنند و هم اینکه گام به گام به خرید یک واحد 

مسکونی نزدیک  شوند. 
سمت عرضه نیز به  واسطه خرید یونیت ها توسط 
متقاضیان، به منابع مالی مورد نیاز برای ســاخت 

دست پیدا می کند. 
بــا این حال، ایــن صندوق ها بــا وجود این 
ویژگی تاکنون مورد استقبال نبوده اند، اما با  
رونق بازار بورس  در یک ســال گذشته ورق 

برگشت. 

 حمایت دولتی»
برای درآمد 61هزار میلیاردی

دولت تصمیم گرفته اســت در ادامه حمایت های 
خود از بازارســرمایه، بورس امالک و مســکن را 
راه انــدازی و امالک مازاد دولــت را از طریق آن 

واگذار کند.
۲۰ درصــد از دارایی ۷هزارهــزار میلیارد تومانی 
دولت معادل یک هزار و4۰۰هزار 
میلیارد تومان آن قابلیت واگذاری 
دارد و ظاهراً دولت برای دستیابی 
به درآمد ۶۱هزار میلیارد تومانی 
از محــل امــالک دولتی چنین 

تصمیمی گرفته است.
مدیران وزارت راه و شهرســازی 
معتقدنــد بــا اصــالح قانــون 
ســاماندهی و تولیــد و عرضه 
مسکن، تحرکی در بخش تولید 
مسکن ایجاد می شود و می توان 
عالوه بر تأمین مســکن، تأمین 
خدمات و توســعه شهری را نیز 

همزمان انجام داد.
تحلیلگران بازار مســکن نیز بر 
این باور هستند که مکانیزم بورس برای معامالت 
امالک و مسکن موجب شفاف ســازی و گردش 
معامالت در حوزه امالک می شــود. حال اگر این 
بــورس در زیرمجموعه بــورس کاال و به عنوان 
تابلوی مســتقل بورس مســکن در بورس کاال 
راه اندازی شــود، نتایج خوبــی از آن عاید خواهد 
شــد، زیرا این بورس تجربه و ســابقه معامالتی 
خوبــی برای محصوالت مختلف دارد و از ســوی 
دیگر زیرســاخت های معامالت مسکن هم در آن 
فراهم شده است، بنابراین مسکن می تواند به عنوان 

کاالی دیگر در این بورس معامله شود. 

حراج امالک یا حرکت به سوی شفافیت»
ایجاد امکانی جدید برای معامله امالک و مسکن بر 
بستر بازارسرمایه، البته مخالفانی هم دارد. بسیاری 
از کارشناســان اقتصادی پیش از ایــن، راه اندازی 
بورس مسکن را بی وجه دانســته بودند. از جمله 
حسین عبده تبریزی، کارشناس اقتصادی صاحبنام 
در این باره گفته بود: این طرح اشــتباه بیان شده، 

چرا که مسکن کاالی استانداردی نیست که بتوان 
برای آن بورس تشــکیل داد. در بورس کاال برای 
ســاختمان های نهاد عمومی و دولت بازار حراجی 
تعریف می شود که فرایند معامله این ساختمان های 
بزرگ شــفاف باشــد، بنابراین مقوله ای به عنوان 

بورس مسکن در ایران و دنیا وجود ندارد.
کارشناسان و دست اندرکاران معامالت امالک نیز 
پیش از این به راه اندازی بورس مسکن روی خوش 
نشــان نداده اند، چنان که مصطفی قلی خسروی، 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک در این باره اظهار 
کرده بود: بــا راه اندازی چنین بازاری در کشــور 
مخالف هســتم . مقوله مهمی همچون مســکن 
نباید در کار سوداگری وارد شود، چرا که مسکن 
کاالی مصرفی است و نمی خواهیم قیمت آن روند 
افزایشــی در پیش بگیرد، امری کــه با راه اندازی 

بورس محقق نمی شود.
البته گمانه زنی هایی درباره علت مخالفت امالکی ها 
با بورس مسکن نیز انجام شــده که از آن جمله 
می توان به نارضایتی اصناف امالک از شکل گیری 
یک رقیب جدی برای کسب و کار آن ها اشاره کرد.

آن طور که پورابراهیمی، نایب رئیس کمیســیون 
اقتصــادی مجلس گفته اســت: راه اندازی بورس 
مسکن موجب شفافیت معامالت، مشخص شدن 
قیمــت، از بین بردن قیمت هــای کاذب، تأمین 
مالی بخش مسکن، جمع کردن نقدینگی، کاهش 
ریسک خریداران و تعریف تعهدات و رفع مشکالت 
مــردم در پیش فــروش و خرید مســکن و غیره 
می شــود و گروه هایی که در برابر تشکیل بورس 
مسکن مقاومت می کنند، نمی خواهند به چنین 
دستاوردهایی برسیم، بنابراین کسانی که همواره 
در تالش هســتند در بازار مســکن به سودهای 
غیرمتعارفی دســت یابند، با ایجاد بورس مسکن 
مخالفت می کنند. پورابراهیمی گفته است: تالش 

می کنیم تا در بورس مســکن هم فروشــندگان 
و خریداران انبوه مســکن و هم خرده فروشــان و 
تک خریداران واحد مسکونی از جمله مسکن مهر 

در این بازار سرمایه ورود کنند.
خوب اســت بدانید راه اندازی بورس مســکن در 
فاز اول در حد معامالت مستغالت بزرگ صورت 
می گیرد و برنامه ای برای ورود بورس مسکن برای 
خرید و فروش آپارتمان ها صورت نگرفته اســت. 
یعنی در مرحله اول مســتغالت بنگاه های بزرگ 
اقتصادی، شهرداری ها، بانک ها، بنیاد مستضعفان، 
ســتاد اجرایی فرمــان امام، مجموعــه نهادها و 
سازمان هایی که جایگاه ویژه در امالک و مستغالت 
دارند، شــرکت های وابســته به تأمین اجتماعی 
و غیره را دربرمی گیرد و از طریق انتشــار آگهی 

اطالع رسانی قبل از معامالت صورت می گیرد.
در فازهای بعدی، اطالعات معامالت انبوه سازان در 
کالنشهرها و کســانی که عالقه مند به وارد کردن 
اطالعات خود در این بورس به منظور شفاف سازی 
هستند را در برمی گیرد؛ در این شرایط هم، بورس 
کاال قصد دخالت در امور بازار مسکن را ندارد و در 
جهت کنترل عرضه و تقاضا و شفافیت در بازار اقدام 
می کند.همچنین ایجاد بورس مسکن و همکاری 
مشــاوران امالک می تواند یک فرصت مناســب 
برای مشاوران باشد تا بتوانند از این طریق حضور 
پررنگی در بورس داشته باشند، ضمن اینکه این امر 
موجب پیوند بازارسرمایه و بازار مسکن خواهد شد.
با این تفاســیر باز هم باید در انتظار شفاف سازی 
بیشــتر موضوع راه اندازی بورس  مسکن از سوی 
وزارت اقتصاد باشــیم، چرا که ابعاد و ســاز و کار 
بازاری که وزیر اقتصاد از آن سخن گفته در حال 
حاضر به خوبی مشخص نیست و نمی توان درباره 
تأثیــر آن بر قیمت ها در بازار مســکن اظهارنظر 

دقیقی کرد.

راه اندازی بورس 
مسکن موجب 
شفافیت معامالت، 
مشخص شدن 
قیمت، از بین بردن 
قیمت های کاذب، 
تأمین مالی بخش 
مسکن، جمع کردن 
 نقدینگی و ...
 می شود

بــــــــرش

نیشکر هفت تپه باید به شیوه کارگر- مالکی واگذار می شد   مهر: روح اهلل ایزدخواه، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: در مدلی که ما برای نیشکر هفت تپه ترسیم کردیم بیان شده بود 
که نباید کل نیشکر هفت تپه به صورت یکجا به بخش خصوصی واگذار شود بلکه حدود ۱۰هزار کارگری که در هفت تپه مشغول کار هستند می توانند مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت نیشکر هفت تپه سهیم 

شوند.ما پیش از خصوصی سازی اسفناک نیشکر هفت تپه، مدل کارگر- مالکی را به سازمان خصوصی سازی پیشنهاد کردیم تا کارگران در چند سال سهامدار شوند. 

خـــبر

 سه شنبه 6 خرداد ۱399  3 شوال ۱44۱ 26 می 2۰2۰  سال سی و سوم   شماره 9254

      صفحه 6  06 /1399/03

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9401571
ــپين) به استناد سند رهنى شماره  ــه مالى و اعتبارى فرشتگان (مؤسسه اعتبارى كاس مؤسس
ــهد عليه آقاى مصطفى  ــماره 200 مش ــمى ش ــناد رس 9784- 92/12/11 تنظيمى دفتر اس
ــه اكبرين مايوانى  ــى 0933066491 و خانم معصوم ــماره مل ــن فرزند محمدضا به ش اكبري
ــه  ــماره ملى 0939227428 (بعنوان راهنين) اجرائيه اى تحت كالس ــن به ش فرزند غالمحس
ــال مبلغ 5/500/000/000 ريال (پنج ميليارد و پانصد ميليون ريال) صادر  9401571 در قب
ــوده كه پس از ابالغ اجرائيه در مورخ 94/06/01 و 94/06/25 و در پايان مهلت هاى مقرر  نم
در آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا و تقاضاى بستانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده 
مورد وثيقه كه عبارتست از:1) ششدانگ يكباب آپارتمان به مساحت يكصد و سى و نه (139) 
ــش) فرعى  ــتصد و چهل و ش ــت و هفت هزار و هش مترمربع داراى پالك ثبتى 27846 (بيس
مفروز و مجزى شده از 9062 (نه هزار و شصت و دو) فرعى از باقيمانده 6807 (شش هزار و 
هشتصد و هفت) فرعى از 182 (يكصد و هشتاد و دو) اصلى بخش ده مشهد قطعه يك طبقه 

همكف ملكى مصطفى اكبرين 
ــاحت يكصد و بيست و شش مميز هفتاد و شش  ــتگاه آپارتمان به مس ــدانگ يك دس 2) شش
ــى و يك) فرعى  ــى 40931 (چهل هزار و نهصد و س ــالك ثبت ــع داراى پ (126/76) مترمرب
ــتاد دو (182)  ــصت و دو) فرعى از يكصد و هش ــده از 9062 (نه هزار و ش مفروز و مجزى ش
ــن مايوانى.هر دو به  ــه اول ملكى خانم معصومه اكبري ــهد قطعه دو طبق ــى بخش ده مش اصل
ــدف 10- پالك 27 طبقه همكف و طبقه اول  ــهد- بلوار معلم- خيابان صدف- ص آدرس مش
به ترتيب به مبلغ هفت ميليارد (7/000/000/000) ريال و شش ميليارد و چهارصد ميليون 
ــخصات و توصيف اجمالى ملك برابر  (6/400/000/000) ريال ارزيابى و قطعيت يافته كه مش

گزارش هيئت كارشناسان در روز ارزيابى به اين شرح مى باشد:
ضمن تطبيق ملك با حدود اجمالى اين امالك شامل دو آپارتمان واقع در مجتمعى 3 واحدى 
ــد كه با نماى سيمان  ــط مى باش از همكف تا طبقه دوم، با عرصه كلى 250 متر با تراكم متوس
كارى گرانوليت و درب و پنجره هاى پروفيلى به صورت شمالى در كنار معبرى 12 مترى قرار 
دارد. حياط با نماى موزاييك طرح سنگ و كف موزاييك داراى يك ورودى مستقل به طبقه 
ــترك دارد. اين ساختمان با قدمت تقريبى  همكف و ورودى به طبقه اول و دوم از راه پله مش
ــقف طاق ضربى و فاقد پاركينگ مسقف مى باشد.طبقه  ــال داراى سازه نيمه اسكلت س 16 س
همكف: شامل يك واحد مسكونى سه خوابه به مساحت 139 مترمربع داراى هال و پذيرايى با 
كف سيمانى، آشپزخانه، سرويس و حمام، به انضمام زيرزمين به مساحت تقريبى 20 مترمربع 
با كاربرى انبار داراى پالك ثبتى قطعه اول تفكيكى 27846 فرعى از 9062 فرعى از باقيمانده 
ــاد متعلق به مصطفى  ــهد واقع در اراضى وكيل آب ــى از 182 اصلى بخش 10 مش 6807 فرع
اكبرين است كه در تصرف مادر ايشان مى باشد.طبقه اول: شامل يك واحد مسكونى دو خوابه 
به مساحت 126/76 مترمربع كه داراى 13/77 مترمربع تراس مسقف و حق استفاده از تراس 
ــاحت 12/24 مترمربع، داراى هال و پذيرايى، آشپزخانه، سرويس و حمام  ــقف به مس غيرمس
ــعابات مستقل داراى پالك ثبتى 40931 فرعى از 182 اصلى مفروز و مجزى شده  داراى انش
از 9062 فرعى از اصلى مذكور قطعه 2 تفكيكى، بخش 10 مشهد متعلق به معصومه اكبرين 
مايوانى كه در تصرف برادر آقاى مصطفى اكبرين است. پس از معاينه محل تحقيقات محلى و 
ــاحت و كاربرى، مقايسه با امالك مشابه در  با در نظر گرفتن موقعيت مكانى، متراژ، ابعاد، مس

محل و ساير عوامل مؤثر در ارزيابى نظريه كارشناسى به شرح ذيل ارائه مى گردد:
با عنايت به موارد فوق الذكر ارزش شش دانگ آپارتمان طبقه همكف به مبلغ 7/000/000/000 
(هفت ميليارد) ريال و ارزش شش دانگ آپارتمان طبقه اول به مبلغ 6/400/000/000 (شش 
ــخصات برابر استعالم  ميليارد و چهارصد ميليون) ريال ارزيابى مى گردد.همچنين حدود و مش

دفتر امالك به شرح ذيل است:
ــه  ــماالً: اول بطول 3/80 متر ديوار بديوار پالك 6556 فرعى دوم در س ــه همكف: ش 1) طبق
ــوار پالك 6556  ــوم بطول 3/80 متر ديوار بدي ــوار و پنجره به نورگير س ــمت درب و دي قس

فرعى
شرقاً: بطول 13 متر ديوار بديوار پالك 9063 فرعى

جنوباً: اول بطول 1/40 متر درب و ديواريست به راه پله دوم بطول هاى 3/50 متر و 2/40 متر 
و 5/10 متر پنجره و ديواريست به صحن حياط.

غرباً بطول 15/40 متر ديوار بديوار پالك 9061 فرعى.
ــه  ــت به فضاى پالك 6556 فرعى دوم در س ــماالً: بطول 3/80 متر ديواريس 2) طبقه اول: ش
قسمت پنجره و ديواريست به فضاى نورگير سوم بطول 3/80 متر ديواريست به فضاى پالك 

6556 فرعى.
شرقاً: 13 متر ديواريست به فضاى پالك 9063 فرعى.

ــول 2/45 متر پنجره و ديوار  ــت به راه پله دوم بط ــاً: اول بطول 2/45 متر در و ديواريس جنوب
بفضاى حياط سوم لبه تراس بطول 5/10 متر به تراس بدون سقف.

غرباً: بطول 13 متر ديواريست به فضاى 9061 فرعى.
ــى از باقيمانده 6807 فرعى  ــى 27846 فرعى از 9062 فرع ــه همكف (پالك ثبت ــك طبق مل
ــماره 139985606272001061- 99/02/23  ــهد) برابرنامه ش از 182 اصلى بخش 10 مش
ــالك ثبتى 40931  ــتى و ملك طبقه اول (پ ــتى داراى 3 مورد بازداش ــالك بازداش ــر ام دفت
ــز برابرنامه  ــى از اصلى مذكور) ني ــده از 9062 فرع ــى مفروز و مجزى ش ــى از 182 اصل فرع
ــتى  ــتى فاقد بازداش ــر امالك بازداش ــماره 139985606272001056- 99/02/23 دفت ش
ــده فوق در روز دوشنبه مورخ  ــد. مزايده پالك هاى ثبتى فوق الذكر از مبالغ ارزيابى ش مى باش
ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى مشهد  1399/03/19 از س
ــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً  ــداران 3/1 ش ــداران، نبش پاس واقع در خيابان پاس
واگذار مى گردد. الزم به ذكر است طبق تبصره 6 ماده 121 آ.ا. پرداخت بدهى هاى مربوط به 
ــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى  ــعاب و يا حق اش آب، برق و گاز اعم از انش
آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم 

ــده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز نيم عشر و حق مزايده  ــده يا نش قطعى آن معلوم ش
ــمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از  نقداً وصول مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رس
تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. همچنين شركت در مزايده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پايه مزايده به صندوق ثبت بوده و حضور خريدار يا نماينده قانونى 

آن در جلسه مزايده الزاميست. آ- 9901409 م.الف 765
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ ماده 101 اموال غيرمنقول و ماده 87 پرونده كالسه 9500287
ــت فروشان كه عبارتند از عزت پوستفروشان فرزند  ــيله به ورثه مرحوم ابوالقاسم پوس بدينوس
ــان فرزند ابوالقاسم شناسنامه 599  ــم شماره ملى 5749678903 محمد پوستفروش ابوالقاس
صديقه پوستفروشان فرزند ابوالقاسم كدملى 5749042278 عليرضا فروزان فر فرزند ابوالقاسم 
ــم كدملى 5749044432 و   ــان فرزند ابوالقاس كدملى 5749044440 و عصمت پوستفروش
مبارك پوستفروشان فرزند ابوالقاسم كدملى 5748920980 ابالغ مى شود شش دانگ پالك 
ثبتى 6153 فرعى از 191 اصلى بخش 10 مشهد متعلق به مورث شما در قبال طلب بستانكار 
ــت گرديد. لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب به شما  خانم زينب ميرزائى مقدم بازداش
ــود.ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و  اخطار ميش
ــود. و طبق نظريه كارشناس رسمى به شماره 65751- 1398/11/26  ترتيب اثر داده نمى ش
ــالك ثبتى 6153 فرعى  ــرا وارده 1398/11/16- 63944 در خصوص پ ــزارش مأمور اج و گ
ــغ 4/800/000/000 ريال  ــوق به مبل ــش دانگ پالك ف ــهد ش از 191 اصلى بخش 10 مش
ــيد، اعتراض كتبى خود را  ارزيابى گرديده، لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى اموال معترض مى باش
ــتمزد كارشناس  ــار اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دس ظرف مدت پنج روز از تاريخ انتش
ــليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه  تجديدنظر به مبلغ 3/760/000 ريال به دفتر اين اجرا تس
خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد 

شد. آ- 9901410 م.الف 766
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9809085
ــماره ملى:  ــد: 1358/11/17 ش ــخ تول ــدر: على تاري ــام پ ــه صادقى ن ــه مليح ــيله ب بدينوس
ــهرى نام پدر: سيدنوراهللا  ــن امامى ش ــنامه: 1305- سيدحس ــماره شناس 0681836598 ش
تاريخ تولد: 1351/04/20 شماره ملى: 0918679907 شماره شناسنامه: 4022- محمدرضا 
ــماره  ــماره ملى: 1060636451 ش ــدى نام پدر: محمدعلى تاريخ تولد: 1354/10/01 ش عاب
ــتناد قرارداد بانكى: شماره  ــاورزى (بستانكار) به اس ــنامه: 35 ابالغ مى گردد بانك كش شناس
ــك مربوطه:  ــند: 1397/06/01، بان ــخ س ــند: 09708/3/0681836598/10/2429، تاري س
ــه اجراييه 9809085 در قبال مبلغموضوعات الزم االجرا:  ــاورزى اجرائيه اى تحت كالس كش
734/961/673 ريال (هفتصد و سى و چهار ميليون و نهصد و شصت و يك هزار و ششصد و 

هفتاد و سه ريال)- اصل طلب: 495/000/000 ريال- سود: 188/312/036 ريال
- خسارت تأخير تأديه: 51/649/637 ريال، تاريخ مبناى محاسبه خسارت: 1398/11/12

ــارت تأخير روزانه: 450/385 ريال، تاريخ مبناى محاسبه خسارت: 1398/11/12 عليه  - خس
ــت مشهد، آدرس شما مورد شناسايى  ــما صادر نموده است و چون برابر گزارش مأمور پس ش
ــت، لذا بدينوسيله به شما ابالغ ميگردد طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد  واقع نگرديده اس
ــر و از زمان انتشار در روزنامه،  ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتش ــناد رس اس
اجرائيه ابالغ شده محسوب، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير 
اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرايى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد 

شد. آ- 9901411 م.الف 767 
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9807790
ــه ملى:  ــاد: 1380/10/20 شناس ــخ ايج ــكا تاري ــرق دوري ــركت پويان ش ــه- ش ــيله ب بدينوس
ــه  ــاد: 1384/07/16 شناس ــخ ايج ــارس تاري ــت پ ــوز صنع ــركت رام 10380326680- ش
ــه ملى:  ــاد: 1382/06/30 شناس ــكا تاريخ ايج ــركت بنيان دوري ــى: 10380401401- ش مل
ــماره  ــان ميرعاقل نام پدر: مصطفى تاريخ تولد: 1351/02/03 ش 10380353740- سيداحس
ملى: 0933668155 شماره شناسنامه: 7370 ابالغ مى گردد بانك سرمايه (بستانكار) به استناد 
ــند: 2101- 36- 2- 218871، تاريخ سند: 1388/10/23 اجرائيه اى  ــماره س قرارداد بانكى: ش
تحت كالسه 9807790 به مبلغ موضوعات الزم االجرا: موضوعات الزم االجرا: 343/787/171 
ــد و هفتاد و يك  ــتاد و هفت هزار و ص ــون و هفتصد و هش ــه ميلي ــيصد و چهل و س ريال (س
ــارت تأخير تأديه:  ــود: 15/127/357 ريال- خس ــال)- اصل طلب: 107/799/887 ريال- س ري
ــارت: 1398/05/17- خسارت تأخير روزانه:  ــبه خس 220/859/927 ريال، تاريخ مبناى محاس
ــت  ــما صادر نموده اس ــارت: 1398/05/17 عليه ش ــبه خس 80/830 ريال، تاريخ مبناى محاس
ــايى واقع نگرديده است، لذا  ــهد، آدرس شما مورد شناس ــت مش و چون برابر گزارش مأمور پس
بدينوسيله به شما ابالغ ميگردد طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى، يك نوبت در 
روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائيه ابالغ شده محسوب، ظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى 

عمليات اجرايى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9901412 م.الف 768
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى
ــماره  ــى اصغر تاريخ تولد: 1339/01/01 ش ــن جعفرخانى نام پدر: عل ــيله به  - حس بدينوس
ــنامه: 14- عصمت مخدراتى نام پدر: حسين تاريخ تولد:  ــماره شناس ملى: 0901064572 ش
ــنامه: 425 ابالغ مى شود كه بانك  ــماره ملى: 0731645901 شماره شناس 1333/01/01 ش
ــند: 40388209، تاريخ سند: 1393/05/19،  ــتناد- قرارداد بانكى: شماره س ــيان به اس پارس
ــتصد  ــيان جهت وصول موضوعات الزم االجرا: 821/998/971 ريال (هش بانك مربوطه: پارس
ــامل:  ــزار و نهصد و هفتاد و يك ريال) ش ــت ه ــك ميليون و نهصد و نود و هش ــت و ي و بيس

ــارت تأخير تأديه:  ــود: 84/387/458 ريال و- خس ((- اصل طلب: 310/771/508 ريال و- س
426/840/005 ريال، تاريخ مبناى محاسبه خسارت: 1398/11/20 و- خسارت تأخير روزانه: 
ــارت: 1398/11/20)) به انضمام خسارت تأخير  ــبه خس 368/093 ريال، تاريخ مبناى محاس
ــما اجرائيه صادر  ــويه كامل بدهى طبق مقررات عليه ش ــخ مذكور تا روز تس ــه و از تاري متعلق
ــه 9809107 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ  نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى  ــما به ش 1398/12/19 مأمور، محل اقامت ش
ــك مرتبه در يكى از روزنامه هاى  ــق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط ي ــتانكار طب بس
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز  ــار محلى آگهى مى ش كثيراالنتش
ــوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان  ابالغ محس

خواهد يافت. آ- 9901413 م.الف 769
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب

آگهى اخطاريه ماده 101- اموال غيرمنقول
بدينوسيله به خانم زهرا ظريف سنگ آتش خباز نام پدر: غالمعلى شماره ملى: 0937480721 
ــزارش مورخ 7455-  ــه فوق، به موجب گ ــردد: در خصوص پرونده اجرايى كالس ــالم مى گ اع
ــناس رسمى دادگسترى ششدانگ پالك ثبتى 8542 فرعى از 3 اصلى بخش  99/2/17 كارش
9 مشهد به مبلغ 12/000/000/000 ريال و دو دانگ مشاع از ششدانگ آن متعلق به مرحوم 
عباسعلى تلنگى، به مبلغ 4/000/000/000 ريال ارزيابى گرديده. لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى 
پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ انتشار اين 
ــتمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 6/800/000 ريال به  اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دس
دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد 

كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9901414 م.الف 770
سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 139604006092003918/1
ــماره ملى:  ــيله به آقاى هادى آريان مهر نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1358/06/10 ش بدينوس
ــتگى متعلق به شما در  ــنامه: 4 اعالم مى گردد پاداش بازنشس ــماره شناس 1063308321 ش
ــر به  ــال طلب 1/760/000/000 ريال بابت اصل و مبلغ 88/000/000 ريال بابت نيم عش قب
ــت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى  ــاره حداد مقدم بازداش صندوق دولت و خانم س
ــود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت  ــما اخطار ميش مراتب بش
ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. در ضمن اين آگهى در يك نوبت در روزنامه..... چاپ.... 

منتشر گرديده است. آ- 9901415 م.الف 771

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده كالسه 9600891
به موجب پرونده اجرايى كالسه 9600891 مطروحه شعبه دوم اجراى ثبت مشهد خانم فرزانه 
ــماره ملى: 0749097361  ــان تاريخ تولد: 1360/01/01 ش ــيدآبادى نام پدر: قرب كريمى س
شماره شناسنامه: 809 باستناد سند ازدواج شماره 28560- 1384/07/27 دفترخانه ازدواج 
ــهد جهت وصول تعداد يكصد عدد سكه طالى يك بهار  ــماره 25 مش ــماره 71 و طالق ش ش
آزادى طرح جديد عليه آقاى محمدرضا نظام دوست نام پدر: خداداد تاريخ تولد: 1356/01/01 
ــماره ملى: 0940849585 شماره شناسنامه: 951 اجرائيه اى به كالسه فوق صادر كه پس  ش
از ابالغ اجراييه حسب درخواست بستانكار طى وارده شماره 5030- 1396/03/27 ششدانگ 
ــت و چهار) فرعى از 176  ــى 19724 (نوزده هزار و هفتصد و بيس ــه و اعيان پالك ثبت عرص
ــش) اصلى بخش 10 (ده) مشهد (ملك مذكور ثبت شده ميباشد) ملكى  (يكصد و هفتاد و ش
ــانى مشهد- بلوار ميثاق- بلوار محمديه- محمديه 2- نبش خدادادى 8- پالك  مديون به نش
ــت كه برابر  ــكه تمام بهار آزادى بازداش 27- طبقه دوم- واحد 4 در قبال تعداد يكصد عدد س
ــمى دادگسترى وارده به شماره 958- 1399/01/25:ملك تعرفه شده  گزارش كارشناس رس
ــكونى به مساحت 85/41 مترمربع واقع در  ــت از ششدانگ يك واحد آپارتمان مس عبارت اس
ــاحت  ــاحت 12/50 مترمربع و انبارى به مس ــه دوم بانضمام پاركينگ اختصاصى به مس طبق
ــاير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك  ــهم از س 2/58 مترمربع واقع در همكف با قدرالس
آپارتمان ها و آيين نامه اجرايى آن. آپارتمان داراى انشعابات آب و برق و گاز مستقل مى باشد.
ــنگ تراورتن، پنجره هاى آلومينيومى سفيد  ــخصات معمارى آپارتمان: نماى ساختمان س مش
ــفيد،  ــش گچ س ــقف با پوش ــه هاى دوجداره، پاركينگ با كف موزائيك و ديوارها و س با شيش
آسانسور نيمه اتوماتيك، حياط داراى درب فلزى آدم رو و درب خودرو با جك برقى مى باشد. 
همچنين آپارتمان واقع در طبقه دوم شامل هال و پذيرايى، دو اتاق خواب، كمدهاى ديوارى، 
ــراميك، آشپزخانه اپن، سرويس حمام و توالت با توالت ايرانى، سيستم سرمايش كولر  كف س
ــى و گرمايش پكيج ديوارى و رادياتور، درب هاى چوبى روكش مالمينه با چارچوب فلزى با  آب
پوشش رنگ، پوشش ديوارها و سقف گچ سفيد با رنگ و آيفون تصويرى مى باشد.توضيحات: 
ارزيابى با فرض عدم بدهى ملك به كليه مراجع ذيصالح تهيه شده و مسئوليت اصالت سند و 
ــى مى باشد. همچنين حدود ثبتى ملك  مدارك ابرازى بر عهده مالك و متقاضى امر كارشناس

با محل مطابقت دارد و در زمان بازديد آپارتمان در تصرف مالك مى باشد.
ــورت تخليه و  ــدانگ آپارتمان موصوف به ص ــال حاضر ارزش شش ــى: در ح نظريه كارشناس
ــد و با  ــته باش ــت وجود داش ــروط به عدم واگذارى به غير و فارغ از ديونى كه ممكن اس مش
ــاحت و  ــوابق و جوانب امر و موقعيت مكانى و منطقه اى و مس توجه به در نظر گرفتن كليه س
ــى و عمر ساختمان  ــى عرصه و اعيان و عرض معابر مجاور و راه دسترس ــكل هندس ابعاد و ش
ــعابات منصوبه و ساير عوامل مؤثر در  ــاخت اعيان و ارزش انش و كيفيت مصالح مصرفى در س
ــى هاى ميدانى و احتساب قيمت امالك مشابه، در وضع موجود جمعاً به  قيمت گذارى و بررس
مبلغ 6/500/000/000 ريال معادل ششصد و پنجاه ميليون تومان تعيين و تقويم مى گردد.

ــد:  ــرح ذيل مى باش ــماره 4737- 1399/02/08 بش كه حدود اجمالى طبق نامه وارده به ش
ــمت شرقى طبقه دوم به شماره 19724 فرعى  ــكونى واقع در س ملك يك واحد آپارتمان مس
ــور قطعه 4 واقع در بخش  ــده از 9250 فرعى از اصلى مذك ــى مفروز و مجزى ش از 176 اصل

ــماالً: ديواريست بطول هفت متر و هفتاد و سه سانتيمتر به  10 حوزه ثبت ناحيه 4 مشهد//ش
عرصه ملك مجاور شرقاً: در سه قسمت، اول ديوار و پنجره است بطول سه متر و بيست و نه 
سانتيمتر به فضاى معبر مجاور دوم نيم ديوار جلوى بالكن بطول يك متر و شصت سانتيمتر 
ــت بطول هشت متر و شصت و يك سانتيمتر به  ــوم ديوار و پنجره اس به فضاى معبر مجاور س
فضاى معبر مجاور جنوباً: در سه قسمت، كه قسمت هاى اول و دوم آن شرقى، است. اول ديوار 
ــه متر و شصت و هشت سانتيمتر به فضاى معبر مجاور  ــت قوس بيرونى بطول س و پنجره اس
ــانتيمتر به فضاى معبر مجاور سوم ديواريست بطول يك متر  ــت بطول هفده س دوم ديواريس
ــانتيمتر به فضاى معبر مجاور غرباً: در هجده قسمت، كه قسمت هاى دوم  ــت س و پنجاه وهش
ــتم و سيزدهم و پانزدهم آن  ــمت هاى چهارم و هفتم و هش ــمالى، قس و دهم و هفدهم آن ش
ــترك بطول دو متر و بيست و هشت سانتيمتر به آپارتمان  ــت. اول ديواريست مش جنوبى، اس
ــكونى قطعه 5 شماره 19725 فرعى دوم ديواريست بطول هشت سانتيمتر به داكت سوم  مس
ــت بطول هشت سانتيمتر به داكت  ــت بطول نود سانتيمتر به داكت چهارم ديواريس ديواريس
ــانتيمتر به آپارتمان مسكونى قطعه 5  ــه متر و هجده س ــت مشترك بطول س پنجم ديواريس
شماره 19725 فرعى ششم ديواريست مشترك بطول نود و دو سانتيمتر به آپارتمان مسكونى 
ــت مشترك بطول هشت سانتيمتر به آپارتمان  ــماره 19725 فرعى هفتم ديواريس قطعه 5 ش
ــت بطول يك متر و شصت و شش  ــماره 19725 فرعى هشتم ديواريس ــكونى قطعه 5 ش مس
سانتيمتر به آسانسور نهم ديواريست بطول ده سانتيمتر به ورودى دهم ديواريست بطول سى 
ــانتيمتر به  ــت بطول يك متر و پنجاه و يك س ــانتيمتر به ورودى يازدهم درب و ديوار اس س
ورودى دوازدهم ديواريست بطول شصت و دو سانتيمتر به راه پله مشاعى سيزدهم ديواريست 
ــاعى چهاردهم ديواريست بطول دو متر به راه پله  ــانتيمتر به راه پله مش ــى و يك س بطول س
مشاعى پانزدهم ديواريست بطول دو متر و هفتاد و هفت سانتيمتر به راه پله مشاعى شانزدهم 
ــتاد و شش سانتيمتر به آپارتمان مسكونى قطعه 6  ــت مشترك بطول يك متر و هش ديواريس
شماره 19726 فرعى هفدهم ديواريست مشترك بطول هفتاد و هشت سانتيمتر به آپارتمان 
مسكونى قطعه 6 شماره 19726 فرعى هجدهم ديواريست مشترك بطول يك متر و شصت و 
ــه سانتيمتر به آپارتمان مسكونى قطعه 6 شماره 19726 فرعى. مشخصات منضمات ملك:  س
ــمت، اول ديواريست بطول نود و  ــماالً: در دو قس ــاحت 2/58 به حدود اربعه: ش انبارى به مس
ــت بطول يك متر و بيست و هشت  ــانتيمتر به محوطه مشاعى دوم درب و ديوار اس ــش س ش
ــانتيمتر به معبر مجاور  ــرقاً: ديواريست بطول شصت و نه س ــانتيمتر به محوطه مشاعى ش س
جنوباً: ديواريست بطول يك متر و هفتاد سانتيمتر به فضاى پر غرباً: ديواريست بطول يك متر 
ــانتيمتر به فضاى پر//پاركينگ به مساحت 12/5 به حدود اربعه: شماالً: خط  و هفتاد و پنج س
فرضى به محوطه مشاعى است بطول پنج متر شرقاً: خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول 
دو متر و پنجاه سانتيمتر جنوباً: خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول پنج متر غرباً: خط 
فرضى به محوطه مشاعى است بطول دو متر و پنجاه سانتميتر//برابر گزارش مأمور اجرا وارده 
بشماره 71030- 1398/12/20 ملك در تصرف مديون و خانواده ايشان ميباشد.و با توجه به 
نامه وارده به شماره 3382- 1399/02/03 حوزه ثبت ملك مشهد ناحيه چهار ملك بازداشت 
ديگرى ندارد.كه با توجه به مطالبات بستانكار و هزينه ها و گزارش مأمور اجرا وارده به شماره 
6073- 1399/02/13 ششدانگ پالك ثبتى 19724 فرعى از 176 اصلى بخش ده مشهد در 
ــد ضمناً مبلغ 260/000/000 ريال حق  قبال مبلغ 6/500/000/000 ريال مزايده خواهد ش
ــد كه طبق تبصره ماده 121 آئين نامه  ــر بمبلغ 325/000/000 ريال ميباش مزايده و نيمعش
ــد و مزايده پالك ثبتى فوق در قبال مبلغ 6/500/000/000  اجرا بعهده برنده مزايده ميباش
ــنبه مورخه 1399/3/26 در محل شعبه دوم  ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر در روز دوش ريال از س
ــد فروخته خواهد شد.ضمناً پرداخت  ــته باش ــروع و به باالترين قيمت كه خريدار داش اجرا ش
ــتراك و نيز بدهى هاى  ــعاب و يا حق اش ــه اعم از آب و برق و گاز حق انش ــاى مربوط بدهى ه
مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آنها معلوم شده يا 
نشده بعهده برنده مزايده است و هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول خواهد شد. همچنين 
ــده برگزار  ــاعت تعيين ش ــمى در س در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس
ــغ پايه مزايده به  ــده منوط به پرداخت 10 درصد از مبل ــركت در مزاي مى گردد. همچنين ش
صندوق ثبت بوده و حضور خريدار يا نماينده قانونى آن در جلسه مزايده الزامى است. مزايده 
در آدرس خيابان امام خمينى- خيابان ثبت اداره اجراى اسناد رسمى مشهد شعبه دوم اجراى 

ثبت برگزار ميگردد. آ- 9901416 م.الف 772  
سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب

آگهى مزايده
ــغ 2/000/000/000 ريال در پرونده  ــه ضمانت آقاى على محمدچرابه به پرداخت مبل نظر ب
ــك اصلى بخش 10  ــماره 6819 فرعى از 483 از ي ــگ پالك ثبتى ش ــه 673، 2/5 دان كالس
ــانى امام هادى 11 شهيد ميرحسينى پالك 23 داراى عرصه به مساحت حدود  ــهد به نش مش
207 مترمربع و اعيان به مساحت حدود 100 مترمربع شامل در يك طبقه همكف و جنوبى 
ــازه متصل به آن بوده كه پايانكار آن نيز  ــدانگ يك باب منزل و يك دربند مغ به صورت شش
ــقف ضربى و بدنه هاى گچى در داخل  ــكلت نيمه فلز و س ارائه نگرديد و بناى مذكور داراى اس
ــنگ گناباد فقط در دو  ــا درب و پنجره پروفيل و نماى آجر معمولى  گرى با نصب س ــراه ب هم
ــمت تجارى البته  ــرف درب بزرگ آهنى و همچنين داراى روالپ در قس ــتون اجرى دو ط س
ــد توقيف گرديده و به مبلغ  بعنوان ظاهرى پاركينگ و داراى امتيازات آب و برق و گاز ميباش
ــاعت 10 صبح در  ــت كه در تاريخ 99/03/31 س 5/400/000/000 ريال ارزيابى گرديده اس
ــهد واقع در نشانى وكيل آباد 8- مجتمع قضايى  ــعبه مزايده اجراى احكام كيفرى مش محل ش
ــد.  ــنهادى فروش خواهد ش اجراى احكام كيفرى ط. 2 واحد مزايده و به باالترين قيمت پيش
ــد و چنانچه ظرف 1  ضمناً 10 درصد مبلغ مزايده فى المجلس از برنده مزايده اخذ خواهد ش
ماه الباقى مبلغ واريز نشود 10 درصد پرداختى به حساب دولت ضبط خواهد شد. قيمت پايه 

5/400/000/000 ريال مى باشد.آ- 9901369
داديار شعبه 3 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 مشهد- مليحه قويدل

 فقدان سامانه تأمین اجتماعی©
گروه های کم درآمد و بدون تریبون را بی حمایت گذاشت

دولت سال ها پیش از اینکه ویروسی به نام ویروس کرونا اقتصاد را درهم بریزد و فشار 
زیادی به واحدهای تولیدی وارد کند و موجب تعطیلی ناخواسته واحدهای تولیدی 
شــود، سامانه جامع تأمین اجتماعی را راه اندازی کرده بود. در حال حاضر با بهترین 
وضعیت می توانستیم نیازمندان به حمایت های دولت را مورد شناسایی دقیق قرار 
دهیم. کم کاری مجلس های پیشین تا مجلس دهم دراین موضوع بخشودنی نیست، 
چرا که این موضوع به صراحت در قانون تأکید شده، اما نمایندگان تأکید و اراده ای 

برای اجرای این قانون که به نفع همه ملت ایران است، نداشته اند.
 ســامانه جامع تأمین اجتماعی به شفافی مشخص می کند چه گروه هایی از جامعه 
نیازمند دریافت فوری یارانه های حمایتی هســتند. این سامانه نوع حمایت ها را از 
دهک های مختلف جامعه به خوبی مشــخص می کند. بسیاری از تغییر و تحوالت 
اجتماعی مانند نظام سالمت نیز ذیل طرح جامع تأمین اجتماعی، تسهیالت را به طور 
عادالنه در اختیار مردم قرار می دهد. بحران کرونا به دولت نشان داد در چنین بالهایی 
کم کاری ها خود را تمام قد نشان می دهند و همین کم کاری ها موجبات برخورداری 

کمتر و فشار معیشتی بسیاری را بر خانواده های مختلفی وارد می کند.
اگر ســامانه های الزم تأمین اجتماعی راه اندازی و عملیاتی شــده بود، امروز بسیاری 
از کســب و کارهای خدماتی که عمده ضررو زیان  به آن ها وارد شــده اســت مثل 
بخش گردشگری، هنرمندان و مربیان ورزشی، برای حمایت گیری به دولت به صورت 
مســتقیم وصل بودند. اگر دولت نظام اجتماعی مدون و به روز شــده ای می داشت، 
می توانست صدای گروه هایی که تریبونی برای دادخواهی ندارند، اعم از دستفروشان 
یا کارگران فصلی را بشنود و از آن ها به انحای مختلف حمایت به عمل بیاورد. امروز 
کارگران فصلی، پیک های موتوری، دستفروشان و مربیان ورزشی که وزارت بیمه از 
آن هایی که بیمه ندارند تقریباً هیچ حمایتی نکرده است، در سختی های معیشتی به 
سر می برند، بدون اینکه نامشان در جایی ثبت شده باشد یا کسی سؤالی از چگونگی 
گذران زندگی آن ها در این چند ماه تعطیلی پرسیده باشد! قطعاً ابتال به ویروس کرونا 
باید تجربه ای برای این دولت و دولت های آینده باشد که بال و بحران از مدت ها قبل 
خبر نمی دهد تا شما زیرســاخت های مقابله با آن را طراحی کنید بلکه مانند همه 
کشورهای توسعه یافته، یکی از شروط اصلی توسعه یافتگی، داشتن همین زیرساخت ها 
و شناسایی مردم و دهک های کم درآمد در همه زمان ها به خصوص ایام بحرانی است.

یادداشت
 حسن حیدری
 اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
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دانشگاه ها در راستای اجرای سند دانشگاه اسالمی ارزیابی می شوند  ایسنا: غالمرضا غفاری، معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره آخرین وضعیت سند دانشگاه اسالمی و اینکه آیا 
این سند در دانشگاه ها اجرایی شده است، گفت: عملکرد دانشگاه ها در راستای اجرایی کردن سند دانشگاه اسالمی به صورت مستمر ارزیابی شده و در جلسه اسالمی شدن دانشگاه ها ارائه می شود. معاون فرهنگی 

وزارت علوم ادامه داد: همچنین دانشگاه ها در تدوین و تعریف برنامه ها و راهبردهای خود یکی از اسنادی که مورد توجه قرار می دهند، سند دانشگاه اسالمی است.

آلودگی هوا سبب افزایش خطر ابتال به »ام اس« می  شود©
تسنیم: یک مطالعه جدید که در ایتالیا 
انجام شده، نشــان می  دهد آلودگی هوا 
می  تواند یــک عامل خطر بــرای ایجاد 
بیماری مولتیپل اسکلروزیس )MS( باشد.

این تحقیق در زمستان که باالترین غلظت 
آالینده  هــا در آن زمان وجود دارد، انجام 
شد. نمونه مورد مطالعه شامل 9 هزار بیمار 

مبتال به ام  اس بود و نشان داد میزان شیوع  این بیماری در 50 سال گذشته از هر 16 
نفر در 100 هزار نفر به 170 نفر در هر 100 هزار نفر افزایش یافته که در واقع افزایش 
 MS 10 برابری است. یکی از محققان این پژوهش می  گوید: بیماری  های ایمنی مانند

با عوامل ژنتیکی و محیطی در ارتباطند.
برخی عوامل محیطی مانند سطح ویتامین D و سیگار کشیدن مورد بررسی قرار گرفته 
و اکنــون نیز به تأثیر آالینده  های هوا بر بیماری ام اس پرداخته  ایم و نتایج مطالعات 

فرضیه تأثیر این عامل را تقویت می  کند.
این تحقیق نشان داد خطر ابتال به بیماری  ام اس، در افرادی که در مناطق روستایی 
و دارای آلودگی هوای کمتر زندگی می  کنند نسبت به کسانی که در مناطق شهری 
هستند کمتر و خطر ابتال به  ام اس در ساکنان مناطق شهری 29 درصد بیشتر است!

پول بگیرید و هشت ماه در قرنطینه» ناسا« بمانید!©
ایسنا: اداره کل ملی هوانوردی و فضایی 
آمریکا )ناسا( به افراد داوطلب پول می دهد 
تا به مدت هشت ماه به منظور شبیه سازی 
مأموریت هــای آینده در مــاه و مریخ در 

قرنطینه این آژانس بمانند.
به گزارش تک تایمز، اداره ملی هوانوردی 
و فضایی ایاالت متحده به افرادی که مایل 

به گذراندن هشــت ماه اقامت در قرنطینه هستند، پول می پردازد تا به شبیه سازی 
مأموریت های آینده در ماه و مریخ کمک کنند.

بر اساس آخرین گزارش فاکس نیوز، این نخستین باری نیست که ناسا این کار را انجام 
می دهد، چرا که یک مطالعه مشابه چهار ماهه را در سال 2019 نیز انجام داده بود.

این مطالعات در ایستگاه زمینی منحصر به فردی به نام SIRIUS19 انجام می شود که 
به عنوان یک زیستگاه فلزی برای خدمه فضایی خدمت کرده و نتایج مهمی را ارائه 
می دهد؛ این نتایج، داده های پایه ناســا را برای دستیابی به موفقیت در هدف ارسال 
فضانوردان به ماه فراهم می کند. این مأموریت فضایی بخشی از برنامه آرتمیس است 

که در نهایت به مأموریت های مریخ در آینده منتهی می شود.
در مطالعه قبلی، چهار روس و دو آمریکایی این چهار ماه را در انستیتوی مشکالت 
زیست پزشکی روســیه)NEK( گذراندند. محققان توانســتند واکنش های روانی، 

فیزیولوژیکی و رفتاری آن ها را هنگام شبیه سازی مأموریت فضایی مشاهده کنند.
توماس ویلیامز، محقق عناصر انسانی و عملکردهای رفتاری گفت: این برنامه قرنطینه، 
یک برنامه بســیار مهم برای تحقیق ماســت. ما می توانیم ســطح باالی استرس و 

فیزیولوژی و شرایط روانی تحت تأثیر پرواز فضایی را مطالعه کنیم.
ناسا در حال حاضر به دنبال 6 نفر است که مایل باشند به مدت هشت ماه در مسکو 
قرنطینه شوند تا به این آژانس فضایی کمک کنند اثرات مأموریت های طوالنی مدت 

را بر سالمت فضانوردانی که با برنامه آرتمیس به ماه و مریخ اعزام می شوند، دریابند.
با این حال، ناسا به دنبال افراد معمولی نیست. متقاضیان باید شهروندان ایاالت متحده 
و بین ۳0 تا 55 سال باشند، بر زبان انگلیسی و روسی مسلط باشند، خدمت سربازی 

رفته و دارای مدرک دانشگاهی فوق لیسانس یا دکترا باشند.
با این حال، ناسا توضیح داد افرادی که دارای مدرک لیسانس و مایل به شرکت در این 

گزینش هستند نیز پذیرفته می شوند.

بحران جمعیتی و تأخیر در ازدواج جوانان

تفاوت سنی در ازدواج؛ آری یا خیر؟©
جامعه: تفاوت سنی دختر و پسر به ویژه 
بزرگ تر بــودن دختر یکی از موضوعاتی 
اســت که به مانعی بــرای ازدواج جوانان 
تبدیل شده اســت؛ معیاری که اهمیت 
 آن برای برخــی خانواده ها حتی از معیار 
هم کفو بودن یا تفاهم داشــتن دو طرف 

نیز بیشتر است.
باشــگاه خبرنگاران جوان در گزارشی به این موضوع و ارتباط آن با بحران جمعیتی 

پرداخته است که بخشی از آن را تقدیم حضورتان می کنیم.
احسان ۳0 ساله می گوید: »به دختر خانمی عالقه مند شدم و پس از آشنایِی نسبی، 
متوجه شــدم ایشان از من حدود 6 - 5 سال بزرگ تر هستند. این موضوع برای من 
اهمیت نداشت، چون واقعاً از همه لحاظ تفاهم داشتیم و با دختر خانم هم به توافق 
رسیدیم، اما مشکل از جایی شروع شد که خانواده من و ایشان در مراسم خواستگاری 
از این موضوع مطلع شــدند و حاال می گویند به درد هم نمی خوریم. می گویند حاال 
جوانید و متوجه این تفاوت سنی نیستید و چند سال دیگر به اشتباهتان پی می برید. 
حاال من بالتکلیفم و همچنان تالش می کنیم شاید بتوانیم خانواده هایمان را راضی 
کنیم. اینک 6 ماه از این موضوع می گذرد و نه من از موضعم دســت کشیده ام و نه 
خانواده ها راضی شده اند. به نظر من وقتی دو طرف به هم عالقه مند هستند و تفاهم 

اعتقادی و اخالقی دارند، این مخالفت ها معنایی ندارد.
مهرداد ثابت، روان شناس می گوید: ایران در سال 1۴۳0، تعداد 2۴ میلیون جمعیت 
سالمند خواهد داشت که کاهش رغبت به ازدواج و بچه دار شدن، یکی از تهدید های 
جدی است و این موضوع نشان از وضعیت نگران کننده هرم جمعیتی می دهد تا جایی 

که ممکن است پنجره جمعیتی بسته شود.
وی با اشــاره به موانع ازدواج جوانان بیان می کند: بحران های اقتصادی، اشتغال و... 
دست و پای جوانان را بسته و آن ها جسارت تشکیل خانواده را از دست داده اند و در 
نتیجه فرزندآوری هم کم شده است، البته ناگفته نماند که نداشتن فرزند یا داشتن 
تعداد کم فرزند برای برخی از خانواده ها حتی با وجود داشتن وضعیت خوب اقتصادی 
به یک ارزش اجتماعی تبدیل شده است، چراکه داشتن خانواده کوچک را از الزامات 

زندگی مدرن می دانند.
این روان شــناس تصریح می کند: در این دوره زمانی، بحران جمعیتی ممکن است 
بسیاری از مناسبات اجتماعی و فرهنگی کشور را به هم بریزد و باید توجه کرد که اگر 
دختر و پسر رشد فکری مناسبی برای تشکیل زندگی مشترک دارند نباید ازدواج خود 
را صرفاً به بهانه تفاوت سنی به تأخیر بیندازند، هر چند ازدواج با فاصله سنی کم ممکن 
است به دلیل انطباق با هنجار های اجتماعی، رضایت بیشتری را به دنبال داشته باشد.

به نظر می رسد اختالف سنی بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، مورد توجه قرار گرفته 
است، در حالی که واقعیت های آماری نقش عوامل دیگری را در موفقیت ازدواج دخیل 
می دانند. این روان شناس می افزاید: بحران جمعیتی باید به عنوان یک تهدید جدی 
مورد توجه قرار گیرد و به یک مسئله ملی تبدیل و اهمیت آن تبیین شود و دولت 
نیز نقش مؤثرتری در این موضوع مهم ایفا کند، البته جوانان هم با مشورت، استفاده 
از تجارب دیگران در زندگی، مشاوره قبل از ازدواج و بررسی تمامی جوانب شخصیتی 

به این مهم توجه کنند.
حجت االسالم محمدعلی شمس، کارشناس مذهبی و مسائل خانواده نیز در خصوص 
موضوع بزرگ تر بودن دختر از پسر برای ازدواج از دیدگاه شرعی و دینی اظهار می کند: 
اسالم در این خصوص هیچ نوع حکمی نداده است، چرا که به طور کلی مبنای دین 
ما برای ازدواج، کفویت است، بدین معنا که زن و شوهر باید با یکدیگر هم کفو باشند.
از دیدگاه دین مبین اسالم، منظور از کفو همان ایمان است. یعنی دختر و پسر جوانی 
که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند باید از لحاظ ایمانی با یکدیگر هم کفو باشند، چرا که 

ایمان، مالک مهمی برای ازدواج است.
این کارشــناس مذهبی، از تفاوت های سنی و مسئله بزرگ تر بودن دختر از پسر به 
عنوان یک مسئله اجتماعی یاد می کند و می گوید: اسالم در موضوع ازدواج، هیچ گونه 
محدودیت  و مانعی را برای جوانان قرار نداده و حکمی مبنی بر اینکه چون دختری 
از پسری بزرگ تر است پس نباید با یکدیگر ازدواج کنند ارائه نداده است، چرا که این 

موضوع سبب محدود کردن آزادی اشخاص در ازدواج می شود.
وی ادامه داد: در حقیقت، موضوع تفاوت ســنی و بزرگ تر بودن دختر از پسر، یکی 
از موارد اجتماعی اســت که هر فردی با ســلیقه و معیار خود با آن روبه رو شده و در 
نهایت انتخاب می کند و این موضوع از لحاظ اسالم هرگز مذمت نشده است و افراد 
برای ازدواج خود باید بر اساس هم کفو بودن، دارا بودن صالحیت های الزم، تفاهم ها 
و مالک های مهمی که در دین مورد اهمیت قرار گرفته است، تصمیم الزم را بگیرند.

 جامعه/ فضائلی    این روزها شهرها ظاهرشان 
سفید  ماسک های  گذشته  در  اگر  کرده،  تغییر 
و  بود  بیمارستان ها  و  عمل  اتاق های  مخصوص 
تعدادی از مردم در کالنشهرها برای جلوگیری از 
ورود هوای آلوده استفاده می کردند؛ با ظهور کرونا 
استفاده از این ملزومات همه گیر شده است. بازار 
فروش این ملزومات هم رونق گرفته و با توجه به 
شوکی که کرونا با همه گیری و آمار مرگ و میر 
دستخوش  بازار  این  کرد،  وارد  جامعه  به  باالیش 
آشفتگی شد. در این میان بودند تولیدکنندگانی که 
با افزایش ظرفیت و حتی تغییر نوع تولیدات خود، 
رفع نیاز مردم و کادر بهداشت و درمان را اولویت 
خود قرار دادند. گروه های جهادی هم خالصانه وارد 
روزهای  این  از  گذر  برای  مرهمی  و  شده  میدان 
پر از درد و رنج شدند. اگر چه با روزهای بحرانی 
کمی فاصله پیدا کردیم اما هنوز بازار این ملزومات 
به شرایط عادی برنگشته و تقاضا همچنان بسیار 
و  سودجویان  و  است  در حرکت  عرضه  از  جلوتر 
دالالن هم در این میان سهم خود را طلب می کنند. 
مردم هم در این بازار بین قیمت های مختلف و انواع 
مختلف عرضه شده ماسک، مواد ضدعفونی کننده 
و... تا حدودی سردرگم هستند. تفاوت بین کاالی 
از  بسیاری  برای  هنوز  استاندارد  غیر  و  استاندارد 
مردم روشن نیست و این موضوع سبب سوءاستفاده 
کنار تالش  است.  در  بیشتر کاسبان کرونا شده 
تیم بهداشت و درمان برای مقابله با ویروس کرونا، 
تالش تولیدکنندگان ماسک و مواد ضدعفونی کننده 
را نیز نباید از خاطر برد. دغدغه های این گروه از 

تولیدکنندگان هم شنیدنی است.

ایستادیم تا نیاز مردم زمین نماند»
سید مهدی حســینی حصاری که با ورود کرونا 
تولید ماسک های سه الیه استاندارد را آغاز کرده، 
می گوید: وقتی نیاز جامعه دسترســی به ماسک 
استاندارد برای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری 
اســت چرا باید دســت من تولیدکننده به انواع 
مختلف بســته بماند؛ چرا مردم به جای ماسک 
استاندارد سه الیه که دارای الیه فیلترینگ است 
که تــا 95 درصد در مقابل ورود ویروس مقاومت 
دارد؛ ماســک های دو الیه و تک الیه را با قیمت 

بیشتر از ماسک استاندارد خریداری کنند؟
 مدیر عامل شرکت نرمین بهداشت رادکان می افزاید: 
تجربه سال ها کار تولید به من دیکته کرده بود که 
روی کمک کسی حســاب باز نکنم بنابراین با اتکا 
به توانایی خودم و پرســنلم وارد میدان شدم. یک 
روز با مشکل کش روبه رو بودیم، یک روز با مشکل 
ســیم و فنر، یک روز الیه فیلترینگ نمی رسید، اما 
نگذاشتیم کار پزشک ها و پرستارهای ما لنگ بماند. 
کش در بازار کمیاب شد خودمان دستگاه تولید کش 
خریدیــم و کش تولید کردیم. فنر را هم به همین 
منوال مجبور شــدیم خودمان تولید کنیم؛ خدا را 

شکر توانستیم بحران را تا حدی پشت سر بگذاریم.
وی بــا انتقاد از ســنگ اندازی و عــدم حمایت  
سازمان ها و ارگان های مســئول از تولید به ویژه 
در این روزها می گوید: من ۳0 ســال در این راه 
استخوان ُخرد کرده ام و کارم را ذره ذره با سختی 
بسیار جلو بردم. در شرایط کرونا هم مطمئن بودم 
برای تولید ماسک، نه کسی من را حمایت خواهد 
کرد و نه کســی کاپ قهرمانی به من خواهد داد. 
اما باز هم نترسیدم و وارد عمل شدم تا نیاز مردم 

بر زمین نماند.

مجوز فروشی»
 که صادر نمی شود! »

وی با اشــاره به ظرفیت اسمی 
تولید خود کــه روزانه بین 60 
تا 70 هزار عدد ماســک است، 
ادامه می دهد: توقع ما این است 
که بــا وجود نیاز عموم مردم به 
دسترســی به کاالی استاندارد 
با کرونا، مجوزهای  برای مقابله 
الزم برای فــروش در بازار آزاد 
برای تولیدکنندگان فراهم شود 

تا هم کنترل بیمــاری در جامعه 
راحت تر امکان پذیر گردد و هم اینکه تولید، رونق 
الزم را پیــدا کند. احمد جمشــیدی، مدیرعامل 
شرکت التیام توس، از دیگر تولیدکنندگان ماسک 
سه الیه پزشکی اســت که برای تأمین نیاز حوزه 
بهداشــت و درمــان، فروردین امســال به جمع 

تولیدکنندگان ماسک پیوسته است. 
وی ضمن تشکر از مسئوالن در تسریع روند دریافت 
مجوزهای الزم برای تولید ماســک اســتاندارد، 
می گوید: تنها دلخوشــی من این است سرمایه ای 

که برای خرید خط تولید ماسک 
صرف کردم؛ حافظ جان پزشکان 
و پرســتاران ما شد که الحق از 
جان خود در راه کمک به مردم 
گذشــته اند، در غیر این صورت 
اگر مِن تولیدکننده دو ماه پیش 
در هر بازار دیگری سرمایه گذاری 
کرده بودم با دغدغه کمتر و سود 

بیشتر روبه رو بودم.
وی که 22 ســال تولیدکننده 
بانــد و گاز اســتریل بــوده، 
من  دست  متأسفانه  می گوید: 
در تهیه مواد اولیه بسته اســت، قوانین در این 
خصوص دســت و پاگیر شده است. توقع ما این 
است که در شرایط فعلی که مردم نیاز به استفاده 
از ماســک دارند و متأسفانه دالالن و سودجوها 
هــم از التهاب و نیاز بازار بــه ناحق بهره برداری 
می کنند، قوانین، تسهیل و شرایطی فراهم شود 
که ماسک استاندارد با حذف واسطه ها و دالل ها 
از شــبکه های قانونی فروش مثل داروخانه ها به 

سهولت به دست مصرف کننده برسد.

اهمیت استفاده از تولیدات استاندارد »
علی اصغر شاندیزی، تولیدکننده دیگری است که 
در حوزه تولید محلول های شست و شــوی دســت 
و ضدعفونی کننده فعال اســت. وی درباره اهمیت 
از محلول های ضدعفونی کننده استاندارد  استفاده 
برای ضدعفونــی کردن دســت ها می گوید: قطعاً 
شست و شوی دســت با آب و صابون بهترین روش 
برای پاک ســازی دســت از ویروس اســت، اما در 
مکان هایی که امکان استفاده از آب و صابون نیست 

محلول های استاندارد کارساز خواهد بود.
ادامه  تــوس  داروســازی کیمیاگر  مدیرعامل 
می دهــد: الکل فراریــت زیــادی دارد و برای 
محلول هــای ضدعفونی کننــده اگــر درصــد 
الکل کمتر از 70 درصد باشــد کارایی الزم را 
ندارد، برای رســیدن به این درصد، ما به عنوان 
تولیدکننده از الکل 96 درصد در شــروع خط 
تولید استفاده می کنیم و در ترکیب با مواد دیگر 
چون گلیسیرین و آب دیونیزه در نهایت به الکل 
70 درصد در زمان مصرف می رسیم. در خطوط 
تولید اســتاندارد چندین مرحله درصد الکل و 
ســایر موارد آزمایش می شود. حتی ما از هر بار 
تولید چند نمونه را تــا زمان انقضای محصول 
نگهداری می کنیم تا طی زمان دو یا ســه ساله 
مصرف هر زمان از ســوی مشــتری ها ایراد و 

اشکالی مطرح شد بتوانیم پاسخگو باشیم.
 وی اســتفاده از وایتکس و مواد شــوینده را برای 
ضد عفونــی کردن مواد خوراکی و حتی ســطوح 
خطرناک دانسته و می گوید: مواد ضدعفونی کننده 
معتبــر ویژه میوه ها و ســبزیجات در داروخانه ها و 
فروشگاه های بزرگ و معتبر سطح شهر در دسترس 
عموم است. مدیرعامل شرکت آرمان داروی خراسان 
نیز که از تولیدکنندگان ژل و مواد ضدعفونی است، 
بــر این موارد تأکید دارد؛ جالل بختیاری می گوید: 
مــردم برای خرید مایع دستشــویی هم باید دقت 
بیشــتری کنند و حتماً عالئم اســتاندارد و پروانه 

ساخت و... را چک کنند.
وی با اشــاره به خطر اســتفاده از الکل صنعتی 
)متانول( توضیح می دهد: الکل صنعتی از طریق 
پوست جذب شده و عوارضی چون کوری به همراه 
دارد؛ ضمن اینکه به هیچ عنوان در مقابل ویروس 
ایمنی ایجاد نمی کند. در حال حاضر الکل اتانول 
70درصد در بســته بندی 120 میلی لیتری به 
قیمت مصوب 8 هزار تومان در بیشتر داروخانه های 
معتبر در دســترس است که مطمئن ترین روش 
ضد عفونی برای سطوح و دست است. محصوالت 
ضدعفونی کننده همچون ژل و الکل 70 درصد 
باید پروانه ساخت و سیب سبز سالمت از سازمان 

غذا و دارو با شماره معتبر داشته باشند.

هشدار تولیدکنندگان اقالم بهداشتی

مراقب ماسک های کاسبان کرونا  باشید

تنها دلخوشی 
من این است 
سرمایه ای که 

برای خرید خط 
تولید ماسک 

صرف کردم حافظ 
جان پزشکان و 
پرستاران ما شد

بــــــرش
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وام یک میلیاردی به جای وام ۵۰ میلیونی!
مهر:محمدمهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان گفت: 
افزایش رقم وام ازدواج تأثیر بســزایی در رشد ازدواج ها نداشته 
اســت. مشکل اصلی این است که یک جوان برای ازدواج نیاز به 
مسکن و اشتغال نیز دارد و تنها با وام ازدواج 50 میلیون تومانی 
این مشکل حل نمی شود. پیشنهاد ما برای مبلغ وام تجمیعی یک 

میلیارد تومان است.

برای فرزندآوری تقریبًا هیچ کاری نمی کنیم 
ایرنا: محمد اسماعیل اکبری، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی گفت: 66 درصد کشورهای اروپایی، ۳8 درصد کشورهای 
آســیایی و در کل جهان 28 درصد کشــورها، برای فرزندآوری 
سرمایه گذاری می کنند، اما ما تقریباً هیچ کاری نمی کنیم. اگر 
مردم به هر دلیل فرزندآوری مناسب نداشته باشند، حتماً ضرر 

خواهند کرد. 
 

شیطنت دستگاه های داخلی در آمارهای جمعیتی
مهر:محمدجواد محمودی، رئیس شــورای راهبردی جمعیت 
گفت: یکی از دالیل کاهش حساســیت مسئوالن در خصوص 
موضوعات جمعیتی، شیطنت و دستکاری دستگاه های داخلی در 
آمارها و عادی نشان دادن وضعیت جمعیتی است. با اعالم اعداد 
غلط به سازمان ملل، این تصور در بین مسئوالن دولتی به وجود 

آمده که در ایران مشکل خاص جمعیتی وجود ندارد.

آموزش

معاون وزارت آموزش و پرورش بیان کرد
همه چیز درباره امتحانات پایان 

سال دانش آموزان دبستانی
 تســنیم   رضوان حکیم زاده، معــاون آموزش 
ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: ارزشــیابی 
دوره ابتدایی همانند ســال های گذشته توصیفی 
است ؛ البته امســال امتحان هماهنگ پایه ششم 
برگزار نمی شود. وی افزود: امتحانات دوره ابتدایی 
حضوری نیست و تأکید ما این است برای کالس اول 
با حضور دو یا سه نفر با حفظ پروتکل بهداشتی، به 
صورت حضوری برگزار شود اما اگر با روش دیگری 
به اطمینان برسند دانش آموز از جهت نوشتاری و 
خواندنی مهارت الزم را کســب کرده است نیازی 
به ارزیابی حضوری نیست. حکیم زاده در پاسخ به 
این پرسش که آیا در تابستان کالس جبرانی برای 
دانش آموزان دوره ابتدایی برگزار می شود، گفت: 
تابســتان مدرسه نخواهیم داشت.  وی با اشاره به 
اینکه همواره دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی 
ســنجش آغازین دارند و مرور دروس قبلی انجام 
می شود، افزود: تأکید خواهیم کرد که این سنجش 

دقیق تر باشد.

محیط زیست

 فرمانده یگان محیط زیست:
 تجهیزات محیط بانان

به روز می شود
 مهر    فرمانده یگان محیط زیســت از خرید 
کوادکوپتر، ایجاد سیستم بی سیم سراسری و نصب 
دوربین روی لباس محیط بانان خبر داد و گفت: با 
تأمین اعتبار و نیازسنجی استان های مختلف این 

امکانات فراهم خواهد شد.
جمشید محبت خانی گفت: براساس آمارهای ثبت 
شده در سال های گذشته 70 درصد آتش سوزی 
جنگل ها و مراتع کشــور، غیرعمد و در اثر سهل 
انگاری گردشگران اتفاق افتاده و با توجه به اینکه 
امسال ریسک آتش سوزی در طبیعت زیاد است، 
هموطنان باید با احتیاط بیشــتری در طبیعت 

حضور یابند.
وی افزود: اگر بودجه های پیش بینی شــده برای 
ســال جدید تأمین شود، بســیاری از تجهیزات 
محیط بانی ها که مستعمل شده به روز خواهد شد.

محبت خانی ابراز کرد: به زودی پایش های هوایی 
خود را در ســطح مناطق دریایــی و تاالب های 

دریایی کشور راه اندازی خواهیم کرد.

علم و فناوری

یک مسئول حوزه فناوری بیان کرد
شکوفایی صادرات محصوالت 

مقابله با کرونا
 فارس    اســماعیل قادری فــر، رئیس مرکز 
فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری می گوید: نخستین محموله 
کیت  تشــخیصی که یک محمولــه ۴0 هزار 
عددی بود به آلمان صادر شــده و اوایل هفته 
گذشــته هم یک محموله به ترکیه صادر شد. 
این نشــان می دهد ما ظرفیت هــای بالقوه ای 
در حوزه مقابله با کرونا توســط شــرکت های 
دانش بنیان شکوفا کردیم که منجر به توسعه 
بــازار صادراتی برا ی آن ها شــده اســت. وی 
می افزایــد: در حال حاضر کشــور پرمدعایی 
مانند آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی ناله 
کمبود ونتیالتور را سرمی دهند که در این بین 
محققان ایرانی و شرکت های دانش بنیان با تیراژ 
حداقل ۳0 دســتگاه در روز و 900 دستگاه در 
ماه موفق شــدند این دستگاه را بر پایه آخرین 
استانداردهای روز دنیا تولید و در خدمت درمان 

بیماران قرار دهند.

خانه و خانواده

بررسی یک گزارش منتشر شده
 چند درصد زنان 

پشت میز مدیریت  نشسته اند؟
 ایســنا    میزان انتصاب مدیران زن از 
سال 96 تا 98 با رشد ۳6 درصدی همراه 
بوده است، اما در ســال 98 سهم مردان 
مدیر در ســطوح مدیریتــی ۴.۳8 برابر 

بیشتر از زنان است.
 بــر اســاس گــزارش دفتــر معاونــت
ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، 
میزان مدیران زن در ســال 96، تعداد 9 
هزار و ۴۴۴ نفر )7 هزار و 990 نفر مدیر 
پایه، هــزار و ۴2۳ مدیر میانی و ۳1 نفر 
مدیر عالی( بوده اســت کــه این رقم در 
سال 97 به 11 هزار و ۴5۴ نفر )9هزار و 
7۳6 نفــر از آن ها مدیر پایه، هزار و 670 
نفر مدیــر میانی و ۴8 نفــر مدیر عالی( 
و در ســال 98 به 12 هــزار و 850 نفر 
)10 هــزار و 859 مدیر پایه،  هزار و 92۴ 
 مدیر میانــی و 67 مدیرعالی( ارتقا پیدا

کرده است.

رفاه و خدمات اجتماعی

بالتکلیفی خانواده ها ادامه دارد
اخراج معلوالن از برخی مراکز 

نگهداری بهزیستی؟!
 تســنیم    وحید قبادی دانا، رئیس سازمان 
بهزیستی 2۴ فروردین 99 گفته بود به منظور 
پیشگیری و عدم گسترش ویروس کرونا، طبق 
بخش نامه های اولیــه هرگونه مالقات از مراکز 
معلوالن و سالمندان ممنوع اعالم و قرنطینه هر 
مرکز آغاز و به همه مراکز توصیه شد از پرسنل 

ثابت و تمام وقت استفاده کنند.
رئیس سازمان بهزیستی در حالی بخش نامه این 
ســازمان را برای مراکز تحت نظارت بهزیستی 
ابــالغ کرده که در این بخش نامه اشــاره ای به 
اخراج معلوالن از مراکز بهزیستی آن هم معلوالن 
ذهنی نشده اســت که بر اساس پیگیری های 
صورت گرفته تعــدادی از مراکز اقدام به اخراج 
معلوالن از مراکز نگهــداری کرده اند و این در 
حالی است که نگهداری این افراد برای خانواده ها 
سخت و دشوار است. همچنین این مراکز اعالم 
کرده اند هنوز بخش نامه ای از سوی بهزیستی 

برای پذیرش این افراد ابالغ نشده است!

فراسو

برداشت آزاد
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پالک دارند؛ نصب نمی کنند
میزان: ســرهنگ علی محمدی، رئیس مرکز شماره گذاری و 
تعویض پالک پلیس راهور ناجا، گفت: برخی افراد، پالک را روی 
خودرو نصب نمی کنند تا در صورت فروش، خودرو بدون سوراخ 
باشد. نمایندگی های فروش خودرو، پالک را به مشتری می دهند 
و از آن هــا می خواهند نصبش کنند، اما عده ای این کار را انجام 

نمی دهند. 

نتیجه افزایش ۵۰ درصدی مالیات بر دخانیات 
ایسنا: مهنــدس بهزاد ولی زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری 
کنترل دخانیات کشور با تأکید بر اینکه صدای مسئوالن سالمت 
در حوزه دخانیات به خوبی شــنیده نمی شود،  گفت: اگر همه 
کشــورها مالیات بر دخانیات را 50 درصد افزایش دهند، تعداد 
مرگ و میری که جلوگیری می شود معادل کاهش تمام مرگ و 

میرهای سرطانی جهانی در مدت سه سال خواهد بود.

نباید جویش گرهای خارجی را مسدود کنیم
فارس:امیر ناظمی، رئیس ســازمان فنــاوری اطالعات گفت: 
موتورهای جویش گر داخلی که وابســته به دولت هستند رفاه 
مردم را گــروگان می گیرند تا به طور مرتب پول بیشــتری از 
دولت طلب کنند که با این اتفاق مخالف هستم. بنابراین اقدام 
به مسدود کردن موتورهای جست و جوگر خارجی به بهانه رشد 

جویشگری داخلی، کار درستی نیست.

مهدهای کودک در آستانه تعطیلی همیشگی
تســنیم: حبیب اهلل مســعودی فرید، معاون امور اجتماعی 
بهزیســتی می گوید:با توجه به اینکه بسیاری از ساختمان های 
مهدهای کودک اجاره ای است شرایط سختی برای مؤسسان و 
صاحبان مهدهای کودک رقم خورده و ادامه این شرایط وضعیت 
را بــرای آن ها بدتر کرده اســت و مهدهای کودک در آســتانه 

تعطیلی همیشگی قرار دارند.

گفتمان دانشگاه و فرهنگ در مسیر غلط حرکت می کند
فارس:یعقوب فتح الهی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت 
مدرس با بیــان اینکه باید در همه مراکز علمی عنصر پژوهش 
نهادینه شــود، گفت: آنچه در فعالیت های دانشگاهی مشاهده 
می کنیم، آن هدف مورد نظر جمهوری اسالمی نیست. در واقع 
گفتمان دانشگاه و فرهنگ در مسیر غلط حرکت می کند، زیرا 

باید دانشگاه با فعالیت های علمی، اقتصاد را                               متحول کند.

غربالگری غیر اصولی دوران بارداری در ایران 
مهر:کبری خزعلی، عضو شــورای فرهنگــی اجتماعی زنان و 
خانواده می گوید: غربالگری های غیراستانداردی در کشور انجام 
می شود که هیچ کجای جهان این شیوه غربالگری را نمی پذیرد، 
اما متأسفانه در ایران این امر هماهنگ با برنامه کنترل جمعیت 
انجام می شود. بر اساس مطالعات پزشکی 29 بیماری در معرض 

مادرانی که اقدام به این غربالگری می کنند قرار دارد.
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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 ارحم الراحمین

نتانیاهو در نخستین جلسه دادگاهش خود را بی گناه خواند!

مظلوم نمایی »بی بی« در محکمه
  جهان  نخســت وزیر رژیم صهیونیستی ملقب 
به » بی بی« در نخســتین جلسه محاکمه اش که 
در دادگاه شهر قدس اشــغالی برگزار شد حضور 
یافت. روزنامه یســرائیل هیوم گزارش داد جلسه 
محاکمه در برابر سه قاضی و سه متهم دیگر آغاز 
شــد. این افراد به رشوه خواری، خیانت در امانت و 
کالهبرداری متهم هســتند. نتانیاهو پیش از آغاز 
جلســه محاکمه در مقابل رســانه ها با فرافکنی 
به منظور تبرئه کردن خود از اتهام های مطرح شده، 
گفت: این تحقیقات از لحظه اول فاسد شده و جعل 
شده بود! این اتهامات حمله ای از سوی رسانه های 
وابســته به راست گراها و رقبای سیاسی است زیرا 
من رکوردی در دوره تصدی نخست وزیری اسرائیل 
زده ام! نخست وزیر رژیم صهیونیستی اتهام ها علیه 
خود را تالش بــرای کودتا توصیف کرد و خطاب 
به خبرنگاران صهیونیست گفت: می خواهند مرا از 

گردونه قدرت خارج سازند! 
نتانیاهو ۷۰ ســاله تنها یک هفته پس از اینکه در 
رأس کابینه رژیم قرار گرفت، مجبور به قرار گرفتن 
در برابــر دادگاه شــد. وی هفته گذشــته پس از 
بن بست سیاسی یکساله و در توافق با رقیب خود 
»بنی گانتس« رهبر حزب »آبی و ســفید« برای 

تشکیل کابینه ائتالفی به عنوان نخست وزیر این 
رژیم سوگند یاد کرد. نتانیاهو به عنوان رهبر حزب 
دست راســتی لیکود، تاکنون طوالنی ترین دوران 
نخست وزیری رژیم اسرائیل را برعهده داشته است. 
 او از ســال ۲۰۰۹ تاکنون نخست وزیر بوده است. 
نخســت وزیر صهیونیســت اما اکنون سه پرونده 
قضایــی دارد که به پرونده هــای ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و 
۴۰۰۰ معروف هســتند و در این ســه پرونده با 
اتهامات رشوه، کالهبرداری و نقض اعتماد عمومی 
روبه رو اســت. به عنوان نمونه او متهم شده که در 
مقابل دریافت هدایایی از تجار بانفوذ به نفع آن ها 
اقداماتی انجام داده یا در ازای پوشش خبری مثبت، 
به توسعه انتشار روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت 
کمک کرده است. او که بارها از حضور در جلسات 
محاکمه گریخته، دوشنبه گذشته نیز بار دیگر در 
اقدامی، خواســتار عدم حضور خود در نخستین 
جلسه دادگاه شد اما با این درخواست موافقت نشد. 
این نخستین بار در تاریخ رژیم اشغالگر صهیونیست 
است که یک نخست وزیر دولت مستقر در قفس 
اتهام قرار خواهــد گرفت. پیش از نتانیاهو »عایزر 
وایزمن« رئیس رژیم اشــغالگر در جوالی ســال 
۲۰۰۰ میالدی در پی فاش شــدن دریافت رشوه 

از یــک بازرگان فرانســوی در زمانی کــه وزیر و 
نماینده بود، استعفا کرد. البته پرونده محاکمه وی 
در آخرین لحظات به خاطر کمبود ادله بسته شد. 
موشه کاتساو، رئیس اسبق رژیم اشغالگر قدس هم 
در ژوئن سال ۲۰۰۷ میالدی پس از افشای رسوایی 
جنسی وی استعفا کرد، وی در پایان محاکمه اش 
که از ســال ۲۰۰6 آغاز شده بود درنهایت به هفت 
سال حبس محکوم شــد. ایهود اولمرت، نخست 
وزیر اسبق رژیم صهیونیستی پس از آنکه در سال 
۲۰۰6 میالدی ماجراجویی نظامی رژیم متبوعش 
علیه لبنان در جنگ 33 روزه به شکست مفتضحانه 
منجر شــد، در ســال ۲۰۱5 به اتهام فساد مالی 

محکوم و به زندان افکنده شد.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی ۱۲ بار درخصوص 
این پرونده ها به بازجویان پلیس پاسخ داده و عالوه 

بر موارد مذکور، پرونده فساد مالی همسرش نیز در 
حال رسیدگی است. بسیاری از کارشناسان حقوقی 
و قضایــی، با توجه به اینکه مــوارد اتهام نتانیاهو 
بسیار زیاد و حجم پرونده فســاد مالی وی دارای 
 پیچیدگی است، معتقدند بررسی و برگزاری دادگاه 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی تا صدور رأی نهایی 
احتماالً دو یا ســه سال به طول انجامد. به موجب 
قانون رژیم صهیونیســتی، اگــر نتانیاهو محکوم 
شود باید از ســمت خود کناره گیری کند. به نظر 
می رسد جلسه دادگاه نتانیاهو نمایشی بیش نباشد. 
پرونده هایی که در باال از آن ها یاد شد، پرونده هایی 
هستند که سال ۲۰۱۸ تا کنون به جریان افتاده اند. 
این پرونده ها اگر پیش از سه انتخابات برگزار شده به 
دادگاه می آمدند می توانستند عمر سیاسی نتانیاهو 

را پایان دهند، اما این اتفاق هرگز نیفتاد.

آسوشیتدپرس: یک مقــام دولت ترامپ و دو 
مقام اســبق آمریکایی گفته اند برخی مقام های 
ارشــد دولت ترامپ در جلسه ای درباره احتمال 
انجام اولین آزمایش اتمی که برای نخستین بار 
پس از سال ۱۹۹۲ صورت می گیرد بحث کرده اند. 
این اقدام پیامد های گسترده ای برای روابط آمریکا 

با دیگر قدرت های هسته ای خواهد داشت. 
المیادین: دفتر ریاســت جمهوری لبنان اخبار 
منتشر شــده در شــبکه های اجتماعی درباره 
درگذشت میشــل عون، رئیس جمهور لبنان را 

تکذیب کرد.
رویترز: »ریچارد گرنل« سفیر آمریکا در آلمان 
قرار است به زودی از سمت خود به عنوان سفیر 
دولــت ترامپ کناره گیری کند. از ســفیر فعلی 
آمریکا در آلمان به عنوان یکی از ضدایرانی ترین 

سفرای ترامپ یاد می شد.
المعلومه: »فاضل جابر« نماینده ائتالف »الفتح« 
در پارلمان عراق خواستار شکایت دولت مصطفی 
الکاظمی علیه عربستان سعودی به دلیل نقش آن 

در ویرانی عراق در دوران اشغالگری  داعش شد.

 رئیس سابق ستاد مشترک
 ارتش رژیم صهیونیستی : 

حزب اهلل ما را از لبنان اخراج کرد©
فارس: »گادی آیزنکوت« 
گفت: حــزب اهلل لبنان از 
طریق جنگ های چریکی 
توانســته اســرائیل را از 
رئیس  کند.  اخراج  لبنان 
ســابق ســتاد مشترک 

ارتش رژیم صهیونیستی که به مناسبت بیستمین 
سالگرد عقب نشینی رژیم صهیونیستی از لبنان 
صحبت می کرد، گفت: »حزب اهلل لبنان توانست 
به اهداف راهبردی خود در مقابله با ارتش اسرائیل 
دست یابد و آن، اخراج اسرائیل از لبنان از طریق 
جنگ های چریکی یا جنگ های فرسایشــی با 

نیروهای نظامی ما بود«.
آیزنکــوت اضافه کرد: »حــزب اهلل از طریق یک 
سلسله عملیات نظامی پیچیده، ارتش اسرائیل 
را آشــفته کرده و موجب کشــته شدن تعدادی 
از نظامیان ارتش اســرائیل شد و به همین دلیل 
مجبور به خروج از لبنان شدیم و این چیزی بود 

که حزب اهلل خواستار آن بود«.
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در اقدامی تنش زا
 وزیر کشور ترکیه 

وارد خاک سوریه شد
فارس: »سلیمان سویلو« وزیر کشور ترکیه 
برای نخستین بار به عنوان یک مسئول بلند 
پایه ترکی به مناطق تحت کنترل نیروهای 
این کشور در اســتان های شمالی و شرقی 
سوریه ســفر کرد. هیئت مذکور با نظامیان 
ارتش ترکیه مســتقر در این منطقه دیدار 
کرده است. در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار 
نظامی ترکیه در شمال سوریه حضور دارند. 
این اقدام بــدون اجازه و هماهنگی با دولت 
ســوریه انجام شده اســت. حضور نظامیان 
ترکیه ای در سوریه نیز نقض آشکار حاکمیت 
این کشور و بدون مجوز دولت دمشق و مغایر 

مفاد منشور ملل متحد محسوب می شود.

آتش بس؛ عیارسنجی قدرت طالبان در افغانستان ©
اقدام طالبان در اعالم آتش بس سه روزه به مناسبت عید فطر و استقبال دولت افغانستان 
از این عمل و صدور فرمان آزادی ۲هزار طالب از سوی اشرف غنی، امیدواری هایی را برای 
پیشــبرد روند صلح در افغانستان به وجود آورده است. البته این نخستین بار نیست که 
چنین ترک مخاصمه موقتی میان دو طرف برقرار می شود. دو سال پیش نیز دولت کابل 
پیشنهاد یک آتش بس یک هفته ای به مناسبت عید فطر را ارائه داد که طالبان در نهایت 
با برقراری یک آتش بس سه روزه موافقت کردند. با این حال سال گذشته پیشنهاد دوباره 
دولت برای آتش بس موقت از سوی این گروه مورد پذیرش قرار نگرفت. اما نکته مهم و 
جالب این است که امسال طالبان پیشگام شده و خودشان پیشنهاد توقف سه روزه جنگ 
را مطرح کرده اند. طالبان در ماه های اخیر و به ویژه پس از امضای توافق صلح با آمریکا، به 
شدت برای کاهش خشونت ها و پذیرش آتش بس زیر فشار قرار داشته اند. افزایش شیوع 
کرونا و وقوع چندین حمله خونین، به ویژه حمله وحشیانه و هولناک به بیمارستانی در 

کابل نیز این فشارها را دو چندان کرده است. 
 به رغم همه این شــرایط، اقدام اخیر طالبان و پیشگامی آن ها در برقراری آتش بس را 
نمی توان یک دگرگونی و تغییر اساسی در مواضع این گروه تعبیر کرد. طالبان در سال های 
اخیر و حتی در ماه های پس از امضای توافق صلح با ایاالت متحده، نشان داده اند که روی 
موضوع توقف جنگ و برقراری آتش بس حساسیت ویژه ای دارند. دالیل زیادی برای این 
حساسیت مطرح شده اســت که حفظ روحیه جنگجویی و مبارزه طلبی، جلوگیری از 
پراکندگی نیروهای طالبان و ممانعت از گســترش تماس آن ها با مردم در نواحی تحت 
کنترل دولت، برخی از آن ها به شــمار می آید. اما در میان همه این عوامل و دالیل، به 
نظر می رسد یک موضوع بیش از همه برای طالبان اهمیت دارد و آن نقش آتش بس در 
عیارسنجی قدرت طالبان در افغانستان است. طالبان در سال های اخیر و به خصوص در 
جریان گفت وگوهایشان با آمریکا، تالش کرده خود را گروهی یکدست، منسجم و با قدرت 
برتری نظامی چشمگیر نشان دهد. این در حالی است که بسیاری معتقدند پس از مرگ 
مالعمر اختالفات درون گروهی طالبان اوج گرفته و شورای کویته دیگر اعتبار و اهمیت 
سابق را ندارد. عالوه بر این، ظهور داعش هم سبب شده بخشی از هسته نظامی و مؤثر 
طالبان جذب این گروه شود. شاهد این مدعا نیز افزایش حمالتی است که طالبان از قبول 
مسئولیت آن سر باز می زنند. این همان نکته ای است که خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در 
افغانستان هم بدان معترف است: »حدس و گمان هایی وجود دارد که با ادامه پیشرفت 
روند صلح در افغانستان، ممکن است طالبانی که از صلح حمایت نمی کنند به گروه های 
تروریستی همانند داعش بپیوندند. «. همان گونه که خلیلزاد تأکید دارد آمار طالبان ملحق 
شــده به داعش و یا طالبان جدا شده از این گروه به هیچ وجه مشخص نیست. نگرانی 
طالبان نیز دقیقاً بر ســر همین مسئله اســت که پذیرش یک آتش بس طوالنی مدت 
می تواند میزان سرکشی نیروهای طالب از دستورات رهبران و فرماندهان و همچنین عیار 
قدرت طالبان در معادالت نظامی افغانســتان را روشن سازد. برخی حتی این احتمال را 
مطرح کرده اند که مصالحه دولت و طالبان به سرنوشت و تأثیری مانند مصالحه دولت و 
حکمتیار منتهی شود و طالبان هم مانند حکمتیار مهره سوخته تحوالت امنیتی افغانستان 
باشــند. در هر صورت آنچه در نهایت می توان گفت این است که طالبان تا زمان پایان 
مذاکرات و چانه زنی های سیاسی و مشخص شدن سهمشان در قدرت، هیچ گاه تن به یک 
آتش بس طوالنی مدت نخواهد داد و پیشنهاد کنونی آن ها برای برقراری آتش بس موقت 
تنها راه حلی موقت برای کاستن از فشارها و یا تأمین رضایت نسبی همپیمانان جدیدی 

است که به شدت نگران بی اعتباری قرارداد صلحشان با طالبان هستند.
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تنش این بار بر سر هنگ کنگپس از غیبتی طوالنیهمزمان با آتش بس در افغانستان
»غنی« دستور آزادی ۲ هزار 

زندانی طالبان را صادر کرد
»کیم« فرمان بازدارندگی 

هسته ای را صادر کرد
واکنش  به  را  آمریکا  چین، 

متقابل تهدید کرد
تسنیم: »اشــرف غنــی« رئیس جمهور 
افغانستان دستور داده  روند آزادی ۲ هزار 
زندانی طالبان آغاز شود. »صدیق صدیقی« 
سخنگوی ریاســت جمهوری افغانستان 
اعالم کرد این کار حســن نیتی در مقابل 
اعالم آتش بس طالبان است و دولت کابل 
در راســتای موفقیت روند صلح گام های 
دیگری را نیز برمی دارد. طالبان برای سه 
روز همزمان با عید فطر در افغانستان اعالم 
آتش بس کرد. روند آزادی اسرای طالبان 
در بند دولت، هفته هــای پیش به دلیل 
آنچه کابل عدم تمایل طالبان به صلح بیان 

کرده بود، متوقف شده بود. 

مهر: »کیم جونگ اون« رهبر کره شــمالی 
با حضور در نشستی سیاست های جدید این 
کشور با هدف افزایش بازدارندگی هسته ای 
را اعالم و فرمان هایی را در این زمینه صادر 
کرده اســت. حضــور اون در این نشســت 
نخستین حضور رسمی او از حدود ۲۰ روز 
پیش به این سو است. آخرین بار رهبر کره 
شمالی در مراسم افتتاح یک کارخانه حضور 
یافتــه بود. خبرگزاری دولتی کره شــمالی 
جزئیات بیشــتری از نشســت مذکور ارائه 
نداده اما گفته است در این نشست اقدام های 
ضــروری برای افزایش توانایی تســلیحاتی 

ارتش کره مورد بررسی قرار گرفته است.

ایسنا: در ادامه تنش های واشنگتن و پکن بر 
سر تحوالت اخیر در هنگ کنگ، چین هشدار 
داد اگر ایاالت متحده بر تضعیف منافع پکن 
در ارتباط با این منطقه اصرار ورزد، اقدام های 
متقابل اتخاذ خواهد شــد. »ژائو لیجیان« 
ســخنگوی وزارت خارجه چین در این باره 
گفت: آمریکا می کوشد به امنیت ملی چین 
ضربه بزند و پکن به دلیل اظهارات مقام های 
آمریکا مبنی بر اینکه قانون امنیتی مطرح 
شــده برای هنگ کنگ، مضر است اعتراض 
دارد. مایــک پمپئو به تازگــی در اظهاراتی 
مداخله جویانه، مطرح شــدن الیحه امنیت 
ملی هنگ کنگ از سوی چین را محکوم کرد. 

annotation@qudsonline.ir
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
ا︵﹑︻ــ︀ت  ﹁﹠ــ︀وری  و  آ﹝ــ︀ر  ﹝︣︡ــ️ 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 

 ﹅︣︵ ــ﹥ ای ︠ــ﹢د  را از﹡︀ــ︣دارد ا﹡︖ــ︀م ︠︡﹝ــ︀ت را︷﹡
 ︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا﹡︖︀م
. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٩٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠١٣، از در
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨ــ︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ۵٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
 ﹤ ︀︫ــ︡ ﹋﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر︋   ︋﹩﹞ ﹩﹊﹡︀ رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋ 
︧ــ︀︋︡اری ﹝︣︡️ آ﹝︀ر و ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت دا﹡︪ــ﹍︀ه 
︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ : ﹝︪︡-︠﹫︀︋︀ن دا﹡︪ــ﹍︀ه -︨︀︠︐﹞︀ن ﹇︫︣﹩ 

︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٩/٠٣/٠۶ ا﹡︐︪︀ر﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٩/٠٣/١٢

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٩/٠٣/٢۵
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٩/٠٣/٢۶ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹝︑ ﹟﹀﹚︑
﹡ــ︀م:    ️ ︔︊ــ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋ــ﹢ر: ٠٢١۴١٩٣۴ و د﹁︐ــ︣ 

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر: ١٣٩٩/٠٣/٠۶
 

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ ︋﹥ ا︵﹑ع ﹋﹙﹫﹥ ا︻ــ︱︀ی ︫ــ︣﹋️ ︑ــ︺︀و﹡﹩ ﹞ــ﹏ و﹡﹆﹏ ﹋︀﹝﹫﹢﹡︡اران ︠﹢درا﹡﹠︡ه ا︨ـــ︐︀ن ︠ــ︣ا︨︀ن 
ـــــ︣﹋ـ️   ︫﹟ـــ︀﹜﹫︀﹡﹥  (﹡ــــ﹢︋ـ️ دوم )ا ــ﹞ــ︀ره ︔︊️ ١١٧٢ ﹝ــ﹫︨︣ــــ︀﹡ـ︡ ︗ــ﹙︧﹥ ﹝︖ــ﹞︹ ︻﹞ــ﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی︨   ︫﹤︋
︑ــــــ︺︀و﹡﹩ درروز︎﹠︕ ︫ــ﹠ــــ︊﹥  ﹝ـــــ﹢ر︠ــــ﹥ ١٣٩٩/٠٣/٢٢راس ︨ــ︀︻ــ️ ١٣در﹝︪ـــ︡ ﹡︊︩ آزادی ۴/٩٣ 

︡﹠﹡︀︨︣﹝︋ ر﹢︱ ︣د.در︗﹙︧﹥ ﹁﹢ق﹍﹫﹞ ︣م د︻﹢ت︐﹞ ــ︡︋ـ︣﹎︤ار﹝﹩ ﹎︣دد.از﹋﹙﹫﹥ ا︻ـ︱︀ء﹝ــ﹞ ر︨︐ــــــ﹢ران
 ︑﹢︲﹫ ١-ز﹝︀ن ︋︣ر︨ــ﹩ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹨ــ︀ ﹈ روز ︎︦ ازا﹡︐︪ــ︀ر ا﹟ آ﹎﹩ و︑︀︨ــ﹥ روز ﹇︊ــ﹏ از ﹝︖ــ﹞︹ ﹁﹆ــ︳ 
در︨ـــ︀︻ـ︀ت اداری در﹝︀︎ ﹏︀﹡﹥ ︋︀ر ︾︣﹁﹥ ١٢٠ ︠ــ﹢ا﹨︡ ︋﹢د.︑︺︡ادآرای و﹋︀﹜︐﹩ ︋︣ای ا︻︱ـــ︀ء ︨ــ﹥ و︋︣ای ︾﹫︣ 

.︫︡︀︊﹫﹞ ﹈ ﹢︱︻
د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥ : ١-ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و︋︀زرس ︫︣﹋️. 

٢-︵︣ح و︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ١٣٩٨
٣-︵︣ح و︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ︋︣ای ︨︀ل ١٣٩٩

۴- ﹁︣وش وا﹡️ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ از︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه  .
۵- ا﹡︐︀ب ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت ︨﹥ ︨︀ل.

۶- ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨﹫﹟ ︫︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت ﹈ ︨︀ل
ع ﹨﹫︡﹞ ️︣ه  ۹

۹۰
۱۴
۵۹

/ع
۹۹
۰۱
۴۵
۴

اداره ﹋﹏ آ﹝ــ﹢زش ﹁﹠﹩ و ︣﹁﹥ ای ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷ــ︣ دارد ﹝︤ا︡ه (︣اج) 
 ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ــ ﹅︣︵ را از ﹏︫ــ︣ح ︗︡ول ذ ﹤︋
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹝︣ا﹏ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝︤ا︡ه (︣اج) از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم ا︨️ ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ︮﹢رت ︻︡م 
️ ﹡︀م و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨ــ﹩ ا﹝︱︀ء ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را  ︊︔ ﹏ر، ﹝︣ا﹢﹋︢﹞ ️︀ــ ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩ در︨ 

︗️ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر در ︨︀﹝︀﹡﹥ ٩٨/٠٣/٠۶ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

موضوع مزايده شماره مزايده
(حراج)

محل
مبلغ تضمين 

شركت در 
مزايده (حراج)

فروش اموال 3099003597000001
اسقاطى

مركز سنجش 
مهارت ثامن 

مشهد
55000000

️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ︀ ﹁﹫︩ وار︤ی در و︗﹥ اداره  - ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡
﹋﹏ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ﹎︣دد.

- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه (︣اج) ︑︀ ︨︀︻️ ١۴ روز دو︫﹠︊﹥ ٩٩/٠٣/١٢
- ﹝﹙️ ار︨︀ل ︎﹫︪﹠︀د از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︀ ︨︀︻️ ٢٠ روز ︗﹞︺﹥ ٩٩/٠٣/١۶

- ︑︀ر و ︨︀︻️ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت ﹝︤ا︡ه ︨︀︻️: ٠٩ روز دو︫﹠︊﹥ ٩٩/٠٣/١٧
- ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝︤ا︡ه ﹎︢ار: ٠۵١٣٧٢٨٧٠٠۶

- ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د (را﹨︊︣ی و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩) ۴١٩٣۴-٠٢١
www.setadiran.ir (︀د︐︨) ️﹛آدرس ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو -

- ﹨︤﹠﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ و آ﹎﹩ روز﹡︀﹝﹥ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹝﹫︊︀︫︡.

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩

/ع
۹۹
۰۱
۲۷
۹

︫ـ︣داری ﹋︀︫ـ﹞︣ در ﹡︷ـ︣ دارد ـ﹉ ﹇︴︺ـ﹥ ز﹝﹫﹟ ﹝﹙﹊ـ﹩ ︫︪ـ︡ا﹡﹌ ︋﹥ ︎﹑ک 
︔︊︐﹩٢۵٧٨/٨ ا︮﹙﹩ ︋︀ ﹋︀ر︋︣ی آ﹝﹢ز︫ـ﹩ و ︋︣ا︋︣ ︑︺﹫﹫﹟ و︲︺﹫️ ا﹝﹑ک وا﹇︹ در 
︵︣︀ی دو﹜︐﹩ ، دارای ا﹝︐﹫︀ز ︎︣وا﹡﹥ ﹝︧﹊﹢﹡﹩ وا﹇︹ در ︠﹫︀︋︀ن ﹝︡رس دا︠﹏ 
﹝ـ︡رس ٩ ، ︋﹥ ﹝︧ـ︀️ ٢٢٠/٢۶ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ را از ︵︣﹅ ﹝︤اـ︡ه ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ﹁︣وش 
︋︨︣ـ︀﹡︡.  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د ﹝︤ا︡ه و ﹋︧ـ︉ ا︵﹑︻︀ت 
﹥ ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی   ︋٩٩/٣/١٧ ︀ر︑ ️︀︽﹛ ٩٩/٣/۶ ︪ـ︐︣ از ︑︀ر﹫︋

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︣داری︫
︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س:۴-۵۵٢٢٧٧٠١-۵۵٢٢٩٨٩٩ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︫︣داری ﹋︀︫﹞︣  ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ز﹝﹫﹟ (﹡﹢︋️ دوم)

︣داری ﹋︀︫﹞︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

/ع
۹۹
۰۱
۳۵
۶

︋︣﹎︤ار ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩
﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︣︠︡ ا︑﹢︋﹢︨︐︣ ︨﹥ ﹁︀ز ٢٠ ﹋﹫﹙﹢و﹜️ ١۵٠ آ﹝︍︣ی

︫︣ا︳ ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝﹠︀﹇︭﹥:
 ٩٩/٠٣/١٠ ٩٩/٠٣/٠١ ︑︀ ︑︀ر ا︨ــ﹠︀د : روز﹨ــ︀ی ﹋︀ری از ︑︀ر ️﹁︀در ﹏﹞ و ︡︣︠ ️﹚﹞  *
از ︵︣﹅ ︨ــ︐︀︀ی ﹝︣︋﹢︵﹥ و ︀ ︋︖﹠﹢رد ا﹡︐︀ی ︠﹫︀︋︀ن ︵︀﹜﹆︀﹡﹩ ︾︣︋﹩ ︫ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق 

ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩- ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
 ︩︀︪﹎ ︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١٣:٠٠ روز ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/٠٣/٢۴و ز﹝︀ن︐﹋︀︎ ﹏﹢︑ ︀ر︑*

︎︀﹋︀ت ︨︀︻️ ١٣:٠٠ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/٠٣/٢٧﹝﹩ ︋︀︫︡.
﹝︊﹙︼ ︣︠︡ ا︨ــ﹠︀د ۵٠٠٫٠٠٠ ر︀ل وار ﹤︋ ︧︤︀ب ︨ــ︍︣ ٠١٠١٨٠۶١٢٠٠٠٩ ︋︀﹡﹉ ︮︀درات ︋﹥ ﹡︀م 

و︗﹢ه ا﹝︀﹡﹩ ︀︮﹏ از ︀︨︣ درآ﹝︡﹨︀
*﹝﹫︤ان ﹋﹏ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ (﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر) ﹝︊﹙︼   ۴٨٩٫٠٠٠٫٠٠٠  ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡ 

﹋﹥ ﹡﹢ه ︑﹫﹥ و ارا﹥ آن در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︻﹑م ︫︡ه ا︨️.
︋﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ︨ــ︍︣ده وا﹝︱ـ︀ء , ﹝︪︣وط , ﹝︡وش  و ︎﹫︪ــ﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ا﹡﹆︱ـ︀ء 
︀ً ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡. ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و  ﹝︡ت ﹝﹆︣ر در ﹁︣ا︠﹢ان وا︮ـ﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ، ﹝︴﹙﹆

︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.
 ︀ ︀س﹝︑ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣١٧٧٧۴١٣-٠۵٨﹝︫ ︀︋ ︣︐︪﹫︋ ︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت﹋ ️︗ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞ ︀ن﹫︲︀﹆︐﹞ *

:﹪︐﹡︣︐﹠آدرس ا ﹤︋
 WWW.NKEDC.IR -١

W W W.TAVANIR.ORG.IR -٢
.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ WWW.IETS.MPORG.IR -٣

 (﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ای-︑﹢ام ︋︀ ارز ﹤﹚︣﹞  دو ) ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
︫﹞︀ره ٩٩/٣٠٣ ﹡﹢︋️ دوم

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ 
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