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گفت گوی  روز
 محمدرضا علیزاده

امروز مجلس یازدهم کار خود را به طور رسمی آغاز خواهد کرد، شفافیت یکی از 
چالش های جدی برای بهارستان نشینان  است که از مجلس دهم آغاز شد، اما این 
شفافیت چه ابعادی دارد و چه نوع شفافیتی مشکالت حکمرانی در کشور را حل 

خواهد کرد و به قول معروف درد مردم را دوا خواهد کرد...

 شفافیت کمیسیون ها 
مهم تر از شفافیت آرا

پیش بینی های بانک مرکزی منتشر شد 

وعده کاهش نرخ تورم
 اقتصاد  بانک مرکزی دوست دارد سال 99 با  تورم 22درصدی 
به پایان برســد. پیش بینی همتی، رئیس کل بانک مرکزی این 
است که با شرایط فعلی تورم نباید بیشتر از 2۴درصد شود، این 
هدفی است که اگر محقق نشود احتماالً متولیان را به فکر حذف 
صفرهای بیشتر خواهد انداخت! طبق نظر کارشناسان، تورم سال 

99 بین ۳۵ تا ۴۰ درصد خواهد بود...

 جهان  مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا می گوید کرونا مقدمه آغاز 
عصر جدیدی از قدرت است که در آن 
آســیا و به ویژه چین، از ایاالت متحده 
پیشی می گیرد. جوزف بورل در این باره 

گفت: شکوفایی چین تحسین برانگیز و 
قابل احترام است اما همزمان سؤال ها و 
نگرانی های زیادی مطرح می شود. بورل 
افزود: مدت هاست که تحلیلگران درباره 
پایان سیســتم تحت رهبری آمریکا و 

ورود به عصر آســیا صحبت می کنند و 
این مسئله اکنون در مقابل چشمان ما 
در حال روی دادن است. وی ادامه داد: 
فشارها بر بروکســل برای اینکه طرف 
یکی از این ها )واشنگتن یا پکن( گرفته 

شــود در حال افزایش اســت و در این 
میان، اتحادیــه باید منافع و ارزش های 
خود را دنبال کنــد. به گفته وی، اروپا 
در مقابل چین به یک راهبرد محکم تر 

نیاز دارد.
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 روان شناسان 
از آسیب های زیاده خواهی 

والدین می گویند

کودک آزاری 
مدرن! 

وعده مسئوالن برای 
آبرسانی به »غیزانیه« 

 در عرض دو هفته آینده

 واجب تر از 
نان شب 

 مسئول سیاست خارجی اروپا: کرونا مقدمه پایان دوره رهبری آمریکا ست 
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شمیم »عطر رضوی« در ایران می پیچد
 آستان  مدیــر پروژه تولید عطر رضوی در شرکت گفت وگوی قدس با مدیر پروژه یک سوغات خاطره انگیز  

کسب و کار رضوی گفت: شمیم عطر رضوی به زودی 
در سراسر کشور می پیچد.مهندس علیرضا پوراعظمی 
در گفت وگو با خبرنگار قدس گفت: این پروژه عالوه 

بر اینکه اهمیت زیادی از نظر خوشبوسازی فضاهای 
مربوط بــه رواق های مقدس اماکــن متبرکه حرم 
ملکوتی حضــرت ثامن الحجج)ع( دارد، از نظر توجه 
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در گفت و گو با خبرنگاران سخنگوی آزادسازی سهام عدالت: روحانی در تماس تلفنی با رئیس جمهور سوئیس:

 : a  پیامبر
پرهیزگارترين 

مردم كسي است 
كه حق را بگويد، 

چه به نفع وي 
باشد و چه به 

ضرر وي .
شیخ صدوق
 االمالي، ج 27، ص4
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 افشاگری بیرانوند در مورد 
نقشه حریفان پرسپولیس

 مردم سهام عدالت را 
نفروشند

 انتظار داریم 
ساز و کار مالی سوئیس فعال تر باشد

فراخوان مناقصه نوبت دوم
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
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1- دستگاه مناقصه گذار: اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی به آدرس مشهد تقاطع بلوار خیام و ارشاد 
2- محل اجرای پروژه: ادارات ثبت اسناد و امالک شهرستانهای 1-سبزوار2-داورزن3-فیروزه 

3- موضوع: ایجاد سیستم آرشیو الكترونیكی  پرونده های ثبتی ادارات ثبت اسنادو امالك شهرستانهای فوق 
به ترتیب اولویت مذکور

4- ش��رح مختصری از مش��خصات کار: ایجاد سیس��تم آرش��یو الكترونیك��ی پرونده های ثبت��ی واحدهای ثبتی 
1-س��بزوار2-داورزن3-فیروزه )حدود پنج میلیون و یكصد هزار برگ( ب��ه ترتیب اولویت فوق الذکر، مطابق 
مش��خصات اعالم ش��ده در پیوس��تهای ش��ماره یک تا چهار اس��ناد مناقصه و با رعایت کلیه موارد اعالم شده در 

اسناد مناقصه.
5- مبلغ کل ) 10،258،605،504( ریال که بصورت اس��ناد خزانه اس��المی با سررسید )18 /8 /1401( می باشد و 

از محل اعتبارات طرحهای تملك دارائیهای سرمایه ای سال 1398 تامین اعتبار شده است.
6-  مبل��غ تضمین ش��رکت در مناقصه مطابق آئین نامه تضمین برای معام��الت دولتی از نوع ضمانت نامه بانكی 
معتبر)سپام( و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 
908108500200000000207655848002  بان��ک مل��ی ش��عبه ثبت اس��ناد به نام اداره کل ثبت اس��ناد و امالك 
اس��تان خراس��ان رضوی تحت عنوان تمرکز وجوه س��پرده ، به مبلغ 513،000،000 ریال می باش��د که می بایست 

برای مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید باشد .
7- شرکتهای دارنده  رتبه 5  از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور که توان مالی و سابقه قرارداد های 
مش��ابه براساس  س��ایر  مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 1399/03/07 الی 1399/03/12 به 
سامانه تدارکات الكترونیك دولت )ستاد( مراجعه و پس از دریافت و تكمیل اسناد مناقصه نسبت به بارگذاری 
آن تا تاریخ 1399/03/22 صرفا در س��امانه تدارکات الكترونیك دولت )س��تاد( اقدام و یك نس��خه از اسناد و 
مدارك تكمیل ش��ده را تا تاریخ 1399/03/26 به آدرس مش��هد ، تقاطع ارش��اد و خیام ، طبقه س��وم دبیرخانه 
اداره کل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی ارسال نمایند وضمنا پیشنهاد های واصله بعد از تاریخ فوق مورد 

قبول واقع نمی گردد.
8- ضمنا تاکید میگردد کلیه مراحل و همچنین تشریفات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق سامانه تدارکات 

الكترونیك دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول کارفرما است 
www.setadiran.ir 9- محل دریافت فایل اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الكترونیك دولت )ستاد( به آدرس الكترونیكی

10-  تاریخ گش��ایش پاکتهای"الف"، "ب" و"ج" س��اعت 10 صبح مورخ 1399/03/27 در محل سالن جلسات طبقه 
چهارم اداره کل ثبت اس��ناد و امالك خراس��ان رضوی برگزار میگردد  و حضور  مناقصه گر یا نماینده قانونی وی 

در جلسه بازگشایی پاکت ها با معرفی نامه و کارت ملی بالمانع می باشد . 

آگهی دعوت به مناقصه عمومی آرشیو الكترونیكی پرونده های ثبتی 
)تجدید مناقصه ( نوبت اول
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آگهی مزایده عمومی

موسسه فرهنگی قدس

موسس�ه فرهنگی ق�دس در نظر دارد مق�دار تقریبی 3 ت�ن از ضایعات 
روزنام�ه باطله خ�ود را از طریق برگ�زاری مزایده به فروش برس�اند . 
لذا از متقاضیان دعوت می ش�ود جهت ارائه پیش�نهاد قیمت به صورت 
کتب�ی و ارائه چک بانک�ی معادل 10 درصد مبلغ پیش�نهادی و بازدید از نمونه اقالم 
ضایعات�ی واقع در تهران  - جاده مخصوص کرج – بعد از پل ایران خودرو -  جنب 
روزنامه همش�هری – انبار ش�رکت نش�ر گس�تر ، تا 4 روز پس از درج آگهی در ساعات 
اداری به آدرس: تهران – بلوار کشاورز – بین خیابان کارگر و جمالزاده – شماره 366 
مراجع�ه و پاکت پیش�نهادی خود را تحویل دهند یا جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با 
تلفن 37685011-051 تماس حاصل فرمایند . به پیش�نهاداتی که پس از تاریخ مقرر 

دریافت گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ضمنًا هزینه درج آگهی نیز بر عهده برنده مزایده می باشد.

نام و نش��انی دس��تگاه مناقصه گزار : شرکت گاز استان خراس��ان جنوبی )سهامی خاص(- بیرجند- س��ایت اداری- بلوار پیامبر اعظم )ص(- 
ابت��دای خیاب��ان ش��هدای نیروی انتظامی- ش��رکت گاز اس��تان خراس��ان جنوبی- طبق��ه اول- ام��ور قراردادها- کدپس��تی : 9719866838                                       

تلفن :  32392000-056 ، نمابر قراردادها :  056-32400523
 موضوع تجدید مناقصه: نگهداری ، راهبری ، س��رویس و تعمیر تأسیس��ات و ابنیه ش��رکت گاز استان خراسان جنوبی از طریق س��امانه تدارکات الكترونیكی دولت 

)ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان )2099091444000013(
ن��وع و مبل��غ تضمی��ن ش��رکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین های اعالم ش��ده در آیی��ن نامه تضمین برای معام��الت دولتی به ش��ماره 123402/ت50659 ه- مورخ 

1394/09/22- مبلغ تضمین 500.000.000 ریال )پانصد میلیون ریال(- ارائه هر گونه چك به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
نكته : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد عالوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور بایستی به 

امور قراردادهای شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد .
محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات جاری )منابع داخلی( شرکت گاز استان خراسان جنوبی 

 شرایط متقاضیان : • دارا بودن حداقل پایه 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه کشور یا تأیید صالحیت معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه 
اجتماعی در رشته تاسیسات

• ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
• داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاری مشابه و مرتبط

• ارائه مدارك معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارك و مستندات مذکور در اسناد ارزیابی کیفی 
نكته 1: ارائه اصل و یا کپی برابر اصل مدارك فوق االشاره در زمان بازگشایی پیشنهادها الزامی است .

 برنامه زمانی مناقصه : • مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی : از تاریخ 99/03/07 لغایت ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 99/03/12 
• آخرین مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی  : ساعت 19:00روز دوشنبه مورخ 99/03/26

• اعالم نتایج ارزیابی کیفی :  99/04/01 
• مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 99/04/01 لغایت ساعت 19:00روز چهار شنبه مورخ 99/04/04 
• آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد : ساعت 13:30 یكشنبه مورخ 99/04/15  

• زمان و مكان بازگشایی پاکات : ساعت 14:00روز یكشنبه مورخ 99/04/15  - سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی
با توجه به اینكه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت 
)س��تاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد ش��د لذا الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
الزم به ذکر است اسناد از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه 
و ارزیابی کیفی ، بایس��تی اس��ناد را تا آخرین مهلت ذکر ش��ده در آگهی از طریق س��امانه س��تاد دریافت و یا بارگذاری نمایند. مناقصه گران تایید شده در ارزیابی 
کیفی می بایس��ت اس��ناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الكترونیكی دولت تا قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصات بصورت فیزیكی نیز تحویل 

دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شرکت گاز استان خراسان جنوبی نمایند .
ضمنًا ارائه مدارك و دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . 

این آگهی در سایتهای   http://iets.mporg.ir www.shana.ir ، www.nigc-skgc.ir قابل رؤیت می باشد .
 روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی

  

/ع
99
01
49
9

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی كیفی 
اول )تجدید مناقصه عمومی و  یك مرحله ای شماره  1399.950( ت 
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درس نفتکش های ایرانی  به جنگ طلبان آمریکایی    مهر: حجت اهلل سلطانی، سفیر ایران در ونزوئال گفت: اقدام آمریکا در تعرض نکردن  به نفتکش های ایرانی  نشان داد همچنان در الیه هایی از حاکمیت 
در این کشور عقل، دوراندیشی و تدبیر زنده است. این موضوعات باید به جنگ طلبان بفهماند که رعایت مقررات و معاهدات بین المللی توسط دولت ها از جمله آمریکا، جهانی امن تر را برای همه کشورها و آمریکا 

ایجاد خواهد کرد.

مجلس  امروز  افرازه   سیاست/مینا   
آغاز  رسمی  طور  به  را  خود  کار  یازدهم 
چالش های  از  یکی  شفافیت  کرد،  خواهد 
جدی برای بهارستان نشینان  است که از 
مجلس دهم آغاز شد، اما این شفافیت چه 
ابعادی دارد و چه نوع شفافیتی مشکالت 
حکمرانی در کشور را حل خواهد کرد و به 
را دوا خواهد کرد.  قول معروف درد مردم 
محمدرضا علیزاده، کارشناس 
قانون گذاری  حوزه  مسائل 
درباره  قدس  با  گفت وگو  در 
شفاف سازی  ضرورت 
همانند  حاکمیتی  نهادهای 
و  اسالمی  شورای  مجلس 
اولویت های شفافیت در حوزه 
کرد:  اظهار  یازدهم،  مجلس 
مانند  حاکمیتی  نهادهای 
قوه مجریه، نهادهای قضایی 
انجام  برای  قانون گذاری،  و 
وظایف و اختیاراتشان پول و 
قدرت زیادی دارند. این نهادها 
انجام  ممکن است در مسیر 
انحراف  دچار  خود  وظایف 
شوند و به سمت فساد، کم کاری یا ناکارآمدی 
پیش بروند، به همین دلیل است که تعدادی 
از مردم به نمایندگی از عامه جامعه انتخاب 
می شوند تا بر این نهادهای اجرایی نظارت 
کنند و ببینند که آن ها در راستای شعارها و 

وظایف تعریف شده عمل می کنند یا نه.

ضرورت نظارت بر نمایندگان»
محمدرضا علیــزاده ادامه داد: عالوه بر آن، 
این نهادهــای نظارتی موظف اند که انجام 
و توجه به همان اهدافــی که مردم دارند 
را برای نهادهای اجرایی تثبیت کنند و به 
نمایندگی از مردم به قانون گذاری بپردازند. 
طبیعی است نمایندگانی که چنین وظایفی 
را بر عهده دارند، برای انجام آن از اختیارات 
گسترده ای هم برخوردارند؛ بنابراین ضرورت 
بحث شفافیت این است که با توجه به اینکه 
نمایندگان اختیــارات فراوانی دارند و قرار 
است اقدام هایی را در حیطه اختیاراتشان 
انجام دهند، از کجا مشــخص اســت که 
خودشان دچار فساد و ناکارآمدی نشوند و یا 
با دولت زد و بند نداشته باشند؟ به طورکلی، 
طرح شفافیت درصدد آگاه سازی است که 

نمایندگان چه اقدام هایی را انجام می دهند.

ضرورت انتشار اظهارات نمایندگان»
کارشناس مسائل حوزه قانون گذاری تصریح 
کرد: البته اولویت بندی در شفافیت، موضوع 
مهمی اســت. هیچ شــخصی نمی گوید 
شــفافیت اقدامی عوام فریبانه اســت، اما 
آن هایی که بــه طرح هایی همچون طرح 
شــفافیت آرای نماینــدگان نقــد دارند، 
انتقادشان بیشتر به نحوه اولویت بندی آن 
اســت. این افراد بر این باورند که در حال 
حاضر به جــای اینکه روی شفاف ســازی 
آرای نمایندگان تمرکز شــود، بهتر است 
که بر اظهارنظرهای آنان توجه کرد. به طور 
مثال، این ســؤال همــواره به عنوان یک 
معضل مطرح اســت که چرا یک طرحی 
که در مرکز پژوهش های مجلس روی آن 
ساعت ها کار کارشناسی و تخصصی صورت 
گرفته است، زمانی که به کمیسیون مربوط 
می رود، محتوای آن تغییر می کند و به کلی 
طرح دیگــری از آب درمی آیــد؛ بنابراین 
از همین جهت شفاف ســازی و انتشــار 
اظهارات و موضع گیری های نمایندگان در 

کمیسیون ها مهم است.

چرا نمایندگان در کمیسیون های »
تخصصی شرکت نمی کنند؟

وی همچنیــن افــزود: مســئله دیگر در 
حوزه شــفافیت مجلس، شرکت اعضای 
کمیســیون ها در جلسات اســت. شاهد 
هستید که بسیاری از جلسات کمیسیون ها 
به حدنصاب الزم نمی رسد یا حتی پس از 

رســیدن به حدنصاب هم در بیشتر اوقات 
می بینیــم که نماینده ها اطــالع و دانش 

چندانی درباره آن موضوع ندارند.
علیزاده گفت: برخــی دیگر معتقدند که 
ممکن اســت نماینــده ای در حین انجام 
وظایف دچار فساد مالی شود؛ بنابراین باید 
اولویت بر شفاف سازی جریان مالی نماینده 
باشــد تا وی را از برخی سوء استفاده های 
مالی از موقعیــت خویش برحــذر دارد. 
حتی دعوت برخی میهمان هــا و افراد به 
کمیسیون ها نیز موجب فساد است، بدین 
معنی که ممکن است نماینده با برخی زد 
و بندها برخی میهمان ها را به کمیسیون 
دعوت کند و سرانجام این دعوت به دریافت 
پول از ایــن افراد منتهی شــود. موضوع 
شــفافیت ثروت نماینده و افراد نزدیک به 
وی گرچه اهمیــت دارد، اما جریان مالی 
نماینده ها معموالً نزدیک انتخابات به صورت 
جدی مطرح می شــود و در این شــرایط 
شــاهد بده بســتان های مالی نمایندگان 
هســتیم؛ بنابراین تا وقتی که جریان مالی 
نمایندگان و محتوای جلسات کمیسیون ها 
را شفاف نکرده باشیم، نمایندگان در بررسی 
موضوعات صرفاً بر اســاس آن چیزی که 
مردم دوست دارند، تصمیم می گیرند و نه 

چیزی که کارشناسی شده است.

سنجش کارآمدی نمایندگان»
این کارشــناس حوزه تقنین معتقد است: 
وقتی پای شفافیت آرا به میان می آید، تنها 
این بحث مطرح می شود که آیا نماینده به 
آن موضوع مطروحه  رأی مثبت داده است 

یا منفی و عمالً نمی توان روی محتوا بحث 
کرد، این در حالی اســت که حتی ممکن 
اســت نماینده از محتوا خبر نداشته باشد 
و صرفاً بر اســاس نظر اطرافیان به آن رأی 
داده باشد. اگر کارآمدی نماینده و محتوای 
دستور جلسات کمیســیون ها در اولویت 
باشــد، باید به اظهارنظر نماینده ها توجه 
کــرد و فهمید که آیا اعضا اطالعات الزم و 
دیدگاه های کارشناسی دارند یا نه. گرچه 
رأی دادن نیز یک نوع اظهارنظر صفر و یکی 
است، اما تا وقتی   در کمیسیون ها به روی 
ملت بسته باشد و مردم ندانند درون آن ها 
چه می گذرد، شفاف شدن آرای نمایندگان 

لزوماً اتفاق ایده آلی نیست.

حریت » و  وزارتخانه ها  از  حقــوق 
نمایندگان

وی اظهار کرد: آقای الریجانی سال 98 در 
نشست با خبرنگاران عنوان کرد شفافیت 
آرا به نوعی حریت نماینده را از بین می برد، 
درحالی که نمی توان این اظهارنظر را 100 
درصد قبول دانست؛ زیرا در قضیه سی اف 
تی، پالرمو و برجام تقریباً مشخص بود افراد 
چه رأیی خواهند داد، زیرا اظهارات موافقان 
و مخالفان به نوعی آرای آنان را مشــخص 
می کرد. نکته دیگر آنکه، متأسفانه اتفاقاتی 
که به تازگی در حال وقوع اســت، بیشتر 
از شفافیت آرا حریت مجلس را زیر سؤال 
می برد. به طــور مثال، اکنون نماینده هایی 
عضــو کمیســیون انرژی هســتند که از 
وزارت نفت حقــوق می گیرند، درحالی که 
کمیســیون انرژی و اعضای آن قرار است 
بر عملکرد وزیر نفت نظارت داشته باشند؛ 
بنابراین چنین مسائلی حریت نماینده را 
تحت تأثیر قــرار می دهد و باید راه بروز آن 

را سد کنیم.
محمدرضا علیزاده بیــان کرد: همچنین 
عضویــت نمایندگان در کمیســیون های 
تخصصی کــه به نوعی با حــوزه کاری و 
تحصیلی آن ها مرتبط است، بدیهی است 
که حریت و اســتقالل رأی آن ها را تحت 
تأثیر قرار می دهد و ممکن اســت بررسی 
طرح ها و لوایح را با برخی مالحظه کاری ها 
انجام دهند و به دلیل تعارض منافعی که 
دارند به سمت فســاد یا ارائه نظرات غیر 

کارشناسی پیش بروند.

گفت وگو با محمدرضا علیزاده، درباره پیدا و پنهان عملکرد مجلس

شفافیت کمیسیون ها  مهم تر از شفافیت آرا

  قطع پخش شــبکه جهانی )الکوثر( روی یوتل ست به دلیل کارشکنی دولت س
روحانــی!؟... دقیقاً شــب روزجهانی قــدس! آن هم به صورت ناقــص و حداقلی 
تخصیص دادن بودجه ارزی صدا و ســیما از ســوی دولت روحانی، موجب قطع 
پخش برنامه های شبکه الکوثر برای کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا شد، حاال 
ملت های خاورمیانه را تصور کنید که شبکه ملجأ و پناهشان در شب جمعه آخر 
ماه رمضان قطع می شــود! مسلماً اولین فکری که می کنند آن را توطئه  اسرائیل 
می دانند و اســرائیل هم این وســط بگوید کار من نبود! آبروی ملت ایران می رود 
آن موقع نمی گویند توطئه دولت روحانی بوده می گویند، دولت اصالح طلب ایران 

پیامی روشن و خیلی)خاص( به اسرائیل داده که...!؟ 09360006158
به کشوری می گویند دارای عزت و اقتداراست که فساد اداری، زورگویی و فقر و س

ستمگری وجود نداشته باشد. 09190007927
از حقوق اردیبهشــت من نســبت به فروردین 800 هزار تومن کسر شد. گور س

پدر من نظامی 75 ســاله با تقبل هزینه های افسار گســیخته و با داشتن آبرو و 
ریش و موی ســفید. آسم شــدید و بیماری قلبی و آرتروز دردناک از بی پولی یا 
باید خود درمانی کنم یا بی تفاوت به آینده ای دردناک تر بنشینم. تشکر از کرونا که 
سبب شد قاچاقچیان و محتکران مملکت ظاهراً از زندان به لواسان منتقل شوند. 

09150002831
آقــای الریجانی کجــا مجلس دهم مظلــوم بود برعکس ظالــم بود-ظلم به س

بازنشستگان؛ کوتاهی در برابر خودروساز؛ وزرا؛ تورم؛ احتکار و ... 09150007463
عده ای ســودجو و فرصت طلب در کنار شهرها و روستاها مردم ساده را با قول س

دادن با یک میلیون تومان ســپرده و با وعده هرماه 5 تا 10 میلیون ســود گول 
می زنند و فعالیتشان گسترش یافته! از اطالعات و رسانه ها می خواهم مردم را در 

جریان بگذارند. 09370004777
به قول آقای رسایی چرا از سلطان خودرو نمی پرسند از طریق چه کسانی این س

آقا۶هزارو700دســتگاه خودرو ثبت نام کرده، در اصل باید رابطان اعدام شوند، تا 
درس عبرتی برای سایران باشد. 09350009105

برای سیاست رشد جمعیت چرا مثل روسیه دولت عمل نمی کند، به هر خانواده س
ایرانی که صاحب فرزند می شود مبلغ ۲0میلیون تومان برای کمک خانواده دولت 
بدهد همه تشــویق به فرزندآوری می شــوند، اگربه همین صورت پیش برود نه 

سربازی در پادگان ها خواهیم داشت و کشورمان پیر می شود. 09150006751
چــرا نمایندگان مجلس و مدیران متخلف بازارخــودرو را این قدر کم مجازات س

کردنــد؟ گناه اصلی آن ها ایــن بود که جاده صاف کن امثــال وحیدونجوابودند. 
09330001346

آقای الریجانی شــما مظلوم بودید!!! یامردم شــریف ایران، شماها آمدید دالر، س
گوشت، مسکن و... چند بود!؟این بازی با کلمات قدیمی شده. مظلومیت هرکس از 

روی حساب بانکی اش معلوم می شود. 09330004252
باید به کسی هم که این تعداد ماشین را برای آقای سلطان و خانمش نوشته حکم س

اعدام داد. 09150008409
اپلیکیشن و سایت دریافت رسید اقساط بیمه عمر بیمه ایران اصالً کار نمی کند، س

این چه جور خدمات دادن به مردم است؟09350007101

 ابالغ قانون »مقابله با اقدامات خصمانه ©
رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت« 

سیاست: رئیس جمهــور قانون »مقابله با 
اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه 
صلح و امنیت« را برای اجرا به وزارتخانه های 
کشــور، اطالعات، امور خارجــه و دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مســلح، شورای عالی 
امنیت ملی و قوه قضائیه ابالغ کرد. مطابق 
این قانون، همه دستگاه های اجرایی کشور 
مکلف اند در چارچوب سیاست های کلی نظام و بهره مندی از ظرفیت های منطقه ای 
و بین المللی، با اقدام های خصمانه رژیم صهیونیســتی علیه مردم مظلوم فلسطین، 
کشورهای اسالمی و جمهوری اسالمی ایران و نقش مخرب این رژیم نامشروع در برهم 
زدن صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی و نقض گسترده و سامان مند )سیستماتیک( 
حقوق بشر اعم از جنگ افروزی، اقدام های تروریستی، جنگ الکترونیک، استفاده از 
تسلیحات سنگین و سالح های ممنوعه علیه غیرنظامیان، محاصره انسانی، شهرک 
سازی، آواره کردن مردم فلسطین، تالش برای انضمام بخش های دیگری از سرزمین 
فلســطین، ادامه اشغال سرزمین فلسطین و بخش هایی از سوریه )جوالن(، لبنان و 
دیگر سرزمین های اشغالی مقابله نمایند. گفتنی است، این قانون در جلسه علنی روز 
دوشنبه مورخ ۲9 اردیبهشت 1۳99 مجلس شورای اسالمی، تصویب شد و در تاریخ 

۳1 اردیبهشت به تأیید شورای نگهبان رسید.

ناگفته های نوری مالکی از سال های حضور شهید سلیمانی در عراق

 فقط حاج قاسم بود که به محض احتیاج ©
سالحمان  را تأمین می کرد

ایســنا: نوری المالکی که در ســال های 
۲00۶ تا ۲015 نخســت وزیر عراق بود؛ 
ارتباط مســتمری با ایران و حاج قاســم 
سلیمانی داشت. نوری المالکی در گفت وگو 
با »ویژه نامه مکتب حاج قاسم« از روزهای 
ســخت شــکل گیری حشدالشــعبی تا 
عملیات های مهم این نیرو علیه داعش به 

همراه حاج قاسم سلیمانی گفتنی های زیادی داشته است.

مقابله سوخوهای ایرانی با داعش»
وی در بخشــی از این گفت وگو به مسئله کارشکنی آمریکا و محور غرب در ارسال 
تجهیزات نظامی به عراق زمان حمله داعش اشاره کرد و درباره حمایت ایران از ارتش 
عراق گفت: در حقیقت کسی که به ما کمک کرد و نیازمان را به سالح برآورده کرد 
و خدا رحمتش کند؛ حاج قاســم بود. در همین محل اقامت من و شب درباره نوع 
اسلحه به توافق می رسیدیم و روز بعد بالفاصله و به شکل مستقیم سالح وارد عراق 
می شد. رایگان نبود، آن را می خریدیم؛ از کشورهای دیگری هم سالح می خریدیم، 
ولی سالح در دسترس و زیاد نبود؛ فقط حاج قاسم بود که به محض احتیاج سالح را 
از ارتش ایران و سپاه پاسداران ایران می آورد و آن را برای نبرد با خود همراه داشت 
و با این کار و این اقدامش وضعیت را نجات داد. او ســالح و تجهیزات و امکانات را 
برای ما مهیا کرد و عالوه بر آن، راهبرد جنگ و تحلیل نظامی و قدرت دانش نظامی 
و امکاناتی خودش و فرماندهانش را به میدان برای کمک به ما می آورد. این عالوه 
بر وجود برخی از کارشناسانی بود که نیروها و نیروهای الحشد الشعبی را همراهی 
می کردند. بسیاری از سالح های مختلف، تجهیزات، دستگاه ها و پهپادهایی که در 
جنگ مورد اســتفاده قرار می گرفت را می خریدیم و ایران نیاز ما را تأمین می کرد. 
حتی نیاز مبرم به هواپیماهای ســوخو پیدا کردیم و از حاج قاسم خواستیم که به 
ما سوخو ایرانی بفروشند و در عمل توانستیم با کمک آن ها جلو بسیاری از کارهای 

خرابکارانه داعش را بگیریم.

حضور میدانی حاج قاسم در نبرد با داعش»
وی در بخشی از گفت وگو به حضور مستقیم حاج قاسم سلیمانی در میدان های نبرد 
اشــاره و ادامه می دهد: پس از اتمام دوران نخست وزیری ام به مناطق درگیری که 
باالی دیالی واقع شده اند، رفتم. به منطقه ای رسیدیم که میان داعش و نیروهای ما 
قرار داشت جایی که ارتش و الحشد با هم بودند. وضع خطرناک بود و به من اجازه 
ندادند آن جا زیاد بمانم؛ زیرا گلوله باران ادامه داشــت، یک لحظه دیدم حاج قاسم 
از خودرو پیاده شد، او از سمت جبهه دشمن و خط تماس آمده بود. از او پرسیدم: 
کجا بودی و چگونه رفتی آن جا، به من گفت: تو این جا چه کار می کنی؟ این مرد 
)در جبهه( حضور داشــت و در دفتری خارج از عراق ننشسته بود و جنگ را از آن 
دفتر هدایت نمی کرد یا حمایت و کمک اش را از دفتری خارج از عراق ارائه نمی کرد، 
بلکه او در خط مقدمی  بود که برادران به من اجازه نمی دادند در آن جا بمانم و به من 
گفتند که منطقه خطرناک است. وقتی در یک سفر دیگر به منطقه الصقالویه پس 
از محاصره و فتح آن رفتیم، همین که به مرزهای الصقالویه رسیدیم مرا نگه داشتند 
و گفتند که منطقه خطرناک است، در این لحظه هم حاج قاسم از خودرواش پیاده 

شد و کنار ما ایستاد.

منتخب مردم تهران در گفت وگو با قدس:
فساد برخی نمایندگان نشان ©

داد ساختار نظارت درونی 
مجلس باید اصالح شود

قدس آنالیــن: زهره ســادات الجوردی، 
منتخــب مردم تهــران، ری، شــمیرانات و 
اسالمشهر در گفت وگوبا قدس آنالین با تأکید 
بر اینکه در مجلس جدید یکی از برنامه های 
جدی و اولویت دار احیــای نقش مجلس و 
جایگاه آن خواهد بود، خاطرنشــان کرد: در 
ایــن حوزه یکی از ارکان مهــم و تأثیر گذار، 
نقش مدیریت مجلس و هیئت رئیســه آن، 
به ویژه توانایی ها و اهتمام کســی است که 

مدیریت این قوه را بر عهده می گیرد. 
وی در بخشی از این گفت وگو با بیان اینکه 
امروز برخی مفاســد و جرایــم و تخلفات از 
سوی شــماری مدیران دولتی و نمایندگان 
رخ داده و منجر به محکومیت آن ها شــده، 
کــه اتفاقی اســف بار اســت، اظهــار کرد: 
متأســفانه عده ای خود را خــواص دیدند و 
برای خودشــان سهم ویژه از بیت المال قائل 
شــدند و به جای خدمتگزاری، رانت خواری 
و فســاد کردند که محاکمه این افراد توسط 
دســتگاه قضایی، سبب شــد عده زیادی از 
نمایندگان مجلس دهم رد صالحیت شوند. 
بنابراین ضروری اســت در امر نظارت درونی 
مجلس هم اصالحات جدی صورت گیرد و 
یک حساسیت ویژه در مورد حذف زمینه ها و 

بسترهای انحراف به وجود آید.
زهره سادات الجوردی اصالح آیین نامه داخلی 
و نظام مدیریت مجلــس را از برنامه های در 
اولویت نمایندگان مجلس یازدهم عنوان کرد 
و گفت: نباید کسی یا کسانی در مجلس خود 
را ویــژه ببینند. اختیارات و حقوق و وظایف 
همه نمایندگان یکسان و برابر است و با توجه 
به اینکه مجلس یازدهم اکثریت با نمایندگان 
انقالبی و با روحیه جهادی است باید برخی 
از امکانات که در ادوار قبل برای خودشــان 
دیــده بودند برداشــته شــود و زمینه برای 
کشیده شدن نمایندگان به فساد بسته شود. 

هشدار سپاه به قاچاقچیان دریایی 
 شناور حامل قاچاق را ©

در دریا به آتش می کشیم
سیاست: سردار علیرضا تنگسیری در بازدید 
از کشفیات یگان های دریایی سپاه در روزهای 
اخیر در اطراف جزیره قشــم در خلیج فارس 
اظهار کرد: قاچاقچیان با وارد کردن کاالهایی 
که نمونه داخلی آن ها در کشور در حال تولید 
است، به نظام اقتصادی کشور ضربه وارد کرده 
و موجب تعطیلی کارخانه های ما و واحدهای 

تولیدی داخلی می شوند.
وی بیان کرد: برای ما قابل قبول نیست جوانان 
ما از ناحیه قاچاق بیکار شــوند و ارز کشــور 
برای قاچاق کاال از کشــور خارج شود. فرمانده 
نیروی دریایی سپاه با تأکید بر اینکه پیام ما به 
قاچاقچیان آن است که با آن ها شوخی نداریم 
و مبارزه مــا در این زمینه جدی تر از هر زمان 
دیگری اســت، افزود: قاچاقچیان اگر باردیگر 
بخواهند دست به قاچاق بزنند، خدمه شناورها 
را بیرون می کشــیم و شناورهای آنان را با کل 
کاالهایشــان در دریا آتش خواهیم زد. سردار 
تنگسیری با اشاره به حمایت برخی از مسئوالن 
کشورهای همسایه از قاچاق کاال به کشورمان، 
تصریح کرد: مبارزه با صید ترال، مبارزه با قاچاق 
کاال و مبارزه با قاچاق سوخت را به عنوان یکی 
از مهم ترین اولویت های نیروی دریایی سپاه با 
جدیت پیگیری خواهیم کرد و دشمنانی که یک 
مبارزه سیاسی و اقتصادی را با موضوع قاچاق با 
ما شــروع کرده اند، بدانند عزم ما در برخورد با 
قاچاق جزم است و اجازه نخواهیم داد قاچاق، 
ریشه های اقتصاد کشور را مورد ضربه قرار دهد.

 گزافه گویی»لودریان«©
 درباره مسائل داخلی ایران

فارس: »ژان ایو لودریــان« وزیر امور خارجه 
فرانســه دوباره به گزافه گویی و تهدید درباره 
محکوم شــدن یک متهم ایرانی-فرانسوی به 
پنج ســال حبس در ایران پرداخت. به نوشته 
خبرگزاری »رویترز«، لودریان مدعی شد تعیین 
مجازات حبس برای این متهم توسط مسئوالن 
قضایی ایران، روابط پاریس با تهران را دشوارتر 
می کند. وی با ادعای اینکه روابط ایران و فرانسه 
پس از صدور حکم محکومیت مخدوش شده، 
گفــت: »این حکم بر اســاس هیچ مبنا و پایه 
جدی بنا نشده و انگیزه ای سیاسی داشت. پس 
ما قاطعانه به مسئوالن ایرانی می گوییم که فریبا 
عادلخواه را بدون تأخیر آزاد کنند«. وزیر خارجه 
فرانسه در گفت وگو با شبکه رادیویی »فرانس 
اینتر«، افزود: »این تصمیم، روابط ما با مسئوالن 
ایرانی را بسیار سخت تر می کند«. حدود 10 روز 
پیش بود که وکیل »فریبا عادلخواه« از محکوم 
شدن وی به پنج سال زندان به دلیل »اجتماع 
و تبانــی به قصد اقدام علیه امنیت کشــور« و 
همچنین یک سال حبس به دلیل »تبلیغ علیه 
نظام« خبر داده بود. عباس موسوی، سخنگوی 
وزارت خارجــه ایران تأکید کرده بود که فریبا 
عادلخواه یک تبعه ایران محسوب و به عنوان 
یک ایرانی از تمامی حقوق شهروندی شناخته 

شده برای اتباع ایرانی بهره مند است.

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

اگر کارآمدی 
نماینده و محتوای 
دستور جلسات 
کمیسیون ها در 
اولویت باشد، باید به 
اظهارنظر نماینده ها 
توجه کرد و فهمید 
که آیا اعضا اطالعات 
الزم و دیدگاه های 
کارشناسی دارند 
یا نه

بــــــــرش

 سیاست   حجت االسالم حسن روحانی دیروز در تماس 
تلفنی با رئیس جمهور سوئیس با بیان اینکه ملت سوئیس 
همواره در نگاه مردم ایران از جایگاه احترام آمیزی برخوردار 
همه  که  امروز  حساس  و  سخت  شرایط  در  گفت:  بوده اند، 
کشورها با شیوع ویروس کرونا مواجه هستند، تحریم های غیر 
قانونی آمریکا و افزایش فشار اقتصادی شرایط را برای مردم 
ایران سخت تر کرده است . وی با استقبال از اقدام سوئیس در 
راه اندازی سازوکار مالی، بر ضرورت فعال تر شدن این سازوکار 
مالی تأکید کرد و افزود: ایجاد این سازو کار می تواند در این 
شرایط سخت تأثیر گذار باشد و انتظار داریم با فعال تر شدن 
این سازوکار مالی، مواردی از منابع مالی ایران در برخی کشورها 

از این مسیر عملیاتی شود.

رئیــس جمهور در بخش دیگری از این گفت و گو با اشــاره به 
اهمیت حفــظ برجام به عنوان یک توافــق بین المللی، اظهار 
کرد: ضرورت دارد که اتحادیه اروپا به ویژه سه کشور اروپایی در 
قبال حفظ برجام اقدام های الزم را برای ایجاد توازن در اجرای 
تعهدات برجامی انجام دهند و سوئیس هم می تواند کمک کند 

تا پایه های برجام استحکام یابد.

ابراز تأسف خانم رئیس از خروج آمریکا از برجام»
خانم سیمونتا ســوماروگا ، رئیس جمهور سوئیس نیز با بیان 
اینکه ســوئیس همچنان تالش خود برای فعال تر شدن ساز 
وکار مالی سوئیس نســبت به ایران را انجام خواهد داد، گفت: 
وام درخواســتی ایران از صندوق بین المللی پول برای مقابله با 

بیماری کووید 19 می تواند از طریق این سازوکار مالی عملیاتی 
شود. رئیس جمهور ســوئیس با ابراز تأسف از خروج آمریکا از 
برجام بر ضرورت حفظ این توافق بین المللی تأکید کرد و گفت: 
برای حفظ برجام همه تالش خود را انجام خواهیم داد و سایر 
طرف هــای اروپایی را نیز بر این امر و عمل به تعهدات ترغیب 

خواهیم کرد.

گفت وگو

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

گزارش خبری

دولت

روحانی در تماس تلفنی با رئیس جمهور سوئیس:

انتظار داریم ساز و کار مالی سوئیس فعال تر باشد
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 سیاست/ افرازه  مجلس یازدهم در حالی امروز با حضور 
رؤسای قوا به طور رسمی آغاز به کار می کند که تحرکات برخی 
نمایندگان برای تصاحب کرسی ریاست مجلس نیز در روزهای 
اخیر شدت گرفته و هر کدام از نامزدهای کرسی ریاست، تالش 
می کنند تا بتوانند دیگر نمایندگان را در مسیر رئیس شدن قانع 

و با خود همراه کنند.

برگزاری نشست های اقناعی از سوی دو رقیب جدی»
در همین راستا، محمد باقر قالیباف که یکی از سه گزینه اصلی 
و مطرح برای ریاست مجلس است، دیروز نشستی را با عنوان 
»هم افزایــی برای مجلس قوی، کارآمد و انقالبی« تدارک دیده 
بود که در آن 178 نفــر از نمایندگان مجلس یازدهم حضور 
یافتند. قالیباف در این جلســه اظهار کرد: تحول کشور باید از 
درون مجلس اتفاق بیفتد و این امر کار یک فرد و یک گروه و 

یک فراکسیون نیست و نیاز به تک تک ما دارد.
اما همزمان با این مراسم، محمدرضا حاجی بابایی دیگر نامزد 
کرســی ریاســت و یکی از رقبای جدی قالیباف نیز نشست 
هم اندیشــی »مجلس تراز انقالب اسالمی« را با حضور بیش از 
۳8 نفر از نمایندگان برگزار کرد  که در آن حضور افراد وابسته 

به دولت نهم و دهم نیز پررنگ بود.
حاجی بابایی در این نشســت گفت: مجلــس یازدهم باید با 
بقیه مجالس فرق کند، این مجلس در صورتی موفق است که 
نمایندگان کل کشــور در آن دخیل باشند و شایسته ساالری 

کنند و از تمام مردم در این مجلس حضور داشته باشند.
وی افزود: یک نماینده از نظر اجرا تا حد فرماندار آن شهر عمل 
می کند، نمایندگان نباید اسیر اقتصاد لیبرالی شوند، اگر مجلس 
یازدهم را مردمی کردیم موفق می شویم؛ بنابراین همه باید در 

قدرت حضور پیدا کنند، این را باید امروز تعیین کنیم.

فریدون عباسی به صورت مستقل نامزد می شود»
حمیدرضــا حاجی بابایی که در دوره قبلی مجلس نیز حضور 
داشت و در کارنامه کاری خود سابقه وزارت آموزش و پرورش 
دولت دهــم را دارد، تــالش می کند با همــراه کردن طیف 
نمایندگان وابســته و منتســب به جناح احمدی نژادی ها راه 
خود را  برای تصدی ریاست مجلس هموار کند و شاید انصراف 
علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی و شمس الدین حسینی وزیر 
امور اقتصاد و دارایی دولت احمدی نژاد از نامزدی ریاست را نیز 

باید در همین راستا دانست.
 همچنین علی نیکزاد گرچه عنوان کرده برای ریاســت نامزد 
نخواهد شد و خود را با حمیدرضا حاجی بابایی در یک کشتی 
می بیند، اما از تصمیم خود برای نامزدی نایب رئیسی خبر داده 

است.
البته این در حالی اســت که فریدون عباســی، رئیس سابق 
ســازمان انرژی اتمی جمهوری اســالمی ایران در دولت دهم 
نیز در هنگام ســخنرانی خود در این نشست، از اعالم نامزدی 
برای ریاســت مجلس یازدهم خبر داد و در ادامه گفت: بنده 
به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات ریاست مجلس حاضر 

خواهم شد.
از ســوی دیگر، در حالی که بناســت تا زمان انتخابات هیئت 
رئیسه مجلس، ریاست آن برعهده هیئت رئیسه سنی مجلس 
باشد، دیروز اعضای هیئت رئیسه سنی مشخص شدند. بر همین 
اساس، حجت االسالم سید رضا تقوی، نماینده مردم تهران به 
عنوان رئیس ســنی مجلس و نیز سید مصطفی میرسلیم به 

عنوان نایب رئیس کار خود را آغاز می کنند.

انتشار خبر تقلبی بودن مدارک تعدادی از نمایندگان »
در آغاز مجلس

اما در میان اخبار تکاپوی برخی نمایندگان برای ریاست مجلس 
و رســمیت یافتن دوره یازدهم از امروز، موضوع تقلبی بودن 
مدارک تحصیلی تعداد دیگری از نمایندگان مجلس یازدهم بار 
دیگر خبرساز شد که اسداهلل عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه 
مجلس دهم در این باره تصریح کرده تخلف هشــت نماینده 

مجلس یازدهم در مدرک حوزوی و دانشگاهی محرز است. 
وی در این باره گفته: منتخبان اســتان اصفهان و استان های 
جنوبی جزو نمایندگانی هستند که مدارکشان مخدوش و دچار 
ایراد است و  اســامی نمایندگانی که مدرک آن ها دارای ایراد 
اســت به شورای نگهبان ارجاع شده است. عباسی در حالی از 
پاسکاری این موضوع بین شورای نگهبان و وزارت کشور و عدم 
پاسخگویی آن ها سخن گفته که چندی پیش نیز جعلی بودن 
مدرک تحصیلی نماینده تفرش در مجلس یازدهم منتشر و این 
موضوع توسط شورای نگهبان تأیید شد و بدین ترتیب باید در 
مرحله میان دوره ای مجلــس فرد جدید برای ورود به مجلس 
یازدهم از حوزه تفرش باردیگر انتخاب شــود. اما انتشــار این 
موضوع دوباره ضرورت اصالح و تصویب هر چه سریع تر قانون 
انتخاباتی و نیز تشــدید نظارت ها و شفافیت انتخاباتی توسط 
نهادهای نظارتی و قانون گذاری را بیش از پیش آشکار می سازد.

یارکشی در دقیقه90 
گزارشی از آخرین تحرکات سیاسیون  برای تصاحب صندلی شماره یک بهارستان

سیاست داخلی
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آغاز شده و تا امروز چهارشنبه هفتم خرداد ماه در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( ادامه خواهد داشت. سرودها در دو نوبت، از ساعت 8 تا 12 و 16 تا 19 اجرا می شود. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 نسیم »مواسات« آستان قدس رضوی 

در مناطق محروم خوزستان، سیستان و کرمان

توزیع 700 هزار بسته غذایی در کشور©
آستان نیوز: در اواخر ماه شعبان بود 
که رهبر معظم انقالب در آســتانه ماه 
مبارک رمضان در فرمایشــات خود بر 
ضرورت دست گیری از مؤمنان نیازمند 
در آســتانه و حین ماه مبارک رمضان 
تأکید کردند. کلیدواژه »مواسات« که از 
سخنان ایشــان برگرفته شده و به آن 

مستقیم اشاره فرموده بودند، میان مردم، نخبگان، دستگاه ها و گروه  های جهادی 
تبدیل به ادبیات مشترک شد و نهضت و رزمایش مواسات در سراسر کشور به راه 
افتاد. در این میان مانند همیشه، گروه های مردم نهاد در صف مقدم قرار داشتند 
و تمرین مواسات را با قدرت به سود نیازمندان انجام دادند. آستان قدس رضوی 
نیز همچون همیشه و به سیاق سیره این نهاد در ادوار و سالیان گذشته پای کار 
آمد و از طریق توزیع بسته های معیشتی کمک کار نیازمندان و دست گیر آنان شد.

پیشگامی بنیاد کرامت رضوی»
با دستور تولیت آستان قدس رضوی، سه استان سیستان و بلوچستان، کرمان و 
خوزستان که جمعیت عظیمی از سیل زدگان را داشتند، در اولویت قرار گرفتند 
و بنیاد کرامت رضوی مأمور تهیه و توزیع 82 هزار بسته معیشتی در استان های 
مذکور شد. 32 هزار بسته معیشتی برای استان کرمان و برای دو استان سیستان 

و بلوچستان و خوزستان هر کدام 25 هزار بسته حمایتی در نظر گرفته شد.

عملیات توزیع با حضور نمایندگان استانی»
مدیــر عامل بنیــاد کرامت رضوی از تهیــه و تدارک حدود 700 هزار بســته 
کمک معیشتی برای نیازمندان سراسر کشور زیر نظر آستان قدس رضوی و توزیع 
تا پایان ماه مبارک رمضان خبر داد. محمدحســین استادآقا با تشریح جزئیات 
خدمات رسانی به محرومان توسط آستان قدس رضوی گفت: بنا به دستور تولیت 
آستان قدس رضوی برای حمایت از سیل زدگان سه استان  سیستان و بلوچستان، 
کرمان و خوزســتان، تهیه و توزیع 82 هزار بسته معیشتی در دستور کار بنیاد 
کرامت رضوی قرار گرفت. اســتادآقا درباره این طرح در سه استان مذکور گفت: 
مراحل تهیه و بسته بندی بســته های کمک معیشتی در تهران انجام شد و این 
محموله ها به مصالی سه شهرستان کرمان، اهواز و زاهدان منتقل و در مراسمی 

با حضور نمایندگان ولی فقیه در این استان ها توزیع شدند.

توزیع 25هزار بسته معیشتی در سیستان و بلوچستان»
حجت االسالم والمسلمین دادخدا خدایار؛ مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در استان سیستان و بلوچستان نیز در زمینه اجرایی شدن این طرح گفت: 
در مصالی قدس شهر زاهدان دومین رزمایش کمک های مؤمنانه با همت آستان 
قدس رضوی برگزار شد؛ تولیت محترم آستان قدس رضوی همواره عنایت ویژه ای 
به این استان دارند و خدمات ویژه ای با این نگاه به استان ارائه شده است. مسئول 
دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان سیستان و بلوچستان عنوان کرد: 
از ابتدای شــیوع کرونا، آستان قدس رضوی در استان پای کار آمد و خدمات و 
اقالم بهداشتی و پزشکی ارائه و توزیع شد. از ابتدای ماه مبارک رمضان نیز کانون 

خادمیاران سالمت آستان قدس رضوی در استان مشغول خدمت رسانی شد. 
وی بیان کرد: عالوه بر این، در اوایل ماه مبارک رمضان هزار و 500 بسته معیشتی 
با محوریت مساجد و ائمه جماعات توسط کانون جهادی دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در استان توزیع شد. خدایار گفت: در حال حاضر نیز در حال توزیع 
25هزار بسته معیشــتی که ارزش هر کدام در حدود 300 هزار تومان و شامل 
برنج، ماکارونی، روغن، قند، حبوبات و متبرکات رضوی است هستیم. وی افزود: 
برای اینکه موازی کاری صورت نگیرد و این اقالم به دست تمام مستحقان برسد 
جلساتی را در خدمت نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان بودیم و 

نهادهای حمایتی نیز پای کار آمدند. 

شناسایی مناطق هدف در خوزستان»
حجت االسالم والمسلمین جلیل علی نژاد؛ مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در استان خوزستان نیز در این زمینه گفت: به همت آستان قدس رضوی 
در ماه مبارک رمضان و پیرو دستور مقام معظم رهبری مبنی بر رزمایش مواسات، 
25 هزار بســته مواد غذایی در سطح استان خوزستان توزیع شد. وی ادامه داد: 
مناطق هدف شناســایی شده برای توزیع این بســته ها شامل مناطق حاشیه 
شهرستان اهواز، شعیبیه، ماهشهر و سربندر، خرمشهر، اروندکنار، شاوور و غیزانیه 

و همچنین مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و هالل احمر بودند. 
علی نژاد تأکید  کرد: در برنامه ریزی صورت گرفته، این بسته ها توسط کانون های 
خادمیــاری توزیع و مراســم نمادینی نیــز برای توزیع این بســته ها با حضور 
محمدحسین استادآقا؛ مســئول بنیاد کرامت رضوی، صادقی؛ سرپرست امداد 
مســتضعفین آســتان قدس رضوی، امام جمعه اهواز و اســتاندار خوزستان و 

نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در مصالی شهر اهواز برگزار شد.

توزیع در مناطق محروم کرمان»
بسته های معیشتی آستان قدس رضوی در دل کویر و میان نیازمندان و محرومان 
استان کرمان نیز توزیع شده است. سیدحسین صابری؛ مسئول دفتر نمایندگی 
آســتان قدس رضوی در استان کرمان با اشــاره به اینکه 32 هزار بسته شامل 
12 قلم مواد غذایی توســط آســتان قدس رضوی توزیع می شــود، اظهار کرد: 
همکاری خوبی با کمیته امداد امام خمینی)ره(، هالل احمر و بهزیستی داریم و 
افراد، شناسایی شده و این کمک ها بین نیازمندان شناسایی شده توزیع می شود. 
مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمان با بیان اینکه آستان 
قدس رضوی همواره توجه خاصی به این استان معطوف داشته، افزود: امسال پس 
از ســیل جنوب استان کرمان این اتفاق انجام شد و با اعالم رزمایش مؤمنانه از 
سوی مقام معظم رهبری بحث کمک به نیازمندان در کشور و استان کرمان مورد 
توجه قرار گرفت. صابری با بیان اینکه کانون های خادمیاری رضوی در اســتان 
کرمان از سال های قبل تشکیل شده و کمک ها توسط اعضای این کانون ها توزیع 
می شود، اضافه کرد: این بســته ها همه نیاز استان را برطرف نمی کند اما سعی 
می کنیم به دســت نیازمندان واقعی جامعه برسد و این بسته ها در آستانه عید 

سعید فطر به  دست نیازمندان شناسایی شده رسید. 

توزیع 2۰۰ هزار بسته معیشتی»
اقدام های حمایتی آستان قدس رضوی صرفاً به طرح مذکور محدود نشده و در 
یک طرح دیگر نیز این مجموعه در 27 استان کشور)به جز استان های خراسان 
رضوی، سیستان و بلوچستان، کرمان و خوزستان( مبادرت به توزیع 200 هزار 
بسته معیشتی کرده است. عالوه بر این خادمیاران رضوی سراسر کشور 150 هزار 
بسته معیشتی را تدارک دیده و در حال توزیع آن ها هستند؛ در مجموع بسته های 
معیشتی آستان قدس رضوی با اعتباری افزون بر 100 میلیارد تومان تهیه شده 
که از این مبلغ 65 میلیارد تومان توسط آستان قدس رضوی و 35 میلیارد توسط 

خادمیاران و کانون های خدمت تأمین شده اند.

مدیر درمان مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی خبر داد

 آماده باش پنج پایگاه  فوریت های پزشکی در©
 حرم مطهر رضوی

آستان: مدیر درمان مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی از آماده باش پنج پایگاه 
ثابت فوریت های پزشکی این آستان ملکوتی به مناسبت بازگشایی حرم مطهر 
رضوی خبر داد.حسن اخوان مهدوی گفت: پنج پایگاه فوریت های پزشکی این 
مؤسسه به منظور حفظ سالمتی و آرامش زائران و مجاوران و ارائه خدمات رایگان 
به بیماران اورژانسی از شامگاه یکشنبه چهارم خردادماه به  صورت شبانه روزی در 
صحن های جامع رضوی، جمهوری اسالمی، انقالب اسالمی، آزادی و امام حسن 
مجتبی)ع( مجدد فعالیت خود را آغاز کردند. وی گفت: پایگاه مجهز فوریت های 
پزشــکی صحن امام حســن مجتبی)ع( حرم مطهر رضوی با مشــارکت فعال 
خادمیاران سالمت رضوی دارالشفا امام رضا)ع( در دو بخش مجزای خواهران و 
برادران به بیماران اورژانسی خدمت می کند. مدیر درمان مؤسسه درمانی آستان 
قدس رضوی با اشــاره به اســتقرار دو آمبوالنس این مؤسسه در اماکن متبرکه 
رضــوی افزود: نیروهای حاضر در بخش های مختلف دارالشــفا امام رضا)ع( نیز 
افزایش یافته و این مؤسســه آمادگی کامل برای خدمت رسانی به عموم بیماران 

اعم از زائر و مجاور را دارد. 

مدیر  کاشانی  مروج  محمدحسین    
پروژه تولید عطر رضوی در شرکت کسب 
و کار رضوی گفت: شمیم عطر رضوی به 
می پیچد.مهندس  کشور  سراسر  در  زودی 
علیرضا پوراعظمی در گفت وگو با خبرنگار 
اینکه  بر  عالوه  پروژه  این  گفت:  قدس 
اهمیت زیادی از نظر خوشبوسازی فضاهای 
مربوط به رواق های مقدس اماکن متبرکه 
الحجج)ع(  ثامن  حضرت  ملکوتی  حرم 
دارد، از نظر توجه به تولیدات و محصوالت 
داخلی که توسط کارشناسان و متخصصان 
ایرانی تولید می شود هم حائز 
هم  افزود:  وی  است.  اهمیت 
دستگاه   170 حدود  اکنون 
کانال های  در  عطرافشان 
هواساز مربوط به روضه منوره 
امام  بارگاه مطهر  رواق های  و 
در  که  دارد  وجود  رضا)ع( 
سال های گذشته برای تأمین 
برای  نیاز  مورد  عطر 
فضاهای  خوشبوسازی 
ملکوتی  حرم  زیارتی 
عطر  از  هشتم)ع(  امام 
موجود  اسانس های  و 
آن ها  بیشتر  که  بازار  در 
فرانسه  کشور  ساخت 
می شد. استفاده  بود 

مدیر پــروژه تولید عطر 
رضوی در شرکت کسب 
و کار رضــوی ادامه داد: 
در گذشته حدود 4 تن از 
مصرف  برای  عطرها  این 
ســالیانه جهت خوشبوســازی رواق های 
متبرکــه حرم مطهر رضوی خریداری و به 

مصرف می رسید.
این مقام مســئول اضافه کرد: بر اســاس 
تصمیم های مدیران و مســئوالن آســتان 
قدس رضوی قرار شــد توسط شرکت ها و 
مؤسســه های داخلی آستان قدس رضوی 
نســبت به تهیه و تأمین عطر منحصر به 
فرد و مورد نیاز برای خوشبوســازی اماکن 
متبرکه بارگاه مقدس حضرت رضا)ع( اقدام 
شود.پوراعظمی اظهار کرد: بدین منظور از 
سال گذشته شــرکت کسب و کار رضوی 
با انجام مطالعات و بررســی های مربوط و 
کارشناســی الزم، نسبت به انجام و اجرای 

پروژه تولید عطر رضوی اقدام کرد.

شناسایی رایحه منحصر به فرد»
مدیر پروژه عطر رضوی در بخش دیگری از 
سخنانش گفت: در گام نخست برای دستیابی 
به رایحه منحصر به فرد در مجموعه اماکن 
متبرکه رضوی ســاختار هرم بویایی رایحه، 
تدوین و به شرکت های برتر تولیدکننده عطر 
و رایحه در ســطح جهان مانند کشورهای 
فرانسه، سوئیس، اســپانیا، آلمان و تعدادی 
از شــرکت های داخلی در ســطح کشور در 
سال گذشته ارسال شــد.وی اضافه کرد: به 
دنبال این اقدام، نمونه های تولیدی از سوی 
شرکت های خارجی و داخلی به شرکت کسب 
و کار رضوی ارســال شد که مورد بررسی و 
کار کارشناسی قرار گرفت.این مقام مسئول 
افزود: سپس به منظور شناسایی شرکت های  
فناور و نوآور در زمینه بومی ســازی صنعت 
تولید عطر، با مشارکت ستاد زیست فناوری 
نهاد ریاست جمهوری مستقر در تهران و در 
راستای شناسایی مجموعه های تولیدکننده 
عطر در این زمینه اقدام شد.مدیر این پروژه 
یادآور شد: روند تکمیل پروژه شناسایی این 
مجموعه های تولیدکننده عطر همچنان ادامه 
دارد و امیدواریــم مراحل نهایی و پایانی این 

پروژه تا شهریور سال جاری به اتمام برسد.

سه رایحه برتر، انتخاب و رتبه بندی شدند»
پوراعظمی درباره انتخاب رایحه های برتر از 
میان رایحه های ارســالی از سوی شرکت ها 
و مؤسســه های داخلی و خارجی به شرکت 
کسب و کار رضوی عنوان کرد: پس از بررسی 
و انجــام کار کارشناســی روی رایحه های 
ارســالی از شــرکت های داخلی و خارجی، 
تعــداد 10 نمونه برتر انتخــاب و آزمایش 
مربوط به خوشــایندی و تناســب رایحه با 
فضا و ویژگی های بــارگاه مطهر رضوی در 
بیــن زائران حرم مطهر امام هشــتم)ع( در 
سال گذشته انجام شــد.وی ادامه داد: پس 
از بدست آمدن نتایج حاصله، سه نمونه برتر 
مورد رتبه بندی قــرار گرفته و فرایند تولید 
نمونه های اولیه هم اکنون در دســت اقدام و 
انجام است.پوراعظمی تصریح کرد: امیدواریم 
بــه زودی و پس از دریافت نمونه های مزبور 
تا اواسط خرداد سال 1399 نسبت به انجام 
آزمایشی و تست روی دستگاه های عطرافشان 
موجود در کانال های هواساز رواق های مبارک 
آستان ملکوتی حضرت امام رضا)ع( و روضه 
منوره امام هشــتم)ع( اقدام کنیم.مدیر این 

پروژه تأکید کرد: با این اقدام ها، نتیجه نهایی 
مشخص شده و پس از شناسایی شرکت های 
فنــاور و نــوآور داخلی، با روش مهندســی 
معکوس امیدواریم ان شاءاهلل بتوانیم نسبت 
به بومی ســازی این صنعت اقــدام کنیم و 
پیش بینی می شود از محصول نهایی مربوط 
به عطر منحصر به فرد رضوی در شــهریور 
ســال جاری در صورت فراهم بودن شرایط، 

رونمایی شود.

عطری برای سوغات رضوی زائران»
وی در زمینه ارائه عطر ســوغات رضوی هم 
خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقدام های این 
شــرکت، تهیه عطر ســوغات رضوی برای 
بهره مندی زائــران و مجاوران به عنوان یک 
محصول و سوغات متبرک از آستان مقدس 
حضرت رضا)ع( است تا پس از خریداری ، آن 
را به دیگران اهدا کنند.پوراعظمی اضافه کرد: 
بدین منظور از خرداد ســال گذشته مراحل 
اجرایی پروژه تولید عطر سوغات رضوی انجام 
و در اواخر شــهریور ســال 1398 نخستین 
نمونه تولیــدی در 6 رایحه متنوع شــامل 
ذائقه ها و سلیقه های متفاوت برای استفاده 
روزانه در دو تنوع ویــژه آقایان و بانوان و در 
حجم های 50 و 12 میلی لیتری )سی  سی( 

تولید و با برند رضوی بسته بندی شد.
مدیر این پروژه گفت: در پایان سال گذشته 
حدود 20 هزار عدد از این عطرهای سوغات 
رضوی در حجم های بیان شــده تولید و در 
یکی از معتبرترین شرکت ها و آزمایشگاه های 
کشور فرآوری و موفق به کسب نشان سیب 
سالمت از سوی سازمان غذا و داروی وزارت 

بهداشت و درمان کشور شد.وی خاطرنشان 
کــرد: این 20هزار عدد عطــر تولیدی برای 
خریــداری و بهره مندی زائــران و مجاوران 
در فروشــگاه های مربوط به ارائه محصوالت 
شرکت نان قدس رضوی واقع در بست باب 
الجواد)ع(، بست طبرســی، بست شیرازی 
)هتل قدس( و فروشگاه مرکزی شرکت نان 
قــدس رضوی در بزرگراه آســیایی- میدان 

قائم)عج( مشهد عرضه شد.

خرید اینترنتی و ارسال پستی»
این مقام مسئول درباره رایحه های مربوط به 
عطر سوغات رضوی اظهار کرد: این رایحه ها 
در شــمیم های خوشبوی گل های بهاری و 
همچنین در شمیم های خوشبوی دیگری 
همچون: هلــو، نارنج، مگنولینــا، پرتقال، 
ماندرین، مشــک، کهربا، چــوب صندل، 
جاسمین، دانه درخت تانکا، اسطوخودوس، 
نعناع هنــدی و... با ماندگاری باال و قابلیت 
اســتفاده طوالنی مدت تولید شده و بخش 
تحقیق و توسعه شرکت کسب و کار رضوی 
در حال حاضر مشــغول مطالعه و بررسی 
روی رایحه های جدیــد برای افزایش تنوع 
ســبد محصوالت به منظور فــروش و ارائه 
در مناطق مختلف کشــور است.پوراعظمی 
یادآور شــد: به منظور رفاه حــال زائران و 
مجاوران، متقاضیــان می توانند با مراجعه 
به نشانی اینترنتی  ، پس 
از مشــاهده و کســب اطالعات مربوط به 
خصوصیات و ویژگی های هر رایحه، نسبت 
به خرید اینترنتی و ارسال پستی به نشانی 

مورد نظر آنان، اقدام کنند.

روند تکمیل 
پروژه شناسایی 
این مجموعه های 
تولیدکننده عطر 
همچنان ادامه دارد 
و امیدواریم مراحل 
نهایی و پایانی این 
پروژه تا شهریور 
 سال جاری به
 اتمام برسد

بــــــــرش

حاال حرم مطهر بازگشایی شــده و زائران 
هم موارد بهداشتی را رعایت می کنند، چرا 
شــب ها حرم مطهر باز نباشد؟ شب ها که 

حرم خلوت تر است.  
09150000166

لطفاً ساعت کار پارکینگ های حرم مطهر 
را مشــخص بفرمایید که زائــران بدانند از 
چه ساعتی به بعد نمی توانند از پارکینگ ها 

استفاده کنند. 
09150005437

 ایجــاد فضــای جلــو پیشــخوان که در 
صحن ها برای فاصله زائــر باایوان وپنجره 
فوالد ایجاد شــده به وسیله چیدمان گلها 
بســیار هوشــمندانه بود که جــا دارد از 
دســت اندرکارانش تشکر کرد .اینکه بجای 
نرده های آهنی از موانع گیاهی استفاده شده 
خود احترام وشأنیت برای زائر ایجاد می کند 
و اگر این حائل گلدانی شمشاد با چیدمان 
متنوع گل ایجاد شود اثربخشی بیشتری در 

دل خود دارد .
09350000852

همدلی کریمانه خادمیاران ©
 رضوی شهرستان جیرفت

 با نیازمندان
آســتان: خادمیاران رضوی شهرســتان 
جیرفت در حمایت از اقشــار آســیب پذیر 
یک هزار و 100 بسته معیشتی تهیه و بین 
نیازمندان توزیع کردند.شیوع ویروس کرونا 
برای همه درس های بســیاری داشت و با 
اینکه در جامعه فاصله فیزیکی را بین مردم 
زیاد کــرد اما دل های مؤمنان را به یکدیگر 

نزدیک و نزدیک تر کرد.
مردم مؤمن و متدین شهرستان جیرفت در 
دوران شیوع کرونا سنگ تمام گذاشتند و هر 
نفر به ســهم خود به نیازمندان و محرومان 
کمک کــرد. خادمیاران رضوی هم در کنار 
ســایر نهادها پای کار آمدند و در حد توان 
برای کاهش مشکالت معیشتی نیازمندان 
آستین همت را باال زدند و در سایه همدلی 
و هماهنگی بیــن آحاد ملت، انجام وظیفه 
کردند.در اقدامی شایسته خادمیاران رضوی 
با مشــارکت جمعی از خیــران یک هزار و 
100 بسته معیشتی شامل یک کیسه برنج 
10 کیلویی، دو عدد روغن یک لیتری، دو 
بســته مرغ، دو بسته ماکارونی، یک قوطی 
رب گوجــه و حبوبات به ارزش هر بســته 
3 میلیون ریال برای خانواده های آسیب دیده 
از کرونا تهیه کردند و این بسته ها را با رعایت 
مســائل بهداشتی و حفظ شــأن و کرامت 
خانواده های نیازمند، در مسجدالرسول)ص( 

شهرستان جیرفت توزیع کردند.

از خادمیاران میبدی فعال در ©
رزمایش مؤمنانه قدردانی شد

آستان: در گردهمایی کانون محلی فاطمه 
زهرا)س( شــهیدیه و بارجین شهرســتان 
میبــد از روحانیون و خادمیــاران فعال در 
رزمایش کمک  مؤمنانه با اهدای تابلوفرش 
قدردانی شــد.این مراســم که بــا حضور 
مســئول امور خادمیاران و معاون فرهنگی 
دفتر نمایندگی آســتان قدس استان یزد 
در محل کانون فاطمه زهرا)س( شــهیدیه 
و بارجین برگزار شد، از خادمیاران میبدی 
فعــال در رزمایش بزرگ کمک  مؤمنانه در 
ماه مبارک رمضان قدردانی و تشکر شد.در 
حاشیه این مراسم حجت االسالم حیدری؛ 
معاون فرهنگی دفتر نمایندگی آستان قدس 
اســتان یزد به خبرنگار ما گفت: با شــیوع 
گسترده ویروس کرونا در شهرستان میبد، 
جمعی از خادمیاران و روحانیون با همکاری 
شرکت وحدت گستر میبد خیابان ها و معابر 
شهرســتان میبد را گندزدایی و ضدعفونی 
کرده و عالوه بر آن ماسک و مواد ضدعفونی 

رایگان بین مردم توزیع کردند.
وی افــزود: خادمیاران میبدی همچنین با 
همکاری قرارگاه شهید حاج قاسم سلیمانی 
و خیران محلی در چندین مرحله بسته های 
معیشــتی و کارت هدایا برای نیازمندان و 

اقشار ضعیف محله تهیه و توزیع کردند.
حجت االســالم حیدری ادامــه داد: از دیگر 
خدمات خادمیاران دفتر آستان قدس رضوی 
میبد در ماه مبارک رمضان می توان به توزیع 
19 هــزار و500 وعده غــذای گرم به همراه 
اشترودل رضوی و نمک تبرکی برای افطاری 
برای محالت شــهیدیه و بارجین اشاره کرد.

گفتنی است، این مراسم با قرائت صلوات خاصه 
امام رضا)ع( و اجرای برنامه های فرهنگی آغاز 
و قدردانی از فعاالن کانون محلی شــهیدیه 
و بارجین ُحســن ختام این گردهمایی بود.

به ما پیامک بزنید 
3۰۰۰7372773۰۰۰737277

انتقادهای  در ستون »صدای مردم« صفحه آستان، شنونده 
شما  پیشنهادهای  پذیرای  و  رضوی  قدس  آستان  از  شما 
مدیران  به  روزنامه  در  درج  ضمن  شما  پیامک های   هستیم. 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

  سامانه پیامکی صفحه آستانسامانه پیامکی صفحه آستان  

زائران اصول بهداشتی را رعایت کنند 
 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  مدیر امور رفاه زائران 
آســتان قدس رضوی بر ضرورت رعایت توصیه های بهداشتی 
توســط زائران و مجاوران پس از بازگشایی حرم مطهر رضوی 

برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تأکید کرد.
امین بهنام با تأکید بر اینکه پس از بازگشایی حرم مطهر رضوی 
تشرف حضوری به حرم مطهر رضوی مستلزم رعایت توصیه ها و 
نکات بهداشتی بوده و رعایت این اقدام ها در حرم ها، عین ادب به 
اهل بیت)ع( است، تصریح کرد: از زائران گرامی درخواست داریم 
در زمــان تردد، زیارت، اقامه نماز و... فاصله اجتماعی را رعایت 

کرده و از تجمع در اطراف صحن ها و رواق ها خودداری کنند.
وی با تأکید بر اینکه زائران و مجاوران در صورت داشتن عالیم 
سرماخوردگی از تشرف به حرم مطهر خودداری کرده و پیش 
از آن برای اطمینان بیشتر به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه 
کنند، ابراز کرد: استفاده از ماسک و دستکش در هنگام تشرف 
به حرم مطهر رضوی الزامی اســت و زائران از بوسیدن و لمس 

سطوح متبرکه و دیوارها جداً خودداری کنند.

وی با بیان اینکه زائران عزیز می بایست در هنگام انجام فریضه 
نماز از جانماز و چادر شــخصی استفاده کرده و از دست دادن 
و روبوســی با دیگران خودداری کنند، خاطرنشان کرد: همان 
طور که در این روزها بســیار به آن توصیه شــده است، نباید 
ضدعفونی کردن و شست وشوی مکرر دست ها با آب و صابون و 
یا با محلول های ضدعفونی کننده را در هنگام زیارت بارگاه منور 
رضوی فرامــوش کنیم.بهنام تصریح کرد: با همکاری مدیریت 
انتظامات و معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی توصیه های یاد 
شده نیز از طریق پوستر، تراکت، تلویزیون های پهن پیکر و غیره 
در سطح اماکن متبرکه به نحو مقتضی به زائران اطالع رسانی 
شده است.وی از زائران و مجاوران درخواست کرد، هنگام تشرف 
بــه زیارت حرم مطهر آن امام همام بــه موارد ذیل توجه ویژه 

کنند:
1- در این مرحله، بازگشایی فقط مربوط به صحن های مقدس 
حــرم مطهر رضوی بوده و حضور زائــران و مجاوران در روضه 

منوره و رواق های مبارکه امکان پذیر نیست.

2- صحن های مقدس حضرت امام حســن مجتبی)ع(، جامع 
رضــوی، غدیر و کوثر برای اقامه نمــاز به صورت فرادا  و قرائت 
ادعیه و زیارت نامه در اختیــار زائران و مجاوران محترم بوده و 
صحن های مقدس انقالب اسالمی، آزادی و جمهوری اسالمی 
فقط به صورت عبوری و برای عرض ارادت به محضر مطهر امام 

هشتم)ع( در نظر گرفته شده است.
3- نمــاز جماعت در حرم مطهر برگزار نخواهد شــد و زائران 
و مجاوران محتــرم به صورت فرادا می توانند به قرائت ادعیه و 

خواندن نماز بپردازند.
4- زیارت نامه در مبادی ورودی حرم مطهر به زائران و مجاوران 

گرامی اهدا خواهد شد.
5- رعایت دستورالعمل های بهداشتی شامل استفاده از ماسک، 
دستکش و رعایت فاصله گذاری اجتماعی )1/5 متر( الزامی است.
6- برای حفظ ســالمتی خود و دیگران لطفاً زائران و مجاوران 
محترمی که مبتال به بیماری کرونا و موارد مشــابه هستند از 

حضور در صحن های حرم مطهر رضوی خودداری کنند.

گزارش
مدیر امور رفاه زائران آستان قدس رضوی مطرح کرد

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

 چهارشنبه 7 خرداد 1399  4 شوال 1441 27 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9255

 زآستان رضایم 
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بازگشایی درهای حرم مطهر پس از 70 روز 
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کتاب بیانیه گام دوم انقالب اسالمی منتشر شد اندیشه: کتاب بیانیه گام دوم انقالب اسالمی توسط کارگروه مکتب امام خمینی)ره( پژوهشکده باقرالعلوم)ع( تألیف شده است. رهبر انقالب می خواهند نوعی 
»خودآگاهی تاریخی و انقالبی« در ما ایجاد کنند تا دریابیم در کدام نقطه تاریخی ایستاده ایم و چه مسئولیت هایی بر عهده داریم. ایشان این بار به مناسبت 40 سالگی انقالب »ارزیابی های راهبردی« خود را درباره 
گذشته انقالب و تجویزهای آینده نگرانه آن را، در اختیار ما قرار داده اند. مؤلفان این کتاب سعی دارند با بیانی شیوا و ساده، اهمیت بیانیه گام دوم انقالب اسالمی را به خصوص برای قشر جوان تبیین و تشریح کنند.

چالش تمدنی غرب در پساکرونا©
اندیشه: محمــد محمدرضایی، سردبیر 
فصلنامه قبســات پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی و اســتاد دانشگاه تهران، 
در گفت وگو با ایکنا، گفت: فرهنگ لیبرال 
دموکراسی غرب مبتنی بر یکسری مبانی 
و ارزش هایــی مانند فردگرایــی، آزادی، 
عقل گرایــی خودبنیاد، عدالــت و برابری 

حقوق انسان ها و ارزش تساهل و تسامح است.
وی با اشاره به واژه تساهل افزود: تساهل به معنای مداراست؛ یعنی به مردم اجازه داده 
می شود به طریقی سخن بگویند که مورد پسند ما نباشد و به قول یکی از اندیشمندان 

غربی، من از آنچه تو می گویی بیزارم، ولی تا پای مرگ از حق تو دفاع می کنم.
محمدرضایی اضافه کرد: فردگرایی یکی از مبانی اصلی لیبرال دموکراسی است، در این 
فرهنگ، فرد، غایت است و نه وسیله برای پیشبرد اهداف دیگران، همچنین برتری فرد 
بر جامعه یکی از مبانی اصلی در این فرهنگ است. هویت یک فرد باید حفظ شود و 

جمع چندان برای آنان مهم نیست.
اســتاد دانشــگاه تهران با بیان اینکه کرونا، فردگرایی را زیرسؤال برد، تصریح کرد: 
فردگرایی به افراد آزادی عمل بســیار زیادی می داد تا فرد هر کاری را که می خواهد 
انجام دهد، هر چیزی بخورد و هر کاری بکند تا زمانی که ظاهراً با آزادی دیگری در 
تعارض نباشــد، ولی کرونا این سؤال را در برابر فردگرایی مطرح کرد که آیا یک فرد 
مجاز اســت هر چه دوست دارد بخورد و کسی حق ندارد جلو او را بگیرد؟ اگر مثاًل 
فرد حیوانی را بخورد که موجب ایجاد ویروس وحشتناک و واگیر برای همه افراد یک 

جامعه و بلکه برای همه انسان ها شود مجاز است؟
وی افزود: یعنی فرد این قدر باید آزاد باشــد و چیزی آزادی او را محدود نکند؟ االن 
همین آزادی بی قید سبب شده ویروس کرونا بیش از ۲۰ کشور و میلیون ها انسان را 
مبتال و صدها هزار کشته برجای بگذارد؛ بنابراین تساهل، فردگرایی و آزادی کنونی 

باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
اســتاد دانشــگاه تهران اظهار کرد: همه آحاد بشــر در یک کشتی هستند و کسی 
مجاز نیســت با رفتار، گفتار و خوردن خود همه را در این کشــتی غرق کند. ما در 
فرهنگ اسالمی مقوله امر به معروف و نهی از منکر را داریم که تا پیش از کرونا برخی 
 علیه آن سخن گفته و می گفتند ما به افراد چکار داریم و باید بگذاریم آزاد باشند و 
امر به معروف را مانع آزادی فرد می دانستند، ولی کرونا نشان داد اگر فردی یک منکری 

انجام دهد زندگی دیگری را تباه کرده است.
محمدرضایی با بیان اینکه تساهل، فردگرایی و آزادی بی قید و بند باید مورد بازبینی 
قرار گیرد، تصریح کرد: سؤال دیگری که در این وضعیت مطرح است این است که آیا 
علم جدید با همه پیشرفت ها و خدماتش می تواند به فواید و مضرات همه غذاها پی 
ببرد؟ باید روی این فکر کنیم خداوندی که خالق ما، طبیعت، غذا و آفرینش اســت 

می داند چه غذایی برای بدن مفید و چه غذایی مفید نیست.
وی تأکید کرد: بنابراین باید به حرف دین و این خدا که به همه مصالح و منافع آگاه 
است، توجه کنیم. اگر غذایی را حرام اعالم کرده و گوشت فالن جاندار را حرام شمرده 

این حدود الهی را زیر پا نگذاریم.
محمدرضایی با بیان اینکه پس از کرونا اقبال جدیدی به سوی دین صورت می گیرد، 
اظهار کرد: به نظر بنده تمدن غرب هم در دوره کرونا و پساکرونا با چالش جدی مواجه 
شــده و خواهد شد و نخواهند گذاشت افراد هر کاری دلشان می خواهد انجام دهند؛ 
پس وحی و دین مورد اقبال بیشتری قرار می گیرد و تمدن غربی نیز با چالش هایی 

روبه رو می شود.
وی با بیان اینکه برخی متفکران معتقدند روش علمی تنها روش کشف حقایق عالم 
است، اضافه کرد: این افراد هر چیزی را که با روش علمی ثابت شود می پذیرند و علم 
هم فقط مادیات را تحت پوشش قرار می دهد؛ حاال با این ابزار می خواهیم همه سعادت 
بشر را تضمین و تأمین کنیم؛ مسلماً امکان آن نیست و اساساً با علم نمی توان عالم 

فراماده و آخرت را مورد مطالعه قرار دهیم.
استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: علم گرایی و پوزیتیویسم علمی که زمانی شاهکار 
بشــریت بوده و همه چیز را با آن می ســنجیدند، مورد چالش واقع شده و باید فکر 
دیگری برای بشر انجام شود وگرنه طی کردن همین راه نتایجی بهتر از امروز نخواهد 

داشت.

 اندیشه/ فاطمی نژاد   ظرفیتی انکارناپذیر حول 
موضوع عدالت در میراث شیعه و به خصوص سیره 
امیرالمؤمنین)ع( برای بازتولید آن در مقطع کنونی 
وجود دارد. به نظر می رســد تفســیر و تأویل های 
گوناگون از گزاره های تاریخی، منشأ بروز بحث های 
جدی در حوزه مفهوم عدالت شده که باید رویکرد 
تاریخی نسبت به این گزاره ها مورد مداقه بیشتری 
قــرار گیرد. به ایــن بهانه با حجت االســالم دکتر 
امیرمحســن عرفان، مدیر گروه پژوهشی تاریخ و 
تمدن دانشگاه معارف اسالمی قم گفت وگو کرده ایم 

که حاصل آن را در ادامه می خوانید.

به نظر در شــرایط فعلی، ما در مواجهه   
با متون و گزاره های تاریخی به اصطالح با 
یک هرمنوتیک مضاعف مواجهیم که در آن 
هر کس با تفسیر و تأویل خود با داده های 
تاریخی روبه رو می شود. آیا واقعاً داده کاوی 
در متــون و منابع تاریخی اتفاق نیفتاده یا 
مشکل این است که افراد با سطح دانشی 

متفاوت و بعضــاً تقلیل یافته، 
برداشت های خودشان را سوار 

بر این گزاره ها می کنند؟
برای واکاوی گزاره عدالت در ســیره 
معصومــان)ع( ما با تعــدد نگرش ها 
مواجه هســتیم. به این معنا که مثاًل 
یک عده صرفاً با نگرش توصیفی مقوله 

عدالت را در ســیره اهل بیت)ع( 
به ویژه سیره امیرالمؤمنین)ع( مورد 
بازخوانی قرار می دهند. در نگرش 
توصیفی بــه هیچ وجه تحلیل به 
کار نمی رود و گزاره تاریخی مورد 
تحلیل و بررســی قرار نمی گیرد. 
نگاه دیگر، نگرش تعلیلی اســت 
یعنی عده ای می آینــد و در یک 
گام باالتر از نگاه توصیفی، کاربست 
اصل عدالت از سوی پیامبر)ص( در 
مدینه النبی یا امیرمؤمنان)ع( در 
کوفه را مورد کاوش قرار می دهند. 
به عبارت دیگر زمینه های تاریخی 

اصلی عدالت را بررســی می کنند تــا ببینند چه 
بسترهایی وجود داشت که امیرمؤمنان با آمدن به 

کوفه، عدالت را به مثابه نخســتین گام در مواجهه 
با فرهنگ جاهلی به کار برده اند. نگرش دیگر، نگاه 
کارکردی به مقوله عدالت است که افراد می آیند و 
گزاره های تاریخی را از حیث پیامدها و کارکردهای 
کاربست عدالت در سیره حضرت علی)ع( یا پیامبر 
در مدینه بررسی می کنند. عده ای مقوله عدالت در 
تاریخ را به مثابه یک ارزش فرهنگی نگاه می کنند که 
ما به آن، عنوان نگرش هنجاری به عدالت را اطالق 
می کنیم، یعنی عدالت را به مثابه یک ارزش اسالمی 
و فرهنگ معیار قرآن کریم می بینند و به کارکرد ها 
و تحلیل و توصیف آن در این بازخوانی کاری ندارند. 
جنس دیگری از مواجهه با کاربســت اصل عدالت 
در ســیره معصومین، نگاه تأملی و انتقادی است، 
یعنی عدالت را به مثابه یک سیســتم و مجموعه 
نــگاه می کنند و ضعف ها و کاســتی های فرهنگی 
جامعه را مورد واکاوی قرار می دهند و موانع اجرای 
عدالت را نیز می بینند. مثالً با تمرکز روی شــرایط 
به فالن تصمیم خاص امیرالمؤمنین در یک مقطع 
تاریخی فکر می کنند که موانع اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی و اندیشه ای زمان 
حضرت چگونه بوده است. به تعبیری 
به یک مقوله و تصمیم تاریخی نگاه 
سیستماتیک دارند. آخرین نگرش نیز 
نگاه آینده شناســانه است که مطابق 
آن باید کاربســت عدالت در ســیره 
امیرمؤمنان و اهل بیت)ع( به مثابه 
الگوی ما قرار گیرد و مشخص شود 
سیره حضرت برای جامعه و آینده 
و تمدن نوین ما چه کارکردهایی 
دارد. پــس نگــرش توصیفــی، 
تحلیلــی، کارکــردی، هنجاری، 
تأملی و انتقادی و در نهایت نگرش 
آینده شناسانه رویکردهای متفاوت 
و متمایز به مقوله عدالت در تحلیل 

گزاره های تاریخی است. 
می خواهیم  اگــر  می کنم  تأکید 
گزاره هــای مربوط به عدالت را در 
ســیره اهل بیت)ع( مورد واکاوی 
قرار دهیم باید به گسســت های 
قومی و قبیله ای زمــان اهل بیت)ع( وآنچه فرایند 
هویت یابی و جامعه پذیری نسل جدید را دچار چالش 

کرده هم توجه کنیم.

با ایــن گزاره های تاریخی    در مواجهه 
ما باید کنــش معصوم)ع( در زمینه تحقق 
عدالت و بحث مبارزه با فساد را در بافت و 
کانتکس تاریخی خودش مدنظر قرار دهیم؟

بله. برای نمونه اگر بخواهیم از ســیره امیرالمؤمنین 
اســتفاده کنیم یکی از کارهایی که ایشان برای اجرا 
و بسترسازی عدالت انجام دادند احیای نظام معنایی 

مشترک بود، یعنی حضرت پیش از دستورسازی و امر 
و رویکرد حکومتی به مقوله عدالت، یک نگاه هنجاری 
و ارزشــی به اجرای عدالت داشتند و درصدد اجرایی 
کردن یک نظام معنایی مشــترک بودند. به عبارت 
دیگر اگر می خواهید کنشــگران مختلف نسبت به 
تحقق عدالت پذیرش داشته باشند درصورتی موفق 
می شــوید که بین همه افراد جامعه یک هم سویی 
مبنایی ایجاد شود. تأکید می کنم امیرالمؤمنین انگیزه 
رفتار جمعی برای اجرای اصل عدالت را مدنظر قرار 

داده بودند، بنابراین امیرمؤمنان یکی از دالیل ایجاد 
گسست های اجتماعی و ناعدالتی را فقدان عمل به 
آموزه های اسالمی می دیدند و به همین دلیل ایشان 
جامعه معاصر خودشــان را در نخستین خطبه های 
خودشــان همچون جامعه ای دانستند که پیامبر در 
آن برانگیخته شــده بود. در خطبه شانزدهم ایشان 
می فرماینــد »اال و ان بلیتکم قــد عادت کهیئتها 
 یــوم بعث اهلل نبیکم صلی اهلل علیه و آلــه « آزمایش و 
تیره روزی ها، همچون روزی که خداوند پیامبر خود 
را برانگیخت، برگشــته است. در جای دیگری تأکید 
می کنند شما رشته پیوند اسالم را گسستید و احکام 
آن را به کار نبستید. اساساً امیرالمؤمنین می بینند 
نظام معنایی مشترکی وجود ندارد، بنابراین احیای 
سیره رسول اهلل و مبارزه با بدعت ها و کنار گذاشتن 
افراد و عناصری که فرهنگ اصیل اسالمی را از مسیر 
اصلی خودش خارج کرده اند کارهایی بود که حضرت 

دنبال آن بودند.

وظیفه تولید این باورداشت مشترک و نظام   
معنایی همه شمول بر عهده کیست؛ در حالی 
که غلط دانســتن باورداشت ها و برداشت ها 

امروزه محل منازعه است؟ 
باید اعتراف کنیم مشکلی که اکنون با آن مواجهیم 
نقصان در گستره ســاحت و کاربست عدالت است 
یعنی از حیث فکری و اندیشه ای بُعد یا ابعاد خاصی 
در تحلیل تمدنی عدالت مورد توجه قرار داده می شود 
و ابعادی نیز کمتر مورد توجه قرار می گیرد. عمدتاً 
در مقوله عدالت اجتماعی ما بیشــترین ایراد علمی 
و اندیشه ای را داریم بنابراین باید ساحت های مقوله 
عدالت و کارکرد هــای تمدنی آن به لحاظ فکری و 
اندیشه ای آن بیش از پیش مورد واکاوی قرار گیرد. 
البته باید اذعان کنیم الحمدهلل چارچوب مطالعات 
عدالت پژوهــی داریم و کتاب ها و مقــاالت فراوان و 

متعددی پیرامون عدالت انجام گرفته است.
ما باید به دنبال پاسخگویی فقه شیعی به ضروری ترین 
نیاز تمدنی بشــر باشیم. بدانیم که عدالت برآمده از 
مدرنیته، جداکردن اخالق از تاروپود عالم هســتی 
است که چیزی جز حاکمیت فناوری و تکنوکراسی 
در مردم و سکوالریزه کردن امور و بروکراسی پوسیده 
مدرن و حاکمیت عقالنیت ابزاری برای بشر به همراه 

نخواهد آورد. 

گفت و گو با حجت االسالم دکتر عرفان در خصوص مفهوم عدالت و منازعات اندیشه ای پیرامون آن

عدالت را در افق تمدنی ببینیم، نه تاریخی

 عدالت برآمده از 
مدرنیته، برای بشر 
چیزی جز جدا 
کردن اخالق از 
تاروپود عالم هستی 
و روی کار آمدن 
بروکراسی پوسیده 
مدرن و حاکمیت 
عقالنیت ابزاری به 
همراه نخواهد آورد

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  چهارشنبه 7 خرداد 1399  4 شوال 1441 27 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9255

گزارش کوتاه

درنگ
3 نقص عمده در رویکرد تمدنی نسبت به عدالت

چشم نخبگان باید چشم مسئله یاب در تحلیل 
تمدنی عدالت باشد. سه رسالت عمده نخبگان در 
رهیافت اندیشه ای به عدالت، یکی کشف خألهای 
علمی در این مقوله، دوم بدســت آوردن نگرش 
جدیــد در مقوله عدالت و در نهایت گســترش 
نظریه پردازی در خصوص مطالعات عدالت است. 
سوای این موضوعات از حیث رویکرد اجتماعی 
به عدالت نیز ما با آسیب جدی با عنوان نقصان 
در پذیرش مواجهیم؛ یعنی جامعه نیز آگاهی های 
الزم را برای پذیرا بودن آموزه تمدنی عدالت ندارد. 
مــن نگاه مردم از این حیث بــه مقوله عدالت را 
آسیب زا می دانم چرا که نیازهای قومی و نژادی و 
فرقه ای و مذهبی و اقتصادی و منطقه ای بر اجرای 
عدالت در جامعه اولویت پیدا می کند. پس فهم 
اجتماعی نیز از عدالت وجود ندارد. در کنار اختالل 

در فهم نخبگانی و فهم اجتماعی از عدالت ما از 
حیث اجرا نیز با مشکالت فراوانی روبه رو هستیم و 
سیستم اجرایی ما برنامه های کامل و متوازن برای 
اجرای اصــل عدالت در جامعه را ندارد. از طرفی 
پروژه بازار آزادی که ســرمایه داری آن را مطرح 
می کند و به معنای تسلط کامل نهاد بازار بر کل 
سازمان اجتماعی است، به جای ادغام اقتصاد در 
روابط اجتماعی دست به ادغام روابط در مناسبات 
اقتصادی می زند. در این رویکرد برخی به خاطر 
حاکمیت فن ســاالرانه خــود، عدالت اجتماعی 
 را قربانــی می کننــد. روژه گارودی در کتــاب 
»آمریکا پیشــتاز انحطــاط« از همین موضوع 
صحبت می کند. در نظام سرمایه داری که اساساً 
نظام تک خدایی بازار اســت عدالت اجتماعی و 

مردم ساالری در آن معنا ندارد.

ب���رگ س���بز خ���ودرو پرای���د م���دل 1388 ب ش���ماره 
انتظام���ی  693ب 96 ای���ران 26 ب���ه رن���گ نق���ره ای 
متالیک ش���ماره موتور 3183362 و ش���ماره شاس���ی 
ب���ه مالکی���ت ج���واد ظهیرن���ژاد   s1412288357062
مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط میباشد
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
01
51
2

ب���رگ س���بز خودرو س���واری س���ایپا 132SE رنگ نقره 
ای متالی���ک مدل1394 به ش���ماره موت���ور 5264999 
ب���ه   NAS421100E1173612 شاس���ی  ش���ماره  و 
ش���ماره انتظام���ی 236 ط 63 ای���ران 36 به مالکیت 
غالمحس���ین فیضی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز، س���ند کمپان���ی و پ���الک مل���ی موت���ور 
رن���گ   1389 م���دل   

 CDI125س���یکلت موت���ور 
قرم���ز ب���ه ش���ماره انتظام���ی 74925/762  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   NC5156FMI*81210908 موت���ور 
NC5***125H8970664 ب���ه مالکی���ت محم���د رحیم���ی 

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

مف
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گه
آ

رن���گ   1390 م���دل  س���یکلت  موت���ور  س���بز  ب���رگ 
مش���کی به ش���ماره انتظام���ی 77199/765  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   *162FMJ*D147962 موت���ور 
NBY***150H9000369 ب���ه مالکی���ت بیداله غالمی 
تیم���وری قلعه گبری مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
01
51
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 1393 م���دل   131SEس���ایپا خ���ودروی  س���بز  ب���رگ 
رن���گ س���فید روغنی به ش���ماره انتظام���ی 495ب89 
ایران 26  ش���ماره موتور 5118017 و ش���ماره شاس���ی 
NAS411100E1023743 ب���ه مالکی���ت الهام داوطلب 
برگ���رد مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
01
51
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز، س���ند کمپانی و س���ند محضری خودروی 
405 مدل 1396 رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 
 181B0026600 695ی35 ای���ران 12  ش���ماره موت���ور
ب���ه   NAAM31FE5HK082849 و ش���ماره شاس���ی
مالکیت سید حسن حسینی گلستانی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
01
51
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند خ���ودرو س���واری س���مند ال ایک���س م���دل 88 
ب���ا ش���ماره پ���الک  12 ای���ران 315 ه 39 و ش���ماره 
شاس���ی  NACC91CC4AF770534 و ش���ماره موت���ور 
12488254311 ب���ه نام جواد جوانمرد مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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 جلسه مجمع عمومی عادی شرکت 
کانی کاوان رنگین)سهامی خاص(

 نوبت اول تاریخ انتشار 07 /99/03
بدینوس��یله به اط��اع کلیه س��هامداران 
شرکت کانی کاوان رنگین )سهامی خاص(
به ش��ماره ثبت 3486 میرس��اند جلس��ه 
مجمع عمومی عادی در ساعت 17 عصرروز  
چهارشنبه مورخ99/03/21 در محل دفتر 
کارش��رکت واق��ع در بجن��ورد- خیاب��ان 
ام��ام خمینی ش��رقی کوچه ش��هیدنوبری 
پاك7 - 9413694531 تش��کیل میگردد 
ل��ذا ازکلیه س��هامداران دع��وت میگردد 
حض��ور  جلس��ه  در  مق��رر  درس��اعت 
به هم رس��انند.                                              

دستورجلسه:
1- انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره

2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 
3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

 هیئت مدیره 

ع 9
90
15
05

آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت کارگزاری 

دانایان پارس)سهامی خاص( شماره ثبت 
23363 شناسه ملی 10102828004

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران محترم 
ش��رکت کارگزاری دانایان پارس )سهامی 
خ��اص( دع��وت بعمل م��ی آید تا خ��ود یا 
نماین��ده قانون��ی و ت��ام االختی��ار آن��ان 
در جلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی ب��ه طور 
فوق العاده این شرکت که در روز یکشنبه 
مورخ 1399/03/18  راس ساعت  14 واقع 
در ته��ران- ونک - بزرگراه کردس��تان- 
 3 پ��اک غرب��ی  رود  زاین��ده  خیاب��ان 

تش��کیل می گردد حضور بهم رس��انند.
دستور جلسه:

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره
در  آن  اتخ��اذ  ک��ه  م��واردی  س��ایر   -2
صاحیت مجمع عمومی به طور فوق العاده 

می باشد.
 هیئت مدیره شرکت کارگزاری دانایان پارس 

ع 9
90
15
03

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )856026(

 آگهی تغییرات شرکت پیام سالمت تون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 31931 و شناسه ملی 10380471441 

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,01,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین هادوی به شماره ملی 0858683547 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای کامبیز توتونچی صراف به شماره ملی 0943313831 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و خانم ملیکا هادوی به شماره ملی 0941714810 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء آقای حسین هادوی ) رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل( همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )856037(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی وجهانگردی وزیارتی آهنگ سفرتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22666 و شناسه ملی 10380381395

فرهنگی  میراث  کل  اداره   1397,06,21 مورخ   972,128,9791 شماره  نامه  و   1397,06,20 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و نامه شماره39659 مورخ 1397,07,09 سازمان هواپیمایی کشوری و نامه شماره 97,19,8090 مورخ 
1397,06,21 مدیریت حج و زیارت استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید: ارائه کلیه خدمات مسافرت هوایی به صورت الکترونیکی،صدور بلیت الکترونیکی و توسعه نرم افزارهای الزم جهت                      
بهره برداری الزم با رعایت قوانین ومقررات سازمان هواپیمایی کشوری پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )856063(

آگهی تغییرات شرکت پیام سالمت تون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 31931 و شناسه ملی 10380471441

حسین  آقای   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,01,20 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
هادوی به شماره ملی 0858683547 و آقای کامبیز توتونچی صراف به شماره ملی 0943313831 و خانم ملیکا هادوی به شماره 
ملی 0941714810 به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - خانم زهره جلیلی کبریایی به شماره ملی 
0941526380 به سمت بازرس اصلی و آقای شکور شافعی به شماره ملی 2121937722 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند. 
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اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )856108(

 آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی گردون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15821 و شناسه ملی 10380314396

شماره  نامه  و  زیارت  و  حج  سازمان   97,2,30 مورخ   97,1,19,3366 شماره  نامه  و   1397,02,16 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
972,128,2843 مورخ 97,2,30 سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و نامه شماره 8846 مورخ 97,2,23 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : آقای محسن تبریزی نوری به شماره ملی 0939524627 خانم ترانه تبریزی نوری به شماره ملی 0923116273 آقای تارخ تبریزی نوری 
به شماره ملی 0923932712 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مسعود جاللی به شماره ملی 0939682818 به سمت 
بازرس اصلی و آقای حسین فیاض به شماره ملی 5729455291 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. -صورتهای مالی منتهی 

به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. 
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اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )856121(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی گردون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15821 و شناسه ملی 10380314396

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,02,17 و نامه شماره 97,1,19,3366 مورخ 97,2,30 سازمان حج و زیارت 
و نامه شماره 972,128,2843 مورخ 97,2,30 سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و نامه شماره 8846 مورخ 97,2,23 
سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید: ارائه کلیه خدمات مسافرت هوایی به صورت الکترونیکی ، صدور بلیط الکترونیکی و توسعه نرم افزارهای الزم جهت بهره 
برداری الزم با رعایت قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری پس از اخذ مجوز وثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )856122(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی گردون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15821 و شناسه ملی 10380314396

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,02,16 و نامه شماره 97,1,19,3366 مورخ 97,2,30 سازمان حج و زیارت و نامه شماره 972,128,2843 
مورخ 97,2,30 سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و نامه شماره 8846 مورخ 97,2,23 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد :ـ  آقای محسن تبریزی نوری به شماره ملی 0939524627 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیرهـ  خانم ترانه تبریزی نوری به شماره 
ملی 0923116273 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای تارخ تبریزی نوری به شماره ملی 0923932712 به سمت عضو هیئت مدیره کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء منفرد آقای محسن تبریزی نوری همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 
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 آگهی تغییرات شرکت صنعت یاران انرژی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  گناباد 

1343 و شناسه ملی 14005314124 

بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,08,02 مورخ  العاده  فوق 
شد : 1- شرکت صنعت یاران انرژی فدک قدر به شناسه 
ملی 10380605051 - آقای علی ابراهیمیان بیدختی 
به شماره ملی0919485952 - آقای محمد ابراهیمیان 
محمد  آقای   - ملی 0919931731  شماره  به  بیدختی 
آقای   - ملی 0919547990  شماره  به  حیدری  حسین 
سمت  به   0919304151 ملی  شماره  به  فوالدی  سعید 
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد 
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انرژی  یاران  صنعت  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  گناباد 

1343 و شناسه ملی 14005314124 

سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,07,10 مورخ 
زیان  و  سود  حساب  و  ترازنامه  مالی،  1-صورتهای 
قرار  مجمع  تصویب  مورد   97 سال  در  شرکت 
به  تراز توس  گرفت. 2- موسسه حسابرسی آگاهان 
شناسه ملی 10380099628 به عنوان بازرس اصلی 
و آقای سیدامیر مجتبوی به کد ملی 0919383017 
یکسال  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  عنوان  به 
االنتشار قدس  کثیر  روزنامه  انتخاب شدند 3-  مالی 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد 
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w w w . q u d s o n l i n e . i r

5روزنامـه صبـح ایـران

کتاب »معجزه جاودان« اثر آیت اهلل سبحانی منتشر می شود   ایکنا: کتاب »معجزه جاودان؛ قرآن آفتابی که غروب ندارد« اثر آیت اهلل جعفر سبحانی به  زودی منتشر می شود. آیت اهلل سبحانی در این 
اثر به نقد گفته های دکتر سها در فضای مجازی پرداخته است. در بخشی از این کتاب بیان شده است که پیامبران الهی برای هدایت انسان ها به  سوی خدا برانگیخته شده اند تا او را از اسارت سنگ و گل رهانیده و 

به سوی عالم باال متوجه سازند، تمام پیامبران با دالیل گوناگون مبعوث شده و هر کدام به مناسبت فن رایج آن زمان دست به اعجاز زده و تحدی کرده اند.

امام علی)ع(، الگویی در تراز تمدنی©
پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی: دنیای امروز دنیایی به شدت نیازمند به 
یک الگوی برتر و انســان واالست تا بتواند زندگی خود را بر اساس نوع زیست او 
طراحی و ساماندهی کند. امروزه جهان، هم به معنویت نیازمند است و هم به نوع 
نگاه متفاوت به انسان. آنچه در اطراف ما قرار دارد و ما با آن مواجه هستیم، رقابتی 
جدی و ستیزی پیاپی برای بدست آوردن قدرت بیشتر و برای استخدام هر چه 

بیشتر آدمیان است؛ و این امری است که با روح تمدن همساز نیست.
زندگی تمدنی آن زندگی ای است که انسان ها با مسالمت و هم گرایی و با محبت 
به یکدیگر در کنار یکدیگر زندگی می کنند بی آنکه به دیگری بی احترامی داشته 
باشند در سطح باال و به حقوق دیگری تجاوز کنند در نازل ترین شکل رفتار انسانی 

که ما می شناسیم.
 اساسی ترین عنصر تمدنی، مقوله نگاه به دیگری همچون خویشتن یا خویشتن 
را چون دیگری انگاشــتن است؛ یعنی ما به گونه ای زندگی کنیم که همه افراد 
و اعضای جامعه ما همانند یک خانواده و یا باالتر از آن همانند خود ما شــمرده 
شوند و هر چه را برای خودمان قبول داریم و یا هر چه را برای خویشتن انتظار 
داریم، همان را برای دیگران هم توقع کنیم و به دنبال تأمین همان چیزها برای 
دیگری هم باشــیم؛ هر چه میزان برخورداری انســان ها از این نگاه بیشتر باشد 
سطح تمدنی آن ها بیشتر خواهد بود و هر چه کمتر باشد سطح تمدنی فروتری 

را تجربه می کنند.
]بر این اساس[ نگاهی به سیره و سنت امام علی)ع( ما را به سمت و سوی یک 
نگره بسیار عالی می کشاند و به ما می فهماند که چگونه آن جناب به نگاه تمدنی 
پناه داشــته است. وقتی ما به ایشــان نگاه می کنیم، می بینیم که در همه ادوار 
زندگی خود، چه آن زمانی که یک پیرو محض بود در مقابل پیامبر، یا زمانی که 
یک همراه دلسوز بود در کنار حاکمان و خلفا و یا چه زمانی که خودش در رأس 
قدرت به عنوان یک پیشوا قرار گرفت، نوع نگاه برابر و نوع نگاه انسانی و تمدنی 
به غیر خودش داشته است و اساساً غیر در نگاه ایشان چیزی جز خویشتن فاصله 

 یافته یا رها شده نبوده است. 
برای اینکه این مطلب از سطح یک ادعا به وجه استداللی نزدیک شود، سه نکته 
اساسی را در نگره و آموزه های آن جناب برجسته می کنم؛ این سه نکته سه عرصه 
تعاملی است؛ یکی تعامل انسان با دیگری در فضای عمومی و در حیات اجتماعی 
عام و دیگر داد و ستد انسانی است با دیگری در مقام اقتدار و مکنت و زمانی که 
انسان در موقعیت سیاسی و اجتماعی برتری قرار می گیرد و سوم تعامل انسان با 

دیگری در هنگامه غلبه و سیطره است.
معطوف به نکته اول، امام در توصیه ای به فرزند خودش امام حسن)ع(، یک مطلب 
یا یک قاعده بس بزرگ را به ما نشان می دهد؛ ایشان به فرزند خود می فرماید که 
تــو نفس و جان و خودت را معیار و میزان تعامل با دیگران قرار ده؛ یعنی وجود 
خودت یک میزان اســت، یک مالک است. امام به فرزندش می فرماید که برای 
دیگری چیزی را بپسند که برای خود می پسندی و آنچه را برای خود نمی پسندی 
برای دیگری هم مپسند. این اساس تمدن بشری است و مهم ترین چیزی است که 

مایه شکل گیری یک زندگی عالی و یک زندگی برین می شود.
در سطح دوم که داد و ستد انسان با دیگری در عرصه قدرت و مکنت است، امام 
در توصیه ای به مالک اشتر که استاندار مصر از طرف آن حضرت بود نکات خیلی 
عالی و جان نوازی را بیان می کند؛ به ویژه آنکه خود امام در مســند قدرت است. 
]امام[ می فرماید: با رعیت و مردمی که تحت فرمان تو هســتند، همچون درنده 
مباش و به آنان مانند طعمه نگاه مکن. آن ها چه مسلمان باشند و هم کیش تو و 
چه غیرمسلمان باشند یا برادران دینی تو هستند یا همانند تو در مقام خلقت و 
آفرینش. طبعاً تو هیچ برتری نسبت به آن ها نداری و نباید با آنان ستمگرانه رفتار 
کنی و آن ها را تحقیر کنی؛ بنابراین تأکید امام این است که با آن ها آن  گونه رفتار 
کن که دوست داری آنانی که در مقام قدرت هستند با تو همان  گونه رفتار کنند.

نکته سوم تعاملی است که انسان در مقام سیطره و غلبه بر رقیب و دشمن باید 
داشته باشد. امام می فرمایند که وقتی بر دشمنتان غلبه پیدا کردید به جای اینکه 
با قدرِت انتقام جویی آن را مورد تحقیر و تخریب قرار دهید سعی کنید برای شکر 
قدرتی که در اختیار شما قرار گرفته عفو و بخشش را پیشه کنید و عفو را به عنوان 

یک حمد و ستایش برای داشتن قدرت تلقی کنید.

 معارف/ مریم احمدی شــیروان  ماه 
رمضــان به پایان رســید؛ فرصتی که هر 
کس به انــدازه ظرفیت خویش، موفق به 
بهره برداری معنوی از آن شــد. ســختی 
کار اما با پایان یافتــن میهمانی خدا رخ 
می نماید؛ آنجایی که باید از ذخیره معنوی 
یک ماه روزه داری و بندگی، حراست کرد. 
حجت االســالم دکتر سیدمحسن سادات 
کیایی در این باره و در گفت وگو با قدس، 
با بیان اینکه تمــام احکام الهی و عبادی 
صورت و باطنی دارند، می گوید: باید تالش 
کنیم باطن و اسرار آن ها را فرا گرفته و به 
آن ها عمل کنیم. روزه گرفتن هم ظاهری 
دارد که همــان خــودداری از خوردن و 
آشــامیدن و پرهیز از مبطالت، محرمات 
و مکروهات روزه و انجام دستوراتی است 
که به آن ها اشــاره شده است؛ اما در کنار 
ظاهر، باطنی هم دارد. متأسفانه بیشتر ما، 
آن مقدار که بر درســت انجام دادن ظاهر 
احکام عبادی و الهی دقت داریم، به باطن 

این احکام توجه نداریم.
وی می افزاید: ظاهر روزه هم خودداری از 
خوردن و آشامیدن در ساعات مشخصی 
از روز اســت؛ اما این ظاهر طبق آیه 183 
سوره بقره برای رسیدن به هدفی واالست. 
یاُم  در این آیه آمده است: »ُکِتَب َعلَْیُکُم الصِّ
َکما ُکِتَب َعلَی الَّذیَن ِمــْن َقْبلُِکْم لََعلَُّکْم 
تَتَُّقوَن« یعنی روزه بر شــما واجب شــده 
تا پرهیزگار شــوید؛ بنابراین تمام اعمال 
ظاهــری روزه داری که بر انجام آن تأکید 
شــده به منظور رســیدن به تقوای الهی 

است.

رمضان فرصتی برای تمرین »
پرهیزگاری در تمام سال

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 
توضیح می دهد: اگر روزه داری در این ماه 
ما را باتقوا نکند هر چند که شاید آن دنیا 
از این جهت که به ظاهــر روزه دار بوده و 
اعمال ظاهــری آن را انجام داده ایم، مورد 
مؤاخذه قرار نگیریم اما حاکی از این است 
که از آثــار و اهداف روزه کــه در نهایت 

رسیدن به تقوای الهی است غافل شده ایم.
او خاطرنشان می کند: اگر بخواهیم اثرات، 
بــرکات و ثمرات روزه داری در ماه رمضان 
در طول سال و در تمام زندگی ما استمرار 
پیدا کند باید نسبت به فرامین الهی متعبد 
شده و آنچه خداوند فرمان می دهد انجام 
دهیم و از آنچه نهی می کند پرهیز کنیم؛ 
یک مــاه روزه داری رمضان تمرین »عبد« 
شدن اســت. ماه مبارک رمضان فرصتی 
برای تمرین بندگی اســت و اگر کسی در 
ایــن ماه مبارک تمرین کند که بنده خدا 
باشــد و غیر از خدای ســبحان در برابر 
دیگــران تعظیم نکند، به بهترین توشــه 
رسیده است؛ البته باید تالش کنیم که این 
تمرین را منحصر به یک ماه نکنیم. حال 
که در ماه رمضان تمرین کرده و آمادگی 
کســب کرده ایم، زمینه آن وجود دارد که 
در 11 ماه دیگر سال هم بتوانیم در این راه 
گام برداریم هر چند که ممکن است ادامه 
این مسیر در مابقی ماه ها سخت تر باشد؛ 
زیرا در ماه مبارک رمضان طبق روایت ها 
برکات خداوند زیادتر بوده و شیطان ها در 

غل و زنجیر هستند.

فردی که خود را نیازمند خدا »
نداند، طغیان می کند

این اســتاد دانشگاه یادآور می شود: ما در 
ماهی که گذشت یک ماه زحمت کشیدیم 
و تــا حدودی عبد خدا شــدیم. با اینکه 
گرسنه و تشنه بودیم اما به خاطر دستور 
خداوند از خوردن و آشــامیدن خودداری 
کردیم و مبطــالت روزه را انجام ندادیم؛ 
حاال زمان خوبی است که با توجه همین 

راه را در ماه های دیگر هم ادامه دهیم. 
در مابقی روزهای سال، روزه های مستحب 
داریم؛ خوب است که به عنوان کار عملی 
و حــاال که آمادگی ذهنی و روحی داریم 
هفته ای یک روز روزه بگیریم. به یاد ماه 
رمضــان و روزه بودن خــود یک تذکر و 
یادآوری عبد شدن است تا انسان احساس 

طغیان نکند.
ســادات کیایی در پایان با اشــاره به آیه 
6 ســوره علق تصریح می کنــد: خداوند 
در این ســوره می فرماید: »إِنَّ االِنَســاَن 
لَیْطَغی أَن َرآُه اْسَتْغَنی« یعنی اینکه اگر 
انسان، خودش را بی نیاز ببیند و مستغنی 
به حســاب بیاورد، او را بــه طغیان وادار 

است  ممکن  کرد.  خواهد 
فردی بســیار پولدار باشد 
اما خــود را بی نیاز نداند 
پس طغیــان نمی کند؛ یا 
و  باشد  قدرتمند  کســی 
خود را بی نیاز نبیند مانند 
امیرالمؤمنین)ع( که حاکم 
جامعه اســالمی و بسیار 
قدرتمند بــود اما خود را 
نیازمنــد خداوند می دید 
پس این قدرت هیچ وقت 

سبب طغیان او نشد.
 اما اگر انســان به خداوند 

توجه نداشــته باشد ممکن است طغیان 
کنــد. روزه داری در روزهای دیگر ســال 
تمرینی برای دانستن نیازمندی است تا به 
طغیان کشیده نشده و از صراط مستقیم 

خارج نشویم. 
عالوه بر آن، بر تــالوت قرآن که در ماه 
رمضــان بــر آن تأکید ویژه شــده بود، 
مداومت کنیــم که این برکات ســبب 
می شود ســرمایه ای که در این ماه جمع 

شده به راحتی از دست نرود.

حجت االسالم سادات کیایی در گفت وگو با قدس:

سرمایه معنوی  رمضان را  از دست ندهیم

حال که در ماه 
رمضان تمرین 

کرده و برای بندگی 
آمادگی کسب 

کرده ایم، زمینه آن 
وجود دارد که در 
11 ماه دیگر سال 

هم بتوانیم در این 
راه گام برداریم

بــــــرش

تشکل های» امت« باید حول ©
محور» امام« سازماندهی شوند

مهر: حجت االسالم محمدجواد حاج علی اکبری 
در آخریــن نوبت از برنامه تلویزیونی »ســوره« 
گفت: خداوند در سوره آل عمران می فرماید: »یا 
أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اْصِبُروا َو صابُِروا َو رابُِطوا َو اتَُّقوا 
اهلل لََعلَُّکْم تُْفلُِحون«. این آیه جزو غرر آیات قرآن 
و از آیات راهبردی اســت. عالمه طباطبایی به 
این آیه که می رســد کل مباحث علم االجتماع 
اســالمی را بیان می کند که گفته می شود این 
بخش خودش یک رساله مستقل است. سوره 
آل عمران از آغــاز تا انجام بــه جامعه پردازی 
در مسیر تمدن ســازی اختصاص دارد. تعبیر 
جامعه پردازی از تعابیر رهبر انقالب اســت که 
مراحل خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی 

را مطرح کردند.
وی افزود: ســه تعبیر »اْصِبُروا َو صابُِروا َو رابُِطوا« 
به این معناست که کار شما به سرانجام نخواهد 
رسید جز با صبر کردن و تزریق صبر به همدیگر 
و حفظ ارتباط جمعی با محور وحدت که همان 
امام و رهبر باشد. روایتی درباره مفهوم صبر در این 
آیه داریم که می فرماید: »إِْصِبُروا َعلی أَداءِ الَْفرائِِض 
َو صابِــُروا َعُدَوُّکْم َو رابُِطــوا إِماَمُکم«. برای انجام 
واجبات به صبر نیاز است. از طرفی قرآن می گوید 
ببینید دشمن برای ضربه زدن به شما چقدر دارد 
تالش می کند و خواب ندارد. برای مقابله با چنین 
دشــمنی باید صبر جمعی داشت و به یکدیگر 
روحیه داد و امکاناتمان را میان همدیگر تقسیم 
کنیم و مواسات داشته باشــیم؛ مانند رزمایش 
مواسات که رهبر عزیزمان در جریان کرونا مطرح 
کردند.رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 
عنوان کرد: گروه ها و تشکل های درونی امت باید 
حول محور امام سازماندهی شوند. برخی مفسران 
درباره تعبیــر »رابُِطوا« بحث رباط، پاســداری و 
مرزداری را مطــرح کرده انــد. در ادامه این آیه 
تقوا مطرح شــده است که نشان می دهد در سه 
مرحله قبلــی نیز دائم باید با حدود الهی خود را 
هماهنگ کنیم. اینکه رهبر انقالب در سال های 
اخیر روی کلمه مقاومت تأکید می کنند به دلیل 
همین آیه اســت. در جای دیگر می فرماید: »إَِنّ 
قاموا«؛ به اســتقامت  الَّذیَن قالوا َربَُّنا اهلل ثَُمّ اســتَ
نیاز اســت چون امتحان های جدید مدام می آید 
و باید از عهده آن هــا برآییم. دکترین مقاومت؛ 
صبر، مصابره، مرابطه و ایســتادن بر عهد است.
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یادداشت شفاهی

 دکتر سیدعلیرضا واسعی، عضو هیئت علمی پژوهشکده اسالم تمدنی

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/03/22

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه پرونده 9805458
بدین وسیله به آقای

مهرداد محقق رفیق نام پدر: محمد ش��ماره ملی: 0933154305 ش��ماره شناسنامه: 78954 ابالغ می گردد بانک 
اقتصاد نوین جهت وصول طلب خود بابت قرارداد شماره سند: 1802/110/826896/12، تاریخ سند: 1396/01/30، 

بانک مربوطه: اقتصاد نوین علیه شما اجرائیه ای به مبلغ
موضوعات الزم االجرا: 385/924/378 ریال )سیصد و هشتاد و پنج میلیون و نهصد و بیست و چهار هزار و سیصد 

و هفتاد و هشت ریال(
- اصل طلب: 234/927/282 ریال

- سود: 0 ریال
- خسارت تأخیر تأدیه: 150/997/096 ریال

- خسارت تأخیر روزانه با نرخ 34 درصد، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1398/06/21 و دیگر خسارات متعلقه صادر 
کرده است و پرونده اجرائی به کالسه: 9805458 در این اداره تشکیل شد. و طبق گزارش مأمور پست آدرس شما 
شناسایی نشده است، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب 
می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکنید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9901489 م.الف 788

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه باقرزاده فرزقی برابر وکالتنامه ش��ماره 125898- 89/05/12 دفتر اس��ناد رس��می 65 
مشهد از طرف آقای غالمرضا باقرزاده فرزقی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 
99/1435 مورخ 1399/02/06 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان سیصد سهم مشاع از نود و 
سه هزار و چهارصد و هفتاد و هفت سهم ششدانگ پالک باقیمانده 2090 فرعی )که برابر استاندارد 
سازی تبدیل به پالک 3894 فرعی( از 1384 فرعی از 93- اصلی در بخش شش طرقبه شاندیز که 
در صفحه 266 دفتر 280 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری 
مفقود ش��ده را نموده اس��ت در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت 
آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 
10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل س��ند 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- 9901481 م.الف 782
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای پرویز نظری برابر وکالتنامه شماره 195925- 1399/02/06 دفتر 53 مشهد از طرف آقای ابراهیم حسن زاده با 
ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/1849 مورخ 1399/02/10 تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی میزان ششدانگ پالک 354 فرعی از 5- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه 122 دفتر 94 
ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری 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- 9901482 م.الف 783
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
خان��م مری��م مرادی��ان باجگیران با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده ط��ی درخواس��ت 99/3207 مورخ 
1399/02/24 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان دویست و پنجاه قسمت مشاع از نه هزار و دویست قسمت 
مشاع از یکصد و هشت هزار و پانصد و چهل و پنج قسمت مشاع از دو سهم از پنج سهم نیمدانگ مشاع از ششدانگ 
پالک 179- اصلی واقع در بخش ده طرقبه شاندیز که در صفحه 524 دفتر 349 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک 
متقاضی سند مالکیت در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باشند 
ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه 
تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود. آ- 9901483 م.الف 784
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای کمال مهدیزاده طاهی برابر وکالتنامه شماره 13483 مورخ 1397/08/09 دفترخانه 220 مشهد 
و وکالتنامه ش��ماره 221945 مورخ 1398/11/05 دفترخانه 72 خمینی ش��هر بوکالت از طرف آقای حسن گرجی 
باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک باب منزل به شماره پالک 4436 مجزی شده از 4436 الی 4438 
اصلی بخش یک 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 300 دفتر 27 صفحه 579 بنام محمد اباصلتی ثبت و سند به شماره 
چاپی 246208 صادر گردیده است سپس برابر سند قطعی 94285 مورخ 1385/05/09 دفترخانه 12 مشهد بنام 

آقای حسن گرجی منتقل شده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. ....
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 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- 9901484 م.الف 785
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای سیدمحمد حسن در افشان طباطبایی برابر نامه شماره 25/99/20780 مورخ 1399/02/15 به 
نمایندگی از طرف شهرداری مشهد باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت ششدانگ یک باب منزل به شماره پالک 
834 اصلی بخش یک 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 1523 دفتر 15 صفحه 175 بنام سید ابوالحسن شجاعی ثبت 
و سند به شماره چاپی 42714 صادر گردیده است سپس مع الواسطه برابر سند قطعی 32962 مورخ 1380/12/22 

دفترخانه 48 مشهد ششدانگ بنام شهرداری مشهد منتقل شده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. .....
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 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- 9901485 م.الف 786
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای محمد منفرد کیا برابر وکالتنامه شماره 53440 مورخ 1397/02/02 دفترخانه 527 تهران بوکالت 
از طرف خانم زینت السادات الجوردی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت دوم به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت ششدانگ اعیان یک باب منزل به شماره 
پالک 14 فرعی از 6559 اصلی بخش دو مش��هد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده 
است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 3828 دفتر 43 صفحه 76 بنام محمد 
علی شمس یزدی ثبت و سند المثنی نوبت اول به شماره چاپی 3437 صادر گردیده است سپس مع الواسطه برابر 
سند قطعی 55153 مورخ 1361/08/26 دفترخانه 71 مشهد بنام خانم زینت السادات الجوردی منتقل شده است. 

دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. ......
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 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- 9901486 م.الف 787
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

))آگهی صورت مجلس افراز(
حسب درخواست مورخ 1397/3/23 سازمان نظام پزشکی مشهد به عنوان احد از مالکین مشاع به میزان 10369 
سهم مشاع از 20738 سهم شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 20738 مترمربع پالک 1637 فرعی واقع در 
اراضی ش��اندیز پالک 93- اصلی بخش 6 مشهد، در اجرای قانون افراز و فروش امالک مشاع و آیین نامه اجرائی آن 
طی یک فقره صورت مجلس افرازی مشروحه ذیل از پالک مزبور مفروز و مجزا و جهت آن پالک های 4293 و 4294 
فرعی اختصاص و باقیمانده پالک در سهم سایر مالکین قرار گرفته است، بدین وسیله عین صورت مجلس افرازی 
حاوی نقشه ترسیمی باستناد ماده دوم قانون افراز جهت اطالع سایر مالکین مشاعی منتشر تا چنانچه نسبت به آن 
اعتراضی داشته، از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 روز مراتب را کتباً به مرجع قضائی صالحه تقدیم و گواهی آنرا 
به این اداره تسلیم نمایند، بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر در این آگهی نسبت به اجرای 

مفاد آن برابر مقررات اقدام الزم معمول خواهد گردید.
صورت مجلس افراز

در اجرای دس��تور مورخه 97/3/23 معاونت محترم اداره متبوع ذیل درخواس��ت وارده سازمان نظام پزشکی مشهد 
مالک 10369 سهم مشاع از 20738 سهم از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 20738 مترمربع پالک 1637 
فرعی واقع در اراضی ش��اندیز پالک 93- اصلی بخش 6 مشهد، مبنی بر افراز سهم مشاع خود، اینجانب محمدرضا 
عرفانی نماینده ثبت طرقبه شاندیز در اجرای مقررات قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب 22 آبان ماه 1357 
خورشیدی و آیین نامه منضم به آن پس از دعوت از سایر مالکین مشاعی پالک و ابالغ موعد و زمان افراز، در معیت 
آقای علی محمدی بس��مت نقش��ه بردار و نماینده مالک متقاضی بمحل وقوع ملک مراجعه و پس از معاینه محل و 
کنترل حصه تصرفی مالک متقاضی با سوابق ثبتی و اسناد مالکیت صادره و حصول اطمینان از استقرار آن )باستناد 
تثبیت پالک و صدور سند مالکیت تک برگ کاداستر( در محل مندرج در سوابق ثبتی و اسناد مالکیت صادره و عدم 
تجاوز به پالک های مجاور و معابر، با توجه باینکه شهرداری طرقبه در اجرای ماده 101- اصالحی قانون شهرداری ها 
قب��اًل برابر مکاتبه ش��ماره 96/18340 مورخ 96/12/23 مبنی بر رعایت دقی��ق مقررات ماده 101- اصالحی قانون 
ش��هرداری ها و اخذ اس��تعالم از اداره راه و شهرسازی شهرستان و وصول پاسخ ش��ماره های 3027- 1396/7/22 و 
7346- 1398/12/5 مبنی بر موات بودن مقدار دو هزار مترمربع از آن و درخواس��ت تثبیت اراضی مذکور و اعالم 
مزروعی بودن مابقی، با افراز سهم مشاع مالک موافقت نموده است، با توجه باینکه محدوده پالک قباًل در محل تثبیت 
و قس��مت موات در واقع گپ فعلی فی مابین پالک مورد تقاضای افراز با پالک 1034 فرعی موس��وم به کال حاج 
قاسم )به علت پر شدن کال و همسطح نمودن آن به وجود آمده است( قرار داشته که حسب درخواست نسبت به 
نقشه برداری از آن همزمان اقدام و به نماینده اداره مسکن و شهرسازی حضورا اعالم تا نسبت به ارائه مستندات الزم 
جهت تنظیم صورت مجلس و صدور سند به نام دولت جمهوری اسالمی ایران اقدام گردد که صورت مجلس اجرا 
تنظیم و در پرونده ضبط و پالک 4299 فرعی به آن اختصاص یافت، لذا با توجه به رعایت مفاد درخواست اداره راه و 
شهرسازی و با توجه به تثبیت قبلی پالک، در اجرای قانون افراز و فروش امالک مشاع و آیین نامه اجرائی آن نسبت 
به افراز سهم مشاع سازمان نظام پزشکی مشهد از پالک مزبور، برابر طول و ابعاد مندرج در نقشه ترسیمی نقشه بردار 
عامل بشرح ذیل اقدام و جهت دو قطعه مورد تقاضا پالک های 4293 و 4294 فرعی اختصاص و در جهت باقیمانده 
پالک مذکور، پالک 4295 فرعی اختصاص یافته است، نقشه بردار عامل ترسیم کننده با امضا ذیل این صورت جلسه 

صحت جانمائی پالک در الیه کاداستر را تأیید و گواهی مینماید.
الف( حدود اولیه پالک به مساحت 20738 مترمربع

شماالً: بطول 298 متر به پی دیوار پالک 1636 فرعی
شرقاً: بطول 71/50 متر محدود است به اراضی پالک 81- اصلی حدفاصل کال حاج قاسم

جنوباً: بطول 284 متر پی است به باقیمانده پالک 1383
غرباً: بطول 72 متر محل درب و پی دیواریست به خیابان ده متری

ب( حدود و مشخصات قطعات مورد افراز
ب 1(: حدود و مشخصات یک قطعه زمین به مساحت 3818/03 مترمربع پالک 4293 فرعی مجزا شده از پالک 

1637 فرعی از 1382 فرعی واقع در اراضی ش��اندیز پالک 93- اصلی بخش 6 مش��هد و باحق عبور و مرور از پالک 
4299 فرعی مجاور جنوبی، شماالً: بطول 30/89 متر مرزیست اشتراکی با قطعه باقیمانده پالک 4295 فرعی، شرقاً: 
بطول 137/36 مرزیس��ت به پالک 1636 فرعی، جنوباً: بطول 24/09 متر به اراضی موات پالک 4299 فرعی حد 
فاصل با پالک 1034 فرعی، غرباً: در دو قسمت اول بطور پخی بطول 7/01 متر و دوم بطول 129/84 متر به ممر 

احداثی از مورد ثبت؛ حقوق ارتفاقی ندارد، )این قطعه در سهم اختصاصی متقاضی افراز قرار گرفت(
ب 2(: حدود و مشخصات یک قطعه زمین به مساحت 3789/10 مترمربع پالک 4294 فرعی مجزا شده از پالک 
1637 فرعی از 1382 فرعی واقع در اراضی شاندیز پالک 93- اصلی بخش 6 مشهد و با حق عبور و مرور از پالک 
4299 فرعی مجاور جنوبی، شماالً: بطول 30/91 متر مرزیست اشتراکی با قطعه باقیمانده پالک 4295 فرعی، شرقاً: 
بطول 126/34 متر به ممر احداثی از مورد ثبت، جنوباً: در دو قس��مت اول بطور پخی بطول 7/66 متر به ممرعام 
احداث��ی از م��ورد ثبت و دوم بطول 23/80 متر به اراضی موات پالک 4299 فرعی حد فاصل با پالک 1034 فرعی، 
غرب��اً: بط��ول 128/58 متر به باقیمانده پالک 1383 فرعی؛ حقوق ارتفاقی: ندارد. )این قطعه در س��هم اختصاصی 

متقاضی افراز قرار گرفت(.
پ(: حدود و مشخصات قطعه باقیمانده پالک

حدود و مش��خصات شش دانگ یک قطعه زمین )قطعه باقیمانده( بمس��احت 9369 مترمربع پالک 4295 فرعی 
)باقیمانده پالک 1637 فرعی( مجزا ش��ده از پالک 1382 فرعی واقع در اراضی ش��اندیز پالک 93- اصلی بخش 6 
مشهد، شماالً: بطول 72 متر محل درب و پی دیوار به خیابان ده متری، شرقاً: بطول 137/36 متر مرزیست به پالک 
1636 فرعی، جنوباً: در س��ه قس��مت بطول های 30/89 و 10 و 30/91 متر اول به پالک 4293 فرعی )قطعه اول 
افرازی( و دوم به ممر احداثی و سوم به پالک 4294 فرعی )قطعه دوم افرازی(، غرباً: بطول 121/56 متر به باقیمانده 

پالک 1383 فرعی، )این قسمت در سهم سایر مالکین مشاع قرار دارد(. 

نماینده مالک نقشه بردار   نماینده ثبت  
نظریه ریاست محترم ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز

با رس��یدگی و تطبیق درخواست سازمان نظام پزشکی مش��هد با مقررات و مالحظه مندرجات این صورت مجلس 
با س��وابق ثبتی مربوطه، بدینوس��یله در اجرای ماده 5 آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب 1357 

خورشیدی، موافقت خود را با صورت مجلس افرازی اعالم میدارم. آ- 9901487 م.الف 781
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز

 حسن ابوترابی

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی 

افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی 
و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر 

االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
محمدحس��ن  فرزن��د  زاده    ال��ه  ام��ان  فره��اد  آق��ای    98-218 پرون��ده  1-کالس��ه 
درشش��دانگ ی��ک ب��اب س��اختمان ب��ه مس��احت 33/37  مت��ر مربع قس��متی از پالک ش��ماره 
مالکی��ت ش��هرداری ش��یروان ازذی��ل  رس��می  مال��ک  از  خانل��ق  خری��داری  اصل��ی      11
2-کالسه پرونده 010-98 آقای ابراهیم صدقی خانلق فرزند غالمرضا  در ششدانگ یک باب منزل 
مسکونی به  مساحت1320/15 متر مربع  قسمتی ازپالک  60 فرعی از5  اصلی میرزابیگ خریداری 

ازمالک رسمی آقای سعیدابراهیم نیا میالنی احدی ازورثه غالم رضا ابراهیم نیا میالنی
3-کالس��ه پرونده 385-98  آقای محمدشاهدی   فرزند تقی در ششدانگ یک باب منزل مسکونی 
ب��ه مس��احت  156/90 متر مربع وتمامی پالکه��ای )3812فرعی و3723فرعی(وقس��متی ازپالک   
352و353فرع��ی مزرعه حصارخریداری  ازمالک رس��می آقای رحیم کریم زاده بلقان)تمامی پالک 

3812(وتمامی مالکیت جهان بی بی جعفرزاده )پالک 3723(وقسمتی ازمالکیت اسماعیل اژدری
 لذا بدین وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مشاعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می 
گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

آ-9901517
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/03/07

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/03/24
صمد ابراهیم زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 39860308001004681  � 1398/11/26 هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض آقای/ محمد حس��ین وطن پرور  فرزند حجی محمد   بش��ماره شناس��نامه 
1 صادره از شوس��ف و ش��ماره ملی 5639888131 نسبت به ششدانگ یک س��اختمان  به مساحت 162/38 
مت��ر مربع قس��متی از پالک 603 فرعی از 124  � اصلی بخ��ش 2 بیرجند از محل مالکیت نرجس عارفی نژاد    
محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی 
که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9901507
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/07                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/03/22                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اصالحیه
پیرو آگهی های منتشره در روزنامه قدس مورخه98/12/10و98/12/25یک مورد بدین شرح اصالح میگردد

کالسه پرونده 309-98آقای ابوالفضل قارداشی فرزند عباسعلی تمامی پالک شماره 17فرعی از5فرعی از890اصلی 
صحیح می باشد.آ9901496

صمدابراهیم زاده
رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رسمی برابر رای شماره 139860308001004399 � 1398/11/29 هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض آقای اس��داله نخعی فرزند خدا بخش   بشماره شناسنامه 908 وشماره ملی 
083951462 نس��بت به شش��دانگ یک باب منزل  به مس��احت 235/24 متر مربع قس��متی از 231 � اصلی 
بخش 2 بیرجند از محل مالکیت سیدا... سادسی   محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.آ-9901508
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/07                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/03/22                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاداقتصاد روزنامـه صبـح ایـران 6
e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r©بازارسرمایه، عصای دست تولید نیست

آنچه این روزها در بازار بورس انجام می شــود، به وجــود آمدن یک بازار ثانویه 
اســت، بنابراین بازار اولیه ای ایجاد نشــده که تولید نتیجه آن باشد. در این بازار 
ســهام هایی دست به دست و جابه جا می شود که بیشــتر دست تازه واردان بازار 
است، بنابراین ربطی با تولید پیدا نمی کند، چرا که سرمایه ها به سمت شرکت های 
تولیدکننده هدایت نشده است. بخش کوچکی که شامل عرضه جدید سهام است 
فقــط می تواند تا حدی به تولید کمک کند، چرا که در افزایش ســرمایه مورد 

استفاده تولید قرار می گیرد.
اصلی ترین مشــکل بازار ســرمایه ایران آن است که در آن موضوع مهمی به نام 
بازاراولیه تعریف نشده است، یعنی هیچ گاه چنین گزینه و روالی مشاهده نشده 
کارخانه ای که در حال تأسیس است،بنابراین با فروختن سهام آن کارخانه، سرمایه 
مورد نیاز جمع آوری شود. تقریباً در ایران می توان گفت ساختارهای بازاراولیه در 
ایران تشکیل نشده و تالشی برای انجام این مهم نداشته اند. بازار ثانویه تنها بازاری 
است که ساختارهای آن تعریف شده است، بنابراین سهام عرضه شده در بورس 
بــدون اینکه به تولید ربطی پیدا کند، پذیرای نقدینگی می شــود تا آنجایی که 
افزایش شاخص حبابی می شود و در نهایت سرنوشتی غیر از سقوط ندارد. بخش 
کوچکی از سهام بازارسرمایه متعلق به شرکت های تولیدی است که سهامدارانی 
در آن سرمایه گذاری می کنند، اما سایر عرضه هایی مثل شستا که در بورس اتفاق 
افتاده، ربطی به تولید ندارد و فقط خرید و فروش سهام است. بنابراین بازار بورس 
و افزایش نقدینگی که در ایران شاهد آن هستیم، ربطی به تولید ندارد و یا کمکی 

به رونق یا جهش تولید با این گونه سیاست گذاری های مالی و پولی نمی کند.

بازگشت قیمت نفت به مدار صعود©
ایرنا: پس از آنکه نفت، هفته گذشــته 
را تحت تأثیــر تنش بین چین و آمریکا 
و همچنین نگرانی نســبت به رشــد 
اقتصادی، با کاهش قیمت به پایان برد،  
حــاال دوباره قیمت ها زیر ســایه تداوم 
کاهــش عرضه با افزایش همراه شــده 
است. نوســان قیمت نفت در روزهای 
اخیر بیش  از هر چیزی به دلیل نگرانی ها نســبت به وجود مازاد عرضه در بازار 
بوده، زیرا همچنان نگرانی ها برای رشــد اقتصادی پایــدار در جهان وجود دارد، 
موضوعی که می تواند آینده تقاضا برای نفت را با نگرانی همراه کند و مازاد عرضه 
را در بازاری که 1/2 میلیارد بشکه نفت ذخیره شده دارد، افزایش دهد. با این حال  
تداوم کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان نفت موجب خوش بینی فعاالن بازار 
طالی سیاه شده و همین موضوع افزایش قیمت ها در معامالت هفته جاری را به 
همراه داشته است. قیمت نفت برنت با توجه به این موضوع دیروز 1/1درصد گران 
شــد و 3۵ دالر و ۹۴ سنت قیمت خورد. نفت شاخص آمریکا نیز با رشدی 2/3 

درصدی به 3۴ دالر و ۴ سنت رسید.

آغاز پیش فروش خودروها از نیمه دوم خرداد©
ایسنا: طبق اعــالم معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، در طرح 
فروش فوق العاده خودروها، چهار مرحله دیگر فروش تا پایان سال انجام خواهد 
شــد. ضمن اینکه از نیمه دوم ماه جاری نیز طرح پیش فــروش خودروها آغاز 

می شود که قیمت آن ها براساس قیمت خودرو در روز تحویل خواهد بود.
صادقی نیارکی افزود: نکته مهم در طرح فروش  فوق العاده این است که سند یک 
ســال در رهن شرکت می ماند تا کسی که خودرو دریافت می کند به مدت یک 
سال حق فروش نداشته باشد. مراجع قضایی نیز همیشه بر این تأکید داشته اند که 
فروش خودرو به صورت وکالتی ممکن است هم برای خریدار و هم برای فروشنده 
مشکالتی ایجاد کند. وزارت صنعت در طرح مزبور به دنبال این است که جدا از 

در رهن بودن سند خودرو، فروش وکالتی هم اتفاق نیفتد.

پیش بینی های بانک مرکزی منتشر شد 

وعده کاهش نرخ تورم
 اقتصاد/ زهرا طوسی  بانک مرکزی دوست 
دارد سال ۹۹ با  تورم 22درصدی به پایان برسد. 
پیش بینــی همتی، رئیس کل بانک مرکزی این 
اســت که با شــرایط فعلی تورم نباید بیشتر از 
2۴درصد شــود، این هدفی است که اگر محقق 
نشود احتماالً متولیان را به فکر حذف صفرهای 

بیشتر خواهد انداخت!
طبق نظر کارشناسان، تورم سال ۹۹ بین 3۵ تا 
۴۰ درصد خواهد بود، اما رئیس کل بانک مرکزی 
که چشــم امید به اقداماتش در بازار باز، انتشار 
اوراق خزانه توســط دولت و بازارگردانی خویش 
دارد، اوضــاع را خــوب و روند گرانــی را نزولی 

توصیف می کند.
آن طور کــه فرامرز توفیقی، نماینده کارگری در 
کمیته دستمزد شورای اســالمی کار می گوید 
تورم، معمولی ترین غذاها، ساده ترین موبایل ها و 
بی کیفیت ترین خودروها و یک خانه کوچک، بد 
نقشه، بدون آسانسور و بدون انباری و پارکینگ 
در حاشیه شهر را برای آن ها الکچری کرده و از 
دم دستی ترین آرزوها محرومشان کرده است.  با 
این حال عبدالناصر همتی معتقد اســت: بعضی 
شــایعات، جوســازی ها و تخمین ها درباره نرخ 
تورم سال جاری سبب شده تا التهاب در بازارها 
تشدید شــود. وی تأکید کرد: با رونق صادرات 
غیرنفتی و بازگشــت ارز ناشــی از صادرات که 
رقمی نزدیــک به 2۰میلیارد دالر اســت، بازار 

حالت طبیعی پیدا خواهد کرد.
نگاهی به مرکز آمار کشــور نشان می دهد نرخ 
تورم در نخســتین ماه ســال 32/2درصد و در 
اردیبهشــت ماه برابر 2۹/8 درصد تخمین زده 
شده که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه 
28درصد برای دهــک اول تا 31/۹ درصد برای 

دهک دهم نوسان دارد.

 چهار سناریوی بانک مرکزی »
برای سال 99

چنــدی پیش مرکز آمار، پیش بینی از نرخ تورم 
در ســه ماه نخست ســال ۹۹ را با کمک چهار 
ســناریو ارائه کرده بود. در ســناریوی نخست 
حالت بدبینانه در نظر گرفته شــده و رشد نرخ 

تورم پیش بینی شــده بود، اما در سناریوی دوم 
حالت خوشبینانه و سناریوی سوم میانگین این 
دو حالت بود که صحبت های همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی را می توان مبتنی بر سناریوی سوم 

ارزیابی کرد.
براساس سناریوی ســوم، روند نزولی نرخ تورم 
ســاالنه ادامه داشــته و در خــرداد 13۹۹ به 
27/۹درصد می رســد. اما روند نزولی نرخ تورم 

نقطه ای در اردیبهشــت 13۹۹ 
در عــدد 2۰/۹درصــد متوقف 
شــده و در خرداد مــاه همین 
افزایش ۰/8درصدی به  با  سال 

21/7 درصد می رسد.
ســناریوی چهارم نیز، تغییرات 
مصرف کننده،  ماهانه  تورم  نرخ 
تغییرات نرخ تورم ماهانه ســه 
اســت.  تولیدکننده  قبــل  ماه 
با توجه بــه اینکه نــرخ تورم 
تولیدکننــده فقط تــا آذر ماه 
بنابراین  سال پیش تهیه شده، 

پیش بینی براســاس این سناریو در سال جاری 
انجام نشده است.

فراموش نکنیم بحران کرونا ســبب شــد اغلب 
کشورها تا 3۰درصد از تولید ناخالص ملی خود 
را بــه  عنوان منابع گــذر از بحران کرونا در نظر 
بگیرند، اما منابعی که در کشــور  ما پیش بینی 
شده است جوابگوی میزان خسارت ها و آسیبی 
که به اقتصاد کشــور وارد شده نیست و به نظر 
می رســد 7۵هزار میلیــارد تومانــی که دولت 
بــرای تعادل تقاضا و عرضه قرار داده نیز  نتواند 
جوابگوی این شرایط باشد و احتماالً در ماه های 
پیش رو، ضمن آنکه رشــد اقتصادی ما کاهش 
می یابد و منفی می شود، تورم نیز افزایش یافته 
و نرخ بیکاری به شــدت باال خواهد رفت، اگر به 
موقع به کسب وکارهای آسیب خورده رسیدگی 

نشود.

 تورم ۲۲درصدی »
در کوتاه مدت شدنی نیست

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی معتقد 

اســت: رســیدن به تورم 22درصــدی و حتی 
نرخ تورم زیر 3۰درصد دشــوار است و نیازمند 
اصالحات جدی اقتصادی و برنامه منسجم است 
که به نظر می رســد در کوتاه مــدت امکان پذیر 

نباشد.
بــه گفتــه وی،  ایــن هدف گــذاری باید روی 
متغیرهای تأثیرگذار بر نرخ تورم اعمال شــود، 
یعنــی این متغیرها شناســایی و نوســان های 
مهم ترین  شــود.  کنترل  آن ها 
این عوامــل عبارتند از کنترل 
ثبــات  ارز،  نــرخ  نوســانات 
بازارسرمایه، کنترل مازاد تقاضا 
در اقتصــاد کالن، بهبــود تراز 
پایه  کنترل  و  غیرنفتی  تجاری 
پولی و مدیریت کسری بودجه 
است. اگر هر یک از عوامل ذکر 
شده را زیر ذره بین قرار دهیم، 
در حــال حاضر هیــچ کدام از 
این عوامل روند باثباتی را طی 
در  الزم  اصالحــات  نمی کنند. 
کســری بودجه صورت نگرفته، بازار ارز به دلیل 
تحریم و کرونا بی ثبات است، تراز ارزی و تجاری 
غیرنقدی کشور به دلیل رکود اقتصاد جهانی و 
کاهش قیمت مشــتقات نفتی  با مشکل روبه رو 
است، بنابراین  هدف گذاری نرخ ارز را با مشکل 

روبه رو می کند.
شــهری می گوید: هر چنــد بخش عمده ای از 
ایــن عوامل ماننــد مدیریت کســری بودجه 
دولت، مدیریت بازارســرمایه و کاهش فشــار 
مازاد تقاضا در اختیار دولت اســت، اما بخش 
دیگــر آن مانند کرونا، تحریم، بســته شــدن 
مرزهــای صادرات غیرنفتــی و کاهش قیمت 
مشــتقات نفتی در اختیار دولت نیست و این 
موجب شده با تأثیر بر قیمت گروه هایی مانند 
فلزات و پتروشیمی، بر تراز ارزی و غیرتجاری 

کشور فشار وارد شود.
به گفته این اســتاد دانشــگاه، راه حل بخشــی 
از این مشــکالت در بازه کوتاه مــدت می تواند 
صورت بگیرد، اما بخش دیگر بلندمدت اســت. 
مثاًل تنوع بخشی به محصوالت صادرات غیرنفتی 

جهت بهبود تراز ارزی کشــور یک شبه صورت 
نمی گیرد و نیازمند برنامه اساسی است.

عبــاس آرگون، عضو اتــاق بازرگانی نیز  بر این 
باور است که افت قیمت نفت، کاهش درآمدهای 
ارزی، افزایش نقدینگی و کسری بودجه دولت، به 
افزایش تورم در اقتصاد کشور دامن خواهد زد. به 
نظر این فعال اقتصادی، رقم نقدینگی هم اکنون 
بســیار باالست و اگر این حجم از نقدینگی وارد 
هر بازاری شــود، می توانــد برهم زننده آرامش 
آن بازار باشــد. مگر اینکه فرصت ایجاد شــده 
در بازارســرمایه به درستی مدیریت و نقدینگی 
موجود در آن به ســمت بخش های مولد اقتصاد 

ما هدایت شود.
بــا این حال کامــران ندری، تحلیلگر مســائل 
اقتصــادی تأکید دارد: زمانی که نقدینگی ایجاد 
می شــود قابل مدیریت نیســت و مردم با انجام 
معامالت خود مســیر حرکت آن را مشــخص 
می کننــد. بنابراین باید رشــد نقدینگی کنترل 
شود و هدایت آن چه به دست بورس یا هر بازار 
دیگری از نظر علم اقتصاد، منطقی نیست، زیرا 
رشد نقدینگی باید متناســب با رشد اقتصادی 
کشــور باشد، در غیر این صورت موجب افزایش 

تورم و قیمت ها خواهد شد.

متن بیانیه بانک مرکزی درباره »
هدف گذاری نرخ تورم

اقتصاد ایــران از آغاز دهه 13۵۰ دســتخوش 
بی ثباتی بوده که نشــانه بارز آن تداوم نرخ تورم 
دو رقمــی برای پنج دهه بــوده و در عین حال 
این بی ثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به 
همراه داشته است. گرچه نرخ تورم در مقاطعی 

بســیار محدود تک رقمی شده است، اما کاهش 
پایدار تورم رخ نداده است.

بدون تردید، تداوم وضعیت یاد شــده انعکاسی 
از انــواع ناترازی ها بــه ویژه کســری بودجه 
آشــکار و پنهان دولت بوده که در رشــد های 
بــاالی نقدینگی و نامتناســب با رشــد بخش 
حقیقی اقتصاد نمود یافته اســت. نتیجه چنین 
شــرایطی، نرخ های تورم مزمــن و باال به ویژه 
در شرایط بروز شــوک های برون زا بوده است. 
اکنون بانک مرکزی بستر هدف گذاری تورم را با 
استفاده از عملیات بازار باز و هدف گذاری میانی 
نرخ ســود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ 
سود سیاســتی، داالن نرخ سود، خریدوفروش 
اوراق بهــادار دولت با بانک ها، اعطای اعتبار در 
قبــال اخذ وثیقه و ســپرده  گذاری بانک ها نزد 
بانک مرکزی فراهم کرده اســت تا در همراهی 
با تقویت نظــارت و اقدام های احتیاطی کالن، 
حلقــه آخر اقدامات ثبات ســاز خــود با تأکید 
بر دســتیابی به نرخ تورم هــدف و در کنار آن 
جلوگیری از تعمیق شــکاف تولید را آغاز کند.
با توجه به سیاســت ها و اقدام های اتخاذ شده، 
بانک مرکزی اعتقاد دارد در چارچوب فروض و 
سناریوهای واقع بینانه، نرخ تورم در سال جاری 
به روند کاهنده خــود ادامه خواهد داد. بر این 
اســاس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را 
22درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد 
تعیین می کند که با توجه به کاهش قیمت  های 
جهانی، حجم اوراق در حال انتشــار، وضعیت 
ترازنامه بانک ها و شــرکت های سرمایه گذاری 
و نرخ های ســود موجود، ایــن هدف تورمی به 

صورت پایدار قابل دستیابی است.

رسیدن به تورم 
۲۲درصدی و حتی 
نرخ تورم زیر 
۳۰درصد دشوار 
است و نیازمند 
اصالحات جدی 
اقتصادی و برنامه 
منسجم است

بــــــــرش
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یادداشت

 عطا بهرامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه

 چهارشنبه 7 خرداد 1۳99  4 شوال 1441 27 می 2۰2۰  سال سی و سوم   شماره 9255

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960308001000429 � 1399/02/28 هیات 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واح��د ثبتی حوزه ثبت مل��ک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض آقای مه��دی زارع نژاد  فرزند 
غالمرضا    بش��ماره شناس��نامه 2199 وشماره ملی 0651940540 نس��بت به ششدانگ یک باب 
ساختمان   به مساحت 110/29 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل 
مالکیت رقیه مددی پور محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ-9901518
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/07                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/03/24                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960308001000477 � 1399/02/31 هیات 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض آقای محمد علی جلوه گر  فرزند 
محمدحس��ین    بشماره شناسنامه 30 وش��ماره ملی 0651382807 نسبت به ششدانگ یک باب 
من��زل  به مس��احت 138/51 متر مربع قس��متی از پالک 1396 � اصلی بخ��ش 2 بیرجند از محل 
مالکیت عیسی دستگردی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ-9901519
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/07                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/03/24                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

برابر رای شماره 139860318603009666مورخ 1398/09/24 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 
رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای امیر عدالت پیشه فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 1473 
صادره از رش��ت در قریه بیجار کن در شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 
198/85 مت��ر مربع پالک فرعی 18165 از اصلی 75 مفروز مجزی از پالک 135 از اصلی 75 واقع 
در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای محمد حسین رنجبر بیجارکن محرز گردیده 
است ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد. م 

الف342 آ-9901430
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/07
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/03/22

حسین اسالمی کجیدی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اسناد 
عادی یا رس��می آنان در هیئت مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و 
تائی��د ق��رار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های 

ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 169- اصلی اراضی صدرآباد

1-ششدانگ یکباب خانه از پالک 129 فرعی از 169 اصلی فوق به مساحت 84/31 مترمربع 
ابتیاعی آقای فیروز سودمند از محل مالکیت ثبتی: علی اصغر منتظر برابر رای شماره

 0333-99 مورخه 1399/02/16- کالسه 98-0212
لذا بدینوس��یه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می 
گردد چناچه اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روس��تاهااز تاریخ الصاق درمحل 
تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید 

ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
نمایندوگواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحوی��ل دهنددرصورتی که اعتراض در 
مهل��ت قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه 
ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف 1426//9900942
تاریخ انتشارنوبت اول1399/02/23              تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/03/07

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد
حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی 

آگه��ی م��اده 3 قانون و م��اده 13 آیین نامه قان��ون  تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاق��د س��ند رس��می /براب��ر رای ش��ماره 139860318603014580مورخ 
1398/12/05 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
خانم آمنه قربی فشتکه فرزند حسین به شماره شناسنامه 14 صادره از خمام در قریه خسبخ 
در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 44/66 متر مربع پالک فرعی 
21731 از اصل��ی 12 مف��روز مج��زی از پ��الک 28 از اصلی 12 واقع در بخش چهار رش��ت 
خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا مشکین کرد محله محرز گردیده است ،لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف 188//9900943
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/02/23              تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/03/07 

حسین اسالمی کجیدی 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب90/9/20- امالک واحدثبتی تربت جام  به 

شرح ذیل آگهی می گردد .
1- برابر رای شماره139960306007000196-99/2/13تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد رضا کاظمی مژده  درشش��دانگ  یک باب منزل به مس��احت 109.40 مترمربع پالک فرعی 
ازباقیمانده  650 اصلی واقع در خراسان رضوی  خریداری از مالک رسمی آقای  غالم محمدچمنی 

هروی محرز گردیده است0
2- برابر رای ش��ماره 139960306007000207-99/02/13.تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای عبدالرئوف احدی مرادابادی  درششدانگ  یک باب منزل به مساحت 119.60 مترمربع پالک 
1880 فرعی از 3 اصلی  واقع در خراس��ان رضوی خریداری از مالک رس��می آقای جان میرزا خانی 

خویردمحرز گردیده است 
3- براب��ر رای ش��ماره139960306007000206-99/02/13 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم لطیفه کبودانی هزاره  درششدانگ یک باب منزل به مساحت 83.35 مترمربع پالک 17فرعی 
از 674- اصل��ی واقع درخراس��ان رضوی خریداری از مالک رس��می خانم لی��ال خلقی جامی محرز 

گردیده است0
4- برابر رای ش��ماره 139960306007000194-99/02/08ا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آق��ای  عبداله دامن پاک جامی درشش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 176.55 مترمربع پالک 
باقیمان��ده 1880 فرع��ی  از 3اصلی واقع درخراس��ان رضوی خریداری از مالک رس��می خانم زهرا 

ودرجان افشاری امیر آبادی محرز گردیده است
5- برابر رای ش��ماره 139960306007000208-99/2/13 تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای  محمود رس��ولی  در سه  دانگ مش��اع  از  یک باب منزل  به مساحت 34.62 مترمربع پالک 
3993 فرعی از3981 از  3 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از واقع درخراس��ان رضوی بخش 13 مشهد 

خریداری از مالک رسمی آقای محمدرضا محراحمدی محرز گردیده است .
6- براب��ر رای ش��ماره139960306007000209-99/2/13 تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سعید رسولی درسه  دانگ مشاع  از ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 45 مترمربع پالک 
3993 فرعی از3981فرعی از 3 اصلی مفروز و مجزی ش��ده در خراس��ان رضوی  بخش 13 مشهد 

خریداری از مالک رسمی آقای محمد رضا محراحمدی  محرز گردیده است.
7-برابر رای ش��ماره 139360306007000549-93/2/13  تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای احمداس��المی  درششدانگ  یک باب منزل به مس��احت 60 مترمربع پالک 92فرعی از166-
اصل��ی  واقع درخراس��ان رض��وی بخش 13خریداری از مالک رس��می ش��هرداری تربت جام محرز 

گردیده است  
 آگهی اصالحی

1-پی��رو آگهی روزنامه قدس   وروزنامه  کاروکارگر هردو به  تاریخهای  98/10/10 و98/10/25که 
تصرف��ات مالکان��ه وبالمعارض غالمرضاس��ربلند نس��بت به   ش��ش دانگ یک باب منزل باس��تثناء 
ثم��ن اعی��ان  در پالک882-اصلی واقع درخراس��ان رضوی  بخش13مشهداشتباهامنتش��رگردیده 
باش��د. م��ی  ف��وق   ازپ��الک  من��زل  یکب��اب  شش��دانگ  آن  صحی��ح  ،ک��ه  اس��ت 
2-پیرو اگهی روزنامه قدس منتش��ره به تاریخ ه��ای 98/11/2و98/11/17که تصرفات مالکانه و بال 
مع��ارض اقای عبدالرحمن جامی االحمدی  از محل مالکیت درجان افش��اری امیر آبادی اش��تباها 

منتشر گردیده است که صحیح آن از محل مالکیت منیر جامی االحمدی می باشد
3-پی��رو آگهی روزنامه قدس   وروزنامه یادگارامروز هردو به  تاریخهای  98/10/16 و98/11/01که 
تصرف��ات مالکان��ه وبالمعارض احمد نینواز ش��هرنوی  نس��بت به   ش��ش دانگ یک ب��اب منزل از 
پالک976-اصلی واقع درخراسان رضوی  بخش13مشهداشتباهامنتشرگردیده است ،که صحیح آن 

ششدانگ یکباب منزل ازپالک 10فرعی از 976-اصلی  می باشد.

لذابه موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده 
13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13ایین 
نامه مربوطه این آگهی  در دونوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی وکثیراالنتشاردرش��هرها 
منتشرتادرصورتی که اشخاص ذینفع به اراءاعالم شده  اعتراض داشته باشند بایدازتاریخ  انتشاراولین  
آگهی درمحل تادوماه وهمچنین برای آگهی اصالحی ظرف مدت یکماه اعتراض خودرابه  اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذنماید ومعترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواس��ت  به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل 
تحویل دهدکه دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت ودرصورتی که 
اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت بصدورسند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از  مراجعه 

متضرر به دادگاه  نیست . آ-9900938
تاریخ انتشار نوبت اول :99/02/22
تاریخ انتشار نوبت دوم :99/03/07

سیدمجتبی جوادزاده
رئیس ثبت اسناد وامالک تربت جام

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی            برابر رای شماره 13986038001002680 � 1398/12/26 
هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثب��ت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مس��عود 
صادقی  فرزند غالمرضا بش��ماره شناسنامه79  وش��ماره ملی 0651983185   نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 208.73 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی بخش 2 بیرجند 
از محل مالکیت آقای مخمد علی اش��رفیان   محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9900933
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/02/22                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1399/03/07
علی فضلی 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

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 
رس��می و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر 
در اداره ثبت اسناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       

1�محمد علی اس��ماعیل نژاد فرزند اس��ماعیل ، نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل 
مس��کونی به مس��احت کل 344/94 متر مربع ، انتقالی مع الوس��طه از محمد رضا کفیلی از پالک 
678 فرع��ی از 2 � اصلی بخش یک فردوس � محل وقوع ملک شهرس��تان فردوس � خیابان هفده 

شهریور 4 
2� عباس اس��ماعیل نژاد فرزند محمد علی نس��بت به دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب منزل 
مس��کونی به مس��احت کل 344/94 متر مربع ، انتقالی مع الواس��طه از محمد رضا کفیلی از پالک 
678 فرع��ی از 3� اصل��ی بخش یک فردوس محل وقوع ملک شهرس��تان ف��ردوس � خیابان هفده 

شهریور 4
3� اصغر اسماعیل نژاد فرزند محمد علی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی 
به مساحت کل 344/94 متر مربع ، انتقالی مع الواسطه از محمد رضا کفیلی از پالک 678 فرعی از 

3� اصلی بخش یک فردوس محل وقوع ملک شهرستان فردوس � خیابان هفده شهریور 4
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی این 
آگهی  نسبت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که 
اش��خاص ذی نفع .  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داشته باش��ند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از 
تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  .مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت 
اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر 
قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره 
ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . آ-9901028
تاریخ انتشار نوبت اول:   24/ 1399/02
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/03/07

 محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

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 
رس��می و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر 

در اداره ثبت اسناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       

خانم فاطمه نساء آملی فرزند محمد علی ، به صورت ششدانگ یکباب ساختمان وزمین متصل ، به 
مساحت 1185/57 متر مربع ، از پالکم 317 � اصلی بخش یک فردوس انتقال ملک از مالک رسمی 

آقای فتح اله سعادت قدسی نیا � مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � روستای فریدونی 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی این 
آگهی  نسبت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که 
اش��خاص ذی نفع .  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داشته باش��ند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از 
تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  .مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت 
اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر 
قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره 
ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . آ-9901032
تاریخ انتشار نوبت اول:   24/ 1399/02
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/03/07

 محمود جهانی مهر 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

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

نظ��ر به دس��تور م��وارد یک و س��ه قان��ون تعیی��ن تلکیف وضعی��ت ثبت��ی اراضی و س��اختمان 
ه��ای فاق��د س��ند رس��می و م��اده 13 آیی��ن نام��ه قان��ون ف��وق الذکر امالک��ی ک��ه در هیئت 
من��درج در قان��ون مذک��ور مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک ش��هر فردوس مورد رس��یدگی 
و رای آن ص��ادر گردی��ده اس��ت جه��ت اط��الع عم��وم ب��ه ش��رح ذی��ل اگه��ی م��ی گ��ردد .                                                                                                       
خانم محبوبه میرزائی فرزند حس��ن ، به صورت شش��دانگ یکباب ساختمان ، به مساحت 299/33 
مت��ر مرب��ع از پالک 1081 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس از خریداری مع الواس��طه از اقای 
رضا کاظمی � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � باغشهر اسالمیه � بلوار امام حسین � خیابان 

شهامت 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی این 
آگهی  نسبت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که 
اش��خاص ذی نفع .  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داشته باش��ند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از 
تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  .مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت 
اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر 
قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره 
ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . آ-9901501
تاریخ انتشار نوبت اول:   07/ 1399/03
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/03/22

محمود جهانی مهر  
  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

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 
رس��می و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر 
در اداره ثبت اسناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       

1� آقای ابراهیم رحمانی فرزند عبداله ، نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ قسمتی از یکباب 
منزل مسکونی به مساحت کل 81/17 متر مربع ، انتقالی مع الواسطه از آقای علی ایوانی از پالک 1 

فرعی از 2389 اصلی بخش یک فردوس � محل وقوع ملک شهرستان فردوس � خیابان شهدا 3
2� خانم فاطمه داوری  فرزند غالمرضا  ، نس��بت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب 
منزل مسکونی به مساحت کل 81/17 متر مربع ، انتقالی مع الواسطه از آقای علی ایوانی از پالک 1 

فرعی از 2389 اصلی بخش یک فردوس � محل وقوع ملک شهرستان فردوس � خیابان شهدا 3
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی این 
آگهی  نسبت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که 
اش��خاص ذی نفع .  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داشته باش��ند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از 
تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  .مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت 
اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر 
قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره 
ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . آ-9901502
تاریخ انتشار نوبت اول:   07/ 1399/03
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/03/22

محمود جهانی مهر   
  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس



w w w . q u d s o n l i n e . i r
7روزنامـه صبـح ایـرانجامعهجامعه

نتیجه اولیه نقل و انتقاالت فرهنگیان تا ۱۵ خرداد اعالم می شود ایرنا: معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از اعالم نتیجه اولیه نقل و انتقاالت فرهنگیان تا ۱۵ خرداد ۹۹ خبر 
داد. علی الهیار ترکمن گفت: امسال هدف گذاری در نقل و انتقاالت فرهنگیان بر اساس شدت نیاز در مقصد است؛ به عبارت دیگر بر اساس نیازی که در مقصد وجود دارد باید معلمان را جابه جا کنیم زیرا شرایط ما 

از لحاظ تعداد نیرو خاص است.الهیار ترکمن افزود: حدود ۳۵ هزار نفر از فرهنگیان تا ۲۸ اردیبهشت در سامانه نقل و انتقال ثبت نام کردند. 

ویروس کرونا تا هفت روز در ماسک زنده می ماند!©
تسنیم: بر اساس تحقیقات تازه انستیتوی 
سالمت ملی ایتالیا ویروس کرونا قادر است 
تا هفت روز روی ماسک ها و چهار روز در 
فضای داخلی ماسک ها زنده بماند و این 
مســئله نگرانی های بسیاری برای انتقال 

ویروس از این طریق ایجاد کرده است.
به همین دلیل همان طور که شســت و 

شــوی کامل دست و صورت برای کاهش ابتال به ویروس کرونا مهم است، تعویض و 
شست و شوی ماسک های استفاده شده نیز اهمیت دارد.

پیشتر نیز گزارشی توسط huff post منتشر شد که بر اساس آن ویروس کرونا قادر 
است تا هفت روز در فضای خارجی ماسک های استفاده شده باقی بماند.

این مرکز مطالعاتی بیان کرد مردم برای اســتفاده از ماسک ها توجه کرده و هر چند 
ساعت پس از استفاده آن ها را تعویض نمایند.

آیا کودکان دچار عوارض شدید کرونا می شوند؟©
ایسنا: هیچ گزارشــی از چین مبنی بر 
مشــاهده عوارض شدید در کودکان پس 

از ابتال به کرونا وجود ندارد.
 NHK WORLD-JAPAN گــزارش  بــه 
خدمات برون مرزی ان اچ کی، ســازمان 
رادیو و تلویزیون ملی ژاپن، تحلیل تیمی 
از کارشناسان در مرکز کنترل و پیشگیری 

بیماری های چین نشان می دهد از تعداد افرادی که در این کشور به کرونا مبتال شدند 
هیچ کودک ۹ساله یا کوچک تری بر اثر این ویروس فوت نکرده و تنها یک مرگ در 

بین بیماران زیر ۲۰سال گزارش شده است.
یک گروه از محققان از دانشگاه ووهان و سایر مؤسسات گزارش کردند تا روز ششم 
فوریه در ســرزمین اصلی چین آزمایش ویروس کرونا برای ۹نوزاد بین سنین یک 
ماهگی تا ۱۱ماهگی مثبت بود. آن ها می گویند هیچ یک از این کودکان دچار بیماری 

شدید نشدند.
اســتاد موریشیما سونِئو از دانشگاه پزشــکی آیچی، کارشناس بیماری های عفونی 
کــودکان گفت: این ویروس جدید از جهاتی شــبیه به رشــته های موجود ویروس 
کروناست و کودکان که اغلب دچار سرماخوردگی های معمولی می شوند ممکن است 

تا حدی در برابر آن مصونیت داشته باشند.
اما استاد موریشیما اضافه کرد: ما باید مواظب باشیم زیرا این ابتال در مدارس و مهدهای 
کودک  به سرعت شیوع پیدا می کند. او گفت سرپرست ها باید اطمینان حاصل کنند 
که کودکان به خوبی دست هایشان را می شویند و هوای اتاق ها به خوبی تهویه می شود.

 سازمان جهانی بهداشت آزمایش بالینی ©
داروی تبلیغی ترامپ را متوقف کرد

تســنیم: ســازمان جهانی بهداشت، 
آزمایش های بالینی داروی هیدروکســی 
کلروکین برای درمــان بیماران مبتال به 

کووید۱۹ را به حالت تعلیق درآورد.
دکتر تدروس ادهانوم، دبیرکل ســازمان 
جهانی بهداشت، اعالم کرد تصمیم تعلیق 
آزمایش های بالینی هیدروکسی کلروکین 

بر اساس مطالعه  ای گرفته شده که نتایج آن روز جمعه در مجله پزشکی لنست منتشر 
شده است. پژوهش لنست می گوید هیدروکسی کلروکین می تواند میزان مرگ و میر 

بیماران مبتال به کرونا را افزایش دهد.
 همچنین خطر آریتمی قلبی )نامنظم بودن ضربان قلب( در بیمارانی که این دارو را 

مصرف کرده  اند، چند برابر بیش از دیگران بوده است.
این موضوع در حالی است که پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مدعی 
شــده بود داروی کلروکین می  تواند ســبب مهار ویروس کرونا شود و گفته بود: من 

معتقدم این داروی خوبی است. داستان های خوبی درباره آن شنیده ام!

نردبان ترقی را پله پله باید باال رفت©
کســب الیک و یا جلب توجهی که این روزها در شبکه های مجازی شاهد آن 
هستیم و در سال های اخیر افزایش تصاعدی پیدا کرده، ریشه ای اجتماعی دارد 

و برگرفته از ولع ارتقا و احترام در جامعه ماست. 
بد نیســت ابتدا به ریشــه های بزرگ تری از این پدیده اشــاره کنیم که ابتدا 
بزرگساالن ما به آن دچار شدند و سپس به تدریج به کودکان نیز سرایت کرد. 

در گذشته فردی که در کسوت معلمی فعالیت می کرد، برای حرفه خود ارزش 
قائل بود و تمایلی برای ورود به بازار آزاد نداشــت، اما اکنون کسی که پزشک 
است، می خواهد سیاستمدار شود، سیاستمدار می خواهد در اقتصاد نیز پیشرفت 
کند و در عین حال بر کرسی استادی دانشگاه نیز تکیه بزند؛ یعنی می خواهد در 
همه چیز معیارهای ارتقا را در کوتاه ترین زمان ممکن بدست آورد و ره صد ساله 
را یک شبه طی کند؛ این موضوع با منطق عالم هستی که می گوید برای بدست 

آوردن هر چیزی باید تالش کرد در تعارض است. 
رفتار خانواده هایی را که می خواهند با استفاده از شبکه های مجازی برای خود 
یا کودک خویش شهرتی را در مدتی کوتاه کسب کنند نیز می توان نمونه ای از 
این تالش های غیرمعقول دانســت. این پدیده را می توان در حوزه های ورزش، 
کالس های هوش و... شــاهد بود. غافل از اینکه این گونه رفتارها آســیب های 

روان شناختی و جامعه شناختی باالیی برای کودک به همراه دارد. 
کودکان باید بیاموزند زندگی و رشد، نیازمند زحمت و تالش است و نردبان ترقی را 
پله پله باید باال رفت. همچنین باید این فرصت به آن ها داده شود که از خوِد علم، 
هنر، ورزش و در مجموع زندگی لذت ببرند تا از درجات و ارتقایی که از این موارد 
کســب می کنند، به شهرت برسند. وقتی کودکان به دنبال کسب ارتقای علمی، 
هنری یا ورزشی باشند به خود علم، هنر و ورزش اهمیت نمی دهند و از آن لذت 
نمی برند. در نتیجه در مدرسه به دنبال کسب »کارت های صد آفرین و هزار آفرین« 

و در فضای مجازی به دنبال کسب »الیک« بیشتر هستند. 
ما باید بکوشــیم بستری ایجاد کنیم تا کودکانمان بتوانند از قابلیت های خود، 

استفاده و آن ها را شکوفا کنند.
اما همزمان با شکوفاسازی این توانایی ها تالش و کوشش، مهارت های اجتماعی، 
صبر و تحمل، ایثار، تعامل با همســاالن و همکاری با دیگران به آن ها آموزش 
داده شــود و فراموش نکنیم یک فرد هرچقدر هم که باهوش و توانمند باشــد 
نیازمند کســب این مهارت هاست و بی توجهی و یا کم توجهی به هر یک از این 
ابعاد، کودکان را در آینده با مشکل مواجه خواهد کرد. به عنوان نمونه کودکان 
باهوشی که تا پایان دوره متوسطه در مدارس تیزهوشان تحصیل می کنند عمدتاً 
به دلیل تمرکز روی مسائل تحصیلی، از کسب مهارت های اجتماعی وامانده و در 
مراحل بعدی، موفقیت آن ها تحت تأثیر این ضعف قرار می گیرد، زیرا موفقیت 
تنها در گرو توانایی ذهنی یا جسمی نیست و به مهارت های اجتماعی بستگی 

بسیار دارد.
برخــی خانواده ها معتقدند کودکان می توانند با انجــام تمرین ها و برنامه های 
سنگین، موفقیت های چشــمگیری را در زمانی بسیار اندک بدست آورند؛ در 
حالی که این تصور اشــتباه است. شاید موفقیت و شهرتی اولیه بدست آید، اما 
اگر همراه با پرورش شخصیت و مهارت های اجتماعی نباشد احتمال اینکه این 
قبیل کودکان در آینده ســرخورده شوند بسیار زیاد است؛ چرا که آن ها قدرت 
تحمل شکســت یا تالش طوالنی مدت را برای رسیدن به اهداف خود ندارند. 
آن ها عادت می کنند همه چیز را ســریع بخواهنــد و برخالف طبیعت جهان 
هستی حرکت کنند که این غیرممکن است و یک فرد باید بپذیرد برای رسیدن 

به برخی خواسته ها باید مدت ها تالش کند. 
بنابراین ما به عنوان والدین وظیفه داریم شرایطی را فراهم کنیم که فرزندانمان 
از خود تحصیل، ورزش، هنر و کســب ســایر مهارت ها لــذت ببرند، نه اینکه 
موفقیت در هر یک از این ابعاد را تنها برای کســب مقام و موقعیت و شــهرت 
بخواهند. آن ها همچنین باید بدانند هر موفقیتی نیازمند تالش، کوشش و صبر 
اســت. زندگی کردن فرزندان ما، تنها به خاطر ارتقا و کسب موقعیت ها از یک 
طرف و بی تابی و عجله برای رسیدن به این موقعیت ها از طرف دیگر، می تواند 

آن ها را به زمین بزند.

با   جامعه/ اعظم طیرانی  کودکی هفت ساله 
موهایی بلند و چهره ای خاص و فتوژنیک و ترکیبی 
در  عضالنی   بدنی  و  ورزشی  عجیب  حرکات  از 
اینستاگرام می شود سوژه جنجالی و قابل بحث در 

رسانه ها.
عده ای او را قربانی خودخواهی های پدری می دانند 
که از یک سالگی او را با ریاضت های بسیار به منبعی 

برای کسب درآمد تبدیل کرده است!
عده ای نیــز می گویند باید به تصمیــم پدری که 
می خواهد از فرزندش مخلوطی از مسی و رونالدو یا 
رکورددار شنای المپیک بسازد احترام گذاشت، پدر 

است و صاحب اختیار.
اما کارشناسان در این خصوص چه می گویند؟

دکتر تقی ابوطالبی احمدی، روان شناس کودک و 
نوجوان در این خصوص معتقد است: در فرایند رشد 
کودکان باید به ابعاد چندگانه رشد - شناختی، روانی، 
عاطفی، اجتماعی، شخصیتی، اقتصادی، شهروندی، 
قانون پذیری و رشد معنوی - توجه داشت و با توجه 
به اینکه دوره کودکی، حســاس ترین دوره زندگی 
انسان محسوب می شود والدین باید بکوشند فضای 
مناسبی را برای ظهور و بروز ابعاد مختلف رشد وی 
در خانواده فراهم کنند و اجازه دهند فرزندشان در 
این زمینه ها توانمند شود نه اینکه بخواهند آن ها را 

در یک زمینه خاص توانمند کنند. 

تفاوت تربیت شدن با تربیت کردن »
وی با اشاره به اینکه تربیت، نخستین نیاز کودکان 
است، می افزاید: والدین باید شرایطی فراهم آورند که 
کودکان آن ها تربیت شــوند؛ یعنی بر اساس کسب 
تجربه و الگوبرداری انتخابی تربیت شوند، نه اینکه 
بخواهند آن ها را آن گونه که می خواهند تربیت کنند؛ 
زیرا تربیت کردن مانع تربیت شدن می شود. تربیت 
شدن یعنی کمک کردن به فرد برای از قوه به فعل 
درآمدن اســت اما تربیت کردن محدود کردن فرد 
برای حرکت در مسیری از پیش تعیین شده. تربیت 
کردن با اغلب رویکردهای رشد و روان شناختی در 

تضاد است و به کودک آسیب می رساند.
این استاد دانشگاه ادامه می دهد: حتی در دین مبین 
اسالم آمده است فرایند رشد سلسله مراتبی دارد که 
براساس آن ظرفیت، رشد انسان ها تعیین می شود. 
بنابراین نباید انتظارها و فعالیت هایی که از یک فرد 
جوان یا حتی نوجوان داریم، از کودکان هم داشته 
باشیم. به این معنا که اگر کودکی توانایی برداشتن 

وزنه 5 کیلویی را داشــت نباید از او خواست وزنه 7 
کیلویی را نیز بردارد. 

خود بزرگ بینی و اعتماد به نفس کاذب»
وی با اشــاره به نظریه ژان پیاژه در فرایند رشــد 
می گوید: عوامل مختلفی در تحول رشد شناختی 
کودکان تأثیرگذار اســت و کودکان باید به درجه 
رشد شناختی سالم برسند تا بتوانند در آینده زندگی 
 ســالمی داشته باشند که نخســتین عامل رسش 
- تجربیات محیطی، تعامالت اجتماعی، تعادل جویی 
و رشد طبیعی و تدریجی- است که معموالً براساس 
کار روی اشیا صورت می گیرد و منجر به یادگیری، 
خالقیت و نوآوری  می شود. ضمن آنکه طبق نظریه 
ویگوتســکی، کودکان باید در تعامل با همســاالن 
خود در فضای اجتماعی کارورزی کنند تا رســش 
به صورت تدریجی و در دوره ســنی تعیین شــده 
اتفاق افتد، زیرا به همــان اندازه که دادن اطالعات 
و آموزش های دیرهنگام به کودکان مانع رشد روانی، 
اجتماعی و عاطفی آن ها می شود، ارائه آموزش ها و 
اطالعات زود هنگام نیز به رشد آن ها آسیب می زند. 
بنابراین بزرگ کردن کودکان و وادار کردن یا به کار 
گماردن آن ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت روحی-

روانی و جسمانی آن ها اشتباه محض است و در آینده 
مشکالت متعددی برای آن ها به بار خواهد آورد که 
حداقل آن خود بزرگ بینی، اعتماد به نفس کاذب و 

ناتوانی در برابر شکست است. 

آسیب های زیاده خواهی والدین به کودکان»
به گفتــه دکتــر ابوطالبی 
احمدی، توجــه به مراحل 
رشــد طبیعــی و تدریجی 
ضروری  بســیار  کــودکان 
اســت و می توان به استفاده 

زودهنگام کودکان از فناوری و فضای مجازی اشاره 
کرد، زیرا اســتفاده از فضای مجازی نیازمند قدرت 
تحلیل، همه جانبه نگری و دانش و مهارت اســت و 

نباید کودکان را درگیر این فضا کرد. 
وی بــا اشــاره بــه زیاده خواهی برخــی از والدین 
و بزرگنمایــی زودهنــگام کودکانشــان در فضای 
مجازی می گوید: متأســفانه این دســته از والدین 
به اهمیت مراحل رشــد تدریجی فرزندشان توجه 
نمی کنند و ناخواســته آینده او را با مشــکالتی از 
قبیل ناهنجاری های رفتاری، مشــکالت عاطفی، 

اجتماعی، اخالقی و خودبــاوری و اعتماد به نفس 
کاذب و تعارض مواجه خواهند کرد. غافل از اینکه 
براساس نتایج بدست آمده از پژوهش های سازمان 
بهداشــت جهانی بین 75 تا 8۰ درصد اختالالت 
ســایکو سوماتیک -جســمانی و روانی- از تعارض 

نشأت می گیرد.

انواع سبک تربیتی خانواده »
 این روان شناس کودک و نوجوان یادآور می شود: ما 
پس از خرید یک وسیله برقی برای استفاده صحیح 
و پیشگیری از خسارت، کتابچه همراه آن را مطالعه 
می کنیم، اما برخی از والدین برای تدوین مســیر 
رشد کودکشان توجهی به نقشه های علمی رشد و 
تربیت کــودک ندارند؛ در حالی که باید با توجه به 
جدول مراحل رشد کودکان، هر آموزش را در زمان 
تعیین شده و با توجه به ابعاد چهارگانه رشد کودک؛ 
  PQ،)هوش هیجانی( EQ ،)هوش عمومی( IQ یعنی
)هوش جسمانی( و SQ )هوش اخالق و معنوی(  و 
با استفاده از سبک تربیتی اقتدار منطقی - نه سبک 
رهاشده و نه ســبک استبدادی- با ارائه اطالعات و 
آموزش های بهنگام به کودکان - نه زود هنگام و نه 
دیر هنگام - ارائه دهند تا آینده بهتر و سالم تری را 

برای آن ها رقم بزنند. 

انواع کودک آزاری »
الهــه خوشــنویس، یک فعال حقــوق کودک نیز 
می گویــد: دوران کودکی مهم ترین مرحله رشــد 
و تکامل جســمی و روانی کودک است و هر گونه 
آسیب و آزار در این دوران پیامدهای طوالنی مدت 
را در آینده به دنبال خواهد داشــت. امروزه با ظهور 
ابزارهای ارتباطی جدید و فضای مجازی متأسفانه 
شــاهد هســتیم که برخی از خانواده ها این دوران 
طالیی رشــد و بالندگــی فردی-روانی -اجتماعی 

کودک را مورد سوءاستفاده قرار می دهند. 
این روان شناس می افزاید: بر اساس آخرین تعریف 
 ارائه شــده از سوی ســازمان بهداشــت جهانی، 
کودک آزاری شــامل استفاده عمدی از قدرت، زور، 
تهدید و یا نیروی جســمانی علیه کودک می شود 
که توســط فرد و یا گروهی انجام و به ســالمتی، 
حیات، رشد و عزت نفس کودک لطمه می زند و یا 
احتمال ایجاد صدمات بعدی را افزایش می دهد. بر 
این اساس خشونت علیه کودکان انواع مختلفی دارد 
که تحت تأثیر عوامل گوناگونی از جمله خصوصیات 

و ویژگی هــای قربانی و مهاجم، 
محیــط فرهنگــی، اجتماعی و 
مادی اســت کــه افــراد در آن 
زندگی می کنند و کودک آزاری 
به چهار گروه جسمی، هیجانی 
- عاطفی، غفلت و کودک آزاری 
جنسی تقسیم می شود و کودک 
 آزاری جسمی تنها یکی از انواع 

کودک آزاری است.

کودک آزاری هیجانی - عاطفی»
وی با اشاره به یکی دیگر از 
انواع شــاخص کودک آزاری 
یعنی کودک آزاری هیجانی 
- عاطفی ادامه می دهد: این 
نوع از کودک آزاری به روش 

و الگویی از مراقبت و پرورش کودک اشــاره دارد که 
در آن، والدیــن یا مراقبان، محیط مناســب و الزم 
برای رشد و تکامل و قابلیت های اجتماعی و عاطفی 
کودک را فراهم نمی آورند و یا متناسب با ظرفیت های 
شخصیتی و شرایط اجتماعی، شرایط و اقدامات الزم 
را تدارک نمی بینند. به عنوان نمونه کارهایی نظیر 
محدود کردن بیش از حد فعالیت های کودک، دست 
کم گرفتن، تحقیر کردن، ســپر بال کردن، تهدید، 
تبعیض، ارعاب، تمسخر و هرگونه رفتار خشونت آمیز 
غیر فیزیکی دیگر از انواع شایع این سوءرفتار هستند. 
این عضو انجمــن حمایت از کــودکان همچنین 
می گوید: بهره کشــی اقتصادی یعنــی وادار کردن 
کودک به کار یا استفاده از کودک در کار یا فعالیتی 
که منافع حاصل از آن نصیب دیگران می شــود نیز 
نمونه ای از این نوع کودک آزاری است، چرا که والدین 
با در نظر نگرفتــن و غفلت از حقوق اولیه و مصالح 
کودک، او را مورد سوءاستفاده قرار می دهند و روند 

طبیعی رشد و پرورش او را مختل می کنند.

سوءاستفاده از کودک »
جرم است 

خوشــنویس بــا بیــان اینکه 
از  برخــی  شــاهدیم  امــروزه 
والدیــن فرزندانشــان را ابزاری 
بــرای کســب درآمــد و تبلیغ 
مختلف  شرکت های  محصوالت 
قرار می دهنــد، می افزاید: از نگاه 
روان شناســی والدینی که اقدام 
به نمایــش فرزندان خــود در 
موقعیت های مختلف می کنند اغلب از این طریق به 
پر کردن خألهای فــردی و روانی خود می پردازند، 
غافل از اینکه رشد طبیعی فرزندشان را مختل کرده 
و از طریق فشاری که برای بزرگنمایی یک ویژگی 
خاص کــودک بر او وارد می کننــد عالوه بر اینکه 
از توجه و پرورش ســایر ابعاد شخصیتی و روانی و 
اجتماعی او غافل می شوند، به اعتماد به نفس، حرمت 

نفس و خودپنداره کودک آسیب می زنند.
این رفتارها عالوه بر اینکه از نگاه انسانی و اخالقی 
مطرود اســت مغایر بــا قوانین حقــوق کودک و 
کنوانســیون های حمایت از حقوق کودکان است و 
از آنجا که ایران یکــی از امضاکنندگان پیمان نامه 
حقوق کودک اســت و بر اســاس این پیمان نامه 
کودک حق برخورداری از حریم خصوصی و کرامت 
انسانی را دارد، سوءاستفاده از تصویر کودک توسط 
والدین، بدون اجازه کودک، نقض حریم خصوصی 
او در مواردی جرم محسوب شده و قابلیت پیگیری 
حقوقی و کیفری دارد. طبق ماده ۳۲ کنوانســیون 
حقوق کودک، باید حق کودک را برای مورد حمایت 
قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه 
کاری که برای او زیانبار بوده و یا توقفی در آموزش 
کودک ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، 
معنوی، اخالقی و پیشرفت اجتماعی کودک مضر 

باشد به رسمیت شناخت. 

روان شناسان از آسیب های زیاده خواهی والدین می گویند

کودک آزاری مدرن!

برخی از والدین 
برای تدوین مسیر 

رشد کودکشان 
توجهی به 

نقشه های علمی 
رشد و تربیت 
کودک ندارند

بــــــرش

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r

بهداشت و درمان

یک عضو هیئت علمی دانشگاه بیان کرد
بهبود ۷۰ درصد بیماران بدحال 

کرونایی با پالسما درمانی
 ایرنا   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه اهلل)عج( گفت: بر اساس نتایج تحقیقات، 7۰ 
درصد بیماران بدحال که از پالسما درمانی استفاده 

کردند، بهبود یافتند.
دکتر عبدالمجید چراغعلی افزود: هرچه بیماران 
زودتر پالسما را دریافت کنند، این روش درمانی 

اثربخشی بیشتری دارد.
وی یادآور شــد: بیشتر بیمارانی که پیش از یک 
هفته بستری در بخش آی سی یو، پالسما دریافت 
کردند، مداوا شدند اما بر بیمارانی که دیرتر از این 

روش استفاده کردند، تأثیر چندانی نداشته است.
 عضــو هیئــت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 
بقیه اهلل)عج( ادامه داد: این روش درمانی عالوه بر 
ایران در کشورهای اروپایی، آمریکا و دیگر کشورها 

استفاده می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پالسما درمانی 
در پروتکل درمانی کشور قرار گرفته است، گفت: 
 ایــن موضوع در حال بررســی اســت اما نتایج 

پالسما درمانی کامالً مثبت است.

آسیب های اجتماعی

یک مدیر سازمان بهزیستی:
تست کرونای ۲۶ معتاد متجاهر 

مثبت اعالم شد
 ایلنا    مدیــرکل دفتر پیشــگیری و درمان 
اعتیاد سازمان بهزیستی با بیان اینکه جمع آوری 
معتادان متجاهر در ۶ اســتان تهران، خراسان 
رضوی، خراسان شــمالی، قم، زنجان و همدان 
در حال انجام است، گفت: تاکنون تست کرونای 
۲۶ معتاد متجاهر در این اســتان ها مثبت اعالم 

شده است.
فرید براتی سده افزود: در این استان ها نزدیک به 
۲۶ تا ۲7 نفر از معتــادان متجاهر دارای عالئم 
مثبت کرونا بوده اند که بیشترین موارد مربوط به 
استان تهران بوده است. در تهران بیش از ۳ هزار 
نفر از معتادان متجاهر مرد جمع آوری و به مراکز 
معرفی شــده اند که از این تعداد ۲۰ نفر دارای 

عالئم کرونا بودند. 
وی گفت: در جمع آوری معتادان تاکنون نیازی 
به کمک شهرداری نبوده، البته گرمخانه هایشان 
را آماده دارنــد و قرار بود ظرفیتی را نیز در این 
خصوص اختصاص دهند که تاکنون نیازی به این 

ظرفیت نبوده است.

آموزش

رئیس سازمان امور دانشجویان:
برنامه ای برای بازگشت دانشجویان 

خارجی به کشور نداریم
 ایرنا   رئیس ســازمان امور دانشــجویان گفت: 
بازگشت دانشــجویان خارجی که به علت شیوع 
ویروس کرونا از کشور خارج شدند، تا اطالع بعدی 

در برنامه سازمان امور دانشجویان نیست.
مجتبی صدیقــی گفت: امیدواریم از نیمســال 
تحصیلــی آینــده با توجه به شــرایط کشــور 
پذیرای آن ها باشــیم؛ در حال حاضر حدود ۱5 
هزار دانشــجوی خارجی که در کشــور تحصیل 
می کردند، به علت شیوع این ویروس به کشورهای 

خود بازگشته اند.
معاون وزیر علوم خاطرنشان کرد: البته این دسته 
از دانشــجویان در کشــور خــود از آموزش های 

الکترونیکی استفاده می کنند.
رئیس ســازمان امور دانشجویان درباره امتحانات 
پایان ترم این دانشجویان، تأکید کرد: دانشگاه ها با 
برنامه ریزی های مقتضی، شرایط برگزاری امتحانات 

پایان ترم را برای این دانشجویان فراهم می کنند.
در حال حاضر حدود ۴۰ هزار دانشجوی خارجی 

از ۱۲۹ ملیت در کشور تحصیل می کنند.

خانه و خانواده

یک مدیر سازمان  بهزیستی:
تصمیمی برای بازگشایی مهدها 

گرفته نشده است
 ایلنا   ســعید بابایــی، مدیــرکل دفتر امور 
کودکان و نوجوانان ســازمان بهزیســتی کشور 
درباره ســرانجام بازگشــایی مهدهــای کودک 
گفت: متأســفانه تا این لحظه هیچ اطالع رسانی 
در خصــوص نحوه بازگشــایی مهدهای کودک 
از ســوی ستاد ملی مقابله با کرونا نداشته ایم. با 
عنایت به اعالم رئیس جمهور مبنی بر بازگشایی 
تمام مشاغل از ۱۰خرداد و حضور تمام شاغالن 
در ســر کار، نیاز جدی و فوری است تا مهدهای 
کودک بازگشــایی شوند. در غیر این صورت اگر 
اتفاقی برای کودکان مادران شاغل بر اثر مراقبت 
غیراصولی و غیراستاندارد حادث شود، چه کسی 

پاسخگو خواهد بود؟
بابایــی درباره فعالیت مهدها در پاییز با توجه به 
احتمال شــیوع مجدد این بیماری در این فصل 
خاطرنشان کرد: تصمیم گیری در خصوص فصل 
پاییز فعاًل زود اســت. بگذارید پس از بازگشایی 
مهدها و بررســی شــرایط جدیــد در موقعیت 

مقتضی تصمیمات اعالم خواهد شد.

میراث فرهنگی

وجود 3۲ هزار بنای تاریخی در کشور
 1۰۰ هزار نیروی حفاظتی 

می خواهیم
 برنا   ســردار امیر رحمت الهی، فرمانده یگان 
حفاظت وزارت میــراث فرهنگی گفت: تا امروز 
۳۲ هزار اثر تاریخی ارزشــمند مورد شناسایی 
قرار گرفته که برای نگهداری از آن ها با توجه به 
حفاظت حداقلی نیاز به ۱۰۰ هزار نیرو داریم که 

تقریباً محال است.
وی تأکید کــرد: تفاهماتی با نیــروی انتظامی 
داشــته ایم تــا بتوانیــم از ظرفیت بــاالی این 
مجموعه بهره ببریم. گشت های نیروی انتظامی 
در راستای جرایم حوزه میراث فرهنگی توجیه 
شده اند و در مقابله با آسیب به این بناها واکنش 
نشــان می دهند. وی گفت: متأسفانه خانه های 
تاریخی رها شــده در کشــور زیاد هستند و در 
آغاز اقدام هایــی برای ســاماندهی آن ها انجام 
شده تا یگان حفاظت میراث فرهنگی به کمک 
بخش های خصوصی بتواند از این مراکز نگهداری 
کند. این نگهــداری در راســتای جلوگیری از 
تخریب، ســرقت و تبدیل آن ها به محل تجمع 

افراد غیر، صورت می گیرد.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر مسعود عالمی نیسی
جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

 چهارشنبه 7 خرداد ۱۳۹۹  4 شوال ۱44۱ ۲7 می ۲0۲0  سال سی و سوم   شماره ۹۲۵۵

دستچین

ماجرای فاکتور 2هزار میلیاردی وزیر بهداشت
مهر: اکبر شوکت، عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت: 
وزیر بهداشت برای تأمین اجتماعی فاکتور فرستاده مبنی بر اینکه باید 
۲ هزار میلیارد تومان برای درمان بیمه شدگان خود که به دلیل کرونا 
در بیمارستان ها بستری شده اند پرداخت کند که البته ما نسبت به 
این موضوع اعتراض داریم و به هیچ عنوان آن را پرداخت نمی کنیم.

شوخی روی فیش های حقوقی 
ایسنا: محمدمهدی تندگویان، معــاون امور جوانان وزارت ورزش 
و جوانان می گوید: در بلژیک به تعداد هر فرزند، بخشــی از مالیات 
فرد بخشوده می شود و تا چهار فرزند کل مالیات فرد توسط دولت 
پرداخت می شود. اما در کشور ما حق اوالد روی فیش های حقوقی، 
بیشتر شبیه شوخی است و این قدر پایین است که نه تنها مشوق 

نیست بلکه شبیه توهین است.

۳۰ تا ۴۰ هزار پزشک طبابت نمی کنند 
ایسنا: دکتر محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام 
پزشــکی گفت: حدود ۱۰۰ هزار پزشــک پروانه دار داریم که کار 
می کننــد و تقریباً 5۰ درصد فعاالن حوزه پزشــکی واجد امضای 
الکترونیک شده اند. وی افزود:به طور کلی ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار پزشک 
داریم که ۳۰ تا ۴۰ هزار نفرشان بنا به دالیل مختلف در این عرصه 

فعالیتی ندارند. 

رفتار سلیقه ای شهرداران در مناسب سازی معابر
برنا: بهروز مروتی، مدیر کمپین دفــاع از حقوق معلوالن، گفت: 
تاکنون اقدام مناسبی در زمینه مناسب سازی معابر برای معلوالن 
انجام نشــده و اقدام ها به شــکل جزیره ای صورت گرفته اســت. 
شهرداران در این زمینه سلیقه ای عمل می کنند. در بسیاری از موارد 
حتی قدرت شورای شهرها به شهرداران نمی رسد. آن ها براین باورند 

که باید به شکل تعاملی این مسئله حل شود.

ماجرای تراشه های شنود در گذرنامه ها
ایرنا: ســرهنگ صادق رضا دوست، رئیس پلیس گذرنامه نیروی 
انتظامی موضوع شنود از طریق تراشه های به کار رفته در گذرنامه ها 
را رد کرد و گفت: از نظر علمی چنین فناوری وجود ندارد، انتشار این 
مسئله در فضای مجازی از سوی افراد ناآگاه دنبال می شود و می توان 

گفت شیطنت فضای مجازی است.

برخورد با سوءاستفاده علمی برخی استادان 
ایسنا: وحید احمــدی، مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز تحقیقات 
سیاســت علمی بر ضرورت برخورد با سوءاســتفاده علمی برخی 
استادان از دانشجویان تأکید کرد و گفت: اینکه استادی محصول کار 
دانشجو را با عنوان کار تحقیقاتی خود به صورت کتاب یا چیز دیگری 

چاپ کند، کار شایسته ای نیست.
اگر استاد کار شخصی خود را به دانشجو بدهد، تخلف کرده است.

پدیده سالخوردگی ایران از سال ۱۴۳۰ رقم می خورد
ایرنا: الهام فتحی، محقق و پژوهشگر پژوهشکده آمار ایران می گوید: 
گروه سنی که االن در دهه سوم زندگی خود هستند و حجم بزرگی 
از جمعیت امروز ایران محســوب می شوند، از دهه ۱۴۳۰ از پنجره 
جمعیتی خارج و به ســنین باالتر از ۶5 سالگی می رسند؛ یعنی از 
سال ۱۴۳۰ به بعد، کم کم با پدیده سالخوردگی مواجه خواهیم شد.

چرا رستوران ها بازگشایی  شدند؟
ایســنا: دکتر مینو محرز، متخصص بیماری های عفونی گفت: 
رستوران ها یکی از بدترین مکان ها برای انتقال ویروس کرونا هستند، 
نتیجــه مطالعه ای در آمریکا می گوید بدترین جا برای انتقال کرونا 

رستوران هاست.
دقیقاً نمی دانم چه تدابیری اندیشــیده شد که بازگشایی ها صورت 
گرفت، در این شرایط که برخی مشاغل پر خطر بازگشایی شده اند، 

بهتر است مردم هم به فکر باشند. 

داروی ترک اعتیاد را خودمان کشف کرده ایم 
میزان: حمید جمعه پور، مدیر کل درمان و حمایت های اجتماعی 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر درباره مقام ایران در حوزه درمان اعتیاد 
گفت: مــا در جهان هم حرفی برای گفتن داریم و از بســیاری از 
کشور های اروپایی جلو هستیم. به عنوان مثال ما دارویی برای ترک 

اعتیاد کشف کرده ایم که تاکنون تأثیرگذار بوده است.
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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 حی یا قیوم

 نایف الحجرف، دبیرکل شــورای همکاری خلیج فارس در 
اولین واکنش به بحران میان کشــورهای عربی حوزه خلیج 
فارس و محاصره قطر اعالم کرد، اختالف میان کشــورهای 
عربی حوزه خلیج فارس که به ســومین ســال خود نزدیک 

می شود، چالشی برای روند همکاری است.

یائیر الپید، رهبر اپوزیســیون رژیم صهیونیستی اظهارات 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم پیش از ورود به جلسه 
دادگاه روز یکشنبه را تالشی برای کودتا خوانده و او را متهم 

کرد که تالش می کند اسرائیل را به جنگی داخلی بکشاند.

دم خروس غرب در لیبی بیرون زد

ترامپ و دوستان در فکر براندازی
  جهان  رســانه های غربی از طرحی مخفی در لیبی پرده 
برداشــتند که بر اساس آن کشــورهای غربی بنا داشته اند 
به کمک 20 نظامی کارکشــته غربی و آفریقایی به فرمانده 
شورشیان این کشور کمک کنند تا بتواند لجستیک نیروهای 
دولتی را ناکارآمد کند. برمبنای این اسناد عده ای از نظامیان 
ورزیده غربی بنا داشته اند مانع ورود کاروان دریایی ترکیه به 
بندر طرابلس شوند، اما این طرح شکست خورده است. این 
مزدوران غربی ماه ژوئن وارد لیبی شــده بودند اما با خلیفه 

حفتر به مشکل خوردند.
مأموریت ناموفق این افراد با اینکه تنها چهار روز طول کشید 
اما تصویر روشنی از ماهیت درگیری های این کشور به نمایش 
گذاشت و نشان داد جنگ لیبی به رهبری حامیان خارجی 
قدرتمند، عرصه ای سودآور را برای قاچاقچیان، تاجران اسلحه، 
مزدوران و ســایر ذی نفعانی که بدون ترس از عواقب، تحریم 
بین المللی تسلیحاتی به لیبی را نقض می کنند، فراهم کرده 
است.  نیویورک تایمز در ادامه گفته است، مأموریت تیم مزدور 
متشکل از 20 نیروی مسلح به رهبری استیو الج، افسر سابق 
نیروی هوایی آفریقای جنوبی که در ارتش انگلیس نیز خدمت 
کرده است، نشان داد کار آن ها جلوگیری از انتقال تسلیحات 
ترکیه از طریق دریا به دولت وفاق ملی مســتقر در طرابلس 

اســت. این در حالی است که گفته شــده بود این افراد برای 
حفاظت از تأسیسات زیرساختی لیبی به این کشور آمده اند.

این روزنامه نوشت: 6 بالگرد در آفریقای جنوبی خریداری و 
با کامیون به فرودگاه بین المللی در بوتســوانا منتقل شد و با 
وجودی که این اقدام محرمانه انجام شد اما با انتشار تصاویر سه 
بالگرد متصل به کامیون ها در بزرگراه توسط مجله »بوتسوانا 

گازت« در اینترنت، زنجیره ای طوالنی از شواهد لو رفت.
هزینه و بســتن قرارداد خریداری بالگردها برعهده کرستین 
دورانت، تاجر اســترالیایی بوده که کنترل یا مالکیت بخشی 
از شــرکت های مســتقر در دبی را برعهده دارد و از شرکای 
نزدیک اریک پرینس، مزدور و تاجر آمریکایی است که روابط 

مستحکمی با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا دارد.
همچنین با شروع عملیات این مزدوران در لیبی در ماه ژوئیه، 
شرکت اماراتی موسوم به »اوپوس کپیتال« دست کم 60 هزار 
دالر را به فدرال آسوشیتس، گروه البی در واشنگتن پرداخت 
کرده تا برای کاخ ســفید آنچه آن را »مسائل ژئوپلتیکی در 

آفریقا« توصیف کرده، تبلیغ کند.
همه این ها در حالی است که آمریکا مدعی حمایت از دولت 
وفاق ملی اســت اما این شواهد نشان می دهد ترامپ حامی 

اصلی خلیفه حفتر، فرمانده شورشی لیبی است.

تسنیم: هیئتی از ایران به منظور بررسی حادثه 
غرق شدن مهاجران افغانســتانی در رودخانه 
هریرود به کابل سفر می کند. محسن بهاروند، 
معاون حقوقی وزیر خارجه )رئیس(، سیدرسول 
موسوی، دستیار وزیر خارجه و نماینده مرزبانی 

اعضای این هیئت هستند.
العربی الجدید: منابع سیاسی اقلیم کردستان 
عراق اعالم کردند، دو حــزب اصلی دموکرات 
کردســتان و اتحاد میهنی مذاکراتی را با هدف 
حل اختالفات داخلی خود و اتخاذ یک موضع 
متحد در گفت وگو با دولت مرکزی آغاز کرده اند.

مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی: 

کرونا،  بیماری سیستم غذایی ©
ایاالت متحده را نشان داد

خالدی: اندیشکده مرکز مطالعات استراتژیک 
و بین المللی در گزارشی به بررسی تأثیر شیوع 
ویروس کرونا بر سیستم غذایی ایاالت متحده 
پرداخته و می نویســد: رکود اقتصادی ناشــی 
از کوویــد 19 درآمد خانوارهــای آمریکایی را 
به شــدت کاهــش داده، میزان گرســنگی در 
ایاالت متحده نیز بی ســابقه اســت. تحقیقات 
اخیر مؤسسه بروکینگز نشان داد از زمان شروع 
این بیماری همه گیر، تقریباً از هر پنج خانواده 
در یکی بچه ها ناامنی غذایی را تجربه کرده اند. 
تقاضای خانواده های آمریکایی هم برای دریافت 
کمک های غذایی نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته به طور متوسط 70 درصد افزایش یافته، 
این رقم در بعضی بانک های غذایی افزایش 200 

درصدی را نشان می دهد. 
در همین زمان، قیمت اجناس در فروشگاه های 
مــواد غذایی افزایــش می یابد. در مــاه آوریل 
)اردیبهشت(، قیمت ها بیشترین افزایش ماهانه 
خود را در 50 سال گذشته نشان داد که منجر 
به افزایش قیمت گوشت، مرغ، ماهی و تخم مرغ 
)4.3 درصد نســبت به ماه مارس(، غالت )2.9 
درصد افزایش( و میوه و تره بار )1.5 درصد( شد. 
از سوی دیگر در نتیجه بسته شدن رستوران ها و 
کارخانجات فراوری، کشاورزان مجبور می شوند 
کاالی خود را از بین ببرند. بنابراین ما شــاهد 
نرخ فزاینده  از دست دادن مواد غذایی هستیم. 
موضوع امنیت غذایی بیشتر از تولید مواد غذایی 
اهمیت دارد، در ایاالت متحده مردم گرســنه 
هســتند نه به دلیل نبود غذای کافی بلکه به 
دلیل اختالالت گســترده در سیستم توزیعی. 
سیستم غذایی ایاالت متحده برای رهایی از این 
وضعیت چند اقدام می تواند انجام دهد. نخستین 
گام افزایش کمک های غذایی دولت و قدم دیگر 
افزایش خرید مســتقیم دولت از کشــاورز در 

راستای زنده نگه داشتن این بخش است.
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 مشکل افغانستان تنها صلح با طالبان است؟©
همزمان با اعالم عید ســعید فطر، طالبان در اقدامی غیرمنتظره و از پیش اعالم 
نشــده، تعطیالت عید را روزهای آتش بس کامل اعالم کرده و متعاقب آن از سوی 
ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز طی سیاستی تحسین برانگیز اعالم شد 2 هزار 
تن از زندانیان این گروه آزاد خواهند شد. این تحرکات همزمان با امضای توافق نامه 
تقســیم قدرت میان آقایان غنی و عبداهلل، امیدهای بســیاری را در دل مردم این 
سرزمین برای رسیدن به آرامش و صلحی واقعی زنده کرد. اما آن ها که سال هایی را 
در افغانستان سپری کرده و با زیر و بم سیاست گذاری ها در این کشور آشنایند، خوب 
می دانند دقیقاً زمانی که فکر می کنید همه چیز پایان یافته و نتیجه دلخواه حاصل 
شده، ناگهان از گوشه ای شعله ای برمی خیزد و بار دیگر آتش همه جا را فرا می گیرد.

نگارنده به نوبه خود و به عنوان کســی که سال هاست مسائل افغانستان را دنبال 
می کند به آنچه رخ داده خوشبین و امیدوارم، اما یک امیدواری واقع بینانه. باید دید 
در مقاطع زمانی پیش رو آیا طالبان و حکومت قادرند قدم های بعدی را برای آغاز 
مذاکرات بین االفغانی بردارند؟ سؤال مهم در این مرحله آن است که هر دو طرف آیا 

خواسته هایشان شفاف و در قول هایشان صادقند یا خیر؟
هنوز در تشــکیل شورای مصالحه ملی و میزان صالحیت های رئیس آن ابهاماتی 
هست، باید منتظر ماند و دید سمت حکومت خالصه چه وقت در این موضوع به 
یک صدای واحد دســت می یابد؟ آیا به راستی آقای غنی به هر فیصله ای که میان 
تیم مصالحه به ریاســت دکتر عبداهلل و طالبان حاصل شــود تن خواهد داد یا از 
راه های مختلف آرای خود را تحمیل خواهد کرد؟ باری در قدم نخست باید اختالفات 
بی پایان میان تیم های قدرت شــریک در حکومت پایان یابد تا بتوانند با موضعی 

مقتدر و واحد مقابل طالبان ظاهر شوند.
در سمت دیگر، یعنی در جبهه طالبان اگر مشکالت بیش از این نباشد، کمتر نیست. 
آن ها مدعی شده اند ریاست عبداهلل را بر شورای مصالحه قبول نداشته و تنها به عنوان 
یکی از نفرات عضو او را می پذیرند. شرطی که عاقالنه به نظر نمی رسد، زیرا حکومت 
طرف طالبان است و به این نتیجه رسیده، چگونه طالبان انتظار دارند حتی نمایندگان 

گروه رقیب را که بناست طرف گفت وگوی آن ها باشند، خود تعیین کنند؟
مشکل دیگر چندپارچگی طالبان است. همه در افغانستان واقفند که حتی امضای 
مال هبت اهلل در پای یک پیمان نامه صلح به معنای پایان جنگ طالبان نیست. رهبری 

سیاسی طالبان کنترل عملکرد بخش های نظامی را به طور کامل در اختیار ندارد.
کما اینکه در همین روزهایی که آتش بس کامل از سوی آن ها اعالم شد، چندین 
حمله و قتل در مناطق مختلف افغانستان رخ داد که مسئولیت برخی را داعش 
بر عهده گرفت و برخی دیگر را هیچ کس. این هیچ کس همان فرماندهان ناراضی 
طالبانند. باید معلوم شود تکلیف این طیف در صورت رسیدن به صلح میان دو 
طرف چیست؟ نکته مهم، حضور گروه های بانفوذ دیگر نظیر القاعده، ازبک های 
افراطی بازمانده از گروه های »طاهر یولداشوف«، داعش و طالبان شبکه حقانی 
و برخی گروهک های خرد دیگر اســت که طالبان با آن ها مرتبط است. تکلیف 
این ها چه می شــود؟ تمام این ها که به ســرانجام برسد، باید پذیرفت کشور در 
گرداب کرونا و فروپاشــی کامل اقتصادی است. دولت برای این معضل بزرگ تر 
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هم مذاکره، هم زیردریایی اتمیهم مذاکره، هم زیردریایی اتمی
کــره جنوبی به نقل از منابع نظامی خود از پیوســتن یک زیردریایی اتمی 
جدید کره شمالی به نیروی دریایی این کشور در روزهای آینده خبر داد. این 

زیردریایی نخستین بار در جوالی )خرداد( 2019 رونمایی شده بود.
بنابر ادعای کره جنوبی، این زیردریایی 3 هزار تن وزن دارد و قادر به حمل 
سه موشک بالستیک اســت. این زیر دریایی در یک پایگاه دریایی در شرق 
کره شمالی در دست ساخت و تجهیز قرار دارد. کره شمالی در حالی اقدام به 
گسترش تجهیزات نظامی اش می کند که گزینه مذاکره با همسایه جنوبی و 

آمریکا را همچنان دنبال می کند.
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  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 چهارشنبه 7 خرداد 1399  4 شوال 1441 27 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9255

مسئول سیاست خارجی اروپا : کرونا مقدمه پایان دوره رهبری آمریکا بر جهان است

نوبت آسیا
 ایرنا   مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید کرونا مقدمه 
آغاز عصر جدیدی از قدرت است که در آن آسیا و به ویژه چین، 
باره گفت:  این  بورل در  ایاالت متحده پیشی می گیرد. جوزف  از 
همزمان  اما  است  احترام  قابل  و  تحسین برانگیز  چین  شکوفایی 
سؤال ها و نگرانی های زیادی مطرح می شود. بورل افزود: مدت هاست 
که تحلیلگران درباره پایان سیستم تحت رهبری آمریکا و ورود به 

عصر آسیا صحبت می کنند و این مسئله اکنون در مقابل چشمان 
ما در حال روی دادن است. وی ادامه داد: فشارها بر بروکسل برای 
اینکه طرف یکی از این ها )واشنگتن یا پکن( گرفته شود در حال 
افزایش است و در این میان، اتحادیه باید منافع و ارزش های خود 
را دنبال کند. به گفته وی، اروپا در مقابل چین به یک راهبرد 

محکم تر نیاز دارد.
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مناقصه 
شماره

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
به ریال

شماره فراخوان
سامانه ستاد

انجام خدمات بیمه تمام خطر پروژه ادامه بهسازی 99/4
محور درگز - کبکان - قوچان ) تونل ا...اکبر(

15.000.000.0002099003374000008

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

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

اداره كل راه و شهرس�ازی خراس�ان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق 
سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( طبق شرایط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج در 

سامانه مذكور برگزار نماید.

الزم به ذ كر اس�ت كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط 
 www.setadiran.ir با آن، تنها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس

انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امكان پذیر نخواهد بود.
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1- دس��تگاه مناقصه گذار: اداره کل ثبت اس��ناد و امالک خراس��ان رضوی به آدرس مش��هد تقاطع بلوار خیام و 
ارشاد 

2- محل اجرای پروژه: ادارات ثبت اسناد و امالک شهرستانهای 1-قوچان2-نیشابور 
3- موضوع: ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی  پرونده های ثبتی ادارات ثبت اسنادو امالك شهرستانهای فوق 

به ترتیب اولویت مذکور
4- شرح مختصری از مشخصات کار: ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی 1-قوچان 
2- نیشابور)حدود پنج میلیون و هشتصد هزار برگ( به ترتیب اولویت فوق الذکر، مطابق مشخصات اعالم شده 

در پیوستهای شماره یک تا چهار اسناد مناقصه و با رعایت کلیه موارد اعالم شده در اسناد مناقصه.
5- مبلغ کل ) 11،668،000،000( ریال که بصورت اس��ناد خزانه اس��المی با سررسید )18 /8 /1401( می باشد و از 

محل اعتبارات طرحهای تملك دارائیهای سرمایه ای سال 1398 تامین اعتبار شده است.
6- مبل��غ تضمین ش��رکت در مناقصه مطابق آئین نامه تضمین برای معامالت دولت��ی از نوع ضمانت نامه بانکی 
معتبر)سپام( و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 
908108500200000000207655848002  بان��ک مل��ی ش��عبه ثبت اس��ناد به نام اداره کل ثبت اس��ناد و امالك 
اس��تان خراس��ان رضوی تحت عنوان تمرکز وجوه س��پرده ، به مبلغ 584،000،000 ریال می باشد که می بایست 

برای مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید باشد .
7- شرکتهای دارنده  رتبه 5  از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور که توان مالی و سابقه قرارداد های 
مش��ابه براس��اس  س��ایر  مدارك مندرج در اس��ناد مناقصه را دارند از تاریخ 1399/03/07 الی 1399/03/12 
به س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( مراجعه و پس از دریافت و تکمیل اس��ناد مناقصه نس��بت به 
بارگذاری آن تا تاریخ 1399/03/22 صرفا در س��امانه تدارکات الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام و یك نس��خه 
از اس��ناد و مدارك تکمیل ش��ده را تا تاریخ 1399/03/26 به آدرس مش��هد ، تقاطع ارشاد و خیام ، طبقه سوم 
دبیرخانه اداره کل ثبت اس��ناد و امالك خراسان رضوی ارسال نمایند وضمنا پیشنهاد های واصله بعد از تاریخ 

فوق مورد قبول واقع نمی گردد .
8- ضمنا تاکید میگردد کلیه مراحل و همچنین تشریفات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته  و مورد قبول کارفرما است 
9- مح��ل دریافت فایل اس��ناد مناقصه: س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( ب��ه آدرس الکترونیکی               

www.setadiran.ir
10-  تاریخ گش��ایش پاکتهای"الف"، "ب" و"ج" س��اعت 8 صبح مورخ 1399/03/27 در محل سالن جلسات طبقه 
چهارم اداره کل ثبت اس��ناد و امالك خراس��ان رضوی برگزار میگردد  و حضور  مناقصه گر یا نماینده قانونی وی 

در جلسه بازگشایی پاکت ها با معرفی نامه و کارت ملی بالمانع می باشد . 

)آگهی دعوت به مناقصه عمومی آرشیو الكترونیكی پرونده های ثبتی (
)تجدید مناقصه( نوبت اول

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی 
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
اطالع��ات  فن��اوری  و  آم��ار  مدیری��ت 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 

نظردارد انجام خدمات رایانه ای خود  را از طریق انجام 
مناقص��ه عموم��ی ب��ه بخش غیردولت��ی واگ��ذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2099000060000013، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواه��د ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 520.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حس��ابداری مدیریت آمار و فناوری اطالعات دانش��گاه 
به نش��انی : مشهد-خیابان دانش��گاه -ساختمان قرشی 

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/03/06

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/03/12

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/03/25
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/03/26

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان زنجان در نظر دارد انجام پروژه برابر اطالعات مش�روحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به یكی 
ازشركتهای تشخیص صالحیت شده سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید. 

1-نام و نشانی مناقصه گذار: شركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان كمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر كد پستی 4514978757
2-عنوان و مشخصات کلی مناقصه :

شماره 
مناقصه

تضمین شرکت در فرآیند رشته و پایه مورد نیازمحل تامین اعتباربرآورد اولیه )ریال(موضوع
ارجاع کار)ریال(

99-16

آبرسانی به روستاهای 
پری ، خندقلو ، قره 
داش و سهند سفلی

12/466/198/372
منابع عمرانی 

–  اعتبارات استانی 
صندوق توسعه

حداقل پایه 5 در رشته 
آب از سازمان مدیریت و   

برنامه ریزی کشور
623/750/000

3-تاریخ وآدرس دریافت اس�ناد مناقصه : اس�ناد مناقصه از  س�اعت 9 صبح مورخه  99/03/06  لغایت تا س�اعت  19 مورخه 99/03/13 در س�امانه 
تداركات الكترونیكی دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir جهت دریافت موجود اس�ت و معامله از ثبت و دریافت اس�ناد تا ارس�ال پاكات 

توسط مناقصه گران ، از طریق سامانه تداركات الكترونیكی انجام خواهد شد . 
*نکته مهم*: مناقصه گران جهت ش�ركت در مناقصه حتمَا می بایس�ت در بازه  زمانی فوق نس�بت به دریافت اس�ناد فقط از س�ایت س�امانه تداركات 
الكترونیكی دولت )س�تاد( به ش�ماره س�امانه : 2099001230000006 اقدام نمایند ، در غیر این صورت امكان ش�ركت در مناقصه فوق برای ایشان 

وجود نخواهد داشت .
4- نوع تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین ش�ركت در فرآیند ارجاع كار می بایس�ت به یكی از صور درج شده در آیین نامه تضمین برای 

معامالت دولتی ارائه گردد كه جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است . 
5-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد .

 http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 6-سایتهای ثبت آگهی 
7-مهلت تحویل پاکات مناقصه : پاكات مناقصه باید حداكثر تا ساعت 19 مورخه  99/03/24   از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( ارائه 

گردد و به پاكاتی كه خارج از سامانه تداركات الكترونیكی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تذکر : مناقصه گران می بایست اصل تضمین شركت در مناقصه را عالوه بر ثبت در سامانه ستاد ، در یک پاكت دربسته تا یک ساعت قبل از بازگشایی 

پاكات به دبیرخانه شركت آب و فاضالب استان تحویل نمایند .
www.setadiran.ir 8- مکان تحویل اسناد : از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس

9-زمان گش�ایش پاکات : پاكات مناقصه درس�اعت 11 صبح  مورخه  99/03/25   در س�الن كنفرانس ش�ركت آب و فاضالب اس�تان زنجان بازگشایی 
خواهد شد.

10 - ش�ركت در مناقصه و ارائه پیش�نهاد به منزله قبول اختیارات وتكالیف دس�تگاه مناقصه گذار موضوع ماده 10 آیین نامه معامالت دولتی می باشد. 
شركت آبفا در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است .

11 - عالوه بر صالحیت پیمانكاری ، داشتن صالحیت ایمنی برای شركت در مناقصه الزامی می باشد .
12 – به این قرارداد 15% پیش پرداخت تعلق می گیرد .

13- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
14- به پیش�نهادهای فاقد امضاء ، مش�روط، مخدوش و همچنین پیش�نهاداتی كه پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر 

داده نخواهد شد .
15-هزینه كلیه آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد .

دفتر روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان
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هرگونه اتالف قابل توجه آب)شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه(را به مرکز ارتباطات مردمی)122(اطالع دهید.

  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت دوم( 

با برگزاری تظاهرات

 زنان داعشی 
در»الهول« سوریه شورش کردند

مهر: زنان وابسته به تشکیالت تروریستی داعش مقیم 
اردوگاه الهول واقع در شمال سوریه با برگزاری تظاهرات 
اقــدام به ایجاد تنش و شــورش در این اردوگاه کردند. 
نیروهای کرد ســوریه دموکرات)قسد( که کنترل این 
اردوگاه را به دســت دارند تالش کردند تظاهرات زنان 
داعشی را متفرق کنند. زنان داعشی در این تظاهرات در 
حمایت از تشکیالت تروریستی متبوع خود شعارهایی 
سر داده و پرچم های سیاه متعلق به داعش را در دست 
گرفتند. اردوگاه الهول یکی از خطرناک ترین اردوگاه ها 
در شرق استان الحسکه واقع در شمال سوریه و در 15 
کیلومتری مرزهای مشترک این کشور و عراق واقع شده 
و دربرگیرنده 65 هزار آواره و اعضای خانواده های داعشی 
است. پیش از این زنان داعشی در این اردوگاه دیگر زنان 

مخالف با تشکیالت داعش را به قتل رسانده بودند.

رأی الیوم: 

 ترکیه در حومه ادلب 
سامانه پدافند هوایی مستقر کرد

ایسنا: روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم در گزارشی نوشت، 
اطالعات بدســت آمده از شمال سوریه حاکی از استقرار 
سامانه های پدافند هوایی )موشک میانبرد زمین به هوا( 
توسط ترکیه در فرودگاه »تفتناز« در حومه شمال شرقی 
ادلب است. براساس این گزارش، این سامانه دفاع هوایی 
»ام آی ام23 هــاوک« نام دارد و اســتقرار آن به معنای 
آمادگی آنکارا برای یک نبرد در شــمال سوریه و مقابله 
با برتری هوایی روسیه و سوریه در این منطقه است. رأی 
الیوم در ادامه نوشت: مشخص نیست این اقدام بر توافق 
مسکو و آنکارا برای توقف درگیری در ادلب تأثیر بگذارد 
اما نشانه هایی از تیره شدن روابط میان دو طرف به دنبال 
حمایت ترکیه از نیروهای دولت وفاق ملی لیبی در مقابل 
نیروهای خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به ارتش 

ملی لیبی وجود دارد.

معاون حزب اهلل: 

 آزادی لبنان نقطه عطف منطقه 
برای رسیدن به استقالل بود

فارس: معاون حزب اهلل لبنان آزادسازی جنوب این کشور 
در 25 می ســال 2000 میالدی )4 خــرداد 1379( از 
اشغال رژیم صهیونیستی را یک نقطه عطف تاریخی برای 
منطقه به سمت اســتقالل خواند و گفت، این موضوع 
ثابت کرد نمی تــوان بر راه حل های تحت نظارت آمریکا 
و غرب تکیه کرد. شیخ »نعیم قاسم« ادامه داد: این روز 
مســیر منطقه را تغییر داد و ما را از ناامیدی به امید، از 
تســلیم بودن به مقاومت و از ذلت به عزت منتقل کرد. 
وی تصریح کرد: عید مقاومت اعالم آشکار سقوط »ارتش 
صهیونیستی شکست ناپذیر« بود، سه گانه »ارتش، ملت 
و مقاومت« این ارتش را شکست داد و حوادث ثابت کرد 
کشورهای بزرگ، حامی »اسرائیل« هستند و نمی توان 
بر راه حل های تحت نظارت آمریکا و غرب تکیه کرد زیرا 

آن ها دلیل وجود اسرائیل و اشغالگری آن هستند.
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