
 

امامw عرفان شیعی را وارد متن جامعه کرد
 اندیشه  انقالب اسالمی، برخالف انقالب های کارگری گفت وگو با حجت االسالم دکتر محمد جواد رودگر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

و اقتصادی اجتماعی دنیا، انقالبی معرفتی و شــناختی 
اســت. اگر انقالب های جهان معاصر، برای نگهداشت 
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بهشرایطپیشازکرونا
بهزودیبرنخواهیمگشت

 ............ صفحه 2

 به دنبال پیگیری تولیت آستان قدس برای رفع محدودیت زمانی زیارت در جلسه با وزیر بهداشت اعالم شد  

بازگشایی24ساعتهصحنهایحرممطهررضوی

سخنگوی شورای نگهبان 
مصوبه حذف چهار صفر از پول 

ملی را دارای ابهام دانست

شاید ریال 
تومان نشود

 آستان   در جلسه ستاد مقابله با کرونا استان خراسان رضوی در روز جمعه تولیت آستان 
قدس و همچنین امام جمعه مشهد مخالفت خود با طرح محدودیت زمانی برای زیارت را اعالم 
کردند پس از آن در روز شنبه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از دیدار با تولیت 
آستان قدس رضوی از برداشته شدن قید محدودیت ساعت برای زیارت حرم مطهر رضوی با 
نظارت آستان قدس، استانداری خراسان رضوی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد.

دکتر سعید نمکی ضمن قدردانی و تشکر از مدیریت حکیمانه آستان مقدس حضرت رضا)ع( 
در دوران شــیوع بیماری کرونا گفت: تدبیر، خرد و حکمت حاکم بر مدیریت آستان قدس 

 ............ صفحه 3رضوی نقش بسیار مؤثری در مدیریت...

 سیاست   سخنگوی شــورای نگهبان پس از 
گذشــت چند ماه از برگزاری آخرین نشســت 
خود با رسانه ها دیروز به صورت ویدئو کنفرانس با 
خبرنگاران صحبت کرد و در ابتدای این جلســه 
از تأیید 9 مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان 
خبر داد و ســپس به پرسش های رسانه ها پاسخ 

داد. رئیس جمهور چند روز...

حاشیه سازی  
سفر بهنوش بختیاری 

به مشهد 

سلبریتی 
ِکشون !

فیفا تیر خالص را به 
اساس نامه پر اشکال 

فدراسیون شلیک کرد

تهدید  محترمانه 
به تعلیق

 ............ صفحه 10 ............ صفحه 2 قدس خراسان

در گفت وگوی قدس 
با عضو هیئت علمی دانشگاه 

تربیت مدرس بررسی شد

نقش پدران در 
رشد شخصیت 

 ............ صفحه 7دختران

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
علی محمد مؤدب

یک خبر داغ، یک ماجرای عشــقی، نام دختر نوجوانی که به دست پدر، آن هم به 
فجیع ترین شکل کشته شده و... همه این ها آن قدر جاذبه خبری و هیجانی دارد که 
می تواند یکباره در فضای مجازی و رســانه ای گردباد به راه بیندازد. جوری که آقای 
مسئول ارشدی که تا دیروز با ازدواج دختران در این سن و سال مخالف بود و کودک 

همسری را نکوهش می کرد، امروز در دفاع از عشقی...

از هشتگ ها جا نمانید!

 ............ صفحه 9
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آگهی مزایده فروش نقدی 40 راس جوانه 
پروار هلشتاین

سازمان موقوفات ملک
شهرداری كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر  پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید. شرح در صفحه 3

رتبهمبلغ سپرده به ریالمبلغ برآوردکل به ریالشرح عملیاتردیف
56٪نقدی

رتبه 5 راه وترابری15/273/759/043764/000/000تکمیل بلوار جمهوری شمالی )35متری احداثی(1

آگهی مناقصه عمومی  
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اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداری كرج

شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی 
و از طریق مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید .

مدت موضوع
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه به ریال

رتبه و رشته 
مورد نیاز

محل تأمین 
نوع تضمین شرکت در مناقصهاعتبار

انجام کارهای خدمات 
فنی عمومی و امور 
مشترکین، فعالیتهای 

پشتیبانی ستاد و مناطق 
چهارگانه

 36
59/474/088/0001/317/000/000ماه

حداقل پایه 7 
از اداره کار و 
امور اجتماعی 
خراسان رضوی

طرحهای 
غیرعمرانی

1.واریز نقدی به حساب جاری 
شماره 100050005 بانكی 
پاسارگاد شعبه آبفای مشهد

2. ضمانتنامه بانكی
3.اوراق مشارکت  

04چک تضمین شده بانكی

1-تاریخ و محل دریافت اس�ناد ارزیابی کیفی از تاریخ درج آگهی لغایت مورخ 99/3/13  از محل دفتر قراردادهای ش�رکت آب و 
فاضالب مشهد و یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد .

2- آخرین مهلت عودت پاکات اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده ساعت 14 مورخ 99/3/27 می باشد  . 
3-محل تس�لیم اس�ناد ارزیابی کیفی: مش�هد، خیابان فلس�طین، فلس�طین 26، دبیرخانه مرکزی ش�رکت آب و فاضالب مش�هد، تلفن 

 37008150
4-مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد .

5-پ�س از انج�ام ارزیاب�ی کیف�ی و تعیی�ن مناقصه گ�ران واجد ش�رایط اطالعات )مح�ل و مهلت دریافت اس�ناد مناقص�ه( به اطالع                          
مناقصه گران خواهد رسید .

6-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.  
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد
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آب نعمت بزرگ الهی  است ، آن را هدر ندهیم. . 
» آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی كیفی«
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اداره کل راه آهن خراسان در نظر  دارد شرح  بند دو / 2  را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 
پیمان��كاران واج��د ش��رایط جه��ت ش��ركت در مزای��ده م��ی بایس��ت  در  س��امانه ت��داركات الكترونیك��ی دولت)س��تاد( به نش��انی                                            
www.setadiran.ir  ثب��ت ن��ام  و پ��س از اخذ  گواهی امضاء الكترونیكی نس��بت به   دریافت اس��ناد  از طریق س��امانه مذكور اقدام   

نمایند.الزم به ذكراست كلیه مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.
تذكر : شركت كنندگانی مجاز به شركت در مزایده می باشند  كه قبال در سامانه مذكور ثبت نام  و اسناد را دانلود نموده اند . 

1- نام سازمان مزایده گذار : اداره كل راه آهن خراسان . 
2-شرح مختصر موضوع مزایده : اجاره  350 مترمربع ازانبارمحصور شده بافنس و پوشش سقف ایرانیت در محوطه انبار كاالی ایستگاه مشهد .

3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا ساعت 15:30  روز  دوشنبه  مورخ  99/03/19  .      
4-قیمت اس��ناد مزایده و نحوه واریز وجه : مبلغ 1.000.000 ) یک میلیون ( ریال به ش��ماره حس��اب IR 710100004001064004005747 با  شناسه 

واریز: 297064060280500985132319801100 بنام تمركز درآمد راه آهن  ضمنا واریزی  از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  .  
5- مزایده  از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir   نیز اطالع رسانی می گردد .  

6-  مهلت ارائه  پیش��نهاد : ش��ركت كنندگان در مزایده می بایست پیش��نهادات ارائه شده درپاكات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارسال فیزیكی اسناد 
،  ب��ه ای��ن اداره كل هم��راه با پاكت "الف" تا س��اعت 15:30  روز  ش��نبه   مورخ 99/03/31  - درس��امانه ت��داركات الكترونیكی دولت به آدرس                      

www.setadiran.ir  نیز بارگذاری  نمایند . 
7- محل  ارائه اسناد  فیزیكی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع � دبیرخانه اداره كل راه آهن خراسان . 

8- زمان بازگشائی پاكات مزایده : ساعت  11  روز یكشنبه    مورخ  99/04/01 .   
9-نوع و مبلغ یا درصد تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : 24.500.000  )  بیست و چهار میلیون و پانصد هزار ( ریال  مطابق با تضامین معتبر 
من��درج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع مصوبه ش��ماره 123402/ت 50659 ه� م��ورخ 94/09/22 هیئت محترم وزیران ، در صورت 

واریز نقد شماره حساب  IR 290100004001064006372624  با شناسه واریز " 984280500111111111111111111111  نزد بانک مركزی اعالم می گردد . 
تذكر: به درخواست مزایده  گذار ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار الزم است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.

10- اجاره ماهیانه : طبق نظریه كارشناسی درج شده در اسناد مزایده. 
11- هزینه دو نوبت آگهی روزنامه و كارشناس رسمی دادگستری  به عهده برنده مزایده است .

آگهی مزایده شماره 4-37-99   )نوبت اول(

اداره كل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

1-  سپرده شركت در مناقصه به یكی از روشهای ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكی معادل 
مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داش��ته و قابل تمدید باش��د و یا واریز فیش نقدی به 

مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر.
2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند س��پرده آنان به 

ترتیب ضبط خواهد شد.
 3- شهرداری كرج در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است. 

4- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر 
شهرداری واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. 

5- متقاضی��ان می توانند از تاریخ انتش��ار آگهی جهت خرید اس��ناد مناقصه به اداره امور 
قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بالل شهرداری كرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 
6- در ه��ر ص��ورت م��دارك مندرج در اس��ناد مناقصه مالك ف��روش اس��ناد و  متعاقبًا عقد 

قرارداد خواهد بود. 
7- توضی��ح اینك��ه به غیر از س��پرده ش��ركت در مناقصه كلیه اس��ناد و م��دارك مربوط به 

پیمانكاران شركت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند. 

8- الزم به ذكر است هنگام خرید اسناد داشتن  رتبه مربوطه و تاییدیه صالحیت در سایت 
sajar.mporg.ir وگواهینام��ه صالحیت ایمنی معتب��ر  ،  معرفی نامه ممهور به مهر و امضای 

مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شركت، كد اقتصادی الزامی میباشد.
9- شركت كنندگان در مناقصه می بایست كلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداری 

را تكمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند.
 10-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

11- پیشنهادات می بایست در پاكتهای مجزا )الف-ب-ج( الك و  ممهور به مهر شركت شده 
وپس از الصاق هولوگرام بروی پاكت ج  تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ  99/3/24   به 

آدرس كرج-میدان توحید – بلوار بالل دبیرخانه شهرداری كرج تحویل داده شود.
 12-پیشنهادات رسیده در مورخ 99/3/25 در كمیسیون عالی معامالت شهرداری كرج)دفتر 

شهردار( مطرح و پس از بررسی و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد.
در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

* جهت كس��ب اطالعات بیشتر با ش��ماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و یا به 
سایت   www.karaj.ir  مراجعه نمائید.

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

فریادبردههافریادبردهها
شهرهای آمریکا همچنان صحنه شهرهای آمریکا همچنان صحنه 
درگیری پلیس با مردم استدرگیری پلیس با مردم است

 ............ صفحه  ............ صفحه 88
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جانشین فرمانده نیروی انتظامی: تروریست ها تحت پوشش کولبر درصدد تردد در مرزها هستند  سیاست: سردار قاسم رضایی در حاشیه بازدید از محل درگیری مرزبانان هنگ مرزی 
سردشت با اشرار مسلح گفت: محل درگیری منطقه  مرزی حوزه عراق مقری برای دپو قاچاقچیان است، منطقه مرزی یک منطقه قرمز بوده و هر گونه تردد غیرمجاز در این مرزها جرم محسوب می شود. افرادی هستند 

که با عنوان کولبر قصد تردد در مرزها را دارند که عمالً کولبر نیستند و تروریست های مسلح هستند که امیدواریم با همکاری مرزبانان کشور عراق این منطقه را 100 درصد مدیریت کنیم.

 سیاست/ مینا افرازه   سخنگوی شورای 
نگهبان پس از گذشت چند ماه از برگزاری 
آخرین نشســت خــود با رســانه ها دیروز 
به صورت ویدئــو کنفرانس بــا خبرنگاران 
صحبت کرد و در ابتدای این جلسه از تأیید 9 
مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان خبر داد 

و سپس به پرسش های رسانه ها پاسخ داد.
رئیس جمهور چند روز پیش در ســخنانی 
عنوان کــرده بود دولت در انتخابات مجلس 
تمامی امکانات را بــرای برگزاری انتخابات 
الکترونیک آمــاده کرد، اما بــه دلیل عدم 
هماهنگی بین شورای نگهبان و وزارت کشور 

این موضوع اجرایی نشد. 

به»روحانی«گزارشدقیقنمیرسد»
قدس این موضوع را از ســخنگوی شورای 
نگهبان پرسید و کدخدایی در این خصوص 
گفت: »آقای رحمانی فضلی، 
وزیــر کشــور اعــام کردند 
همکاری بین وزارت کشــور 
و شــورای نگهبــان در هیچ 
دوره ای هماننــد ایــن دوره 
نبوده و شــاید آقای روحانی 
اطاع دقیقی از جزئیات این 
احتماالً  یا  ندارند  همکاری ها 
به آقای رئیس جمهور گزارش 
دقیــق نمی رســد. در حوزه 
قانونی، فنی و رایانه ای ارتباطات تنگاتنگی 
و گام های جدی را در مســیر احقاق حقوق 
مردم داشــته ایم و خوشبختانه احراز هویت 
برای نخســتین بــار در انتخابــات اخیر با 
همکاری شورا و وزارت کشور به صورت کامًا 

الکترونیکی برگزار شد«.
عباسعلی کدخدایی ادامه داد: »جدای از اینکه 
می گوییم روش انتخابات الکترونیکی روش 
مطلوبی است، اما آنچه برای شورای نگهبان 
اهمیت دارد، امنیت آرای مردم و پاسداری از 
آن است. ما برای بخش های دیگر در صورت 
تأمین امنیت آرا مشکلی با الکترونیکی شدن 
انتخابات نداریم و دوســتان در وزارت کشور 
هم هر گامی را در این راستا بردارند با آن ها 
همکاری خواهیم داشــت، مشروط به اینکه 

امنیت آرای مردم حفظ شود«.

وی تأکیــد کرد: »با وزیر ارتباطات که فردی 
متخصص در این زمینه است، مشورت کردم 
اما او هم گفت تردید جدی در خصوص این 

سازوکار وجود دارد«.
البته اظهارات رئیس جمهور در حالی است 
که ســخنگوی شــورای نگهبــان بارها در 
نشست های خبری خود بر آمادگی این شورا 
برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک تأکید 
کرده، بااین حال در انتخابات مجلس یازدهم 
تنها احراز هویت رأی دهنــدگان به صورت 
الکترونیکی برگزار شد و به نظر می رسد در 
این موضوع دولت و شورای نگهبان هرکدام 
سعی دارند توپ را در زمین دیگری بیندازند.

سرنوشتپرابهامحذفچهارصفر»
کدخدایــی همچنین در نشســت دیروز از 
ایرادهای شورا به برخی مصوبات مجلس خبر 
داد که ایراد به الیحه حذف چهار صفر از پول 
ملی از جمله این موضوعات بود. وی درباره 
آن گفت: این الیحه نیز مورد ایراد شــورای 
نگهبــان قرار گرفت؛ زیــرا  تبصره یک این 
الیحه با توجه به قرار دادن تعهدات کشور در 
مقابل صندوق بین المللی پول به عنوان یکی از 
معیارهای محاسبه و تعیین برابری پول های 
خارجی نسبت به تومان و نرخ خریدوفروش 

ارز، مصوبه دارای ابهام شناخته شد.
وی ادامه داد: »به دلیل اهمیت این الیحه و 
پیگیری های دولت از رئیس کل بانک مرکزی 
دعوت شد تا در جلسه شورای نگهبان حضور 

یابــد؛ او بیش از یک ســاعت در خصوص 
ابهام های موجود توضیحاتــی ارائه کرد، اما 
پس ازاین گفت وگو همچنان ایراد های فنی 

اعضای شورای نگهبان باقی بود«.
حذف چهار صفر از پول ملی الیحه ای است 
که پس از بحث های فراوان نمایندگان مخالف 
و موافق درباره آن، درنهایت توسط مجلس 
دهم تصویب شد و بر اساس آن نمایندگان 
به دولت اجــازه دادند در دوره گذار حداکثر 
سه ســاله، چهار صفر از پــول ملی را حذف 
کرده و واحد پول ملــی را از ریال به تومان 
تبدیل کند؛ اما در حال حاضر با ایراد شورای 
نگهبان به آن، اجرای این الیحه مستلزم رفع 

ایرادهای فنی آن است.
اما بحث تخلف هشت نماینده مجلس یازدهم 
در ارائــه مدرک تحصیلی غیــر معتبر نیز 
ازجمله مباحث محوری این نشست خبری 
بود. کدخدایی دراین باره گفت: »بنده پیشتر 
هم پاســخ دادم که آنچه تاکنون بر اساس 
گزارش های رســمی به ما واصل شده است، 
فقط درباره مدرک تحصیلی منتخب مردم 
تفرش بود و دیگر مطالــب صرفاً در فضای 
رسانه ای و مجازی مطرح شده است. اگر واقعاً 
درباره مدارک تحصیلــی منتخبان موردی 
وجود دارد باید با مســتندات کافی مطرح 
شود و در شرایط فعلی هم این مدارک باید 
به کمیسیون های بررسی اعتبارنامه منتخبان 

مجلس ارسال شود«.
گرچه اسداهلل عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه 

مجلس دهــم این ادعا را مطــرح کرده، اما 
تاکنون هیچ سند محرزی درباره تخلف این 
افراد یا اســامی آنان مطــرح نکرده، گرچه 
سخنگوی شــورای نگهبان نیز سعی کرد تا 
این گونــه ادعاها را به نوعی با عدم رأی آوری 
نماینده هــای دوره قبل و در رقابت با رقبای 

پیروز مرتبط بداند.

ایرادهایقانوناصالحانتخابات»
همچنین طــرح دوفوریتی قانــون اصاح 
انتخابات پرسش دیگری بود که سخنگوی 
شــورای نگهبان درباره آن گفت: »این طرح 
ایرادهای بسیار زیادی دارد و برخی از قوانینی 
که به موجب این مصوبه در حال نسخ شدن 
است، در مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
تصویب شده و بر این اساس ابتدا باید مجمع 

نسبت به این مصوبات اعام نظر کند.«.
وی گفت: »نمایندگان مجلس در هر دوره ای 
حق قانون گذاری دارند و شورای نگهبان هم 
نظرات خود را نسبت به شرع مقدس و قانون 
اساســی مطرح می کند و تحلیل سیاســی 
دربــاره مصوبــات نخواهد داشــت و مردم 

خودشان قضاوت خواهند کرد«.
اما طرح این پرسش و واکنش کدخدایی به 
آن از آنجایی ناشی می شود که نمایندگان 
مجلس دهــم در روزهای باقیمانده از دوره 
نمایندگی خود، کلیات طــرح دوفوریتی 
اصاح برخی مواد قانون انتخابات را تصویب 
کردند که نمایندگان بر اساس آن خواهان 
اِعمال مجازات برای آن دســته از افرادی 
هستند که گزارش های نادرستی به مراجع 
چهارگانه در بررســی صاحیــت نامزدها 
اعام می کنند. البته همزمان با این طرح، 
نمایندگان مجلس دهم در راستای اصاح و 
بررسی آیین نامه داخلی مجلس، موضوعات 
دیگری همچون امکان عــزل حقوقدانان 
شــورای نگهبان یا اعمال شــروط جدید 
معرفی حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه 
را به تصویب رســاندند. به باور بسیاری از 
نمایندگان مخالف، ارائه چنین پیشنهاد هایی 
از ســوی نمایندگان رد صاحیت شــده 
باهــدف تضعیف یا تحت تأثیرقــرار دادن 

شورای نگهبان صورت گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی را دارای ابهام دانست

شایدریال،توماننشود

هیچ مردی پیدا نمیشــه جلو گرانی مسکن رو بگیره؟ چرا هیچ صدایی از مسئوالن و س
مجلس در نمیاد؟ آقایان فقط افزایش قیمت خودرو برایشان اهمیت داره؟ 09010009087

متأسفانه به جای اینکه امکانات و تسهیات در اختیار مردم قرار دهیم مردم رو صدقه خور س
و نذری خور بار آوردیم با این مملکت غنی و ثروتمند. 09120008675

واقعاً متأســفم که درمورد همه چیز کنکاش می کنید، ولی برای برگشت به زندانیان س
مرخصی کرونا کوچک ترین اطاع رسانی نمیشــه. زندان یه چیز میگه، دادگاه یه چیز و 
دادستانی یه چیز دیگه وهیچ کدوم اتفاق نظر ندارن که این زندانیان چکار کنن؛ برگردن 
زندان، برنگردن، تمدید شــده؟ اگر خدا رو می شناسید به خاطر خدا پیگیری کنید و یه 

جواب درست به مردم بدین. 09370006058
هر سال  موقع  خرمن  که  زمان  فروش  محصول  است، واردات  بی رویه  جو انجام  می شود س

و تاش  یکساله  ما کشاورزان  به هدر می رود و ما نفس های  آخر را می کشیم. اما در لحظات 
 پایانی  یک  سؤال  داریم: چرا دولت  به جای  تولیدکننده، از تاجران  واردکننده  اتاق بازرگانی  با 

چنگ ودندان  حمایت  می کند؟ 09150002986
سام. باز دولت شــگرد جدیدی برای خالی کردن جیب مردم اجرا می کنه. این بار با س

ثبت نام خودرو. چند هزار دستگاه خودرو داره؟ اون وقت تا االن شاید حدود 500 هزار نفر با 
حداقل مبلغ 30میلیون تومان ثبت نام کردند. با یک حساب ببینید تا حاال چقدر به جیب 
زده؟ بعد ببینید چند تا خودرو تحویل میده؟ چه زمانی پول اون کسانی که در قرعه کشی 
برنده نشدن رو میده؟ سود روزانه پول هایی که به حساب دولت واریز میشه چقدره؟ تا پایان 

مهلت ثبت نام چقدر پول به حساب دولت واریز میشه؟ 09150007855
چرا حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی افزایش پیدا نکرد. 09110006820س
ناگفته نماند که نسل پیشین فرهنگیان که امروز بسیاری از آن ها روی در نقاب خاک س

کشــیده اند و شاهد این همه هجمه و اهانت از ســوی افرادی که نمک خورده و نمکدان 
می شکنند، بودند اگر امروز در میان ما بودند، ابراز پشیمانی می کردند از آن همه فداکاری 

که برای مسئوالن فعلی کردند! 09150008863
کشورهای صادرکننده نفت و ذی نفعان )بیمه ها( برای افزایش قیمت دنبال سناریو جنگ س

نفتکش ها هستند. 09390003589
کارگر عزیز همیشه آمارها مشکل دار بوده یا آمار سبدها یا آمار توزیع یا آمار دهک ها، س

همان سامانه خوداظهاری کرونا را با کمی تغییر برای مردم باز کنند تا سیه روی شود هرکه 
در او غش باشد. کدام مسئول روزنامه می خواند؟ 09390003589

در گذشته ناو هواپیمابر الزم بود، امروزه با وجود پهپاد و شناورهای تندرو ناوچه هم کافیه س
که خلیج عدن آرامش بگیرد. 09150009278

 خدا وکیلی کار پدر رومینا اصاً قابل دفاع نیســت، ولی کار آن نامرد بی شرف هم که س
دختری کم ســن و سال را اغفال کرده قابل بخشش نیست، مگر دختر۱3ساله از زندگی 
چیزی می فهمد که این نامرد گفته عاشقم بوده، و همه گناه ها را گردن پدر دختر می اندازد. 

09150002321

عصبانیت آمریکا از کمک ایران به ونزوئال©
مهر: »الیوت آبرامز«، نماینده ویژه دولت آمریکا 
در امور ونزوئا در گفت وگو با خبرگزاری رویترز 
گفت کارزار فشار علیه ایران و ونزوئا تقویت 
شده تا اطمینان حاصل شود که کمک رسانی 
به چنین مبادالتی بسیار خطرناک خواهد بود.  
آبرامز در مصاحبه با رویترز افزود: »ما به جامعه 
کشتیرانی در سراســر دنیا، مالکان کشتی، 
ناخداها، بیمه گران کشــتی ها و بنادر در مسیر میان ایران و ونزوئا هشدار داده ایم«. وی 
ادامه داد: دولت »دونالد ترامپ« به دولت های سراسر جهان هم پیام های مخفیانه ای در این 
خصوص صادر کرده است. یک منبع آگاه گفته یکی از این دولت ها »جبل الطارق« است 
که در مسیر حرکت نفتکش ها قرار دارد. یک مقام آمریکایی گفت از کشورهای متعددی 
خواسته شده از ارائه خدمات بندرگاهی به این نفتکش ها خودداری کنند. رسانه انگلیسی 
همچنین مدعی شده اطاعات استخراج شده از سایت »رفینیتور ایکون« که در زمینه رصد 
حرکات کشتی ها فعالیت می کند، نشان می دهد دو نفتکش دیگر با پرچم لیبری اوایل ماه 
می از کانال سوئز عبور کرده اند. منابع آگاه گفته اند ایاالت متحده به دنبال راه هایی برای 

جلوگیری از رسیدن آن ها به ونزوئا است.

 اعتراض سه منتخب مجلس یازدهم©
 به اعتبارنامه نماینده جنجالی

سیاست: علی اکبر کریمی، منتخب مردم اراک در مجلس یازدهم در گفت وگو با 
فارس، با بیان اینکه تاکنون سه منتخب به اعتبارنامه غامرضا تاجگردون منتخب 
مردم گچســاران اعتــراض کرده اند، اظهار کرد: بنده و آقایــان نجابت و زاکانی به 
اعتبارنامه آقای تاجگردون اعتراض کردیم. وی درباره دالیل این اعتراض افزود: این 
اعتراض ما در راستای عمل به وصیت نامه امام خمینی)ره( بنیان گذار کبیر انقاب 
اسامی اســت؛ ایشان در وصیت نامه خود تصریح کردند اگر افرادی به مجلس راه 
پیدا کردند که صاحیت های الزم را نداشتند، نمایندگان باید از تصویب اعتبارنامه 
وی جلوگیری کنند و با استفاده از ابزارهای قانونی اعتبارنامه آن شخص را رد کنند. 
کریمی گفت: احتمال افزایش امضاها و درخواست های تعداد بیشتری از منتخبان 
برای اعتراض به اعتبارنامه آقای تاجگردون منتخب گچساران وجود دارد. وی بیان 
کرد: اگر یک نفر هم به اعتبارنامه یک منتخب اعتراض کند، فرایند قانونی آن طی 
خواهد شد و نیازی به افزایش تعداد امضاها و درخواست اعتراض به یک اعتبارنامه 
نیست، ولی در مجموع تعداد زیادی منتخبان هستند که برای اعتراض به اعتبارنامه 

آقای تاجگردون اعام آمادگی کرده اند.

توییت جلیلی با هشتگ شفافیت©
مجمع  عضو  جلیلی،  ســعید  سیاست: 
تشــخیص مصلحت نظام نوشــت: »نیاز 
به مجلســی داریم که موانع را بردارد. 
گاهی برداشتن موانع، به اصاح قوانین 
اســت. قانونی که مثًا 40 ســال پیش 
امروز  نوشته شــده است، در شــرایط 
ممکن است کارایی نداشته باشد و نیاز 
به اصاح داشته باشــد«. او این توییت را با هشتگ شفافیت منتشر کرد. وی 
ســپس در توییتی دیگر نوشت: »سیاست به این معنا نیست که آقای الف، دِر 
گوِش آقای ب چه گفت. این ها مسائلی زرد است. سیاست یعنی اینکه ببینیم 
آیا روندهایی که در اقتصاد، فرهنگ و جامعه طی می شــود، ما را به آرمان ها 

نزدیک می کند یا نه.«

وزن جریان های سیاسی مشخص شد©
سیاســت: عباس ســلیمی نمین در گفت وگو با خبرآناین در تحلیل نتیجه 
نخســتین انتخابات هیئت رئیســه مجلس یازدهم، گفت: هرچند در انتخابات 
این مجلس در اســفندماه خیلی نتوانستیم در درون جریان اصول گرایی به یک 
وزن کشی برســیم، اما در انتخابات ســاختار داخلی مجلس این وزن کشی به 

گونه ای خود را نشان داد.
وی افــزود: با وجود تحلیل هایــی که درباره فعالیت جریان آقــای احمدی نژاد به 
خصوص توســط رسانه های اصاح طلب ارائه می شد، دیدیم که آقای احمدی نژاد 
هیچ جایگاهی حتی در میان نیروهایی که سال ها با او کار کردند، ندارد. آقای نیکزاد 
هم که نایب رئیس مجلس شده هیچ قرابتی با آقای احمدی نژاد ندارد و هیچ کجا 

چنین چیزی را اعام نکرده است.

کدام رسانه ها اعتراض های آمریکا را بایکوت کردند؟ ©
فارس: حرکت نژادپرســتانه پلیس آمریکایی چند روزی اســت که این کشور 
را درگیر آشــوب کرده است. روز دوشنبه یک افسر پلیس در اقدامی وحشیانه 
زانوی خود را روی گردن »جورج فلوید« سیاهپوســت 4۶ ساله غیرمسلح قرار 
داد و درحالی که وی فریاد می زد نمی توانم نفس بکشــم وی را به قتل رساند. 
این اقدام پلیــس آمریکایی و پس از آن صحبت های دونالد ترامپ که با لحنی 
خشن، معترضان را با صدور دستور شلیک تهدید کرد، موج دیگری از خشم را 
در این کشــور برافروخت. اتفاقات آمریکا در چند روز اخیر به تیتر یک بسیاری 
از رسانه های جهان تبدیل شد، اما روزنامه های اصاح طلب در اقدامی هماهنگ 

هیچ کدام این موضوع را در صفحه یک خود برجسته نکردند.

فصل جدید قانون گذاری ©
با گشــایش یازدهمین دوره مجلس شــورای 
اســامی فصل تازه ای از قانون گذاری در کشور 
آغاز شد. مجلس یازدهم که اکثریت نمایندگان 
آن را اصول گرایان -البته با ســایق متفاوت - 
تشــکیل می دهند، مجلسی تازه نفس است که 
حدود ۱۷5نماینده آن برای نخستین بار کسوت 

نمایندگی مردم را تجربه می کنند.
انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس نشان 
داد که با وجود مباحثی که پیش از آغاز به کار 
مجلس در محافل سیاسی مطرح بود، مجلس 
یازدهم می تواند بدون تنش و حاشیه سیاسی 
امــور را به پیش ببرد و انتخــاب محمدباقر 
قالیباف منتخب اول مــردم تهران به عنوان 
رئیس مجلس شــورای اسامی با رأی قاطع 
نمایندگان، انسجام درونی مجلس یازدهم را 

در گام نخست به رخ کشید.
پیام رهبر فرزانه انقاب به مجلس نقشه راه روشن 
قوه مقننه در چهار سال پیش رو است که حرکت 
در این مسیر و اقدام های عملی و مؤثر برای تحقق 
مطالبات رهبری می تواند چشــم انداز روشنی را 

برای موفقیت مجلس آینده ترسیم کند.
شــاید یکی از مهم ترین مباحثی که در ماه های 
اخیر در محافل سیاســی مطرح شــد، جایگاه 
مجلس شورای اسامی و تثبیت موقعیت »رأس 
امــور« برای نهاد قانون گذاری کشــور بود. البته 
مجلس که برخاســته از رأی مردم و نماد مردم 
ســاالری اسامی است و با تصویب قوانین مورد 
نیاز جامعه و نیز برنامه های پنج ساله و ساالنه در 
واقع حرکت قطار اجرایی کشور را به سوی اهداف 
بزرگ انقاب ریل گذاری می کند و وظیفه نظارت 
بر اجرای قوانین با استفاده از ابزارهای قانونی را 
برعهده دارد، قطعاً باید در »رأس امور« باشد. اما 
آنچه از منظر رهبــر انقاب می تواند مجلس را 
در این جایگاه بنشاند، عملکرد نمایندگان است. 
ایشان شناخت درســت از شرایط و اولویت های 
کشور و انجام وظیفه قانون گذاری با کارشناسی، 
حضور فعال و منظم، پاکدستی و امانت داری را 
شــروط الزم برای موفقیت مجلس و البته آفات 
آن را سرگرم شدن به حواشی زیان بار، وارد کردن 
انگیزه های ناسالم شخصی و جناحی، سهل انگاری 
در کار و دسته بندی های ناسالم قومی و منطقه ای 
و قبیله ای برشــمردند. بایدهــا و نبایدهایی که 
متأسفانه بی توجهی به آن ها مصادیق زیادی در 
بین نمایندگان ادوار گذشته مجلس دارد. اظهار 
نظرها و آرای غیرکارشناسی و »خود عالم پنداری« 
برخــی از نمایندگان و بی نیاز دانســتن خود از 
مشاوره متخصصان و کارشناسان از آفت های رایج  

نمایندگی است. 
در این میــان آنچه بیش از هر چیز به جایگاه 
مجلس لطمه وارد می کند و آن را از »رأس امور 
بودن« فرود می آورد، ورود نمایندگان به ثروت 
اندوزی و بده بســتان های سیاسی و اقتصادی 
اســت. اختیارات نظارتی نمایندگان ابزار آنان 
برای حل مشکات جامعه و اصاح امور کشور 
است، نه اهرم فشار برای پر کردن جیب خود و 

وابستگان خویش! 
وقتی دو نماینده مجلس در آخرین روز نمایندگی 
خود به عنوان محکومان پرونده مافیای خودرو 
روانه زندان می شــوند، در واقــع حیثیت نهاد 
قانون گذاری کشور را خدشه دار می کنند؛ بنابراین 
پاکدســتی و پرهیز نمایندگان از ثروت اندوزی 

شرط حفظ کیان پارلمان است.
شــاید بتوان مهم ترین فراز از پیام رهبری -که 
مســئولیت مجلس یازدهم و البته دیگر قوای 
کشــور را مضاعف و ســنگین می کند- اولویت 
»فرهنگ واقتصاد« و نامطلوب بودن نمره عدالت 
در کشور دانست. ایشان فرمودند: »در باب اقتصاد 
عاوه بر مشکات عمده مشهود، باید اذعان کنیم 
که در دهه پیشــرفت و عدالت نمره مطلوبی در 
باب عدالت به دست نیاورده ایم«. شکاف طبقاتی و 
سر برآوردن کاخ های برآمده از ثروت های بادآورده 
در برابر کوخ های محرومان و مستمندان جامعه و 
ریزش اقشار متوسط جامعه به دهک های پایین 
هرم اجتماعی و حفره های فساد در ارکان کشور 
واقعیتــی غیر قابل انکار اســت که با جمهوری 
اســامی- که پرچمدارعدالت خواهی اســت- 

سنخیتی ندارد. 
اگرچه مجلس یازدهم اولویت های مهمی پیش 
رو دارد، ولــی اگر همه توان خود را برای جبران 
همین نقیصه به کار گیرد،  شاید دیگر اولویت ها 
نیزبا گسترش عدالت در جامعه پوشش داده شود.

آیا مجلس یازدهم پاسخگوی مطالبه رهبری و 
مردم در تحقق عدالت تراز جمهوری اســامی 

خواهد بود؟

واکنش وزارت خارجه به اتفاقات ©
دردناک در مینیاپولیس آمریکا

سیاست: وزارت امور خارجه جمهوری اسامی 
ایران درباره اعتراضات کنونــی در آمریکا اعام 
کرد: »جمهوری اسامی ایران از قتل رقت انگیز 
سیاه  پوستان ابراز تأســف کرده، تبعیض نژادی 
مرگ آور در آمریکا را تقبیح می کند و از مقام های 
آمریکایی می خواهد کــه عدالت را در خصوص 
این گونه قتل ها اجرا کنند«. وزارت خارجه ایران 
همچنین در این توییت تأکید کرده است: »صدای 
معترضان باید شنیده شود. بدین منظور، سرکوب 
آمریکایی های رنج  دیده و محدودیت رسانه ها باید 

به سرعت متوقف شود«.

صدای مردم   

سیاست داخلی

شماره پیامک: 30004567

پس از گفت وگو  
با رئیس کل بانک 
مرکزی همچنان 
ایراد های فنی 
اعضای شورای 
نگهبان باقی ماند

بــــــــرش

 ایسنا  حجــت االسام و المســلمین حسن  روحانی در جلسه 
ستاد مقابله با کرونا با بیان اینکه کرونا همچنان به عنوان مسئله 
اصلی و مهم در کشــور ما ظهور و بروز دارد، خاطرنشان کرد: این 
ویروس موجب تحوالت بسیار زیادی در مسائل سیاسی، اجتماعی، 
بهداشتی و فرهنگی شد. پیش از این مرزها کمرنگ شده بودند، اما 
کرونا موضوع مرزها را پر رنگ کرد. مهاجرت و سفر را تغییر داد و 
امروز ما با شرایط جدید مواجه ایم. رئیس جمهور با بیان اینکه در 
این شرایط زندگی ما محدودتر و بخشی از آن مجازی شده است، 
تصریح کرد: مردم باید باور کنند که به زودی ما نمی توانیم به شرایط 
پیش از کرونا برگردیم و برای مدت طوالنی باید ســبک زندگی را 
تغییر داده و محدودیت ها را بپذیریم و بخشی از زندگی ما باید به 

فضای مجازی برود. 

چرااکنونکارسختترشدهاست؟»
روحانی افزود: مثل گذشــته که می توانستیم جمع های ۱0 تا ۲0 
نفره کنار هم داشته باشیم باید برای مدتی از آن صرف نظر کنیم 
و این رفتار را ترک کنیم، اجتماعات باید کوچک باشد و با فاصله 
اجتماعی همراه باشد. اکنون شرایط سخت تری از اسفند و فروردین 
داریم؛ چون در آن ماه ها با کســانی رو به رو بودیم که عایم این 
بیماری را به وضوح داشتند و اصاً خودشان می دانستند که مبتا 
شــده اند، اما اکنون شکل مسئله عوض شده است و ممکن است 
عایم ظاهری کرونا را نداشــته باشــند از این رو باید حتماً تست 
بگیریم و وقتی هم تست می گیریم افراد باورشان نمی شود که مبتا 
هستند؛ بنابراین اکنون کار سخت تر شده است. وی ضمن قدردانی 
از قهرمانــان کادر درمانی ادامه داد: هیچ وقت در جامعه نبوده که 
چند ماه دبستان، دبیرستان و دانشگاه ها تعطیل باشند و طبیعی 
است که خانواده ها نگران باشند، اما ناچاریم که بخشی از آموزش 
را به طور مجازی و بخشی را حضوری برگزار کنیم؛ چرا که شرایط 

کاماً متفاوت شده است.
رئیس جمهــور در عین حال تأکید کرد که القای ترس و اضطراب 

و عدم قطعیت نســبت به آینده مفید نیست و افزود: باید تصمیم 
را بر این بگیریم که با ویروس کرونا بناست ماه ها زندگی کنیم، اما 
زندگی توأم با احتیاط کامل. در حال حاضر واکســنی برای درمان 
این ویروس نیســت و ویروس هم از این شهر به آن شهر در حال 

چرخش است.
روحانی گفت: سامان دادن به زندگی و اقتصاد مردم در این شرایط 
مهم اســت. در حال حاضر در بخش تولید دچار تفاوت فاحش در 
فعالیت بخش های مختلف نیستیم، اما در بخش خدمات نسبت به 
شرایط قبلی فاصله داریم. در مدت مواجهه با این ویروس شرایط 
عید نوروز، ماه رمضان و اکنون تابستان را داریم تجربه می کنیم که 

هر کدام شرایط خاص خود را داشته و دارند.

آیاسفردرتابستانممنوعاست؟»
بر اساس این گزارش،  رئیس جمهور با بیان اینکه با شروع تابستان 
ســفرها هم شروع شده و این شــرایط را برای ما سخت می کند، 
گفت: من نمی خواهم بگویم ســفر ممنوع شود، بلکه باید با کرونا 
زندگــی کرد، ولی با احتیاط کامل و مراقبت ها و همچنین رعایت 
پروتکل های بهداشتی. روحانی خاطرنشان کرد: ما روزانه در حال 
پایش شرایط هستیم تعداد مبتایان نباید برای مردم نگران کننده 

باشــد؛ زیرا تعداد مبتایان جدید بر مبنای تستی است که انجام 
می شود و ممکن است طرف هیچ عایمی نداشته باشد، ولی برای 
اینکه دیگران را مبتا نکند، در قرنطینه خانگی قرار بگیرد؛ بنابراین 
مردم نگران نباشند. معیار دیگر ما R ZERO است که مخصوص 
شــدت اپیدمی است، در این معیار اگر عدد باالی یک باشد، جای 
نگرانی است که البته این عدد در کشور ما زیر یک است، اما برخی 
 استان ها باالی یک رفته بودند. اشغال تعداد تخت بیمارستان و درصد 
آنتی بادی جمعیت نیز از دیگر معیارهاست. اگر 40 درصد جمعیت 
دارای آنتی بادی باشند، کمی خیال ما راحت می شود، اما هنوز به 

این نقطه نرسیده ایم.
رئیس جمهور با تشــکر از تاش های کادر درمانی کشــور گفت: 
طبیعتاً کادر درمانی باید تاکنون خسته شده باشند، اما روحیه آن ها 
باالست و ما هم مشــکلی از بابت خستگی کادر درمان و کمبود 
تجهیزات پزشکی نداریم؛ تقاضای ما از مردم مراقبت بیشتر و رعایت 

دستورالعمل های پزشکی است.

بررسیاحتمالبازگشاییصحنهایمطهردرشب»
رئیس جمهــور همچنین گفت: در این جلســه تصمیم گرفتیم 
که مســاجد در سراســر کشــور برای نمازهای روزانه با رعایت 
دستورالعمل های پزشکی باز شود. محدودیت فعالیت پاساژها که 
تا ســاعت ۶ بود را برداشــتیم، البته این بازگشایی ها به این معنا 
نیست که خطرات کاهش یافته است، بلکه به این معناست که باید 
با احتیاط کارهای روزمره انجام شود. در جلسه همچنین مطرح شد 
که صحن های مطهر که صبح ها باز هستند، شب ها هم باز باشند که 
بنا شد بررسی ها انجام شود تا در جلسه بعد درباره آن تصمیم گیری 
شــود، درباره سالن های اجتماعات باید با دقت و سرعت کمتر به 
سمت گشایش برویم. روحانی در پایان خطاب به مردم گفت: مردم 
اگر به ســفر می روند دستورات پزشــکی را رعایت کنند تا با موج 
جدیدی از بیماری مواجه نشده و مجبور نشویم مقررات سختی در 

برخی شهرها در نظر بگیریم.
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واکنش انگلیس، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا به لغو معافیت های هسته ای

خواستار بازگشت ایران به تعهدات برجامی هستیم!
 سیاست   سخنگویان وزرای خارجه سه کشور اروپایی فرانسه، 
انگلیس و آلمان به همراه مســئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا بیانیه ای مشترک درباره برجام منتشر و خواستار بازگشت 
ایران به »تبعیت کامل« به تعهدات برجامی این کشــور شدند. 
به نوشته وبسایت وزارت خارجه انگلیس، سخنگویان مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه فرانسه، آلمان 
و انگلیس یک بیانیه مشــترک منتشــر کردند. در این بیانیه 
آمده اســت: »ما عمیقاً از تصمیم آمریکا برای خاتمه دادن به 
معافیت های تحریمی ناظر بر پروژه های هسته ای مرتبط با برجام 
در ایران از جمله پروژه نوســازی ]رآکتور[ اراک متأسفیم. این 
پروژه ها که مورد تأیید قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت سازمان 
ملل هستند، در خدمت منافع عدم اشاعه هستند و به جامعه 
بین المللی تضمین ها در خصوص ماهیت صرفاً صلح آمیز و ایمن 

فعالیت های هســته ای ایران را ارائه می دهد«. سخنگویان سه 
کشــور اروپایی و اتحادیه اروپا تصریح کردند: »ما به مشورت با 

شرکایمان برای بررسی نتایج این تصمیم ایاالت متحده ادامه 
می دهیم«. آن ها برجام را »یک دستاورد کلیدی در معماری عدم 
اشاعه جهانی و در حال حاضر تنها راه برای اطمینان از ماهیت 
صرفاً صلح آمیز برنامه هسته ای ایران« خواندند. در ادامه بیانیه 
آمده است: »به همین دلیل است که ما به طور پیوسته با هدف 
اطمینان از اجرای کامل و مؤثر تعهدات برجام به ویژه بازگشت 
ایــران به تبعیت کامل و بدون تأخیر خود به تعهدات برجامی 
تاش کرده ایم«. اظهارنظر تازه این سه کشور اروپایی و اتحادیه 
اروپا درباره ضرورت بازگشــت ایران به تبعیت کامل از تعهدات 
برجامی در شرایطی مطرح شده که با وجود گذشت بیش از دو 
سال از خروج غیرقانونی آمریکا از این توافق و وعده های مکرر 
اروپایی ها درباره جبران این خروج، آن ها اقدامی مؤثر در عمل به 

قول هایشان به ایران انجام نداده اند.

انرژی هسته ای
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  »مرثیه آفتاب« در آستانه سالگرد رحلت امام خمینی)ره(   آستان: شب شعر مجازی مرثیه آفتاب به منظور بزرگداشت سالگرد رحلت امام خمینی)ره( با مشارکت انجمن های شعر رضوی سراسر کشور 
در قالب شــعرخوانی جمعی از شــاعران مطرح کشــوری، دوشنبه 12 خرداد 99 از ساعت 18 برپا و از طریق صفحه اینســتاگرام این مؤسسه به صورت زنده )آنالین( پخش خواهد شد.غالمرضا سازگار، محمدجواد 
غفورزاده)شفق(، سیدهاشم وفائی، حسین اسرافیلی، علی محمد مؤدب، محمدمهدی سیار، محسن ناصحی، اسماعیل سکاک، عاطفه جوشقانیان و معصومه هرمزی مقدم در این محفل ادبی مجازی شعرخوانی می کنند. 

نگاهی به فعالیت های آستان قدس رضوی در روزهای کرونایی 

در پناه امام رئوف)ع( ©
آستان/ ســارا صالحی: همیشه تا 
حرف مشــهدالرضا و زیــارت و حرم 
مطهر رضوی به میــان می آید؛ حرف 
زائران امام هشتم)ع( هم پیش کشیده 
می شود و مهیا کردن زمینه زیارت آرام 
و آســان برای آن ها. اما شاید برخی به 
وســعت مفهوم زائر، معنی همسایه و 

اهمیت مجاور بودن زیاد اشــراف نداشته باشند. ویروس منحوس کرونا با همه 
مشــکالتی که به دنبال خود آورد، یکسری مفاهیم کمرنگ شده و کمتر دیده 
شده را به همه یادآور شد. شّری که با تغییر زاویه نگاه، توانست در برخی جهات 
فرصت های تازه ای به وجود بیاورد.با انتشــار بیماری کرونا، آستان قدس رضوی 
برای امدادرســانی و ارائه راهکارهای عملی به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر 
بیماری پیشــگام شد. در زمان بسته بودن اماکن متبرکه، آنچه بیش از هر خط  
مشی دیگری مدنظر مدیران آستان قدس رضوی قرار گرفت، توجه به محرومان 
و نیازمندان کل کشــور بود. این مجموعه با طرح های همه جانبه برای اقشــار 
بی بضاعت، به سهم خود گامی در راستای رفع محرومیت برداشت. این گزارش 

گوشه ای از اقدام های آستان قدس رضوی در سه ماهه اخیر را بازگو می کند.
 
اطعام با غذای متبرک»

از آغاز بحران شــیوع ویروس کرونا، به دســتور تولیت آســتان قدس رضوی و 
به منظور حمایت از اقشــار آســیب دیده از بیماری، برنامه توزیع غذای متبرک 
حضرت رضا)ع( در طرحی سراسری با عنوان »نسیم مهر رضوی« بین نیازمندان، 
روستاییان، بیماران و کادر درمانی بیمارستان های درگیر کرونا در سراسر کشور به 
اجرا درآمد. مطابق این طرح از بهمن  سال گذشته، در همه بیمارستان های درگیر 
درمان بیماران مبتال به کرونا در مراکز استان ها، غذای متبرک حضرت رضا)ع( به 
تعداد 150 هزار وعده توزیع شده است. از این بین، 28 هزار وعده غذای متبرک 
تحت عنوان همین طرح در بیمارستان های دارای بیماران مبتال به کرونا و بین 
نیازمندان ساکن 29 شهرستان  خراسان رضوی توزیع شد. همچنین از آغاز شیوع 
بیماری، ساکنان روستاهای دوردست با فواصل باالی 40 کیلومتر از شهر مشهد 

نیز از غذای متبرک حضرت متنعم شدند.
به عالوه، از شب نخست ماه مبارک رمضان، آستان قدس رضوی با تهیه و تدارک 
10 هزار وعده غذای گرم ویژه افطار به خانواده های محروم مشــهدی رسیدگی 
کرد. روزانه حدود 6 هزار کاســه ســوپ، حدود 4 هزار وعده غذای اصلی و نیز 
5 هزار قرص نان با مشارکت تشکل های مردمی حاشیه شهر مشهد آماده می شد. 
224 مسجد حاشیه شهر مشهد به صورت روزانه از سوی دفتر نمایندگی آستان 
قدس مسئولیت توزیع ســهمیه های غذا از آشپزخانه مرکزی بین خانواده های 

نیازمند منطقه خود را برعهده گرفتند.

تهیه و توزیع بسته های معیشتی و بهداشتی»
آستان قدس رضوی در یکی از نخستین اقدام های خود از آغاز شیوع کووید19، 
ذیل برنامه ریزی و اجرای طرحی با عنوان »ســفره مهربانی«، 700 هزار بســته 
کمک معیشــتی را بین نیازمندان سراسر کشور توزیع کرده است. از این مقدار، 
50 هزار بسته کمک  معیشتی عیدانه شامل مواد غذایی، لوازم بهداشتی و اقالم 
فرهنگی را ویژه اقشــار کم برخوردار حاشیه شهر مشهد تهیه و تدارک دید. به 
مناســبت فرا رســیدن ماه مبارک رمضان، دوباره آماده سازی و توزیع 50 هزار 
بسته کمک  معیشتی دیگر در مناطق حاشیه ای شهر در دستور کار قرار گرفت.

در طرح دیگری ویژه مــاه ضیافت الهی با عنوان »کرامت رضوی« نیز 100هزار 
بســته  افطاری برای اقشار بی بضاعت حاشــیه شهر مشهد با کمک دانشجویان 
دختر و پسر دانشگاه های فردوسی و آزاد اسالمی در کنار خادمان آستان قدس 

بسته بندی و توزیع شد. 
این بســته ها با ارزش 50 هزار تومان شامل اقالمی چون شیر، خرما، پنیر، حلوا 
ارده، نشاسته و شکر بود.همچنین به پیشنهاد تولیت آستان قدس رضوی، جمعی 
از خادمان خّیر آســتان قدس برای کمک به خانواده های نیازمند شهر مشهد در 
طــول ماه مبارک رمضان، در رواق امام خمینــی)ره( حرم منور حضرت رضا)ع( 
مســتقر و اقدام به تهیه و آماده ســازی 14هزار بسته کمک معیشتی برای اقشار 
بی بضاعت مشهد کردند. در ماه مبارک رمضان به صورت روزانه بیش  از یک هزار 
بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع شد.طرح پرداخت حساب دفتری خانواده های 
کم برخوردار حاشیه نشین شهر مشهد به مناسبت والدت حضرت ولی عصر)عج( 
در دو مرحله از دیگر برنامه های آستان قدس برای حمایت از خانواده های محروم 
مشهدی است. در مرحله نخست اجرا در ماه شعبان، بدهی دفتری افرادی که مدت 
زیادی نســبت به تسویه حساب خود به فروشگاه های مواد غذایی مراجعه نکرده 
بودند، تا سقف بدهی 200 هزار تومان تسویه شد. مرحله دوم این طرح نیز با عنوان 
»آقا حساب کردند«، با حضور 14 گروه از خادمان و خادمیاران آستان قدس در دو 

روز در فروشگاه های مواد غذایی و تره بار اطراف مشهد انجام شد.

اجرای طرح های فرهنگی»
در مدت قرنطینه و محدودیت حضور اجتماعی مردم مشــهد، آســتان قدس 
برنامه های مختلفی را با هدف شادی آفرینی و امیدبخشی عمومی طراحی و اجرا 
کرد.از همین رو سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی مجموعه برنامه »آقا سالم« 
را در پنج محور برگزار کرد. »#مثل_مســجد«، »#به_توان_مهربانی«، »#خانه _

ات_آباد«، »#به _وقت_لبخند« و »#بهار_خوان« محورهای این مجموعه برنامه را 
تشکیل می دادند.همچنین مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی نیز پویشی را با 
عنوان »با قرآن در خانه بمانیم« در روزهای فاصله گذاری اجتماعی اجرا کرد. در 
این پویش حجت االسالم قرائتی در بستر فضای مجازی مباحث تفسیری کوتاهی 
را از سوره »شعراء« بیان می کرد و در ادامه، آیات کالم وحی قرائت می شد. ضمناً 
مســابقه ای از مفاهیم این سوره برای بزرگساالن و مسابقه نقاشی برای کودکان 

در این پویش برگزار شد.
در این روزها با همکاری مشترک دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان 
و مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس، نماهنگی با تصاویر و همنوایی مردم 
مشهد تولید و منتشر شد. این نماهنگ با اشعاری با موضوع حضرت مهدی)عج( 
و سالمت در فضای سه مجتمع مسکونی در سه نقطه از شهر اعم از بولوار نماز، 
بولوار فردوسی و منطقه رسالت مشهد و با مشارکت غیرمستقیم هنرمندان گروه 
سرود آوای رضوان مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی با ساکنان 
این مناطق تولید و اجرا شد.همزمان با فرا رسیدن خجسته میالد امام عصر)عج( 
نیز آستان قدس رضوی با رعایت همه نکات بهداشتی و به منظور ایجاد روحیه 
شــادی و نشــاط در شهر مشهد، کاروان شادی و ســرودی را با عنوان »کاروان 
بهشت« در خیابان های مشهد به راه انداخت. گروه سرود آستان قدس رضوی در 
مدت چند شب روی سه دستگاه کشنده در حال حرکت از ساعت 20 تا 22 به 

اجرای زنده سرود پرداختند.

آستان:  چهل و ششمین جلسه ستاد کرونا 
اســتان خراســان رضوی با حضور آیت اهلل 
علم الهــدی؛ نماینده ولی فقیه در اســتان، 
تولیت  مروی؛  والمســلمین  حجت االسالم 
آستان قدس رضوی، علیرضا رزم حسینی؛ 
استاندار خراسان رضوی و اعضای این ستاد 
به میزبانی آستان قدس رضوی در حرم مطهر 

امام رضا)ع( تشکیل شد.
در ابتدای این جلسه حسن جعفری؛ معاون 
سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری 
خراسان رضوی، مصطفی خاکسار قهرودی؛ 
قائــم مقام تولیت آســتان قــدس رضوی، 
سیدمحمدحسین بحرینی؛ رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد، محمدحسین صالحی؛ 
دبیر شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر 
خراسان رضوي، غالمعلی صادقی؛ رئیس  کل 
دادگســتری خراسان رضوی، حجت االسالم 
والمســلمین صفدري؛ مدیــر کل اطالعات 
خراســان رضوي، ســردار یعقوبعلی نظری؛ 
فرمانده سپاه امام رضا)ع(، مصطفی فیضی؛ 
سرپرست معاونت اماکن متبرکه و امور زائران 
حرم مطهر رضوی و تعدادی از اعضای ستاد 
گزارشی از اقدام های انجام گرفته در راستای 
کنترل، پیشــگیری و مقابله بــا کرونا، روند 
شیوع این ویروس در استان، خدمات درمانی 
صورت گرفته، امدادرســانی های انجام شده 
به آســیب دیدگان و محرومان و تعمیرات و 

بازگشایی حرم مطهر رصوی ارائه کردند.

آستان قدس رضوی مخالف ایجاد »
محدودیت زمانی برای زیارت است

ســپس حجت االسالم والمســلمین احمد 
مروی، تولیت آســتان قدس رضوی ضمن 
قدردانی از دســتگاه ها و بخش های مختلف 
استان خراســان رضوی در همکاری با این 
آستان مقدس، اظهار کرد: در این مدت تمام 
دستگاه ها و بخش های استان نهایت همکاری 
را با آستان قدس داشتند؛ از علمای محترم 
استان به خصوص نماینده محترم ولی فقیه 
در اســتان حضرت آیــت اهلل علم الهدی در 
پشتیبانی معنوی، سپاســگزار هستم .وی 
افزود: ما طبق دستور رهبری معظم انقالب 
خود را موظف می دانیم که مصوبات ســتاد 
ملی کرونــا را کامالً اجرا کنیم و تاکنون نیز 
چنین بوده است، اما همان گونه که رهبری 
معظم انقالب توجه به دستور ستاد ملی کرونا 
را به تمام مسئوالن متذکر شدند، از ستاد نیز 
خواســتند در خصوص مکان های مذهبی با 
مسئوالن مربوطه مشورت شود.تولیت آستان 
قدس رضــوی ابراز کرد: ما بر اســاس نظر 
کارشناســی مخالف ایجاد محدودیت زمانی 
برای امر زیارت هستیم و معتقدیم باز و بسته 
کردن صحن های مطهر در زمان های مقرر، 
ضمن اینکــه بی احترامی به این حرم مطهر 
است، خود نقض غرض بوده و موجب ایجاد 

اجتماع بیشتر مردم می شود.
حجت االسالم والمسلمین مروی با تأکید بر 
اینکه آســتان قدس رضوی نه تنها با هیچ 
بخشــی در کشــور بلکه با هیچ کجای دنیا 
قابل قیاس نیست، تصریح کرد: موضوع ابالغ 
بازگشایی حرم های مطهر با ستاد ملی کرونا 
اســت، اما نحوه بازگشــایی آن باید برعهده 

آستان های مقدس باشد.
وی بــا بیان اینکــه روزانه در میــان زائران 
حاضر و سخنان آن ها را می شنوم، ابراز کرد: 
زائران از بنده می پرسند )شما در سخنرانی 
خود گفتید نگران سالمت زائران هستم لذا 
محدودیت زیارت ایجــاد کردید، اکنون آیا 
محدود کردن زمان زیــارت در زمان آفتاب 
و گرمای هوا در راســتای ســالمت زائران 
است؟( و من پاسخی برای آن ندارم. تولیت 
آستان قدس رضوی با تأکید براینکه وظیفه 
اصلــی ما و همه خادمان امام رضا)ع( تکریم 
زائران است، افزود: شرایط موجود نه تنها در 
راســتای تکریم زائران نبوده بلکه تهدیدی 
برای سالمت مردم اســت و بایستی دولت 
هرچه ســریع تر نسبت به تصمیم های خود 
تجدیدنظر کند.حجت االســالم والمسلمین 

مروی با اشــاره به اینکه ما خود را موظف به 
اجرای دستورات ستاد کرونا می دانیم، افزود: 
هماهنگی باید دوطرفه باشد اما اکنون چنین 
شرایطی نیست و ما انتظار داریم ستاد ملی 
کرونا نظرات کارشناسی آستان ها را بشنود و 

سپس تصمیم بگیرد.

چرخ اقتصاد مردم ضمن رعایت مسائل »
بهداشتی باید بچرخد

در ادامه آیت اهلل سیداحمد علم الهدی، نماینده 
ولی فقیه در اســتان خراسان رضوی با بیان 
اینکه آستان قدس رضوی تولیت محور است و 
شرعاً هیچ کسی در امور آستان قدس رضوی 
منهای نظر متولی حــق دخالت ندارد، ابراز 
کرد: موضوع ســاعات بازگشایی حرم مطهر 
از امــوری بوده که در حوزه اختیارات تولیت 
آستان قدس رضوی است و ستاد ملی کرونا 
بایســتی این امر مهم را به آن ها واگذار کند 
تا به نحو شایسته با تأکید بر حفظ سالمت 
مردم انجام شود. موضوع وضعیت اقتصادی 
مردم در شرایط شیوع کرونا از دیگر مواردی 
بود که آیت اهلل علم الهدی در این جلســه به 
آن اشــاره و خاطرنشان کرد: امروز به سبب 
شیوع کرونا بسیاری از مردم بیکار شده و با 
مشکالت معیشتی روبه رو شده اند، خسارت 
بســیار بزرگی از نظر اقتصادی به مردم وارد 
شــده است، کارشناســان امر باید برای این 
موضوع تدبیری بیندیشــند تا چرخ اقتصاد 

ضمن رعایت مسائل بهداشتی بچرخد.

محدودیت ساعت سبب تراکم جمعیت »
و تشدید بیماری می شود

علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی 
نیز در این جلسه به دستاوردها و موفقیت های 
نظام جمهوری اســالمی در کنترل بیماری 
کرونا اشــاره و ابراز کرد: خوشــبختانه نظام 
جمهوری اســالمی در حــوزه پیش بینی، 
پیشــگیری، مقابله و درمان ایــن بیماری 
ســربلند بیرون آمد و به لطف امام رضا)ع( 
موفقیت های بســیار خوبــی در کنترل این 

بیماری حاصل شد.
وی با بیان اینکه رســانه ملی، شــبکه های 
مجازی و اصحاب رسانه به خوبی مردم را از 
خطر این ویروس مطلع کردند، عنوان کرد: 
حوزه درمان استان در مقابله با ویروس کرونا، 
امتحان خوبی پس داد و نشــان داد توانایی 
مقابله با این ویروس را دارد به طوری که در 

استان با حداقل تلفات روبه رو شدیم.
برخالف  کــرد:  تصریــح  رزم حســینی 
پیش بینی ها کــه از رقم خــوردن یک 
فاجعه در استان خراسان رضوی حکایت 
داشت، به لطف و عنایت حضرت رضا)ع( 
و یکصدایی تمام دستگاه ها و بخش های 
اســتان، امروز استان خراســان رضوی 
شــرایط خوبی را در کنترل این ویروس 

در کشور دارد.
استاندار خراســان رضوی ضمن قدردانی از 
همراهی هــا و همکاری های آســتان قدس 
رضوی برای پیشــگیری و مقابله با ویروس 

کرونــا، ابراز کرد: من شــهادت می دهم که 
آقای مروی؛ تولیت آستان قدس رضوی چه 
سختی هایی را در بستن حرم متحمل شدند 
و مقاومتی که این بزرگوار در این کار بسیار 
مهم، ســخت و تاریخی برای حفظ سالمت 
مردم متحمل شــدند، قابل قدردانی است؛ 
هیچ کدام ما قلبــاً از ایجاد محدودیت برای 

زیارت راضی نبودیم.
رزم حســینی با بیان اینکه 
دغدغه های تولیت آســتان 
قدس رضــوی در خصوص 
زمانی  محدودیــت  عــدم 
برای زیــارت را در مکاتبات 
ســتاد  به  تماس هایــی  و 
ملی کرونــا منتقل کرده ام، 
عنوان کرد: دانشــگاه علوم 
پزشکی کتباً اعالم کرده که 
محدودیت ســاعت موجب 
تراکم جمعیت و تشــدید 
بیمــاری می شــود و باید 
شرایط تشرف 24 ساعته به 
حرم مطهر فراهم باشد، این 

موضوع را به تهران منعکس کردیم و پیگیری 
نیز می کنیم. استاندار خراسان رضوی یادآور 
شــد: در مقوله مبارزه بــا کرونا یکصدایی و 
وحدت رویه در استان خراسان رضوی برقرار 
بود و همان گونه که آغاز ایجاد محدودیت ها 
با همدلــی بود، ختم آن نیز با همدلی میان 
تمــام دســتگاه ها و بخش ها خواهــد بود.

تولیت آستان قدس رضوی درچهل و ششمین جلسه ستادمقابله با کرونا استان خراسان رضوی:  

مخالف محدودیت زمانی برای زیارت هستیم

 هماهنگی باید 
دوطرفه باشد 

اما اکنون چنین 
شرایطی نیست و ما 

انتظار داریم ستاد 
ملی مقابله با کرونا 
نظرات کارشناسی 
آستان ها را بشنود 

و سپس تصمیم 
بگیرد

بــــــرش

در همه روزهای سال بازاریان و کسبه اطراف 
حرم مطهر خودروهای خــود را 12 تا 14 
ساعت در پارکینگ ها قرار می دادند و بابتش 
نهایتاً 7هزار تومان پرداخت می کردند. برای 
همین هم زائران مشــهدی و غیرمشهدی 
به سختی جایی برای پارک پیدا می کردند. 
پیشنهاد می شود نهایت ساعات پارک ماشین 
در پارکینگ ها را سه ساعت قرار دهید و مازاد 

آن را ساعتی 5هزار تومان بگیرید.
09150008972

ســالم. از همه خدمتگزاران حرم مطهر و 
نیروهای محترم انتظامی بابت زحمات این 

روزها تشکر می کنم.
09330001830

آستانآستان
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9258 یکشنبه 11 خرداد 1399  8 شوال 1441 31 می 2020  سال سی و سوم   شماره 

خبر

صدای مردم

آگهی مزایده فروش نقدی 40 راس جوانه پروار هلشتاین 
تاریخ مزایده  شنبه مورخ 99/3/17 ساعت 10 

آخرین مهلت ارائه پیش��نهادات :س��اعت 9 صبح روز ش��نبه 99/3/17
  جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت فرم شرکت در مزایده با تلفن 
05138421523 تماس حاصل و یا به آدرس بلوار بعثت احمدآباد ، بین 
رضا و طالقانی پالک 50 مراجعه فرمایید. به پیشنهادات مبهم -مشروط 

و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
س��ازمان موقوفات مل��ک در رد یا قبول یک یا کلیه پیش��نهادات مختار 

است .
سازمان موقوفات ملک 
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رض�وی در نظر دارد فراخ�وان ارزیابی کیفی جه�ت برگزاری مناقص�ات عمومی یک مرحل�ه ای خدمات 
پیمانکاری زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:

1- طرح آبرسانی به روستای رزداب شهرستان خواف  به شماره فراخوان 2099001446000011
2- طرح آبرسانی مجتمع روستای قوش آغل()فاز 5( شهرستان نیشابور به شماره فراخوان 2099001446000012

3- طرح آبرسانی مجتمع روستای شیرخون )فاز 4( شهرستان زاوه به شماره فراخوان 2099001446000013
4- طرح آبرسانی روستای گنده بر شهرستان کاشمر به شماره فراخوان 2099001446000014

5- طرح آبرسانی مجتمع  اوندر )فاز 5( شهرستان کاشمر به شماره فراخوان 2099001446000015
6- طرح ابرسانی مجتمع مزینان-فاز 3 شهرستان داورزن به شماره فراخوان 2099001446000016

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
)س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند. تاریخ انتش�ار فراخوان در س�امانه 1399/03/10 می باش�د. اطالعات و اس�ناد مناقصه عمومی پس از 

برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 99/03/22

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه 99/04/05
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768  و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی-شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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"قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم"

اول» فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری « ت 
وب��

ن

مسئول خادمیاران رضوی این 
شهرستان خبر داد

توزیع 700 بسته معیشتی ©
 بین نیازمندان  راین

آستان: مسئول خادمیاران رضوی شهرستان 
راین استان کرمان گفت: در روزهایی که کشور 
و مردم درگیر بیماری کرونا بودند خادمیاران 
رضوی شــهر راین، عالوه بر ارائه خدمات به 
جامعه هدف و نیازمندان 700 بسته معیشتی 
بین نیازمندان توزیع کردند. حجت االســالم 
حسن علیدادی سلیمانی؛ امام جمعه و مسئول 
خادمیاران رضوی راین بیان کرد: متأســفانه 
شــیوع ویروس کرونا و درگیر شدن کشور با 
بیماری کووید19 تبعات منفی بسیاری برای 
مردم داشت.وی افزود: آستان مقدس حضرت 
امام رضا)ع( به عنوان قطب مذهبی و معنوی 
کشــور در روزهایی که هر ساله و همزمان با 
ســخنرانی مقام معظم رهبری پذیرای خیل 
عظیمی از مشتاقان و دلدادگان بود با تبعیت 
از نظر کارشناسان بهداشت و درمان و ستاد 
ملی مقابله با کرونا تعطیل شد و خأل بزرگی 
در دل بسیاری از مشــتاقان زیارت حضرت 
رضا)ع( ایجاد کرد.حجت االســالم علیدادی 
سلیمانی افزود: تعطیلی و عدم پذیرش زائران 
در روزهای شیوع ویروس کرونا چیزی نبود که 
بتواند سفره و خوان گسترده حضرت شمس 
الشموس)ع( را برچیند؛ از این رو تولیت آستان 
قدس رضوی با اجــرای برنامه هایی دیگر در 
سراسر کشور سعی در میهمان کردن افراد به 
ویژه نیازمندان، بیماران و مدافعان سالمت بر 

سر خوان کریمانه اهل بیت)ع( کرد.

در بخش عضویت و امانت 
فعالیت کتابخانه های رضوی ©

از سر گرفته شد
آســتان: معاون کتابخانه های ســازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اســناد آستان 
قدس رضــوی، از آغاز بــه فعالیت بخش 
عضویــت و خدمات امانت کتــاب از دهم 
خرداد ماه در کتابخانه های این سازمان پس 
از سه ماه تعطیلی خبر داد.حسین خسروی 
با اعالم این خبر گفت: کتابخانه های آستان 
قدس رضوی با دریافت مجوز از معاونت امور 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با 
توجه به دستورالعمل های بهداشتی تدوین 
شده در کتابخانه های سازمان به ارائه خدمات 
در دو  واحد عضویت و امانت کتاب اقدام کرده 
اســت.وی تصریح کرد: سازمان کتابخانه ها 
تالش دارد با ایجاد تدابیــر الزم به صورت 
پلکانی و هماهنگ و همراه با ســازمان های 
ذی ربط نسبت به گســترش خدمات خود 
اقدام کند.خســروی با اشــاره به تعطیلی 
آســتان  کتابخانه های  مطالعاتی  تاالرهای 
قدس رضوی، بازگشایی آن ها را با هماهنگی 
با دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد.

خبر

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. 

  سامانه پیامکی صفحه آستانسامانه پیامکی صفحه آستان  

به دنبال پیگیری تولیت آستان قدس برای رفع محدودیت زمانی زیارت در جلسه با وزیر بهداشت اعالم شد 
بازگشایی 24 ساعته صحن های حرم مطهر رضوی

آستان:  در جلسه ستاد مقابله با کرونا استان خراسان رضوی در روز 
جمعه تولیت آستان قدس و همچنین امام جمعه مشهد مخالفت 
خود با طرح محدودیت زمانی برای زیارت را اعالم کردند پس از آن 
در روز شنبه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از دیدار با 
تولیت آستان قدس رضوی از برداشته شدن قید محدودیت ساعت 
برای زیارت حرم مطهر رضوی با نظارت آســتان قدس، استانداری 

خراسان رضوی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد.
دکتر ســعید نمکی ضمن قدردانی و تشکر از مدیریت حکیمانه 
آستان مقدس حضرت رضا)ع( در دوران شیوع بیماری کرونا گفت: 
تدبیر، خرد و حکمت حاکم بر مدیریت آستان قدس رضوی نقش 
بسیار مؤثری در مدیریت بیماری کرونا در استان خراسان رضوی 
داشته است.وی همچنین تأکید کرد: این آستان مقدس  در هدایت 
و مدیریت دیگر آســتان های مقدس کشور نیز نقش بسیار مهمی 
ایفا کرد. این مجموعه مقدس، به عنوان یک مرجع مهم و اثرگذار 
روی دیگر اماکن متبرکه کمک شــایان توجهی در مدیریت کرونا 
کرد و نقش حجت االســالم و المسلمین مروی در این اثرگذاری 
بســیار بارز و چشمگیر بود.نمکی با اشاره به جلسه خود با تولیت 
آستان قدس رضوی و جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا، بیان کرد: با 
توجه به دشواری های زیارت زائران و مجاوران در گرمای آفتاب، قید 
محدودیت ساعت زیارت از حرم مطهر با اختیار آستان قدس رضوی 

و نظارت استاندار محترم و نیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
برداشته می شود.   وی اضافه کرد: مقرر شد تا با کمک و نظارت همه 
سازمان های مردم نهاد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تنها نظارت بر 
رعایت پروتکل های بهداشتی برعهده وزارتخانه باشد و اداره و کنترل 
مابقی امور برعهده آستان قدس رضوی و دیگر نهادهای دست اندرکار 
خواهد بود تا به بهترین نحو ممکن، زیارت زائران آقا علی بن موسی 
الرضا)ع( در رفاه و سالمت کامل انجام شود.وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی با بیان توصیه مؤکد خود تصریح کرد: از همه زائران 
و مردم عزیز کشورمان درخواست می کنیم که حتماً با زدن ماسک و 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی به زیارت مشرف شوند؛ چرا که ما واقعاً 
روز و شب خود را برای خدمتگزاری به مردم گذاشته ایم تا سالمت 
را بــرای جامعه تضمین کنیم.نمکی گفــت: مردم ما دچار خوش 
باوری نشوند که بحران کرونا تمام شده است، بلکه با رعایت نکردن 
مسائل بهداشتی می تواند در اثر بی توجهی با موج سنگین تر برگردد.

 تعیین ساعات بازگشایی حرم مطهر رضوی»
 به استان واگذار شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که روز گذشته در سفری 
چندساعته به مشــهد آمده بود، در جلسه ستاد مقابله با ویروس 
کرونا خراسان  رضوی گفت: با موافقت رئیس جمهوری تصمیم گیری 
درباره ساعات بازگشایی صحن های حرم مطهر حضرت امام رضا)ع( 
به ســتاد استانی مقابله با کرونا در خراســان رضوی واگذار شد.به 
گزارش استانداری خراسان رضوی، سعید نمکی افزود: البته تأکید 
داریم که حتماً فاصله گذاری اجتماعی در هر گونه تصمیم گیری در 
خصوص ساعات بازگشایی حرم مطهر رعایت شود. وی همچنین 
در حاشیه این جلسه گفت: علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان 
رضوی یکی از بهترین، دلسوزترین و فهیم ترین استانداران کشور 
است و با اطمینان می گویم که نمره عملکرد ستاد مقابله با ویروس 

کرونا خراسان رضوی 20 بوده است.
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 آثار و تألیفات عرفانی 
امام خمینی)ره( کدام اند؟

اندیشه: امام خمینــی)ره( در موضوع عرفان 
نظری كتاب هــای فراوانی به رشــته تحریر 
درآورده است. در اینجا توضیح كوتاهی درباره 

هر یك از آثار عرفانی ایشان بیان می كنیم:
1. شــرح دعای ســحر: تألیف ایــن كتاب را 
امام)ره( در 27 سالگی انجام می دهد. نخستین 
اثر عرفانی كه حكایت از نبوغ و ذوق سرشــار 

عرفانی ایشان است.
2. مصبــاح الهدایه: حضرت امــام)ره( در این 
كتاب حقیقــت خالفت و والیــت را با ذوق 
عرفانی چنان بیان كرده اســت كه با آیات و 
روایات و برهان های فلســفی كامالً هماهنگ 

باشد. 
3. تعلیقات علی شرح فصول الحكم و مصباح 
االنس: امام خمینــی)ره( در تعلیقات خود بر 
كلمات قیصری غالباً وجهه اعتراض و نقد دارد، 
ولی نسبت به كالم محی الدین غالباً امام وجهه 
توضیحی و شارح بودن را دارد،گرچه در موارد 

اندكی به كالم محی الدین نیز اعتراض دارد
4. سرالصلوه، معراج السالكین و صلوه العارفین: 
این كتاب به بیان و تفسیر معراج حقیقی اهل 
نیــاز - یعنی نماز - پرداخته و مقامات روحی 
اولیا را در این سلوك روحانی و معراج ایمانِی 

عرفانی به رشته تحریر درآورده است. 
5. اربعیــن، چهــل حدیــث: حضــرت امام 
خمینــی)ره( 40 حدیث اخالقــی عرفانی را 
انتخاب كرده و با ســند متصل خــود تا امام 
معصوم)ع( عین حدیث را نقل و پس از ترجمه 
دقیق و شــرح مفردات و لغات مشكل آن، به 

شرح و تفسیر حدیث می پردازد. 
6. آداب الصاله: در تمام این كتاب ضمن شرح و 
تفسیر عرفانی اعمال و اذكار نماز، مسائل عرفان 
نظری و عملی و مســائل تربیتی و اخالقی را 

مورد توجه قرار داده و ذكر نموده است. 
7. تفسیر سوره حمد: حضرت امام خمینی)ره( 
در سال 1318 ش. در كتاب »سرالصلوه« خود 
به تفسیر سوره حمد پرداخت و در سال 1321 
ش. نیــز دو مرتبه در كتــاب »آداب الصلوه« 
ســوره حمد و اخالص را تفسیر كرده و پس 
از پیروزی انقالب در سال 1358نیز طی پنج 
جلســه در ســیمای جمهوری اسالمی ایران 

تفسیر سوره حمد را بیان نمود.

معرفی کتاب

مبانی عرفانی اندیشه سیاسی 
امام خمینی)ره( 

در اندیشــه سیاســی امام خمینی)ره( همه 
حوزه هــای معرفتــی و انســانی، متكی بر 
بنیادهای معرفتی واحدی هستند و عرفان، به 
عنوان اساسی ترین معرفت نزد امام راحل، به 
منزله زیرساخت تفكر اوست؛ به گونه ای كه 
فهم دقیق دیگــر معرفت ها و نیز دانش های 
فقهی، فلسفی، اخالقی، سیاسی، كالمی و... 
با مبانی عرفانی امام پیوندی استوار دارد. نوع 
نگاه امام راحل به سیاست، حقوق، اخالق و... 
متأثر از مبنای عرفانی او درباره هستی و انسان 
و فرجام خلقت اســت. بنابراین، فهم اندیشه 
سیاسی امام در گرو فهم آثار سیاسی اوست. 
در میان آثار حضرت امــام، كتاب »مصباح 
الهدایه« كه از ویژگی ممتازی برخوردار است 
به انسان به عنوان خلیفه الهی می نگرد؛ نگاهی 
كه مبانی اندیشــه سیاســی امام را تشكیل 
می دهد. نظریه انســان كامل در اندیشه امام 
خمینی آثار گوناگونی در جهان شناسی او و 
در عینیت جامعه دارد. باور به انســان كامل 
و گســترداندن والیت او به تك تك مؤمنان، 
برابــر مراتب نظری و معنوی آن هاســت كه 
حركت در چارچوب بهینه ســازی جامعه و 
مردم را در خور توجیه می سازد. این گرایش 
در قلمرو والیت ظاهری ســبب شده جامعه 
شیعی قرن ها پس از غیبت امام دوازدهم، از 
سه چشم انداز:عرفانی، كالمی و حكمی و در 
پی آن ها فقهــی و نیز با بهره گیری از والیت 
باطنی امام غایب، رهبری سیاسی جامعه از 
ســوی ولی فقیه را در خور توجیه سازد كه 
الگوی كامل آن در اندیشه و عمل امام محقق 
شده اســت. امام در »مصباح الهدایه« بر این 
اعتقاد است كه والیت جامعه اسالمی در عصر 
غیبت باید به عهده كسی باشد كه در مسیر 
انسان كامل در حركت است؛ یعنی كسی كه 
نابودی انانیت خود را با چشم شهود می بیند 
و همــه نیروهای جامعه را در جهت كماالت 
معنوی آنان تربیت و هماهنگ می سازد. امام 
خمینی)ره(، مفهوم انسان كامل را در عینیت 
جامعه به گونه ای روشن و درخور درك ارائه 
و فهــم نوینی از جایگاه این نظریه در تربیت 

انسان ها به دست می دهد.

 اندیشه/ احمدی  انقــالب اسالمی، برخالف انقالب های 
كارگری و اقتصادی اجتماعی دنیا، انقالبی معرفتی و شناختی 
اســت. اگر انقالب های جهان معاصر، برای نگهداشت خود، 
صرفاً دست به دامان اقتصاد و معیشت روزانه مردم می شدند، 
پایداری و پویایی انقالب اسالمی به شناخت و درك هرچه 
بیشتر منظومه فكری و ریشه های فقهی فلسفی نظریات امام 
وابسته است. این نظر منافی اهمیت اقتصاد و معیشت در نگاه 
امام نیست؛ تذكری است به ما برای یادآوری افق آرمانی یك 
انقالب الهی تا در تالطمات عصر 
خداناباوری و دنیای پرزرق و برق 
جهان مدرنیته، فطرت انسانی مان 

را از یاد نبریم.
در آستانه سی و یكمین سالگرد 
امــام)ره(، نگاهــی بــه عرفان و 
ســلوك اجتماعی این فیلسوف 
عــارف انداخته ایــم و به همین 
دكتر  بــا حجت االســالم   بهانه 
محمد جــواد رودگر، دانشــیار 
گروه عرفان پژوهشــگاه فرهنگ 
و اندیشــه اســالمی گفت و گــو 
كرده ایم كه حاصل آن را در ادامه 

می خوانید. 
حجت االسالم رودگر با تأكید بر 
جامعیت علمــی و معرفتی امام 
خمینــی)ره( می گویــد: یكی از 
خصوصیات بارز امام)ره( جامعیت 
علمی و معرفتی ایشان بود كه در 
حوزه های فقه و فلسفه، اخالق و 

عرفان مطرح می شد.
سیاست،  ســاحات  در  ایشــان 
حكومت و زمامداری و همین طور 
در درك مســائل اجتماعی از اســتعدادی سرشار و قریحه 
شــگفت انگیزی برخوردار بود. این عرفــان واال محصول دو 
عامل بود؛ یكی مجاهدت های علمی و ریاضت های متعارفی 
كه امــام)ره( مانند تمام عالمان و با درس، بحث، تحصیل و 
مطالعات وسیع، شاگردی كردن و مداقه در مسائل مختلف 
علمی متحمل شــد. دیگری در طول عامل اول بود؛ یعنی 
مجاهدت های درونی و طهارت باطنی ایشان كه حاصل جهاد 
اكبر و جهاد با نفســی بود كه امام)ره( در این جهت خود را 
آماده كرده بود و خداوند نیز با الطاف خفیه و جلیه، نعمات 

ظاهری و باطنی و علوم الهامی و لدنی شامل حال ایشان كرد 
و تجلــی آن را در عرصه های مختلف علمی به خصوص در 

حوزه و ساحت عرفان امام مشاهده می كنیم.
او اضافه می كند: امام)ره( صاحب مكتب عرفانی مستقل به 
معنــای علمی و متعارف كلمه نبود. زیرا در حقیقت مكتب 
انسانی امام در استمرار و استكمال مكتب عرفانی مصطلح، 
متــداول و متعارف حوزوی بــود كه به لحاظ نظری، علمی 
و تئوریك به مكتب ابن عربی و از لحاظ ســلوكی و عملی 
عمدتاً به مكتب عرفانی نجف پیوند خورده بود. نكته مهم این 
است كه امام)ره( مطلقاً تسلیم مكتب متعارف مصطلح ابن 
عربی نبود و مجتهدانه و منتقدانه با این مكتب مواجهه پیدا 
می كرد. دلیل آن هم تعبیرهای اجتهادی، انتقادی و در عین 
حال ایضاحی تبدیلی امام)ره( در خصوص ابن عربی یا حتی 

مصباح االنس ابن فناری بود.
مدیر گروه عرفان پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی 
بیان می كنــد: مباحث دیگری كه امــام)ره( در كتاب های 
دیگر عرفانی نوشــتند و از همه مهم تــر مباحث مربوط به 
حقیقت محمدیه)ص( و والیت ابالغیه پیامبر اسالم)ص( و 
امیرالمؤمنین)ع( و سایر ائمه)ع( در كتاب مصباح الهدایه كه 
یك دور كامل عرفان كالســیك و نظری متعارف بر اساس 

مبانی و منابع فكری امام)ره( است، به چشم می خورد.

 امام)ره( مکتب عرفانی اسالمی را استکمال بخشید
او یادآور می شود: مكتب سلوكی، عرفانی و عملی امام)ره( 
عمدتاً از مرحوم آیت اهلل محمدعلی شــاه آبادی و متأثر از 
مباحث مختلــف عرفانی، اخالقی عارفان ســترگ نجف 
مانند میرزا جواد آقای ملكی تبریزی، مرحوم سید احمد 
كربالیــی، مالحســینقلی همدانی و دیگران اســت و به 
معنایی دیگر نمی توان ادعــا كرد امام)ره( مكتب عرفانی 
مستقلی داشــت، اما او درون مكتب مصطلح عرفانی، چه 
در حوزه نظری و علمی تحوالتی به وجود آورد و ابداعات، 
خالقیت ها، نوآوری ها، نظر و نظریه پردازی هایی داشت. هر 
چند بیشتر آن ها اقتباسی است اما در عین حال نقدهایی 

در جهت سلبی داشت.
این استاد حوزه و دانشگاه عنوان می كند: امام)ره( در حقیقت 
مكتب عرفانی اسالمی را استكمال بخشید و آن را شكوفاتر 
كرد. امام)ره( مكتب عرفان اسالمی را به خصوص به سمت 
عرفان اسالمی شــیعی اهل بیتی سوق داد. شیعی شدگی 
مكتب عرفانی امام)ره( خود را بیشــتر نشان داد و از حالت 
پرده نشــینی، شــاهد بازارش كرد یعنی عرفان را وارد متن 

جامعه كرد. این از مختصات استثنایی و انحصاری امام)ره( 
به صورت حداكثری است. وقتی استاِد عرفان امام)ره( مرحوم 
شاه آبادی تالش می كرد عرفان را وارد عرصه های اجتماعی 

سیاسی و متن جامعه كند، این تالش در سخنرانی های ایشان 
در مســجد و كتاب هایی كه نوشتند مانند شذرات المعارف 
كامالً مشهود اســت. اما امام)ره( به شكل حداكثری امتداد 

اجتماعی عرفان را به شكل عرفان اجتماعی مطرح كرده و به 
كمك فقه، تئوری و نظریه والیت مطلقه فقیه كه آبشخور آن 
فقه مصطلح است در قالب نظام سیاسی و امامت و مدیریت 
جامعه به متن جامعه آورد تا بتواند جامعه توحیدی، عبودی و 
عدالت محورانه تشكیل دهد. امام)ره( عرفان و سیاست، عرفان 
و جامعــه، عرفان و حكومــت و مدیریت، عرفان و عقالنیت، 
عرفــان و عدالت اجتماعــی را گره زد و عرفــان را از حالت 

پرده نشینی خارج كرد.

 امام)ره( عرفان را در جامعه عمومی سازی کرد
حجت االسالم رودگر تأكید می كند: عمومی سازی عرفان از 
خصوصیات منحصر به فرد امام)ره( بود. امام)ره( عرفان را 
بــا ادبیات مخصوص و ملموس جمعی و اجتماعی به متن 
جامعه آورد. گزاره های معروف امام)ره( مانند »عالم محضر 
خداســت« از ستون فقرات عملی و سلوكی و از مقامات و 
مراتب عرفانی اســت. یا برای آزادسازی خرمشهر امام)ره( 
بیان كردند »خرمشــهر را خــدا آزاد كرد« یا در پیامی به 
رزمندگان اســالم بیان كرد اینجانب از دور دست و بازوی 
قدرتمند شما را كه دست خداوند باالی آن است می بوسم. 
یا آیه معروف 17 ســوره انفال »َوَما َرَمْیَت إِْذ َرَمْیَت« كه 
بارهــا برای عموم جامعه تالوت كــرد. امام)ره( به جامعه 
تلقین می كردند كه ما همه هیچ هســتیم و هر چه هست 
از خداست. این ادبیات در پیام های نیمه شعبان، عید فطر، 
عید غدیر و... و اهتمام امام)ره( به اینكه ادعیه را به عنوان 
قرآن صاعد منتشــر كند به خصوص مناجات شــعبانیه، 

بیشتر مشهود است.
این پژوهشــگر دینی می افزاید: امام خمینــی)ره( عرفان را 
در متــن جامعــه آورده و نه تنها با علمــا و روحانیون كه با 
گرایش های سلوكی آشنا هستند بلكه با كارگران، بسیجیان، 
پاســداران، تجــار، صنعتگران و... نیز این مســئله را مطرح 
كرده و روح عرفان، گفتمــان اصلی عمل عرفانی را در متن 
جامعه انتشــار داده و عرفان را عمومی سازی كرد. معنویت 
عرفــان، تربیت عرفانــی، توحید عرفانی ذهن هــا را به این 
سمت می كشاند كه هر چه هســت در دست خداست و ما 
كاره ای نیستیم. حتی وقتی امام)ره( می فرماید آمریكا هیچ 
غلطی نمی تواند بكند و بر مســئله استكبارستیزی تأكید و 
اینكه آمریكا را شــیطان بزرگ معرفــی می كند به همین 
روحیــه برمی گردد، زیرا »اهلل اكبر« و »ال مؤثر فی الوجود اال 
اهلل« یعنی حقیقتی به جز خداوند واجب الوجود نیســت. او 

می خواهد زمینیان را آسمانی كند.

 عرفان امام)ره( 
بر اساس شریعت حقه محمدی بود و الغیر

عضو هیئت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
تشــریح می كند: یكی از هدیه های امــام)ره( این بود كه 
نوع ادبیات سازی ایشــان هم عرفانی بود. ادبیات سازی را 
امام)ره( در پیام های مختلف اجتماعی، هندسه سیاسی و 
نظام سیاســی اجتماعی خود تعبیه می كرد. مسئله جنگ 
و غنا، اسالم ناب محمدی)ص( یا اسالم آمریكایی، عرفان 
مبارزه جو، یا دارالشــفای الهی دانستن مزار شهدا و... همه 
واژه ها و ادبیاتی بود كه بار معرفتی، روحانیتی و معنویتی 

دارند.
امام)ره( جامعه را اعتالی فكری و معنوی می داد. خود نیز 
اینچنین بود. امام)ره( هر آنچه می گفت، می خواست و به 
جامعه ابالغ و القا می كرد را پیش از بیان، در سبك زندگی 
خود اجرایــی و عملیاتی كرده بود و مردم نیز آن را درك 
می كردند. به همین دلیل وقتی امام)ره( حرف می زد تمام 
اقشار مردم با جان و دل آن را می پذیرفتند، مال و جان و 
آبروی خود را برای پیاده شدن قوانین اسالم فدا می كردند 
كــه این، امری عجیب و خاص بود. این خصوصیات خاص 
ســبب شــد روحیه عملی، توحیدی، موحدانه و عرفانی 
امام)ره( بر دل های مردم نفوذ كرده و همه با اشتیاق زیاد 

پای كار بیایند.
او خاطرنشان می كند: ادبیات سازی های امام)ره(، عمومی 
ســازی های او، عرفان اجتماعی حداكثری، معنوی سازی 
جامعــه و... همــه در كنار برخی مؤلفه هــا و ویژگی های 
مكتب عرفانی او این مكتــب را كاماًل توحیدی، موحدانه 
و خداباورانه ساخته بود. مكتبی كه كاماًل شریعت مدارانه، 
شــریعت محورانه و شریعت گرایانه است. بنابراین نمازها، 
دعاها، روزه ها، نماز شــب ها و ســحرخیزی های امام)ره( 
حتی تا آخرین لحظات زندگی ایشان در مقام عمل انسان 

شریعت گراست.
حجت االســالم رودگر در پایان تأكیــد می كند: عرفان امام، 
امامــت محور و والیت گرا و عرفان عقالنــی و خردگرا بود؛ 
عرفانی كه مبتنی بر فطرت پذیری بود. عرفان امام)ره( عرفانی 
اجتماعی و سیاست مدارانه بود نه جامعه گریزانه. عرفان انزوا 
و عزلت نبود بلكه عرفانی در متن جامعه بود نه به این معنا كه 
در سیر و سلوك عرفانی امام خلوت و اعتكافی نیست، بلكه 
عرفان امام زندگی ساز و زندگی گرا بود. عرفان امام)ره( كاماًل 
بر اساس چارچوب های دینی و اسالمی و مبتنی بر شریعت 

حقه محمدی)ص( بود و الغیر.

گفت وگو با حجت االسالم دکتر محمد جواد رودگر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

امام w عرفان شیعی را وارد متن جامعه کرد
یادداشت

امام)ره( مطلقًا 
تسلیم مکتب 
متعارف مصطلح 
ابن عربی نبود 
و مجتهدانه و 
منتقدانه با این 
مکتب مواجهه 
پیدا می کرد. دلیل 
آن هم تعبیرهای 
اجتهادی و انتقادی 
امام)ره( در خصوص 
ابن عربی بود

بــــــرش

 حجت االسالم دکتر محسن مهاجرنیا

»شرح دعای سحر«
  w مظهر تاّم وجه شيعی عرفان امام خمينی

 نگاه  کثرت گرایانه 
w نتيجه عرفان اجتماعی امام خمينی

امــام)ره( در كنار ویژگی های خاص خود در 
علوم اســالمی، در عرفان اســالمی در دوره 
خود شــخصیت كم نظیر و بلكــه بی نظیری 
بوده اســت و بررسی آرای ایشــان می تواند 
برای جامعه تشــنه معنویت مــا و نیز برای 
مقابله با نحله های انحرافی نوپدید بسیار مؤثر 
باشد. مرحوم آیت اهلل شاه آبادی، استاد فحل 
و بی نظیر امام)ره( نخســتین شاخه عرفانی 
امــام)ره( بوده اند كه دقــت نظر در تدریس 
متــون و گرایش به عرفی كــردن عرفان در 
جامعه از جمله ویژگی های ایشان بوده است. 
مرحــوم آیت اهلل شــیخ محمدجــواد ملكی 
تبریزی دومین شاخه عرفانی امام)ره( است 
و امام خمینی)ره( كتاب »ســرالصلوه« خود 
را در تبییــن عرفانی نماز از مقدمات تا مقام 
تسلیم، به ســبك »اسرارالصلوه« آن مرحوم 
بــه نثر مســجع و زیبایی تألیــف كرده اند. 
امام)ره( جز در مــوارد خاصی كه به اصول 
تفكر و معارف شــیعه مربوط می شــود، در 
عمده موارد تابع ســبك عرفانــی ابن عربی 
و ویژگی هــای عرفان او در حــوزه نظری و 
عملی اســت. »مصباح الهدایــه إلی الخالفه 
والوالیه« یكی از آثار نفیس امام خمینی)ره( 
در عرفان نظری اســت كه به موضوع شرح 
مقام انســان كامــل و خالفــت و والیت او 
اختصاص دارد و در آن عالوه بر ابن عربی به 
سخنان كسانی چون مالعبدالرزاق الهیجی، 
قاضی سعید قمی و محقق قمشه ای ارجاعات 
متعددی داده اســت. تعلیقــات امام)ره( را 
می توان بر ســه دســته ایضاحی )توضیح و 

بســط قســمت های مغلق(، اقتراحی )ارائه 
پیشنهاد و برداشــت جدید( و انتقادی )82 
تعلیقه انتقاد بر ابن عربی، قیصری و آیت اهلل 
شاه آبادی( تقسیم كرد. »شرح دعای سحر« 
نیــز از جمله آثار عرفانــی امام خمینی)ره( 
است كه مشــتمل بر معارف عمیق و باطنی 
اســت و شــرح عرفانی این اثر در واقع وجه 
شــیعی عرفان امام)ره( را بــه منصه ظهور 
رسانده است. همچنین در »اربعین حدیث« 
كه امام)ره( آن را به رســم علمای اســالم 
در مضمــون عرفانــی و اخالقی نگاشــت و 
 نیــز در كتاب »ســرالصلوه« كــه به نوعی 
عرفان االحكام است، بخش هایی از آرای امام 

خمینی)ره( متبلور شده است. 
در بیــان چگونگی رابطه عرفان و سیاســت 
در اندیشــه امام خمینــی)ره( می توان این 
گونه گفــت كه عرفان با علوم مختلفی چون 
فیزیك  هندسه(،  ریاضیات)به ویژه  فلســفه، 
)به ویژه فیزیك كوانتوم،... و سیاست( ارتباط 
دارد. این ارتباط به دو شــكل می تواند جلوه 
كند: نخست آنكه تعالیم عرفانی مبنای علم 
یا عمل سیاســی قرار می گیرد و دیگر آنكه 
فردی كه جامــع خصائل ممتــاز عرفانی و 
انســانی اســت، وارد سیاست شــده و بلكه 
بنیان گذار یك نهضت سیاسی قرار می گیرد. 
امام در واقع چند تیپ شخصیتی را در خود 
جمع كرده و در وجه سیاسی و مبارزه خود، 
شخصی نترس و برخوردار از حاالت عرفانی 
اســت و جهــان را مظهر و محضــر خداوند 
می بیند. البته جمع بین عرفان و سیاست در 
شــخصیت امام)ره( لزوماً به این معنا نیست 
كه در سیاست تحت تأثیر عرفان خود باشند 
و یــا برعكس در بیانــات عرفانی خود تحت 
تأثیر سیاســت باشند. از نوآوری امام در این 
عرصه باید اشــاره كرد كه امام)ره( بر خالف 
عمده عرفای اســالمی كه نخستین منزل را 
یقظه برشــمرده اند، تفكر را نخستین منزل 
سلوكی ســالك برشمرده كه دیگر مقدمه ای 
برای آن نمی توان تصور كرد؛ چراكه انســان 

حیوان ناطق و ناطق، حی متفكر است.

عرفانی كه بر پایه اســمای جزئی باشــد با 
سیاســت هیچ تناسبی ندارد، اگر این عرفان 
وارد سیاست شــود تبدیل به یك دیكتاتور 
می شود و مردم را از بین می برد. عرفان امام، 
محصول درك كلی از وجود و كاماًل متفاوت 
با این رویكرد بود. بــدون تردید وجه غالب 
شــخصیتی امام خمینــی)ره( عرفانی بوده؛ 
امام شاعر، محدث، اصولی، فقیه و فیلسوف 
ـ به معنای دقیق كلمه- بوده؛ ولی شخصیت 
عرفانی ایشــان غالب بر همه این هاســت و 
عرفان ایشان وجوه دیگر را تحت تأثیر خود 

قرار داده است.
اگر كســی در عرفان به حوزه اســمای كلی 
دســت پیدا كنــد، وحدت شــخصیت پیدا 
می كند كه این ویژگی امام است. در صورتی 
كــه عرفای دیگــر فاقد وحدت شــخصیت 
هستند، فقه سیاســی امام تحت شخصیت 
عرفانی وی بوده اســت. پیــش از انقالب در 
فقه امــام به صورت جدی عالیــم بارز تفكر 
عرفانــی قابل مشــاهده اســت؛ بــر خالف 
فقــه رایج كه بر مبنای خأل وجودشناســی 
شكل گرفته اســت. فقه امام پیش از اینكه 
ایــن تجربه های عمومــی و حضور در وادی 
سیاســت را پیدا كند ایــن مایه ها را دارد و 
هماهنگ نیست با تفكر عرفانی اش؛ زیرا فقه 
عرفان خصوصیت  گفتیم  اســت.  خصوصی 
اصلی خود را در تعامالت اجتماعی نشــان 
می دهد و امام پــس از انقالب با این بخش 
از فقه آشنا شد و اواخر عمر زمینه  مناسبی 
را بــرای اظهارش پیدا كــرد و پایه های یك 
فقه متناسب با نگاه معرفتی خود را پی ریزی 

كرد. بنابراین حتماً باید عنصر زمان و مكان 
با مبانی معرفتی ایشــان مورد بررسی قرار 
گیرد. معتقدم اگر امام فرصت پیدا می كرد، 
هر روز كه بر عمر ایشــان اضافه می شد، این 
توازن بیشــتر می شــد. نتیجه نگاه عارفانه 
مخصوص تجلیات اســمای كلیه در روابط 
اجتماعــی، پذیــرش كثرت اســت؛ یعنی 
واقعیت كثرت و اختالف را می پذیرد. عالم 
محصــور در اســمای جزئیــه به دنبال این 
اســت كه كثرت زدایی كند. گمان می كند 
امام  با كثرت زدایــی به وحدت می رســد. 
تعبیــری دارند كه می گوینــد: »توحید بر 
وزن تفعیل اســت؛ تفعیل هم یعنی متعدی 
ساختن و به وحدت رساندن«. ایشان از این 
مســئله نتیجه می گیرند كــه باید كثرت را 
به وحدت رســاند؛ نه اینكه بــا نفی كثرت 
وحدت را حاكم كرد.نگاه ایدئولوژیك دنبال 
نفی كثرت برای حاكمیت وحدت است؛ اما 
این نگاه عارفانه می گوید اگر كثرت نباشد، 
شــما طعم وحدت را نمی چشــید. با پیوند 
بین كثرات و با حفظ هویت های مســتقل 
و متفاوت اســت كه مــزه وحدت توحیدی 
و وحدت عینــی را می توان چشــید. پس 
اختالف نظر و تفاوت نظرها باید باشند؛ اما 
در عیــن حال این تفاوت هــا نباید به تضاد 
نباید  و دشمنی برسد. نگاه ســتیزه جویانه 
باشــد. توحید یعنی به وحدت رساندن: »و 
جعلناكم شــعوباً وقبائل لتعارفــوا«. اگر از 
ابتــدا همه انعكاس هــای تصویری یك نفر 
در آینه های متعدد باشــد بی فایده اســت.

اثر اجتماعی نــگاه عارفانه  این نخســتین 
اســت؛ یعنی كثرت را می پذیــرد و آن را 
تضادی نمی بیند؛ بلكــه تفاهمی می بیند و 
معتقد اســت از دل این كثرت می توان به 
توحید رسید. بنابراین من بارها گفته ام كه 
امام با انشــعاب مجمــع روحانیون موافقت 
كــرد؛ اختالف را تأیید كــرد؛ چون تكثر را 
می خواســت نهادینه كند. امام ســیال بود. 
امــام تكثــر را در شــرایطی آورد كه تمام 

شرایط برای یكسان سازی مهیا بود.

دیدگاهدیدگاه

درنگ

شهید سلیمانی؛ پرورش یافته مکتب امام خمینی)ره(
معنویت گفتمان انقالب اسالمی، معنویت مبتنی بر اسالم ناب 
است؛ این معنویت از خصوصیاتی برخوردار است كه انسان های 
معنوی، پویا و پایا، بالنده، انقالبی و جهادی را تربیت می كند؛ 
زیرا این معنویت در عین حال كه متقوم به اعتقاد و باور به خدا 
در بُعد اندیشه ای، ارتباط عمیق درونی با خدا در بُعد گرایشی، 
عمل و رفتار الهی بر اســاس انگیزه الهــی و قیام هلل در بعد 
كنشی است؛ معنویتی است كه منهای عقالنیت، عدالت خواهی 

و عدالت گستری و منهای جامعه گرایی سیاسی نیست.
در مكتــب امام خمینی)ره( معنویــت، عقالنیت و عدالت به 
هم پیوند خورده و نظام واره دیده می شــود. انســان معنوی 
تربیت یافته در مكتب امام خمینی)ره( و بر اســاس گفتمان 
انقالب اســالمی، یك انســان معنوی عاقل و در عین حال 
عادل، عدالت خواه و عدالت گستر است. امثال شهید سلیمانی 
از این معنویت برخوردار شدند؛ معنویتی كه آن ها را مجاهد، 
حماسه ساز، عاقل، مدبر و خردگرا، عدالت خواه و عدالت گستر 

تربیت كرد. این طور انسان های معنوی، درون گرا، اهل خلوت 
و خلسه نیستند و تنها به ذكر گفتن بسنده نمی كنند. آن ها 
انســان هایی هســتند كه در بطن جامعه و در دل حوادث و 
وقایع، حضور فعال و بالفعــل دارند؛ روحیه ای كه امام)ره( در 
دهه های اول انقالب اســالمی در متن جامعه تزریق می كرد 
و گفتمانی كه در زمانه كنونی توسط رهبری تعقیب، تثبیت 
و توسعه پیدا می كند.در حدیث داریم »كونوا ُدعاَه الناِس بَِغیِر 
اَلِســَنِتُكم« یعنی با غیر از زبان، دعوت كننده مردم به سوی 
خوبی باشــید. به بیانی دیگر باید در عمل این معنویت را در 
ابعاد مختلف، معنویت شخصی، فردی و ارتباط با خدا، معنویت 
خانوادگی ارتباط با خانواده، معنویت اجتماعی ارتباط با جامعه، 
معنویت اجتماعی ارتباط با محیط زیست و جهانی كه در آن 
زندگی می كنیم درســت و ارتقا دهیم. در این صورت حرف 
زدن، نشستن و برخاستن، صبر، سكوت، قیام و تمام مسائل از 

مظاهر معنویت است.
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 حجت االسالم والمسلمین سیدعباس قائم مقامی، رئیس پیشین مرکز اسالمی هامبورگ  دکتر هادی وکیلی/ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

معنویت، کانون اصلی رفتار امام حتی در مبارزات سیاسی  اندیشه: بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب در پانزدهمین سالگرد رحلت امام درباره شاخص های مکتب سیاسی امام خمینی)ره(: »در مکتب سیاسی امام، معنویت از سیاست جدا نیست؛ سیاست و عرفان، سیاست و اخالق. 
امام که تجسم مکتب سیاسی خود بود، سیاست و معنویت را با هم داشت و همین را دنبال می کرد؛ حتی در مبارزات سیاسی، کانون اصلی در رفتار امام، معنویت او بود. همه رفتارها و همه مواضع امام حول محور خدا و معنویت دور می زد. امام به اراده تشریعی پروردگار اعتقاد و به اراده تکوینی او 
اعتماد داشت و می دانست کسی که در راه تحقق شریعت الهی حرکت می کند، قوانین و سنت های آفرینش کمک کار اوست. او معتقد بود که: »وهلل جنود الّسماوات و األرض و کان اهلل عزیزاً حکیما«. امام قوانین شریعت را بستر حرکت خود می دانست و عالیم راهنمای حرکت خود به شمار می آورد«.

 پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت آیت اهلل محجوب جهرمی   اندیشه: آیت اهلل محجوب جهرمی از استادان و فقهای حوزه علمیه قم و از شاگردان بنام امام خمینی)ره( و عالمه طباطبایی صبح دیروز دار فانی را وداع گفت. رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت این عالم 
پرهیزگار را تسلیت گفتند. متن پیام تسلیت ایشان به این شرح است: »بسم اهلل الّرحمن الّرحیم. درگذشت عالم پرهیزگار آیت اهلل آقای حاج شیخ ابوالقاسم محجوب رحمه اهلل علیه را به خاندان مکّرم و دوستان و شاگردان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می کنم. از خداوند متعال علوّ درجات این 

عالم پارسا و پرهیزگار را مسألت می نمایم«.گفتنی است، آیت اهلل حاج شیخ ابوالقاسم محجوب جهرمی در سال 1305 در جهرم متولد شد و دروس اولیه حوزوی را در جهرم نزد آیت اهلل حاج سیدابراهیم حق شناس جهرمی آغاز و در قم از محضر آیات عظام بروجردی و امام خمینی کسب فیض کرد .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )860520(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت کمال طیور قزوین )سهامی خاص( به شماره ثبت 3440 و شناسه ملی 10980056413

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,10,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای محمد نورائی 
ملی  کد  به  جمعه  امام  فقیرده  نورائی  مرضیه  ملی 3674225328وخانم  کد  به  فر  نورائی  کمال  وآقای  ملی 3673801465  کد  فربه 
ملی 5098883830  به کد  لیال حسینی  گردیدند. 2- خانم  انتخاب  برای مدت دوسال  اعضاءهیئت مدیره  عنوان  به   3670383077
وخانم منیره حسینی به کد ملی 4323466986به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

3- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )860522(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت کمال طیور قزوین )سهامی خاص( به شماره ثبت 3440 و شناسه ملی 10980056413

ملی  کد  فربه  نورائی  محمد  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,10,25 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
3673801465 به سمت مدیر عامل وعضوهیئت مدیره و خانم مرضیه نورائی فقیرده امام جمعه به کد ملی 3670383077 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کمال نورائی فر به کد ملی 3674225328 به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. حق امضاءکلیه اوراق واسنادبهاداروتعهدآورازقبیل چک،سفته وبروات و اوراق عادی واداری با مدیرعامل به 

تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرخواهد بود. 
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آگهی تغییرات شرکت نماد مشاوران ارتباط 
دنیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
300684 و شناسه ملی 10103382354

عمومی مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
فوق العاده مورخ 1397,07,23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران 
تهران  شهرستان   ، تهران  استان   : آدرس  به 
قدیم  جاده  تهران،  شهر   ، مرکزی  بخش   ،
سپاه  خیابان   ، فتح  65متری  بزرگراه   ، کرج 
پستی  کد  ، طبقه همکف   0 ، پالک  اسالم 36 
1389835314 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
ثبت  اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان 
)861250( تهران  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 
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آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی                   پیمانه 
سنج دیبا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
و شناسه ملی 10320312830  379977

عمومی مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات   1399,02,13 مورخ  العاده  فوق 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی 
تهران به آدرس : منطقه 14 ، شهرستان تهران 
، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله مرزداران 
پالک   ، پنجم  جهاد  خیابان   ، آرش  خیابان   ،
پستی  کد  شمالی  واحد   ، اول  طبقه   ،  6-
1463656491 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید. 
ثبت  اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان 
)861251( تهران  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )861255(

آگهی تغییرات شرکت آریو پالیز کاال شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 353108 و شناسه ملی 10104007821

بعنوان  اشخاص ذیل   : اتخاذ شد  تصمیمات ذیل  العاده مورخ 1399,02,03  فوق  بطور  عادی  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به 
اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند - آقای عطاء اله سروش به شماره ملی 0035425164بسمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای تورج سروش به شماره ملی 0035452099 بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - حق امضا و کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته براوات و قرارداد ها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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ورزش  پیام  پویا  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  جهان 
374892 و شناسه ملی 10320254040

العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,10,10 مورخ 
آدرس  به  تهران  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   :
استان تهران - منطقه 17 ، شهرستان تهران ، بخش 
مرکزی ، شهر تهران، محله دهم فروردین ، خیابان 
ش حجت االسالم مهدی شاه آبادی ، کوچه شهید 
محمد شاه محمدی ، پالک -58 ، طبقه همکف کد 
پستی 1765946669 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
ثبت  اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان 
)861256( تهران  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 
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آگهی تغییرات شرکت آیدا پروتئین پایتخت 
و   430119 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10320819424

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1398,12,21 مورخ  العاده  فوق  بطور 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی 
آریا بصیر اندیشه با شناسه ملی 10103295049 
حاجی  محسن  آقای  و  اصلی  بازرس  بسمت 
بسمت   2802903500  : ملی  کد  به  لو  محمد 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب گردیدند. 
ثبت  اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان 
)861257( تهران  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 
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 آگهی تغییرات شرکت سار گل طوس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9381 

و شناسه ملی 10380251319

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,06,01
بسمت   5228522344 ملی  کد  به  احمدرضائی 
به  احسان  مهران  آقای  مدیره-  هیئت  رئیس 
رئیس  نایب  بسمت   4132435172 ملی  کد 
ملی  کد  به  رضائی  علیرضا  آقای  مدیره-  هیئت 
هیئت  عضو  و  مدیرعامل  بسمت   0944733743
مدیره - کلیه اوراق و اسنادرسمی و تعهدآور و 
بانکی شرکت با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر معتبر است
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )861836(
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کاویان  سازه  سبک  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 48136 

و شناسه ملی 10380642802

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
 1399,02,23 مورخ  العاده  فوق  بطور 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیرمحمد 
سمت  به   0945924399 ملی  کد  به  سیار 
به  فاز  لعلی  مهدی  آقای  و  اصلی  بازرس 
بازرس سمت  به   0939781662 ملی  کد 
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 

گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )861816(
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برگ س���بز  خودرو سواری س���ایپا 131SE رنگ سفید 
 M13/5616744 روغنی مدل 1395 به ش���ماره موتور
و شماره شاسی NAS411100G3483362 به شماره 
انتظام���ی 387 ه 99 ای���ران 36 ب���ه مالکی���ت عل���ی 
عباس���یان مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ش���امل  م���دل1389  پی���کان  وان���ت  م���دارک  کلی���ه 
ب���ا  وکمپان���ی  س���ندمالکیت  س���بز،  ب���رگ  کارت، 
س���فید  رن���گ   32 ل  ای���ران631-32  پ���اک  ش���ماره 
شاس���ی ش:   11489062948 موت���ور  ش:  ش���یری 
NAAA36AA8BG229427  به مالکیت علی حسینی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ,ع
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آ

برگ س���بز وسند مالکیت س���واری پراید تیپ: نسیم 
س���فری رن���گ: قرمزصدفی- متالیک م���دل: 1381  به 
ش���ماره پاک: 32 – 513 ی 49 و به ش���ماره موتور 
  S 1472280101986 : 00197073  و ش���ماره شاس���ی:
به مالکیت:حجت بهمدی فرزند محمدحسین مفقود 

گردیده و اعتبار ندارد.         
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سیس���تم  وان���ت  ن���وع  س���بز(  شناس���نامه)برگ 
زامی���اد تی���پZ24NI م���دل 1392 رن���گ آبی روش���ن 
–روغن���ی ش���ماره موت���ور 639731 ش���ماره شاس���ی 
NAZPL140TD0309481 ش���ماره پاک 763 م 23 
ای���ران 95 بنام محمد دهانی قادر پور مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط میباشد  ,ع
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ب���رگ س���بز  خ���ودرو س���واری پ���ژو 206 رن���گ فیل���ی 
موت���ور  ب���ه ش���ماره  م���دل 1382  متالی���ک  روش���ن 
10FSS14845665 و ش���ماره شاسی 83648465 به 
ش���ماره انتظام���ی 768 ی 48 ای���ران 43 به مالکیت 
رحمن حسینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99

01
70

1

برگ سبز  خودرو سواری پژو 405GLX رنگ نقره ای 
متالیک مدل 1386 به شماره موتور 12486222453 
و ش���ماره شاس���ی 40326955 ب���ه ش���ماره انتظامی  
767 ن 41 ایران 36 به مالکیت امیر حس���ین ثمری 

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

مف
ی 

گه
آ

اصل برگ س���بزکارت خ���ودروی کامیون ب���اری چوبی 
سیس���تم آیفا مدل 1981 به شماره موتور 039500 و 
ش���ماره شاسی  021812 و ش���ماره انتظامی 17 ایران 
261 ع 48 متعل���ق به آقای وفا علم دوس���ت مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد .
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01
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8
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی پرای���د م���دل 97 رنگ س���فید 
ب���ه ش���ماره انتظام���ی 344م27 ای���ران 74  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   M13/6206230 موت���ور 
NAS411100J3480851 ب���ه مالکی���ت مجی���د نظری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
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01
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1
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

/ع
99

01
70

0

برگ سبز  خودرو سواری سمند LX رنگ سفید روغنی 
مدل 1389 به شماره موتور 14789010453 و شماره 
شاسی NAACJ1JC2BF266964 به شماره انتظامی 
673 م 72 ایران 32 به مالکیت زهرا حسن پور مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی تغییرات شرکت بهورز آسانبر پرشین 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 41117 

و شناسه ملی 10380568912

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,07,13 مورخ 
خراسان  استان  آدرس  به  شرکت  محل   -  :
، شهر  ، بخش مرکزی  ، شهرستان مشهد  رضوی 
مشهد، محله آزاد شهر ، خیابان جالل آل احمد 
57,1 ، خیابان جالل آل احمد57]میرزاکوچک 
به کد پستی  خان64[ ، پالک 88 ، طبقه همکف 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر   9188135955

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )861756(

س
,  9

90
16

78

شرکت  آلم  طوس  شرکت  تغییرات  آگهی   
سهامی خاص به شماره ثبت 2569 و شناسه 

ملی 10380180182

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 1398,12,19 مورخ  العاده  فوق  بطور 
پیام  شرکت   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
محاسب ایرانیان به شماره ثبت 5982 و شناسه 
اصلی  بازرس  سمت  به   14007466000 ملی 
وآقای محسن نداف به کدملی 0938868624 
مدت  برای  البدل  علی  بازرس  سمت  به 

یکسال مالی انتخاب شدند. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )861749(

س
,  9

90
16

77

سند کمپانی و نامه فک رهن خودروی سواری جیلی 
م���دل 2014 رن���گ س���فید روغنی به ش���ماره انتظامی 
 JL4G18DBNG09294 327ی84 ایران 12  شماره موتور
و شماره شاس���ی L6T7844Z1EN009163 به مالکیت 
س���ید محمدرضا جالی نژاد مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99

01
69

4
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ب���رگ س���بز، س���ند کمپان���ی و کارت موتور س���یکلت 
پیش���تاز مدل 1389 رنگ آلبالویی به شماره انتظامی 
81212/762  ش���ماره موتور NEG0959498 و شماره 
شاس���ی 8906291 ب���ه مالکیت وحی���د مومنی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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01
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5
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز و سند کمپانی خودروی سمند مدل 1381 
رنگ س���بز یشمی به شماره انتظامی 173ل52 ایران 
36 ش���ماره موتور 32908111679 و ش���ماره شاس���ی 
0081211168 ب���ه مالکیت غامرضا خاتمی عبداله آباد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
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01
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4
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز و س���ند کمپانی خودروی پ���ژو پارس مدل 
1381 رنگ مشکی متالیک به شماره انتظامی 118و54 
ایران 36  ش���ماره موت���ور 22828107704 و ش���ماره 
شاس���ی 81808159 ب���ه مالکی���ت محمدرض���ا بهن���ام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99

01
70

8
دی

قو
مف

ی 
گه

آ
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01
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9

اینجان���ب ج���واد محم���ودی نقن���در مالک خ���ودروی 
206SD ش���ماره ش���هربانی 773و87 ای���ران 36 ب���ه 
ش���ماره  بدنه  NAAP41EF3FJ282951  و ش���ماره 
موتور 163B0196982 به علت فقدان اس���ناد فروش 
تقاض���ای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذک���ور را نموده 
است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذک���ور دارد ظ���رف م���دت 10 روز ب���ه دفت���ر حقوقی 
س���ازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان 
ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید بدیهی است 
پ���س از انقض���ای مهلت مزب���ور طب���ق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860308001004620 ـ 1398/12/20 هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض خانم زهرا بهدانی  فرزند سید رضا بشماره شناسنامه 559  
ــماره ملی 0650625706  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر که بر اثر عبور رود  و ش
خانه و غیره به 3 قسمت تبدیل شده است به مساحت های )6836/76 و 409 و 818 متر مربع( به پالک 
661 ـ اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت فاطمه قیطاسی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9901656
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/03/26                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860308001004679 ـ 1398/12/26 هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض خانم زهرا بهدانی  فرزند سید رضا بشماره شناسنامه 559  و 
شماره ملی 0650625706  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر که بر اثر عبور رود خانه 
و غیره به 2 قطعه تبدیل شده است به مساحت های ) 2766/66 و 380 (متر مربع به پالک 1496ـ اصلی 
وصل به 661 ـ  اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت رجبعلی قیطاسی محرزگردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9901657
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/03/26                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860308001000433 ـ 1399/02/29 هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض خانم سیده سکینه حسینی   فرزند سید غالمحسین بشماره 
شناسنامه 6 وشماره ملی 06520477742   نسبت به ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر ساختمان 
ــش 2 بیرجند از محل مالکیت  ــه پالک 3447 فرعی از 247ـ  اصلی بخ ــاحت 180 متر مربع ب به مس
امیررضا و امیر حسام خزیمه  محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

ــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته  15 روز آگهی می ش
ــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از  باش
اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
ــند مالکیت صادر  ــورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در ص بدیهی اس

خواهد شد.آ-9901658
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/03/26                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی شماره 139704006092003352 به کالسه 9704970
خانم نیره رضائی نقندر، نام پدر: ابوالقاسم، شماره شناسنامه: 7377، شماره/ شناسه ملی: 0935035397، 
ــهد، کوی امیرالمومنین علیه السالم بلوار ولیعصر 14 پالک 102  ــانی: مش متولد: 1356/06/02، به نش
ــلمی فرزند محمد حسن  ــکه طالی تمام بهار آزادی علیه وراث مرحوم مجید مس جهت وصول 200 س
)آقای مسلم مسلمی، نام پدر: محمدحسن، شماره شناسنامه: 518، شماره/شناسه ملی: 0939778191، 
ــهد، ابوطالب 21 پالک 29 و عباس مرندیزی، نام پدر: علی اکبر،  ــانی: مش متولد: 1358/03/16، به نش
ــه ملی: 0939521288، متولد: 1344/08/14، به نشانی: مشهد،  شماره شناسنامه: 887، شماره/شناس
ــلمی، نام پدر: محمدحسن، شماره شناسنامه: 1189، شماره/شناسه  ابوطالب 21 پالک 29 و اعظم مس
ــهد ابوطالب 21 پالک 29( به استناد سند  ــانی: مش ملی: 0939701121، متولد: 1355/07/13، به نش
ــهر مشهد استان خراسان رضوی مبادرت  ازدواج 4286- 1381/06/16 دفترخانه ازدواج 2 و طالق 4 ش
ــعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد  ــه 9704970 در ش به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالس
تشکیل و اجرائیه در تاریخ 1397/07/15 از طریق نشر در آگهی به مدیون ابالغ شده است. سپس حسب 
تقاضای بستانکار به وارده 30239- 1397/08/07 یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1385 به شماره 
انتظامی 42- 659 ق 86 متعلق به مدیون در قبال تعداد 10 عدد سکه بازداشت که طبق نظریه شماره 

980925- 1398/09/19 کارشناس رسمی خودرو مذکور با این مشخصات:
پراید سفید روغنی 1- تایرها و روکش ها مستعمل به نظر می رسند.

2- خودرو دارای آثار بازسازی در بدنه میباشد.
3- به دلیل اینکه باطری خودرو شارژ نداشت، بررسی وضعیت فنی آن میسر نگردید و ارزیابی بر مبنای 

سالمت فنی صورت گرفت.
4- خودرو دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر میباشد.

با توجه به نکات مذکور میزان ارزش پایه خودرو معادل 210/000/000 ریال )بیست و یک میلیون تومان( 
ــاعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1399/3/26  ــده است مزایده ششدانگ خودرو مذکور از س ارزیابی ش
در محل شعبه دو اجرای اسناد رسمی مشهد واقع در خیابان امام خمینی 28 از طریق مزایده به فروش 
می رسد. مزایده از مبلغ 210/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود 
ــر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد.  ــت و نیم عش و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده اس
ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد شد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده 
به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. آ- 9901549 

م.الف 791 آ-9901549
تاریخ انتشار: 1399/3/11

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی
 محمدرضا اجتهادی عرب

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــت به کالسه  ــرح دادخواس ــماره 199 به ش ــنامه ش نظر به اینکه آقای یعقوب جان بیگی دارای شناس
ــادروان  ــت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش ــورا درخواس 4/9900009ح از این ش
ــف جان بیگی  به شناسنامه 5 در تاریخ 1385/2/03 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و  یوس

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  یعقوب جان بیگی به ش ملی 0748714758 متولد 1344/3/9 فرزند متوفی 

2- گلشاه جان بیگی به ش ش 351 متولد 1332/12/29 فرزند متوفی 

3- زهرا جان بکی به ش ملی 0748750894 متولد 1328/1/3 فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار : 1399/3/11  آ-9901661
حسن رضائی منفرد

قاضی شورا شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــماره فاقد  ــنامه ش ــر خدابخش دارای شناس نظر به اینکه خواهان خانم بی بی مراد حکمت وکیل یاس
شناسنامه به شرح دادخواست به کالسه 3/9900010ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان عبدالحکیم حکمت  به شناسنامه فاقد شناسنامه در تاریخ 98/10/23 

در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  مالیی حکمت فرزند عبدالباث تذکره ص 55 01095ج2ق ق 1291 سن 92 ساله مادر مرحوم

2- نازگل حکمت فرزند عبدالحکیم متولد تذکره ف 175 ص 1856 ج2 ق سن 9 ساله فرزند مرحوم 
3- شیرآقا حکمت فرزند عبدالحکیم ف 175 ص 1857 ج 2 ق 1397 سن 7 ساله فرزند مرحوم 

ــریف فرزند عبدالوارث دارنده تذکره ص 146 ص 1679 ج ق 1297  4- بی بی مراد حکمت محمد ش
سن 30 ساله همسر مرحوم 

ــاله فرزند  5- مریم حکمت فرزند عبدالحکیم دارنده تذکره ف 176 ص 1859 ج 2 ق 1398 عمر 3 س
مرحوم 

ــره ف 175 ص 1858 ج 2 ق 1398 عمر 5  ــد عبدالحکیم دارنده تذک ــد هارون حکمت فرزن 6- محم
ساله فرزند مرحوم 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار : 1399/3/11 آ-9901662
محمد باری

قاضی شورا شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــنامه شماره 684 به شرح دادخواست به کالسه  نظر به اینکه آقای گلی عبداله پور نقدعلی دارای شناس
ــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احد  4/980368ح از این ش
ــنامه 365 در تاریخ 1398/1/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و  نصری نقدعلی  به شناس

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  گلی عبداله پور نقدعلی فرزند علی به ش ملی 0748789057 متولد 1351/06/05 همسر متوفی

2- زهرا نصری نقدعلی فرزند احد به ش ملی 0740278819 متولد 1374/6/30 فرزند متوفی 
3- گل افروز نصری نقدعلی فرزند احد به ش ملی 0740330527 متولد 1375/12/14 فرزند متوفی

4- زینت نصری نقدعلی فرزند احد به ش ملی 0740441752 متولد 1378/12/19 فرزند متوفی 
5- ناصر نصری نقدعلی فرزند احد به ش ملی 0740545973 متولد 1381/3/03 فرزند متوفی

6- کبری نصری نقدعلی فرزند احد به ش ملی 0740624271 متولد 1384/1/26 فرزند متوفی
7- یاسر نصری نقدعلی فرزند احد به ش ملی 0980934362 متولد 1393/4/25 فرزند متوفی

8- مسلم نصری نقدعلی فرزند احد به ش ملی 0980934370 متولد 1393/4/25 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار : 1399/3/11 آ-9901660
حسن رضائی منفرد

قاضی شورا شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

اگهی مزایده
 نظر به محکومیت آقای احمد محمدپور خلیلی به پرداخت مبلغ 981/750/000ریال در پرونده کالسه  
363مزایده ، اموال منقول شامل :1-یک دستگاه میکسر استیل )خمیر گیر (با موتور دیگ استیل به قطر 
ــاخت شرکت اصفهان برکت در حال کار  حدود 1متر وعمق نیم متر به ظرفیت حدود 200کیلو گرم س

وسالم بصورت مستعمل 2-یک دستگاه دی ایریتور بظرفیت حدود 5تن بعنوان بوگیر شیردارای مخزن 
ــرکت آلفا پاک تهران در حال کار وسالم به صورت مستعمل توقیف  ــتگاه موتور تولید ش ــتیل و2دس اس
گردیده وجمعا به مبلغ 325/000/000ریال ارزیابی گردیده است که در تاریخ 99/3/27 ساعت 9صبح در 
محل شعبه مزایده اجرای احکام کیفری مشهد واقع در نشانی وکیل آباد8-مجتمع قضایی اجرای احکام 

کیفری ط2واحد مزایده وبه باالترین قیمت پیشنهادی فروش خواهد شد . آ-9901672
قیمت پایه 325/000/000ریال می باشد 

دادیار واحد مزایده :ملیحه قویدل 
دادیار شعبه 14اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 10مشهد-ملیحه قویدل 

ابالغ وقت دادرسی 
خواهان :خانم نسیرین غالم پور دادخواستی به طرفیت خوانده : 1- اتابک جلیلی شیرین کند 2- مهدی 
جلیلی شیرین کند به خواسته مطالبه وجه ارائه که در حوزه111 شورای حل اختالف اللجین به کالسه  
ــت تقدیمی خوانده دعوی  ــب  اعالم خواهان در دادخواس ــت. از آنجا که حس 99/105 ثبت گردیده اس
مجهول المکان می باشد اینک در راستای ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب به خوانده ابالغ می 
گردد. که جهت رسیدگی به خواسته خواهان در روز 1399/4/15 تاریخ 1399/4/15 ساعت 3/5 در حوزه 
111 شورای حل اختالف اللجین حاضر ونسخه ثانی دادخواست وضمائم را تحویل بگیرد واال شورا غیابا 

رسیدگی وصدور رای خواهد کرد. )م الف 111( آ-9901664
دبیر خانه حوزه 111 شورای حل اختالف اللجین 

» آگهی ابالغ اجرائیه «
مشخصات محکوم له : عبداهلل محمدی به نشانی ، خوی : محله قاضی ، باغ حاج علی کوچه امام سجاد

ــانی ، خوی : خیابان طالقانی ،  ــخصات محکوم علیهما : 1 – بهتر علی زاده فرزند علی اصغر به نش مش
پشت امیر ، پالک 81 

ــه امام رضا )ع( ــهانق روبروی مدرس ــانی ، خوی : میدان ش 2 – بهروز علی زاده فرزند علی اصغر به نش
خکارواش بهروز

کالسه پرونده دادرسی : 728 / 96 / 11
ــماره 759 شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان خوی و درخواست اجرای حکم  بموجب دادنامه ش
ــته و  ــتند به پرداخت مبلغ 23/000/000 ریال از بابت اصل خواس مربوطه ، محکوم علیهما محکوم هس
ــی به مبلغ 340/000 ریال و تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت اجرای کامل حکم  از بابت هزینه دادرس
ــر دولتی نیز بر ذمه محکوم علیهما می باشد  ــاخص بانکی در حق محکوم له و پرداخت نیم عش برابر ش

.آ-9901655
حیدری زاد

 قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف خوی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع در بخش14 یزد-  اسالمیه  و توابع
607 فرعی  از یک - اصلی - آقای مجید ابدار ششدانگ باغ  مشتمل بر ساختمان بطور مفروز قسمتی از 
پالک ثبتی  برابر به  مساحت 1233/50 متر مربع  برابر رای  شماره 139860321006002706 مورخ

11 /1398/10 واقع در اسالمیه تفت خریداری عادی مع الواسطه ازمحمد تقی حیدریه مالک رسمی 
ــخاص نسبت به  ــود درصورتیکه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش
ــند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو  ــند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش صدورس
ــید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  ــلیم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به این اداره تس

دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. آ-9901274
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/02/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1399/03/11

علی محمد شبانیان تفتی
کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

آگهی تغییرات شرکت رایان فن کاو اندیش سهامی عام به شماره ثبت 350871 و شناسه ملی 10103974666 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,01,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق شد و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: طراحی سرمایه گذاری ساخت تولید سیستمهای الکترونیکی حفاظتی مراقبتی الکترواپتیکی سیستمهای مکانیکی 
تولید صنعتی  پزشکی و خطوط  و تجهیزات  منزل و صنعتی  اتوماسیون  ماشین االت خاص صنعتی - سیستمهای هوشمند حفاظتی سیستم های  و 
قطعات مورد نیاز صنایع و کارخانجات تولیدی و کلیه فعالیتهای مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات انجام پروژه های خدمات مهندسی طراحی 
و نصب و راه اندازی نگهداری و پشتیبانی آماده و لجستیکی مشاوره و کنترل کیفی در صنایع مختلف اعم از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کلیه 
فعالیت های اجرائی شرکت در زمینه های مرتبط با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی حسب مورد در قالب خدمات پیمانکار یا مشاوره صورت میپذیرد 
آب و برق صنایع معدنی ارتباطات و سایر صنایع ایجاد شعب خرید و فروش و نصب و راه اندازی در داخل و خارج از کشور ایجاد شرکتهای اقماری 
و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات حقوقی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه عملیات بازرگانی و خرید و فروش و صادرات و واردات 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی خرید سهام و اوراق مشارکت و اوراق بهادار و اخذ تسهیالت و اعتبار از کلیه بانکهای داخلی و خارجی و موسسات مالی 
و اعتباری ایجاد شعب و اخذ نمایندگی و اعطای آن به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )861258(

 تاسیس موسسه غیر تجاری تراز آتیه پویا درتاریخ 1399,01,27 به شماره ثبت 6819 به شناسه ملی 14009079663

 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : ارئه کلیه خدمات حسابداری و انجام 
خدمات مشاوره ای مدیریتی و مالی -عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی-اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از 
کشور-اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری -برگزاری و شرکت در همایش ها و سمینارها و انجام کلیه فعالیت های مرتبط 
با موضوع شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربطو ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمیباشد. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله الدن ، 
بلوار حافظیه ، خیابان حافظیه 2 ، پالک 0 ، طبقه سوم ، واحد 6 کدپستی 9179986007 سرمایه شخصیت حقوقی : 1,000,000 ریال می باشد. 
اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای محمد غفاری به شماره ملی 0920440002 دارنده 900,000 ریال سهم الشرکه خانم هانیه علیزاده به شماره 
ملی 2560386151 دارنده 100,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقای محمد غفاری به شماره ملی 0920440002 به سمت مدیرعامل - عضو 
هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم هانیه علیزاده به شماره ملی 2560386151 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : 
امضا اوراق اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسالمی با امضا مدیر عامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است. 

اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار قدس به عنوان روزنامه اصلی برای 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 )861796(
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واریز وام یک میلیونی در ۲۲ خرداد ماه ©
تسنیم: حســین میرزایی، سخنگوی ستاد 
تســهیالت کرونا گفت: مهلت درخواســت 
وام یک میلیــون تومانی سرپرســتان خانوار 
یارانه بگیر دهم خرداد پایان یافت که رقم وام 
یک میلیونی سرپرستان متقاضی، 22 خرداد 
به حساب آن ها واریز می شود. سخنگوی ستاد 
تسهیالت کرونایی گفت: تاکنون 20میلیون و 
184هزار و 368 سرپرست خانوار تسهیالت یک میلیون تومانی یارانه ای را گرفته اند و بقیه 
مانده اند که البته یکسری از این افراد تمایلی به دریافت وام ندارند و برخی نیز تقاضای خود 

را با ارسال کد ملی به سر شماره یاد شده اعالم کردند.

افزایش ۱۶درصدی نرخ برق  پرمصرف ها©
ایرنا: پیام باقری، دبیر سندیکای برق گفت: 
افزایش بهای برق به صورت ســاالنه اعمال و 
امسال نیز بهای برق پرمصرف ها با 16درصد 
افزایش محاســبه می شود.  باقری با اشاره به 
افزایش قیمت ۷ درصدی بهای برق به صورت 
عمومی افزود: این افزایش قیمت طبق قانون 
هدفمندی یارانه ها به صورت ســاالنه انجام 
می شود. باقری با بیان اینکه هزینه تمام شده برق به ازای هر کیلووات ساعت برای وزارت 
نیرو بیش از 120 تومان و هزینه دریافتی از مردم ۷0 تومان اســت، افزود: وزارت نیرو با 
کمبود منابع و بدهی های قابل توجهی روبه روست که این شرایط مانع از سرمایه گذاری های 

جدید و اجرای طرح جدید در صنعت برق است.

بخشودگی سود و جرایم تسهیالت زیر ۱۰۰میلیون تاپایان خرداد ©
مهر: بانک مرکزی در نامه ای به بانک ها، بخشــودگی سود و جرایم تسهیالت زیر 100 
میلیون را تا پایان خرداد تمدید کرد. بانک های عامل این مصوبه بانک های ملی، ســپه، 
توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزی، رفاه کارگران، ملت، صادرات و 
تجارت هستند و افراد با پرداخت اصل تسهیالت کمتر از 100 میلیون تومان، از پرداخت 
سود و جرایم آن تا سقف 100 میلیون تومان معاف می شوند.الزم به ذکر است، در بودجه 
سال 13۹۹ و پس از چهار سال، بخشودگی سود و جرایم تسهیالت زیر 100میلیون تومان 

حذف شده و امسال بودجه ای به این امر اختصاص نمی یابد.

واجدین شرایط خرید خودرو باید ۴۸ ساعته وجه را بپردازند©
تحلیل بــازار: خودروســازان بــا صدور 
اطالعیه ای مشــترک، ضمن اعــالم فرایند 
قرعه کشــی 2۵هزار دســتگاه خودرو ویژه 
ایام عید ســعید فطر، تأکید کردند: واجدین 
شرایط در قرعه کشــی باید 48 ساعته وجه 
خرید خودرو را بپردازند. براساس این اطالعیه 
متقاضیانی که نام آن ها در این قرعه کشــی 
برگزیده می شود، مکلفند ظرف 48 ساعت پس از اعالم منتخبان از سوی خودروسازان، 
نسبت به تکمیل وجه اقدام نمایند؛ ضمن اینکه در صورت عدم واریز وجه، اسامی نفرات 

جایگزین از محل رزرو توسط خودروساز و با تأیید دستگاه های نظارتی اعالم می شود.

 کم  شدن ۳۰۰هزار نفری تقاضای شغل ©
به معنای کاهش بیکاری نیست

نود اقتصادی: فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار 
گفت: اینکه تقاضای شــغل 300هزار نفر کم شــده است به معنی این نیست که بیکار 
نداریم بلکه به این معنی است که جوانان متقاضی شغل به دلیل پایین بودن دستمزدها و 
استرس های ناشی از قراردادهای کوتاه مدت، رغبتی برای ورود به بازار کار ندارند و همین 

موجب می شود در مشاغلی جذب شوند که سهمی در تولید ناخالص ملی ندارند.

با وجود وعده ها، مشکالت تأمین نهاده پابرجاست

صنعتدامزیرتیغناهماهنگیدولتیها
 اقتصــاد/ فرزانه غالمی  وعده های بی نتیجه 
دولت برای ســاماندهی تأمین و توزیع نهاده های 
دامــی بــار دیگر صنعــت دام و طیور کشــور و 
مصرف کنندگان نهایی محصــوالت پروتئینی  را 
زیر تیغ قرار داده و پیش بینی می شــود این بازار 
در ماه های آینده با چالش هایی از جنس کمبود و 

افزایش شدید قیمت مواجه شود.
شنیده شــده بیش از 2میلیون تن نهاده دامی در 
گمرک معطل مانده و 1/2 دهم میلیون تن از این 
کاالها یا بیش از 80 درصدش متعلق به شرکت های 
دولتی است و از ابتدای سال آماده خروج از گمرک 
بــوده، اما به اذعان مقامات گمرکی با وجود اینکه 
بانک مرکزی مجوز ترخیــص این کاالها را با کد 
تخصیــص  ارز صادر کرده، در یک هفته اول پس 
از صــدور این مصوبه، بازرگانان برای ترخیص کاال 

اقدام نکرده اند.    
افزایش شــدید قیمت نهاده های دامی ظرف یک 
ســال گذشــته در بازار داخلی و حاال هم افزایش 
بی سابقه قیمت این نهاده ها در بازارهای جهانی، در 
حالی گلوی تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمی 
و مصرف کنندگان مرغ، گوشــت قرمز و تخم مرغ 
را می فشــارد و هشدار تولیدکنندگان را نسبت به 
آینده بازار در پی داشته، که نبود حداقل هماهنگی 
بین دستگاه های دولتی واردکننده نهاده های دامی، 
عدم تخصیص به موقع ارز و عدم اطمینان بازرگانان 
نســبت به تخصیص ارز 4هــزار و 200تومانی و 
نگرانــی بابت حذف  احتمالی ارز دولتی و دریافت 
مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد از سوی دولت، زمینه 
این افزایش قیمت و طبعاً بحران آفرینی در صنعت 
دام و طیور و بازار مصرف محصوالت پروتئینی را در 

روزهای آینده محتمل کرده است.

پاسکاریمحمولههاینهادهبیندولتیها»
اینکه نهاده های دامی چند برابر قیمت مصوب به 
دســت تولیدکننده می رسد، از سوی  معاون امور 
دام وزارت جهاد کشــاورزی رد می شود. مرتضی 
رضایی می گوید: عرضه نهاده های دامی به میزان 
کافی انجام شــده است. در راســتای حمایت از 
فعاالن زیربخش دام و طیور کشور، نهاده های دامی 
)ذرت، کنجاله ســویا و جو( به طور مستمر توسط 
واردکنندگان و تأمین کنندگان نهاده در ســامانه 

بازارگاه نهاده های کشــاورزی عرضه می شود. این 
نهاده ها جهت توزیع با نرخ مصــوب به دامداران، 
مرغداران و کارخانجات خوراک دام و تشکل های 
مربوط به ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان ها، 

اختصاص می یابد.
وی تأکید می کند: عرضه کنجاله سویا و جو خارج 
از سامانه به منزله قاچاق کاال تلقی می شود، بنابراین 
در صورت ارائه مستندات مربوط به خرید نهاده های 
دامی توسط تولیدکنندگان خارج از نرخ مصوب، 
از واردکنندگان و یا ســایر عوامل توزیع، موضوع 
از طریق دســتگاه های نظارتی از جمله تعزیرات 

حکومتی قابل پیگیری است.
در ماه های اخیر تأمیــن و توزیع نهاده های دامی 
که تأثیر مستقیم بر قیمت تمام شده محصوالت 
پروتئینی دارد، بین دســتگاه های مختلف دولتی 
پاســکاری شــده به گونه ای که برخی شــرکت 
پشــتیبانی امــور دام را به کــم کاری و امتناع از 
ترخیص این محموله ها متهم می کنند. این شرکت 
نبود کامیون و قرار گرفتن در دوران پیک استفاده از 
کامیون در جنوب کشور را در عدم  ترخیص نهاده ها 

مقصر می داند و در مقابل ســازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای اعالم 
کــرده خواب ناوگان در بنادر بین 12 
ســاعت تا دو روز است و مشکلی در 
تأمیــن کامیون بــرای حمل کاالی 
اساسی و نهاده های دامی وجود ندارد!

سامانهدولت،داللپروراست»
اظهارات دولتی ها در حالی است که 
به گفته نایب رئیــس کانون صنفی 
مرغداران گوشــتی نسبت به سال 
گذشته قیمت سویا که نرخ مصوب 
آن 2هــزار و 4۵0تومان و ذرت که 

نرخ مصوب آن یک هزار و 3۵0تومان بوده است، 
100 درصد افزایش داشــته و هم اکنون قیمت 
ســویا در بازار آزاد ۵هــزار تومان و قیمت ذرت 
نیز 2هزار و600تومان است. حبیب اسداهلل نژاد 
همچنیــن به ســه و چهار برابر شــدن قیمت  
واکســن های طیور و ریزمغذی ها نسبت به سال 
قبل اشاره می کند که بر قیمت تمام شده محصول 

تأثیر جدی داشته است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان 
تهران معتقد است: میزان نهاده هایی که در سامانه 
بازارگاه عرضه می شــوند، پاسخگوی نیاز 10 روز 
تولیدکنندگان هم نیست. ناصر نبی پور می گوید: 
برای یک واحد که حدود 4۵هزار قطعه مرغ دارد 
در ماه به ۵۵تن نهاده نیاز است. دولت 2۷ تن آن 
را تحت عنوان ســهمیه تأمین می کند، مابقی را 
باید از کجا تهیه کنیم؟ متأسفانه سامانه بازارگاه 
به محلــی برای دالالن و افزایش شــدید قیمت 
تبدیل شده و نه تنها قیمت ها پایین نیامده بلکه 
در شــرایط فعلی نهاده به دست تولیدکنندگان 

نمی رسد.
به گفته وی، هم اکنون قیمت ســویا در بازار آزاد 
باالی ۵هزار و ۵00تومان و ذرت حداقل 2هزار و 
۵00تومان و قیمت تمام شده تولید تخم مرغ 11 
تا 12 هزار تومان است، در حالی که تولیدکننده 
آن را 6هــزار و  ۷00 تــا 6هــزار و  800 تومان 

می فروشد.

تجاربادولتلجبازیمیکنند»
اظهارات رئیس هیئت مدیره 
انجمن صنفی گاوداران هم 
در ایــن میان قابــل تأمل 
اســت. احمد مقدســی با 
اشاره به عرضه قطره چکانی 
نهاده هــای دامی می گوید: 
تجار در ســامانه بــازارگاه 
انــدازه کافــی جو و  بــه 
ســویا عرضــه نمی کنند و 
مجبورند  تولیدکننــدگان 
از بــازار آزاد این نهاده ها را 
تهیه کنند و در حال حاضر 
قیمت هر کیلوگرم سویا در 
بازار آزاد ۵هــزار و 100تومان و جو بین کیلویی 

2هزار و 100تا 2هزار و 200تومان است.
وی ادامه می دهد: تجار به دلیل لجبازی با دولت 
و برای اینکه سامانه بازارگاه را تخریب کنند، اقدام 
به عرضه بار نمی کنند وگرنه چه دلیلی دارد وقتی 
به قیمت آزاد نهاده می خریم دو ساعته می رسد، 
اما با نرخ مصوب که خرید می کنیم مدت زیادی 

طول می کشد تا به دست تولیدکنندگان برسد؟

مقدسی خاطرنشــان می کند: در حال حاضر دام 
زنده را حتی به قیمت کیلویی 2۵هزارتومان هم 
نمی خرند و متأســفانه هنوز اجازه صادرات به ما 
داده نشده است. در واقع نکته اینجاست که وزارت 
صمت درگیر مسائل و مشکالت خودش است و 
فرصت رسیدگی به مســائل بخش کشاورزی را 
ندارد، بنابراین وظایف قانون انتزاع باید به وزارت 
جهاد کشــاورزی برگردد تا تولیدکنندگان نیز از 

این شرایط رهایی یابند.

زمزمهحذفارزدولتیبرخینهادهها»
نگاهی به آمار نشــان می دهــد دولت در 6 ماهه 
امسال برای واردات خوراک دام تعهدی 4میلیارد 
دالری دارد، اما از بهمن ماه ســال گذشــته ارز 
دولتی برای واردات این نهاده ها تخصیص نیافته و 
شنیده شده احتماالً ارز دولتی برای واردات برخی 
نهاده هــا از قبیل ریزمغذی خــوراک دام  وجود  
دارد. در این شرایط تولیدکنندگان معتقدند موج 
افزایش قیمت ها در بازار محصوالت پروتئینی به 
دلیل شیوع کرونا و کاهش شدید تقاضا تاکنون از 
حرکت بازایستاده بود، اما اگر برای کمبود خوراک 
و افزایــش شــدید قیمت نهاده  که وابســتگی 
80درصدی به واردات دارد، چاره اندیشــی نشود، 
در ماه هــای آینده بازار محصــوالت پروتئینی و 

خوراک متالطم خواهد شد.
این هشدارها در حالی است که براساس آمار شرکت 
پشتیبانی امور دام کشور ماهانه به یک میلیون تن 
واردات خــوراک دام نیــاز دارد که این نیاز جدا از 
تولید ۵00هزار تن اســت که اما در دو ماه ابتدایی 
امســال یک میلیون و 100هزار تن نهاده از طریق 
دولت و بخش خصوصی وارد و توزیع شده و تقریباً 

یک میلیون تن کمبود در دو ماه داریم.
در همین حال اتحادیه واردکنندگان خوراک دام 
به تازگــی مدعی واردات نهاده دام توســط 403 
شرکت  در سال گذشته شده است که از این بین 
116 شرکت ثبت ســفارش تا سقف 3هزار تن را 
انجام داده اند. ثبت سفارش 121 شرکت بین 3 تا 
10هزار تن و ثبت ســفارش 10۵ شرکت بین 10 
تا ۵0هزار تن بوده است. 21 شرکت ثبت سفارش 
واردات نهاده هــای دامی بین ۵0 تا 100 هزار تن 
را انجام داده اند و فقط ثبت ســفارش 40 شرکت 
برای نهاده های دامی باالی 100 هزار تن بوده است.

بازاردرانتظارتحققوعدههایدولتی»
بلبشــو در بازار تأمین و توزیــع نهاده های دامی 
به اذعــان مقامات دولتی و تولیدکنندگان بخش 
خصوصی همچنان ادامه دارد و اثری از وعده های 
دولت برای ســاماندهی بازار تاکنون دیده نشده، 
اما آن طور که وزیر جهاد کشــاورزی وعده داده، 
پیشنهاد تشــکیل ســتاد تنظیم بازار در حوزه 
نهاده های دامی در وزارت جهاد کشاورزی با تأیید 
معاون اول رئیس جمهور همراه شده و همچنین 
این وزارتخانه به تازگی در مکاتبه با گمرک، خروج 
محموله های نهاده های دامی را خواســتار شده تا 
به تعبیر خود از بروز تنش ناشــی از توقف روند 
خروج نهاده ها از گمرکات کشور در بازار جلوگیری 
شــود. بر این اســاس باید دید آیا هشــدارهای 
تولیدکنندگان مبنی بر وقوع مشکالت جدی در 
حوزه تأمین و توزیع نهاده و فشار مضاعف بر گرده 
مصرف کنندگان گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ در 
ماه های آینده به وقوع خواهد پیوست و یا آرامش 

و نظمی که دولت آن را وعده داده است؟

دولت در ۶ ماهه 
امسال برای واردات 
خوراک دام تعهدی 
۴میلیارد دالری 
دارد، اما از بهمن 
ماه سال گذشته 
ارز دولتی برای 
واردات این نهاده ها 
تخصیص نیافته

بــــــــرش

زمان الزم برای شروع کسب و کار سه روز شد  تسنیم: فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد گفت: در ایران به طور متوسط شروع یک فعالیت اقتصادی ٧٥ روز طول می کشد و این عدد برای یک فعال 
اقتصادی که قصد سرمایه گذاری دارد خیلی زیاد است و با افتتاح و شروع به کار پنجره واحد فیزیکی کسب و کار به سه روز تقلیل پیدا کرده است. وی افزود: بر این  اساس هر فعال اقتصادی که از این پس 

کارش بیش از سه روز طول کشید، حتماً شکایت کرده و با تلفن  ١٨٦٦  تماس بگیرد. 

خـــبر

 یکشنبه ١١ خرداد ١399  ٨ شوال ١44١ 3١ می 2020  سال سی و سوم   شماره 92٥٨

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت

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

سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 13980318001003599م��ورخ 1398/11/14 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک 
رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کیومرث کیوان خواه کیسمی به شناسنامه شماره 2838 
کد ملی 2738597726 صادره از آس��تانه فرزند غالم در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 
253 متر و 79 سانتی متر مربع به شماره پالک 660 فرعی از اصلی 17 مفروز از پالک 17/19 باقیمانده 
واقع در الکوژده بخش 11 گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک 

مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ 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 169  آ-9901097
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/2/27

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/3/11 
ایرج پور احمد کلشتری  - کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت

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

سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 139860318001003596مورخ 1398/11/14 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک 
رش��ت ، تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهال فهیم کردستانی به شناسنامه شماره 897 کد 
ملی 3754012249 صادره از ارومیه فرزند محمد صالح در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
و محوطه به مساحت 312 متر مربع به شماره پالک فرعی 92 مفروز از پالک شماره 36 فرعی از اصلی 
22 واقع در روستای شهرستان بخش 9 گیالن حوزه ثبت ناحیه یک رشت احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رس��می به متقاضی محرز گردیده اس��ت .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 داشته باشند 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 226 آ-9901098
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/2/27

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/3/11 
ایرج پور احمد کلشتری  - کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت

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

سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 139860318001003597مورخ 1398/11/14 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک 
رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبد الرضا گرامی به کد ملی 3370069334 صادره از 
قصر ش��یرین فرزند غفور در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 312 متر 
مربع به شماره پالک 92 فرعی  مفروز از پالک شماره 36 فرعی از اصلی 22 واقع در روستای شهرستان 
بخش 9 گیالن حوزه ثبت ناحیه یک رشت احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال 
ملک از مالک رس��می به متقاضی محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 228 آ-9901099
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/2/27

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/3/11 
ایرج پور احمد کلشتری - کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بهار 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی  و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139860326007001468 مورخه 1398/12/17 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی مسجد امام رضا )ع( به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  شهرستان بهار به شناسه 
ملی 14003506917  دراعیانی ششدانگ  یک باب  مسجد به مساحت 460/90 مترمربع پالک 11010 
فرعی از 1566 فرعی از139 اصلی واقع بهاربخش چهارهمدان خریداری به اس��تناد تبصره ماده 3 قانون 
اوقاف محرز گردیده اس��ت . لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می ش��ود 
درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.)م الف 43(آ-9901095
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/2/27

 تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/3/11
رئیس ثبت اسناد و امالک بهار - هادی یونسی عطوف

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت امالک میاندوآب

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )موضوع 
ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون (

هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی و 
مالکانه اشخاص را تأیید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند مالکیت 
رسمی صادر و تسلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مش��اعی و س��ایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص 
اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیماً بع 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب تسلیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت اسناد و امالک میاندوآب ، دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در غیر اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف براساس مدلول رأی صادره در حدود و مقررات صادر 

خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی شماره 139860313006011711 مورخه 1398/11/19 تقاضای آقای ارشد گل حسنی فرزند 
بهلول مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه قسمتی از پالک باقیمانده 1101  فرعی از 6 
–  اصل��ی  بخ��ش 7 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب ، قجلو خریداری ش��ده از وراث مرحوم 
کالنتری پرونده هیأت 241 – 98 به مساحت 30 / 170 متر مربع که برای آن پالک 1106 فرعی تعیین 

شده است . آ-9901071
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1399/02/27 

تاریخ انتشار نوبت دوم : یک شنبه 1399/03/11 
قنبر محمد وند –  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حس��ب تکالیف مق��رر در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مصوب 1390/09/20 آراء صادره از هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد 
ثبتی س��بزوارتصرفات مالکانه و بال معارض اش��خاص محرزو جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی                       

می گردد:
بخش 2 سبزوار

- آقای عباس دلش��ادی نسبت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 11/67 
متر مربع قس��متی ازپ��الک  1458اصلی واقع در بخش 2س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می                                    

غالمرضا هنرور
- آقای علی اصغر اصغر زاده  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 136/19 متر مربع 
قسمتی ازپالک  1785اصلی واقع در بخش 2 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی احمد اصغر زاده

بخش3 سبزوار
پالک 3 اصلی اراضی کالته سیفر

- آقای رجبعلی بقائی نژاد  نس��بت  به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 191/30 متر 
مربع قس��متی ازپالک 90 فرعی از 3  اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رسمی

 محمد علی بقائی نژاد 
پالک 5 اصلی اراضی قلعه نو

- آقای محمد رضا نودهی ثانی  نسبت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 60/33متر مربع 
قسمتی ازپالک 337 فرعی از 5اصلی واقع در بخش 3 سبزوار و قسمتی فاقد ثبت به مساحت 35/42 
متر حوزه ثبت ملک سبزوار که تواما تشکیل یکباب منزل را میدهد از محل مالکیت مالک رسمی                

سید هادی و طاهره شهرت هردو الداغی 

- آقای مجید مومنی نسبت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 112/45 متر مربع قسمتی 
ازپالک 458 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می اس��ماعیل 

کوشکی 
- آقای مهدی اکرمی نس��بت  به س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب س��اختمان به مساحت 
122/12متر مربع قس��متی ازپالک 287 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت 

مالک رسمی محمد ترشیزی
- خانم وجیه ش��هرآئینی نس��بت  به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
122/12 متر مربع قسمتی ازپالک 287 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت 

مالک رسمی محمد ترشیزی 
پالک 6 اصلی اراضی کلوت

- آقای علی کج دری   نس��بت  به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 98/99 متر مربع 
قسمتی ازپالک 98 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی قدرت 

اله مسکنی 
- آقای سید ابوالحسن حسینی  نسبت  به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
150/43متر مربع قسمتی ازپالک 9795 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت 

مالک رسمی خودش
- خانم س��میه س��لیمانی  نسبت  به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
150/43 متر مربع قسمتی ازپالک 9795 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت 

مالک رسمی سید ابوالحسن حسینی  
- خانم زهرا بنجخی  نسبت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 96/16 متر مربع قسمتی 

ازپالک 4585 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی زهرا دانا  
- آقای جواد نامنی  نسبت  به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 58/77 متر مربع قسمتی ازپالک 

122 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی عباس کوشکی
- خانم فاطمه شاره ء نسبت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 99/30 متر مربع قسمتی 
ازپالک 9795 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علی مظلومی 

فر  
- آقای محمد رضا برغمدی  نسبت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 81/48 متر مربع 
قس��متی ازپالک 1072 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می                    

علی خسروابادی  
- خانم زهره بینائی  نس��بت  به شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 110 متر مربع قسمتی 
ازپ��الک  باقیمان��ده 2/1 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می 

خودش
- خانم طیبه غیاثی نسب  نسبت  به یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
201/70 متر مربع قسمتی ازپالک 1057 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت 

مالک رسمی غالمحسین سنگ سفیدی  
- آقای علیرضا غیاثی نسب  نسبت  به یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
201/70 متر مربع قسمتی ازپالک 1057 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت 

مالک رسمی غالمحسین سنگ سفیدی  
- آقای هادی غیاثی نسب  نسبت  به یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
201/70 متر مربع قسمتی ازپالک 1057 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت 

مالک رسمی غالمحسین سنگ سفیدی  
- خانم نستر جهان غیاثی نسب  نسبت  به یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 201/70 متر مربع قسمتی ازپالک 1057 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل 

مالکیت مالک رسمی غالمحسین سنگ سفیدی  
- خانم صدیقه رامش��ینی  نسبت  به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 166/90متر مربع 
قس��متی ازپ��الک 51 فرع��ی از 6  اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می

 محمد رضا غفوری غروی
- خانم امینه ایزی  نسبت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 102/25متر مربع قسمتی 

ازپالک 8892 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش
- خانم فاطمه صادقی امین  نس��بت  به شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 61/26متر مربع 
قس��متی ازپالک یک فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رسمی سید 

حسین صالحی کالته سادات
- آقای علی اکبر کریمی  نسبت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 99/42متر مربع قسمتی 
ازپالک 6634 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی راضیه بیاری

- آقای مجید خس��روجردی نسبت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 117/02متر مربع 
قسمتی ازپالک 12 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش

پالک 23 اصلی اراضی گودآسیا
- آقای رضا حداد  نس��بت  به یکدانگ مش��اع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1566/10متر 
مربع قسمتی ازپالک 161 فرعی از 23اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی 

محمد مهدی گنجی
پالک 436 اصلی اراضی دوکاریز

- آقای محسن مهرکیا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 62404/85 متر مربع 
قسمتی ازپالک 436اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی حاج علی مسکنی

بخش 12 سبزوار
پالک1 اصلی اراضی عمیداباد

- آقای هادی طالبی  نس��بت  به شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 132 متر مربع قسمتی 
ازپالک 170 فرعی از یک  اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علی اصغر 

نوروزی 
- آقای هاش��م اله یاری  نس��بت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 213/90 متر مربع 
قس��متی ازپالک 170و4301 فرعی از یک  اصلی واقع در بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک 

رسمی علی اکبر رباط سرپوشی 
- آقای یحیی همت طلب  نسبت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 192/93 متر مربع 
قس��متی ازپالک 15056و170 فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 س��بزوار که نس��بت به پالک 
15056 فرعی بالواس��طه از محل مالکیت رس��می زهرا رباط جزی و نس��بت به پالک 170 فرعی 

بالواسطه از محل مالکیت رسمی خودش 
- خانم صدیقه ژیان بی کس  نسبت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 42/20 متر مربع 
قسمتی ازپالک 11127 فرعی از یک  اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی 

علی اصغر پژمان ثانی 
- آقای محمد یونس پور  نسبت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 102 متر مربع قسمتی 
ازپالک 5565 فرعی از یک  اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش 

پالک2اصلی اراضی عبدالرحمن
- آقای عباس بنجخی  نس��بت  به شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت 169/55 متر مربع 
قس��متی ازپالک 289 فرعی از 2  اصلی واقع در بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می 

محمد ترشیزی 
- آقای مهدی معظمی فر  نس��بت  به شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 68/49 متر مربع 
قس��متی ازپالک 2582 فرعی ) به مس��احت 34/27 متر مربع ( و تمامت پالک 2581 فرعی ) به 
مساحت 34/22 متر مربع  که قسمتی در تعریض قرار گرفته است ( که تواما تشکیل یکباب ساختمان 

را داده است از 2 اصلی بخش 12 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی حسین معظمی فر 
- آقای مصطفی ش��ایان مقدم  نس��بت  به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 120/31متر 
مربع قس��متی ازپالک 7 فرعی از 2  اصلی واقع در بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رسمی                       

فریبرز ناوی
پالک3اصلی اراضی الداغی

- خانم مهری داوری علی اباد نس��بت  به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مساحت 101/05 متر 
مربع قسمتی ازپالک 58 فرعی از 3  اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی 

خودش 
پالک 8اصلی اراضی جعفرآباد

- آقای علی اصغر اسماعیلی خوشمردان نسبت  به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100/16 
متر مربع قس��متی ازپالک 54 فرعی از 8 اصلی واقع در بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک 

رسمی نظام الدین ربانی
لذا به استناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق این روزنامه منتشر میگردد در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند در شهرها باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه و در روستاها از تاریخ الصاق رای در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند .معترض باید  ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل نماید . در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید.صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .برابر ماده 13 آیین نامه مذکور 
در مورد آن قس��مت از امالکی که قبال نس��بت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی 
طبق رای هیئت پس از تنظیم اظهار نامه ثبتی حاوی تحدید حدود ملک ،مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم میرساند و نسبت به امالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید 

.)م الف 99/1952( آ-9901100
تاریخ انتشار نوبت اول:   99/02/27
تاریخ انتشار نوبت دوم:   99,03,11

علی آب باریکی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )861861(

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

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,01,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای مالی منتهی 
به 1398,09,30 مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مهرگان تراز و همکاران به شناسه ملی 
10380533929 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و امیر محسن بیدگلی مقدم به شماره ملی 0942129377 به 
عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1399,09,30   انتخاب شدند . - روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت چاپ 

آگهی های شرکت انتخاب شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )861855(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی ایران پویش خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8901 و شناسه ملی 10380246585

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,03,03 و نامه شماره 459 مورخ 97,3,6 انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی 
خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای نادر دوستخواه احمدی به شماره ملی 0732336589 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای 
ناصر دوستخواه احمدی به شماره ملی 0731649125 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی علیزاده قمصری 
به شماره ملی 0941872191 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 

رسمی و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
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 حضور همه دانشجویان در دانشگاه از ۱۷ خرداد الزامی نیست  فارس: مجتبی صدیقی، معاون وزیر علوم گفت: اگر دانشگاه و استاد تشخیص دهند ضرورتی برای برگزاری کالس یا آزمون حضوری 
نیست، حضور همه دانشجویان از ۱۷ خرداد الزامی نیست. وی با اشاره به توصیه های وزارت علوم برای بازگشایی دانشگاه ها به روی دانشجویان، گفت: از جمله توصیه ها این است که حضور در دانشگاه و خوابگاه 

باید به صورت حداقلی باشد؛ دانشگاه ها باید بازه زمانی امتحانات را به گونه ای تنظیم کنند که حضور دانشجویان منجر به تراکم جمعیت نشود و حضور دانشجویان در ایام امتحانات در دانشگاه ها توزیع شده باشد.

میمون ها نمونه  خون بیماران کرونایی را دزدیدند!©
برنا:تعدادی میمون  در هند با حمله به 
یک تکنســین بخش آزمایشگاه، چند 
نمونه خونی را کــه او در حال بردن به 

آزمایشگاه بود، ربودند.
به گفته مقام های هندی این اتفاق در 
هفته جاری و هنگامی که یک تکنسین 
آزمایشــگاه در داخل محوطه دانشکده 

پزشکی در شهر میروت در ۴۶۰ کیلومتری شمال مرکز ایالت اوتارپرادش در حال 
عبور بود، رخ داده است.

دکتــر گارج گفته میمون ها به نمونه خون چهار بیمار مبتال به کووید۱۹ چنگ 
زده اند و با آن ها گریخته اند.

مقام ها گفته اند هنوز معلوم نیست آیا میمون ها این نمونه خون ها را ریخته اند یا 
نه اما افرادی که در نزدیکی پردیس این دانشگاه زندگی می کنند، نگرانند که این 

میمون ها ویروس کرونا را در منطقه محل سکونتشان انتشار دهند.
گارج می گوید شواهدی یافت نشده که نشان دهند میمون ها می توانند در تماس 

با این نمونه خون ها به کووید۱۹ مبتال شوند.
میمون ها در هند به طور فزاینده ای به شــهرک های محل زندگی انسان ها وارد 
می شوند و گاه به انسان ها حمله می کنند و سبب اختالل می شوند. کارشناسان 
محیط زیست می گویند تخریب زیستگاه طبیعی میمون ها توسط انسان ها سبب 

جابه جایی آن ها به سمت شهرها برای جست و جوی غذا شده است.

واکسن کرونا مهرماه می رسد©
ســی جی تی ان،  گزارش  به  فارس: 
فایزر، شــرکت داروسازی آمریکایی 
می گوید ممکن است واکسن ویروس 
کرونا اواخر ماه اکتبر)اوایل مهرماه( 

در دسترس باشد.
مدیران این شــرکت داروسازی به 
تازگی اعالم کردند، ممکن اســت 

پیش از ســال ۲۰۲۱ یک یا چند واکسن علیه کووید ۱۹ در دسترس باشد، 
اما هشــدار داده اند که این چالش ها دلهــره آور خواهد بود، زیرا تخمین زده 
می شــود ۱۵ میلیارد دوز واکسن برای متوقف کردن بیماری همه گیر کرونا 

الزم است.
بیش از ۱۰۰ آزمایشگاه در سرتاسر جهان در تالشند واکسنی علیه ویروس کرونا 
ایجاد کنند، از جمله ۱۰ موردی که آن را به مرحله کارآزمایی بالینی رسانده اند و 

مراحل پیشرفت واکسن را پشت سر می گذارند.
سوریوت، رئیس شرکت »AstraZeneca« در یک جلسه توجیهی مجازی گفت: 
»امید بســیاری از مردم این اســت که تا پایان امســال واکسن داشته باشیم و 

امیدواریم چند واکسن مختلف علیه این بیماری تا آخر سال موجود شود«.
شــرکت وی برای تهیه و توزیع واکســن مورد استفاده در انگلیس با این کشور 

همکاری می کند.
آلبرت بورال، رئیس فایزر در عین حال گفت: شرکت وی که آزمایش های بالینی 
را با شرکت آلمانی Biontech در مورد چندین واکسن احتمالی در اروپا و آمریکا 

انجام می دهد، یک واکسن پیش از پایان سال جاری آماده خواهد کرد.
فایزر شــرکت داروسازی آمریکایی و چندملیتی اســت که هم اکنون به عنوان 

بزرگ ترین شرکت داروسازی جهان شناخته می شود.

رومینا؛ حباب آبرویی که ترکید©
قتل فجیع یک دختر بچه ۱۳ یا ۱۴ ساله این روزها در صدر اخبار و گفت وگوهای 
دورهمی خانوادگی است. عده ای با همان غیرت و خروش غیرعقلی پدر، کار قاتل 
را تأیید و حتی بر آن صحه می گذارند و با دست و سوت )حتی داس( از شرف و 
ناموســی دفاع می کنند که برای حفظ آن باید او را کشت. عده ای از آب گل آلود 
ماهی می گیرند و دنبال تأیید و رد بحث ازدواج نوجوان هستند، عده ای دیگر که 
نوجوانان این دهه را تشکیل می دهند با هشتگ های مطالبه گرانه و نقد و انزجار از 

قاتل، دنبال قصاص و رسیدگی جدی به پرونده اند. 
اما عده دیگری که موضوع نوشــته حاضر هســتند در این فکراند که اگر فرزند 
 خودشــان دچار موقعیت مشابهی شــد، رفتار صحیح چیست و یا اینکه رابطه 
والد - فرزندی خود را چگونه تعریف کنند تا در چنین شرایطی بیشترین کمک 

را به فرزندشان نمایند؟
تصور کنید شــما به عنوان یک والد، فرزند نوجوانتان درگیر یک رابطه نادرست 
یا دوســتانی نامناســب و یا مصرف مواد و... شده باشد. عملکرد و شیوه برخورد 
و میزان تأثیرگذاری تان ارتباط مســتقیمی با سبک فرزندپروری و سیر رشد و 
تربیت فرزند شما و مدل مدیریت بحرانتان تا سن حاضر او دارد. یعنی اینکه چه 
مقدار صمیمیت در فضای رابطه والد - فرزندی وجود دارد و فرزندان تا چه اندازه 
می توانند روی کمک والدین و حمایت و همراهی آن ها حســاب کنند و ترسی 
از بیان نظرات خود هرچند مخالف نظر والدینشــان باشد نداشته باشند و بستر 

گفت وگو تا چه اندازه مهیاست .
وقتی فرزندان، خانه را محیطی امن برای گفتن از ناامنی های بیرون نمی بینند و 
یا روابطشان آن قدر تاریک و سرد است که حتی مراودات ساده آن ها با تعارف و 
بدون حمایت و صرفاً رفع تکلیفی انجام می شود و گفت وگو های خانوادگی تنها به 
بحث مسائل مالی و درس خواندن و حتی خوراک و پوشاک بچه ها ختم می شود؛ 
آن وقت است که رومیناها در همین بسترها رشد می کنند و همه جا برایشان بهتر 

از خانه و به همه کس نزدیک تر از والدین خود می شوند.
با گفتن اینکه رومینا عاشــق بود، نگوییم کودک همسری چاره درد است. بحث 
بر سر سن ازدواج نوجوان در ایران مخالفان و موافقان جدی خود را دارد؛ عده ای 
آن را کودک همسری می دانند و عده ای دیگر آن را موضوعی طبیعی. اما فرمول 
مناسب برای ازدواج، کسب نمره قبولی در بلوغ جسمی و فکری است که نتیجه 
جمع فاکتورهای اقلیم جغرافیایی، فرهنگ بومی، تغذیه، تربیت خانوادگی، وراثت، 

حمایت و کفایت است و ربطی به صرفاً سن تقویمی فرد ندارد.
در واقع باید گفت رومینا و رومیناها نه عاشــقند و نه مشکل ناموسی دارند و نه 
حتی آماده و دنبال ازدواج! آن ها فقط از یک مکانیسم روانی به اسم فرار استفاده 
می کننــد. این دخترها به توجه، احترام، لمس و نــوازش نیاز دارند که به اندازه 
کافی از والدین خود دریافت نمی کنند و برای رفع و ارضای یک نیاز بدیهی خود 
به دیگران مایل شده و حتی به خاطرش فرار می کنند. میل به دوست داشتن و 
دوست داشته شدن از نیازهای روانی هر انسانی است و وقتی بستر مناسبی برای 
دریافت این نیاز نباشد یا والدین به آن نپردازند افراد عطش خود را به روابط دیگر 

فرافکنی می کنند. 
این بچه ها جرمشــان نداشتن یک خانواده سالم است، نداشتن یک محیط گرم 
و شــاد خانوادگی است تا بتوانند نوجوانی با نشاط خود را تجربه کنند، نداشتن 
والدینی با فکر و مســئولیت پذیر است که دغدغه روان و مسائل نوجوان خود را 
داشته باشند و برای او وقت بگذارند، نداشتن گوشی برای شنیدن و درد دل کردن 

و راهنمایی های دلسوزانه والدینی است.
در مصاحبه های منتشــر شــده از این واقعه ابراز شده پدر رابطه خوبی با دختر 
نداشــته، دختر بارها توسط پدر تهدید شــده، نزدیکان پدر هم او را به کشتن 
دختر تشــویق می کردند، پدر از ابتدا به داشتن فرزند دختر مایل نبوده، فضای 
ارتباطی اعضای خانواده با هم خوب نبوده و گفته های دیگر که حکایت از زندگی 
پر از تنش و نبود رابطه سالم بین والدین و فرزندان دارد؛ تا آنجا که پدر به دلیل 
فشــارهای اجتماعی و حتی تشویق های اطرافیان نزدیکش و ترس از آبرو، قتل 

دختر خود را به گزینه های دیگر ترجیح می دهد.
آن کودک به ناحق کشته شد و رفت، ولي آیا نباید بپرسیم:

آیا پدر رومینا براي اعمال آنچه خیر فرزندش مي دانسته - ممانعت از ازدواج با فرد 
نامناسب - با فرزند خود گفت وگوی صحیحی داشته و اصالً رابطه آن ها به گونه ای 
بوده که با هم دوســتانه حرف بزنند و به خواسته هر چند نامناسب دخترشان 
گوش کنند و یا از مراکز مشاوره یا هر مرجع کمک کننده دیگري کمک بگیرند؟ 
آیا رومینا در زمانه اي که ســن و سال نخستین ارتباط هاي عاشقانه و جنسي به 
همین حدود ۱۴-۱۳ سال کاهش یافته، براي مدیریت عواطف و احساسات خود 

آموزشي دریافت کرده بود؟
آیا پلیس به ابزارهاي قانوني الزم براي بررســي شــرایط روحي و رواني اعضاي 

خانواده و ممانعت از بروز خشونت احتمالي مجهز است؟
اگر شما در موقعیت مشابه بودید چه می کردید؟

 جامعه/ اعظم طیرانی   به اعتقاد روان شناسان 
نقش پدر در شکل گیری شخصیت فرزندان به ویژه 
دختران به اندازه نقش مادر حائز اهمیت است؛ به 
طوری که نخستین مردی که هر دختر در زندگی 
خود می شناسد پدر است؛ به همین دلیل و دالیل 
دیگر در دین مبین اسالم نیز به اهمیت این رابطه 

تأکید فراوان شده است. 
محســن ایمانی، مشــاور خانواده و عضو هیئت 
علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در این خصوص 
می گوید: خانواده نیازمند دو رکن اساسی پدر و 
مادر اســت و به واسطه ایفای نقش صحیح این 
دو رکن، خانواده سامان می گیرد و برخالف تصور 
عموم، رفتار پدر با دختر و رفتار مادر با پسر تأثیر 
فراوانی در شــکل گیری شــخصیت آن ها دارد، 
به طوری که در بســیاری از خانواده های موفق، 
دختران همسرانی شبیه پدرشان انتخاب می کنند 
و پسران نیز همسرانی را برمی گزینند که شباهت 

بیشتری به مادرشان داشته باشد. 

توصیه دیدگاه روانکاوی به پدرها »
دکتر ایمانــی می افزاید: رابطه کودک با والد غیر 
همجنس خود، بر اســاس نظریه روانکاوی عقده 
ادیپ در پســرها و عقده الکترا در دختر بچه ها، 
به طورمستقیم بر نوع رابطه آن ها در بزرگسالی با 
غیر همجنسشان تأثیر می گذارد و بر اساس نظریه 
روانکاوی بهترین روش این است که به خصوص در 
سنین سه تا پنج سالگی پدر همواره به دخترش 
محبت کند و توجه نشان دهد. حتی شاید دخترها 
سعی کنند رفتارهای بزرگ تر ها مثل مادرشان را 
تقلید کنند. مثالً به لباس و سر و وضعشان بیش 
از حد اهمیت بدهند. این رفتار، اشکالی ندارد و 
پدر نباید برخورد تندی نشــان بدهد، بلکه باید 
از دخترش تعریف کند و بگوید چقدر زیبا شده 
است و چقدر او را دوست دارد. اما حتماً الزم است 
در کمال احترام و محبت مرزها را مشخص کند 
تا دختر از همان دوران کودکی جایگاه واقعی پدر، 

مادر و خود را در خانواده بشناسد. 
وی ادامه می دهد: نوع ارتباط پســربچه با مادر و 
دختربچه با پدر زیربنای رابطه هر کدام از آن ها را 
در بزرگسالی با افراد غیر همجنس خود تشکیل 
می دهد تا جایی که در بیشتر موارد کمبودهای 
عاطفی خود را از والد غیرهمجنسشان طی دوره 
نوجوانی در ارتباط زودهنگام با افراد غیرهمجنس 

خود در جامعــه - در قالب بــه اصطالح روابط 
دوستی دختر و پسر - جست و جو می کنند و چه 
بســا دخترها و پسرهایی که در این زمینه دچار 

آسیب های متعددی می شوند. 

پدر، قوی ترین مرد دنیا »
این مشــاور خانواده با اشــاره بــه اهمیت نقش 
والدین در رشــد شــخصیت و تربیت فرزندان 
می افزایــد: دخترها در ســن ۶ ســالگی تصور 
می کنند قوی ترین مرد دنیا پدرشان است و نوع 
رفتار پدر با دختر تأثیر زیادی در زندگی دختران 
دارد. بنابراین عالوه بر اینکه نوع رفتار پدر با دختر 
موجب اعتماد به نفس و عزت نفس او می شــود 
در انتخاب همسر او نیز بســیار تأثیرگذار است 
به همین دلیل الزم اســت رابطه پدر و دختری 
رابطه صمیمانه ای باشد تا هر زمان که دختر نیاز 
به راهنمایی و مشورت داشت بدون هیچ نگرانی 

به پدر مراجعه کند و در صورت 
مواجهه با مشکالت، به او پناه 

ببرد. 
وی با اشــاره به تفاوت اعمال 
قانون در خانواده با سخت گیری 
ادامــه می دهــد: در برخی از 
خانواده هــا والدین تفاوتی بین 
ســخت گیری  و  قانون  اعمال 
قائل نیســتند و فرزندان را زیر 
فشــار قرار می دهنــد و با این 
رفتارهای افراطی موجب سلب 
آسایش آن ها به ویژه دخترها که 
زمان بیشتری را در خانه سپری 
می کنند می شوند و این موضوع 

دلزدگی آن ها را از خانواده در پی دارد.
همچنین در خانواده هایی که پدرها سخت گیر و یا 
بی حوصله هستند و رابطه صمیمانه ای با فرزندان 

به ویــژه دختر یا دخترانشــان 
ندارنــد، ممکن اســت دختر 
به فرد دیگر پناه ببــرد و او را 
جایگزین پدر کند و چه بســا 
قرار  سوءاســتفاده هایی  مورد 
گیرد، در حالــی که اگر پدرها 
با دخترشان صمیمی باشند و 
در سایه این صمیمیت و احترام 
متقابــل بایدهــا و نبایدهای 
اخالقــی را به او آموزش داده و 
خط قرمزهای خانواده را برای 
او بیان کنند، دخترها به دلیل 
پذیرش و تأییدی که از ســوی 
پدر دریافت می کنند و احترامی 
که برای او قائل هستند از خط قرمزهای او تخطی 
نکرده و از بودن در کنار خانواده احساس رضایت 
می کننــد و در این قبیل خانواده ها هرگز کار به 

جایی نخواهد رســید که دخترها به هر قیمتی 
بخواهند از خانه پدری خود فرار کنند. 

در جست وجوی مهربانی پدرانه »
وی با ابراز تأســف از اینکه در برخی از خانواده ها 
پدرها به دالیل مختلف از جمله ســبک تربیتی 
ســنتی تمایل ندارند با دختران خــود به طور 
مستقیم صحبت کنند و از مادر به عنوان واسطه 
اســتفاده می کنند، می گویــد: در این خانواده ها 
دخترها حتی اگر درخواستی از پدر داشته باشند 
باید از طریق مادر عنوان کنند تا وی به پدر منتقل 
کند، که البته ممکن اســت پدر نیازهای مالی و 
خواسته های فرزندانش را به نحو عالی تأمین کند 
اما به طور حتم نیازهای عاطفی و روانی فرزندان 
بی پاسخ مانده و بیم این تهدید می رود که دختر 
یا دختران این قبیل پدرها ناخودآگاه برای تأمین 
این خأل های عاطفی و جبران محبت پدر به افراد 
نامناسب پناه ببرند که تبعات بی شماری به همراه 

خواهد داشت. 
دکتر ایمانی ادامه می دهد: بیشتر دخترهای فراری 
دخترانی هستند که از سوی خانواده به ویژه پدر 
مورد حمایت قرار نگرفته و چه بسا مورد ضرب و 
شــتم هم قرار گرفته اند که نمونه های این قبیل 
دختران در کانون های اصالح و تربیت بسیار است. 
به گفته وی برای داشــتن یک خانواده موفق و 
پرورش فرزندان سالم باید هر دو عنصر یعنی پدر 
و مادر، افرادی با محبت، صمیمی و قانونمند باشند 
تا عالوه بر نیازهای تربیتی و رشدی فرزندانشان 
نیازهای عاطفی آن ها را نیز تأمین کنند تا فرزندان 
عالوه بر احساس صمیمیت با والدین به ویژه پدر 
خود حس اعتماد و حمایت گری از ســوی او را 
تجربه کنند و در زندگی، فرد دیگری را جایگزین 

او نکنند. 
دکتر ایمانی ادامــه می دهد: در خانواده هایی که 
ارتباط ســالم و صمیمی بین والدین و فرزندان 
شکل می گیرد، هر چه فرزندان بزرگ تر می شوند 
احساس صمیمیت بیشتری با والدین می کنند و 
در زمان ازدواج نیز با استفاده از راهنمایی و تجربه 
آن ها همسر مناسب تری انتخاب کرده و زندگی 
موفق تری خواهند داشــت و می آموزند نیازهای 
عاطفی خود را در کانون خانواده جســت وجو و 
تأمین کنند و در جامعه آسیب های کمتری آن ها 

را تهدید می کند. 

در گفت وگوی قدس با عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بررسی شد

نقش پدران در رشد شخصیت دختران

دخترها در سن 
6 سالگی تصور 

می کنند قوی ترین 
مرد دنیا پدرشان 

است
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آموزش

وزیر علوم خبر داد
احتمال بازگشایی دانشگاه ها 

زودتر از مهرماه
 ایسنا   وزیــر علوم با بیان اینکه به هیچ عنوان 
ترم آینده با تأخیر یا در بهمن آغاز نمی شود، گفت: 
دانشــجویان ورودی جدید روی این موضوع که 
ترم تحصیلی آینده  از بهمن آغاز می شود حساب 
باز نکنند؛ چرا که ممکن است حتی کالس های 

دانشجویان زودتر از مهر نیز آغاز شود.
دکتــر منصــور غالمی در پاســخ بــه برخی 
شــایعه ها برای تغییر مجدد زمــان برگزاری 
آزمون های ســال ۹۹، اظهار کــرد: ما به هیچ 
عنوان قصد بــه تأخیر انداختن زمان برگزاری 
کنکور و آزمون های دیگــر را نداریم؛ چرا که 
تمام تالش ما این اســت که ورودی های سال 
۹۹ را تــرم آینده به کالس های درس مجازی 

یا حضوری ببریم.
وی در ادامه تصریح کرد: تاریخ های اعالم شــده 
برای برگزاری آزمون های سال ۹۹ آخرین ظرفیتی 
است که بتوانیم پاسخ داوطلبان پذیرفته شده در 

اوایل مهر ماه سال جاری را بدهیم. 

آسیب های اجتماعی

نتایج یک تحقیق نشان داد
 »کرونا« در معتادان موادمخدر 

و الکل بیشتر است
 ایسنا    مجتبی غالبی، رئیس کانون سراسری 
انجمن هــای صنفی مراکز درمان اعتیاد کشــور 
می گوید: کانون سراسری انجمن های صنفی مراکز 
درمان اعتیاد، تحقیق و بررسی نسبتاً وسیعی را با 
همکاری ۳۰۰ مرکز سرپایی درمان اعتیاد کشور 
انجام داد و اطالعات مربوط به حدود ۵۰ هزار بیمار 
را که در مراکز سرپایی درمان اعتیاد تحت درمان 
بودنــد جمع آوری کرد. رئیس کانون سراســری 
انجمن های صنفی مراکز درمان اعتیاد گفت: پس 
از دسته بندی اطالعات، مشخص شد شایعه هایی 
که درمورد پیش گیرنده بودن الکل، مواد مخدر و 
مواد محرک درباره بیماری کرونا در فضای مجازی 
منتشر شده واقعیت نداشــته است، بلکه کاماًل 
برعکس بوده و افرادی که سابقه مصرف این گونه 
مواد را داشته و در حال مصرف داروهای مخدری 
مانند شربت تریاک یا متادون یا بوپرنورفین بودند 
هم ابتالی بیشتر و هم مرگ و میر بیشتری نسبت 

به جمعیت عادی داشتند.

ارتباطات و فناوری اطالعات

وزیر ارتباطات تشریح کرد
شبکه ملی اطالعات در محتوا و 

خدمات پیش نرفته است
 ایرنا    جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
در واکنش به خبر هزینه میلیاردی برای توسعه 
شبکه ملی اطالعات، گفت: خبری که در خصوص 
هزینه های توســعه  زیرســاخت های شبکه ملی 
اطالعات منتشر شده کمی نادرست است. اینکه 
آمده اســت برای توسعه زیرساخت های ارتباطی 
شبکه ملی اطالعات ۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه 
شده، باید بگویم رقم بیشتر از این هاست و صرفاً 
یک بخش خصوصــی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان برای توســعه زیرساخت این شبکه هزینه 

کرده است.
جهرمــی افزود:عددی کــه در گــزارش مرکز 
پژوهش های مجلس به آن اشاره کردند، بودجه ای 
اســت که برای دولت در نظر گرفته شده است. 
گزارش مرکز پژوهش ها به این نکته اشاره می کند 
که در توسعه شبکه ملی اطالعات بخش زیرساخت 
که بر عهده وزارت ارتباطات بوده، خوب پیش رفته 
اما در بخش محتوا و خدمات کار پیش نرفته است.

رفاه و تأمین اجتماعی

معاون سازمان بهزیستی کشور:
 شهریه جدید مهدهای کودک 

تا پایان خرداد اعالم می شود
 تسنیم    معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور گفت: شهریه جدید مهدهای کودک تا پایان 
خرداد اعالم می شود. حبیب اهلل مسعودی فرید افزود: 
سازمان بهزیستی از سازمان حمایت مصرف کننده 
خواسته شــهریه های جدید بر اساس هزینه تمام 
شــده در مهدها محاسبه شــود. وی تصریح کرد: 
در استان ها، جلسات با حضور بخش های مختلف 
برای تعیین تکلیف شــهریه  مهدهای کودک در 
حال برگزاری اســت و شهریه مهدها در هر استان 
با توجه به شرایط مشــخص خواهد شد. در مورد 
میزان افزایش شــهریه مهدهای کودک هم اکنون 
نمی توان عددی را اعالم کرد اما پیش بینی می شود 
بر اســاس نرخ تورم شهریه های جدید اعالم شود. 
فرید همچنین درباره ممنوعیت پذیرش کودکان 
در مهدهای کودک در شرایط فعلی گفت: با توجه 
به اینکه هنوز ســتاد ملی مبارزه با کرونا، پروتکل 
بازگشــایی مهدهای کودک و پذیرش کودکان را 

تأیید نکرده قاعدتاً مهدها نمی توانند فعالیت کنند.

خانه و خانواده

مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا:
 ۲۰ درصد زوج ها 

مشکل ناباروری دارند
 ایرنا   مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و 
سقط مکرر ابن سینا گفت: هزینه درمان ناباروری 
در ایران یک چهارم تا یک پنجم کشورهای منطقه 
و یک دهم کشــورهای اروپایــی و یک پانزدهم 
آمریکاســت، اما همین هزینه هــا هم با توجه به 
شــرایط اقتصادی کشور و سطح درآمدها ممکن 

است برای برخی زوج های نابارور سنگین باشد.
دکتر علی صادقی تبــار اظهار کرد: هزینه درمان 
ناباروری در کشــور ما ارزان تر از دیگر کشــورها، 
حتی کشورهای منطقه است و دلیل آن ارزان تر 
بودن همه تعرفه های پزشــکی ایران نســبت به 
دیگر کشورهاست. وی همچنین بر اهمیت توجه 
به زوج های نابارور تأکید کرد و گفت: بر اســاس 
مطالعــات آماری، حدود ۲۰ درصــد از زوج های 
کشور با مشکل ناباروری مواجه هستند. توجه ویژه 
به این زوج ها و فراهم کردن امکان درمان ناباروری 
برای آن هــا می تواند یکی از برنامه های راهبردی 

افزایش جمعیت در کشور باشد.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 اکرم شاهد،کارشناس ارشد مشاوره خانواده
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دستچین

ضرورت راه اندازی پلیس ویژه اطفال 
ایسنا: سیدحســن موســوی چلک، رئیس انجمن مددکاران 
اجتماعی می گوید: در آموزش ضمن خدمت کسانی که با کودکان 
سروکار دارند باید چند دوره نحوه مواجهه با کودکان را بگذرانند. 
تشکیل پلیس اطفال به این موضوع کمک می کند. شاید در قتل 
رومینا اگر کسانی که در سیستم قضایی و انتظامی هستند با منابع 
اجتماعی آشنا بودند ابتدا تصمیمشان بازگشت فرد به خانه نبود.

سرانه مقابله با آسیب های اجتماعی؛ فقط 400 تومان!
فارس: مســعود شــکوهی، مدیرکل امور تربیتی، مشــاوره 
و مراقبت در برابر آســیب های اجتماعــی وزارت آموزش و 
پرورش به اعتبار مراقبت در برابر آســیب های اجتماعی در 
دستگاه تعلیم و تربیت اشاره کرد و گفت: ۶ میلیارد و 8۰۰ 
میلیون تومان بــرای ۱۵ میلیون دانش آموز )۴۰۰ تومان به 

ازای هر دانش آموز ( در سال است.

افزایش ترک تحصیل در دوره متوسطه
برنا: رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش 
با بیان اینکه در ســال های اخیر تعداد ترک تحصیل دانش آموزان 
کاهش یافته است، گفت: در سال گذشته ۳۴ هزار کودک بازمانده از 
تحصیل به مدرسه بازگشتند. وی گفت: در دوره متوسطه اول میزان 
ترک تحصیل ها افزایش پیدا می کند. در دوره متوسطه دوم این رقم 

در بین دختران رو به افزایش است.

کاهش تلفات رانندگی دغدغه جدی دولت نیست
تسنیم: ســردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور گفت: 
احساس می کنم دولت به عنوان دغدغه جدی با موضوع کاهش 
تلفات رانندگی برخورد نمی کند، در کمیسیونی که برای مدیریت 
ترافیک و کاهش سوانح با حضور رئیس جمهور برگزار می شود 
باید طرح و تعهد سازمان ها مورد بررسی قرار گیرد اما متأسفانه 

این اتفاق صورت نمی گیرد.

فاصله  گذاری اجتماعی در برخی مدارس رعایت نمی شود
خانه ملت: احمدحسین فالحی، منتخب مردم همدان و فامنین 
در مجلس با اشاره به برگزاری امتحانات نهایی در کشور، به ضرورت 
رعایت پروتکل های بهداشــتی آزمون ها در مدارس و دانشگاه ها 
تأکید کرد و گفت: با وجود رعایت دقیق برخی دانشگاه ها مانند 
دانشگاه پیام نور و دانشگاه فرهنگیان، اما امتحانات نهایی در برخی 

مدارس بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود.

فقط دو بالگرد به ما داده اند!
ایلنا: جمشــید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط 
زیســت در خصوص آتش سوزی منطقه حفاظت شده  خائیز، 
گفت: تا کنون تنها دو بالگــرد به ما داده اند که تنها می تواند 
نفرات را جابه جا کند. اگر ســازمان محیط زیســت برای هر 
حریق معطل بماند تا بالگرد دریافت کند، فرصت اولیه اطفای 

حریق را از دست می دهیم. 

فارس: بین ماندن یا رفتن کرونا میان متخصصان علوم پزشکی اختالف 
نظر زیاد اســت. برخی معتقدند ریشه کنی کرونا قطعی است و برخی 
دیگر می گویند محال است. »مایک رایان« مدیر امور اضطراری سازمان 
بهداشت جهانی در این باره می گوید: »مهم است که این موضوع مطرح 
شود. این ویروس ممکن است به یک ویروس همه گیر بومی دیگر در 
جوامع تبدیل شده و هرگز از بین نرود. این بیماری ممکن است به یک 

مشکل طوالنی مدت تبدیل شود«. 
البته انگار سازمان بهداشــت جهانی در مجموع چندان خوشبین 
نیســت و »ماریا ون کرکوو« اپیدمیولوژیست این سازمان می گوید: 
»باید بدانیم قرار است مدتی طول بکشد تا از این بیماری همه گیر 

رهایی یابیم«.

سنگاپوری ها می گویند می رود!»
پژوهشگران دانشــگاه فناوری و طراحی سنگاپور )SUTD( با تحلیل 
آماری شــیوع کرونا به این نتیجه رسیده اند که در ۱۵ کشور از جمله 
چین، کره جنوبی، استرالیا، اتریش و لبنان کرونا زودتر پایان می گیرد 
و بعد نوبت کشــورهایی نظیر آمریکا و کانادا خواهد بود. بر اساس این 
تحلیل، همه گیری کرونا در عربســتان دیرتر از ســایر کشورها تمام 

می شود و تا اواخر سال ۹۹ ادامه خواهد داشت.

سناریو های آمریکایی!»
آمریکایی هــا بدبین ترنــد و زمــان طوالنی تری را بــرای پایان کرونا 
پیش بینی می کنند؛ احتماالً تا سال ۲۰۲۲. محققان »مرکز تحقیقات 

و سیاســت های بیماری هــای عفونی« )CIDRAP( که به دانشــگاه 
»مینه سوتا« آمریکا وابسته است بر اساس مدل سازی آماری معتقدند 

پایان کرونا ۱8 تا ۲۴ ماه زمان می برد. 

روس ها و چینی ها به واکسن امیدوارند»
»الکســاندر گینتس بورگ« مدیر مرکز تحقیقات ملی اپیدمیولوژی و 
میکروبیولوژی روســیه اعالم کرده واکسن مؤثر برای ویروس کرونا به 
احتمال زیاد اواخر تابستان در این کشور ثبت و تولید آن آغاز می شود. 
محققان دانشــگاه های »فودان« و »جیاتونــگ« در چین نیز پروژه ای 
مشترک برای تولید واکسنی را پیگیری می کنند که تا سه یا چهار ماه 

دیگر به مرحله آزمایش روی انسان خواهد رسید.

در حاشیه

کرونا می رود 
یا می ماند؟
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ذاالجالل واالکرام

شهرهای آمریکا همچنان صحنه درگیری پلیس با مردم است

فریاد برده ها
  جهان/ زارع  این روزها فیلم اســپارتاکوس را 
می توانید در خیابان های آمریکا به طور زنده تماشا 
کنید. تقریباً همه شهرهای اصلی آمریکا در سه روز 
گذشته شاهد درگیری و تعقیب و گریز بین پلیس 
و مردم )به ویژه سیاه پوستان( بوده است. مردمی که 
در مقابل تبعیض نژادی در ینگه دنیا به پا خاسته اند. 
ماجرا از آنجا شروع شد که یک افسر پلیس آمریکا 
)که تا پیش از این 18 شکایت از او شده است( این 
بار در شهر »مینیاپولیس« یک سیاه پوست بی گناه 
دیگر را روز روشــن جلو چشــم مردم با فشار زانو 
روی گردن، خفه کرد. حاال این شــهر شده است 
نمــاد خیزش مردم آمریکا و آن هایی که علیه این 
تبعیض نژادی اعتراض دارند. اما مینیاپولیس تنها 
نیست و در سه روز گذشته تقریباً تمام شهرهای 
اصلی آمریکا شاهد خیزش برده های مدرن بوده اند.

ســی ان ان در گزارش های جداگانــه با تیتر »درد 
و نفرت در سراســر آمریکا می تازد« گفته است تا 
حاال ایالت های کالیفرنیا )شــهرهای لس آنجلس، 
بیکرزفیلــد، ســاکرامنتو، ســن خوزه، اوکلند و 
سان فرانسیسکو(، کلورادو )شــهر دنور(، جورجیا 
)آتالنتا(، ایلینویز )شــیکاگو(، آیوا )دس مونیس(، 
ایندیانــا )ایندیاناپولیس و فــورت وین(، کنتاکی 
)لوئیزویل و بولینگ گرین(، لوئیزیانا )نیو اورلئان(، 

نبراســکا )لینکلن(، نیویورک )نیویورک سیتی(، 
ماساچوســت )بوستون(، میشــیگان )دیترویت(، 
)کانزاس  میســوری  )مینیاپولیس(،  مینه ســوتا 
ســیتی(، نوادا )الس وگاس(، کارولینای شــمالی 
)شارلوت(، اوهایو )کلومبوس، سینسیناتی، کانتون(، 
اورگان )پورتلنــد(، تگزاس )داالس، هوســتون(، 
ویرجینیا )ریچموند(، واشنگتن )سیاتل(، وسکانسن 
)میلواکی( و واشنگتن دی ســی بــه این جنبش 

پیوسته اند و معترضان به خیابان ها آمده اند.

3 کشته و هزار بازداشتی»
به گزارش رســانه های آمریکایی تا کنون حداقل 
سه نفر در این اعتراض ها به واسطه شلیک کشته 
شده اند؛ دو نفر از مردم در دیترویت و مینیاپولیس 
و یک افسر فدرال در اوکلند. چندین نفر هم زخمی 
شــده اند که هنوز از تعداد آن ها اطالعی در دست 

نیست .
تاکنون حدود هزار نفر در شهرهای مختلف آمریکا 
از جمله در هوستون، نیویورک سیتی، لینکولن و 

مینیا پولیس دستگیر شده اند.
مینیاپولیس به یک شهر جنگ زده تبدیل شده و 
بیشتر ادارات و فروشــگاه های بزرگ آن در آتش 
می سوزند. مرکز پلیس این شهر هم روز گذشته بار 

دیگر هدف حمله مردم عصبانی قرار گرفت و دوباره 
در آتش سوخت. مقام های رسمی نسبت به هرگونه 
ســفر غیرضروری به این شهر هشدار داده  و اعالم 
کرده اند حتی امنیت نسبی هم وجود ندارد. شهردار 
این شــهر رســماً اعالم کرد تاکنون مینیا پولیس 
چنین شــرایطی را تجربه نکرده اســت. از طرفی 
حکومت نظامی اعالم شــده از سوی دولت ایالتی 
جواب نداد و مردم حاضر به ترک خیابان ها نشدند.

تاکنون 500نفر از اعضای گارد ملی در این شــهر 
مستقر شده اند و گفته می شود هزار و 700 نفر دیگر 
هم به سوی این شهر روانه شده اند تا شاید بتوانند 

اوضاع را کمی آرام کنند.

کاخ سفید، درگیر سیاسی بازی»
تعداد زیــادی از خودروها در شــهرهای مختلف 

آمریکا به آتش کشید ه شده اند. در چندین ایالت 
از جمله مینه سوتا و اورگان حالت فوق العاده در 
تمام ایالت اعالم شده است. تجمع معترضان در 
مقابل کاخ سفید هم به خشونت کشیده شد و 
مردمی که در طول شــب گذشته در این محل 
جمع شده بودند با سرویس مخفی آمریکا درگیر 
شدند. در نتیجه ناامنی ایجاد شده، روز گذشته 
کاخ سفید تعطیل شد و از کارکنان خواست در 
منزل بمانند. در این میان ترامپ بار دیگر توییت 
زد. او در توییتش از تیم حفاظت کاخ ســفید 
تشکر کرد که اجازه نداده اند مردم به حصارهای 
اطراف کاخ سفید نزدیک شــوند و به شهردار 
واشنگتن دی ســی تاخت، چرا که اجازه نداده 
پلیس با مردم درگیر شــود و آن ها را از اطراف 

کاخ سفید متفرق کند!

یورونیوز: آنگال مرکل، صدراعظم آلمان دعوت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را برای سفر 
به واشنگتن و شرکت در نشست جی7 رد کرد.

جهان: ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق 
شدند بر کوه های راهبردی العلق، در شهر مدغل، 
در مجاورت شهر مأرب )مرکز استان مأرب در 
شمال شرق یمن( مسلط شــوند. عدن تایمز 
هم گزارش داد نیروهای سعودی و کارشناسان 
آمریکایی تجهیزات و مهمات خود را در مراکز 
تحت کنترل خود در این استان رها کرده اند و 

خود، معرکه را ترک کرده اند.

شورای روابط خارجی بررسی کرد

 افول نظم جهانی ©
و سیاست خارجی آمریکا

خالدی: رابرت. د بلکویل، تحلیلگر شورای روابط 
خارجی می نویسد: همانند رقابت آمریکا و اتحاد 
جماهیر شوروی در طول جنگ سرد، کووید19 
یکی دیگــر از دو آزمایش و چالش بزرگ نظم 
جدید جهانی به رهبری ایاالت متحده اســت. 
از هنگامه جنگ ســرد تاکنون هیچ چیزی به 
اندازه این ویروس عالمگیر بر مناسبات اجتماعی، 

سیاسی و اقتصادی اثرگذار نبوده. 
در این گزارش نویسنده نقشه راهی برای خروج 
آمریکا از وضعیت »عدم اطمینان بین المللی« 
ارائــه می دهد. برای اینکه ایاالت متحده در پی 
بحــران کرونا منافع ملی در شــرایط جدید را 
حفظ کند باید یک الگوی قانع کننده از دولت 
صالح ایجاد کند که به نوبه خود سبب تقویت 
رهبری بین المللی آمریکا می شود. اصالح روابط 
با متحدان و شرکا به ویژه اتحادیه اروپا، تقویت 
روابط با هند، ســرمایه گذاری در مؤسســات 
بین المللــی، کاهش مشــارکت در خاورمیانه، 
کاهش تنش غیرکنترل شــده با چین و توجه 
به چالش های فراملی مانند تغییرات آب وهوا، 
مقابله بــا بیماری های همه گیر و تروریســم 

بین المللی در این راستا باید مد نظر قرار گیرد.

12/2913/02

23/3700/10 3/304/06

19/4320/14

5/155/50

20/0420/35

ترامپ از چین چه می خواهد؟©
جنوب شرق آسیا به واسطه حضور اقتصادهای قدرتمندی نظیر چین، ژاپن، کره جنوبی 
و سنگاپور امروز به حوزه ای محوری در مبادالت و تعامالت و در پی آن رقابت جهانی 
بدل شده. این منطقه به ویژه از ابتدای قرن 21 و خیزش سریع اژدهای زرد که تهدیدی 
بالقوه برای یانکی ها از نگاه استراتژیســت های آمریکایی محسوب می شد مورد توجه 

رهبران کاخ سفید قرار گرفت. 
چین در دو دهه گذشــته با رشد متوســط باالی 10 درصد عمالً در حال پشت سر 
گذاشتن آمریکا و تبدیل شدن به قدرت نخست اقتصادی جهان است، مسئله ای که 
به شدت سران واشنگتن را نگران کرده و آن ها را به نسخه چینی برای کند کردن این 
روند واداشته. در این راستا ایاالت متحده در چند سال گذشته راهبرد کنترل چین و 
محدود کردن حوزه نفوذ پکن در آب های دریای چین جنوبی را مد نظر قرار داده است. 
در دوره ترامپ طبیعتاً این رویکرد جدی تر شد، چراکه وی بیشتر از دولت های پیشین 
بر مسئله اقتصاد و تجارت و مهار تنها رقیب جدی خود توجه داشت. همین موضوع 
اوج گیری تنش و در پی آن جنگ تجاری میان دو طرف را به دنبال داشته که ابعاد آن 

تا امروز نیز بر روابط واشنگتن و پکن سنگینی می کند. 
اما این تقابل محدود به حوزه های اقتصادی نیســت و یانکی ها از ضربه زدن به منافع 
چین به هر دلیلی اســتقبال می کنند. در این میان بهره برداری از مســئله تایوان، 
هنگ کنگ و حتی تبت در راســتای تضعیف پکن مورد سوءاستفاده واشنگتن قرار 
گرفته. در آخرین مورد، دونالد ترامپ در تازه ترین لفاظی خود در پاسخ به قانون امنیتی 
که چین برای هنگ کنگ تدارک دیده از توسل به اقدام هایی علیه این کشور خبر داد 
که شامل لغو شرایط ویژه اقتصادی هنگ کنگ، تحریم سیاستمداران چینی و دشوار 
کردن شرایط تحصیلی دانشجویان چینی است. پکن مداخالت ایاالت متحده در امور 
هنگ کنگ را محکوم کرده و تصویب این قانون را در راستای اعمال حاکمیت قانونی 
خود بر این منطقه می داند. با آنکــه این جزیره راهبردی که امروز یکی از مهم ترین 
بازارهای مالی و تجاری آسیا و جهان به شمار می رود به لحاظ حقوقی بخشی از خاک 
چین محسوب می شود و سازمان ملل نیز این حاکمیت را در سال 1999 به رسمیت 
شــناخته اما آمریکا و انگلیس در چند ماه اخیر با موج سواری بر جنبش اعتراضی در 
هنگ کنگ که پس از ارائه قانون استرداد مجرمان با چین شکل گرفت، در حال پیش 

بردن ایده های ضد چینی خود هستند.
با وجود افزایش فزاینده تنش میان دو قدرت جهانی در چند ماه گذشــته اما به نظر 
می رسد این اتهام های پینگ پنگی طرفین علیه یکدیگر، در نهایت از نبرد اقتصادی، 
تبلیغاتی و تنش های دیپلماتیک بین المللی فراتر نرود. راهبرد ترامپ دستیابی به اهداف 
با ابزار اقتصادی و تحریم است و احتماالً همین اهرم در رابطه با پکن مورد استفاده قرار 
گیرد. از ســوی دیگر با نزدیک تر شدن به انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر 2020 
جنگ لفظی کاخ ســفید علیه چین هر روز بیشتر خواهد شد؛ شاید ضدیت با چین 
بتواند سبد رأی ترامپ که به واسطه مدیریت ناصحیح در بحران کرونا به شدت متزلزل 
شده را دوباره پر کند. با این حال در صورت تداوم رویکرد تهاجمی واشنگتن در مقابل 
پکن تنش نظامی میان دو طرف در بازه زمانی بلند مدت نیز غیرقابل اجتناب خواهد 
بود؛ موضوعی که رئیس جمهور چین هم به آن اعتراف کرده. »شــی جین پینگ« 
روز سه شنبه بر تقویت نیروهای مسلح و آمادگی رزمی تأکید کرد. او در شرایطی این 
اظهارات را مطرح کرده که تنش های میان واشنگتن و پکن در بحبوحه شیوع ویروس 

کرونا در جهان تشدید شده است.
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اقدام های  ادامه  در  صهیونیست  اشغالگر  رژیم  پلیس   جهان  
جنون آمیز خود روز گذشته یک جوان معلول فلسطینی را به ظن 
همراه داشتن اسلحه به شهادت رساند. این جنایت در منطقه »باب 
االسباط« قدس روی داد. پس از شهادت این جوان مشخص شد 
وی هیچ سالحی به همراه نداشته است. سخنگوی جنبش مقاومت 
اسالمی فلسطین، شهادت شهروند فلسطینی دارای نیازمندی های 
خاص به دست نیروهای رژیم صهیونیستی را نشانه »جنایتگری« و 
»سادیسم« سران رژیم صهیونیستی خوانده است. »حازم قاسم« در 
این باره گفت: »این جنایت ها همیشه به مانند ماده ای  اشتعال آور 
برای انقالب ملت رزمنده ما خواهد بود؛ ملتی که تا زمان خروج 
اشغالگران از تمام زمین خود آرام نخواهد ماند. پاسخ ملت ما در هر 

یک از این جنایت ها مقاومتی جدید و انتفاضه ای مستمر خواهد بود. 
وی در ادامه گفت اقدام های رژیم صهیونیستی حجم جنایت های 
آن دسته کشورهایی را نشان می دهد که در حال عادی سازی 
رسانه های  همچنین،  دیروز  هستند.  رژیم  این  با  خود  روابط 
فلسطینی از تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت یک 
فلسطینی در شمال غربی شهر »رام اهلل« واقع در کرانه باختری 
و شهادت وی خبر دادند. همزمان با این تحوالت، یک خبرگزاری 
فلسطینی تصاویری از نحوه بازداشت فلسطینی ها به دست نظامیان 
رژیم صهیونیستی منتشر و با اشاره تلویحی به رویدادهای شهر 
»مینیاپولیس« آمریکا اعالم کرد این ها اتفاقاتی است که هر روز 
در فلسطین رخ می دهد. شهر مینیاپولیس در روزهای گذشته 

صحنه اعتراض های خشونت بار به قتل نژادپرستانه یک مظنون 
سیاه پوست به نام »جورج فلوید« به دست یک افسر پلیس بود. 
تصاویر منتشر شده نشان می داد افسر پلیس زانوی خود را روی 
گردن فلوید قرار داده و مانع نفس کشیدن او شده بود. خبرگزاری 
فلسطینی »شهاب« به همین بهانه تصاویری از نحوه بازداشت هر 
روزه جوانان فلسطینی به دست نظامیان رژیم صهیونیستی منتشر 
و اعالم کرد، این اتفاق ها هر روز در فلسطین رخ می دهد. بازداشت 
فلسطینی ها به بهانه های مختلف به پدیده ای روزانه در فلسطین 
تبدیل شده است. به تازگی باشگاه »االسیر« ویژه رسیدگی به امور 
اسرای فلسطینی اعالم کرد، رژیم صهیونیستی از آغاز سال 2020 

تا کنون بیش از 600 فلسطینی را در قدس بازداشت کرده است.

سادیسم سران صهیونیسم
شهادت شهروند معلول فلسطینی توسط پلیس رژیم اشغالگر

گزارش

9ع
90
16
96

شهرداری بجنورد در نظر دارد 19 قطعه زمین طبق مشخصات جدول ذیل را از طریق مزایده به فروش رساند لذا متقاضیان 
می توانند جهت دریافت و تحویل اس��ناد از واحد حقوقی و پیمان ش��هرداری مرکزی بصورت مهر و امضا ش��ده طبق توضیحات 
اس��ناد مزایده و تحویل  پاکتهای پیش��نهادی خود به دبیرخانه ش��هرداری مرکزی تا تاریخ  99/3/27  اقدام نمایند و یا جهت کسب اطالعات با 

شماره تلفن:  114-32222110 تماس حاصل نمایند.
توضیحاتمبلغ پایه ) ریال (کاربریعرض معبر )متر(متراژ )متر مربع(آدرسردیف

1

مجزی از پالک ثبتی 12179 فرعی از 173 
اصلی بخش دو بجنورد – انتهای خیابان 

قیام جنوب دادسرا

14/184/000/000مسکونی18 متری غرب ، 8 متری شمال295/5

پروانه 
ساختمانی 
رایگان در 

حدود دو طبقه 
باالی پیلوت

9/188/000/000مسکونی8 متری شمال2229/7
8/474/000/000مسکونی8 متری شمال3223
7/574/000/000مسکونی8 متری شمال4216/4
7/339/500/000مسکونی8 متر ی شمال5209/7
7/108/500/000مسکونی8 متری شمال6203/1
7/717/500/000مسکونی8 متری شمال7220/5
7/423/500/000مسکونی8 متری شمال8212/1
7/740/600/000مسکونی8 متری شمال9203/7
10/395/000/000مسکونی16 متری شرق ، 8 متری شمال10231
6/926/500/000مسکونی8 متری جنوب11197/9
7/192/500/000مسکونی8 متری جنوب12205/5
7/455/000/000مسکونی8 متری جنوب13213
8/382/800/000مسکونی8 متری جنوب14220/6
9/128/000/000مسکونی8 متری جنوب15228/2
14/054/400/000مسکونی18 متری غرب ، 8 متری جنوب16292/8
انتهای خیابان الغدیر مقابل دانشگاه علوم 17

شرق نیایش  آپارتمان  جنوب  و  قرآنی 
-38/912/580/000آموزشیحاشیه گذر 16 متری 6485.43

شهرک شاهد- شاهد 14 – سمت راست 18
قطعه دهم

-4/661/250/000مسکونیحاشیه گذر 8 متری186.45

32متری شهدا کوچه شهید حامدی تقاطع 19
اول سمت راست کوچه شهید حامدی 1

-13/765/400/000آموزشیحاشیه گذر 12 متری 1251.4

آگهی تجدید مزایده فروش 19 قطعه زمین  - نوبت اول

شهردار ی بجنورد

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی كیفی )فشرده( 
دو مرحله ای خرید كاال )نوبت اول(

اداره كل نوس�ازی مدارس اس�تان مازندران در نظ��ر دارد مناقصه عموم��ی همزمان ب��ا ارزیابی کیفی 
)فش��رده( کااله��ای ذیل رااز طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( برگزار نمای��د. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د. و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 99/03/11 می باشد.

الزم به ذکر است پرداخت ها بصورت نقدی می باشد. 
مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19 روز سه شنبه 99/03/13

مهلت ارسال پیشنهاد : ساعت 14:30 روز شنبه 99/03/24
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 7:30 روز یکشنبه 99/03/25

پاک��ت ارزیاب��ی کیفی و همچنین پاکات الف و ب مناقصه باید عالوه بر بارگذاری در س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )س��تاد(  به نش��انی: س��اری- میدان امام خمینی )ره( – بلوار دانشگاه – اداره کل 

نوسازی مدارس مازندران-واحد دبیرخانه ارسال و تحویل گردد.
* برای ش��رکت در فراخوان این ردیف )س��تاره دار( عضویت در ش��ورای عالی انفورماتیک در زمینه 

مرتبط الزامی می باشد.
 اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس مازندران

ع 9
90
16
90

مبلغ برآورد )ریال(عنوان كاالردیف
مبلغ تضمین شركت در فرایند 

ارجاع كار )ریال(

    تجهیزات گروه برق                    1
9,000,000,000450,000,000)تجهیزات هنرستانی، كارگاهی(

16,700,000,000835,000,000كیس و لوازم جانبی رایانه و لپ تاپ *2

2,840,000,000142,000,000دیتاپروژكتور و دستگاه سه كاره3

    CNG آگهی شناسایی و انتخاب بهره برداران جایگاه
س��ازمان همیاری ش��هرداری های خراسان رضوی در نظر دارد نس��بت به بهره برداری تعدادی ازجایگاه های CNG استان اقدام نماید. 
لذا از بهره برداران  این حوزه  که دارای مجوز بهره برداری از ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی و گواهی ایمنی دارای اعتبار از 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، دعوت می شود در صورت تمایل برای همکاری با این سازمان حداکثر تا مورخ 13 خرداد  ماه 1399 رزومه 
کاری )ش��امل س��ابقه کاری مرتبط طی 5 سال گذشته به همراه مستندات و مدارک الزم(، اساس��نامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات، مدارک معتبر 
جهت سنجش توان مالی شرکت، لیست اعضا هیئت مدیره به همراه مدارک تحصیلی، سابقه آنها در شرکت و نشانی کامل، کد پستی محل سکونت 
و ش��ماره تلفن تماس را به صورت کتبی به دبیرخانه س��ازمان همیاری واقع در بلوار پیروزی، میدان ش��هید علی مهدوی، نبش دالوران 7 تحویل 
نمایند. بدیهی اس��ت پس از بررس��ی مدارک و توانمندی های آن ش��رکت، مجددا مزایده عمومی برگزار خواهد ش��د.جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن 05138795310 داخلی 209 آقای جمالی تماس حاصل فرمایید.                          سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی 
,ع
99
01
47
3

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )861252(

آگهی تغییرات شرکت آذرانتقال غرب سهامی خاص به شماره ثبت 457279 و شناسه ملی 14000199640

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,12,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 
سال تعیین گردیدند: آقای یونس بخش قربانی به شماره ملی 2851312618 به سمت رئیس هیئت مدیره . خانم مینا رضایی به شماره ملی 1757486161 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره . آقای سعید رضایی به شماره ملی 1740078845 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی 
شرکت اعم از: چک، سفته، برات و سایر اسناد تعهدآور و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء آقای سعید رضائی مدیرعامل یا آقای یونس بخش قربانی 
رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. - آقای سید حسین هاشمی کدملی 5409883004 به سمت بازرس اصلی و خانم فهیمه مالیی کدملی 

0084151706 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )861253(

آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازان امید پویان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 334858 و شناسه ملی 10103718182

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396,10,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بند زیر به موضوع اساسنامه الحاق و 
ماده مربوطه اصالح می گردد: تولید و نصب لوازم و ادوات شهر بازی ها و پردیس ها و پارک ها. اجاره شهربازی ها ، عقد قرارداد 
با نیروهای حجمی و کارگری شهرداری ها ،آسفالت و خط کشی جاده ها ، بازسازی بافت های فرسوده شهری ، خاک برداری و               
خاک ریزی ، نصب داربست های فلزی ، نصب بیلبورد ، جمع آوری زباله و تفکیک و بازیافت آن ، خدمات پارکینگی . کلیه موارد 

پس از اخذ مجوزهای الزم از سازمانها و مراجع ذی صالح . 
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