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سید جالل فیاضی

چالش نظم نوین جهانی از دیگر روز فروپاشی دیوار برلین و پایان نظام دوقطبی 
آغاز شد. کاخ سفید که مدعی پیروزی در جنگ سرد بود با از میدان به در کردن 
رقیب، مدعی رهبری بالمنازع جهان شــد و آینده جهان را تحت ســلطه نظام 
تک قطبی به رهبری آمریکا ترسیم کرد و همه توان خود را برای تسلط هژمونی 

آمریکا بر جهان به کار گرفت.  تئوریسین های کاخ سفید...

پایان نظم آمریکایی

قرعه کشی ملی خودروسازان بر قیمت بازار بی تأثیر است

خریدخودرویابلیتبختآزمایی؟!

 سیاســت   رهبــر معظــم انقالب 
اســالمی در پیامی به مناســبت آغاز به 
کار یازدهمیــن دوره مجلس شــورای 
اســالمی، یکی از الزامات در رأس امور 
بــودن مجلــس را حضــور نمایندگان 
فعال، منظم، پاکدست، امانتدار و دارای 
شناخت از شــرایط و اولویت های کشور 
دانســتند و با تأکید بر اینکه »اقتصاد و 
فرهنــگ« در صدر اولویت های کشــور 

است، نمایندگان را به مسائلی همچون 
اولویت دادن به معیشت طبقات ضعیف، 
اصالح خطوط اصلی اقتصاد مثل اشتغال 
و تولیــد و تورم، رعایت تقوا و انصاف در 
نظارتی، موضع گیری های  انجام وظایف 
انقالبی در حوادث مهم و تعامل برادرانه 
با قــوای مجریه و قضائیه توصیه کردند. 
به گــزارش فــارس، در ایــن پیام که 
صبح دیروز حجت االســالم والمسلمین 

محمدی گلپایگانی در افتتاحیه یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی قرائت کرد، 
رهبر انقالب با ابراز خرسندی از آغاز دور 
جدید مجلس و رخ نمایاندن این پیشانِی 
باشکوه و درخشان مردم ساالری اسالمی 
در برابر چشم جهانیان، از همت و انگیزه 
ملت برای تشکیل مجلس تشکر کردند و 
به منتخبان جدید تبریک گفتند. ایشان 
تعبیر امــام راحل مبنی بر در رأس امور 

بودن مجلس را جامع ترین توصیف برای 
شأن و وظیفه مجلس دانستند و افزودند: 
اگر قانون را راه کشــور به سمت قله ها و 
مقصدهای معین شده در قانون اساسی 
بدانیم، مجلس، متعهِد این ریل گذاری و 
رهگشایی حیاتی است. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با تأکید بر لزوم حرکت همگان 
در مسیر قانون، به ظرفیت های موجود 

برای ضمانت...

 ............ صفحه 6

گالیه شهروندان 
از افزایش قیمت حمل و نقل 

درون شهری در مشهد

َمشتی 
باشیم!

رواج مضامین نامناسب 
اخالقی در انیمیشن های 

غربی ادامه دارد

حمله هالیوودی 
به دنیای کودکان

 رهبر معظم انقالب تالش فکری و عملی برای معیشت طبقات ضعیف را 
اولویت مجلس جدید دانستند 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 2 قدس خراسان ............ صفحه 12

 

آستان قدس رضوی اجاره اماکن تجاری اش را بخشید
 آســتان  قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی از در راستای همکاری با مشاغل آسیب دیده از کرونا و برای سومین ماه متوالی

بخشودگی اجاره بهای اماکن تجاری وابسته به این نهاد تا 
پایان اردیبهشت  ماه خبر داد. مصطفی خاکسار قهرودی 

 ............ صفحه 3با اشاره به رویکرد اجتماعی...

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 8

7 10 8
انتقاد عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده جهانبخش در گفت و گو با قدس: سید حسن نصراهلل:

:j امام علی
شبیه ترین مردم 

به پیامبران خدا، 
کسانی هستند 
که حقگوتر و 

در عمل به حق، 
شکیباترند.

غررالحکم-ص203
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خوش شانس ترین 
فوتبالیست لژیونر بودم

تهدید سالمت مادران ایرانی 
با غربالگری های اجباری

ضعف آمریکا ،
مرگ اسرائیل است

 کشته شدن شهروندی سیاه پوست توسط پلیس آمریکا  کشته شدن شهروندی سیاه پوست توسط پلیس آمریکا 
خشم عمومی را دوباره برانگیختخشم عمومی را دوباره برانگیخت
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)) آگهی مزایده کمپرسی اف هاش و کفی بونکرحمل کنسانتره ((

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در نظر دارد تعداد یک دستگاه کمپرسی اف هاش و یکدستگاه  بونکر 
حمل کنس�انتره خود را در شهرس�تان مش�هد از طریق مزایده بفروش برس�ا ند. لذا از کلیه خریداران واجد 

شرایط دعوت بعمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل نمایند.
          09375343100– 09155249581-05138492710 داخلی 119 و 126

ودیعه ش�رکت در مزایده مبلغ200.000.000 ریال بشماره حساب 3422222311 بانک ملت  شعبه آستان قدس مشهد به نام 
موسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی )جهت دریافت شناس�ه واریز با داخلی 139 تماس حاصل فرمایید.(

آدرس محل بازدید بونکرحمل کنس�انتره : مش�هد کیلومتر 7 جاده س�رخس ، مجتمع دامپروری مزرعه نمونه واحدیک .
آدرس مح�ل بازدید اف هاش: مش�هد بلوارمیامی میدان دوم س�مت چپ مهدی آباد جاده کنه بیس�ت نرس�یده به روس�تا                  

کنه بیس�ت س�مت چپ مجتمع دامپروری رضوی .

مدلنوع خودروردیف

1382کمپرسی اف هاش1
-کفی بونکرحمل کنسانتره2

1- مناقصه گذار: شرکت گاز استان خراسان رضوی
2- موضوع مناقصه: خدمات تلفنچی و خدمات نگهداشت امور فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت گاز خراسان رضوی

3- شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارا بودن تأییدیه صالحیت مرتبط از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
4- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد.

5- مبل��غ تضمی��ن ش��رکت در فرایند ارج��اع کار: -/409/750/000 ریال )چهارصد و نه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال( می باش��د که می بایس��ت بر 
اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 تهیه گردد و حتمًا اصل آن قبل 
از آخرین مهلت ارائه پیش��نهاد قیمت به صورت دس��تی تحویل دفتر حراست شرکت گاز اس��تان خراسان رضوی واقع در مشهد- بلوار خیام- نبش تقاطع 

ارشاد- طبقه همکف گردد.
6- مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 99/03/07 لغایت آخر وقت اداری 99/03/12

7- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت: ساعت 9/00 صبح مورخ 99/03/25
8- پیشنهادهای واصله در ساعت 12/00 مورخ 99/03/25 در کمیسیون مربوطه باز و خوانده می شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز 

آنها با همراه داشتن معرفی نامه ممهور به مهر شرکت در جلسه آزاد است.
9- یادآور می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ش��ایان ذک��ر اس��ت دسترس��ی ب��ه مت��ن ای��ن آگه��ی، در س��ایت WWW.nigc-khrz.ir امکان پذی��ر ب��وده و در صورت نی��از به کس��ب اطالعات بیش��تر با                                                     
تلفن: 37072212- 051 تماس بگیرید.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی
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آگهی مناقصه - شماره مجوز 1399/991 )عمومی(
اول ت 

وب��
ن
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 تاریخ مزایده سه شنبه مورخ 99/3/13 ساعت 10 
روز                                          صب�ح   9 :س�اعت  پیش�نهادات  ارائ�ه  مهل�ت  آخری�ن 

سه شنبه 99/3/13
  جه�ت کس�ب اطالعات بیش�تر و دریافت فرم ش�رکت در مزای�ده با تلفن 
05138421523 تم�اس حاصل و یا به آدرس بل�وار بعثت احمدآباد ، بین 
رضا و طالقانی پالک 50 مراجعه فرمایید. به پیش�نهادات مبهم -مش�روط و 

فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

 

آگهی مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری

سازمان موقوفات ملک

نام و نش��انی دس��تگاه مناقصه گذار : شرکت گاز اس��تان خراسان 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 الکترونیکی 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.
نکته : 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 
نکته 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 یکشنبه مورخ 99/04/15  

• زمان و مکان بازگشایی پاکات : ساعت 14:00روز یکشنبه مورخ 99/04/15  - سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی
با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 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 الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
الزم به ذکر است اسناد از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 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 الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصات بصورت فیزیکی 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
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آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی 
وب��ت دوم )تجدید مناقصه عمومی و  یك مرحله ای شماره  1399.950(
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مؤسس�ه فرهنگ�ی قدس  در نظ�ر دارد تعدادی از پرس�نل مورد نی�از خود را از 
طریق پیمانکار واجد شرایط تأمین نماید. 

لذا از پیمانکاران محترم دعوت میش�ود تاپایان وقت اداری روز س�ه ش�نبه  مورخ  
1399/3/13 جه�ت دریاف�ت ف�رم مربوط�ه و کس�ب اطالع�ات بیش�تربه دبیرخانه                

موسسه فرهنگی  قدس به آدرس بولوار سجاد نبش سجاد 1 مراجعه فرمایند.
الزم به ذکر اس�ت آخرین مهلت ش�رکت در مناقصه مزبورپای�ان وقت اداری روز             

سه شنبه  1399/3/20 می باشد . 
تلفن تماس:  37685011  داخلی 1023

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

»آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانی«

  مؤسسه فرهنگی قدس  

کلبه عموسام!کلبه عموسام!
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روزنامـه صبـح ایـران 2

تمامی وجه بنزین صادراتی به ونزوئال دریافت شده است  ایرنا: حجت اهلل سلطانی، سفیر ایران در ونزوئال گفت: صادرات بنزین به ونزوئال در چارچوب قواعد و مقررات بین المللی انجام و تمام وجه بنزین 
هم دریافت شده است. وی با بیان اینکه معموالً کشورها از سازوکار و شیوه های مختلفی در مبادالت تجاری بین المللی استفاده می کنند، اظهار کرد: آنچه مهم است این است که ونزوئال و ایران سازوکار خاص خود را 

برقرار و وجه هرگونه صادرات فیمابین به صورت کامل پرداخت و دریافت می شود که نمونه بارز آن، صادرات اخیر بنزین بوده است.

 سیاست   رهبــر معظم انقالب اسالمی 
در پیامی به مناسبت آغاز به کار یازدهمین 
دوره مجلس شــورای اســالمی، یکی از 
الزامات در رأس امور بودن مجلس را حضور 
نمایندگان فعال، منظم، پاکدست، امانتدار 
و دارای شــناخت از شرایط و اولویت های 
کشور دانستند و با تأکید بر اینکه »اقتصاد و 
فرهنگ« در صدر اولویت های کشور است، 
نماینــدگان را به مســائلی 
همچــون اولویــت دادن به 
ضعیف،  طبقات  معیشــت 
اصالح خطوط اصلی اقتصاد 
مثــل اشــتغال و تولید و 
تورم، رعایــت تقوا و انصاف 
نظارتی،  انجام وظایــف  در 
موضع گیری های انقالبی در 
حوادث مهم و تعامل برادرانه 
با قــوای مجریــه و قضائیه 
بــه گزارش  توصیه کردند. 
فــارس، در ایــن پیــام که 
صبح دیروز حجت االســالم 
والمسلمین محمدی گلپایگانی در افتتاحیه 
یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی 
قرائت کرد، رهبر انقالب با ابراز خرسندی از 
آغاز دور جدید مجلس و رخ نمایاندن این 
پیشانِی باشکوه و درخشان مردم ساالری 
اســالمی در برابر چشم جهانیان، از همت 
و انگیزه ملت برای تشکیل مجلس تشکر 
کردند و به منتخبان جدید تبریک گفتند.

مجلس، متعهِد این ریل گذاری و »
رهگشایی حیاتی است

ایشــان تعبیر امام راحل مبنی بر در رأس 
امور بودن مجلــس را جامع ترین توصیف 
برای شــأن و وظیفه مجلس دانســتند و 
افزودند: اگر قانون را راه کشــور به سمت 

قله ها و مقصدهای معین شــده در قانون 
اساســی بدانیــم، مجلس، متعهــِد این 
ریل گذاری و رهگشــایی حیاتی اســت. 
حضرت آیــت اهلل خامنه ای بــا تأکید بر 
لزوم حرکت همگان در مســیر قانون، به 
ظرفیت های موجــود برای ضمانت اجرای 
قانــون در قوه قضائیه و همچنین در خود 
مجلس نظیر حق تحقیق و تفحص، حق 
رد و قبول مدیران ارشد دولت و حق تذکر، 
سؤال و استیضاح اشاره کردند و گفتند: اگر 
قانون، درست و بسنده و قابل اجرا باشد و 
از ضمانت های اجرای آن به درستی استفاده 
شود، کشور به هدف های واالی خود دست 
می یابد. رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر 
نقش اساسی نمایندگان در نشاندن مجلس 
در جایگاه شایســته آن، افزودند: آنگاه که 
نمایندگان مجلس با شــناخت درست از 
شرایط و اولویت های کشور و با کارشناسی، 
حضور فعال و منظم، پاکدستی و امانتداری، 
وظایف خود را انجام دهند، مجلس نقطه 
امید مردم و نقطه اتکای مجریان و به معنی 

حقیقی در رأس امور کشور خواهد بود.

حواشی زیانبار، آفت عمده »
نمایندگی مجلس

حضرت آیت اهلل خامنه ای، سرگرم شدن 
به حواشــی زیانبار، وارد کردن انگیزه های 
ناسالم شــخصی و جناحی، سهل انگاری 
در کار و دســته بندی های ناسالم قومی و 
منطقه ای را آفات عمده نمایندگی مجلس 
دانســتند و با تأکید بر اقتصاد و فرهنگ 
به عنوان دو اولویت اصلی کشــور، گفتند: 
در باب اقتصاد، عالوه بر مشــکالت عمده 
مشــهود، نمره مطلوبی در باب عدالت در 
دهه پیشرفت و عدالت بدست نیاورده ایم و 
این واقعیِت ناخواسته باید همه را به تالش 
فکری و عملی در باب معیشــت طبقات 

ضعیف به مثابه اولویت وادار سازد.

توصیه به توجه به کاهش نقش »
تعیین کننده نفت خام در منابع مالی دولت 
ایشــان برای رفع ایــن نقیصه، اصالح 
خطــوط اصلــی اقتصــاد ملــی مانند 
»اشتغال، تولید، ارزش پول ملی و تورم« 
و »مبنــا قرار دادن سیاســت های کلی 

اقتصــاد مقاومتی« را مــورد توجه قرار 
دادند و با اشــاره به یک وظیفه نزدیک 
مجلس یعنی تنظیم برنامه هفتم توسعه 
کشور خاطرنشــان کردند: توجه به این 
وظیفــه و نیــز توجه بــه کاهش نقش 
تعیین کننده نفت خــام در منابع مالی 
دولت که فرصت مغتنمی برای ترســیم 
خط اقتصادی کشور است، توصیه دیگر 

اینجانب به شما عزیزان است.

توصیه به نسخ قوانین زائد و مزاحم »
و اجتناب از تکثر و تراکم قوانین

رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر رعایت 
تقــوا و انصــاف و اجتنــاب از ُحــب و 
بغض های شــخصی و جناحی در انجام 
وظیفه نظارتی مجلس، افزودند: همکاری 
نماینــدگان با یکدیگــر، درهم تنیدگی 
تجربه مجربان با شــور و حرارت جوانان 
و تازه واردان، مســابقه در عمِل پاکیزه و 
نیکو و عدم مســابقه در احراز این یا آن 
جایــگاه، موضع گیری هــای انقالبی در 
حــوادث مهم جهانــی و داخلی، اهتمام 
به مرکز پژوهش ها و دیوان محاســبات، 
صــدور آرامــش و اطمینان بــه افکار 
عمومی کشور در نطق ها، تعامل برادرانه 
بــا قوای مجریه و قضائیه، نســخ قوانین 
زائــد و مزاحم و اجتناب از تکثر و تراکم 
قوانین، توصیه های دیگر اینجانب به شما 
نمایندگان ملت اســت. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با ابراز اطمینان از اینکه رعایت 
این سرفصل ها به ملت ثابت خواهد کرد 
انتخاب آنان درست بوده و میل به حضور 
در انتخابــات را افزایــش خواهد داد، در 
پایان از نماینــدگان دوره پیش مجلس 
به ویژه از رئیــس پرانگیزه و پرتالش آن 

علی الریجانی قدردانی کردند.

رهبر معظم انقالب تالش فکری و عملی برای معیشت طبقات ضعیف را اولویت مجلس جدید دانستند

عدالت با قید فوریت

چرا دولت با مردم رودربایســتی دارد، آقا کروناست، مسافرت معنا ندارد، حاال س
برخی متوجه اوضاع نیستند، دولت قاطعانه جاده ها رو ببندد. یک سال سفر نرویم 

نمی میریم که... واقعاً عجیبه. 09350000304
چرا این رســانه ها که اخبــار بی اهمیت و ادا اطــوار درآوردن های یک بچه رو س

هزاران بار پوشــش خبری می دهند و امثال برنامه های عصرجدید برایش ساخته 
می شــود....اما  از سامانه راداری بسیار مهم که مؤسسه مصاف تولید کرد و افتخار 
ملی است خبر و گزارش و اطالع رسانی نکردند؟؟!!! این رسانه ها منصف هستند؟ 

09190000996
با شــروع ثبت نام برای ماشــین متأسفانه پیش شرط داشــتن چک صیاد رو س

گذاشتند، می خواســتم بگویم فرد کارگری که چک ندارد، حق ثبت نام ندارد؟؟؟ 
اونایی که چک ندارند و می خواهند کل هزینه را نقدی بدهند باید چیکار کنند؟ 
لطفاً پیگیری کنید تا شرط داشتن چک صیاد برای ثبت نام ماشین حذف شود تا 
همه اقشار شانس خرید ماشین را داشته باشند نه اینکه فقط مختص آقازاده ها و 

نور چشمی ها باشد. ممنون. 09360002274
باید بین مردم عادی جامعه و مسئوالن ارشد پل ارتباطی برقرار شود تا در مقابله س

با فســاد سازمان یافته عناصر نادرســت به قدرت دست یافته، مسئوالن ارشد در 
صورت لزوم از ظرفیت مردمی در جهت مقابله و برخورد با این نفوذی های کژکار 
حق به جانب اســتفاده نمایند که در مراکز مختلف رخنه کرده و به همه خیانت 

می کنند. 09190007007
اینکه آقای رئیســی درصدد مقابله با فســاد درون قوه برآمده اند قابل قدردانی س

اســت که امید اســت این تقابل با ظلم و فســاد به مراکز دیگر و عناصر فاســد 
ریاکارنفودی تعمیم یابد و برای برخورد با این شبکه های مافیایی فاسد که قدرت 
یافته اند از فراخوانی مردمی اســتفاده کنند جهت مقابله با این منحطان نفوذی. 

09190007027
 با باز کردن جاده های مشهد شاهد گسترش کرونا در مشهد خواهیم بود. حرم س

را باز کنید، ولی جاده ها رو ببندید. به خدا سفر ارزش مرگ ندارد... دولت هم که 
کاًل تعطیله! 09350000304

از مســئوالن ارشــد نظام و دلســوزان واقعی مردم بی پناه مملکت و کشــور س
می خواهیم اعمال عدلیه و نظمیه را تحت نظر و رصد دقیق همیشــگی و مداوم  
قرار دهند و مسئوالن ارشد نظام پل ارتباطی سهل الوصولی بین مردم و خود برقرار 
و اعالم کنند تا کژی ها و کژها رشــد نیابند و تکثیر نشوند به صالح همه است.با 

تشکر. 09100007900
بنزین با پرچم کشور فرستادید ونزوئال، حاال مواد غذایی و دارو بفرستید یمن. س

09100007002
آیا عدالت این اســت رفتگر یا کارگران ســخت ترین نوع کار را داشته باشند س

ولی حقوق و مزایا از آن کارمندان باشــد. چاپ نمی شود چون شما هم کارمندید! 
09350000304

 برگزاری مراسم بزرگداشت رحلت امام خمینی)ره( ©
با سخنرانی رهبر انقالب

ایسنا: محمدعلی انصاری، دبیر ســتاد مرکــزی بزرگداشت امام خمینی)ره( در 
نشســتی خبری به بیان جزئیات مراسم سی و یکمین سالگرد رحلت بنیان گذار 
جمهوری اســالمی پرداخت و اعالم کرد: تا پیش از امروز قرار بود به دلیل شیوع 
بیماری کرونا و در راســتای عمل به دســتورات ســتاد ملی کرونا مراسم سی و 
یکمین ســالگرد رحلت امام خمینی)ره( بنیان گذار جمهوری اسالمی به صورت 
مختصر در حرم مطهر ایشــان در تهران برگزار شــود، اما به دلیل تأکیدات مقام 
معظم رهبری بر لزوم حفظ شــأن و جایگاه امام راحل، این مراســم منتفی شد. 
وی گفت: قرار اســت حضرت آیت اهلل سید علی خامنه ای، رهبر انقالب اسالمی 
ایران همچون ســالیان گذشته به مناسبت ســالگرد رحلت بنیان گذار جمهوری 
اسالمی ایران ســخنرانی داشته باشند که این سخنرانی در محلی خارج از حرم 
امــام راحل و به صورت زنده انجام و از شــبکه های مختلف رادیویی، تلویزیونی و 
فضای مجازی پخش خواهد شد. دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی)ره( 
خاطرنشان کرد: بر اساس هماهنگی هایی که با رسانه ملی انجام شده، قرار است 
ویژه برنامه هایی به مناســبت سی و یکمین ســالگرد رحلت بنیان گذار جمهوری 
اسالمی تولید و از شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی پخش شود. همچنین 
بر اساس هماهنگی های انجام شده با نهادهای مختلف در ایام سالروز رحلت امام 
راحل، شهرهای مختلف در سرتاسر کشور سیاه پوش خواهند شد. به گفته انصاری 
قرار اســت در ســالروز رحلت امام خمینی)ره(، توزیع ۴ میلیون بسته معیشتی 

توسط ستاد اجرایی فرمان امام)ره( از حرم مطهر امام راحل آغاز شود.

درسی که نفتکش های ایرانی به جهانیان دادند©
سیاست: پایگاه خبری لبنانی در یادداشتی 
به بررســی ابعاد مختلف ورود موفقیت آمیز 
نفتکش های ایرانی به ونزوئال پرداخت و این 
اقــدام تهران را نوعی دفــاع از خود و مقدمه 
رؤیای صادقه از بیــن رفتن هژمونی آمریکا 

تفسیر کرد.
این پایگاه خبری نوشت این قرارداد و معامله 
صورت گرفته میان ایران و ونزوئال در پکن و مسکو و برلین و توکیو بررسی خواهد شد 
و همه منتظر تغییر ماهیت هر دو طرف آمریکایی و ایرانی خواهند ماند. آمریکایی که 
حساب و کتاب های لحظه ای آن را ناامید کرده، نخواهد پذیرفت که سلیقه ای جهانی بر 
پایه خدشه وارد شدن به هژمونی آن از سوی ایران ایجاد شود و ممکن است بر شدت 
تهدیدها و فشارهای خود بیفزاید و در مقابل ایران نیز پس از شکستن این دیوار صوتی، 
دیگر از این بیشتر از خود نرمش نشان نخواهد داد و بی تردید اعتماد به نفس بیشتری 
در مقابله با تحریم و محاصره خواهد داشت. نویسنده در پایان با اشاره به افزایش امید 
در خاورمیانه در ایجاد یک روحیه جدید برای همبستگی جنوب - جنوب با دمشق که 
در حال مبارزه با سیاست تحریمی کشنده آمریکایی است، می نویسد این تحریم های 
اعمالی علیه سوریه بسیار شدیدتر از تحریم ها علیه ونزوئالست زیرا طرف های مطیع 
آمریکا با تمام توان خود و در تالش بی سابقه ای در حال انجام آن هستند. اسرائیلی ها، 
نظامیان ترکی و اردنی، سیاستمداران و احزاب در لبنان، عراق و شمال سوریه از جمله 

همین طرف های مطیع و فرمانبر آمریکا هستند.

توکلی خطاب به روحانی: 

برای نجات کشور سیاست های لیبرالیستی را کنار بگذارید©
سیاست: احمدتوکلی در نامه ای خطاب به 
رئیس جمهور با اشاره به عقب نشینی صندوق 
لیبرالیستی  بین المللی پول از سیاست های 
در دوران کرونا، درخواســت کــرد تقلید از 
سیاست های کهنه و فاجعه بار را کنار بگذارد 
و به طــور فعاالنه و مؤثر از اقشــار ضعیف و 

واحدهای تولیدی زیر فشار، حمایت کند.
توکلی تأکید کرد: جهت گیری غرب در قبال کرونا عبرت آموز اســت. وقتی با فاجعه ای 
رودررو می شوند که ارکان اقتصادشان را لرزاند و بیم فروریختن وجود دارد، چون بازار آزاد 
راه حل مشکالتشان نبود، تقریباً از همه مبانی نظری اقتصاد دست می کشند و به اقتضای 
وضعیت خاص تصمیم می گیرند. سیاســت هایتان را واقع بینانه عوض کنید. به راه های 
پیشنهادی اقتصاددانان طرفدار رشد و عدالت توجه کنید و کشور را از دردهایی که کرونا 

آن ها را به مراتب پیچیده تر و سخت تر کرده نجات دهید.

باالخره سکوت عارف شکست©
ایسنا: رئیس مجمع نمایندگان تهران در مجلس دهم با تأکید بر اینکه در مجلس دهم 
سعی کردیم بدون هیاهو و سیاسی کاری مطالبات بحق مردم را پیگیری کنیم، گفت: با 
اینکه به نظر می رســید صدا و سیما تمایلی برای به تصویر کشیدن اقدامات انجام شده 
از ســوی مجمع نمایندگان تهران ندارد، اما مردم خود بهترین و منصف ترین داور برای 
سنجش اقدامات انجام شده هستند. محمدرضا عارف در آخرین جلسه مجمع نمایندگان 
استان تهران که در محل استانداری تهران و با حضور انوشیروان محسنی بندپی، استاندار 
تهران برگزار شد، با تبریک عید سعید فطر از همکاری خوب و مؤثر مدیران استانی به ویژه 
محسنی بندپی، مقیمی و هاشمی با مجمع نمایندگان تهران قدردانی کرد و گفت: وظیفه 
اصلی مجلس در کنار بعد نظارتی آن قانون گذاری است و نمایندگان استان تهران برای 
خود رسالت ملی قائل بودند و تالش کردند با کمک دستگاه های اجرایی استان در جهت 

پاسخ به مطالبات مردم حرکت کنند.

پایان نظم آمریکایی©
چالش نظم نوین جهانی از دیگر روز فروپاشی 
دیوار برلین و پایان نظام دوقطبی آغاز شــد. 
کاخ سفید که مدعی پیروزی در جنگ سرد 
بــود با از میدان بــه در کردن رقیب، مدعی 
رهبری بالمنازع جهان شد و آینده جهان را 
تحت سلطه نظام تک قطبی به رهبری آمریکا 
ترســیم کرد و همه توان خود را برای تسلط 

هژمونی آمریکا بر جهان به کار گرفت.
 تئوریسین های کاخ سفید دیکتاتوری جهانی 
را تئوریــزه کردند؛ مک لوهــان با دکترین 
»دهکده جهانی« بســترهای مناسب را برای 
حاکمیت کدخدای ایــن دهکده فراهم کرد 
و هانتینگتون در انــگاره »برخورد تمدن ها« 
سیطره تمدن آمریکایی بر تمدن های جهان را 
به رخ کشید. بسیاری از تحلیلگران رخدادهای 
پــس از حمله به برج هــای دوقلوی تجارت 
جهانی در سال ۲۰۰۱ را در راستای نهادینه 
کردن نظام تک قطبی ارزیابی می کنند. تجاوز 
نظامی به افغانستان و عراق با همیاری ائتالف 
به اصطالح مبارزه با تروریسم به رهبری آمریکا 
از مهم ترین اقدام های کاخ سفید برای تحمیل 
هژمونی آمریکا بر جهان و نهادینه کردن نظام 

تک قطبی به شمار می رود.
از سوی دیگر چین، روسیه و اروپا به عنوان 
مدعیان نظام چند قطبی، بر ایجاد چالش در 
نظم آمریکایی متمرکز شدند. چین با راهبرد 
اقتصادی، روســیه با راهبرد نظامی و اروپا با 
راهبرد سیاســی و تالش در جهت تحکیم 
انســجام اروپایی در اتحادیه اروپا به میدان 

مقابله با نظام تک قطبی آمدند.
 در این میان پیروزی انقالب اسالمی با شعار 
»نه شــرقی نه غربی« را باید نخســتین گام 
ایدئولوژیــک در برابر نظام دوقطبی و پس از 
آن در مقابله با نظام تک قطبی دانست که در 
»راهبرد مقاومت« تبلور یافت و سیاست های 
به ویژه در فلسطین،  منطقه ای کاخ ســفید 
لبنان، ســوریه و یمن را با مانع جدی مواجه 
کرد و عالوه بر ایجاد چالش در نظم جهانی 
آمریکایی، تزلزل زودهنــگام پایه های نظم 
آمریکایــی در منطقه را رقــم زد و به تازگی 
نیز با پیروزی در دوئل اقتدار و دیپلماسی در 
آب های آزاد، بر حاکمیت بالمنازع آمریکا بر 

اقیانوس ها نقطه پایان گذاشت.
اگرچــه در بین کشــورهای مقابله کننده با 
نظام تک قطبی شاید بتوان چین را موفق تر 
از دیگران ارزیابی کرد، اما بی تردید اتحادیه 
اروپا با سیاست های ضعیف، شاگرد تنبل این 
کالس به شمار می آید. برخورد انفعالی اروپا 
با سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا به ویژه 
پس از روی کار آمدن ترامپ، این اتحادیه را 
در موقعیتی شکننده قرار داده است. تالش 
آمریکا برای بر هم زدن انســجام اروپایی با 
حمایت از خــروج انگلیس از اتحادیه اروپا و 
نیــز واکنش های ضعیف اروپا در برابر خروج 
کاخ سفید از پیمان های بین المللی و به ویژه 
نقض عهد آمریکا در برجام نشــان داد اروپا 
از صــف مقابله کنندگان بــا یکجانبه گرایی 
کاخ ســفید عقب مانده است. اظهارات اخیر 
جوزف بورل درباره پایان رهبری آمریکا بیانگر 
تأخیر اروپا در درک واقعیت های جهانی است. 
مسئول دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا گفته 
است: مد ت 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.
پس از آنکه سیستم انتخاباتی آمریکا -باوجود 
باالتــر بودن رأی رقیب ترامپ- سرنوشــت 
این کشور را به کلینیک »ترامپوتراپی«سپرد، 
دوران انزوای آمریکا شتاب بیشتری گرفت و 
پیدایش کرونا و عملکرد ضعیف کاخ سفید در 
این زمینه را می توان آخرین میخ ها بر تابوت 

نظام تک قطبی آمریکایی دانست.
اکنون فرصت آن است که قدرت های جهان 
برای تقویت سازوکارهای بین المللی در نظام 
چندقطبی تالش های خود را مضاعف کرده و 
دوران دیکتاتوری جهانی کاخ سفید را پایان 

یافته تلقی کنند.

گفت وگوی نماینده ویژه سازمان ©
ملل با دستیار ارشد ظریف

سیاست: در تماس تلفنی گیر پدرسون، فرستاده 
ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه با 
علی اصغر خاجی، دستیار ارشد وزیر امور خارجه 
در امور ویژه سیاســی آخریــن تحوالت صحنه 
سیاسی، میدانی، مسائل انسان دوستانه، مشکالت 
مردم سوریه و برگزاری دور بعدی نشست کمیته 
قانون اساسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
در این گفت وگو طرفین بر لزوم ارائه کمک های 
انسان دوســتانه به مردم سوریه به ویژه در شرایط 
شــیوع ویروس کرونا، کمک به بازگشت آوارگان 
و پناهجویان و همچنین تداوم روند سیاسی برای 
حل و فصل مسالمت آمیز موضوع سوریه تأکید 
کردند. در این تماس تلفنی، دســتیار ارشد وزیر 
امور خارجه کشورمان با اشــاره به غیرقانونی و 
غیرانسانی بودن تحریم های یکجانبه علیه مردم 
ســوریه، خواهــان رفع این تحریم ها شــد. وی 
همچنین بر ضرورت بازگشت ثبات و امنیت به 

سوریه و مبارزه با تروریسم تأکید کرد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

اگر قانون را راه 
کشور به سمت 
مقصدهای معین 
شده در قانون 
اساسی بدانیم، 
مجلس، متعهِد این 
ریل گذاری 
و رهگشایی 
حیاتی است

بــــــــرش

 سیاست  حجت االسالم والمســلمین حسن روحانی دیروز 
چهارشنبه در آیین گشــایش یازدهمین دوره مجلس شورای 
اســالمی گفت: خواست من از مجلس یازدهم این است که در 
ســال پایانی دولت و سال آغازین مجلس یازدهم بتوانیم دوران 
پیوند و پیروزی را شــکل دهیم. دوره ما امروز دوره ایستادگی و 
بردباری است، اما می توانیم با پیوند و هم افزایی و حمایت یکدیگر 

مشکالت را حل کنیم. 
به گزارش ایرنا، روحانی تأکید کرد: ما به دنبال این نیستیم که 
مجلس شــورای اســالمی در دو وظیفه بسیار مهم خود یعنی 
تقنین و نظارت هیچ کجــا کوتاه بیاید. ما دنبال مجلس قوی، 
صالح و کارآمد هستیم و همین که رهبری در پیام خود تأکید 
کردند مجلسی که برای مردم، امید و برای دولت، تکیه گاه باشد. 
رئیس جمهور گفت: ما به دنبال این هستیم رابطه دولت و مجلس 
به گونه ای باشد که بتوانیم در این سال بسیار سخت و مشکل که 
هم با تحریم و تحریک دشــمن و هم با ویروس خطرناک کرونا 
مواجه هســتیم در این شرایط کشور را اداره کنیم و بتوانیم در 

مقابله با کرونا به موفقیت نهایی برسیم.
روحانی با بیــان اینکه راه مقابله با آمریکا همکاری و هم افزایی 

است، اظهار کرد: کار مجلس، کار اجرایی یا مسئولیت های قضایی 
نیست. استقالل قوا در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته اما 
استقالل قوا به معنای تنازع قوا و برابر یکدیگر ایستادن نیست. 
ما می توانیم با حفظ استقالل قوا، با تعامل به هدف اصلی برسیم.

دولت دست خود را برابر مجلس یازدهم دراز می کند»
رئیس جمهور بــا تأکید بر اینکه دولت دســت خــود را برابر 
مجلس یازدهــم دراز می کند، تصریح کرد: ما از مجلس اخوت 

را می خواهیــم، همان طور که از مقام معظــم رهبری اخوت را 
می خواهیم. مطمئن هستیم در همکاری با یکدیگر در این سال 
بســیار سخت امید بیشتری به مردم و یأس بیشتر به دشمنان 
نظام و ملت بزرگ داده و پیشــرفت و توســعه کشــور را ادامه 
می دهیــم. روحانی با بیان اینکه دولــت چند الیحه مهم را به 
مجلس دهم داد که فرصت بررسی آن به وجود نیامد، خاطرنشان 
کرد: دولت به زودی آن ها را تقدیم مجلس یازدهم می کند که 
قدم های بزرگی برای اقتصاد مردمی و عدم تصدیگری دولت بر 
اقتصاد عمومی - که جزو دستورات رهبری است - بهبود محیط 
کسب و کار در جامعه، مبارزه با فساد و شفافیت، نشاط علمی، 
تحقیقی و فرهنگی و همچنین گسترش آزادی و عدالت به ویژه 
برای زنان، جوانان، اقوام و طوایف است که جزو اهداف این نظام 
است. وی با بیان اینکه در کنار هم بوده و می توانیم امید جدیدی 
را برای ملت بزرگ ایران به وجود آوریم، ابراز کرد: از کادر درمانی 
کشــور و نیروهای مسلح تشکر و سپاسگزاری می کنم. از ملت 
بــزرگ ایران که در این دوران همراهی، تعامل و دســت گیری 
همدیگر را فراموش نکرد. کار دولت در این سه ماه و چند روز در 

جهان قابل ارائه است.

سیاستسیاست
s y i a s a t @ q u d s o n l i n e . i r
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روحانی در آیین گشایش یازدهمین دوره مجلس:

استقالل قوا به معنای تنازع قوا نیست

annotation@qudsonline.ir
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 سیاست / مینا افرازه  دیروز دوره یازدهم مجلس شورای 
اسالمی با حضور ۲76 نفر از منتخبان مردم، رؤسای قوا، برخی 
مقام های سیاسی و نیز وزرای دولت به صورت رسمی آغاز به 
کار کرد. نمایندگان در حالی بر صندلی نمایندگی خود تکیه 
زدند که شرایط کرونایی سبب شده مراسم شروع مجلس یازدهم 
بدون تشریفات گسترده و با حضور میهمانان کمتری نسبت به 

دوره های پیش برگزار شود. 
یکی از بخش های مهم و برجســته مراسم، قرائت پیام رهبری 
از سوی حجت االسالم محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر 
مقام معظم رهبری بود که در واقع سخنان ایشان به نوعی نقشه 
راه برای نمایندگان مجلس یازدهم در راســتای ایفای وظیفه 

نمایندگی شان در چهار سال آینده است.

رئیس سنی مجلس: ما وکیل الدوله نیستیم»
سیدرضا تقوی، رئیس سنی مجلس یازدهم در این جلسه گفت: 
ما به دنبال حاشیه ســازی نمی رویم و به حاشیه سازان متذکر 
می شــویم تالش نکنند ما را به حاشــیه ببرند، ما می خواهیم 
در زندگی مردم تأثیرگذار باشیم، اجازه دهید مجلس با همین 
ترکیب در رأس امور باشد، ما وکیل الدوله نیستیم، معاندالدوله 
هم نیستیم، بلکه می خواهیم برای حل مشکالت مردم با وحدت 
و همدلی پشت ســر رهبر فرزانه، دست در دست هم دهیم و 
مشکالت مردم را حل کنیم. وی با بیان اینکه شاخصه نمایندگان 
مجلس یازدهم عمل به قانون است، اظهار کرد: نمایندگان تعامل 
با سایر قوا را سرلوحه خود قرار دادند و صدالبته نقد منصفانه و 

انتقاد واقع بینانه، اصالح امور را شتاب بیشتری می بخشد.
تقوی با بیان اینکه مجلس یازدهم تصمیم دارد اصالح را از خود 
شروع کند، به نوعی خط مشی مجلس یازدهم را ترسیم کرده 
و گفت: نمایندگان از حداکثر اختیاراتشان در حد قانون استفاده 
خواهند کرد و مجلــس یازدهم باید تحقیق و تفحص، انتقاد، 
نظارت، جلوگیری از اســراف و مبارزه با اشرافیگری را از خود 

شروع کرده و سپس به دیگران بپردازد.

قوانین برگزاری انتخابات نیازمند بازنگری جدی است»
وزیر کشور هم که از دیگر میهمانان جلسه بود، ضمن گزارش 
کوتاهی از انتخابات مجلس یازدهم گفت: اعالم نتیجه انتخابات 
مجلس زودتر از همه دوره های گذشــته، برگزاری انتخابات در 
شــرایط ویژه و بدون بروز کمترین مسئله امنیتی، تأیید کامل 
صحت انتخابات در همه حوزه های اصلی و فرعی از سوی شورای 
نگهبان و مشارکت ۴۲.۵7 درصد افراد واجد شرایط در انتخابات 

از ویژگی های مهم دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی است.
عبدالرضا رحمانی فضلــی ادامه داد: قوانین و مقررات برگزاری 
انتخابات به خصوص انتخابات مجلس شورای اسالمی، نیازمند 
بازنگری جدی است و امیدواریم در تعاملی سازنده بین »دولت 
دوازدهم« و »مجلس یازدهم« شــاهد بررسی و تصویب الیحه 
جامع انتخابات که برطرف کننده بسیاری از اشکاالت و نواقص 

در زمینه انتخابات است، باشیم.
اما پس از سخنان رئیس جمهور، منتخبان مجلس یازدهم بر 
اســاس اصل 67 قانون اساسی سوگند یاد کرده و سوگندنامه 

را امضا کردند.
همچنین در خالل جلسه نیز شعب پانزده گانه مجلس یازدهم 
برای بررســی اعتبارنامه منتخبان این مجلــس به قید قرعه 
مشخص شدند که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، هر یک 
از شــعب برای تمام دوره نمایندگی رســمیت دارند و وظیفه 
و اختیارات آن ها رســیدگی به اعتبارنامه هــا، تعیین اعضای 
کمیسیون تحقیق، تعیین اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه 
داخلی و بررســی و تشخیص صالحیت نامزدهای عضویت در 

کمیسیون های تخصصی مجلس است.
نخستین جلســه مجلس یازدهم که بدون غیبت هیچ یک از 
نمایندگان شروع شد، حاشیه هایی نیز به همراه داشت که نطق 
کوبنده حجت االسالم سید رضا تقوی و طنین انداز شدن شعار 
اهلل اکبر و مرگ برآمریکا در صحن پارلمان از جمله حاشیه های 
پررنــگ آن بود. با اینکه حضور خبرنگاران در مجلس از همان 
روزهای ابتدایی شــیوع کرونا لغو شــده بود، اما جلسه دیروز 

نخستین حضور رســانه های داخلی و خارجی در مجلس پس 
از کرونا بود.

 البی نمایندگان برای انتخابات هیئت رئیسه»
 از دقایق آغازین

از سوی دیگر، همزمان با اینکه جلسه در حال برگزاری بود اما 
برخی نمایندگان از همان ابتدای جلسه رایزنی های خود درباره 
انتخابات هیئت رئیسه را آغاز کردند و رفت وآمدهای متعدد آنان 
نزد نامزدهای محتمل و مطرح برای تصدی پست ریاست و نایب 

رئیسی نیز حاکی از ادامه تالش ها برای این موضوع بود.
موضوع جالب توجه دیگری از نخستین جلسه مجلس یازدهم، 
استفاده منتخبان مردم و میهمانان از لوازم بهداشتی و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی در صحــن بود که ثبت تصاویر آن نیز 

بعدها یادآور شرایط خاص این روزهای کشور است. 
عالوه بر این، مجلس یازدهم در حالی آغاز به کار کرد که دو نفر 
از نمایندگان خود را به دلیل بیماری از دســت داده و بر همین 
اساس تصویر مرحوم جانباز محمدعلی رمضانی دستک، منتخب 
مردم آستانه اشرفیه و فاطمه رهبر، منتخب مردم تهران در دوره 

یازدهم مجلس در صندلی خالی آن ها قرار گرفته بود.
اما جدای از حضور رؤســای قوا و برخی از مسئوالن عالی رتبه 
همچون علی الریجانی، رئیس مجلس دهم در این جلسه، در 
این میان غیبت برخی افراد مشهود بود. آیت اهلل احمد جنتی، 
رئیس مجلس خبرگان و دبیر شورای نگهبان با اینکه طبق اخبار 
منتشر شده قرار بود یکی از میهمانان مراسم باشد، در این جلسه 

حضور نیافت.

نوروِز بهارستان
مجلس شورای اسالمی دور جدیدی از فعالیتش را آغاز کرد

گزارش
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 موزه های آستان قدس رضوی پس از سه ماه بازگشایی شد   آستان:  معاون موزه های سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، 
تمامی موزه های این نهاد فعالیت خود را از سر گرفتند.مهدی قیصری نیک افزود: موزه مرکزی آستان قدس رضوی با گنجینه های تاریخ حرم رضوی، تمبر، سکه و اسکناس، ساعت، نجوم، ظروف، سالح، هنرهای تجسمی 

و آبزیان همه روزه از ساعت 8 تا 18 و موزه فرش آستان قدس رضوی، موزه قرآن و نفایس و گنجینه هدایای مقام معظم رهبری از ساعت 8 تا 12 پذیرای بازدیدکنندگان است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
در راستای همکاری با مشاغل آسیب دیده از کروناو برای سومین ماه متوالی

آستان قدس رضوی اجاره اماکن تجاری اش  را بخشید©
آستان: قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوی از بخشودگی اجاره بهای اماکن 
تجاری وابســته به این نهــاد تا پایان 

اردیبهشت  ماه خبر داد.
مصطفی خاکســار قهرودی با اشاره به 
رویکرد اجتماعی آستان قدس رضوی 
در همراهی و کمک به آسیب دیدگان 
از شیوع ویروس کرونا به میزان توان و 

امکانات، گفت: در راســتای همراهی و مساعدت با مستأجران واحدهای تجاری 
آستان قدس رضوی در اطراف حرم که به دلیل نبود حضور زائران دچار کسادی 
کار شدند، با موافقت تولیت محترم آستان قدس رضوی اجاره بهای اردیبهشت 
ماه این واحدها مورد بخشودگی قرار گرفت.وی تصریح کرد: آستان قدس رضوی 
از ابتدای شیوع این بیماری در کنار سایر ارگان های متولی مقابله با این امر قرار 
گرفت و از همه امکانات خود در این مسیر استفاده کرد.این مقام مسئول در آستان 
قدس رضوی از ســایر مالکان و مردم نیکوکار ایران نیز درخواست کرد تا پایان 
ریشــه کنی این بیماری منحوس با توجه به شرایط اقتصادی حاصل شده از این 
بیماری با مستأجران و همنوعان خود در خصوص دریافت اجاره بها مراعات کنند.

گفتنی است، پیش از این نیز آستان قدس رضوی اجاره بهای مستأجران اماکن 
تجاری خود را در ماه های اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ مورد بخشش قرار داده بود.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی تأکید کرد 

 ضرورت هم افزایی ©
در راستای توسعه فعالیت های علمی و فرهنگی

آســتان: رئیــس ســازمان علمی و 
فرهنگی آستان قدس رضوی بر ضرورت 
جلوگیــری از »مــوازی کاری« و ترویج 
»هم افزایی« با هــدف افزایش بهره وری 
و توسعه فعالیت های علمی و فرهنگی 
تأکیــد کرد.بــه گزارش آســتان نیوز، 
حجت االسالم والمسلمین محمدحسن 

مهدوی مهر؛ رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، ضمن حضور 
در دانشگاه علوم اسالمی رضوی با حجت االسالم والمسلمین سیدحسن وحدتی 

شبیری؛ رئیس این دانشگاه دیدار و گفت وگو کرد.
مهدوی مهر در این دیدار که با حضور جمعی از معاونان و اعضای هیئت علمی 
دانشگاه علوم اسالمی رضوی در سالن جلسات این دانشگاه برگزار شد، با اشاره 
به اینکه ســازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی یک مجموعه علمی و 
فرهنگی محض به شمار می رود، اظهار کرد: تقویت ارتباط میان بخشی بین سایر 
بخش های آســتان قدس رضوی و سازمان علمی و فرهنگی این آستان مقدس 

بسیار ضروری است.

ضرورتتعاملبینبخشی»
وی تأکید کرد: بنده و همکارانم در سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی 
به دنبال جلوگیری از »موازی کاری« و ترویج »هم افزایی« با هدف افزایش بهره وری 

و توسعه فعالیت های علمی و فرهنگی در این آستان ملکوتی هستیم.
رئیس ســازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی با بیان اینکه طبق تأکید 
تولیت آستان قدس رضوی فعالیت های ســازمان علمی و فرهنگی این آستان 
مقدس باید هم راستا با اهداف و نیازهای این آستان قدسی صورت بگیرد، گفت: با 
توجه به ساختار جدید و اعمال مرزبندی تخصصی، باید بخش های مختلف آستان 
قدس رضوی با این ســازمان و سایر قسمت ها تعامل داشته باشند تا ان شاءاهلل 

ظرفیت های علمی و فرهنگی نهفته ظهور یابد و در عرصه عمل اجرایی شود.
مهدوی مهر یکی از وظایف سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی را تأمین 
پیوست های علمی و فرهنگی برای بخش های مختلف این آستان مقدس خواند 
و بیان کرد: اگر فعالیتی که در آستان قدس رضوی در حال انجام است و نسبت 
به آن فعالیت، اشــکال علمی و فرهنگی گرفته شود؛ سازمان علمی و فرهنگی 
آســتان قدس رضوی موظف به پاسخگویی و رفع آن مشکل است از همین رو 
این احســاس مســئولیت موجب افزایش ظرفیت و ایفای نقش این سازمان در 
بخش های مختلف خواهد شد و در همین راستا، دانشگاه علوم اسالمی رضوی و 
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی باید کمک حال این سازمان باشند.

ضرورتتعاملبیشازپیشدانشگاهرضویبامرکزحوزهعلمیهاستان»
خراسان

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه برای تحول درونی و بیرونی در 
دانشگاه علوم اسالمی رضوی ابتدا باید نیازسنجی صورت گیرد، عنوان کرد: تحول 
درونی فقط به این معنا که یک رشــته جدید دانشگاهی یا حوزوی اضافه شود 
نیست بلکه حذف رشته ای راکد و بدون متقاضی تحول درونی محسوب می شود، 
همچنین برای تحول بیرونی، باید ارتباط بین دانشگاه علوم اسالمی رضوی با سایر 

بخش های آستان قدس رضوی مشخص شود.
رئیس ســازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، تأسیس رشته مدیریت 
آموزشی در دانشگاه علوم اسالمی رضوی را ضروری دانست و افزود: این دانشگاه 
باید به عرصه تربیت مدیر آموزشی متخصص ورود پیدا کند و با دریافت مجوز از 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رشته مدیریت آموزشی را به صورت فنی و اصولی 
ارائه دهد.مهدوی مهر در این دیدار بر ضرورت برقراری ارتباط پررنگ دانشــگاه 
علوم اسالمی رضوی با حوزه علمیه استان خراسان تأکید کرد و گفت: با توجه به 
هویت حوزوی دانشگاه علوم اسالمی رضوی، نباید حوزه علمیه استان خراسان 
این دانشگاه را صرفاً یک دانشگاه ببیند و دانشگاه علوم اسالمی رضوی باید با حوزه 
علمیه استان ارتباط بهتری داشته باشد ولی همچنان جایگاه دانشگاهی خود را 
حفظ کند. ضمناً همزمــان باید با حوزه علمیه قم و جامعه المصطفی العالمیه 

ارتباط مفید داشت.
شفاف سازی خدمات ارائه شــده از سوی دانشگاه علوم اسالمی رضوی به حوزه 
علمیه استان خراســان، جذب هیئت علمی، تأسیس دانشکده مجازی، توسعه 
واحد خواهران دانشگاه علوم اسالمی رضوی، انتقال خوابگاه دانشجویان دانشگاه 
از داخل حرم رضوی به بیرون، تعامل درون بخشی، بهره گیری از استادان ایرانی 
و غیرایرانی برجسته، توجه به مسئله گردشگر یا توریسم مذهبی، بهره گیری از 
ظرفیت بی بدیل کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، مهارت آموزی دانشجویان 
و طالب با توجه به رشته تحصیلی و... از دیگر مباحثی بود که در این دیدار مطرح 
شد.گفتنی اســت، در ابتدای این جلسه حجت االسالم والمسلمین سیدحسن 
وحدتی شبیری؛ رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی به ارائه تاریخچه ای از این 

دانشگاه و معرفی ظرفیت های آن پرداخت. 

مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی خبر داد

کمک 84 میلیونی دانش آموزان مدارس امام رضا)ع( ©
به نیازمندان

آستان: مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی از مشارکت دانش آموزان مقاطع مختلف 
مدارس امام رضا)ع( در طرح »به توان هم« و جمع آوری مبلغ ۸4 میلیون تومان 

در ماه مبارک رمضان و کمک به محرومان شهر مشهد خبر داد.
حسین باغگلی با اشــاره به اهداف معنوی این طرح عنوان کرد: هدف از اجرای 
این طرح، تنها جمع آوری کمک های نقدی نیست؛ چرا که ممکن است برخی از 
خیریه ها در این مدت مبالغ بیشتری از این مقدار را جمع کرده  باشند، بلکه هدف 
تجربه حس خوشــایند کار معنوی در دانش آموزان است تا به بهانه جمع آوری 

کمک ها در آن ها ایجاد شود.
وی با ابراز خشنودی از مشارکت فعال مقاطع سنی و تحصیلی مختلف در این طرح 
خداپسندانه اظهار کرد: محصالن با تماس گرفتن با خویشان و وابستگان خویش، 
آن ها را برای شــرکت در این طرح دعوت کرده و والدین نیز به جز پشتیبانی و 
هدایت غیرمستقیم بچه ها، نقش دیگری در جمع آوری این کمک ها نداشته اند تا 
هدف تربیتی در نظر گرفته شده محقق شود.به گفته باغگلی، دانش آموزان از دوره 
پیش دبستانی تا دبیرستان در گردآوری این کمک ها مشارکت داشتند که بخشی 
از آن به تهیه 300 بسته کمک معیشــتی هر کدام به ارزش 250 هزار تومان و 

توزیع میان اقشار بی بضاعت حاشیه شهر مشهد اختصاص یافت.
مدیــر عامل بنیاد فرهنگی رضوی اضافه کرد: بخش دیگری از این کمک ها نیز 
برای مرتفع کردن نیازهای درمانی اقشــار محروم شهر مشهد و بخشی نیز برای 
پرداخت اجاره بهای منازل و قبوض مصرفی نیازمندان در نظر گرفته شده است.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی    
آســتان قدس رضوی بر اســاس رسالت 
ذاتی کــه در قبال واقفــان و اجرای نیات 
آنان دارد، هر وقف نامه را به عنوان منشور 
و دســتورالعمل الیتغّیر می داند که النعل 

بالنعل باید به مفاد آن عمل شود.
عمل به این منشــور و اجرای نیات واقفان 
برابر مفــاد وقف نامه ها همواره مورد تأکید 
تولیت های آســتان قدس رضوی نیز بوده 
و هست؛ همچنان که تولیت آستان قدس 
رضوی در جلسه 30 اردیبهشت سال جاری 
در جمــع مدیران ضمن تأکید بر حفاظت 
و صیانت از موقوفات، اجرای امینانه نیات 
واقفان را امری ضروری و وظیفه شــرعی 

دانست.
آستان قدس رضوی به عنوان بزرگ ترین 
ســازمان موقوفه محــور و در چارچــوب 
وقف نامه ها و نظرات واقفان اقدام های مؤثری 
در رسیدگی به محرومان و بیماران مستمند 
از جمله بیماران جذامی داشته که برای این 
مهم می توان به اســتناد اسناد موجود در 
مرکز اسناد آستان قدس رضوی  به ویژه به 
استناد کتاب »آستان قدس رضوی و موقوفه 

محراب خان« گواه فراوان آورد. 
در گفت وگــو با مدیر نظــارت بر موقوفات 
آســتان قدس رضــوی از او درباره موقوفه 
محراب خان پرســیدیم. غالم رضا پرنده با 
تأکید بر توجه آســتان قــدس رضوی به 
بیمــاران جذامی، توضیــح داد که به گواه 
اسناد، این گروه از بیماران در دهه ها پیش 
از این، در اراضی محراب خان )موقوفه آستان 
قدس رضوی( اسکان داده شده اند و در سال 
1327 شمسی در عداد موقوف علیهم رقبات 
مندرج در وقف نامــه 3710 قرار گرفتند.

یا  جذامی خانه  آیــا  پرنده!  آقای   
آسایشگاه محراب خان موقوفه است و 
اگر هست چه کسی آن را وقف کرده 

است؟
مزرعه محراب خان، پــالک 11، بخش ۹ 
مشهد از موقوفات مرحوم محمود بیگا است 
که در تاریخ 1120 هجری قمری، وقف بر 
»روضه منوره حضرت رضا)ع(، نایب الزیاره 
واقف و مأکــول و ملبــوس 40 نفر ایتام 

سادات و ذریه علویه« شده است که آستان 
قدس رضوی برابر مفــاد وقف نامه، درآمد 
حاصله را به مصــرف 40 یتیم، از ملبوس 
و مأکول یعنی پوشاک و خوراک می رساند. 
تتمۀ عواید مطابق وقف نامه و نظر واقف هم 
بایستی در ماه مبارک رمضان حلیم تهیه و 
بین افراد مستحق توزیع شود که این مهم 
هم در زمان تولیت فقید توســط مدیریت 
امداد آســتان قدس رضــوی و هم اکنون 
آستان  محرومیت زدایی  معاونت  توســط 

قدس رضوی انجام می شود.

 پس مزرعــۀ محراب خان وقف بر 
جذامیان نیست؟

خیر، همــان طور که عرض شــد مزرعه 
محراب خان وقف بر روضۀ منوره، نایب الزیاره، 
ایتام ســادات و محرومان شــده اســت. 

 پس چرا این شبهه ایجاد شده که 
مزرعه محراب خــان وقف جذامیان 

است؟ 
برابر ســوابق و اسناد موجود، سابقه حضور 
طوالنی جذامیــان در مزرعه محراب خان 
اســت که موجب شده است بســیاری از 
مردم فکر کنند که مزرعه محراب خان وقف 
بر جذامی خانه شده، حال آنکه برابر اسناد 
موجود، پیش از اینکه جذامیان سر و سامان 
بگیرنــد و تحت حمایــت دولت و انجمن 
جذامیان قرار گیرند، از مشــهد و شهرهای 
دیگر به حرم مطهر پنــاه می بردند و برای 

استشــفا در اطراف حرم مطهر و صحن ها 
پراکنــده بودند که آســتان قدس رضوی 
آن ها را جمع آوری و در مزرعۀ محراب خان 
که آن موقع در خارج دروازه مشــهد واقع 
بوده اســکان داد، نان روزانــه به آن ها داده 
می شده و به مرور خیران به کمک دولت و 
آستان قدس رضوی آمدند. اوایل در تأمین 
مایحتاج )ملبوس و مأکول( آن ها را کمک 
می کردند و در نهایت در سرکشی هایی که 
خیران و نمایندگان بهداری در همان اوایل 
داشتند، از اینکه بیماران شب را در بیغوله 
به سر می بردند، متأثر بودند بنابراین اقدام 
به ساخت سرپناهی برای بیماران کردند که 
بعدها این سرپناه تبدیل به آسایشگاهی به 
نام آسایشگاه جذامیان برای بیماران جذامی 
شد که عالوه بر اسکان به تأمین مایحتاج 

روزمره و درمان آن ها نیز توجه می شد.
البته همه این اقدام ها، کمک های خیران و 
دولت با محوریت و مرکزیت آستان قدس 
رضوی بــوده و جمع آوری بیماران جذامی 
از ســطح شهر و اطراف حرم مطهر توسط 
مدیریت آستان قدس رضوی تا سال 1335 
شمسی ادامه داشته و از سال 1335 وزارت 
بهداری در درخواست کتبی از آستان قدس 
رضوی می خواهد تا جذامی خانه و اداره امور 
جذامیان را به وزارت بهداری بسپارد که این 
مکاتبات حدود دو سال ادامه پیدا می کند 
و ســرانجام در تاریخ 1337/02/02 وزارت 
بهــداری اداره امور جذامیان را از آســتان 
قدس رضوی می گیرد و عنوان آسایشگاه 

مجذومین را به »آسایشــگاه محراب خان« 
تغییــر می دهد، این تغییر عنــوان که در 
واقــع در اراضــی موقوفه واقع شــده بود، 
شبهات وقفیت اراضی مزبور را بر جذامیان 
تشدید کرد. از آن زمان گرچه حمایت های 
آســتان قدس رضــوی و کمک های مالی 
همچنــان ادامــه دارد و با وجــود اینکه 
مزرعه محراب خان موقوفۀ متعین المصرف 
است، یعنی زمینه مصرف درآمد آن کاماًل 
مشخص شده است و باید عواید آن صرف 
روضه منوره حضرت رضا)ع( و ایتام سادات 
و محرومان شود، به لحاظ رعایت امانتداری 
که از طرف واقف محترم باید امین موقوفه 
باشــد، بیمــاران جذامی را هــم در عداد 
محرومان دانســته و میزان حق تقدیمی 
که باید از محل آسایشگاه دریافت می کرد، 

ســهم جذامیان محرومان 
قــرار داده و هیچ گاه از این 
بابت وجهی مطالبه نداشته 
است، ضمن اینکه از محل 
موقوفات مطلقه کمک های 
مالی فراوانی بــرای تأمین 
لبــاس و خــوراک بیماران 

داشته است.

 آیــا موقوفــه یــا 
موقوفاتی هم در آستان 
قدس رضوی وجود دارد 
بیماران  به  اختصاص  که 

جذامی داشته باشد؟
بله، موقوفه 3710 آستان قدس رضوی که 
برابر آن 125 رقبه وقف شده است، عواید 
آن برای مصرف امور فرهنگی، حرم مطهر، 
بهداشت و توسعه بیمارستان امام رضا)ع(، 
یتیمان، نوانخانــه و از جمله جذامی خانه 
تعیین شده است که هر ســاله برابر نظر 
واقف ســهم هر یک از موقــوٌف علیهم به 
مجموعه های ذی ربط ابالغ و به نیات واقف 

برابر مفاد وقف نامه عمل می شود.
ضمنــاً عالوه بر کمک مالــی که از محل 
موقوفات مطلقه برای جذامیان می شــود 
ســهم جذامیان از موقوفــه 3710 نیز به 
معاونت محرومیت زدایی آستان قدس هر 
ساله تحویل تا به مصارف جذامیان برساند.

سابقه حضور 
طوالنی جذامیان 

در مزرعه 
محراب خان است 

که موجب شده 
بسیاری از مردم 
فکر کنند مزرعه 
 محراب خان وقف 

برجذامی خانه 
 شده

بــــــــرش

مدیر نظارت بر موقوفات آستان قدس رضوی با تأکید بر الزام توجه به مفاد دقیق  وقف نامه ها: 

ســالم لطفاً نماینده آستان قدس در قم از  موقوفهمحرابخان،وقفجذامیاننیست
ضایعاتی های پیر قم هــم به عنوان زیارت 

اولی های مشهد دعوت کند.
09120006984

حاال که حرم مطهر بازگشــایی شده، لطفاً 
با رعایت مفاد بهداشتی، به فکر بازگشایی 

چایخانه هم باشید.
09150000166

توزیع 8 هزار بسته کمک ©
معیشتی بین محرومان یزد

آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در استان یزد از توزیع ۸ هزار بسته 
کمک معیشــتی بین نیازمندان توســط 
خادمیاران استان یزد خبر داد. محمدحسین 
رحیمی نسب در این رابطه گفت: در راستای 
اجرای فرامین رهبر معظم انقالب مبنی بر 
اجرای رزمایش سراسری مواسات، همدلی و 
کمک مؤمنانه به همت بنیاد کرامت رضوی 
طرح »سفره مهربانی« با توزیع ۸ هزار بسته 
کمک معیشتی بین نیازمندان یزد اجرا شد.

وی افزود: ارزش این بســته ها بیش از 25 
میلیارد ریال اســت که ۸ میلیارد ریال آن 
توسط آســتان قدس رضوی و بخش دیگر 
آن توســط خادمیــاران رضــوی، خیران، 
هیئت های مذهبی، بسیجیان و سازمان های 

خدمات دهنده استان یزد تأمین شد.
رحیمی نسب ادامه داد: همچنین با همه گیر 
شدن ویروس کرونا، با وجود محدودیت های 
بهداشــتی و همچنین تعطیالت نوروزی، 
خادمیاران رضــوی ایثارگرانه وارد صحنه 
مبارزه با این بیماری شدند.وی به اقدام های 
انجام شــده خادمیاران رضوی استان یزد 
اشاره کرد و گفت: تهیه و توزیع غذای گرم 
متبرک رضوی برای بیماران و کادر درمانی، 
تولید ماســک و اقالم بهداشتی، ضدعفونی 
معابر شهری، تهیه و توزیع بیش از یک هزار 
وعده غذای گرم در طول ماه مبارک رمضان 
برای وعده های ســحر و افطار در حاشــیه  
شــهر و ارائه خدمات مشــاوره ای از جمله 
اقدام های انجام شده توسط این جهادگران 
است.رحیمی نسب اضافه کرد: بیماری کرونا 
فرصتی برای تقویــت روحیه همدلی بین 
مردم بود که خادمیاران رضوی تمام سعی و 
تالش خود را برای حفظ این روحیه جهادی 

به کار بستند.

مشارکت خادمیاران نیریزی  ©
در رزمایش کمک مؤمنانه

آستان:خادمیاران رضوی شهرستان نیریز 
استان فارس با لبیک به فرمایش مقام معظم 
رهبری در رزمایش مواســات و کمک های 
مؤمنانه شــرکت کردند. خادمیاران رضوی 
شهرســتان نیریز فارس بــا کمک خیران 
محلی با شرکت در رزمایش کمک مؤمنانه 
در زمینه هــای تهیه و توزیع ســبد ارزاق، 
تهیــه و توزیــع آرد، پخــت و توزیع نان 
صلواتی، قربانی گوسفند و تقسیم و توزیع 
گوشت، تهیه و توزیع بسته های بهداشتی 
به مستمندان و افراد آسیب دیده از بیماری 
کرونا کمک کردند.گفتنی است، این اقدام ها 
در مجمــوع به مبلغ یک میلیــارد و 105 

میلیون ریال انجام گرفت.

توزیع 6 هزار بسته غذایی ©
در قالب »چهارشنبه های 

امام رضایی«
آستان: به نیابت از شهدای استان لرستان، 
6هزار و 200 بســته غذایی در قالب طرح 
»چهارشنبه های امام رضایی« بین نیازمندان 
این اســتان توزیع شد. حجت االسالم قاسم 
متقی نیا؛ مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در لرســتان با اشــاره به اینکه این 
کمک ها ذیل توجهات و در ســایه الطاف و 
کرامات حضرت رضا)ع( انجام گرفت، بیان 
کرد: این انقالب اسالمی که بر تارک کشور 
می درخشــد متعلق به اهل بیت)ع( و امام 
رضا)ع( است.وی گفت: در لبیک به فرمایش 
مقام معظم رهبری برای شرکت در رزمایش 
گسترده مواسات، همدلی و کمک مؤمنانه و 
به نیابت از 6هزار و 200 شهید دفاع مقدس 
اســتان، 6 هزار و 200 بســته  غذایی بین 

نیازمندان شناسایی شده استان توزیع شد.
حجت االسالم متقی نیا افزود: پیش از این نیز 
با حمایت بنیــاد کرامت رضوی و به همت 
خادمیاران دفتر نمایندگی آســتان قدس 
رضوی در لرســتان 5 هزار بســته غذایی 
میان نیازمندان توزیع شده است.مدیر دفتر 
نمایندگی آستان قدس رضوی در لرستان 
اضافــه کرد: بــا ادامه حمایت هــای بنیاد 
کرامت رضوی در مرحله سوم این رزمایش، 

بسته های غذایی توزیع خواهند شد.

به ما پیامک بزنید 
30007372773000737277

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. 

سامانهپیامکیصفحهآستانسامانهپیامکیصفحهآستان

اینجاست طبیبی که ندارد نوبت
 آستان    درد و بیمــاری هر چند گاه سراغ 
انسان ها می آید و لحظات زیبای زندگی مان 
را ســخت و طاقت فرسا می کند. حاال در نظر 
بگیریــد آن دســته از افرادی کــه مبتال به 
بیماری های خــاص و صعب العالج همچون 
تاالسمی، هموفیلی، دیالیز، ام اس، سرطان و... 
هستند و باید بیشتر سال های زندگی یا حتی 
تا آخر عمرشــان را با رنج و بیماری و رفت و 
آمد به بیمارستان ها و مراکز درمانی بگذرانند.

توجه به بهبود وضعیت ایــن بیماران و ارائه 
خدمات ویژه بــه آنان همــواره مورد توجه 
متولیان حوزه درمان کشورها بوده و هست، 
چنان که آن ها در تالش هســتند با کشــف 
راه هــای جدید درمانی یــا تولید محصوالت 
دارویی، نویدی خوش به این بیماران بدهند. 
در این مجال به مناســبت فرارســیدن روز 
جهانــی بیماری های خــاص و صعب العالج، 
گوشــه ای از فعالیت هــا و خدمات مجموعه 
آســتان قدس رضوی به این بیمــاران را در 
چند ســال اخیر مرور می کنیم؛ خدماتی که 
در پرتو بارگاه نورانی حضرت علی بن موسی 
الرضــا)ع( نور امید را در دل بســیاری از این 

بیماران نشانده است.

ازبخشهمودیالیزتاشیمیدرمانی»
دارالشــفا امام رضا)ع( در جــوار حرم مطهر 
رضــوی از دیربــاز مأمن دردمندان ســرای 
حضرت دوست بوده است و هر ساله به زائران 
و مجاوران بیمار بسیاری خدمات رسانی کرده 
و می کند. در این بین، از زمان راه اندازی بخش 
همودیالیز در بهمن 13۹5 در این دارالشــفا، 
ارادتمنــدان امام مهربانی ها بــدون دغدغه 
دسترسی آسان به خدمات همودیالیز راهی 
مشهدالرضا شده و با آرامش  خاطر بیشتری به 
زیارت پرداختند. این بخش در طبقه منهای 
یک دارالشــفا قرار دارد که با برخورداری از 6 
تخت با تجهیزات همودیالیز، روزانه آمادگی 
ارائه خدمات به 1۸ بیمار را با توجه به ســه 

شیفت  کاری خود دارد. 
این خدمات زیر نظر پزشــک فوق تخصص 
نفرولوژی با مشــارکت نیروهای پرســتاری 
پرتــوان، همه روزه )به جــز روزهای جمعه( 
از ســاعت 7 تا 20 به بیماران ارائه می شود. 
البتــه در روزهای تعطیلــی خاص همچون 
روزهــای پایانی ماه صفــر و نوروز نیز بخش 
همودیالیز دارالشــفا امام رضــا)ع( پذیرای 
بیماران ایرانی و غیرایرانی بود. در مجموع در 
طول سال گذشته، حدود 4هزار و 500 بیمار 
همودیالیزی از خدمات این بخش اســتفاده 

کردند. همچنین دارالشــفا امــام رضا)ع( با 
راه اندازی واحد شیمی درمانی از سال 13۹2 
خدمات ارزشــمندی به بیماران ســرطانی 
 کم برخوردار مشــهد و همچنین زائران دور و 
نزدیک ارائه کرده اســت. خدمات این واحد 
با توجه به امکانات آن شــامل مشاوره برای 
درمان بیماران و انجام تزریقات شیمی درمانی 
کوتاه مدت )یک تا هشــت ساعت( می شود. 
بیماران سرطانی با ارائه پرونده پزشکی خود 
برای تزریق داروهای خاصشان می توانند همه 
روزه به جز روزهای تعطیل، در شیفت صبح به 
این واحد در طبقه همکف دارالشفا امام رضا)ع( 
مراجعه کنند. شیمی درمانی از جمله خدمات 
درمانی پرهزینه اســت، امــا تزریق داروهای 
مخصوص شــیمی درمانی بیماران سرطانی 
دارای دفترچه بیمه به همت پرستاران باتجربه 
به صورت رایگان در این واحد انجام می شود و 
زائران خارجی با پرداخت هزینه های مربوطه 
امــکان بهره مندی از این خدمات را دارند. در 
مجموع، بیش از 650 بیمار از خدمات واحد 
شیمی درمانی دارالشفا امام رضا)ع( در طول 
سال ۹۸ بهره مند شدند. همچنین متخصص 
رادیوتراپی و انکولوژی در روزهای مشخصی 
در هفته در این مرکز وابســته به مؤسســه 
درمانی آســتان قدس رضوی به ویزیت انواع 

بیماران سرطانی می پردازد.

تولیدنخستینفاکتور8نوترکیب»
ایرانی

شــرکت دانش بنیان ســامان داروی هشتم 
به عنوان یکی از شــرکت های فعال سازمان 
اقتصادی رضوی با تولید نخســتین فاکتور۸ 
انعقادی نوترکیب ایرانی با نام تجاری »سافاکتو

AF« در سال 13۹2 و ورود آن به بازار کشور 
در ســال 13۹4 خدمتی قابــل قدردانی به 
بیماران هموفیلی کشــور کرد. به ویژه اینکه 
شرکت ایرانی توانست به عنوان دومین شرکت 
پس از یک شرکت آمریکایی موفق به تولید 
آخرین نسل از فاکتور۸ موجود در دنیا شود. 

شرکت سامان داروی هشتم در سال های اخیر 
ظرفیت تولید فاکتور۸ تولیدی خود را افزایش 
داد، چنان که در سال گذشته امکان پوشش 
 AFتمام نیاز دارویی کشــور را به ســافاکتو
داشت. به عبارتی این شرکت در یک حرکت 
جهادی حجــم و کیفیت تولید خــود را با 
راه اندازی و دریافت معتبرترین گواهی دارویی 
کشور یعنی GMP برای سایت پیشرفته خود 
در مشهد و تهران در ســال ۹۸ ارتقا داد، به 
طوری کــه امروزه بیــش از ۸5 درصد بازار 

فاکتور۸ )برابر بــا 100 درصد نیاز فاکتور۸ 
نوترکیب( ایــران را در اختیار دارد. بی تردید 
این امر در کنار صرفه جویی چشــمگیر ارزی 
برای کشــور، موجب امنیــت خاطر بیماران 
هموفیلی نیز شــده است. همچنین شرکت 
سامان داروی هشــتم با در نظر گرفتن بُعد 
اقتصــادی، نیاز ملــی و توانمندی های خود 
در حال حاضر تولید پنج محصول راهبردی 
دیگر در ردیف داروهای ضدسرطانی را نیز در 
مرحله نهایی تولید و اخذ مجوز دارد. هر کدام 
از این محصوالت از نظر میزان خدمات رسانی 
به بیماران خاص کشور می تواند همچون یک 
فاکتور۸ و حتی مهم تر و باارزش تر از آن باشد.

سرمایهگذاریدرحوزهبیمارانخاص»
شــرکت داروســازی ثامن، یکــی دیگر از 
شرکت های فعال هلدینگ سالمت و داروی 
ســازمان اقتصادی رضوی است که در کنار 
تولیــد انــواع مختلف محصــوالت دارویی، 
تولیداتی نیز در حــوزه بیماری های خاص و 

صعب العالج داشته است.
 برخــی از این داروها در گذشــته از طریق 
واردات تأمیــن می شــدند و بعضی دیگر در 
فرایند درمان کشور وجود نداشتند، بنابراین 
این شــرکت تولید آن ها را در دســتور کار 

فعالیت های پژوهشی خود قرار داد. 
به طور نمونه این شرکت با توجه به افزایش 
جمعیت بیمــاران همودیالیز )دیالیز خونی( 
کشــور، در توســعه فعالیت هــای خود در 
حوزه داروهای همودیالیز در ســال گذشته 
ســرمایه گذاری ویژه ای کــرد و میزان تولید 
محصــوالت این حوزه را به حــدود دو برابر 
افزایش داد. همچنین شــرکت ثامن نزدیک 
به 25 ســال اســت که به عنوان نخستین و 
تنها تولیدکننده انحصاری محلول های دیالیز 
صفاقی و ارائه دهنده خدمات مراقبت های ویژه 
این فراورده به بیماران کلیوی در ایران فعالیت 
می کند. این شرکت برخی از تجهیزات و مواد 

اولیه تولید این محصوالت را از طریق واردات 
تأمین می کرد، اما در سال گذشته به پشتوانه 
تالش نخبگان ایرانی موفق به کســب دانش 
بومی تولید آن ها در کشور شد. چنان که اواخر 
سال گذشته از دانش فنی و تولید فیلم های 
چندالیه فراورده های تزریقی و ملزومات دیالیز 
صفاقی تولید داخل در مشهد رونمایی کرده 
و تحریم های موجود را به فرصت تبدیل کرد. 
از سویی دیگر، ثامن مشارکت گسترده ای نیز 
در راه اندازی واحدهای دیالیز صفاقی در کشور 
دارد که می توان بــه راه اندازی واحدهایی در 
بیرجند، یاســوج و آبادان در سال ۹۸ اشاره 
کرد. در این بین، شــرکت داروسازی ثامن با 
فعالیت های پژوهشی خود در سال های اخیر 
توانست به حوزه سبد دارویی بیماری سی اف 
)سیستیک فیبروزیس( که به طور گسترده 

کودکان را در برمی گیرد، وارد شود. 

ازتأمینداروتاخدماتغیرحضوری»
مؤسســه خدمات دارویی رضــوی زیر نظر 
آســتان قدس رضوی در حوزه تأمین اقالم 
بهداشتی و داروهای مورد نیاز داروخانه های 
زیر پوشش خود و... فعالیت می کند. داروخانه 
مرکــزی امــام)ع( در مشــهد از مهم ترین 
داروخانه های این مؤسســه است که از دوران 
جنگ تحمیلی در حوزه تأمین و توزیع دارو 
به ویژه داروهای بیماران خاص مانند بیماران 
سرطانی، ام اس، هموفیلی و تاالسمی فعالیت 
می کند. همچنین داروخانه کلینیک تخصصی 
ســرور این شــهر مقــدس که بــه بیماران 
هموفیلی و تاالسمی خدمات رسانی می کند، 
از جمله داروخانه های زیر پوشــش مؤسسه 

خدمات دارویی رضوی است. 
در این میان، این مؤسسه امکان بهره مندی از 
خدمات غیرحضوری داروخانه مرکزی امام)ع( 
را زیر نظر پزشک داروساز برای آسایش بیشتر 
بیمــاران خاص و صعب العــالج فراهم کرده 

است.

گزارش
مروری بر فعالیت های آستان قدس رضوی در حوزه بیماران خاص و صعب العالج

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر
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طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی با قوت بیشتر استمرار می یابد مهر: رئیس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم با اشاره به حمایت دفتر مقام معظم رهبری از طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی، بر 
استمرار این طرح با قوت بیشتر و ساختار مناسب تر تأکید کرد. حجت االسالم والمسلمین احمد با اشاره به ضرورت تدوین اساس نامه ای در راستای برگزاری طرح »گفتمان نخبگان علوم انسانی« گفت: با توجه به حمایتی 
که قرار است از این طرح شود، جلساتی باید شکل بگیرد تا یک اساس نامه ای آماده شود که در آن ساماندهی جدیدی داشته باشیم و این طرح را چه از لحاظ حضوری و چه از لحاظ فضای مجازی با قوت بیشتر پیش ببریم.

امپریالیسم علمی و نسبت آن با میان رشتگی©
امپریالیسم علمی در زمره مباحث بسیار نوین در فلسفه علم محسوب می شود. ادبیاِت 
تحقیق در این حوزه بیش از ســه دهه سابقه دارد و از اواخر دهه ۸۰ میالدی به این 
سو تحقیقات مرتبط با این موضوع مورد نظر نظریه پردازان علم پژوه قرار گرفته است. 
نوپدید بودِن این حوزه سبب شده در زبان فارسی به سختی بتوان مطلب معتنابهی در 
این زمینه یافت. در این یادداشت تالش خواهم کرد مفهوم امپریالیسم علمی را کمی 
تبیین و عالقه مندان به پیگیری این موضوع را با اهم منابع مرتبط آشنا کنم، همچنین 

نسبت این مفهوم با میان رشتگی را نیز بیان نمایم.
امپریالیسم علمی زمانی رخ می دهد که یک رشته علمی بنا دارد قلمرو رشته های دیگر 
را اشغال و یا به آن ها وارد شود. دو نگاه کامالً متفاوت به امپریالیسم علمی وجود دارد: 
برخی معتقدند این واژه اساساً بار ارزشی منفی در خود دارد. بر این اساس، جان داپخه 
)۱۹۹۵( معتقد است با دو مفهوم روبه رو هستیم: الف- توسعه رشته ای ب- امپریالیسم 
علمی. توسعه رشته ای زمانی است که فرارفتن از قلمرو علمی با استانداردهای درسِت 
آن صورت می پذیرد و ارزش افزوده معرفت شــناختی قابل توجهی از این توســعه 
رشته ای می توان یافت. اما امپریالیسم علمی صرفاً به زیاده خواهی های بی مبنا و بدون 
پشتوانه الزم محدود می شود. در این تعریف، امپریالیسم از معنای اصطالحی آن در 
علوم سیاسی وام گرفته شده و به شکل استعاری در فلسفه علم مورد نظر قرار گرفته 

است. 
حال وقتی از انتساب و اضافه شدن امپریالیسم به علم سخن می گوییم مراد و منظور 

ما از »استعمار« چیست؟ آیا یک علم، علم دیگری را به استعمار خود در می آورد؟
جرج اســتیگلر در کتاب بسیار مهم خود با عنوان »اقتصاد: یک دانش امپریالیست« 
)۱۹۸۴( تالش کرده نشــان دهد چگونــه دانش اقتصاد تالش می کند تمامی دیگر 
حوزه ها و دانش ها را زیر سلطه خود قرار دهد و برای تمامی مسائل زندگی بیشتر، راه 
حل اقتصادی ارائه نماید. این کتاب به عنوان نخستین گام ها برای تبیین امپریالیسم 

علمی می تواند تصویر خوبی از یک علم استعمارگر را مقابل دیدگان ما قرار دهد.
در ادامه تالش خواهم کرد به شکل کامل تری به زوایای امپریالیسم علمی بپردازم و 

تمایز آن با پژوهش میان رشته ای را بیشتر توضیح دهم.
نفوذ به قلمرو دیگر حوزه های دانشــی، اصلی ترین دغدغه امپریالیسم علمی است. 
تاکنون دانش های گوناگونی سِر آن داشته اند که به گونه ای شمولیت داشته باشند. 
در دوره یونان باستان، تمامی دانش ها ذیِل فلسفه دسته بندی می شدند. چنین نگاهی 
به فلســفه در دوران طالیی تمدن اسالمی نیز در میانه قرون دوم تا پنجم قمری به 
خوبی دیده می شود. در دوران مدرن نیز دانش های گوناگونی بوده اند که چنین نگاه 
آرمان گرایانه ای را در سر داشتند. فیزیک، اقتصاد و پزشکی جزو مهم ترین این دانش ها 
محسوب می شوند. فیزیکالیست ها از تمامی پدیده ها تبیین فیزیکی ارائه می کردند و 
به دنبال اتحاد دانش با محوریت دانش فیزیک بودند. فیزیکالیســت ها معتقد بودند 
»زبان فیزیک زبان جهانی علم است و درنتیجه، هر گونه دانستنی را می توان به شکل 

اظهاراتی درباره اشیای فیزیکی بیان کرد«. 
دانِش اقتصاد نیز در دوره معاصر همین ویژگی را داشته است. امپریالیسم اقتصادی 
در دانش اقتصاد عبارت اســت از »تجزیــه و تحلیل اقتصادی از جنبه های به ظاهر 
غیراقتصادی زندگی«. در اینجا اقتصاد به دنبال تجزیه و تحلیل پدیده هایی چون ُجرم، 
قانون، خانواده، رفتار غیرعقالنی، سیاست، جامعه شناسی، فرهنگ، مذهب، جنگ، علم 
و پژوهش است. اما آنچه مطالعات امپریالیسم علمی را برای ما مهم می گرداند، نسبتی 
است که در این مطالعات میاِن میان رشتگی و امپریالیسم علمی برقرار می شود. نگاه 
فراگیر که در این دانش ها وجود دارد ممکن است به اشتباه این تصور را ایجاد نماید که 

امپریالیسم علمی با میان رشتگی برابر است؛ حال آنکه اصالً این گونه نیست.
مطالعاِت امپریالیسم علمی دست کم دو انگاره و عادت رایج علمی را زیرسؤال می برد:

۱- به وسیله کشف نمونه هایی از توسعه یک رشته به دیگر رشته ها آن هم در مواردی 
که موفقیت و توفیِق معرفت شــناختِی خاصی رخ نمی دهد، امپریالیسم علمی نگاِه 

رایج و سنتی را که هر چه قلمرو دانش وسیع تر باشد بهتر است به چالش می کشد.
۲- مطالعه امپریالیســم علمی همچنین مواردی را کــه از مزایای بی چون و چرای 
ایجاد روابط میان رشته ای در آکادمی در نظر گرفته می شود مورد تردید و چالش قرار 
می دهد. امیدوارم با ترجمه کتاب ها و مقاالتی که در این حوزه سامان یافته اند به زبان 
فارســی، ادبیاِت این حوزه بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و نسبت آن با میان 

رشتگی بیشتر بررسی و ارزیابی شود.

 اندیشه/ افتخاری  بسیار دیده شده که در فضاهای 
مختلف اجتماعی و سیاسی کلیدواژه های مطرح شده 
در صحبت های رهبری مدام تکرار می شــوند، حال 
آنکــه این تکرار اکثراً بدون فهــم دقیق معنای آن 
اصطالحات صورت می گیرد. گفتمان سازی یکی از 
این اصطالحات است که از دهه های گذشته در کالم 
رهبری همواره مطرح بوده اســت. تکرار مجدد واژه 
گفتمان در صحبت های اخیر ایشان، بهانه ای شد تا 
به بررسی معنی و ابعاد مختلف این اصطالح بپردازیم. 
به همین منظور با مهدی جمشــیدی، عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی گفت وگو 

کرده ایم که حاصل آن را در ادامه می خوانید.

آقای جمشــیدی! گفتمان سازی در نگاه   
رهبری ریشه در کدام مبنای جامعه شناختی 

و سیاسی دارد؟
گفتمان ســازی که رهبری مطــرح کرده اند یعنی 
سخنی، مطالبه ای و مطلبی را آن قدر فرد یا جامعه 
تکرار کند که در جامعه رســوب کند و همه به آن 
معتقد باشــند تا حدی که آن دغدغه به سکه رایج 
و سخن مطلوب تبدیل شود. پس گفتمان حرف و 
دغدغه ای اجتماعی شــده است. این نگاه مبتنی بر 
ضرورت گفتمان سازی به این معنی است که اتفاق 
باید در سطح جامعه رخ دهد، آن حادثه اصلی باید 
از پایین رخ بدهد و بعد در حاکمیت ســرازیر شود، 
اتفاقاتی که در سطح سیاســی رخ می دهند پایدار 
نیســتند، چون حتماً این طور نیســتند که بدنه 
اجتماعی داشته باشــند. نگاه رهبر انقالب درمورد 
گفتمان ســازی ریشه در نظریه مردم ساالری دینی 
دارد، ایشــان برای مردم حق مشارکت، نظر و اقناع 
عقلی قائل هستند، به همین دلیل گفتمان سازی را 
مطرح می کنند. درواقع نگاه ایشــان این نیست که 
چه بدنه پایین همراه بشــوند یا نشوند ما دستوری 
و بخش نامه ای کار را پیش می بریــم. این اصرار به 
گفتمان سازی نشان می دهد ایشان از این نگاه خیلی 
فاصله دارند و برعکس می کوشند مردم را توجیه و 
مطلب را برای آن ها تبیین کنند تا آن ها از نظر دلی 
و عقلی با آن مسئله همراه شوند. پس در واقع منطق 
اجتماعی آیت اهلل خامنه ای مبتنی برگفتمان سازی 
اســت، همان طور که منطق امام و انقالب اسالمی 
هم همین بوده است. انقالب ما را می گویند انقالب 

اعالمیه، نوارکاست و راهپیمایی! در این ها چیزی که 
تحقق می یافت انتقال دادن نوعی آگاهی انقالبی به 
مردم بود و مردم وقتی به این آگاهی دست می یافتند 
با انقالب همراه می شدند. امام با امرا، حکما و نیرو های 
نظامی ســخن نگفت و توافقی نکرد؛ با مردم سخن 
گفت، آن ســخن در ذهن آن هــا جاگیر و به یک 
مطالبه عمومی معطوف به انقالب اجتماعی بزرگ 
تبدیل شد. یعنی ساز و کار اساسی رهبران جمهوری 
اسالمی مبتنی بر نظریه گفتمان سازی بوده است، به 
همین دلیل آن ها هیچ گاه حلقه های تصمیم گیری 
بسته، فردی و قبیله ای تشکیل نداده و خودشان را 
در حصار احزاب سیاسی قرار ندادند، بلکه مستقیما 

دغدغه ها را با مردم در میان گذاشتند .

به نظر می رسد این معنی با معنای رایج نزد   
اندیشمندانی چون فوکو که گفتمان را سازه 
سیاسی و ناشــی از قدرت می دانند متفاوت 

است، درست است؟
 رهبــری زمانی که صحبــت از گفتمان می کنند 
فقط معنی تحت اللفظــی و لغوی را مدنظر دارند، 
به طوری که هیچ اعتنایی به آن مالحظات روشی 
و وجودی که در علوم اجتماعی و فلســفه پیرامون 
گفتمان شکل گرفته ندارند. تعریفی که خود ایشان 
از این لفظ کرده اند نشــان می دهد معنی لغوی مد 
نظر است؛ گفتمان امری است که مضمون و محتوای 
گفت وگوی عمومی را تشکیل می دهد، آنچه دغدغه 
شایع و رایج شده است. این تعریف با چند جریانی 

کــه در نظریــات گفتمــان مطرح 
می شود مثل جریان پست مدرنیسم 
و مارکسیسم بســیار فاصله دارد. در 
واقع می شــود گفت گفتمان ســازی 
تعبیر دیگری از فرهنگ سازی است، 
یعنی ممکن اســت یک امری تبدیل 

به فرهنگ عمومی شــود؛ همین 
که تبدیل به فرهنگ شــده یعنی 
هنجار استاندارد و مطلوب همگان 
و اکثریت اســت و محل مناقشه و 

اختالف نیست. 

این گفتمان ها از چه طریق   
و با چه سازوکاری در جامعه به 

وجود می آیند؟
گام اول گفتمان سازی مسئله یابی 
نباید  دانشــجویی  جنبش  است. 
ذهنیت پخش و پراکنده داشــته 
باشــد، بلکه باید ذهنیتش را روی 
مهم ترین مسئله های ملی و انقالبی 
متمرکز کند. مرحله بعد حل مسئله 
است. مسئله مشکلی و کمبودی را 
بازگو می کند، پس باید راهکارهای 

برون رفت مشــخص شــود نه اینکه ایــن درد ها و 
نقایــص را تکرار و تکرار کنند. بــرای این امر راهی 
جز تشکیل هیئت های اندیشه ورز تخصصی وجود 
ندارد تا درباره هر مســئله ای فکر شود، آرا و نظرات 
خواسته و جمع بندی و به صورت طرح های عملیاتی 
ارائه شــوند. در اینجا من مفاهیم گفتمان ســازی، 
هیئت های اندیشه ورز و یافتن راه حل های اثباتی را 

به هم گره زدم. 

تجربه 40 ســاله جمهوری اسالمی نشان   
می دهد بخش زیادی از حرف های رایجی که 
در جامعه تکرار می شود به جای تبدیل شدن 
به گفتمان، به کلیشه تبدیل می شوند؛ این امر 

ناشی از چیست؟
تنها با تکرار یک ســخن و گفته، گفتمان به وجود 
نمی آید، یعنی این تنها شرط نیست. این مهم است 
که حرف را چه کســی می گوید. مثالً اگر آدمی که 
کارنامه صــواب و صالحی در زمینه عدالت ندارد از 

عدالت ســخن بگوید معلوم است 
کســی حرف او را نمی پذیرد. پس 
اینکه چه کســی می گوید، در چه 
شــرایطی و چگونــه می گوید مهم 
است. رهبری می گویند سخن را باید 
مستدل و با بیان هنری گفت. حتی 
اگر امر حق را بــا زبان و ادبیات 
نامناســب بگوییم با وجود حق 
بودن در جامعه جا گیر نمی شود. 
پس اگر سخنی را تکرار کردیم و 
به گفتمان تبدیل نشده می تواند 
ناشی از یکی از این علت ها باشد. 
البته رهبری تأکید می کنند که 
از گفتن هم خسته نشوید چون 
گفتمان سازی امری است که در 
بلند مدت اتفاق می افتد، این طور 
نیست دو ماه، سه ماه، 6 ماه یک 
مطلبی تکرار شود و همه بپذیرند، 
محتاج استقامت و مداومت است. 
یک نکته دیگر که باید در حاشیه 
گفت این است که اگر جریان های 
غیر انقالبی احســاس کنند یک 
امــری دارد در جامعــه رســوخ 
می کند و تبدیل به گفتمان می شــود و موجودیت 
سیاسی و استقرار آن ها را در درون قدرت به چالش 
می کشد روایت های تقلبی از آن امر مطلوب به مردم 
ارائه می دهند یا آدم هایــی را پرچمدار آن معرفی 
می کنند که کارنامه های پاکی ندارند، یعنی گفتار را 

از درون خودش تخریب می کنند. 

نمونه موفقی از گفتمان سازی در این41 سال   
گذشته از انقالب اسالمی وجود دارد؟

رهبری از اوایل دهه ۸۰ تعبیری را مطرح کردند با 
عنوان جنبــش نرم افزاری و نهضت تولید علم. من 
یــادم می آید آن ســال های اول در معنی و داللت 
آن خیلی جای بحث بود و تأمالت مختلفی صورت 
می گرفت. ایشان سال ها تکرار کردند تا این امر در 
بین نخبگان جریان دانشجویی تبدیل به گفتمان 
شــد؛ امروز کسی درباره اینکه باید علم تولید کرد، 
باید در شاخه های مختلف علم پیشرو باشیم و علم 
نیاز حتمی و اولیه کشور است هیچ تردیدی ندارد. 

گفت وگو با دکتر مهدی جمشیدی درباره ریشه های سیاسی و جامعه شناختی مفهوم »گفتمان« در نگاه رهبری

گفتمان سازی ریشه در نظریه مردم ساالری دینی دارد

 انقالب ما را انقالب 
اعالمیه و نوارکاست 
می گویند! در 
این ها نوعی آگاهی 
به مردم انتقال 
می یافت و مردم 
وقتی آگاه می شدند 
با انقالب همراهی 
می کردند. امام 
با امرا، حکما و 
نیروهای نظامی 
سخن نگفت، با 
مردم سخن گفت

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  پنجشنبه 8 خرداد 1399  5 شوال 1441 28 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9256

درنگ
گفتمان سازی به تصمیم سازی می رسد

از آنجا که دانشجو و جنبش دانشجویی تصمیم گیر 
و درون حاکمیت نیســتند که امری را به کرسی 
بنشانند یا ابطال کنند، دچار این تصور می شوند 
حاال که ما تصمیم گیر نیستیم سخن و مداخله مان 
بی نتیجه است؛ کسانی دیگر تصمیم می گیرند و 
ما هرچه داد و فریاد و مطالبه کنیم این دغدغه ها 
به جایی نخواهد رسید. پاسخ رهبری این است، 
درست است که شــما تصمیم گیر نیستید ولی 
تصمیم ساز هستید؛ به این معنی که تشکل ها و 
نیرو های دانشجویی می توانند مطالبه خودشان را 
در جنبش دانشجویی جاگیر کنند تا از این طریق 

به بدنه اجتماع هم سرایت پیدا کند. اگر این اتفاق 
بیفتد چون حاکمان ناچار ند بر اساس ذائقه عمومی 
حرف بزنند و تصمیم بگیرند جنبش دانشجویی و 
فعاالن فکری و فرهنگی توانســته اند شــرایطی 
را که مشــرف اســت بر تصمیم گیری مدیران و 
کارگزاران بیافرینند. آفرینش این شرایط و بستر 
که تصمیم گیری مدیر و کارگزار در همه سطوح 
با تکیه بر آن صورت می گیرد نامش تصمیم سازی 
است و تصمیم سازی با گفتمان سازی گره خورده 
است. این گفتمان است که سبب می شود مردم 

بخواهند فکر و سخنی رایج شود.

annotation@qudsonline.ir

دیدگاه

 قاسم درزی، استادیار پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )856140(

آگهی تغییرات موسسه آموزشی فرزانگان سپهر اسما موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 5895 و شناسه ملی 14007345358

کل  1399,2,24اداره  601,192,8534مورخ  شماره  نامه  برابر  و   1398,10,22 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
آموزش و پرورش استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید مجتبی صحاف به شماره ملی 0937659551 و خانم زهرا سپهری 
به شماره ملی: 0938562355 و آقای سید علی صحاف به شماره ملی 0944939546 و آقای سید حسین صحاف به شماره ملی 0922672423 به 
سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم سیده فاطمه صحاف به شماره ملی 0945145616 و خانم سیده مریم صحاف به شماره ملی 0921292953 
به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2- آقای سیدمجید عباسیان به شماره ملی 0451164598 به سمت 

بازرس برای مدت دوسال مالی انتخاب شد. 3- روزنامه قدس جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )856185(

 آگهی تغییرات شرکت سبز آوران همیشه بهار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9635 و شناسه ملی 10380253762

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,03,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای شاهرخ ستایش کدملی 0934478252 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی ستایش کدملی 0934875081 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا ستایش کدملی 
0943712947 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و اوراق عادی و نامه ها و مکاتبات اداری و قراردادها و عقود اسالمی شرکت با امضای 

منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )856189(

آگهی تغییرات شرکت سبز آوران همیشه بهار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9635 و شناسه ملی 10380253762

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,03,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند: - آقای شاهرخ ستایش کدملی 0934478252 - آقای مهدی ستایش کدملی 0934875081 - آقای رضا ستایش 
کدملی 0943712947 برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. - خانم افسانه غیاثی به شماره ملی 0939991497 به عنوان بازرس اصلی 
و خانم آزاده غیاثی به شماره ملی 0938853902 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه 

کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )856190(

 آگهی تغییرات موسسه ورزشی پدیده طالیی خراسان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4158 و شناسه ملی 14003943274 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,06,26 به استناد نامه شماره 38,67,34767 مورخ 1398,10,23 
استانداری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای فرهاد حمیداوی به کد ملی 1815382864 آقای علی شهام به کد ملی 
0383593883 آقای مقصود خدایی به شماره ملی 4284821601 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
آقای فرزاد هابیل  به شماره ملی 0068202768به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد رعیتی به شماره ملی 0311290447به عنوان 

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )856197(

 آگهی تغییرات شرکت مهدی شرق خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35220 و شناسه ملی 10103095692

شماره  به  یزدی  مقدس  علیرضا  آقای    : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,05,01 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
ملی0946958408به سمت رئیس هیئت مدیره.آقای مهدی مقدس یزدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی0931979943 
آقای مهدی مقدس یزدی به سمت مدیر عامل به شماره ملی0931979943 .خانم ساناز مقدس یزدی به سمت عضو هیئت مدیره کد 
ملی 0945412207 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاءمدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید. 
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شش  شماره  مسکن  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت  رضوی  خراسان  معدن  و  صنعت  خانه 
ملی  شناسه  و   37023 ثبت  شماره  به  تعاونی 

10380525760
عمومی                         مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
ونامه   1398,06,25 مورخ  العاده  فوق 
شماره 2,96839 مورخ 1398,09,03 اداره 
مشهد  اجتماعی شهرستان  رفاه  کارو  تعاون 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فعالیت تعاونی 
قرار  تصویب  مورد   1398 سال  پایان  تا 

گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی 

غیرتجاری مشهد )856202(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )856203(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیغه اره توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12127 و شناسه ملی 10100993896

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,12,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد پورنیا به سمت رئیس هیئت مدیره کد ملی 0938343742 آقای رسول 
اسدی مرصع به سمت عضو هیئت مدیره کد ملی 0931321476 آقای سعید اسدی مرصع به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کد ملی 0931378869 خانم غزل اسدی 
مرصع به سمت مدیرعامل کد ملی 0922273510 )خارج از اعضا هیئت مدیره( آقای فرزام پورنیا به سمت عضو هیئت مدیره کد ملی 0012810665 خانم مهسا پورنیا 
به سمت عضو هیئت مدیره کد ملی 0012810681 خانم م  ژگان مجیدی به سمت عضو هیئت مدیره کد ملی 0938691791 خانم سیما سرخوش به سمت عضو هیئت 
مدیره کد ملی 0036061931 برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 1400,03,31 انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت 

مدیره ، یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا آقای رسول اسدی مرصع همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )856210(

 آگهی تغییرات شرکت شیفتگان هتل نور مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 52642 و شناسه ملی 14004447763 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,03,22 و برابر نامه شماره 982,128,11929مورخ 1398,8,22اداره 
کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد حسن 
مقیمیان کاسب به شماره ملی 0934445362 به سمت بازرس اصلی وآقای داود گلی به شماره ملی 0942199537 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه قدس برای درج آگهی های شرکت انتخاب 

شد . صورت های مالی سال 1397 به تصویب رسید . 
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پارس  نیروی  صدر  شرکت  تغییرات  آگهی   
خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

35526 و شناسه ملی 10380132430 

عمومی                            مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
فوق العاده مورخ 1397,12,14 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - محل شرکت به آدرس مشهد – 
قاضی  شهید  خیابان   – کالهدوز  شهید  بلوار 
 -  48 کالهدوز  شهید  خیابان   –  16 طباطبایی 
پالک 22 – طبقه چهارم- واحد 2 - کد پستی 
9184983197 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

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

)856217(
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سمنان  کاوه  فوالد  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 6902 و شناسه 

ملی 10480137377

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398,12,17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ریال   630.000.000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه 
به  منقسم  ریال   100.000.000.000 مبلغ  به 
محل  از  ریالی   10.000 سهم   10.000.000
مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت 
و با تصویب مجمع ماده مربوطه در اساسنامه 

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

)856770(
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تعاونی  اتحادیه شرکتهای  اصالحی شرکت  آگهی 
ثبت  شماره  به  سمنان  استان  عشایری  کشاورزی 

232 و شناسه ملی 10480016784

مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1398,11,21 مورخ 
شماره  ثبتی  پیروآگهی   : شد  اتخاذ 
مورخ   139830429107001455
از  اتحادیه  سرمایه   1398.10.11
مبلغ  به  ریال   1.900.722.303 مبلغ 
 380145 به  منقسم  ریال   7.500.260.850
افزایش  نقدی  محل  از  ریالی   19.730 سهم 

یافت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان )856769(
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شرکتهای  اتحادیه  تعاونی  شرکت  تغییرات  آگهی 
گذار  تخم  مرغ  واحدهای  کشاورزی  تعاونی 
استان سمنان به شماره ثبت 1826 و شناسه ملی 

10480079288
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات   1398,12,14 مورخ  العاده 
شده  ثبت  سرمایه  میزان   : شد  اتخاذ  ذیل 
به  ریال   2410000000 مبلغ  از  اتحادیه 
مازاد  محل  از  ریال  مبلغ 45.452.600.000 
تجدید ارزیابی دارایی های  ثابت به موجب 
افزایش  دادگستری  رسمی  کارشناس  گزارش 
 1.886.000 سهم   26100 به  منقسم  که  یافت 

ریالی می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان )856768(
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آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری کشاورزی 
و موقوفات سمنان مستقر در دامغان به شماره 

ثبت 17 و شناسه ملی 10480002125

و  کشاورزی  تجاری  غیر  موسسه  تغییرات  آگهی 
موقوفات سمنان مستقر در دامغان به شماره ثبت 17 
و شناسه ملی 10480002125 به استناد صورتجلسه 
 1398,09,28 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : )مرکز اصلی موسسه( به 
آدرس : استان خراسان رضوی-شهرستان مشهد-

بخش مرکزی-شهر مشهد-محله کوهسنگی-خیابان 
طبقه   - کوهسنگی 10  خیابان   - بهشتی 19  شهید 
همکف-کد پستی 9174613113 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصالح گردید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان )856764(
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5روزنامـه صبـح ایـران

 مجموعه فقهی عالمه کاشف الغطا منتشر شد  معارف: مجموعه فقهی عالمه محمدحسین آل  کاشف الغطا)ره( به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در ۲۷ جلد منتشر شد. عناوین این مجموعه عبارتند از: »المدخل«، 
»بحوث أُصولیّه« )دو مجلد(، »شرح العروه الوثقی« )ده مجلد(، »تحریر المجلّه« )چهار مجلد(، »دائره المعارف العلیا« )دو مجلد(، »سؤال و جواب في الفتاوی الفقهیّه«، »تعلیقات علی العروه الوثقی«، »تعلیقات علی المکاسب«، 
»تعلیقات علی ســفینه النجاه و ریاض المســائل و الروضه البهیّه«، »تعلیقات علی تبصره المتعلّمین«، »وجیزه األحکام و الوجیزه في أحکام اإلجتهاد و التقلید و الطهاره«، »بحوث فقهیه« )آثار فارســی( و »الفهارس«.

شاخصه های جامعه آرمانی نبوی©
ایکنا: اصلی ترین و نخستین مشخصه یک جامعه دینی، ایمان حقیقی آن جامعه 
است؛ نه ایمانی که به زبان باشد و به عمل نباشد. آیات متعددی در قرآن این مطلب 
را بیان کردند؛ از جمله آیه ۴ ســوره بقــره و آیاتی که جامعه توحیدی را به ایمان 
فرامی خواند. دومین مشــخصه جامعه دینی که پیامبــر اکرم)ص( بنا کردند بحث 
عقالنی بودن جامعه است؛ یعنی پیامبر اکرم)ص( نمی خواستند آحاد جامعه صرفاً 
اطاعت کورکورانه از ایشان داشته باشند. پیامبر اکرم)ص( می خواستند در عین حال 
کــه جامعه ایمان حقیقی دارد، این ایمان همراه با عقل باشــد و خود افراد بتوانند 
تصمیم گیری داشته باشند. در سوره هود آیه ۱۷ می فرماید: »أََفَمْن َکاَن َعلَی بَیَِّنٍه ِمْن 
ِِّه« یعنی آیه خواستار این است که جامعه با دلیل روشن، ایمان داشته باشد؛ البته  َرب
وقتی ما می گوییم افراد باید بر اساس »دلیل« ایمان بیاورند، لزوماً منظورمان دالیل 
و براهین پیچیده فلسفی و علمی نیست، بلکه هر کس به فراخور استعداد خودش 

باید دلیل داشته باشد.
مشخصه ســوم از همین جا پدید می آید؛ اگر جامعه، ایمان به توحید داشته باشد 
و از جاهلیت به دور باشــد دیگر خرافه و عقاید باطل او را در بر نمی گیرد. آیه ۱۵۷ 
سوره اعراف می فرماید: »َویََضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم َوالْْغاَلَل« این بندهای بیهوده ای که ما 
در شئونات مختلف زندگی ایجاد کردیم باید از جامعه رخت بربندد؛ جامعه جاهلی 
چنین رسومات بیهوده ای دارد. همچنین در این جامعه به جای اینکه کافران را اولیای 
خودمان بگیریم، باید خداوند را ولی خود بگیریم. آیات ۵8 و ۱60 سوره آل عمران، 
آیه 2 سوره انفال، آیه ۱0 سوره مجادله، آیه ۱3 سوره تغابن؛ همه می گویند کافران، 
اولیای شما نباشند و به خدا توکل کنید. اگر بخواهیم فقط به قدرت شخصی خودمان 
متکی باشــیم در مقابل قدرت های قوی تر به زانو درمی آییم، ولی اگر به خدا توکل 

داشته باشیم، هیچ قدرتی نمی تواند ما را شکست دهد.
جامعه ایمانی، جامعه ای اســت که شوق علم آموزی دارد. وقتی پیامبر)ص( اسیران 
جنگ بــدر را به مدینه آوردند فرمودند یا پول بپردازید و یا به ۱0 مســلمان علم 
بیاموزید. در نخســتین سال های حکومت مدینه با اینکه پیامبر خیلی به پول نیاز 
داشت برای اینکه شکم مسلمانان را سیر کند و اولیات زندگی مسلمانان را تأمین کند، 
به جای اینکه از اسیران پول طلب کنند، فرمودند هر کس پول ندارد، بیاید به ۱0 نفر 
از مسلمانان علم بیاموزد. هر اسیری که به ۱0 مسلمان خواندن و نوشتن یاد می داد، 
آزاد می شد و می رفت. همچنین درباره جامعه ایمانی مدینه این نکته حائز اهمیت 
است که چنین جامعه ای همواره در حال استذکار است؛ یعنی بداند این نعمت هایی 
که در اختیار دارد از ناحیه خداوند است و ممکن است خداوند روزی آن ها را بگیرد؛ 

بنابراین باید شکرش را بجای آورد، نه اینکه دچار غفلت شود.
در عرصه اخالق هم جامعه نبوی باید صفاتی را داشته باشد که یکی احسان است. 
جامعه مدینه نمی تواند بدون رعایت احسان، جامعه آرمانی پیامبر)ص( تلقی شود. 
جامعه ای که در آن هر کس به فکر خودش باشــد، جامعه مطلوب نیست. آیه ۱00 
َِّذیَن اتََّبُعوُهْم  ــابُِقوَن الْوَّلُوَن ِمَن الُْمَهاِجِریَن َوالْنَْصارِ َوال سوره توبه می فرماید: »َوالسَّ
بِإِْحَساٍن«؛ آیه ۹0 ســوره نحل می فرماید: »إِنَّ اهلل یَأُْمُر بِالَْعْدِل َوالْإِْحَساِن َوإِیَتاءِ ِذي 
الُْقْربَی َویَْنَهی َعِن الَْفْحَشاءِ َوالُْمْنَکِر َوالَْبْغِي«؛ همچنین این تصریح قرآن است: »َوأَْحِسْن 
َکَما أَْحَسَن اهلل إِلَْیَک.« صفت بعدی ایثار است. ایثار، یک مرتبه باالتر از احسان است. 
احسان در جایی است که طرف چیزی را که به آن احتیاج ندارد می بخشد، ولی ایثار 
در جایی است که فرد چیزی را که خودش به آن احتیاج دارد، می بخشد. آیه ۹ سوره 
اَر َوالْإِیَماَن ِمْن َقْبلِِهْم یُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْیِهْم َواَل  َِّذیَن تََبوَُّءوا الدَّ حشر می فرماید: »َوال
ا أُوتُوا َویُْؤثُِروَن َعلَی أَنُْفِسِهْم َولَْو َکاَن بِِهْم َخَصاَصٌه«؛  یَِجُدوَن فِي ُصُدورِِهْم َحاَجًه ِممَّ
افرادی که ایثار می کنند و از مال و جان خودشــان می گذرند، گل سرسبد جامعه 
اسالمی هستند. جامعه ایمانی باید رابطه درونی اش براساس محبت و مروت باشد، 
نه اینکه مردم با هم دعوا کنند و به هم دشنام بدهند. آیه ۷۱ سوره توبه می فرماید: 
»َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم أَْولَِیاُء بَْعٍض«. همچنین در این جامعه مردم از روزی 
خودشان انفاق می کنند. مضافاً اینکه در این جامعه همه به پیمان های اجتماعی و 
حقوقی خودشان پایبند هستند. مطلب بعدی هم ضرورت پرهیز از تهمت و افتراست.

عالوه بر اعمال عبادی مثل نماز و زکات، امر به معروف و...، خداوند از جامعه ایمانی کار و 
تالش اقتصادی هم می خواهد؛ کسب حالل می خواهد، کشاورزی و باغداری می خواهد؛ 
یعنی تمام اموری که یک جامعه خودکفا نیاز دارد باید انجام دهیم. قرآن کریم می فرماید: 
»ُهَو الَِّذي َجَعَل لَُکُم الْْرَض َذلُواًل َفاْمُشوا فِي َمَناِکِبَها« یعنی بر دوش زمین سوار شوید 
و روزی خودتان را بیرون بکشید. پس جامعه اسالمی نباید یک جامعه تنبل باشد.

بازخوانی فرازهایی از رهنمودهای رهبر معظم انقالب درباره مسجد، در گفت وگو با محمدمهدی نجاتی  

تحول آفرینی و جامعه سازی، همپای انقالب اسالمی

مسجد تراز انقالب 
اسالمی در واقع 
مسجدی است 

که همپای انقالب 
حرکت می کند، 

تحول می آفریند، 
انسان سازی و 

جامعه سازی 
می کند و پیام 

انقالب را به 
نسل های آینده 

می رساند

بــــــرش
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معارف: مســاجد پیوند وثیقی با انقالب اسالمی 
دارنــد؛ از روزهای مبارزه علیــه رژیم طاغوت تا 
دوران دفاع مقدس و پس از آن تاکنون که نقشی 
بی بدیل در مقابله با عوارض ناشی از شیوع ویروس 
کرونا ایفا می کنند؛ و اگرچه به لطف حضور جوانان 
پرشور انقالبی و ائمه جماعات روشن بین، مساجد 
بســیاری به صورت جهادی پــای کار آرمان های 
انقالب اســالمی ایســتاده اند اما به نظر می رسد 
متولیان امر و مسئوالن ذی ربط هنوز آن  گونه که 
باید و شاید، اهمیت جایگاه مساجد را در جامعه 
اسالمی درک نکرده اند؛ به ویژه آنکه همین مساجد 
رکن رکین تمدن نوین اســالمی خواهند بود. در 
گفت وگوی پیش رو با محمدمهدی نجاتی، فعال 
فرهنگی و پژوهشــگر حوزه مساجد به بازخوانی 
شاخصه های مسجد تراز انقالب اسالمی با تأکید 
بر رهنمودهای رهبر معظم انقالب پرداخته ایم که 

از نظر می گذرانید.

 مسجد تراز انقالب اسالمی چه مالک ها و 
شاخصه هایی دارد؟

از آنجا که انقالب ما در وهله نخست یک انقالب 
فرهنگی است و خاستگاه اصلی آن مسجد بوده، 
اکنون وقت آن رســیده که ما مساجدی داشته 
باشیم که تمام ارزش های فرهنگی انقالب در آن 
وجود داشته باشــند. معیار سنجش مسجد تراز 
رونق و وجود کارکردهایی است که مطابق مکتب 
اهل بیت)ع( از این کانون تحول و پایگاه انسان سازی 
شیعه انتظار می رود. مسجد تراز در واقع مسجدی 
اســت که همپای انقالب حرکت می کند، تحول 
می آفریند، انسان ســازی و جامعه سازی می کند 
و پیام انقالب را به نســل های آینده می رساند و 

می تواند به عنوان الگو به دنیا معرفی شود.
به عنوان مثال ما می توانیم از استاد شهید مرتضی 
مطهری به عنوان یک اندیشــمند تــراز انقالب 
اســالمی یاد کنیم چون تمــام انتظارات انقالب 
اسالمی از تربیت یک اندیشمند اسالمی، مصلح 
و اثرگذار در این شــهید بزرگوار تجلی یافته و ما 
می توانیم شــهید مطهری را به عنوان الگو به دنیا 
معرفی کنیم. یک نمونه دیگر از رسیدن به مرتبه 
تراز انقالب اسالمی در شهید حاج قاسم سلیمانی 
به عنوان یک مجاهد بدون مرز دیده می شود. در 
حقیقت، حاج قاسم پاسخی است به این پرسش 

که در مکتب امام خمینی)ره( مجاهدان نستوه چه 
ویژگی هایی دارند و چگونه تربیت شده اند.

  ما چطور می توانیم به مدل مسجد تراز 
انقالب اسالمی دست پیدا کنیم؟

در واقــع به دو روش می توان مســجد تراز انقالب 
اسالمی را شناخت و پایه ریزی کرد؛ اول با بازنگری در 
اهداف فرهنگی انقالب اسالمی و بررسی این موضوع 
که آیا تا به حال مســجد توانسته است به وسعت و 
گستردگی گذشت ۴0 سال از  انقالب رشد و نمو 
پیدا کند و تجلی هنجارها و ارزش های این قیام الهی 
باشد؛ و دوم کشف و استخراج شاخصه های مسجد 
تراز انقالب اســالمی از البه الی ســخنان بزرگان 
انقالب و پرچمــداران اصلی این نهضت.وقتی امام 
راحل می فرمایند: »مسجد سنگر است؛ سنگرها را 
حفظ کنید« بدون تعارف و اغراق این جمله می تواند 
موضوع اصلی بسیاری از پایان نامه های دانشگاهی 
قرار بگیــرد و به عنوان یک دکترین به دنیا معرفی 
شود. ســنگر واژه ای مقدس است که در بحبوحه 
جنگ به آن پناه برده می شود. سنگر مکان شروع 

حرب اســت؛ هم از جــان ما محافظت 
می کند و نگهبان رزمندگان اسالم است 
و هم باید از آن پاســداری شود و سالم 
و مستحکم باقی بماند تا کارکرد اصلی 
خود را داشته باشد؛ وقتی سنگر فتح شود 
هیمنه سپاه در هم می ریزد.منبع بی بدیل 
و بی نظیر دیگری که مــا برای طراحی 

مدل مســجد تراز انقالب اسالمی 
در دسترس داریم سخنان و منویات 
مقام معظم رهبری با موضوع مسجد 

است.

 به  طور مشخص در بیانات 
از  ویژگی هایی  چه  ایشــان 
مســجد تراز انقالب اسالمی 

وجود دارد؟
ایشان در پیام خود به نوزدهمین 
اجالس سراسری نماز بیرجند)سال 
۱38۹( از چهــار دوگانــه به هم 
پیوسته در مسجد سخن می گویند؛ 
نخستین دوگانه به  هم پیوسته این 
است که مسجد هم خانه خدا و هم 

خانه مردم است؛ بنابراین یک شاخصه مسجد تراز 
انقالب اسالمی رونق و حضور پررنگ و چشمگیر 
مردم در آن است؛ چنین مسجدی مأمن و پایگاه 
عموم و آحاد جامعه خواهد شــد. در دوگانه به هم 
پیوســته بعدی، ایشــان با تأکید مجدد بر همان 
موضوع می فرمایند که مسجد، خلوت انس با خدا 
و جلوت حشر با مردم است. معنای این سخن این 
است که در مسجد هم باید کارکرد عبادی تقویت 
شود و بسترهای تحقق اعمال مناسکی و شعائری 
دینی به بهترین شــکل ممکن رقم بخورد؛ و هم 
کارکردهای اجتماعی آن به گونه ای تقویت شود که 
همواره در مسجد تجلی حضور، همبستگی، اتحاد، 
برادری، تعاون و نوع دوستی مردم قابل مشاهده و 
ملموس باشد.ایشان در دوگانه به هم پیوسته بعدی 
که آن را وجه افتراق مسجد با عبادتگاه های رایج 
سایر ادیان برمی شــمرند، می فرمایند که مسجد 
باید کانون ذکر و معــراج معنوی و عرصه علم و 
جهاد و تدبیر دنیوی باشد. این مطلب بر ضرورت 
احیای دو کارکرد علمی و آموزشــی از یک سو و 
انقالبی، جهادی و حماسی از دیگر سو تأکید بسیار 
دارد. بــرای تحقق این فرمایش 
می توان در مســاجد جلســات 
کمک آموزشی درسی ترتیب داد؛ 
محافل دانش آموزی و دانشجویی 
ایجاد کرد و یا حتی دفاع برخی 
پایان نامه هــای دانشــجویی و 
طالب را در شبستان مساجد در 
حضور عالقه مندان انجام داد. 
در اهمیت تقویت کارکردهای 
جهادی و انقالبی نیز حضور 
این روزهای گروه های جهادی 
مســجدی در صف مقابله با 
کرونا و کمک به مستمندان 
و محرومان شــاهدی است 
بر این مطلب که در مسجد 
حتماً باید این قبیل کارکردها 
و شاخصه ها تحکیم و تقویت 
شــود.دوگانه به هم پیوسته 
پایانی در بند اول این پیام آن 
است که مسجد باید در عین 
حالی که جایگاه عبادت است، 
همچنین باید پایگاه سیاست 

هم باشد که این بخش از پیام ایشان بر ضرورت 
احیا و تقویت کارکرد سیاسی مسجد به عنوان 
یکی دیگر از شــاخصه های مسجد تراز انقالب 

اسالمی اشاره دارد.

  بــه نظر می رســد 
پیوند  بر  انقــالب  رهبر 
معنویت با زندگی  روزمره 
به کمک مســجد تأکید 

دارند؛ این طور نیست؟
دقیقاً؛ در همین پیام حضرت 
آقا به ضرورت رسیدن جامعه 

به ســبک زندگی تراز 
به  اســالمی  انقالب 
اشاره  مسجد  کمک 
می کننــد و بر تأثیر 
مسجد در شکل گیری 
بانشــاط،  زندگی  یک 
پاک، خردمندانه و سالم 
صحه می گذارند. ایشان 

مسجد تراز را مظهر پیوستگی 
دنیــا و آخرت و فرد و جامعه برمی شــمرند. به 
نظر می رســد یکی از راهکارهــای تحقق این 
بخش از منویات ایشان، آن است که متولیان امر، 
کارشناسان و صاحبنظران  به گونه ای برنامه ریزی 
کنند که با کمک مسجد زندگی و نشاط عمومی 
جامعه تقویت شــود و باور نادرست تضاد دنیا و 
آخرت و زندگی و بندگی از جامعه رخت بربندد. 

حضرت آقا همچنیــن در دیدار با ائمه جماعات 
استان تهران )ســال ۱3۹۵(، از امام جماعت به 
عنوان »محور مسجد« یاد می کنند و می فرمایند: 
»مســجد باید پایگاه انسان ســازی، عمران دل و 
دنیا، مقابله با دشمن، بصیرت افزایی و زمینه سازی 
برای ایجاد تمدن اسالمی باشد« در این فرمایش 
ایشان در واقع بر ضرورت تقویت کارکردهایی مثل 
کارکرد روشنگرانه و بصیرت افزایانه و نیز کارکرد 

ترویجی و تبلیغی مسجد تأکید دوباره دارند.
در ایــن دیــدار چــون مخاطب ســخنان آقا، 
ائمه جماعات مســاجد  هستند، توصیه ها بیشتر 
جنبه عملیاتــی و کاربردی دارند. مثالً ایشــان 
می فرمایند: »دل جوانان را با ایجاد جاذبه صحیح 
یعنی ســخن و اقدام آمیخته با معنویت و عرفان 

واقعی جذب مســاجد کنید تا کشور و جامعه از 
برکات فراوان حضور نســل جوان در مســاجد 
بهره مند شود« یا اینکه ایشــان در ادامه مسجد 
را به حصار و خاکریز فرهنگی تشــبیه می کنند 
و می فرمایند: »یک مسئله  دیگر در مورد مسجد 
عبارت است از هسته  مقاومت. مقاومت وقتی گفته 
می شــود، فوراً ذهن می رود به مقاومت نظامی، 
امنیتــی و امثال این ها. خب بلــه، آن هم قطعاً 
مقاومت اســت، اما باالتر از آن، مقاومت فرهنگی 
اســت. حصار و خاکریز فرهنگی در کشــور اگر 

سست باشد، همه  چیز از دست خواهد رفت«.
یکی از راهکارهای تحقق این رهنمود یعنی تبدیل 
مسجد به یک خاکریز فرهنگی توجه امام جماعت 
بــه دو مقوله تربیت نیرو و کادرســازی اســت؛ 
کادرســازی یعنی اینکه امام جماعت برای رشد 
مهره های فرهنگی فعال در مسجد طرح و برنامه 
داشته باشد و فعالیت های فرهنگی جانبی مسجد 
را تحت نظارت و ارزشیابی مستمر و پیش رونده 
قرار دهد و به اصطالح نیروسازی تشکیالتی کند.

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
آقای جعفر عندلیب فرزند کریم به صورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 154/79 متر مربع از پالک 4113 
فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس از خریداری مع الواس��طه از س��ازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب 

اسالمی � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � خیابان بعثت شمالی 10
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست 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 دادخواست 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-9901580
تاریخ انتشار نوبت اول:   08/ 1399/03
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/03/24

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی شماره کالسه 9701516
بانک کش��اورزی به استناد سند رهنی شماره 13674 مورخ 1393/08/29 دفترخانه 202 مشهد علیه آقای یحیی 
پهلوان )وام گیرنده و وثیقه گذار( فرزند عباس��علی شماره شناسنامه 3 ش��ماره ملی 0943940291 اجراییه تحت 
کالسه ی 9701516 در قبال مبلغ 2/746/277/381 ریال )دو میلیارد و هفتصد و چهل و شش میلیون و دویست و 
هفتاد و هفت هزار و سیصد و هشتاد و یک ریال( تا تاریخ 1397/02/26 بانضمام خسارت تأخیر روزانه تا یوم الوصول 
صادر نموده که پس از ابالغ اجراییه در تاریخ 1397/04/02 و در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد 
رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارتست از: ششدانگ یک قطعه زمین 
به ش��ماره پالک ثبتی 160 فرعی از 75 اصلی بخش 10 مش��هد )پالک ثبتی یکصد و شصت فرعی از هفتاد و پنج 
اصلی بخش ده مشهد( بمساحت 4250/97 مترمربع میباشد که برابر گزارش کارشناس دادگستری ملک واقع در 20 
کیلومتری جاده مشهد- چناران روستای چهچهه )چهچهه 21، کوچه دوم سمت راست، قطعه سوم سمت چپ( به 
مبلغ 6/000/000/000 ریال )شش میلیارد ریال( ارزیابی و قطعیت یافته که حدود مشخصات و توصیف اجمالی ملک 
برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح می باشد: ملک مورد ارزیابی در داخل بافت روستای چهچهه 
)چهچهه 21، کوچه دوم س��مت راس��ت، قطعه سوم سمت چپ( قرار دارد که در زمان بازدید حدود 4 متر از عرض 
زمین و بطول تقریبی 152 متر به کوچه اختصاص داده شده است. مقداری از زمین دیوار چینی شده و مقداری از 
بخش انتهایی زمین نیز تبدیل به باغ شده و غرس حدود 60 اصله درختان مثمر صورت گرفته است و با استفاده از 
دستگاه جی پی اس جهت تطبیق محل زمین با نقشه هوایی مختصات ملک در واحد یو تی ام ثبت شد که برابر است 
با S 40=UTM 0712438 -4045498 حدود اربعه ملک با حدود مندرج در س��ند مالکیت تطبیق دارد و ملک 

موصوف در تصرف آقای یحیی پهلوان می باشد.
پالک مذکور برابر پاسخ استعالم شماره 5526- 1397/03/29 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد حدود 
عبارتس��ت از: شماالً بطول 21/40 متر دیوار به اراضی، شرقاً: بطول های 102/31 متر و 99/12 متر دیوار به اراضی، 
جنوباً بطول 21/40 متر دیوار به اراضی، غرباً بطول های 92/89 متر و 79/58 متر و 29/03 متر دیوار به پالک 131 
فرعی. و برابرنامه ش��ماره 1399/02/16- 139985606267000655 اداره ثبت اس��ناد و امالک منطقه 4 مشهد 

سابقه بازداشتی مشاهده نگردید.
مزایده پالک ثبتی فوق بصورت شش��دانگ از مبلغ 6/000/000/000 )ش��ش میلیارد ریال( در روز یکش��نبه مورخ 
99/3/25 از ساعت 9/00 الی 12/00 در محل شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد واقع در خیابان پاسداران، 
نبش پاسداران 3/1 شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً حق مزایده و نیم عشر اجرایی 
زائد بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی معلوم یا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده می باشد. 
چنانچ��ه روز مزای��ده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد ش��د. ضمناً ش��رکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناس��ی به حس��اب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه 

مزایده الزامیست. آ- 9901509
اداره اجرا اسناد رسمی مشهد

رونوشت آگهی انحصار وراثت
آقای عید محمد ش��هلی بر فرزند کیان به ش��ماره ملی 35910095040 به ش��رح دادخواست به کالسه پرونده در 
این شورا درخواست گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان حمزه شهلی بر فرزند عید 
محمد به شماره ملی 6820002238 در تاریخ 98/1/7 در زادگاهش بزمان  بعلت تصادف فوت نموده است و ورثه 

حین الفوت وی عبارتند از:
1- متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی

2- میرخاتون شهلی بر فرزند پیرداد مادر متوفی به شماره ملی 3591005991 که آن مرحوم ورثه دیگری ندارد.
اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواست مزبور در یک نوبت آگهی نمایید تا هر کسی اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه )30 روز( به دادگاه عمومی بخش بزمان یا دفتر شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9901495
رئیس شورای حل اختالف بزمان - اکبر گلشن

آگهی اخطاریه ماده 101- اموال غیرمنقول به ورثه کالسه 139504007141000868/1
در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه به ش��ماره بایگانی 9500988 له خانم کبری ایزانلو و علیه خانم منصوره طاهر 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 440 متولد 1343 و فاطمه قربانی کالته فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 56 
متولد 1307 و علی چوپانی فرزند عزیزاله به شماره شناسنامه0670923389 متولد 1380 و فرانک چوپانی فرزند 
عزیراله شماره شناسنامه 0670522073 متولد 1374 و سحر چوپانی فرزند عزیر اهلل  به شناسنامه 0682446221 
متولد 1366 و محبوبه چوپانی فرزند عزیزاهلل به شناسنامه 0681973994 متولد 1363 و حبیب اهلل چوپانی فرزند 
عزیزاهلل به ش��ماره شناس��نامه 512 متولد 1362- احد از وراث مرحوم عزیزاهلل چوپانی احد از وراث مرحوم مسعود 
چوپانی اشعار می دارد طبق نظریه ارزیابی انجام شده به شماره 111452 مورخه 1399/02/02 کارشناس رسمی 
دادگستری، ششدانگ عرصه و اعیان پالک  ثبتی 1866 فرعی از 129- اصلی واقع در بخش دو بجنورد بازداشت شده 
به استناد سند ازدواج شماره 11835 – 1385/04/03 تنظیمی دفتر ازدواج 10 و طالق 31 بجنورد متعلق به مورث 
شما مرحوم مسعود چوپانی به مبلغ 3/800/000/000 ریال ) سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال( ارزیابی گردیده 

اس��ت لذا بدین وس��یله به خانم ها منصوره طاهر و فاطمه قربانی کالته و فرانک چوپانی و سحر چوپانی و محبوبه 
چوپانی و آقایان حبیب اهلل چوپانی و علی چوپانی با مشخصات یاد شده ابالغ می گردد چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک 
مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار این اخطاریه به ضمیمه فیش 
بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر علی الحساب به مبلغ نه میلیون ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید.ضمناً به 
اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد مراتب 
یکبار در روزنامه منتشر شده و عملیات اجرائی بالفاصله پس از سپری شدن مهلت مذکور ادامه خواهد یافت و بجز 

آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.م الف1483 آ-9901568
حمید عزیزی

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 425-99 و 426-99 مورخ 99/2/22 هیات به ش��ماره کالس��ه های 69-98 و 70-98 موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقای احمد گریانلو فرزند محمد بشماره شناسنامه 18542 
و آقای ایرج یزدانی فرزند حسین به شماره 354 بالسویه هر یک در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مس��احت 259/35 مترمربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری از مالکین 
رس��می خانم ها صفیه و ش��یرین و آقایان اسکندر و عباس شهرت همگی شادلو 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 سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م الف 1445 آ-9901029
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/02/24

تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/03/8
احمد اصغری شیروان -

رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی المثنی
اقای محس��ن قنبردادی س��یامردی به وکالت از طرف آقای حسین میری 140526-99/7/2 با تسلیم دو برگ فرم 
فقدان سند مالکیت که امضاء شهود را در دفتر اسناد رسمی شماره 2 زابل گواهی نموده است اعالم داشته که سند 
مالکیت شش��دانگ یکباب منزل پالک 3 فرعی از 657-اصلی  واقع در بخش یک سیس��تان ملکی نامبرده صادر و 
تس��لیم گردیده و اعالم داش��ته که بر اثر جابجایی مفقود گردیده است لذا مراتب بموجب تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت آگهی می شودکه هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روزاز تاریخ انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن 

ارائه سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید.چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسید و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل طبق مقررات به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی 

مبادرت خواهد نموده.  تاریخ انتشار: 99/03/08  آ-9901528   م الف:132
مهدی پهلوانروی رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

اجرائیه 
محکوم له : جواد وکیلی فرزند فتحعلی به نشانی: فامنین – ماماهان – خ سادات – پشت دبستان 

محکوم علیه : امیرظاهری یگانگی فرزند منصورعلی مجهول امکان
محکوم به : بموحب رای شماره 339 تاریخ 8/8 1398 شعبه 111 شورای حل اختالف )ورای شمار – تاریخ- شعبه- 
دادگاه فامنین ( که قطعیت یافته است ،محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلع 23/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته ومبلغ 440/000 ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه از تاریخ صدور چک تا هنگام تادیه محکوم 
به بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان  به استناد ماده 29 قانون شوراهای حل اختالف مصوب سال 1349 
محکوم علیه مکلف است : پس از ابالغ  اجرائیه ظرف ده روزمفاد آن را به موقع اجرا ا بگذارد ویا ترتیبی برای پرداخت 

محکوم به ویا انجام تعهد ومفاد رای بدهد واال اقدامات الزمه قانونی معمول خواهد شد. )م الف 51(  آ-9901585
قاضی شعبه 111 شورای حل اختالف شهرستان فامنین- مهدی رجب زاده

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

نظر به دس��تور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در 
اداره ثبت اسناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم 
به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       

خانم اقدس شعیبی فرزند علی ، به صورت ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان ، به مساحت 65/88 
متر مربع ، از پالک4691 فرعی از 2 � اصلی بخش یک فردوس از محل مالکیت مش��اعی خودش��ان � 

مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس حاشیه خیابان خرمشهر 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  
نسبت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی 
نفع ,  نسبت  به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواس��ت 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 دادخواست 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 . 9901076
تاریخ انتشار نوبت اول:   25/ 1399/02             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/03/08

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

رونوشت نظریه آگهی حصروراثت
آقای حسن شاهسوند دارای شناسنامه شماره 13038به شرح دادخواست به کالسه9900072 
ازاین دادگاه درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان نجفقلی 
شاهس��وند بشناس��نامه410درتاریخ92,5,17 اقامتگاه دائمی خودرا به درود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراس��ت به 1.متقاضی فوق الذکر آقا/خانم نام : حس��ن شاهسوند 
نام پدر: نجفقلی شماره شناسنامه 13038 فرزند متوفی 2. حسین شاهسوند فرزند:نجفقلی ش 
ش1902 متولد 1360 صادره ازورامین فرزند متوفی *3. عباس شاهس��وند فرزند:نجفقلی ش 
ش04100700882متولد1368 صادره ازورامین فرزند متوفی*4کبری شاهسوند فرزند:نجفقلی 
ش  ش1078متولد1355ص��ادره ازورامی��ن فرزند متوفی*5.طیبه شاهس��وند فرزند:نجفقلی 
ش ش10963 متولد1363ص��ادره ازورامین فرزند متوفی*6. اعظم شاهس��وند فرزند:نجفقلی 
ش ش781 متولد1357ص��ادره ازورامی��ن فرزند متوفی7. س��میه شاهس��وند فرزند:نجفقلی 
ش ش3593متولد1361ص��ادره ازورامی��ن فرزن��د متوفی8.نعیمه شاهس��وند فرزند:نجفقلی                            

ش ش0410440493متولد:1374صادره ازورامین فرزند متوفی
اینجانب با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تاهرکس��ی 
اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ازمتوفی دارا باش��د ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.29/م الف
رییس حوزه اول شورای حل اختالف جوادآباد

رونوشت نظریه آگهی حصروراثت
آقای حس��ن شاهسوند دارای شناسنامه شماره 13038به شرح دادخواست به کالسه990073 
ازاین دادگاه درخواس��ت گواهی 5حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان معصومه 
زندی طغان بشناسنامه466درتاریخ90,11,22 اقامتگاه دائمی خودرا به درود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراس��ت به 1.متقاضی فوق الذکر آقا/خانم نام : حس��ن شاهسوند 
نام پدر: نجفقلی ش��ماره شناسنامه 13038 فرزند متوفی* 2. حسین شاهسوند فرزند:نجفقلی 
ش ش1902 متولد 1360 صادره ازورامین فرزند متوفی *3. عباس شاهس��وند فرزند:نجفقلی 
ش ش04100700882متول��د1368 ص��ادره ازورامی��ن فرزندمتوفی*4کب��ری شاهس��وند 
فرزند:نجفقلی��ش ش1078متولد1355ص��ادره ازورامی��ن فرزند متوفی*5.طیبه شاهس��وند 
فرزند:نجفقل��ی ش ش10963 متولد1363صادره ازورامین فرزند متوفی*6. اعظم شاهس��وند 

فرزند:نجفقل��ی ش ش781 متولد1357ص��ادره ازورامین فرزند متوفی7. س��میه شاهس��وند 
فرزند:نجفقل��ی ش ش3593متولد1361ص��ادره ازورامی��ن فرزند متوفی8.نعیمه شاهس��وند 
فرزند:نجفقل��ی ش ش0410440493متولد:1374ص��ادره ازورامی��ن فرزند متوفی9.نجفقلی 

شاهسوند فرزند:طماسب ش ش410متولد:1335صادره ازورامین همسرمتوفی
اینجانب با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تاهرکس��ی 
اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ازمتوفی دارا باش��د ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 30/م الف
رئیس حوزه اول شورای حل اختالف جوادآباد

رونوشت نظریه آگهی حصروراثت
خانم طیبه کریمی دارای شناس��نامه شماره 6بهشرح دادخواس��ت به کالسه9900010 ازاین 
دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد رضاکریمی 
بشناس��نامه636درتاریخ96,10,2اقامتگاه دائمی خودرا به درود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرح��وم منحصراس��ت به 1.متقاض��ی فوق الذک��ر آقا/خانم نام : فاطمه محجوب��ی نام پدر: 
محمد شماره شناس��نامه 3977متولد1338 صادره ازتهران همس��رمتوفی* 2. هدیه کریمی 
فرزند:محم��د رضا ش ش0013473980 متول��د 1370 صادره ازتهران فرزند متوفی *3. هاله 
کریمی فرزند:محمدرضاش ش7373متولد1358 صادره ازتهران فرزند متوفی*4هانی کریمی 

فرزند:محمدرضا ش ش122متولد1363صادره ازتهران فرزند متوفی
اینجانب با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تاهرکس��ی 
اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ازمتوفی دارا باش��د ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.28/م الف
رییس حوزه اول شورای حل اختالف جوادآباد

آگهی فقدان سند مالکیت
س��عادظلی یگانه بااعالم مفقود ش��دن س��ندمالکیت ملک موردآگهی وباتس��لیم استشهادیه 
گواهی امضاءش��ده ذیل ش��ماره یکتا13990215126600024وش��ماره ترتیب 16322مورخ 
99,2,15دفتراسنادرسمی شماره7پیشواوطی درخواست وارده 1398856010460000444مورخ 
99,2,15تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی تک برگی رانموده اس��ت ک��ه مراتب دراجرای 

ماده120آیی��ن نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی میگ��ردد 1. نام ونام خانوادگی : س��عادظلی 
یگانه .2-میزان مالکیت:شش��دانگ عرصه واعیان .3-ش��ماره پالک:2014فرعی از114-اصلی 
مفروزازپالک3502-محل وقوع:واقع دربخش بهنام سوخته .5-علت ازبین رفتن:مفقودشدن به 
دلیل جابجایی .6-خالصه وضعیت مالکیت : ششدانگ عرصه واعیان یک دستگاه یک آپارتمان 
تحت پالک 114,2014به مساحت  53,02مترمربع واقع دربخش بهنام سوخته قطعه11تفکیکی 
ذیل ثبت 89878صفحه 346دفتر246بنام سعادظلی یگانه ثبت وسند514215 صادرگردیده 
است.لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدورسند المثنی تک 
برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقسمت ششم 
این آگهی ذکرنشده یامدعی وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشدظرف مدت ده روز پس 
ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت اسنادوامالک پیشوامراجعه واعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل 
س��ند مالکیت یاس��ند معامله تنظیم نماید واگرظرف مهلت مقرر اعتراض نرس��د ویادر صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی نسبت به صدورسندالمثنی 
مالکیت طبق مقررات جاری،صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ 

شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا 110م/ الف
خدادادبشیری

 رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی اصالحی موض��وع ماده3قانون وماده13آیین نامه قان��ون تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابررای شماره 139860301060001071و

اصالحی139860301060005088-هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سندرس��می مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای یوس��ف ش��یرکوندفرزند محمدرضا 
بش��ماره شناس��نامه 18 صادره ازدر-شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت975/74 
مترمرب��ع عرص��ه ازپالک ش��ماره 1403فرع��ی از7اصل��ی واعی��ان ازپالک16فرعی 
ازاصلی7واقع درقریه کاظ��م آبادتهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین ازمالکیت وارث 
علی ش��یرکونداحدی ازورثه رضاقلی شیرکوند محرز گردیده است لذابه منظور اطالع 

عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روز آگهی می ش��ود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باش��ند می توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خودرا به مراج��ع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد49ث/م الف
تاریخ انتشارنوبت اول: 99/2/24
تاریخ انتشارنوبت دوم:99/3/8  

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ورامین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگه��ی موض��وع ماده3قان��ون وماده13آیین نامه قان��ون تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی 
وس��اختمانهای فاق��د س��ند رس��می براب��ررای ش��ماره 139860301046000865-
1398/11/20هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سندرس��می مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشواتصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای مجیداستئین نژاد فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 17253 صادره ازورامین 
دریک قطعه زمین وبنای احداثی به مساحت 20451مترمربع ازقطعه پنجم صورت جلسه 
تفکیکی ش��ماره438-84/2/8پالک29فرعی از158 اصلی خریداری ازمالک رسمی آقای 
ابراهیم اعالئی جعفری محرزگردیده اس��ت لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به 
فاصله15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد107ث/م الف
تاریخ انتشارنوبت اول: 99/2/24
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/3/8  

رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا
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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

 بازارهای اقتصادی ©
تاوان عملکرد غلط مسئوالن را پس می دهند

روند رشــد یا ســقوط اقتصادها وابســته به عوامل مختلفی است، به این معنا 
کــه بخش اصلی وضعیت بازارها وابســته به ســاختارهای اقتصادی و اقتصاد 
کالن اســت که ناشی از ناترازی ترازنامه بانک مرکزی است. ناترازی در تجارت 
بازرگانی ما که 2میلیارد دالر منفی اســت و ناترازی در میزان نقدینگی و نرخ 
تولید منجر به ایجاد مشــکالت و چالش هایی در اقتصاد کالن می شــود، هر 
چند که کسری بودجه دولت هم به این ناترازی دامن می زند و با استقراض از 

بانک مرکزی، تورم و اثرات نامطلوب دیگری بر اقتصاد تحمیل می شود. 
عوامل مهمی در کاهش رشــد اقتصــادی، عدم توســعه یافتگی و عدم رونق 
تولید تأثیر گذارند. وقتی بســترهای الزم برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم 
نباشــد، التهابات مختلفی از جمله دســت اندازی دالالن بر بازارهای مختلف 
بیشــتر می شــود که نمود آن را در تولید و زایش مافیا و ســالطین مختلفی 
در بخش های مسکن،ســکه، ارز و  بازار خــودرو می بینیم. دولت در وهله اول 
برای تأمین کسری بودجه خود تالش کرد تا نقدینگی را به سمت بازار بورس 
هدایــت کند،  با اینکه برخی اقدام های دولت در ایــن زمینه مطلوب بود، اما 
به دلیل عدم  فراهم سازی بســترهای الزم نتوانست مانع هجوم سرمایه ها به 
ســمت بازارهای طال و ارز شود. هر چند دولت با هدف هدایت سرمایه ها  به 
ســمت بازار بورس، نرخ ســود بانکی را کاهش داد، به دلیل عدم بسترسازی 
مناســب اعم از نرم افزاری و سخت افزاری، بخشی از منابع بانکی در اثر کاهش 
نرخ ســود بانکی  به سمت بازارهای کاالیی حرکت کرده و بخش دیگری هم 
به ســمت حوزه طال، مســکن،خودرو و ارز رفته اســت. به عبارتی وقتی نرخ 
تورم40- 30 درصد هســت و نرخ ســود بانکی  15درصد اعالم می شود، گپ 
15درصدی باقیمانده به سپرده گذاران سیگنال می دهد که سرمایه گذاری در 
بانک مساوی با کاهش ارزش پول شماست، بنابراین این تصمیم گیری موجب 
هدایت منابع از بانک ها به ســمت بازارهای کاالیی می شود و شاهد التهاب در 

بازارها هستیم.
 از سوی دیگر در بورس نیز شاهد اتخاذ تصمیمات مناسب و به موقعی نیستیم.  
قرار بود صندوق های ETF دو ماه دیگر  واگذار شــود، به دلیل کاهش خریدار 
به یک ماه تغییر زمان داد و این مســائل نشــان می دهد دولت قادر به اتخاذ 
تصمیمات درســت نیســت، بنابراین در این فرایند محاسبات دچار اختالالتی 
می شــود. در این هنگام که سرمایه ها به سمت بورس حرکت کردند  سالطین 
مســکن، خودرو و بازار ارز به تکاپو افتادند و با تزریق ترس در بازار ســهام با 
واژه های جعلی به نام حباب، ته دل ســهامداران را خالی کردند، در حالی که 
حباب در بخش مسکن  بیش از دو برابر بورس است، البته اگر اسم این وضعیت 
را حباب بگذاریم!  در حالی که حباب نباید نامیده شود، این وضعیت به دلیل 

تورم انتظاری است که در کشور شکل گرفته است.
درباره بازارسرمایه بسیاری از کارشناسان معتقد به ایجاد تعادل در بازار بورس 
بودند، اما با فضاســازی ها و رشد قیمت ها حتماً بازار بورس نیازمند اصالح بود 
که خوشبختانه در این مسیر قرار گرفته است. به هر صورت بهترین بازاری که 
اقتصاد از آن می تواند تأمین مالی شــود و از التهابات دور باشد و مانع افزایش 
تورم شود،  بازار بورس است که تحقق این موضوع مهم وابسته به همت مردم، 
دولت و مسئوالن اســت تا با سیاست گذاری های درســت، منابع را به سمت 

بورس هدایت کنند. 
اگر سیاست گذاری ها درست و در یک  روال منطقی دنبال شود و دولت بتواند  
صندوق های ETF را به فروش برساند و سهام عدالت آزاد شود و نیاز مالی بخشی 
از مردم جبران شود، قدم های خوبی در اقتصاد کشور برداشته شده است. در هر 
صورت  بورس نیازمند آرامش و اتخاذ تصمیمات درست است، بنابراین انتظار 
می رود رســانه های مختلف در بحث افزایش اطالعات و هدایت ســهامداران و 
تشویق سهامداران برای عدم خروج از بازارسرمایه و سرمایه گذاری در این بازار، 
تالش کنند. قطعاً حضور در بازار  ســهام و  تأمین مالی واحدهای اقتصادی از 
طریق بازارســهام به نفع تک تک مردم ایران  به جز دالالن حوزه مسکن، ارز، 

طال و سکه و سایر کاالها تمام می شود.

قرعه کشی ملی خودروسازان بر قیمت بازار بی تأثیر است

خریدخودرویابلیتبختآزمایی؟!
 اقتصاد/زهــرا طوســی  وزارت صمت با 
راه اندازی یک قرعه کشــی ملی قصــد دارد از 
آخرین ترفند خویش برای رساندن محصوالت 
خودروســازان به دســت مصرف کننده واقعی 
اســتفاده کند، اما به نظر می رســد این روش 
می تواند ســبب تحریک تقاضا و بهانه ای  برای 
بخت آزمایی از ســوی افرادی شود که انگیزه ای 

برای خرید خودرو نداشتند.
باز گذاشــتن سایت های فروش خودروسازان به 
مدت یک هفته و انتخاب متقاضیان نهایی برای 
محصوالت ارائه  شده در طرح فروش فوق العاده 
از طریــق قرعه کشــی، دو راهکاری اســت که 
مدیران ارشــد وزارت صمت در دستور کار قرار 

داده اند. 

حذفواسطهگریودستیابیمشتریواقعی»
از طرفی وزارت صمت برای متقاضیان شــرکت 
در قرعه کشی خودرو شرط و شروطی همچون 
داشتن گواهی نامه، نداشتن پالک فعال و نصب 
شــده و در نهایت عدم تحویل خــودرو در 3۶ 
ماه گذشته اســت. این شروط اگرچه عده ای را 
برای شرکت در قرعه کشی منصرف می کند، اما 
عده دیگری را به  دلیل داشــتن شرایط موجود، 
تشــویق به حضور در قرعه کشی می کند تا  به 
نوعی بخت خود را برای دریافت خودرو از مسیر 

شرکت های خودروساز بیازمایند.
در حالی کــه سیاســت گذار کالن خودرو به 
 دنبال حذف واســطه گری و دستیابی مشتری 
واقعــی به خودرو اســت، کارشناســان حوزه 
خودرو معتقدند قرعه کشــی می تواند تقاضای 

کاذب دیگری ایجاد کند.
بدیــن معنا که  آن دســته از افرادی که تمام 
شــرایط خواسته  شده برای شــرکت در طرح 
فروش فوق العاده را در خود می بینند و شــاهد 
فاصله قیمتــی میان قیمت محصــوالت ارائه 
شــده در طرح فروش فوق العاده با قیمت های 
بازار  نیز هســتند، شانه به شانه مصرف کننده 
واقعــی در این طــرح شــرکت خواهند کرد 
 تــا بتواننــد از ســود موجــود در این بخش 

منتفع شوند. 

ترغیبمردمبرایشرکتدراعانهملی»
کاکایی، عضو  امیرحســن 
هیئت علمی گروه مهندسی 
دانشــگاه علم و  خــودرو 
صنعــت نیــز می گوید: با 
که  سراسری  قرعه کشــی 
خودروســازان راه انداخته اند، هر ایرانی به خود 
می گوید چرا من در این اعانه ملی شرکت نکنم؟ 
با این قیمت گذاری ها که شــورای رقابت انجام 
داده، هر کس این شانس را دارد که وقتی قرعه 
به نامش بیفتد با هر مقدار پول که وارد شده، به 
دلیل اختــالف فاحش قیمــت کارخانه و بازار 
حدود همان مقدار سود ببرد. در نتیجه هر زمان 
که فرصتی برای ثبت نام خودرو ایجاد می شود، 
افراد زیادی هجوم می آورند و می خواهند شانس 
خود را امتحان کنند. امروز به جای حل مسئله 
داریم مسئله ایجاد می کنیم، زیرا دغدغه مردم 
این شــده که چطور در این قرعه کشی شرکت 

کنند.
ســعید مدنی، مدیرعامل پیشــین ســایپا نیز 
با اشــاره به اینکه بازار خودرو کشــور هر سال 
نیازمند یک میلیــون و 300 هزار تا یک میلیون 
و 500 هزار خودرو اســت، می گوید: اســتفاده 
از اهرم قرعه کشــی در زمانی که میزان عرضه 

شــرکت های خودروســاز چندان تناســبی با 
تقاضــای موجود در بازار نــدارد، تنها می تواند 
تا حدودی به کمک سیاست گذار کالن خودرو 
بیاید و بازار را آرام کند. به اعتقاد وی، استفاده 
از اهرم قرعه کشــی می تواند ایــن فرصت را به 
سیاســت گذار بدهد تا از طریــق افزایش تولید 
خودرو و همچنین اصالح سیاست قیمت گذاری 
دســتوری به ســمتی برود که بازار را به تعادل 

برساند.

افزایشتولیدبهجایقرعهکشی»
کارشــناس  زاوه،  فربــد 
خــودرو نیــز می گویــد: 
شیوه ای که در حال حاضر 
خودرو  کالن  سیاست گذار 
برای توزیع خودرو از مسیر 
قرعه کشی در پیش گرفته فسادانگیز است، چرا 
که افرادی که این خودروها را تحویل می گیرند 
و به نوعی اسمشــان از گردونه خودروســازان 
خارج می شــود مشــخص نیســت چه کسانی 
هستند و همچنین برای آن بخش از متقاضیانی 
کــه در ایــن طرح فروش شــرکت کــرده اما 
خودرویی به دســت نیاورده اند، ابــزاری برای 
راستی آزمایی صحت و ســقم برگزاری صحیح 

این قرعه کشی طراحی نشده است.

زاوه همچنیــن محدودیت های ایجاد شــده را 
مانع حضور بخشــی از تقاضای واقعی می داند و 
می گوید: محدودیت داشتن پالک فعال موجب 
می شــود افرادی که خودرو دارند، اما به دالیلی 
مانند فرســوده بودن به  دنبــال تعویض خودرو 
خود هستند، امکان حضور در این طرح فروش 
را نداشته باشند. زاوه پیشنهاد می کند به جای 
اینکه این ایده های غیرکارآمد در دســتور کار 
سیاست گذار کالن خودرو قرار بگیرد، بهتر است 
شرایط تولید خودرو در شرکت های خودروساز 
تســهیل و از ظرفیــت موجــود در این بخش 

استفاده بهینه شود. 

مسئوالنامیدیبهرشدتولیدخودروندارند»
کارشناس  صدرایی،  بابک 
خــودرو نیــز می گویــد: 
مشــکل اساســی در بازار 
خودرو کشور از عدم تعادل 
میان عرضه و تقاضا نشأت 
می گیرد، در صورتی که در ســال جاری تولید 
یک میلیــون و 200 هــزار خودرو به درســتی 
محقق شــود تا حد قابل توجهی بــازار به ثبات 
می رسد و نیازی به سیاست های این چنینی در 
زمینه کنتــرل تقاضا نیســت، بنابراین چنین 
سخت گیری هایی در زمینه پیش فروش می تواند 
نشان از این امر باشد که مسئوالن حتی امیدی 
به تحقق رشد تولید خودرو ندارند و بدین ترتیب 
با وضع سیاســت های کنترلــی می خواهند از 

آشفتگی بیشتر در این بازار بکاهند.

رقابت2/5متقاضیبراییکخودرو»
به اعتقــاد حســن کریمی 
صنعت  کارشناس   سنجری، 
خودرو، تــوازن بین عرضه و 
تقاضا به هم ریخته، چرا که به 
اندازه نیــاز بازار امکان تولید 
خودرو وجود ندارد. در گذشته می گفتیم به ازای هر 
دو دستگاه خودرو، سه مشتری وجود دارد، اما اکنون 
این آمار تغییر کرده و برای هر دستگاه خودرو به طور 
متوســط 2/5متقاضی وجود دارد. به عبارتی رقابت 

برای دریافت خودرو صفر آن هم با قیمت کارخانه ای 
ایجاد شده است.

وی افزود: زمانی که رقابت شکل می گیرد، خود 
به خــود قیمت خودرو افزایــش می یابد. حال 
زمانی که طرح پیش فروش هم اجرا می شــود، 
به دلیل اینکه بازار بیش از تولید خودرو کشش 
دارد و به عبارتی تقاضا بیشــتر از عرضه است، 
طبیعتاً تمامی محدودیت هایی که برای کنترل 
التهــاب بازار اســت  دور زده شــده و اجرایی 
نمی شــود. به عنوان مثال اعالم می شود خودرو 
به صورت قرعه کشــی در اختیار مشتریان قرار 
خواهد گرفت. این بدین معناست که همه مردم 
می توانند بدون هیچ محدودیت ظرفیتی ثبت نام 
کنند و سپس امیدوارند که در قرعه کشی برنده 

شوند.

راهکارهایمناسببرایساماندهیبازار»
این کارشــناس صنعت خــودرو می گوید: چند 
راهــکار مؤثر وجــود دارد. نخســت آنکه باید 
موانع تولید آن هم در ســالی که جهش تولید 
نام گذاری شــده، برداشته شود و کمک شود تا 
قوانین دســت و پاگیر از تولید رفع شوند. عالوه 
بر این کاری نکنیم که تقاضاهای غیرفعال بازار 
تحریک شــوند. ســوم اینکه به تقویت قدرت 
خرید متقاضیان واقعی بپردازیم. همچنین این 
ضرر و زیانی که به خودروســازان تحمیل شده 
از طریق وام های چند میلیاردی جبران شــود 
و در قالب تســهیالت و از طریق سیســتم های 
بانکی به کســانی که واقعاً نیاز به خودرو دارند، 
بپردازیم. وی تأکید کرد: ضمن اینکه اگر قیمت 
خودرو متناسب با تورم، واقعی شود بسیاری از 
تقاضاهای سوداگرانه که به دنبال سود حاصل از 
تفاوت قیمت کارخانه و قیمت بازار هســتند، از 

دور تقاضا خارج می شوند. 
گفتنی است، براساس تغییر در برنامه زمان بندی 
فروش 25هزار دســتگاه خــودرو، پس از اتمام 
مهلت ثبت نام و براســاس ضوابط تعیین  شــده 
از ســوی کمیته خودرو، قرعه کشــی با نظارت 
دســتگاه های امنیتــی و نظارتــی و در حضور 
رسانه های جمعی صورت می پذیرد  نمایندگان 
و حائزین شــرایط مطابق با قرعه کشــی انجام  
شــده، ملزم به پرداخت وجه خــودرو خواهند 
بــود، بنابراین در هیچ  یــک از مراحل ثبت نام، 
متقاضیان خریــد خودرو ملزم به پرداخت وجه 
نخواهنــد بود و واریــز 100درصد وجه خودرو 
تنها از ســوی افرادی صــورت خواهد پذیرفت 
که براساس قرعه کشی انجام  شده حائز شرایط 

تشخیص داده شوند.
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اینجان���ب  کارشناس���ی  التحصیل���ی  ف���ارغ  م���درك 
جالل کامل نیکوکار طوس���ی فرزند جواد به ش���ماره 
در  مش���هد  از  ص���ادره    0921655630 شناس���نامه 
مقطع کارشناس���ی رش���ته مهندسی ش���یمی- صنایع 
گاز  ص���ادره از دانش���گاه آزاداس���المی واحد قوچان 
با ش���ماره  س���ریال 2750889  مفقود گردیده است 

وفاقد اعتبار می باشد.
 از یابنده تقاضا می شود اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اس���المی واح���د قوچ���ان به نش���انی :  قوچان - 
كیلومتر 4 جاده قوچان - مشهد – مجتمع دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد قوچان  ارسال نماید.   
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اصل س���ند تراکت���ور کشاورزی4س���یلندر، تیپ 285 
رنگ قرمز،س���ال ساخت 72،سیس���تمitm با شماره 
موتورlfw4538b و ش���ماره شاس���ی tc57032 بنام 
آقای رض���ا احمدی همت آبادی فرزن���د حیدر مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س���بز ،سند کمپانی ،کارت خودرو،کارت سوخت 
نوع س���واری سیس���تم س���پندتیپ پی کی  نام مالک 
  M13522109 : موت���ور  ه���ادی سراس���یائی ش���ماره 
شماره شاسی 015691 شماره پالک 12ایران 391ط82 
م���دل 1384 مفق���ود گردیده واز درجه اعتبار س���اقط 
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3 ب���رگ س���ند س���فید موتورس���یکلت تیزپر مدل 
1393 ب���ه ش���ماره موت���ور 008195 و ش���ماره تنه 
9342896 به شماره انتظامی 98731 ایران 771 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی

قو
مف
ی
گه
آ

برگ سبز خودرو سواری سمند مدل 1383 به شماره 
انتظام���ی 488م22 ای���ران 42 و ب���ه ش���ماره موت���ور 
12483081555و شماره شاس���ی 83227745 بنام 
حس���ین حیدری فرزند علی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
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/200cc برگ سبزوسند کمپانی موتور سیکلت پرواز /تیپ
مدل 1395/ رنگ مش���کی به ش���ماره انتظامی 52738 
ایران 525 وشماره موتور  0196N2N9384771 و شماره 
گردی���ده  مفق���ود   N2N***200 M 951226 شاس���ی

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.)قزوین(
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برگ سبز و سند موتورسیکلت پیشتاز رنگ آبی مدل 
1394 به شماره موتور 0107NEG100290 و شماره تنه 
NEG***110J9400195 به ش���ماره انتظامی 31636 
ایران 773 به مالکیت حسین زینل فرج پور مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو
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برگ سبز خودروی سواری پراید،تیپ سایپا 141آی،رنگ 
س���فید روغنی مدل 1387 با ش���ماره موتور2752108 
و ش���ماره شاس���ی s1482287287281349 و شماره 
پ���الک 967ل 61 ایران 32بنام اقای اصغر عبداله پور 
فرزند حس���ین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
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برگ کمپان���ی پراید جی تی ایکس آی مدل 1384 به 
شمار انتظامی 164 ب 59 ایران 32 به شماره موتور 
01105482 وشماره شاسی S1412284457915 به نام 
محمد شورگشتی فرزند محمدابراهیم مفقود وفاقد 

اعتبار می باشد.
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س���ندکمپانی س���واری پژو405جی ال آی مدل 1384 
ش���ماره پ���الک522 م 35 ای���ران36 ش���ماره موت���ور 
12484082576 ش���ماره شاس���ی 16210377 ب���ه نام 
علی ش���ه سوار مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط 

می باشد. 
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اینجانب علی اکبر سهیلی مالک خودروی وانت مزدا 
به ش���ماره ش���هربانی 673 ق 93 ایران 42 و شماره 
شاس���ی NAGPXPE12B2080879 و ش���ماره موتور 
FEA05847 م���دل 1391 رنگ نقره ای متالیک اعالم 
میدارم به علت فقدان س���ند و فاکتور فروش خودرو 
تقاضای صدور المثنی و س���ند مذک���ور را نموده ام و 
چنانچه هر کس )حقیقی یا حقوقی( ادعایی در مورد 
خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز از تاریخ نشر 
آگهی با در دس���ت داش���تن مدارک کافی به سازمان 
ف���روش بهم���ن موت���ور واق���ع در کیلومت���ر 13 جاده 

مخصوص کرج مراجعه نماید.
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اصل قرارداد شماره 7721 و اصالحیه 074 مربوط 
ب���ه ی���ک قطع���ه زمی���ن در گلبه���ار با کدنوس���ازی 
پروان���ه  و  مرادن���ژاد  طیب���ه  ن���ام  ب���ه   1_9_35_1
س���اختمانی آن مفق���ود و از درج���ه اعتبار س���اقط 

گردید.
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برگ س���بز و اصل سند خودروی پژو405 مدل 1384 
رنگ نوک مدادی به ش���ماره انتظامی 557ج41 ایران 
12  ش���ماره موتور 12484058521 و ش���ماره شاس���ی 
16210035 ب���ه مالکی���ت حس���ن رفیع���ی راد مفق���ود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  
نوبت دوم   تاریخ انتشار: 1399/03/08

جلس��همجم��ععمومیف��وقالعادهش��رکتتعاونی
ش��ماره-اعتبارکارکن��اندانش��گاهعلومپزش��کی
ایالمرأسساعت13روزدوشنبهمورخ99/03/19
درمحلنمازخانهدانشگاهعلومپزشکیایالمواقع

درایالم-بلوارآزادیتشکیلمیگردد.
ازعموماعضاءدعوتبعملمیآیدکهدرروزمقرر
ودرمحلمذکورحضوربهمرس��انندبدیهیاس��ت
حض��ورکلیهاعضاءدرجلس��هض��روریودرصورت
عدمحضوربرابراساس��نامههیچگون��هاعتراضیدر
رابطهباتصمیماتمتخذهدرمجمعمؤثرنخواهدبود.
ضمناًهرعضومیتوانداستفادهازحقرأیخودرا
ب��هیکنمایندهتاماالختیارازمیاناعضاءویاخارج
ازاعض��اءواگذارکند.محلبررس��یوکالتنامهها

دفترتعاونیواقعدربلوارآزادیمیباشد.
ارائهوکالتنامههایکتبییامحضریجهتبررس��ی
حداکث��ری��کروزقب��لازبرگزاریمجمعبایس��تی

تحویلهیئتمدیرهشرکتتعاونیگردد.
دستورجلس��ه:1-گزارشیازعملکردشرکتتوسط
رییسهیئتمدیره2-تصویباساسنامهجدید
3-ماموریتثبتتصمیماتحاصلهبههیئتمدیره
محمدمیرزایی– رئیسهیئتمدیرهشرکت
تعاونیاعتبارکارکناندانشگاهعلومپزشکیایالم ع 9
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فروشی شهرک بینالود  یک چاه موتورآب
در 2 اینچ، 30 ساعت آب مدار 12 با مساحت 

حدود 2700 متر زمین باغات میمنت 
09159250072تازه تأسیس  زیر فی 

آگهی دعوت از صاحبان سهام
تعدادیازس��هامدارانش��رکتتوس��نقصر
س��پاهانب��هنامه��ایرحیمرضویوحس��ین
حقیاقدامبهدعوتازصاحبانسهامشرکت
ب��هنامهای1.زهرهعاش��وری2.علیرضاصالح
ریاح��ی3.س��انازلطف��ی۴.یوس��فبختیاری
۵.حمیدرضاصالحریاحی۶.سحرصالحریاحی
7.اکبرفخرجهتتشکیلمجمععمومیشرکت
مینمایند.الزمبهذکراس��تاینسهامداران
طبقماده9۵قانونتجارتقبالاقدامبهطرح
ایندرخواس��تازهیئتمدیرهشرکتونیز
بازرس��ینش��رکتکردهاندکهبعدازگذشت
مهلتهایقانونیاجابتنشد.لذابدینشرح
اکنونخوداقدامبهدعوتازصاحبانس��هام
مینماین��دک��هدرتاریخ99/3/29س��اعت۵
عص��ردرمح��لاصلیش��رکتجهتتش��کیل
مجمععمومیش��رکتب��ادس��تورکارانتخاب

هیئتمدیرهجدیدحضوربههمرسانند.
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1-مزای��دهگ��ذار:هت��لثام��نواق��عدرمش��هد
انته��ایوکیلآبادابتدایطرقبهمتعلقبهس��ازمان

مجتمعهایفرهنگیسیاحتیکوثر.
2-موض��وعمزای��ده:اجارهمحلفس��تفود)پیتزا
فروش��ی(ب��همتراژح��دود91مترمرب��ع)7×13(با
امکان��اتوتجهی��زاتمربوطهواق��عدرانتهایبلوار
وکیلآب��ادابتدایج��ادهطرقبهجن��بدربورودی

هتلثامن
3-میزانسپردهشرکتدرمزایده:

3/1:سپردهشرکتدرمزایدهمبلغ۶3/000/000ریال.
۴-محلومهلتدریافتاسنادمزایده:

۴/1-مش��هدانتهایبلواروکیلآب��ادابتدایجاده
طرقبههتلثامنواح��داداریهتلحداکثرتاپایان

ساعت1۶مورخ1399/03/13
۵-محلومهلتتحویلپیشنهادات:

مش��هدانتهایبلواروکیلآبادابت��دایجادهطرقبه
هت��لثامنواحداداریهتلحداکثرتاپایانس��اعت

1۴مورخ1399/03/2۶
۶-محلوزمانبازگشاییپیشنهادات:

ته��رانخیابانکری��مخانزندخیابانایرانش��هربعد
ازچه��ارراهاراکپ��الک137س��اعت11صب��حروز

1399/03/27
ازکلیهمتقاضیانواج��دصالحیتدعوتمیگرددبا
همراهداشتنمدارکس��وابقکاریدرتاریختعیین

شدهبهواحداداریهتلمراجعهنمایند.
جهتکس��باطالع��اتباش��ماره۴-3۵۵10900واحد

اداریتماسحاصلگردد.
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آگهی مزایده عمومی )مرحله دوم(

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریمشهد)856226(

آگهی تغییرات شرکت نادر نیروی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24120 و شناسه ملی 10380395579

به  العاده مورخ 1397,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رامین آدینه  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
شماره ملی 0941803813 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حداد خداپرست به شماره ملی 0039452743 به عنوان بازرس   
آقای  گردیدند:  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضا  گردیدند.  انتخاب  یکسال  مدت  برای  البدل  علی 
مرتضی زبیری به شماره ملی 0941747409 و آقای پژمان صفایی به شماره ملی 0937761400 و خانم منیر زبیری به شماره ملی 

0639371612 . روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیراالنتشار انتخاب گردید. 
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ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریمشهد)856229(

آگهی تغییرات شرکت نادر نیروی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24120 و شناسه ملی 10380395579

ملی  به شماره  پژمان صفایی  آقای   : اتخاذ شد  تصمیمات ذیل  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,12,05  به 
0937761400 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مرتضی زبیری به شماره ملی 0941747409 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و خانم منیر زبیری به شماره ملی 0639371612 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت دو 
سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

دارای اعتبار می باشد. 
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ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانسمنانمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریگرمسار)856767(

آگهی تغییرات شرکت پرتو گستر گرمسار سهامی خاص به شماره ثبت 2244 و شناسه ملی 14003059317

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 آقای اسماعیل رافع به شماره ملی 0048856177 به 
سمت رئیس هیئت مدیره 2. آقای حمیدرضا محمد حسینی به شماره ملی 0054986834 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3. آقای مجید 
حبیب وند بشماره ملی 4591149961 به سمت عضو هیئت مدیره. اعضای هیئت مدیره باتفاق آرا آقای مجید حبیب وند بشماره ملی 
4591149961 را به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب نمودند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
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ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانسمنانمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریگرمسار)856766(

آگهی تغییرات شرکت پرتو گستر گرمسار سهامی خاص به شماره ثبت 2244 و شناسه ملی 14003059317

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,10,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اسماعیل رافع 
بشماره  وند  حبیب  مجید  آقای  و   0054986834 ملی  شماره  به  حسینی  محمد  حمیدرضا  آقای  و   0048856177 ملی  شماره  به 
ملی  شماره  به  نویس  حق  حمید  آقای  شدند.  انتخاب  مدیره  هیئت  اعضای  بعنوان  سال  دو  مدت  برای   4591149961 ملی 
0054865085 به سمت بازرس اصلی و آقای جالل شاهمرادی به شماره ملی 4609920557 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

س
,  9

90
15

42

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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آغاز پذیرش حضوری دانشجویان در دانشگاه ها از ۱۷ خرداد ایسنا: دکتر منصور غالمی، وزیر علوم از آغاز پذیرش حضوری دانشجویان در دانشگاه ها با اولویت دانشجویان کارشناسی ارشد از ۱۷ خرداد 
خبر داد.وی گفت: در این موضوع اولویت با پذیرش حضوری دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دانشجویان ارشد است و هر دانشگاهی بر اساس شرایط، جمعیت دانشجویی و امکانات خود می تواند در خصوص پذیرش 

حضوری دانشجو مدیریت و برنامه ریزی کند.وزیر علوم افزود: خوابگاه های دانشجویی نیز با رعایت پروتکل های بهداشتی بازگشایی خواهند شد و این پذیرش بر اساس ظرفیت پیش بینی شده برای خوابگاه هاست.

هشدار: برای کودکان ماسک صورت نزنید©
فارس: یک گروه پزشکی در ژاپن در تازه ترین پژوهش خود دریافتند استفاده از 

ماسک برای کودکان زیر دوسال خطرناک است.
به گزارش دیلی  صباح، محققان باور دارند بچه های زیر دو ســال نباید از ماسک 
اســتفاده کنند، زیرا ممکن است تنفس آن ها دچار مشکل شود و خطر ابتال به 

خفگی در پی آن افزایش یابد.
انجمن کودکان ژاپن به والدین هشــدار داده ماسک ها برای نوزادان بیش از حد 

خطرناک هستند؛ ماسک می تواند تنفس آن ها را دشوار کند.

سازمان جهانی بهداشت خبر داد

احتمال انتقال ویروس کرونا از راسو به انسان ©
مسئوالن  مشــاهدات  تسنیم:برپایه 
ســازمان جهانی بهداشــت این امکان 
وجود دارد کــه ویروس کرونا از طریق 

نوعی راسو به انسان منتقل شود.
مقام های سازمان جهانی بهداشت اعالم 
کردند ابتالی کارگران هلندی توســط 
راسو ها احتماالً می تواند نخستین موارد 

شناخته شده انتقال ویروس از حیوان به انسان باشد. 
پایگاه خبری یورونیوز نوشــت: سازمان جهانی بهداشــت اعالم کرد در ارتباط 
نزدیک با محققان هلندی هستند که درباره چند مورد ابتال به ویروس کرونا روی 
کارگرانی تحقیق می کنند؛ به نظر می رسد ویروس از طریق راسوهای مینک به 

کارگران منتقل شده باشد.
سازمان جهانی بهداشت به خبرگزاری فرانسه گفت: این نخستین موارد شناخته 
شده انتقال ویروس از حیوان به انسان است اما ما همچنان در حال جمع آوری و 
مرور اطالعات بیشتر هستیم تا متوجه شویم آیا حیوانات می توانند عامل گسترش 

بیماری باشند یا خیر.
کاروال شوتن، وزیر کشاورزی هلند روز دوشنبه گفته بود ابتالی دومین کارگر به 

ویروس کرونا احتماالً از طریق راسوهای مینک مزرعه، ثبت شده است.
ماه گذشته مقام های هلند اعالم کردند دو پرورشگاه راسوهای مینک در جنوب 

این کشور را به دلیل شیوع ویروس جدید کرونا در میان آن ها قرنطینه کردند.

گاردین:

 جایگاه انگلیس در شاخص حقوق کودکان ©
بدتر از یمن و سودان

ایسنا: به نوشته روزنامه گاردین، بنیاد 
حقوق کودک روز سه شنبه رتبه بندی 
ســاالنه خود را درباره حقوق کودکان 
در ۱۸۲ کشــور منتشر کرد که بر این 
اساس، ایســلند برای دومین سال در 
مقام نخســت قرار گرفت و پس از آن 

سوئیس، فنالند و سوئد قرار گرفته اند.
انگلیــس بدترین تنزل جایگاه را دارد و در مقام صد و شــصت و نهمی پس از 
ســودان، عراق، عربستان و یمن است. رفتار ضعیف انگلیس با کودکان کولی به 
شدت مورد انتقاد است و راهبرد ضد تروریسم این کشور موسوم به »پیشگیری« 

تأثیری بد بر کودکان مسلمان گذاشته است.
در تدوین سیاست هایی که بر کودکان تأثیر می گذارد، به دیدگاه و نظرات کودکان 
به صورت سیستماتیک اشاره ای نمی شود. در این گزارش همچنین به نگرانی هایی 
درباره فقدان کمک حقوقی اشــاره شــده به ویژه زمانی که بسیاری از کودکان 
احساس می کنند مددکاران اجتماعی، قضات و سایر متخصصان در پرونده های 
حقوقــی خانواده ها به آن ها گوش نمی دهند. مــارک دوالئرت، رئیس این گروه 
مدافع حقوق کودکان به گاردین گفت: واقعاً جای تأسف است که اصالحات اخیر 
رفاهی سبب شده کودکان بیشتری در یک کشور ثروتمند چون انگلیس در فقر 
به سر ببرند. ما همچنین نگران کودکان در دارالتأدیب ها هم هستیم که به دلیل 

تأثیر غیرمستقیم کرونا هیچ ارتباطی با خانواده یا جهان خارج ندارند.

واکاوی یک قتل ©
قتل های ناموســی در حالی در کشــور ما رواج یافته که وقتی از ناموس صحبت 
می کنیم مقصودمان در برگیرنده افرادی است که ویژگی قرابت و نزدیکی با ما دارند 
و بــه همین دلیل نیز باید مورد حمایت ما قرار گیرند. به تعبیر دیگر آن ها باید در 
سخت ترین و دشوارترین شرایط زندگی احساس کنند فرد یا افرادی همواره از آن ها 
حمایت خواهند کرد. در خانواده ایرانی این وظیفه بر دوش پدر، برادر و در ســطح 

جامعه مردان جامعه سنگینی می کند. 
طبق آموزه های ملی و مذهبی ما این مفهوم با تعابیری همچون »تکیه گاه بودن« و 
منبع رأفت و مهربانی همراه است. بر همین اساس است که تمامی اعضای خانواده 
به ویژه دختران می توانند در سختی ها و دشواری ها به او تکیه کنند. به تعبیر دقیق تر 

مفهوم واقعی ناموس پرستی احترام به زن و دفاع از حریم اوست، نه سالخی او. 
حادثه  قتل رومینا صرف نظر از آنچه گفته شد از چند منظر قابل توجه است؛ به ویژه 
آنکه متأسفانه مشکل اساسی جامعه ما در این است که از یک سو جوانان و نوجوانان 
خود را مدرن می دانند و به همین بهانه خواهان آزادی بیشتر هستند و از سوی دیگر، 
به ویژه در روستاها و برخی از مناطق شرقی و جنوبی کشور، جامعه از ساختارهای 

سنتی خود پیروی می کند.
همین نگاه بینابینی و البته نبود آگاهی الزم در جامعه، زمینه سوءاستفاده شبکه های 

مجازی را در خصوص این اتفاق و اتفاقات مشابه آن فراهم می سازد.
شبکه های مجازی و رسانه های بیگانه در چنین شرایطی می کوشند با زیرسؤال بردن 
اصالت جامعه ایرانی و با به کار بردن عناوینی نظیر نبود مقوله عشق در این جامعه، 
موضوع را به گونه ای وارونه جلوه دهند، حال آنکه می توان از گردانندگان این شبکه ها 
که این رابطه را محصول عشق و دوست داشتن   می دانند پرسید آیا یک دختر ۱3 یا 
۱4 ساله آن قدر به بلوغ فکری، عاطفی و اجتماعی رسیده است که بتواند در نخستین 
ارتباط، عشق و دوست داشتن واقعی را تجربه کند؟ اگر پاسخ آن ها مثبت است باید 

بگویند دلیل تناقض رفتاری آن ها و مخالفت با ادعای کودک همسری چیست؟ 
از منظر دیگر ارتباط عاشقانه دختر ۱3 ساله با مردی 30 ساله را می توان متأثر از 
خألهای قانونی در کشور دانست.چه بسا در این صورت، هیچ فردی از ترس قانون به 
خود اجازه نمی داد به دختری که کمتر از ۱5 سال دارد، نزدیک شود چه برسد به 

اینکه او را ترغیب به فرار از خانه کند.
متأسفانه عالوه بر خأل های قانونی دیدگاه های سنتی جامعه ما نیز دچار اشکال است 
به طوری که همواره در بحث های ناموسی سراغ زن ها و دختران می روند، درحالی 
که اگر بخواهند از ناموس خود حمایت کنند پیش از اینکه این اتفاقات بیفتد باید 
از طریق قانون از مردی شکایت کنند که برای خانواده آن ها ایجاد مزاحمت کرده و 

بدون خون و خون ریزی مشکل را حل کنند. 
اما آنچه واضح است اینکه با توجه به شرایط موجود باید قانون اصالح شود، زیرا 
زندگی شــهری و زندگی مدرن نیازمند قوانینی است که حقوق تک تک افراد 
جامعه محفوظ باشد تا اگر فردی خواست خطایی مرتکب شود و دست به چنین 
جنایتی بزند پیش از ارتکاب به آن، به مجازات آن نیز بیندیشد و از روی احساسات 

عمل نکند. 
باید با توجه به شرایط روز جامعه اصالحاتی در قوانین انجام شود تا هیچ پدری خود 

را مالک زندگی دخترش نداند و چنین جنایتی را مرتکب نشود. 
از منظری دیگر، اگر بخواهیم به لحاظ جامعه شناسی این حادثه را بررسی کنیم، ابتدا 

باید ریشه فرار رومینا را مورد واکاوی قرار دهیم. 
جامعه ما نمی تواند هم مدرنیته باشد در حدی که یک دختر روستایی به خاطر اینکه 
فریب خورده با مردی همسن و سال پدر خودش فرار کند و هم سنتی عمل کند 
که بر اساس آن پدری بدون ترس از مجازات، دختر معصوم و فریب خورده خودش 

را به قتل برساند. 
البته در مواردی اینچنین الزم است مسئوالن فرهنگی جامعه با ارائه آموزش های 
الزم از طریق رسانه ها و با برگزاری دوره های آموزشی مهارت های زندگی و پرورش 
فرزند و با استفاده از ظرفیت های مختلف اجتماعی نظیر مساجد، فرهنگ سراها و... 
خانواده ها را در تربیت فرزندانشــان توانمند سازند تا کودکان و نوجوانان عالوه بر 
کسب مهارت های الزم برای زندگی سالم، به اهمیت خانواده و ضرورت حفظ آبروی 
خانواده پی ببرند و به خود اجازه ندهند پیش از رسیدن به سن قانونی بدون مشورت 

با والدین به شکل گیری چنین روابطی رضایت دهند. 

 جامعه/ اعظم طیرانی  براساس آمار اعالم 
شده از سوی کارشناسان، پیش بینی می شود 
میلیون   ۲4 از  بیش   ۱430 سال  در  ایران 
کاهش  که  داشت  خواهد  سالمند  جمعیت 
از  یکی  شدن،  بچه دار  و  ازدواج  به  رغبت 
نشان  موضوع  این  و  است  جدی  تهدید های 
از وضعیت نگران کننده هرم جمعیتی دارد تا 
جایی که ممکن است پنجره جمعیتی کشور 

بسته شود.
بر خالف تصور عموم کارشناســان، اصلی ترین 
اقتصادی  عامل کاهــش جمعیت مشــکالت 
نیست، بلکه غالب شــدن سبک زندگی غلط 
و غربــی در جامعه اســت چرا که متأســفانه 
خانواده هــای ثروتمند و ســطح بــاال تمایل 
کمتری به فرزنــدآوری دارند، اما این موضوع 
در خانواده های متوســط و یا دارای مشکالت 

اقتصادی کاماًل برعکس است.

غربالگری های پرخطر»
کبری خزعلی، عضو شورای فرهنگی اجتماعی 
زنــان و خانواده در گفت وگو بــا ما با انتقاد از 
برنامه هــای تنظیــم خانواده با نام بهداشــت 
بــاروری، می گوید: بر اســاس تأکیدات مقام 
معظــم رهبری بر موضــوع جمعیت، قرار بود 
مســائل و ابزارهــای مربوط به طــرح کنترل 
جمعیت به طور کلی حذف شود، اما متأسفانه 
هنوز شــاهد توزیع اقالم کنتــرل جمعیت و 
اقدامات دیگــر از جمله غربالگری های پرخطر 
بــرای بانــوان بــاردار و جنین در بســیاری 
از اســتان های کشــور هســتیم، ضمن آنکه 
ســقط های غیر درمانی و جنایی نیز در کشور 

بیداد می کند. 
وی می افزاید: ســال ۱39۲ از ســوی وزارت 
بهداشــت اعــالم شــد روزانــه هزار ســقط 
غیردرمانی و جنایی در کشــور انجام می شود. 
دکتر اکبری، معاون وزیر بهداشت و مدیر کل 
تنظیم خانواده وقت وزیر بهداشت اعالم کرده 
بود این رقم دو برابر یعنی روزی ۲ هزار سقط 

است.
این عضو شــورای فرهنگــی اجتماعی زنان و 
خانــواده ادامه می دهد: طبق آمار ارائه شــده 

از ســوی نماینده وقت وزیر بهداشت سال 9۲ 
در موضوع جمعیت ســاالنه دســت کم ۲50 
 تا 350 هــزار و حداکثر بین هــزار و700 تا 
۲ هزار و ۱00 سقط جنایی در کشور در حال 
انجام اســت که این اتفاق یک جنایت بزرگ 
از ســوی مادران و افراد سقط کننده محسوب 
می شــود و انتظار می رود همان طور که مردم 
و مســئوالن نســبت به فوت 7 هزار نفر بر اثر 
کرونا طی سه ماه گذشته اظهار نگرانی کردند، 
به مرگ دســت کم 9۲ هزار جنین در سه ماه 

گذشته نیز توجه کنند.

 خودخواهی مادران »
و سکوت وزارت بهداشت 

خزعلی با انتقاد از اینکه برای دست کم 350 هزار 
قتل عمدی که ســاالنه در کشور اتفاق می افتد 
هیچ ستاد و جلسه ای تشکیل نمی شود، می گوید: 
این در حالی است که قانون مجازات اسالمی به 
جزئیات آن نیز اشاره کرده و آورده است مجازات 
کسی که ســقط جنین را انجام داده و مجازات 
مباشــر آن بین سه تا پنج ســال زندان است و 
بسته به شرایط سنی جنین سقط شده باید دیه 

پرداخت شود؛ در واقع پزشکانی 
که به صورت غیرمجاز اقدام به 
ســقط جنین و یا تجویز دارو 
می کننــد در صورتی که ثابت 
شود باید عالوه بر تحمل حبس، 
۲50 میلیــون دیه بپردازند و با 
توجه به اینکه موضوع قتل است 
در قانون مجازات اسالمی حکم 
قصاص نیز بــرای مجرم دیده 
شده است، اما متأسفانه به دلیل 
نبــود نظارت از ســوی وزارت 
بهداشت همواره این تخلف در 
کشــور اتفاق می افتد و روزانه 
حداقــل هزار جنیــن بی گناه 
تنها به جرم خودخواهی مادر 
و همکاری افراد غیرمتخصص 
به صورت زیرزمینی با این دسته 

از زوجین به قتل می رسند. 

تجویز دارو پیش از انجام آزمایش! »
وی ادامــه می دهــد: بــر اســاس مطالعات 
پزشــکی، مادرانــی که اقدام به پیشــگیری 

در  می کننــد  بــارداری  از 
از جمله  بیماری   ۲۲ معرض 
عروقی،  و  قلبی  بیماری های 
بیماری های پوســتی، برخی 
ســکته های  ســرطان ها،  از 
قرار دارند که  مغزی و غیره 
خطر ســقط  جنین در آن ها 
بیشتر  در  و  باالســت  بسیار 
کشورها این دسته از دارو ها 
آزمایش های  انجــام  از  پس 
اما  می شــود،  تجویز  متعدد 
در ایران داروهای پیشگیری 
از بــارداری  بــدون در نظر 
انجــام  ضــرورت  گرفتــن 
تجویــز  الزم  آزمایش هــای 
می شود و سالمت این دسته 
مخاطره  بــه  را  مــادران  از 

می اندازد. 
وی بــا اشــاره بــه اجباری 
بــارداری  غربالگــری دوران  بــودن طــرح 
می گوید: این در حالی اســت کــه در دنیا و 
به ویژه در کشورهای توســعه یافته به صورت 

بســیار محدود و تنها در شرایط خاص و در 
مواردی برای بانوان باالی 45 ســال و مبتال 
بــه بیماری های خــاص یا زمینــه ای، انجام 
آزمایش هــای غربالگری توصیه می شــود اما 
در ایــران به صورت اجباری برای تمام بانوان 

باردار انجام می شود.

خطاهای تشخیصی غربالگری »
وی تصریــح می کند: به رغــم اینکه پس از 
تغییر سیاست های جمعیتی، طرح غربالگری 
دوران بارداری اجباری نیســت، در بیشــتر 
مواقــع خانواده از ســوی پزشــکان و ماماها 
تحت فشــار قرار می گیرد تا جایی که مادران 
۱۸ تا ۲۲ ساله نیز در دوران بارداری چندین 
انجام  را  غربالگــری  آزمایش هــای  مرحلــه 
افزایــش هزینه های  بر  می دهند که عــالوه 
تشخیصی غیرضروری برای خانواده ها که در 
برخی مواقع تا ۲0 میلیون تومان اعالم شده، 
ممکن اســت یک خطای تشخیصی منجر به 

سقط جنین شود.
به گفته وی اگر در حوزه پزشــکی به ویژه در 
بحث بارداری، مسئوالن به قانون عمل کنند و 
خدمات درمانی و تشخیصی را براساس آخرین 
استانداردهای علمی جهان ارائه دهند به طور 
حتم شرایطی متفاوت از شرایط امروز خواهیم 
داشــت. اما این در حالی اســت که متأسفانه 
در برخــی مواقع نســخه هایی بــرای زنان و 
مادران ما که زنانی تحصیلکرده نیز هســتند 
تجویز می شــود که در کشــورهای آفریقایی 
هم برای زنانشــان که به گفتــه آمریکایی ها 
انســان های دســت دوم محســوب می شوند 
تجویز نمی شــود و چه بســا کودکان سالم و 
تیزهــوش زیادی به دالیــل مختلف از جمله 
تشخیص نادرســت در دوران جنینی به قتل 
می رسند. بنابراین شایسته است در حوزه زنان 
و بارداری اقدام های الزم در زمینه بررسی های 
تشــخیصی و رســیدگی به زنــان در دوران 
بــارداری و همچنین اقدام های پیشــگیری از 
علمی  استانداردهای  آخرین  براساس  بارداری 
جهانی- آنچه در اروپا و آمریکا اجرا می شود- 

انجام شود. 

انتقاد عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در گفت وگو با قدس

تهدید سالمت مادران ایرانی با غربالگری های اجباری

انتظار می رود 
همان طور که نسبت 

به فوت 7 هزار نفر بر 
اثر کرونا طی سه ماه 
گذشته اظهار نگرانی 

شده است، به مرگ 
۹۲ هزار جنین در 
سه ماه گذشته نیز 

توجه شود

بــــــرش
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دستچین

تابویی به نام تصمیم گیری برای کنکور 
فارس: ســعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی 
در عین آنکه معتقد است کنکور، یکی از معتبرترین روش هایی 
است که در اختیار داریم می گوید: تصمیم گیری در زمینۀ کنکور 
متأسفانه جزو تابوهای آموزش عالی در سال های گذشته شده 
است که امیدواریم بتوانیم این موضوع را نیز در تعامل با مجلس 

به نتیجه برسانیم.

گرفتن وام و اجحاف به استادان حق التدریس
ایلنا:علی قزلســفو، نایب رئیس کانــون عالی انجمن های صنفی 
کارگری اســتادان حق التدریس گفت: در شــرایطی دانشگاه های 
غیرانتفاعی درخواســت دریافت  وام های ســنگین از وزارت علوم 
کرده اند که این دانشگاه  ها به عنوان بنگاه    با مسائل اقتصادی خودشان 
درگیر هستند و باالی دو سال است که حق التدریِس استادان مدعو 

خود را پرداخت نکرده اند که این خود اجحافی بزرگ است.

نقش رسانه ها در کاهش نرخ ازدواج
برنا: افسر افشارنادری، جامعه شناس خانواده معتقد است مردم 
به آنچه گروه های مرجع انجام می دهند بیشــتر دقت می کنند 
تــا آنچه آن ها می گویند. وی اضافه می کنــد: بارها دیده ایم در 
شبکه های مختلف تلویزیونی بازیگران و مجری ها در سنین باال 
اعالم می کنند ما ازدواج نکرده ایم و جوان مخاطبی هم که ازدواج 
نکرده با تماشای این تصویر ازدواج  نکردن برایش توجیه می شود.

بهداشت و درمان

عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری های واگیر:
۱۲ درصد موارد بیمارستانی 

کرونا فوت می کنند
 ایرنــا    عضو کمیته کشــوری مبــارزه با 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه 
کرونا هنوز واکسن یا داروی اختصاصی ندارد، 
گفت: بهترین راه مقابله با این بیماری رعایت 
اصول پیشگیری اســت که متأسفانه کمرنگ 

شده است.
مســعود مردانی افزود: تجارب سه ماه اپیدمی 
کرونا نشان می دهد بیمارانی که به نوع خفیف 
یا متوسط بیماری کووید ۱9 مبتال هستند و در 
خانه استراحت می کنند، معموالً دچار مرگ و 
میر نمی شوند، این افراد ۸0 تا ۸5 درصد موارد 

این بیماری هستند.
وی گفــت: از بیــن بیماران کرونایــی که به 
بیمارستان می آیند ۱۲ درصد فوت می کنند، در 
واقــع از بین ۱5 درصد افراد مبتال به کرونا که 
به بیمارستان می آیند، 5 درصد به آی سی یو 
می آیند و حدود 50 درصد تعدادی که به بخش 

مراقبت های ویژه می آیند فوت می کنند.

حقوقی و قضایی

معاون وزیر دادگستری خبر داد
انتقال ۱۹ محکوم ایرانی از 

 آذربایجان به کشور
 ایرنا    معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر 
دادگســتری و رئیس کمیته انتقال محکومان از 
انتقال ۱9 محکوم ایرانی از جمهوری آذربایجان 
به کشــور خبر داد.  محمود عباســی افزود: این 
محکومــان کــه دوران محکومیت خــود را در 
زندان های جمهوری آذربایجان سپری می کردند، 
دیروز وارد شهرســتان آستارا شــدند. عباسی با 
بیان اینکه علت محکومیت این افراد قاچاق مواد 
مخدر بوده اســت، گفت: محکومــان باید ادامه 
محکومیتشــان را در زندان های کشور بگذرانند. 
وی با هشــدار به هموطنانی که به کشــورهای 
آســیای میانه و شرق آسیا سفر می کنند، گفت: 
در این کشورها قوانین و مقررات سختگیرانه ای در 
زمینه قاچاق مواد مخدر وجود دارد به گونه ای که 
حتی برای چند عدد قرص استامینوفن کدئین، 
آرامبخش و قرص های روانگردان مانند ترامادول 
و آمفتامین مجازات های سنگینی پیش بینی شده 

که رهایی از آن غیرقابل اجتناب است. 

علم و فناوری

یک مسئول حوزه علمی و فناوری:
واکسن آنفلوانزای نوترکیب 

ایرانی تا شهریور به بازار می آید
 ایرنا    دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: یکی از 
شرکت های دانش بنیان در حال تولید واکسن 
آنفلوانزای نوترکیب در کشــور است که بنابر 
اعالم آن ها تا پایان شهریور کارهای مربوط به 
مطالعه بالینی این واکســن انجام و با دریافت 

مجوز وارد بازار می شود.
دکتر مصطفی قانعی گفــت: در حال حاضر 
در دنیا دو نوع واکسن آنفلوانزا تولید می شود 
کــه یکی از طریق تخم مــرغ SPF و دیگری 
به طریق نوترکیب تولید می شــود؛ واکســن 
آنفلوانزایی که ســال ها در کشــور ما و سایر 
کشورها استفاده می شود، واکسن تخم مرغی 
اســت اما واکســن نوترکیب واکسنی نیست 
که مردم آن را مانند واکســن موجود تهیه و 
استفاده کرده باشــند. به جز تعداد معدودی 
کشور که روی فناوری آن کار کرده اند، سایر 

کشورها این نوع واکسن را ندارند.

رفاه و خدمات اجتماعی

معاون امور اجتماعی بهزیستی:
در کشورهای توسعه یافته 
»شیرخوارگاه« وجود ندارد

 ایلنا    حبیب اهلل مســعودی فرید، معاون امور 
اجتماعی سازمان بهزیســتی با بیان اینکه در 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته چیزی به اسم 
شیرخوارگاه وجود ندارد، گفت: حتی در برخی از 
کشورها برای نگهداری کودکان به خانواده ها پول 

هم پرداخت می شود.
وی افزود: باید تالش کنیم به جای اینکه ۱5 تا 
۲0 کودک در یک مرکز داشــته باشیم به یک 
خانواده دو بچه داده شــود و بچــه در خانواده 
نگهداری شود.  به طور متوسط ساالنه بین هزار 
و 700 تا ۲ هزار کودک زیر پوشــش بهزیستی 
به انواع مختلــف فرزندخواندگی به خانواده ها 
سپرده می شوند. فرید گفت: مراکز شبه خانواده 
اگر به طور مثال از فرزندان 3 تا ۶ سال نگهداری 
می کنند، می توانند در صورت تمایل از کودکان 
۶ تا ۱۲ ســال نیز نگهداری کنند و اگر دارای 
صالحیت باشند، به سرعت به آن ها مجوز الزم را 

برای نگهداری می دهیم. 

گردشگری

رئیس جامعه هتلداران تأکید کرد
 گران فروشی هتل ها 

ممنوع!
 ایسنا    رئیس جامعه هتلداران ایران تأکید کرد: 
افزایش قیمت در هتل ها همزمان با بازگشایی ها 
تخلف است. جمشــید حمزه زاده درباره احتمال 
افزایش نرخ ها به انگیزه جبران خســارت دوران 
تعطیلی به علت شیوع ویروس کرونا و یا پوشش 
هزینه های ظرفیت خالی، گفت: نرخ هتل ها مهر 
9۸ تعیین شــده و تا مهر 99 اعتبار دارد و قرار 
نیســت به بهانه هایی همچون بازگشایی، جبران 
خسارت، اســتفاده از 50 درصد ظرفیت یا خالی 

ماندن اتاق ها، نرخ ها افزایش یابد.
نرخ هتل ها طبــق ضوابط موجود و با هماهنگی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی، 
 مهرماه هر سال تعیین می شود و تا مهرماه سال 
آینده اعتبار دارد. وی با اشــاره به وضعیت اقامت 
مســافران در تعطیالت عید فطــر، گفت: تقریباً 
هتل هــا خالی بودند، البته وضــع در مازندران و 
کیش بهتر بود. اما در مناطق قرمز مثل خوزستان، 

هتل ها کامالً خالی و بدون مسافر بودند.

فراسو

annotation@qudsonline.ir
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چرا مردم به روان شناس مراجعه نمی کنند
برنا: اصغر کیهان نیا، روان شناس و مشــاور خانواده، با انتقاد از 
رواج کاســبی روان شناس نماها می گوید: به دو دلیل مراجعه به 
روان شناس در ایران بسیار پایین است، یکی اینکه هزینه مشاوره 
در ایران باالست و دیگر اینکه چون مردم نمی خواهند برچسب 
دیوانه بودن بر پیشانی آن ها بخورد به سمت سایت ها و پیج های 

روان شناسی می روند.

پالک های رند در لیست سیاه
میزان: ســرهنگ علی محمدی می گوید: نصب پالک های رند 
بــر خودرو های لوکس اتفاقی اســت و حتی برخــی وانت ها و 
پراید ها هم پالک رند دارند و این مســئله مختص خودرو های 
گرانقیمت نیست. مدتی است که پالک های رند در فهرست سیاه 
قــرار گرفته اند و دیگر از آن ها نه برای خودرو های معمولی و نه 

خودرو های لوکس استفاده نمی شود.

استفاده از تلگرام در این دانشگاه ممنوع است
فارس:محمدحسین امید، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی 
در پاسخ به این پرسش که چرا باید دانشگاه علمی کاربردی واحد 
۱۱ تهران در تلگرام کانال زده باشد و دانشجویان با فیلترشکن 
وصل شوند، چرا نباید در پیام رســان های داخلی کانال داشته 
باشند، گفت: استفاده کردن از کانال های تلگرامی برای استادان و 

دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی ممنوع است. 

هشدار؛ ایجاد »یأس آموزشی«
ایســنا: فرشــید یزدانی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق 
کودکان نسبت به ایجاد »یأس آموزشی« هشدار داد و گفت: اگر 
ســال تحصیلی آینده هم کرونا ادامه یابد، شاهد ایجاد نسلی از 
دانــش آموزان با فاصله تحصیلی معناداری خواهیم بود، چراکه 
کودکانی که دسترسی به کالس های آنالین دارند مرتب پیگیری 
درسی می شوند، اما بخشی که این امکان را ندارند، رها می شوند.

حتی امکان مدیریت یک بحران کوچک هم نیست
ایســنا: کریم همتی، رئیس جمعیت هالل احمــر در بازدید 
میدانــی از ۶ پایگاه اقماری و اســتراتژیک امداد و نجات گفت: 
اگر بخواهیم واقع بینانه حرف بزنیم، باید بگوییم با وضع حاضر 
حتی امکان مدیریت یک بحران کوچک هم وجود ندارد. شرایط 
فعلی اصالً زیبنده  کشور نیست و باید با جدیت برای اصالح آن 

قدم برداشت.

مجوزهای بی رویه برای مؤسسات آموزشی
ایرنا: منصور کبگانیان، قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع 
علمی از تجمیع و ساماندهی حدود 90 مؤسسه آموزش دولتی 
خبر داده و گفته است: برخی از این مؤسسات با درخواست های 
برخی نمایندگان مجلس در تعدادی از شــهرهای کم جمعیت 
ایجاد شــده بودند. این انتقاد وارد اســت که چرا این مؤسسات 

بی رویه و با سرعت زیادی مجوز گرفته اند.
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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(  

ال اله اال اهلل الملک الحق 
المبین

 کشته شدن شهروندی سیاه پوست توسط پلیس آمریکا 
خشم عمومی را دوباره برانگیخت

کلبه عمو سام !
  جهان  تماشای صحنه کشتار سیاه پوستان توسط 
پلیس ایاالت متحده از قاب دوربین ها دیگر به امری 
عادی بدل شــده. در آخرین مورد عصر سه شنبه 
در شــهر »مینیاپولیس« افسر سفیدپوست روی 
گردن »جرج فلوید« شهروند سیاه پوست آمریکایی 
دستبند به دســت که به صورت روی زمین دراز 
کشیده بود، با زانو نشست. فرد سیاه پوست در حالی 
که فریاد می زد »نمی توانم نفس بکشــم«، »کمی 
به مــن آب بدهید« و »مرا نکش« در نهایت جان 
باخت. مقتول که در دهــه چهل زندگی خود به 
ســر می برد، متهم به جعل اسناد شده بود. پلیس 
در توجیه رفتار خشــن خود مدعی شده این فرد 
به دلیل مصرف نوشیدنی الکلی در حالت طبیعی 
نبود و در مقابل بازداشت مقاومت می کرد، گرچه 
در اثبات چنین ادعاهایی هیچ مدرکی ارائه نداده 
اســت. در ویدئویی از حادثه که توســط یکی از 
شــاهدان در چند متری این دو مرد گرفته شده، 
افسر پلیس بی توجه به تالش مرد سیاه پوست برای 
نفس کشیدن به نظر می رسد. افسر قاتل در مقابل 
درخواست شاهدان برای رها کردن گردن این فرد، 

هیچ واکنشی نشان نمی دهد. 
روز گذشــته شــهرهای مختلف ایاالت متحده 
شاهد خشــم عمومی علیه این رویداد تکراری 
پلیس بود. پــس از آنکه هزاران فرد معترض در 
مقابل اداره پلیــس مینیاپولیس تجمع کردند، 
مأموران تالش داشتند با استفاده از گاز اشک آور 
و گلولــه پالســتیکی آن ها را پراکنــده کنند. 

ویدئوهای منتشــر شده در فضای مجازی نشان 
می دهــد معترضان نیز متقاباًل بــه خودروهای 
پلیس و ســاختمان این اداره آسیب وارد کرده 

و تظاهرات رفته رفته به خشونت کشیده شد.
با افزایش اعتراض های مردمی این افســر و ســه 
نفر دیگر روز گذشــته از کار برکنار شــدند. حاال 
اف بی آی در حال بررســی حادثه اســت. خشم و 
اعتراض به این خشــونت در فضای مجازی فوران 
کرده است. سلسله وقایعی که به نوشته واشنگتن 
پست صحنه ای آشناست. این روزنامه آمریکایی در 
سرمقاله ای با عنوان »یک مرد سیاه پوست غیرمسلح 
دیگر به دست پلیس کشته شد؛ این )کشتار( کی 
پایان می یابد؟« نوشــت: یک روز دیگر در ایاالت 
متحده، یک مرد سیاه پوســت غیرمسلح دیگر در 
پی خشونت بیجا، غیرقابل دفاع و وحشیانه پلیس 
آمریکا جان خود را از دســت داد. »جیکب فری« 
شهردار مینیاپولیس نیز در واکنش به حادثه اخیر 
گفته است: »سیاه پوست بودن در آمریکا نباید دلیل 
صدور حکم اعدام باشد. این افسر پایه ای ترین اصول 
انســانی را زیر پا گذاشــت و این مرد نباید کشته 

می شد«. 
 کشتار سیاه پوستان توسط پلیس ایاالت متحده 
البتــه تازگی ندارد. چند روز پیــش نیز در ایالت 
کنتاکی، پلیس آمریکا یک دختر سیاه پوســت را 
اشتباهی به قتل رســانده بود. در ماه گذشته نیز 
انتشار ویدئویی دلخراش از حمله مسلحانه دو مرد 
سفیدپوست آمریکایی به »احمد آربری« نوجوان 

سیاه پوست غیرمسلح در یک پارک موجب خشم 
مردم آمریکا شــد. در سال ۲۰۱۶ پلیس شیکاگو 
فیلم تکان دهنده ای منتشــر کــرد که در آن یک 
مأمور سفیدپوست نوجوانی سیاه پوست را ۱۶ بار 
هدف شــلیک گلوله قرار می دهد. سال ۲۰۱۴ نیز 
شلیک پلیس به »مایکل براون« نوجوان غیرمسلح 
آمریکایی در شهر فرگوسن به چندین ماه تنش و 
آشوب در سراســر آمریکا منجر شده بود. ۶ سال 
پیش نیز »اریک گارنر« جوان سیاه پوست آمریکایی 
بر اثر فشــردگی گردن و قفسه سینه در حالی که 
می گفت »نمی توانم نفس بکشم« به دست پلیس 

به قتل رسید. 
نتایج تحقیق مؤسسه »نقشه خشونت های پلیس« 
نشان می دهد ســال گذشته پلیس آمریکا هزار و 
۹۹ نفر را در این کشور به قتل رسانده. همچنین 
گزارش ها و تحقیقات منتشر شده از سوی گروه های 
حقوق بشری و همچنین اطالعات جمع آوری شده 
از سوی برخی نهاد های دولتی آمریکا، عدم تناسب 
و آمار خیره کننده ای را درباره کشتار سیاه پوستان از 

سوی پلیس نشان می دهد. این گزارش ها حاکی از 
آن است که در برخی از ایالت ها قتل سیاه پوستان 
توســط پلیس هشت برابر ســفید پوستان است. 
خشونت های پلیس و کشتار افراد سیاه پوست در 
آمریکا موجب ایجاد اعتراض های گسترده در این 
کشــور و به راه افتادن کمپین های گوناگون مانند 
»زندگی سیاه پوستان اهمیت دارد« شده است، اما 
تنش میان پلیس و سیاه پوستان در آمریکا همچنان 

موضوعی ادامه دار به نظر می رسد.
صفحــه توییتر وزارت امور خارجه کشــورمان در 
واکنش به اتفاق اخیر نوشــته است:  »۶ سال پس 
از التماس های اریک گارنر که می گفت »نمی توانم 
نفس بکشم«، این بار جورج فلوید، یک سیاه پوست 
دیگر، پس از بازداشتی بی رحمانه و غیرانسانی جان 
خود را از دست داده است. به نظر می رسد خشونت 
پلیس ایاالت متحده آمریکا علیه سیاه پوستان هیچ 
حد و مرزی نمی شناســد و مانند همیشه، پاسخ 
آمریکا به درخواســت اجرای عدالت، به کارگیری 

خشونت و زور بیشتر است«.

ایسنا: تیراندازی در اســتان االمواه از توابع 
منطقه عسیر، واقع در جنوب غرب عربستان 

۶ کشته و سه زخمی برجای گذاشت.
آناتولی: نتایج یک تحقیــق جدید صورت 
گرفته از ســوی دانشگاه آکســفورد، نشان 
می دهد از هر پنج انگلیســی یک نفر معتقد 
اســت یهودیان کوویــد ۱۹ را برای نابودی و 
فروپاشی اقتصادی به منظور کسب دستاورد 

مالی ایجاد کرده اند.
ارشــد  نظامی  مقام های  تایمز:  نیویورک 
آمریکا در روزهای آینده جلســه ای با دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خواهند داشت 
تا گزینه های خروج تمام نیروهای آمریکایی از 
افغانســتان را مورد بررسی قرار دهند و یکی 
از جدول های زمانی محتمل می تواند خروج 
ســربازان از افغانســتان تا پیش از انتخابات 

ریاست جمهوری نوامبر آمریکا باشد.

اگر من نمی بودم!©

جهان: دونالد ترامپ در پیام هایی توییتری 
مدعی شد اگر او نبود و بحران کرونا را این 
چنیــن مدیریت نمی کــرد، آمریکایی های 
بیشتری کشته می شدند. این در حالی است 
که شمار تلفات کرونایی آمریکا به ۱۰۰ هزار 
تن رسیده اســت. او در ادامه توییت هایش 

چین را مقصر شیوع کرونا دانست.
ترامپ نوشت: خطاب من به تمام حقه های 
سیاســی ای که آن بیرون وجود دارد است؛ 
اگر من کارم را به خوبی انجام نداده بودم و 
سریع اقدام نمی کردم، ما ۱.5 تا ۲ میلیون 
تن را از دست می دادیم؛ در مقایسه با بیش 
از ۱۰۰ هزار تنی که از دســت دادیم. این 
۱5 تا ۲۰ برابر بیشــتر از میزانی است که 
ما از دست خواهیم داد. بسیاری از شاکیان 
سیاســی کنونی در آن زمان فکر می کردند 
من خیلی تند جلو می روم، یکی مثل نانسی 
دیوانــه! من خیلی زود جلو ورود از چین را 

گرفتم!

 آمریکایی ها در سوریه 
پدافند هوایی نصب کرده اند

غارت نفت زیر چتر پاتریوت©
سانا: منابع سوری اعالم کردند ائتالف آمریکا 
ســامانه پاتریوت را در یک پایگاه در حومه 
دیرالزور مســتقر کرده اســت. این سامانه ها 
در سه ســکو در اطراف میدان نفتی کونیکو 
سوریه مستقر شــده اند. احتمال می رود این 
پاتریوت ها همان هایی باشند که ترامپ چند 
هفته پیش از عربستان خارج کرده بود. منابع 
آگاه سوری به تازگی همچنین اعالم کرده اند 
نیروهای ائتالف بین المللی درحال گسترش 
پایگاهشــان در میدان نفتی العمر در شرق 

دیرالزور هستند. 

12/2913/02

23/3700/10 3/324/08

19/4120/12

5/165/51

20/0220/33

سید حسن نصراهلل:

ضعف آمریکا، مرگ اسرائیل است©
جهان: سید حسن نصراهلل به مناسبت 
ســالروز آزادســازی جنــوب لبنان در 
گفت وگویــی با رادیو نــور لبنان گفت: 
ایمان، ماهیت مقاومت و اصل و اساس 
آن اســت که روز به روز توسعه می یابد . 
این روحیه ایمانی با ثبات و عشق خود 
به خداوند متعال ادامــه خواهد یافت . 
دبیرکل حزب اهلل لبنان تصریح کرد: ما امروز از توانی نظامی برخوردار هستیم 
که پیش از سال ۲۰۰۶ میالدی وجود نداشت. ما در جنگ مغزها و برنامه ریزی، 
تحول و توســعه  داریم، اما همه این ها فاکتور دوم اســت زیرا نخستین فاکتور 

همان حفاظت از روحیه ایمانی است که با قدرت تداوم خواهد یافت.
سید حســن نصراهلل تصریح کرد: اسرائیل پس از ســال ۲۰۰۰ میالدی نظیر 
اسرائیل پیش از این سال نیست و ارتشی که شکست ناپذیر بود، شکست خورد . 

ان شاءاهلل رژیم اسرائیل در هر نبردی در آینده شکست خواهد خورد. 
رهبر مقاومت در لبنان ادامه داد: اعتقاد ما این اســت که رژیم صهیونیســتی 
زیاد دوام نخواهد آورد؛ چرا که رژیمی جعلی است. رژیم صهیونیستی رژیمی 
نژادپرســت است و امام موســی صدر تأکید کرده بود که اسرائیل یک دولت 
یهودی یا دولت دینی نیست؛ بلکه یک دولت نژادپرست بوده و رفتارهایش نیز 
بر همین اساس پایه گذاری شده است. اعتقاد داریم رژیم نژادپرست اسرائیل از 
بین خواهد رفت . وقتی فاکتور خارجی که اسرائیل به آن اتکا می کند، تضعیف 
شــود، این رژیم فروخواهد پاشــید . منظور از این فاکتور خارجی، آمریکاست.  
دیدن »اسرائیلی ها« درحالی که بار و بنه خود را بسته اند و می روند، یک صحنه 

طبیعی به شمار می رود که به وقوع خواهد پیوست.
دبیــرکل حزب اهلل لبنان گفت: حضور آمریکا در منطقه را بیانگر پیشــروی و 
پیشــرفت محور مقاومت به علت ناتوانی اســرائیل و رژیم های مورد حمایت 
واشنگتن می دانیم. آمریکا از این رژیم ها برای حفاظت از منافع خودش حمایت 

می کند. 
   وی به رژیم صهیونیستی نسبت به تداوم تجاوزها به خاک سوریه هشدار داد 
و افزود: صبر و بردباری سقفی دارد و امروز ممکن است رهبران سوریه تحمل 
کنند اما ممکن است دشمن دست به حماقتی بزند که صبر سوریه تمام شده 

و منجر به جنگ شود  و چنین چیزی به نفع اسرائیل نیست .
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 جهان/ مهدی خالدی  هنوز تبعات قتل فجیع جمال خاشقچی، 
منتقد دربار سعودی بر سر حکام آل سعود سنگینی می کند که 
دو روز پیش روزنامه نیویورک تایمز پرده دیگری از تالش ولیعهد 
این  کرد.  برمال  را  مخالفانش  حذف  برای  عربستان  جاه طلب 
رسانه فاش کرد مسئوالن سعودی فرزندان یک مقام اطالعاتی 
 سابق این کشور را که سه سال پیش و پس از به قدرت رسیدن 
 محمد بن سلمان به کانادا گریخته بود، بازداشت کرده اند. این مقام فراری 
کار  اطالعات  زمینه  در  سال  چندین  که  است  الجبری  سعد 
می کرد. ظاهراً ولیعهد جوان با اعمال این فشار در سودای بازگشت 
الجبری است. او نمی خواهد فردی که اطالعات گسترده ای درباره 
پرونده های محرمانه دارد، بیرون از حیطه کنترل او در خارج از 
کشور باشد. الجبری، معاون بارز محمد بن نایف هیچ انتقادی از بن 
 سلمان نکرده است اما او جزو اردوگاه ولیعهد سابق به شمار می رود. 
بن نایف در ماه مارس پس از شکایت در محافل خصوصی درباره 
شیوه حکمرانی محمد بن سلمان بازداشت شد. الجبری همچنین 
نقش بزرگی در بسیاری از پرونده های حساس عربستان از جمله 
جنگ علیه القاعده و حفاظت از تأسیسات نفتی سعودی ایفا کرده. 

او همچنین مخالف تجاوز عربستان به یمن بود. 
فشار بر الجبری که احســاس می کرد از گزند مسئوالن سعودی 
در امان اســت، در ســایه نگرانی دیگر معارضان رژیم در خارج از 
کشور صورت می گیرد. این معارضان در تبعید از بابت تکرار سناریو 
قتل خاشقچی که اکتبر گذشته در کنسولگری سعودی در شهر 
استانبول ترکیه روی داد، نگران هستند. الجبری تنها نمونه سرکوب 
 و ارعاب مخالفان در عربســتان به شــمار نمــی رود. پیش از این 

بن سلمان تعداد زیادی از مخالفان خود را بازداشت کرده. سایت 
میدل ایســت مانیتور در گزارشی با اشــاره به اقدام های ولیعهد 
سعودی در سرکوب مخالفان خود نوشت: بیماری جنون آمیز بن 
 سلمان به سطح بی سابقه ای رسیده است. جنایت ربودن دو فرزند 
سعد الجبری اقدامی ناامیدانه از سوی بن سلمان برای اعمال فشار 

علیه یکی از مخالفان برجسته خود به شمار می رود.

سعودی بر لبه پرتگاه»
در طول چهار سال گذشته صحنه حاکمیتی در عربستان اتفاقات 
 بســیاری به خود دیده. پــس از حذف بن نایــف و قرار گرفتن 
بن سلمان در مقام ولیعهدی، شاهزاده جوان کارزار گسترده ای برای 
حذف مخالفانش به راه انداخت. حسن هانی زاده در گفت و گو با 
قدس ضمن ذکر این مقدمه گفت: در این راستا بن سلمان ۴۰۰ 
تن از شــاهزادگان و حدود 3۰ تن از علمای دینی عربستان را به 
زندان انداخت. برقراری روابط پنهانی با رژیم صهیونیستی، اعطای 
آزادی های ظاهری در عربســتان با هدف ترویج فرهنگ مبتذل 
غربی، قتل جمال خاشقچی، پرداخت باج 5۰۰ میلیارد دالری به 
دولت ترامپ و تقابل جویی با ایران، ترکیه و قطر بخش دیگری از 
اشتباه ها و سیاست های ناپخته ولیعهد است که سعودی را به مرز 

نابودی کشانده است. 
این تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل با بیان اینکه تاکنون تالش هایی 
از سوی برخی شاهزادگان مخالف برای ترور بن سلمان روی داده 
که توسط سیا )آژانس اطالعات مرکزی آمریکا( و موساد )سازمان 
اطالعات خارجی اسرائیل( کشف و خنثی شده، ادامه داد: به نظر 

می رسد سعودی در پرتو حاکمیت مطلق بن سلمان که از تجربه 
سیاسی کافی برخوردار نیست در آســتانه فروپاشی قرار گرفته. 
وی تصریح کرد: عربستان شــرایط داخلی دشواری را پشت سر 
می گذارد. کاهش شدید قیمت نفت بودجه ۲۰۲۰ عربستان را با 
کسری ۱5۰ میلیارد دالری مواجه ساخته؛ عالوه بر این در طول 
پنج ســال جنگ تحمیلی ریاض علیه یمن، 35۰ میلیارد دالر به 
خزانه سعودی زیان وارد شده است. تقابل بین دو جناح قدرتمند 
سدیری ها و الشّمری ها در درون خاندان سعودی هم به اوج رسیده. 
این دو طایفه از 7۰ سال پیش بر سر قدرت با یکدیگر رقابت دارند. 
حال کودتای بن سلمان علیه شمری ها و حذف و به حاشیه راندن 
آن ها از ساختار قدرت در چهار سال گذشته حاکمیت آل سعود را 
با چالش جدی مواجه خواهد ساخت. مجموعه این عوامل در کنار 
مخالفت شاهزادگان باتجربه تر با ماجراجویی های بن سلمان شرایط 
ناپایداری را در عربســتان رقم زده و احتمال بروز جنگ داخلی را 
افزایش داده است. به نظر می رسد نقطه اتکای حاکمان آل سعود در 
شرایط کنونی، تیم ترامپ است که به شدت از بن سلمان حمایت 
می کند. اگر ترامپ در انتخابات ۱3 آبان سال جاری شکست بخورد 

آنگاه فروپاشی سعودی قطعی به نظر می رسد.

»سعودی« در مرز فروپاشی 
تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل در گفت وگو با قدس عنوان کرد

گزارش خبری

/ع
99
01
51
3

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 ذيل را از طريق 
سامانه تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( طبق شرايط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج در 

سامانه مذكور برگزار نمايد.

الزم ب�ه ذك�ر )س�تاد( اس�ت كليه مراح�ل برگ�زاری مناقص�ه از دريافت و تحويل اس�ناد و س�اير 
مراح�ل مرتبط با آن، تنها از طريق درگاه س�امانه تداركات الكترونيكی دولت )س�تاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دريافت و تحويل اسناد از ساير محل ها امكان پذير 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 الکترونیکی 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 دوم

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی 
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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 الکترونیکی  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 الکترونیک��ی پرونده های ثبت��ی واحدهای ثبتی 
1-س��بزوار2-داورزن3-فیروزه )حدود پنج میلیون و یکصد 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 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 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 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 الکترونیکی 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 
www.setadiran.ir 9- محل دریافت فایل اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس الکترونیکی

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 دوم

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی 

نشست فرماندهان ارشد ارتش هند در پی تنش با چین©
اســپوتنیک: در پی تنش میان چین و هند بر سر منطقه مورد مناقشه مرزی، 
فرماندهان ارشــد نظامی هند یک کنفرانس سه روزه را از دیروز در دهلی نو برگزار 
کرده اند. این کنفرانس با هدف رسیدگی به اوضاع امنیتی، تصمیمات سیاست گذاری 
کلیدی مرتبط با ارتش و چالش هایی که کشور با آن ها روبه رو است، برگزار می شود.

تنش بین ارتش های چین و هند از آخرین هفته آوریل و پس از آن شدت گرفت 
که پرسنل چینی با خودرو وارد خط واقعی کنترل در لداخ شدند و ارتش هند جلو 

آن ها را گرفتند.

توافق حامیان دوطرف برای آتش بس در لیبی©
ایسنا: رؤسای جمهوری ترکیه و الجزایر ضمن محکوم کردن طرح الحاق بخش هایی 
از کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی، به توافق رسیدند برای برقراری آتش بس و 

تسهیل حل و فصل سیاسی بحران لیبی تمامی تالش خود را به کار گیرند.

 جنگنده های روسی، هواپیمای جاسوسی آمریکا ©
را در مدیترانه رهگیری کردند

تاس: نیروی دریایی آمریــکا اعالم کرد 
جنگنده های روسی، هواپیمای جاسوسی 
آمریکا را بر فراز دریای مدیترانه رهگیری 
کردند و این عملیات یک ساعت به طول 
انجامیده است. ســرویس خبری ناوگان 
ششــم دریایی ایاالت متحده در بیانیه ای 
اعــالم کــرد، دو فروند جنگنده روســی 
سوخو35، گشت دریایی 8A-P نیروی دریایی آمریکا و یک هواپیمای شناسایی را بر 

فراز دریای مدیترانه رهگیری کردند.
در این بیانیه عملیات جنگنده های روسی تنها ناایمن توصیف شده است.
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