
 

مبنای معرفت شناختی والیت فقیه، استفاده توأمان عقل و شرع است
گفت وگو با حجت االسالم دکتر غالمرضا بهروزی لک، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم)ع(

 ............ صفحه های 4و5

12 6 2
گفت وگو با شاعر نماهنگی  زیبا  

به انگیزه باز شدن حرم مطهر  رضوی

وزیر راه و شهرسازی: دکتر احمد بخشایش در گفت وگو با قدس:

:jامام جواد
هرکس برادرش را 

پنهانی پند دهد، 
او را آراسته است 

و هر که او را 
آشکارا موعظه کند، 

بدنام و بی آبرویش 
کرده است. 
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دوباره زائرت شدم...
راه حل گران فروشی مسکن 

نخریدن است
ایران و اروپا در انتظار 

انتخابات 2020 هستند

 ............ صفحه 2

 کارشناسان خبره بورس از مردم می خواهند از صف حراج سهام عدالت خارج شوند 

سهام عدالت وثیقه تسهیالت  می شود

قالیباف در نخستین نطق پیش از 
دستور، رویکرد مجلس یازدهم 
در تعامل با دولت را تشریح کرد

نه مچ گیری 
نه مسامحه

 اقتصاد  در حالی که کارشناســان خبره بورس از مــردم می خواهند از صف حراج 
سهام عدالت خارج شــوند، با تعیین و تمدید مکرر مهلت فروش مستقیم سهام عدالت 
توســط بانک ها، مردم به فروش هیجانی و زیان بار ســهام تشــویق می شوند. سازمان 
خصوصی سازی اعالم کرده پس از آزادسازی سهام عدالت 13/6میلیون نفر از مجموع 49 
میلیون سهامدار کنترل سهام عدالت خود را برعهده گرفتند. این افراد که روش مستقیم 
را انتخاب کرده اند، در 36 شرکت بورسی سهامدار می شوند و مسئولیت سود و زیان آن ها 
در بورس به عهده خود آن هاســت.  این در حالی است که سهام عدالت از ابتدا برای نگه 

 ............ صفحه 6داشتن طراحی شده است. ترکیب آن یکی...

 سیاست   رئیس مجلس یازدهم در نخستین 
نطق پیش از دســتور خود در جلســه دیروز 
مجلس نقشه راه جدید بهارستان را تعیین کرد.

محمدباقر قالیباف در البــه الی صحبت هایش 
قول هایی به مردم هم داد که اگر آن ها را فهرست 
کنیم، به حدود 17 وعده یا رویکرد خواهیم رسید. 
مردمی سازی حکمرانی و اقتصاد، میدان دادن به 
جوانان، حل مشکل محرومان، نظارت بر دولت، 

حل بیماری های اقتصادی...

روزانه 10 بازی رایانه ای 
در کشور 

تولید می شود

بازی های داخلی  
و ضعف بازی نامه

مردم به تبعیض در نحوه تخریب 
ویالی دختر وزیر با آلونک 

آسیه پناهی انتقاد دارند

سیر تا پیاز مرگ 
بانوی بی سرپناه

 ............ صفحه 4 قدس میهن ............ صفحه 7

کیت ایرانی 
 »تشخیص کرونا 
در ۵۵ دقیقه« 

ساخته شد
 ............ صفحه 7

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
افشین پروین پور

مجلس یازدهم درهای خود را به روی نمایندگان منتخب مردم از جای جای ایران 
اسالمی باز کرد. نام این مکان را خانه ملت نامیده اند، نام پرمسمایی که با استفاده از 
آن می توان و باید یکی از مهم ترین دغدغه های امروز مردم ایران اعم از پیر تا جوان 
را به منتخبینی که پای به خانه ملت گذاشتند یادآوری کرد و آن چیزی نیست به 

غیر از خانه دار کردن مردم...

خانه مّلت و خانه دارکردن مردم

 ............ صفحه 6
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آگهي مزايده واحدهای آپارتمانی 
آستان قدس رضوی 

شرح در صفحه  8

,ع
99
01
74
8

آگهی مزایده فروش سردرختی
  انواع آلو ، هلو و شلیل
سازمان موقوفات ملک

شرح در صفحه 8

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

1- موضوع مناقصه: »انجام عملیات نشت یابی مسیر خطوط لوله انتقال گاز«
2- نام و نش��انی دستگاه مناقصه گذار: شیراز- بزرگراه امام خمینی- حدفاصل شهرک فرهنگیان و فرزانگان- منطقه پنج عملیات 

انتقال گاز- امور پیمان ها
3- می��زان و ن��وع تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 250/000/000 )دویس��ت و پنج��اه میلیون( ریال مطاب��ق آیین نامه تضمین معامالت 

دولتی
4- مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی: از تاریخ درج آگهی نوبت اول لغایت ساعت 14 روز دوشنبه 

مورخ 1399/03/19 می باشد.
5- مهلت عودت اسناد مناقصه، مستندات ارزیابی کیفی، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و پیشنهاد قیمت: حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه 

مورخ 1399/04/02 می باشد.
6- رتبه مورد نیاز: رتبه معتبر پایه 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه یا گواهی نامه صالحیت بازرسی فنی 
از ش��رکت ملی گاز ایران. ارائه گواهی صالحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق با مصوبه هیئت وزیران 

الزامی است.
7- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اس��ناد: نامه اعالم آمادگی و معرفی نامه، یک نس��خه برابر اصل از کلیه مدارک گواهی صالحیت معتبر، گواهی کد 

اقتصادی، شناسه ملی و گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، تصویر اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات رسمی شرکت
8- قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

مناقصه گ��ران جه��ت کس��ب اطالعات بیش��تر به پای��گاه ملی اطالع رس��انی مناقصات یا پای��گاه اطالع رس��انی الکترونیک��ی منطقه به آدرس 
www.dis trict5.nigtc.ir )بخش مناقصه و مزایده( مراجعه یا با ش��ماره تلفن 38132319- 38132310/071-071 امور پیمان های منطقه تماس حاصل 

فرمایند.       شماره مجوز: 139901022                       نوبت اول: شنبه 1399/03/10              نوبت دوم: دوشنبه 1399/03/12

روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز
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                       رعایت حریم خطوط لوله فشار قوی انتقال گاز حفظ امنیت و سالمت شما را به ارمغان می آورد.
وب��ت دومآگهی فراخوان مناقصه شماره س- 99-5 )عمومی/ يک مرحله ای()87290013(

ن
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99
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اداره كل راه آهن خراسان در نظر  دارد شرح  بند دو / 2  را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 
پیمان��کاران واج��د ش��رایط جه��ت ش��رکت در مزای��ده م��ی بایس��ت  در  س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت)س��تاد( به نش��انی                                            
www.setadiran.ir  ثب��ت ن��ام  و پ��س از اخذ  گواهی امضاء الکترونیکی نس��بت به   دریافت اس��ناد  از طریق س��امانه مذکور اقدام   

نمایند.الزم به ذکراست کلیه مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.
تذکر : شرکت کنندگانی مجاز به شرکت در مزایده می باشند  که قبال در سامانه مذکور ثبت نام  و اسناد را دانلود نموده اند . 

1- نام سازمان مزایده گذار : اداره کل راه آهن خراسان . 
2-شرح مختصر موضوع مزایده : اجاره  350 مترمربع ازانبارمحصور شده بافنس و پوشش سقف ایرانیت در محوطه انبار کاالی 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 تمرکز 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��رکت کنندگان در مزایده می بایست پیش��نهادات ارائه شده درپاکات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارسال فیزیکی اسناد 
،  ب��ه ای��ن اداره کل هم��راه با پاکت "الف" تا س��اعت 15:30  روز  ش��نبه   مورخ 99/03/31  - درس��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت به آدرس                      

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

8- زمان بازگشائی پاکات مزایده : ساعت  11  روز یکشنبه    مورخ  99/04/01 .   
9-نوع و مبلغ یا درصد تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 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 مرکزی اعالم می گردد . 
تذکر: به درخواست مزایده  گذار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.

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

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

اداره کل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

سرپرست معاونت اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی تشریح کرد

بهسازی گنجینه های هنر و معماری حرم در دوران قرنطینه
 ............ صفحه  ............ صفحه 33
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سردار شکارچی: دولت آمریکا پایه های دموکراسی دروغین خود را متزلزل کرده است  سیاست: سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با بیان اینکه دولت استکباری آمریکا بر خالف شعار های دروغین 
حقوق بشری، این روز ها چهره زشت و غیر انسانی خود را در مواجهه با اعتراض های مردمی به نمایش گذاشته است، تأکید کرد: ابهت پوشالی آمریکا در حال فرو ریختن است و صدای شکستن استخوان های آن بیش 

از پیش به گوش می رسد. وی افزود: دولت آمریکا پایه های دموکراسی دروغین خود را متزلزل کرده است.

 سیاســت   رئیس مجلس یازدهم در 
نخســتین نطق پیش از دســتور خود در 
جلســه دیروز مجلس نقشــه راه جدید 

بهارستان را تعیین کرد.
محمدباقر قالیباف در البه الی صحبت هایش 
قول هایی بــه مردم هم داد کــه اگر آن ها 
را فهرســت کنیم، به حــدود 17 وعده یا 
رویکــرد خواهیم رســید. مردمی ســازی 
حکمرانی و اقتصــاد، میدان 
دادن به جوانان، حل مشکل 
محرومان، نظــارت بر دولت، 
حل بیماری هــای اقتصادی، 
اجتماعی  آســیب های  حل 
ناشــی از فقــر و محرومیت، 
ارتباط مســتقیم بــا مردم و 
تقویت نهاد خانواده برخی از 
رویکردهای مورد تأکید رئیس 
جدیــد مجلس بــود. با این 
حال نکته مهم از ســخنرانی 
قالیباف، مربــوط به تکمیل 
انتقام خون شــهید  زنجیره 
ســلیمانی بود که  مذاکره با 
آمریکا را پرهزینه و بی فایده 
دانست و مجلس نیز به دنبال اخراج کامل 

ارتش آمریکا از خاورمیانه است.

تهدیدها در کمین نظام اسالمی»
قالیباف با بیان اینکه در کنار تمام فرصت ها، 
تهدیدهایی هم در کمین نظام اســامی 
است؛ تصریح کرد: نخستین تهدید، کاهش 
سرمایه اجتماعی نظام است که در نتیجه 
ناکارآمدی اشــباع شده مدیریتی کشور و 
فاصله گرفتن مســئوالن از اصول انقاب 
ایجاد شده و متأسفانه چالش اقتصادی و 
معیشــتی را به وجود آورده که زمینه ساز 
بیــکاری و آســیب های اجتماعی فراگیر 
شــده اســت. رئیس مجلس گفت: فساد 

نگران کننــده در تار و پود ســاختارهای 
مختلف نفوذ کرده و موجب افزایش تبعیض 
و نارضایتی و عدم تحقق عدالت شده است؛ 
همچنین نظام اداری و اجرایی متورم و به 
هم ریخته کشور تهدید دیگری است که 
امکان حکمرانی خوب را سلب کرده است.

قالیباف در بخشی از سخنانش گفت: مجلس 
یازدهم نقشــه راه خود را پیام رهبر حکیم 
خود قرار می دهد و به عنوان یک نهاد مردمی 
و انقابی که هدف خود را تشکیل مجلس 
قوی و کارآمد قرار داده اســت، حل مسائل 
ملــی و محلی مردم را به عنوان یک وظیفه 
انقابی و مطلوب وجه همت خود قرار خواهد 
داد و با این شاخص تعامل خود با دولت فعلی 

و دولت آینده را تنظیم می کند.

 رویکرد مجلس یازدهم »
در مواجهه با دولت چیست؟

وی گفت: مجلس یازدهم نه بنای تقابل 
و مچ گیــری دارد و نه در پیگیری منافع 
و حقوق مردم مسامحه می کند. مجلس 
یازدهم تاش می کند موانع قانونی دولت 
در مسیر خدمت رسانی به مردم را حذف 

و اصــاح کند. اما در عیــن حال اجازه 
نخواهد داد دولت در اجرا و پیاده سازی 
قوانینی که حل کننده مسائل مردم است 

سهل انگاری کند.
رئیــس مجلس افــزود: رهبــری در پیام 
روشنگرانه خود در حوزه اقتصادی بر توجه 
به معیشت طبقات ضعیف و تحقق عدالت 
تأکید داشتند و اشاره فرمودند مطابق نظر 
صاحب نظران این هدف با اصاح خطوط 

اصلی اقتصاد ملی محقق می شود.  

هشدار درباره امراض اصلی اقتصاد»
قالیباف ادامه داد: امروز امراض اصلی اقتصاد 
ما مانند رشــد نقدینگــی،   بهینه نبودن 
قیمت های نسبی و تخصصی نبودن تولید 
برهیچ صاحب نظری پوشــیده نیست و از 
مهم ترین دالیل اصلی آن هم حذف حضور 
مؤثر مردم،   مداخات غیرمنطقی دولت، 
پولســازی،  امضاهای طایی،  انحصارات، 
کسری بودجه و نظام مالیاتی معیوب است.

مذاکره با آمریکا بی حاصل است»
رئیــس قوه مقننه تصریــح کرد: مجلس 

یازدهــم با توجه به نقشــی که برای خود 
در جایگاه تمدن ساز انقاب اسامی قائل 
اســت، بر ســر آرمان های اصلِی انقاب، 
هیچ مســامحه ای را نمی پذیرد و مقابله 
مقتدرانه در برابر دشمن خارجی، به ویژه 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی را جزو اصول 
اساســی خود قرار می دهد و در مرزبندی 
بــا جریان معاند و منافــق داخلی، تعارف 
نمی کند، و البته دایره نیروهای انقاب را 
مطابق راهبرد رهبر انقاب گسترده می داند 
و با طرد نیروهای انقابی، به دلیل اختاف 
سلیقه های سیاسی یا کارشناسی، با جدیّت 
مخالفت خواهد کرد.  وی با اشاره به راهبرد 
مورد نظر مجلس در حوزه سیاست خارجی، 
تأکید کرد: مجلس یازدهم، استکبارستیزی 
را، هــم آرمانی اعتقــادی و هم منفعتی 
راهبــردی می داند و مذاکره و ســازش با 
آمریــکا به عنوان محور اســتکبار جهانی 
را، بی حاصــل و پرضــرر ارزیابی می کند. 
راهبرد ما در برخورد با آمریکای تروریست، 
تکمیل زنجیره انتقام خون شهید سلیمانی 
 است. کاری که با حمله بی سابقه به پایگاه 
عین االســد شروع شد و با شکسته شدن 
هیبت پوشــالی آمریکا در عدم توان پاسخ 
به اقدام جمهوری اســامی ادامه یافت و 
با اخراج کامل ارتش تروریســت آمریکا از 

منطقه تکمیل خواهد شد.

مجلس باید تغییر را از خود آغاز کند»
وی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: 
طبیعی است که تحّول در مجلس و احیای 
جایگاه و شأن مجلس، الزام اولیه برای هر 
اقدام موثّر در حل مسائل کشور و مشکات 
مردم است. مجلس باید تغییر را از خود آغاز 
کند. شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی 
سازی و کارآمدسازی، چهار رویکرد اصلی 

در تحّول مجلس خواهد بود.

قالیباف در نخستین نطق پیش از دستور، رویکرد مجلس یازدهم در تعامل با دولت را تشریح کرد

نه مچ گیری، نه مسامحه

دولت در مورد سرکوب و کشتار رنگین پوستان آمریکا همچون گذشته سکوت س
کرده، گویا در توهم جهان ســومی خودســاخته اش گیر کرده است،. خروج زود 
هنگام روحانی از مجلس، خواب جواد ظریف در هنگام مراسم تحلیف! و البیگری 
وزیر مورددار نفت با چند نماینده بی بصیرت در مورد... کمیســیون انرژی مجلس 
از دیگراقدام های دولت در افتتاحیه مجلــس یازدهم بود. حاال هم برای کمرنگ 
کردن پیروزی قدرتمندانه نظام در شکست تحریم ها و افتتاحیه مجلس جهادی، 
ماجراهای رومینا و آســیه بــا انواع خبرهــای زرد را بزرگنمایی می کند تا طبق 
سنت۳۲ساله حاکمیت اصاح طلبان در این مملکت، هیچ وپوچ و شایعات، جایگزین 
اصل ماجرا شود تا صدای اعتراض قشر زیر خط فقر از گرانی۴۲درصدی سالیانه که 
شامل همه ارزاق عمومی مردم از گوشت و تخم مرغ و ماکارونی تا نخود و لوبیا و... 

مجلس انقابی حواسش به دولت باشد. 09360006158
دولت ها با بی مهری نسبت به بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی عمًا س

می خواهند بگویند تاریخ مصرف این ها گذشته است، در حالی که شاغان دستگاه های 
اجرایی ســیمای خــود را در چهره چین و چروک بازنشســتگان تماشــا می کنند. 

09150004223
وقتی طرح ملی مقابله با کروناست، چرا از ظرفیت بقیه ارگان ها که در منطقه زیاد س

هستند، استفاده نمی شود؟ پایگاه های بسیج و چندین مجتمع مربوط به سپاه و حفاری 
و مساجد در خیابان زاویه زیتون هست که می شود از آن ها استفاده کرد. 09160009040

 چرا بهداشت شرق اهواز پایگاه سامت ملی که در یک خیابان باریک و کاماً مسکونی س
اســت را تبدیل به مرکز کرونا کرده اســت؟ مگر نه اینکه این مراکز باید دور از منطقه 

مسکونی و حداقل در یک محیط باز باشد؟! 09100009540
از این مجلس شــورای اسامی درخواست می کنیم درباره افزایش حقوق مستمری س

بگیران تأمین اجتماعی فکری بکنند، اآلن ســه ماه است ما حقوق پارسال را دریافت 
می کنیم، قیمت همه چیز رفته باال ،پس حقوق ما کی افزایش پیدا می کند. 0911000682

دکتر احمد بخشایش در گفت وگو با قدس:

ایران و اروپا در انتظار انتخابات 2020 هستند©
قدس آنالین: لغــو معافیت های همکاری 
 هســته ای بــا ایــران در برجام که شــامل 
باز طراحی و ســاخت رآکتور جدید اراک با 
مشارکت کارگروه مشترک 1+۴ و همچنین 
تولید ایزوتوپ های پایدار در ســایت فردو با 
مشارکت روسیه بود، در کنار تحریم دو چهره 
علمی و دانشمند ایرانی، آخرین تیر ترکش 
ترامپ است که تا چندی پیش تهدید می کرد مکانیسم ماشه برجام را فعال خواهد کرد.

دکتر احمد بخشایش در گفت وگو با قدس می گوید:  نه ایران در تله ترامپ خواهد افتاد 
و نه اروپایی ها تا انتخابات آمریکا کاری خواهند کرد. این کارشناس مسائل راهبردی به 
خبرنگار قدس آناین گفت: چندین اتفاق هژمونی آمریکا را دچار فروپاشی کرده و سبب 
شده دیگر حنای ترامپ رنگی نداشــته باشد، از آن جمله هدف قرار گرفتن هواپیمای 
پیشرفته آمریکا توسط ایران، پاسخ محکم تهران به ترور سردار سلیمانی و موشک باران 
پایگاه های آمریکا در عراق و آخرین مورد اعزام نفتکش های ایران با رادار مکان نمای روشن 

و پرچم ایران به ونزوئا با وجود تهدید ترامپ و اعزام ناوهای آمریکایی به کارائیب بود.
عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه تحریم های 
آمریکا در شرایط موجود جنبه نمایشی و سمبلیک دارد، اظهار داشت:  ترامپ به دنبال 
مذاکره با ایران است، به همین دلیل هم در مدتی که به قدرت رسیده از شعار تغییر رژیم 
در ایران به تدریج و در مراحل مختلف به مذاکره با 1۲ شرط و سپس مذاکره بدون پیش 
شرط رسید و حاال از همه ابزارهای خودش برای کشاندن ایران پای میز مذاکره پیش از 
انتخابات آمریکا استفاده می کند. وی خاطرنشان کرد: ایران هیچ اقدامی پیش از انتخابات 

آمریکا انجام نخواهد داد و کشورهای اروپایی هم قرار نیست کاری انجام دهند.
بخشایش اردستانی با اشاره به اینکه نیروگاه اراک فعال و در مرحله ای نیست که تأمین 
قطعات آن انجام شــود، خاطرنشــان کرد: چینی ها اعام کرده اند به فشار آمریکا پاسخ 
نمی دهند و همکاری خود را در اراک متوقف نخواهند کرد و انگلیسی ها هم فعاً حمایت 
سیاسی از برجام را دارند و در زمان الزم به نظر می رسد تأمین قطعات رآکتور جدید اراک 
را تا زمانی که ایران در برجام باشد، در نهایت انجام خواهند داد؛ زیرا اوالً می دانند اگر کنار 
بکشند و برجام به هم بخورد نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته ای ایران از دست خواهد 
رفت و ایران حتی ممکن است به بازیابی و ساخت رآکتور قبلی اراک بازگردد و دیگر اینکه 

این همکاری با تأیید و حمایت سازمان ملل انجام می شود.

ادعای یک نماینده درباره واعظی©
سیاست: ابوالفضل ابوترابی منتخب نجف آباد در مجلس شورای اسامی در گفت وگو 
با فارس گفت: از منبع موثق شنیدیم که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور 
دکتر نمکی، وزیر بهداشت را تهدید کرده در صورتی که با دولت هماهنگ نباشد، باید 
استعفا دهد. واعظی در این تهدید به دکتر نمکی گفته چرا از رئیس جمهور در بحث 
مقابله با کرونا قدردانی و تشــکر نکرده ، در حالی که رئیس جمهور زحمات زیادی 
کشیده است؟ پیش از این وزیر معزول صنعت، معدن و تجارت در نامه خود به رئیس 
دولت دوازدهم ادعای مشابهی درباره درخواست واعظی برای استعفا را مطرح کرده بود.

البته وزارت بهداشت چنین ادعایی را تکذیب کرد.

جدال ظریف و پمپئو در فضای مجازی©
ایسنا: وزیرخارجه آمریکا با تکرار ادعاهای 
پوچ حکومت این کشور علیه ایران نوشت: 
»شــما همجنســگرایان را اعــدام، زنان را 
سنگسار و یهودیان را نابود می کنید«. پمپئو 
این ادعاها را در پاســخ به توییت ظریف در 
صفحه شخصی خود در توییتر منتشر کرده 
است. پیش از این ظریف در توییتی با انتشار 
تصویر بیانیه ۲7 ژوئن ۲۰1۸ مایک پمپئو علیه ایران با عبارات مشابه مردم آمریکا را 
مخاطب قرار داد و نوشت: »عده ای فکر نمی کنند که جان سیاهان اهمیت دارد. قابل 
توجه کسانی از ما که جان سیاهان را مهم می دانند: زمان آن است دنیا با نژادپرستی 

مقابله کند. جهان علیه نژادپرستی«.

اعالم وفاداری به اصالحات، شرط انتخابات 1400 ©
باشگاه خبرنگاران جوان: احمد شریف، عضو شورای عالی اصاح طلبان در گفت وگویی، 
با اشــاره به انتخابات 1۴۰۰ ریاست جمهوری، گفت: معتقدم دیگر اصاح طلبان به این 
نتیجه رسیدند که اگر قرار است نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنند، 
این نامزد حتماً باید شناسنامه اصاحات داشته باشد و سابقه روشن و شفافی در گذشته 
داشته و معتقد به اصاح طلبی باشد تا در صورت احراز پست ریاست جمهوری برنامه های 
اصاح طلبان را اجرا کند.  دبیرکل حزب همبســتگی خاطرنشان کرد: آقای ظریف در 
مصاحبه ای گفته بودند من به جریان خاصی وابستگی ندارم و همان طور که عرض کردم 
کسی که نامزد ریاست جمهوری می شود، باید بتواند به صراحت مواضع خود را اعام کند 
و اینکه فردی بگوید من فرا جناحی هستم و پا به جریان رقابت بگذارد؛ بعید است پس از 
انتخاب هم وفادار یک جریان خاص بماند؛ البته او نسبت به سایر وزرای روحانی محبوبیت 
زیادی در بین مردم دارد، اما با این حال تخصص ظریف بیشتر در حوزه سیاست خارجی 
است و در حوزه سیاست داخلی، ما هنوز موضع خاصی از او ندیدیم، همان گونه که اعام 

وفاداری به مانیفست اصاح طلبی باید اولویت نامزد حزب ما باشد.

انتقاد از یک پیشنهاد©
سیاست: پیشنهاد نماینده اصول گرای مجلس درباره ختم قرآن در مجلس با انتقادهایی 
از سوی سایت مشرق روبه رو شد. این سایت نوشته است: آقای جالی و سایر نمایندگان 
اصول گرای محترمی که در روزهای جاری به رفتارهای فردی )ولو پسندیده( مثل پس 
دادن کارت هدیه، یادگاری با عکس حاج قاســم، متروســواری و حضور در گلزار شهدا 
مشغول شده اند، باید در جریان باشند که انتظار مردم صرفاً کار و رفع مشکات است نه 
این رفتارهای شخصی! بی گمان اگر آقای جالی به جای خبر برنامه ریزی برای ختم قرآن؛ 
خبری مطلوب درباره حوزه انتخابیه خود مثل پیگیری مشکات احتمالی بازنشستگان 
صنعت مس، شهرسازی بهتر در رفسنجان، تسهیات بیشتر در صادرات پسته و مقوالتی 
از این دست را بیان می کردند؛ هم به رسالت نمایندگی خود عمل کرده بودند و هم در 

راستای رضای پروردگار، مشمول دعای خیر مردمان حوزه انتخابیه نیز می شدند.

پرونده 18 جلدی!©
ایــن روزهــا البــه الی خبرهای آتش ســوزی 
جنگل های زاگرس، مشکات آب در »غیزانیه«، 
قتل رومینا و نیز خبر جنجالی اهدای کارت های 
دو و نیم میلیون تومانی به نمایندگان مجلس که 
تمام رسانه ها را پر کرده بود، یک خبر کوچولوی 
چند خطی هم منتشر شد که هیچ کس حاشیه ای 
بر آن ننوشت و تجزیه و تحلیلش نکرد. خبر این 
بود؛ دادگاه متهم یک و نیم میلیارد دالری برگزار 
شد... و متن این بود: چهاردهمین جلسه رسیدگی 
به پرونده 1۸ جلدی تخلفات ارزی شرکت هفت 
تپه ]که به واسطه اوضاع کارگرانش معرف حضور 
هستند[ برگزار شد. »امید اسد بیگی« متهم سی و 
اندی ساله ردیف اول به اتهام سردستگی سازمان 
یافتــه و اخال در نظام ارزی و پولی کشــور از 
طریق قاچاق عمده ارز و... بیش از یک میلیارد و 
5۰۰ میلیون دالر از نظام بانکی کشور ارز دولتی 
دریافت کرده و اما تمامی ارزها را در بازار آزاد به 

فروش رسانده است.
شــما این رقم را در قیمت امروز که هنوز هم 
به سقف سال 97 نرسیده، ضرب کنید، ببینید 
به چه مبلغ هولناکی می رسید! تأسفبارتر آن 
است که با وجود 1۸ جلد بررسی، هنوز جز نام 
جمعی مدیر شعب بانک و کارمندان دون پایه، 
از مقام دیگری در این پرونده خبری نیســت. 
آیا واقعاً می توان بدون ارتباطات مســموم با 
مدیران فوق ارشــد، چنیــن ارقامی را چنین 
راحــت از نظام بانکی دریافــت کرد؟ اگر این 
ارزها چنان که گفته شده در بازار آزاد فروخته 
شده باشند، سود آن برای آن جوان ژن خوب 
دریافت کننده برابر با بودجه ســاالنه چندین 
اســتان کشــور خواهد بود. چرا در سال های 
اخیر چنین پرونده هایی فزونی یافته و هر بار با 
ارقامی رکورد پرونده قبلی را می شکنند؟ البته 
باید گفت انصافاً قوه قضائیه در دوره مدیریت 
جدید، نقش تحسین برانگیزی در کشف این 
پرونده ها و به دادگاه کشاندن عامان آن داشته 
است، اما اگر ریشه های فساد خشک نشود، آیا 

باز هم شاهد تکرار این فجایع نخواهیم بود؟
وقتی در دادگاه از یک متهم این پرونده ســؤال 
می شــود: ۸۸ میلیون دالر تســهیات ارزی به 
شرکت داده شده است که صرفاً با حاشیه نویسی 
ذیل نامه ها بوده، چرا؟ او ضمن تأکید بر آنکه نیت 
خیر داشته مدعی می شــود از پشت پرده خبر 
نداشته و در پایان یادآوری می کند: »... اما از جانب 
وزارت کشاورزی به شدت فشار و اصرار و تماس 
بود و حمایت می کردند که مصوبات اجرایی شود«. 
باری مرادم لزوماً این پرونده خاص نیست، اما چرا 
در ده ها جلد بررسی این قبیل پرونده ها، معموالً 
نامی از این چهره های صاحب فشار و اصرارکننده 

پشت پرده نیست.
برای آنکه یک تنه به قاضی نرفته باشم با یکی از 
کارشناسان ارشد مطمئن در این حوزه و به ویژه 
همین پرونده نیز تماس می گیرم. او می گوید این 
مورد یک نمونه مثال زدنی برای »سوءاستفاده از 
ابزارهای متعارف بانکی« است و بعد که می پرسم 
چطور می توان جلو این ســیل سوءاســتفاده را 
گرفت، می گوید: باید انبــوه نمونه های موفق را 
هم معرفی کرد تا مردم فقط سوءاســتفاده ها را 
نبینند. او راه چاره نهایی را »شــفافیت«، »ثبات 
قوانین و دســتورالعمل ها« و »تبادل اطاعات و 
افزایش همکاری های بین بخشــی« دانســته و 
بر مورد آخر بیــش از همه تأکید می کند. باری 
در آستانه سالگرد درگذشــت خورشید انقاب 
اسامی، امام)ره(، نمی خواستم کامتان را تلخ کنم. 
اما پیرمردی که با پاکی نفسش و همراهی خون 
صدها هزار شهید، طاغوت را شکست و یک موی 
کوخ نشین را با تمام کاخ نشین ها عوض نمی کرد، 
اگر امروز برخی مسئوالن مدعی ما را در این امور 

بازخواست کند، چه جوابی دارند؟

 رویترز در گزارشی کوتاه نوشت: مردم ونزوئا س
اکنون شــاهد توزیع بنزین ایرانی در کشورشان 
هســتند. پس از تحویل ســوخت  از ایــران در 
پاالیشــگاه های ونزوئا، از عصر روز شنبه توزیع 
بنزین توسط جایگاه های سوخت آغاز شده است. 
از سوی دیگر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت 
امورخارجه گفت: در صورت درخواســت ونزوئا 
همکاری هــای ایران و آن کشــور در بخش های 
مختلــف ادامه خواهد داشــت. آخرین نفتکش 
ایرانی امروز وارد سواحل ونزوئا می شود. غامرضا 
انصاری اظهار کرد: برنامه بازگشت نفتکش های 

رسیده به کشور نیز تنظیم شده است.

 علیرضا زاکانی، نماینده مردم قم در مجلس س
یازدهم در رادیو اقتصاد گفت: کمیسیون اصل 9۰ 
مجلس مهم ترین کمیسیون نظارتی مجلس است. 
اگر این کمیســیون اصاح شود، بخش عمده ای 
از مفاســد، ناکارآمدی هــا و انحرافات در جامعه 
اصاح خواهد شــد. وی در پاسخ به این پرسش 
که چرا تاکنون کمیسیون اصل 9۰ مجلس اصاح 
نشده اســت، گفت: عزم و جزم الزم هم از سوی 
نمایندگان و هم برخی از رؤســا و هیئت رئیسه 
مجالس برای اصاح کمیسیون مزبور نبوده است.

 ۲۴5 نماینده مجلس یازدهم با صدور بیانیه ای س
تأکید کردند: اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست 
اولویّت های کشور است که در این میان، رسیدگی 
به اقتصاد و معیشت طبقات ضعیف فوری ترین 

مسئله است.

صدای مردم   

خبر
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مجلس یازدهم 
نقشه راه خود را 
پیام رهبر حکیم 
خود قرار می دهد 
و به عنوان یک 
نهاد مردمی و 
انقالبی هدف خود 
را تشکیل مجلس 
قوی و کارآمد قرار 
داده است

بــــــــرش

 سیاست/ مینا افرازه   نمایندگان دیروز در دومین هفته شروع 
به کار دور یازدهم مجلس، موضوع گزارش شعب پانزده گانه در مورد 
اعتبارنامه های ارجاعی به آن ها را در دســتور کار خود قرار دادند. 
منتخبان مجلس یازدهم که در 7 خرداد به صورت قرعه کشی در 
15 شعبه برای بررسی اعتبارنامه ها تقسیم شدند و شعب انتخابی 
وارد بررسی اعتبارنامه آنان شدند در جلسه دیروز خود به بررسی 
این گزارش پرداختند. در همین راســتا، در نشست دیروز گزارش 
شعب پانزده گانه اعتبارنامه ۲7۰ نماینده از مجموع ۲7۳ نفر آنان 
قرائت و تأیید شد و تنها اعتبارنامه سه نماینده به دلیل اعتراض ها 

در شعب بررسی می شود.
بدین ترتیب، با قرائت تصویب اعتبارنامه منتخبان کار نمایندگان 
رســمیت یافت و تنها اعتبارنامه ســه منتخب مردم؛ سید کاظم 
دلخوش، غامرضا تاجگردون و حسین محمدصالحی از حوزه های 
انتخابیه صومعه سرا، گچســاران و فریدن و فریدون شهر از سوی 
شعب اعام نشد. برهمین اساس، محمدحسین فرهنگی، سخنگوی 
هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: درصورتی که اعتبارنامه در شعبه رد 
شود، به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد. این کمیسیون هم 15 

روز فرصت بررسی دارد و نتیجه را به شعبه اعام می کند.

پرونده ها به شورای نگهبان ارسال می شود»
از سوی دیگر، امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس 
نیز دیروز با اشــاره به ماده ۲۸ آیین نامه داخلی گفت: پس ازاینکه 
نســبت به اعتبارنامــه برخی منتخبان اعتراض صــورت گرفت، 
پرونده های اعتراضی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد که این 
روند در حال انجام بوده و پرونده ها به شورای نگهبان ارسال می شود.

این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان نیز روز شنبه در 
نشست خبری خود نسبت به اعتراض ها درباره اعتبارنامه تاجگردون 
اظهار کرد: نظرات شورای نگهبان دراین باره دیگر تمام شده است و 
اگر مطلب جدیدی درباره وضعیت منتخبان مجلس وجود دارد، باید 

در بررسی اعتبارنامه آنان مورد توجه قرار گیرد.
اما سخنگوی شعبه 1۲ مجلس که اعتبارنامه نماینده گچساران در 
آن بررسی می شود، درباره تکلیف اعتبارنامه تاجگردون گفت: ماک 
عمل ما این اســت که اگر چنانچه پس از اعام صحت انتخابات 
از سوی شــورای نگهبان مدارک جدیدی در خصوص هر کدام از 
منتخبان به دســت بیاید، در شعبه مورد رسیدگی قرار می گیرد. 
در مورد آقای تاجگردون هم همین اتفاق افتاد. آقایانی که مدارکی 

داشــتند آن را به شــعبه تحویل دادند و شعبه هم برابر آیین نامه 
مدارک را عیناً به شورای نگهبان داده و آن ها باید اعام کنند که آیا 

به این مدارک رسیدگی کرده اند یا موارد جدیدی است.

رانت خواری و زمین خواری؛ علت رد اعتبارنامه ها»
اعتبارنامه به نوعی مجوز ورود منتخبان به مجلس و احراز صاحیت 
قانونی آنان برای داشتن اختیارات و عهده دار شدن وظایف است، به 
همین خاطر در مواقعی ممکن است تعدادی از نمایندگان نسبت 
به صاحیت دیگر منتخبان اعتراض داشته باشند و مانع ورود آنان 
به مجلس شــوند. در این صورت، نمایندگانی که هنوز اعتبارنامه 
آنان به تصویب نرســیده باشــد، حق رأی دادن یا حق حضور در 
شعبه یا کمیسیون تحقیق، هنگام رسیدگی به اعتبارنامه خود را 
نخواهند داشت. در روزهای اخیر برخی انتقادها نسبت به اعتبارنامه 
سید کاظم دلخوش و غامرضا تاجگردون به دلیل اقدام های مالی 
شــائبه دار و سوء استفاده های اقتصادی آنان مطرح شد، در همین 
راستا برخی نمایندگان همچون روح اهلل نجابت، علی اکبر کریمی 
و علیرضا زاکانی نســبت به اعتبارنامه کاظــم دلخوش به دلیل 
زمین خــواری وی و اعتبارنامه تاجگردون به دلیل رانت خواری اش 
اعتراض کردند که همزمان با آن ها 6 منتخب دیگر نیز طی نامه ای 
جداگانه اعتراض خود را نسبت به اعتبارنامه تاجگردون اعام کردند.

تهدید به برخورد با اسلحه گرم»
نمایندگان مجلس یازدهم که خود را ضد فساد و تحول گرا می دانند، 
بــا رد اعتبارنامه دو تن از نمایندگان تاش کردند این موضع خود 
را به نمایش گذارند؛ اما موضع گیری های آنان نیز بدون تبعات نبود 
و آن هایی که نسبت به اعتبارنامه تاجگردون اعتراض کرده بودند، 

مورد تهدید قرار گرفتنــد. احمد نادری، نماینده تهران در همین 
خصوص در مصاحبه ای گفته است: پس از اعتراض رسمی جمعی از 
نمایندگان مجلس نسبت به اعتبارنامه غامرضا تاجگردون پیام های 
مختلفی در پیام رســان ها و یا به صورت پیامکی و تلفنی دریافت 
کرده ایم. پیام هایی که در خصوص آقای تاجگردون به دســت من 
رسیده است عموماً سراسر توهین، تهدید و ارعاب است که از جمله 
آن تهدید به برخورد با اســلحه گرم )برنو( بوده است. نمایندگان 
دیگری همچون مجتبی رضاخواه نیز در اظهارات مشــابهی وقوع 
چنیــن تهدیدهایی را تأیید کرده اند. اقدام آغازین مجلس یازدهم 
در راســتای مبارزه با فساد و جلوگیری از رانت خواری گرچه با رد 
اعتبارنامه ســه تن از نمایندگان کلید خورد، اما به نظر می رســد 
نمایندگان در مســیر شفافیت و مبارزه با فساد که در واقع سنگ 
محک خوبی برای سنجش عملکرد آنان در عمل به وعده است، با 

مسائل متعددی روبه رو هستند.

شفافیت در مجلس باید در چند سرفصل انجام گیرد»
از همین رو، جدای از خبر توزیع کارت هدیه بین منتخبان مجلس 
یازدهم که از ســوی یک نهاد اجرایی صورت گرفت، اما به تازگی 
روح اهلل ایزدخواه، نماینده مــردم تهران در صفحه خود در فضای 
مجازی، وقوع دوباره آن را از ســوی سازمانی دیگر مدعی شده و 
نوشته است: برگشــت هدیه؛ در جلسه معارفه نمایندگان استان 
تهران با یکی از سازمان های دولتی استان، به هر نماینده دو عدد 
کارت هدیه به ارزش مالی ۲ میلیون و 7۰۰ هزار تومان جهت خرید 
از یکی از مارک های داخلی اهدا شد، بنده و بسیاری دیگر کارت ها را 

توسط برادر مالک شریعتی به سازمان مزبور برگرداندیم.
گرچه عدم دریافت پول های شــبهه دار می تواند نمود بارز شفاف 
گرایی باشــد، اما به نظر می رسد باید دایره آن به حوزه مکاتبات، 
مراودات، اظهارات و آرای نمایندگان نیز بسط داده شود. در همین 
رابطه علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مصاحبه ای گفته است: 
به طورکلی برای شفافیت در مجلس باید در چند سرفصل از قبیل 
آرای کمیســیون و صحن، نظرات و دیدگاه ها، مکاتبات، تعامات، 
دریافتی نمایندگان، ســفرهای خارجی، قائل شدن امتیازات برای 
نمایندگان و غیره اقدام های اساسی انجام شود. وی افزود: هریک از 
این مؤلفه ها در حوزه قانون گذاری و نظارت امکانی را فراهم می کند 
که اگر کســی خود به یک صیانت درونی و تقوای درونی نرسیده 

باشد، زمینه سوءاستفاده برایش وجود خواهد داشت.
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کار 270 نماینده با تصویب اعتبارنامه ها رسمیت یافت، اما سه نفر رد شدند

گام اول بهارستان در مسیر خود اصالحی 
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بدون تیتر

اظهارات مهم وزیر کشور درباره تعداد جان باختگان ماجرای بنزینی

دشمن طرح سوری سازی ایران را داشت
 ایسنا   وزیر کشــور با بیان اینکه دشــمن قصــد ایجاد جنگ 
داخلی و سوری ســازی ایران را داشت، گفت: همین روزها تعداد 
کشته های آبان اعام می شود. عبدالرضا رحمانی فضلی در برنامه 
نگاه یک با بیان اینکه آن ها طرح سوری ســازی ایران را داشتند، 
تصریح کرد: در آبان 9۸ تمام رســانه های آمریکا و مخالف ایران از 
جمله سلطنت طلبان، منافقین و داعش آموزش مسلحانه می دادند. 
می گویند رحمانی اینترنت را در اعتراض ها قطع کرد. وقتی از طریق 
اینترنت آموزش نظامی می دهند، باید اینترنت قطع شــود. آن ها 
می خواستند در ایران جنگ داخلی راه بیندازند. از چند ماه پیش از 
آبان، آموزش نظامی را آغاز کرده بودند و حتی ورود ساح قاچاق در 
مرزها بیشتر شده بود، ولی ما این اقدام ها را رصد کرده بودیم. گران 
شدن بنزین بهانه برای ایجاد آشوب در ایران شد. اگر بنزین دلیل 

ناآرامی ها بود، سطح نا آرامی ها خیلی گسترده تر می شد. 

وی ادامه داد: در اعتراض های آبان هیچ مقابله مسلحانه ای با مردم 
نشد و به خویشــتن داری و مراعات توصیه می شد و اسناد آن 
هم موجود اســت. ولی وقتی به پاسگاه حمله می کنند، باید با 

آن ها مقابله شود؛ زیرا اگر نیروی انتظامی دفاع نکند، مردم قربانی 
می شوند. امنیت کشور برای ما ارزش دارد و در چارچوب قانون 
باید از امنیت کشــور دفاع شــود. اگر تخلفی هم در این زمینه 
شده، رسیدگی شده است. رهبری هم به دبیرخانه شورای امنیت 
ملی دســتور بررسی حوادث آبان را داده اند. نیروهای مسلح هم 
گزارش های مختلفی در این زمینه ارائه کرده اند. من هم چندین 
گــزارش ارائه کرده ام. رحمانی فضلی گفت: همین روزها تعداد 
کشته های آبان اعام می شود. حوادث غمباری رخ داد و حدود 
۴۰ یا ۴5 نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته شدگان، افرادی بودند 
که با ساح هایی کشته شــدند که ساح سازمانی نبود و آن ها 
شــهید شدند. حاال ترامپ می گوید با سگ شکاری به مقابله با 
معترضان می رود، ولی می گویند چون رحمانی دســتور قطع 

اینترنت را داده است، تحریم می شود.

خبر



w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

 »بررسی دیدگاه فلسفی و عرفانی امام خمینی)ره(« در جمع زائران عرب زبان   آستان:  به همت اداره زائرین غیرایرانی نشستی با موضوع »بررسی دیدگاه فلسفی و عرفانی امام خمینی)ره(« 
برگزار می شود. در این مراسم آیت اهلل عباس کعبی؛ عضو مجلس خبرگان رهبری، شیخ شفیق جرادی؛ مدیر پژوهشكده  مطالعات دینی و فلسفی »المعارف الحكمیه« لبنان و حجت االسالم اسد قصیر؛ کارشناس مذهبی 

و فعال فرهنگی کشور لبنان حضور دارند. این نشست 12 خرداد از ساعت 21:30 به صورت زنده و مستقیم از صحن جمهوری بارگاه رضوی در شبكه های یوتیوب و فیس بوک برای عرب زبانان پخش خواهد شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r در پنجاه و چهارمین برنامه »سه شنبه های فرهنگی« انجام می شود 

©eرونمایی از قرآن اهدایی امام خمینی 
 به حرم مطهر رضوی

کاشانی: مروج  محمدحسین   قدس/ 
برنامــه  چهارمیــن  و  پنجــاه  در 
»سه شــنبه های فرهنگی آستان قدس 
رضوی« قرآن اهدایی امام خمینی)ره( به 
حرم مطهر رضوی رونمایی خواهد شد. 
معاون موزه ها و ترویج میراث فرهنگی 
ســازمان و دبیر رونمایی از آثار نفیس 

ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: پنجاه و 
چهارمین برنامه »سه شنبه های فرهنگی آستان قدس رضوی«؛ سه شنبه مورخ 
13 خــرداد ماه همزمان با روزهای ارتحال ملکوتــی حضرت امام خمینی)ره( 
بنیان گذار جمهوری اســامی ایران، با رونمایی و معرفی »قرآن راوندی؛ اهدایی 
حضرت امام خمینی)ره(، موجــود در گنجینه رضوی« به صورت غیرحضوری 

برگزار می شود.
مهدی قیصری نیک افزود: به دلیل عدم امکان برگزاری مراســم سه شنبه های 
فرهنگی به صورت حضوری در موزه آستان قدس رضوی، برنامه مذکور در پورتال 
کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی به آدرس digital.aqr.ir و همچنین درگاه 
اینترنتی موزه آســتان قدس رضوی بــا آدرس museum.razavi.ir   در فضای 

مجازی برگزار می شود. 
معاون موزه ها و ترویج میراث فرهنگی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی افزود: یکی از قدیمی ترین قرآن های خطی گنجینه رضوی 
که در مردادماه 1363 توســط بنیان گذار جمهوری اسامی ایران؛ حضرت امام 
خمینی)ره( به گنجینه رضوی اهدا شــده است، قرآنی بسیار نفیس معروف به 
قرآن راوندی است. این مصحف شریف در سال 586 هجری قمری توسط احمد 
بن محمد بن علی راوندی از هنرمندان عصر ســلجوقی به خط نسخ کهن 13 
سطری با کاغذ خانبالغ حنایی در 216 صفحه کتابت و نجم الدین محمد بن علی 

بن سلیمان؛ مؤلف کتاب راحه الصدور آن را تذهیب کرده است. 
قیصــری نیک تأکید کرد: عاقه مندان به آثار تاریخی و فرهنگی می توانند برای 
دیدن این نسخه نفیس همه روزه به حرم مطهر رضوی، صحن کوثر، موزه قرآن و 

هدایای مقام معظم رهبری از ساعت 8 صبح تا 12/30 مراجعه کنند.

فعالیت دوباره واحد امانت و عضویت کتابخانه های آستان قدس رضوی»
معاون امور کتابخانه های سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
رضوی هم از شــروع به کار واحد امانت کتاب و منابع اطاعاتی و واحد عضویت 
کتابخانه های آســتان قدس رضوی خبر داد.حسین خسروی با اعام این خبر 
اظهار کرد: مطابق هماهنگی به عمل آمده با دانشــگاه علوم پزشکی مشهد و با 
رعایت دستورالعمل ها و شیوه نامه های بهداشتی، امکان فعالیت واحد امانت کتاب 
و منابع اطاعاتی و واحد عضویت کتابخانه های آســتان قدس رضوی در سراسر 
کشــور از تاریخ دهم خرداد سال جاری فراهم شد و این واحدها فعالیت خود را 

از سر گرفته  اند.
وی افزود: در شــرایط حال حاضر کشور که فعالیت بسیاری از مراکز آموزشی، 
پژوهشی، تحقیقاتی و... به لحاظ پیشگیری از شیوع بیماری کرونا با محدودیت 
مواجه شده است، یک دستورالعمل بهداشتی در زمینه پیشگیری از گسترش و 
انتشار ویروس کرونا توسط معاونت کتابخانه های این سازمان تهیه و برای بررسی 

به دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.
این مقام مســئول ادامه داد: پس از بررسی شیوه نامه و دستورالعمل ارسالی به 
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد و تأیید آن از طرف دانشگاه مزبور، اجازه فعالیت 
واحد امانت کتاب و منابع اطاعات و عضویت مخاطبان کتابخانه های آستان قدس 

رضوی از تاریخ دهم خرداد سال جاری صادر شد.
خسروی خاطرنشان کرد: البته در برخی از استان های کشور مطابق اعام ستاد 
ملی مدیریت و مبارزه با بیماری کرونا و اباغیه های صادره از سوی استانداری های 
مربوط، فعالیت اداره ها، ســازمان ها، نهادهای عمومــی و... با محدودیت مواجه 
هســتند، به همین دلیل کتابخانه های آستان قدس رضوی مستقر در این گونه 
استان ها هم برای فعالیت تابع ضوابط و اباغیه های صادره از سوی استانداری های 
این اســتان ها بوده که مخاطبان محترم باید به این موضوع توجه جدی داشته 

باشند.
وی در زمینه تدابیر اندیشیده شــده برای طرح بازگشایی کتابخانه های آستان 
قدس رضوی اعام کرد: هم اکنون بررسی ها و رایزنی های مربوط از سوی سازمان 
کتابخانه های آستان قدس رضوی با مسئوالن و مراجع قانونی ذی ربط در راستای 
بازگشایی کتابخانه های این نهاد مقدس برای بهره مندی اقشار مختلف جامعه از 

خدمات کتابخانه ای مزبور به ویژه محققان، پژوهشگران و... در حال انجام است.
خسروی متذکر شد: البته فعالیت و ارائه خدمات کتابخانه ای از سوی واحدهای 
مختلف سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی و از جمله از سوی معاونت امور 
کتابخانه های این سازمان از طریق کتابخانه دیجیتال رضوی و در فضای مجازی 
و کانال های اجتماعی همچنان در حال انجام است و از سالمندان و بیماران عزیز 
تقاضا می شود به خاطر حفظ سامتی خود و رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
از امکانات غیرحضوری و خدمات ارائه شده در فضای مجازی و کتابخانه دیجیتال 

رضوی استفاده کنند.

با جراحی نوزاد 2هزار و 800 گرمی صورت گرفت  

راه اندازی بخش جراحی قلب اطفال در بیمارستان ©
فوق تخصصی رضوی

آستان: بخش جراحی قلب اطفال 
تخصصی  فوق  بیمارستان  در 
و  2هزار  نوزاد  جراحی  با  رضوی 

800 گرمی راه اندازی شد.
ملکی،  حسین زاده  محمود  دکتر 
فوق تخصص جراحی قلب و عروق 
روزه،  هشت  نوزاد  این  جراح  و 
ضمن ابراز خرسندی از راه اندازی 

این بخش در بیمارستان فوق تخصصی رضوی عنوان کرد: جراحی قلب و عروق 
رشته ای فوق تخصصی است که از سال ها پیش در خراسان به عنوان پهناورترین 

استان ایران راه اندازی شده و در بیمارستان های دولتی اجرا می شده است. 
وی افزود: خوشبختانه با امکاناتی که در مراکز پیشرفته شرق کشور وجود دارد 
سعی شده تا از روش های تسکینی برای نوزادان با بیماری های مادرزادی قلب و 
عروق کمتر استفاده شده و بیماری آن ها را با انجام اعمال جراحی الزم برطرف 

کنیم. 
دکتر حسین زاده اظهار کرد: با همکاری هایی که با بیمارستان رضوی داشته ایم 
سعی کردیم تا این رشته پیچیده و با فناوری باال را با استفاده از بهترین تجهیزات 
موجود در این مرکز درمانی راه اندازی کنیم؛ چراکه بیمارستان رضوی از نظر اتاق 
عمل و آی سی یو در سطح باالیی قرار داشته و برای تأمین داروهای الزم حین 

عمل یا پس از آن شرایط در این مرکز کاماً آماده است.
وی ادامه داد: در استان خراسان به دلیل شرایط جغرافیایی و نیز به دلیل وجود 
نازنین امام رضا)ع(، بیماران فراوانی به این شهر مراجعه کرده و تعداد بیماران 
مادرزادی قلب نیز در این میان کم نیست؛ بنابراین امیدواریم بتوانیم این رشته را 
در این بیمارستان تحت مدیریت بهتری گسترش دهیم تا با ورود این مجموعه 
خصوصی به این عرصه، به مجموعه های دولتی در کمتر شدن بار مراجعان کمک 

کنیم.
دکتر حسین زاده گفت: همچنین با توجه به تجهیزات پیشرفته موجود در این 
مجموعه می توان از این ظرفیت در مشهد مقدس به خوبی بهره برد و خدمات 
گسترده  ای را به بیماران در این حوزه ارائه داد.وی تصریح کرد: با همتی که در 
مجموعه آستان قدس رضوی و مدیریت بیمارستان فوق تخصصی رضوی مشاهده 
می شود، امکان جراحی بیماران با سنین پایین تر و وزن های کم تر فراهم شده و 

معالجه این بیماران راحت تر صورت خواهد پذیرفت.
این فلوشیپ جراحی قلب اطفال اضافه کرد: آخرین موردی که در این زمینه با 
موفقیت جراحی شد و با این عمل، جراحی این نوع بیماران در این بیمارستان از 
سر گرفته شد، نوزاد هشت روزه با 2هزار و 800 گرم وزن است که مورد جراحی 
قلب باز قرار گرفته و در حال سپری کردن دوران نقاهت در بخش مراقبت های 
ویژه نوزادان است که وضعیتش رو به بهبودی بوده و در روزهای آینده با سامت 

کامل قلبی مرخص خواهد شد.

 آستان/ زهرا دلپذیر    ما مشهدی ها 
آرام  امنتان  سایه سار  زیر  سال هاست 
گرفته ایم. پای قرار عاشقانه با شما گوشه 
از  برایتان  نشسته ایم.  سرایتان  و  صحن 
غم ها و شادی هایمان گفته ایم. در سختی ها 
دست به دامان شما شده ایم و پس از هر بار 
گره گشایی تان، عاشقانه تر از پیش به پنجره 
فوالدتان دخیل بسته ایم. نشانی ساده شما 
که  نمی رود.دلمان  خاطرمان  از  گاه  هیچ 
می گیرد بافاصله از هر گوشه شهر راهی 
حرم می شویم. نگاهمان که از دور با گنبد 
دستمان  بی اختیار  می کند،  تاقی  طا 
فرود  تعظیم  سر  و  می رود  سینه  روی  به 
می آوریم. »السام علیک یا غریب الغربا« که 
بر زبانمان جاری می شود، بارقه ای از امید بر 
قلبمان می نشیند و یکباره همه غم هایمان 
را به فراموشی می سپاریم. آغوش گرم شما 
است. بوده  ما  بی پناهی های  پناه  همیشه 

بیش از یک هزار و 200 سال است که حرم 
مطهر حضرت رضا)ع( جزئی جدایی ناپذیر 
از فرهنگ مردم مشهد شده و با تک تک 
لحظه های زندگی آن ها گره خورده است. 
مردم این شهر عادت دارند به هر بهانه و 
مناسبتی نزد امام رضای خود بروند و لحظات 
تلخ و شیرینشان را با ایشان سهیم شوند. 
هر چه باشد اینجا مشهد است و حکومت 
است. الرضا)ع(  موسی  بن  علی  با  دل ها 

 چهارشنبه هایی که رنگ و بوی»
 امام رضایی دارد

چهارشــنبه ها در مشــهد بیش از هر روز 
دیگر رنگ و بوی امام هشــتم)ع( را دارد. 
چهارشنبه روز مخصوص زیارتی حضرت 
رضا)ع( اســت و بیشــتر مردم مشهد در 
این روز از هر کجای شــهر خود را به حرم 
امامشــان می رســانند و پس از خواندن 
زیارت نامه مخصوص امام رضا)ع( دو رکعت 
نمــاز هم به نیت زیــارت آن حضرت بجا 
می آورند. برای برخی از مشهدی ها زیارت 
چهارشنبه ها یک نوع ادای نذر است و قرار 

ماقات با آقا.
عاوه بر این، یکــی از آداب نوروزی مردم 
مشــهد، رفتن به پابوس آقاست. آن هایی 
که بتوانند حتماً ســال کهنه را در صحن 
و ســرای امامشــان نو می کنند و سفره 
پربرکت حضرت رضا)ع( ســین هشــتم 
هفت سینشان می شود. اما بعضی ها که از 
این توفیق بی نصیب مانده اند دید و بازدید 
نوروزی خود را پس از تحویل ســال نو، با 
زیارت حرم امام رضا)ع( شــروع می کنند 
و از ایشــان می خواهند تا آخر ســال در 
کنارشان باشــد و چتر حمایتش را بر سر 

آنان بگستراند.

پیوند مهر زیر سایه شمس الشموس»
مشــهدی ها طلوع زندگی مشترکشان را 
نیز در زیر ســایه شمس الشموس جشن 
می گیرند. این رسم خوب و دیرینه در بین 
مشهدی ها به »عقد باالسر حضرت« معروف 
است. مراسمی ساده و بی پیرایه که لوازم آن 
تنها یک جلد قرآن است، سجاده ای سفید 
با مهر و تســبیح و چند شاخه گل. عطر 
دلنشین عود و بازتاب نور در چلچراغ ها و 
آینه کاری های حرم، معنویت این مراسم 
را دوچندان می کند. مشــهدی ها عقیده 
دارنــد پیوند ازدواج در حــرم و با اذن آقا 
امام رضا)ع( تیمن و تبرک خاصی دارد و 
دوام و خوشــبختی زندگی مشترک آن ها 
را تضمین می کند. مراسم ازدواج در حرم 
امام رضا)ع(، در گذشته  باالی سر حضرت 
برگزار می شد؛ زمانی هم پشت پنجره فوالد، 
رواق دارالوالیه و ســپس صحن جمهوری 
اســامی. ولی امروز رواق شیخ طوسی در 
گوشه هشتی ضلع غربی رواق دارالحجه، 
به این مراسم اختصاص دارد. عید نوروز و 
اعیاد مذهبی که فرا می رسد این رواق، شور 
و سرور خاصی می یابد و مملو از عروس و 
دامادهایی می شود که همراه خانواده خود 
آمده انــد تا با دعای خیر امام هشــتم)ع( 
زندگی مشــترک خــود را آغــاز کنند.

 جشن میالد حضرت رضا)ع( »
در مشهد

مشــهدی ها در اعیاد مذهبی برای عرض 
تبریک به امام رضا)ع(، به محضر ایشــان 
مشــرف می شــوند و عید را در صحن و 
ســرای آن حضرت جشــن می گیرند. اما 
برای مردم این شــهر جشن والدت ثامن 
الحجج)ع( با همه جشــن ها فرق دارد. هر 
چه باشد اینجا مشهدالرضا)ع( است و اهالی 
این شهر خوب می دانند که باید برای تولد 
ولینعمتشان سنگ تمام بگذارند و جشنی 

باشکوه ترتیب دهند.
جشــنی که در آن باز هم امام رئوف است 
که سفره مهربانی و کرم خود را برای همه 
دوستدارانش گســترده است. در روزهای 
دهه کرامــت کــه از روز والدت حضرت 
معصومه)س( شروع می شود و تا روز میاد 
امام هشتم)ع( ادامه دارد، شوری بی نظیر 
در هر گوشه این شهر به چشم می خورد. 
در حرم مطهر، صحن ها و رواق ها گل آرایی 
و چراغانی می شوند. پنجره فوالد و گنبد 
طا نیز پس از شست وشو، گل آرایی و جا 
داده می شوند، پرچم روی گنبد نیز تعویض 
می شــود تا همه چیز برای برگزاری یک 
میاد باشکوه مهیا باشد. مردم نیز در گوشه 
و کنار شــهر در حال تهیه و تدارک یک 

مراسم باشکوه هستند؛ خیابان ها و کوچه  
پسکوچه های شــهر به ویژه خیابان های 
منتهی به حرم مطهر آذین بندی و چراغانی 
می شــوند. شیرینی و شــربت، پای ثابت 

پذیرایی این روزهای مشهدی هاست.
نوای خوش مولودی خوانی و ســرودهای 
دسته جمعی نیز از حرم مطهر و مساجد 
و ایستگاه های صلواتی به گوش می رسد. 
در شــب میاد امام هشتم)ع( هزاران نفر 
از مردم مشــهد در آیینی باشــکوه، رضا، 
رضاگویان و در حالی که هر یک شاخه گلی 
در دســت دارند از میدان شهدا به سمت 
حــرم حرکت می کنند تا پــس از عرض 
تبریک و اظهار ارادت به امام، آستان پرمهر 
ایشــان را گلباران کنند. صدای نقاره های 
حرم که بلند می شود، کبوتر دل عاشقانش 
به پرواز درمی آید و این بزم به نهایت شکوه 

خود می رسد.

مراسم عزاداری ائمه اطهار)ع(»
در روزهای سوگواری پیامبر)ص( و امامان 
معصوم)ع( حرم یکپارچه ســیاهپوش و 
نقاره ها خاموش است. مردم مشهد نیز برای 
عرض تسلیت به امام هشتم)ع( و مراسم 

عزاداری به حرم مطهر مشرف می شوند.
به آخر ماه صفر و شهادت حضرت رضا)ع( 
که نزدیک می شویم، شهر مشهد رنگ عزا 
و ماتم می گیرد. در این روزها دوستداران 
آن حضرت از شــهرها و روستاهای دور و 
نزدیک، به عشــق موال با پای پیاده راهی 
مشهد می شوند. مشــهدی ها هم به پاس 
یک عمر همجــواری با حضرت رضا)ع( و 
برخورداری از خوان کرمش، برای میهمانان 
امام رئوف، ســنگ تمام می گذارند. برخی 
از مردم مشــهد در موکب های بین راهی 
با پذیرایی از زائران پیاده، خســتگی راه را 
بــر آنان هموار کرده و آنان را با جانی تازه، 
راهی مسیر عشق می کنند. برخی دیگر نیز 
در ایستگاه های صلواتی که در گوشه و کنار 
شــهر به خصوص خیابان های منتهی به 
حرم مطهر برپا شده به زائران موال خدمت 

می کنند.
روز شهادت حضرت رضا)ع( که فرا می رسد 
غوغای شهر دوچندان می شود. در این روز 
مراســم عزاداری و سینه زنی در مساجد و 
هیئت های سراسر شهر برپاست. در پایان 
زنجیر زنان  عزاداری،  مراسم، دســته های 
و مویه کنــان، یکــی پــس از دیگری از 
خیابان های مجاور حرم، وارد آستان مطهر 
امام هشــتم)ع( می شوند تا درغم شهادت 
ایشان به سوگ بنشینند. در این روز بساط 
نذری مشــهدی ها هم داغ است و مردم با 
غذاهای نذری از زائران و مجاوران پذیرایی 

می کنند.
حضرت  عزاداری  مراســم 
سیدالشــهدا)ع( و شهدای 
کربا هم مثل همه مراسم 
مشــهدی ها به حرم ختم 
می شــود. در روز تاسوعا و 
عاشورای حسینی، هیئت ها 
و دســته های عــزاداری با 
بیرق های سیاه بر دوش، در 
حالی که بر طبل ها و سنج ها 
می کوبند، راهی بارگاه مطهر 
امام هشــتم)ع( می شوند و 
پس از حضــور در صحن و 
ســرای حضرت رضا)ع( و 

عرض تســلیت به محضر آقا، ضمن ذکر 
مصیبت شهدای کربا، جلوه هایی از عشق 
و دلدادگــی خود را به امام حســین)ع( و 

یاران باوفایش به نمایش می گذارند.

وداع آخر با آقا»
این سنت دیرینه مشهدي هاست که پس 
از تولد به رسم مسلماني، نخستین نجواي 
اذان را در صحن و ســراي امام هشتم)ع( 
بشــنوند و در انتهاي زندگــي نیز پس از 
متبرک شــدن بــه تربت پــاک حضرت 
رضا)ع( و معطر شدن به عطر حرمش، به 

خاک سپرده شوند.
معموالً تابوت را از پایین پاي حضرت وارد 
حرم مطهر مي  کنند و ال اله اال اهلل گویان 
پس از عبور از صحــن آزادي و رواق هاي 
دارالسرور و دارالسام، تابوت را پیش روی 
حضرت بر زمین می گذارند، صلوات خاصه 
امام رضــا)ع( را قرائت می کنند و از گاب 
ناب مخصوص حرم، روی جنازه می ریزند. 
ســپس به صحــن آزادي بازمي گردند و 
روحاني حرم به همراه تشییع کنندگان نماز 
میت را بجا می آورند. پس از پایان مراسم 
بار دیگر به امام رضا)ع( ســام می دهند و 
تابوت را به محل خاکســپاری اش هدایت 

می کنند.
مشهدی ها عقیده دارند طواف و وداع آخر 
شخص درگذشته با امام مهربانی، موجب 
آمــرزش گناهانش می شــود و حضرت 

رضا)ع( او را شفاعت خواهند کرد. 
امــام مهربانی هــا! ما مشــهدی ها عادت 
کرده ایم همه لحظــات زندگیمان را با تو 
قسمت کنیم. عادت کرده ایم گوشه صحن 
و سرایت بنشینیم، به گنبد طایت خیره 
شــویم و یک دل ســیر با تو حرف بزنیم. 
خوب می دانیم، حتی اگر نتوانیم گاهی به 
سرایت بیاییم، سایه ات همچنان بر سر ما 
گسترده است. امام رضای مشهدی ها، دور 

و نزدیک نمی شناسد!

بیش از یک هزار 
و 200 سال است 

که حرم مطهر 
حضرت رضا)ع( 

جزئی جدایی ناپذیر 
از فرهنگ مردم 
مشهد شده و با 

تک تک لحظه های 
زندگی آن ها گره 

خورده است

بــــــــرش

وی
ض

س ر
عك

قبور  تخریب  سالروز  شوال  هشتم  واقعه 
مطهر ائمه مظلوم بقیع به دست وهابیت 
برای شیعیان و مسلمانان جانکاه است. امروز 
متعجب شدم سراسر شهر پرچم های سیاه 
پرچم گنبد حرم مطهر  اما  بود  برافراشته 

همچنان به روال روزهای عادی سبز بود. 
09150000166

اینکه  با وجود  از سامانه 32020 ممنونم. 
است،  شبانه روزی  سامانه  این  شده  اعام 
چندین  دوستانم  و  من  چرا  نمی دانم  اما 
مرتبه تماس گرفتیم و بعد از دقایقی منتظر 
ماندن در صف انتظار باز هم نتوانستیم با 

کارشناسان این سامانه گفت وگو کنیم. 
09150005437

و... کشور  تفریحی  همه عوارضی ها، مراکز 
چرا  است.  رایگان  ایثارگران  ویژه  کارت  با 
آستان قدس برای پارکینگ و موزه ها و مراکز 

دیگرش چنین توجهی ندارد؟
09150008972

آغاز نام نویسی دوره های ©
آموزشی مکتب هنر رضوان 

ویژه تابستان
آموزش  دوره های  نام نویســی  آســتان: 
تخصصی هنر مکتب هنر رضوان وابسته به 
مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس 
رضوی در تابســتان 99 با شرایط ویژه آغاز 
شد.مکتب هنر رضوان در راستای اشاعه هنر 
به ویژه هنرهای ایرانی- اسامی دوره های 
آموزشــی متنوعی را با تدریس استادان و 
هنرمندان برجسته و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و سایر دستورالعمل های بهداشتی 
در دوران مقابلــه با بیماری کرونا، از ابتدای 
تیر سال جاری در این مرکز آموزشی واقع 
در مشــهد، خیابان کوهسنگی 17، شماره 
14 برگزار می کند.این دوره های تخصصی 
در رشــته های خوشنویســی )نستعلیق، 
شکسته نستعلیق، ثلث، نسخ و کوفی(، خط 
تحریری، نقاشــی خط، نگارگری، تذهیب، 
گل و مرغ، طراحی، نقاشی، مبانی هنرهای 
تجسمی، حجم، عکاسی و همچنین نقاشی 
و خاقیت کــودک خواهد بود.عاقه مندان 
برای کسب اطاعات بیشتر درباره دوره های 
آموزشــی مکتب هنر رضوان می توانند با 
شماره تلفن 6 و 38423575- 051 تماس 
حاصل کنند. صفحه اینستاگرام به نشانی 
دســترس  در  نیز   @rezvan_artschool

کاربران فضای مجازی قرار دارد.

به همت بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس رضوی

 کتاب »مسجد گوهرشاد ©
در آینه هنر« منتشر شد

آستان: »مسجد گوهرشــاد در آینه هنر« 
عنوان اثری است که به تازگی از سوی بنیاد 
پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی 
منتشر و روانه بازار نشر شده است. مسجد 
گوهرشاد از مشهورترین مساجد چهار ایوانی 
به جای مانده از روزگار تیموری است و در 
تاریخ بیش از 600 ساله خود همواره یکی از 
بناهای شاخص در جوار بارگاه مطهر رضوی 
به شمار می رفته است. بدون شک زائران و 
مجاوران به دلیل حسن همجواری مسجد 
گوهرشــاد با بارگاه نورانی ثامن الحجج)ع(، 
این مکان را جزء ناگسستنی مجموعه حرم 
مطهــر رضوی می دانند و ایــن بنا همواره 
ارزش هــای هنری و بصــری و همچنین 
جاذبه های انکارناپذیــر خود را حفظ کرده 
است.کتاب »مسجد گوهرشاد در آینه هنر« با 
در برداشتن بیش از 300 عکس و طرح، فراز 
و نشیب و تغییرات هنری در حوزه های خط 
بنایی و طراحی نقوش اســلیمی را در گذر 
زمان به خوبی نشان می دهد؛ ضمن اینکه 
برخی از جزئیات تزئینی بنا برای نخستین  

بار در این اثر آورده شده است.
توصیف و تبیین مضامین کتیبه های مسجد، 
تاریخچه مسجد گوهرشــاد و مرمت های 
انجام پذیرفته، ســازمان و تشکیات اداری 
مسجد، نقش مسجد گوهرشــاد در وقایع 
سیاسی، تزئینات، ویژگی های معماری و... 
برخی از موضوعات مطرح شــده در این اثر 
است.در بخشی از این اثر به ویژگی تزئینی 
مسجد گوهرشــاد اشاره شده و آمده است: 
مهم ترین ویژگی تزئینی مسجد گوهرشاد 
که از برجســتگی آثار قوام الدین شیرازی 
معمار حکایت دارد اســتفاده از کاشی های 
معرق با اشــکال هندســی و برخی نقوش 
ساده اســلیمی ترصیع شــده روی زمینه 
آجر یا سنگ مرمر است. این تزئین را روی 
مناره های مسجد، ســرپایه های ایوان ها و 

غرفه ها می توان مشاهده کرد.

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  

بهسازی گنجینه های هنر و معماری حرم در دوران قرنطینه

 آستان   به همت سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
و همکاری معاونت اماکن متبرکه آستان قدس رضوی؛ اجرای 
پروژه های عمرانی و بازسازی، تعمیر و مرمت گنجینه های هنر 
و معماری حرم مطهر رضوی در دوران تعطیلی حرم مطهر به 

دلیل شیوع ویروس کرونا با سرعت بیشتری انجام گرفت.
سرپرســت معاونت اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس 

رضوی گفت: همزمان با اباغ ســتاد ملی مبارزه با کرونا مبنی 
بر ممنوعیت تردد زائران در فضای ملکوتی بارگاه منور رضوی، 
فرصت ارزشمندی فراهم شد تا زمینه احیا، بازسازی و تعمیرات 
مورد نیاز صحن و سرای این بارگاه رضوی برای پذیرایی از زائران 

انجام شود.
مصطفی فیضی گفت: همکاران ما در معاونت اماکن متبرکه و 
امور زائران آستان قدس رضوی در زمینه مرمت، تعمیر، نصب 
و بازســازی و ضدعفونی اماکــن متبرکه و بخش های مختلف 
دوشادوش همکاران سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر تمام 
همت خود را به کار گرفتند تا زیارت زائران و مجاوران تسهیل 
شود و بهسازی حرم مطهر رضوی با سرعت بیشتری انجام گیرد.

وی تصریح کرد: بهسازی، مرمت و پرداخت در های نقره روضه 
منوره، مرمت و تعویض ســنگ های شکسته و آسیب دیده در 
برخی رواق ها، مرمت کاشــیکاری های روضه منوره، رواق های 
مبارکه دارالفیض، دارالشــکر، دارالسیاده و حاتم خانی، مرمت 
خشت های طای آسیب دیده ایوان های طای آزادی و انقاب 
اسامی و مرمت آینه های آسیب دیده در روضه منوره و رواق های 

مبارکه از جمله این امور به شمار می آید.
فیضی افزود: همچنین رنگ آمیزی 36 لنگه درب در رواق های 
متبرکه دارالعزه، دارالســرور، دارالزهد، دارالذکر، شیخ بهایی و 
دارالعباده و نیز رنگ آمیزی بخشی از پله های تمامی رواق های 

متبرکه نیز در این روزها انجام شد.
سرپرســت معاونت اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس 
رضوی تصریح کرد: نصب لوســترهای جدید ایوان های طای 
آزادی و انقاب اســامی، ساخت و نصب درب در رواق مبارکه 
توحیدخانی، پیاده سازی طرح توسعه و بهسازی سیستم صوت، 
دوربین های مدار بسته و برق روضه منوره و رواق های مبارکه و 
انتقال فیبر نوری به روضه منوره برای پخش مراسم غبارروبی و 
نصب سیستم دوم صوت روضه منوره رواق مبارکه دارالحفاظ از 

دیگر اقدام هایی است که می توان به آن اشاره کرد.
فیضی تأکید کرد: تا پایان ریشــه کن شــدن ویــروس کرونا، 
ضدعفونی روضه منوره، رواق ها، صحن ها و بست ها دائم انجام 
می شود تا زمینه زیارتی سالم و آرام برای زائران و مجاوران بارگاه 

رضوی فراهم شود.

گزارش خبری
سرپرست معاونت اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی  تشریح کرد

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

 دوشنبه 12 خرداد 1399  9 شوال 1441 1 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9259

نگاهی به جایگاه  بارگاه منور  رضوی در زندگی مجاوران  

امام رضای ما مشهدی هاامام رضای ما مشهدی ها



نگاهی به کتاب »والیت فقیه« 
اندیشه: کتــاب »والیت فقیه« مجموعه 13 
سخنرانی است که حضرت امام خمینی)ره( 
در فاصله 13 ذی القعده 1389 )ه-ق( تا دوم 
ذی الحجه 1389)ه-ق( در ایام اقامت در نجف 
اشرف ایراد فرموده  اند. در این کتاب با عنایت 
و تأکید بســیار بر اصل والیت، والیت در امر 
حکومت و جنبه های سیاسی آن مورد بررسی 
قرار گرفته و ضمن بحث های اســتداللی بر 
روش متقن فقهی، به برنامه ریزی عملی برای 
تحقق والیت فقیه در امــر حکومت با طرح 
راه های مشــخص و عملی توجه شــده است 
که حاصل آن تحقق نظام جمهوری اسالمی 
است. در اندیشه حضرت امام »والیت فقیه« 
از امور اعتباری عقالنی اســت و واقعیتی جز 
جعل ندارد، وسیله ای است برای اجرای احکام 
و برقراری نظام عادالنه اسالمی؛ امتیاز نیست، 
بلکه وظیفه ای خطیر اســت. حضرت امام در 
این کتاب ابتدا به نقشه  های دشمنان که برای 
نابودی اســالم به معرض اجرا گذارده شــده 
اشاره می  کند و با بیانی مستدل به شبهاتی از 
قبیل اینکه اسالم در عصر تمدن و صنعت قادر 
نیســت جامعه را اداره کند و یا اینکه موازین 
حقوقی آن برای حل مشکالت جامعه ضعیف 
و ناتوان است، پاسخ می  دهد. همچنین دراین 
کتاب امــام خمینی با اشــاره به ضعف های 
داخلی و خودباختگــی در برابر تمدن جدید 
که رهاورد تبلیغات استعمارگران بوده است، 
به حوزه  ها و طالب جوان و اندیشمندان اسالم  
هشدار می  دهد که با جدیت تمام به وظایف 
سیاســی و اجتماعی خویش همت گمارند. 
بخش مهمی از کتاب »والیت فقیه« به بیان 
فرق حکومت اســالمی با ســایر حکومت ها 
اختصاص یافته و به این نکته اشــاره شــده 
که حکومت اســالمی نوع خاصی از حکومت 
مشروطه اســت، یعنی مشــروط به قوانین 
اسالم. حضرت امام)ره( پس از این مباحث به 
هدف هــای عالی حکومت و خصال الزم برای 
حاکم  اشاره می  کنند و با ذکر اخبار و استدالل 
بر آن ها به اثبات والیت برای فقیه در معنای 
تصدی حکومت می  پردازند که قسمت اعظم 
این کتاب را همین مباحث تشکیل می  دهد. 
بخش پایانی کتاب به ضــرورت برنامه  ریزی 
مبارزه طوالنی برای رسیدن به این هدف الهی 

اختصاص یافته است. 

معرفی کتاب

کسی که در والیت فقیه تردید 
کند، طعم فقه را نچشیده

اندیشه: دکتر علی بهادری جهرمی، مدرس 
دانشگاه و حقوقدان در برنامه بدون توقف در 
خصوص پیشینه بحث والیت فقیه گفت: این 
گونه نیســت که تئوری والیت فقیه تئوری 
کم وزنی در فقه شــیعه باشد. به طور خاص 
از زمان شیخ مفید یعنی دوره ابتدای پس از 
غیبت، ایشان همین اصطالح را استفاده کرده 
و بــه آن التزام دارند و در آثارشــان آوردند، 
شیخ طوســی و عالمه نراقی نیز همچنین 
تأکیــد کرده اند، حتی یــک جمله معروفی 
صاحب جواهر دارد که »طعم فقه را نچشیده 
کسی که در والیت فقیه تردید کند«. صاحب 
جواهر همان شــخصی است که همه منابع 

فقهی و روایی ما را جمع کرده است.
رئیس مرکز وکال، کارشناس رسمی و مشاوران 
خانواده قوه قضائیه در پاســخ به این پرسش 
که »علــت مخالفت برخی از علمای حاضر و 
مراجع با بحث والیت فقیه چیســت« عنوان 
کرد: این طبیعی اســت چون این یک بحث 
تئوریک و نظری اســت، در هر بحث نظری 
ممکن است مخالفان و موافقانی وجود داشته 
باشد، نه تنها در فقه بلکه در تمام علوم همین 
طور است امکان دارد فضای غالب یک تئوری 
را بپذیرند یک عده هم نظرات مخالفی داشته 
 باشند. البته این مخالفت ها مخالفت بنیادین با 
والیت فقیه نیســت، بلکه روش اثبات حدود 
فعالیت و شــیوه اجراها متفاوت است، کلیت 
اندیشــه فکری را همه فقهای شــیعه و اهل 
سنت که یک نفر باید با یکسری ویژگی ها به 

عنوان حاکم انتخاب شود، قبول دارند.
بهادری در پاســخ به این پرسش که »برخی 
عقیده دارند بحث والیت فقیه توســط امام 
خمینی)ره( مطرح شده است« یادآور شد: نه 
این طور نیست که بگوییم امام خمینی)ره( 
ابداع کــرد، امام خمینی)ره( یک نوآوری در 
تئوری والیت فقیه داشــت، اساســاً ادبیات 
فقهی ما مبتنی بر منابع فقهی و روایی یک 
موضوعــی را اثبات و اســتدالل می کند که 
معموالً فضای عمومی خیلی به آن اشــراف 
ندارد، چون در ادبیات تخصصی فقهی بحث 

می شود.

 اندیشه/ احمدی  مسئله مدل های حکمرانی در 
دنیای معاصر، یکی از مهم ترین مسائل اندیشه ای در 
مکاتب فکری مختلف دنیاست. هر مکتب و فرهنگی 
متناسب با جهان بینی و زیست فکری خود، ساختار و 

مبنای مخصوص خود را بنا کرده است. 
در این میان انقالب اسالمی با توجه به جهان فرهنگی 
خود، مدل مطلوب حکمرانی را بر اســاس والیت فقیه 
ســاختارهای  و  پی ریــزی 
را متناسب  مختلف حکومتی 
با آن تدوین کرده اســت. اما 
در ایــن مــدل حکمرانی چه 
دینی  و  عقلی  پشــتوانه های 
وجــود دارد؟ چگونه می توان 
اطمینــان حاصل کرد که این 
پاســخگوی  حکمرانی،  مدل 
نیازهــای امروز جامعه و حتی 
امــت اســالمی در سراســر 
دوران  در  دنیاست؟اساســاً 
غیبــت معصــوم، ضــرورت 
تشکیل حکومت دینی چیست 
و چه سازوکارهایی دارد؟ برای 
پاســخ به این پرسش ها، با 
لک،  بهروزی  حجت االسالم 
دانشیار علوم سیاسی دانشگاه 
گفت وگــو  باقرالعلــوم)ع( 

کرده ایم که در ادامه حاصل آن را می خوانید.
حجت االسالم بهروزی لک در ابتدا با بیان اینکه طبق 
سیره پیامبر گرامی اســالم)ص(، خداوند متعال از 
طریق پیامبر خود همانند امت های گذشته شریعت 
و قوانینی را برای ســعادت انســان ها ارسال و ابالغ 
نموده است، می گوید: این شریعت و نقش آن، محور 
کلیدی در سعادت انســان ها داشته است. در نظام 
امامت، امامان معصوم)ع( با برخورداری از علم لدنی و 
علمی که از وراثت پیامبر)ص( به آن ها رسیده است 
به تبیین و اجرای شــریعت می پردازند.او می افزاید: 
امامان معصوم ما در دوران 250 سال نخست امامت، 
پس از رحلت پیامبر گرامی اسالم)ص( تا آغاز عصر 
غیبت صغری مشغول تبیین شریعت محمدی)ص( 
بودند. هنگامی که شــرایط بــرای غیبت امام)عج( 
فراهم شــد و ضرورت و شــرایط اجتماعی ظهور و 

تحقق جامعه موعــود فراهم نبــود ضرورتی برای 
اینکه امامان در صحنه بوده و همگی شــهید شوند 
باقی نماند تا وارد عصر غیبت صغری و کبری شویم. 
اما معصومین)ع( 250سال پیرو تعالیم پیامبر گرامی 
اســالم)ص( به تبیین شــریعت محمدی به عنوان 
آخرین شــریعت الهی پرداختند.این استاد حوزه و 
دانشگاه یادآور می شود: امام مهدی)عج( در آخرین 
توقیعات خود به شیعیان تکلیف جامعه عصر غیبت 
را مشــخص فرمودند که در حــوادث و وقایع حکم 
مدیریت و اجــرای آن را بدانند. در این توقیع آمده 
ا الَْحَواِدثُ  الَْواقَِعُه َفاْرِجُعوا فِیَها إِلَی ُرَواِه  اســت: »َو أَمَّ
َحِدیِثَنا« یعنی به آگاهان به حدیث مراجعه کنید. این 
آگاهان به حدیث یعنی آگاهان به شریعت، کتاب و 
سنت که همان فقها هستند. به بیانی دیگر در غیاب 
امام معصوم)ع( مسئولیت تبیین و اجرای شریعت را 

افرادی بر عهده دارند که آگاه به شریعت باشند.

 والیت عامه فقیه در دوره غیبت
طبق اجماع فقها ثابت است

استادیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم)ع( تشریح 
می کند: خداوند متعال از طریق شریعت خود به عقل 
بشــری کمک می کند. پس رســول باطنی که عقل 
است همراه با رســول ظاهری که شریعت است هر 
دو برای سعادت انسان ضرورت دارند و فقیه شخصی 
است که با برخورداری از اجتهاد و آموزه های عقلی از 
 یک طرف و با تبیین آموزه های شرعی تراث اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( و میراث پیامبر گرامی اسالم)ص( 

در دوران امام معصوم)ع( به این امر می پردازد.
او ادامه می دهد: باید اضافه کنیم مسئله نیابت فقیه 
از امام معصوم)ع( اجماعی بین فقهاست و هیچ فقیه 
شیعی نبوده که نیابت فقیه را از امام معصوم قبول 
نداشته باشد. البته بین برخی از فقها اختالفاتی در 
حدود آن وجود دارد که آیا شامل افتا یا همه اموری 
که نیابت پذیر از امام باشند می شوند یا تمام شئونات 
دینی اجرایی و تبیینی مانند فتوا، ارائه حکم شرعی، 
قضاوت و اجرا را شامل می شود یا خیر.این کارشناس 
دینی تصریح می کند: حضرت امام)ره( نخســتین 
فقیهی نیست که به این موارد اشاره کرده است. نسل 
عمــده ای از فقها مانند مرحوم نراقی در دوره قاجار، 
مرحــوم محقق کرکی در دوره صفویه و پیش از آن 

مرحوم ابوصالح حلبی، سالر دیلمی و حتی پیشتر 
از آن ها اجماع کرده انــد که والیت عامه برای فقیه 
در دوره غیبت ثابت اســت. در طول غیبت فرصتی 
برای تشکیل حکومت بر اساس الگوی والیت فقیه 

فراهم نبوده است. هر چند فقها در طول تاریخ والیت 
افتا و قضاوت را بر عهده داشــتند اما والیت اجرا هم 
عالوه بر تقنین، فتوا و قضاوت اتفاقی بود که نخستین 
بار در روایت امام کاظم)ع( به آن بشــارت داده شده 

و آمده اســت: »َرُجٌل ِمْن أَْهِل ُقَمّ یَْدُعو الَنّاَس إِلَی 
الَْحِقّ یَْجَتِمُع َمَعُه َقْوٌم َکُزبَِر الَْحِدیِد« یعنی مردی از 
قــم قیام کرده و مردم را به حق دعوت می کند. این 

فرد حضرت امام)ره( بود.

 همه چیز را بر اساس عقل 
نمی توان تدوین کرد

دکتر بهروزی لک در توضیــح مبانی فقهی نظریه 
والیت فقیه نیز عنوان می کند: برای این نظریه چند 
مبنای کلیدی وجود دارد. نخســتین مبنا، مبنای 
معرفت شناختی اســت. یعنی فقه شیعه بر مبنای 
معرفت شناختی اســتوار شده است که عقل در آن 
الزم اما کافی نیست. یعنی نیازمندی عقل به هدایت 
الهی پذیرفته شده است. این انسان مدرن بود که با 
طغیان خود ادعا کرد عقل کافی است و نیازی به دین 
وجود ندارد. خداوند عقل، دین و وحی را به انســان 
عطا کرده بود اما انسان مدرن و سکوالر طغیان کرد 
و اراده الهی را کنار زد. طبق مبنای معرفت شناختی 
والیت فقیه معتقد است عقل و شرع رسول باطنی 
الهی اســت. هنوز پس از هزار و 400 سال نیازمند 
شریعت هستیم که بر مبنای آن رفتار کنیم زیرا همه 

چیز را بر اساس عقل نمی توان تدوین کرد.
او می گوید: دومین مبنا، مبنای خداشناختی است. 
در مبنای کالمی فقه شــیعه، خدا را رب می دانیم. 
دنیای مــدرن غرب نیز خدا را به عنوان خالق قبول 
دارند اما آن ها معتقدند خداوند امور را به انسان واگذار 
کرده و خدا مفوض اســت. اما ما معتقد هستیم که 
الحمدهلل رب العالمین، رب یعنی باالتر از انسان هاست 
و آن ها را پــرورش می دهد. »و إَِنّ َربَّک لَِبالِْمْرَصادِ« 
یعنی خداوند آزمون می کند و شــریعت می فرستد؛ 
ضمن اینکه خدا کنار رفتــه »و یَُد اهلَلِ َمْغُلولَة« هم 
نیســت یعنی دســت قدرت خدا بسته نیست. این 
مبنای فقه شــیعه بیان می کند که خدا رب است و 
این توحید افعالی است.او توضیح می دهد: در مراتب 
توحید، توحید ذاتی و صفاتی نیز داشــتیم. گاهی 
اوقــات توحید افعالی که خداوند فاعل و ارائه کننده 
قانون و هدایت کننده مردم در عرصه اجتماعی است، 
تعیین کننده نقش امام است. در مبنای کالمی فقه 
سیاســی حضرت امام)ره( به صورت برجسته تر این 
مورد را داریم و دیگر مبانی انسان ها برای رسیدن به 

کمال نیاز به هدایت و هادی دارند. ولی فقیه در دوره 
غیبت به نیابت از امام معصوم)ع( نقش هدایتگری را 

بر عهده دارد.

 ریشه نظریه والیت فقیه امام)ره( 
در کتاب کشف االسرار ایشان است

این استاد علوم سیاسی بیان می کند: سال 1348 امام 
خمینی)ره( درس والیت فقیه خود را در نجف اشرف 
آغاز کرد. در این جلســات و تدریس ها اساس طرح 
ایشان برای نظام سیاسی اسالمی ریخته شد. کتاب 
والیت فقیه، ســاده و خالصه شده همان بحث های 
درس خارج و مکاســب محرمه امام خمینی است. 
البته ریشــه طرح نظریه والیت فقیه امام)ره( را باید 
در سال 1323 و کتاب کشف  االسرار ایشان دانست. 
در ایــن کتاب ضمن پرداخــت تفصیلی به موضوع 
والیت فقیه و حکومت اسالمی، یک فصل کامل آن 
به مقوله های یاد شــده اختصاص داده شده و بحث 

مفصلی درباره حکومت اسالمی  ذکر کرده است.
او خاطرنشان می کند: امام)ره( در این کتاب استدالل 
ساده ای را مطرح کرده و می فرمایند نیاز به حاکم امر 
بدیهی و روشنی است و همه این را می پذیرند. اشاره 
سخن ایشان به صحبت امیرالمؤمنین)ع( است که 
می فرماید: »البد للناس من أمیر بر أو فاجر« یعنی 
مردم به ضرورت باید حاکمی داشته باشند، نیکوکار 
یا بدکار و نمی شود حکومت را رها کرد. اما در دوران 
غیبت این حاکم چه کسی باید باشد؟ این حاکم باید 
کسی باشد که به شریعت آگاهی داشته و از عدالت 
برخوردار باشــد.دکتر بهروزی لــک در پایان تأکید 
می کند: امام معصــوم)ع( این موارد را به نحو اکمل 
داشته است، یعنی هم علم لدنی به شریعت داشته 
و هم عصمت داشــته که موجب عدالت او می شده 
است. در دوران غیبت جانشین امام)عج( کسی است 
که اشــبه الناس به امام باشد. علم به شریعت از یک 
ســو و همچنین عدالت فقیه همراه شرایط دیگر از 
شرایطی هســتند که امام برای فقیه الزم دانسته و 
بدیهی می داند که تصور آن موجب تصدیق شــود. 
امام)ره( در کتاب والیت فقیه خود مطرح کرده است 
که والیت فقیه نیاز به اســتدالل ندارد اما اگر فردی 
به شریعت و امامت آگاه باشــد، خود به خود آن را 

تصدیق خواهد کرد.

گفت وگو با حجت االسالم دکتر غالمرضا بهروزی لک، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم)ع(

مبنای معرفت شناختی والیت فقیه، استفاده توأمان عقل و شرع است
دیدگاه

هنوز پس از هزار و 
400 سال نیازمند 
شریعت هستیم که 
بر مبنای آن رفتار 
کنیم زیرا همه چیز 
را بر اساس عقل 
 نمی توان
 تدوین کرد

بــــــرش

متمایزکننده اسالم آمریکایی و اسالم نابالگوی تحقق جمهوریت ذیل نظام والیت است

اندیشه: حجت االســالم رنجبر، عضو هیئت علمی 
مؤسسه آموزشــی- پژوهشــی امام خمینی)ره( در 
گفت وگو بــا خبرگزاری حوزه دربــاره الگوی تحقق 
جمهوریت با مکانیسم مطلوب گفت: در تاریخ غرب 
آمده اســت وقتی نجیب زادگان )زمین داران بزرگ( 
که انگلســتان جدید را شــکل داده بودند و به خاطر 
زمین های حاصلخیز و انتقال برده های زیادی از آفریقا 
ثروت زیادی کســب کرده بودند، سودای استقالل از 
شاه انگلســتان کردند، پاپ به آن ها مشروعیت نداد؛ 
چراکه کاتولیک نبودند و کلیســای انگلستان هم به 
آن ها مشــروعیت نمی داد بنابراین آن ها دســت به 
دامن افکار فردی چون جان الک شــدند که معتقد 
بود جمعی از منتخبان مردم، نماینده خدا روی زمین 
هستند و آن ها حق حکومت دارند. البته این منتخبان 
از بین رأی دهنده هایی انتخاب می شــدند که دارای 

شرایط خاصی باشند.
حجت االســالم رنجبر در ادامه تصریــح کرد: اما چه 
کســانی حق رأی داشتند؟ در جمهوری آمریکا تنها 
کسانی حق رأی داشتند که این شرایط را دارا بودند: 
1- مرد باشــد، 2- بالغ باشد، 3- سفیدپوست باشد   
4- مالک باشد. بنابراین زنان، بچه ها، سیاه پوستان و 
برده ها هیچ کدام حق رأی نداشــتند و این گونه بود 
که حکومت الیگارشیک آمریکا را که به »جمهوری« 

معروف است، شکل دادند.
 عضو هیئت علمی مؤسســه آموزشــی- پژوهشــی 
امام خمینی)ره( ادامه داد: پس کســانی که معتقدند 
آمریکا نخستین و بهترین جمهوری تاریخ را دارد، باید 
به این پرسش ها جواب دهند که کدام جمهوری؟ اصاًل 
جمهوری ای شکل گرفته؟ ضمن اینکه افرادی چون 
جفرسون، واشــنگتن، فرانکین، همیلتون و غیره که 
خود را پدران آمریکا می دانند، حق قیام علیه پادشاه 
را از کجا دریافت کرده بودند؟ آیا خدا این حق را داده 
بود؟ یا مردم؟ یا خودشان؟ اگر بگویند خدا، خواهیم 

گفــت بر اســاس کدامین متن؟ اگــر بگویند مردم، 
خواهیم گفت کدام مردم؟ حتی همــان مرداِن بالِغ 
سفیدپوسِت آزاد و مالک هم هنوز در انتخاباتی شرکت 
نکرده بودند تا آن ها را انتخاب کنند! پس نتیجه اینکه 
خودشــان به خودشان مشــروعیت داده بودند و این 

حکومت الیگارشیک را به دروغ جمهوری نام نهادند.
وی عنوان کرد: اما در انقالب اســالمی نقش مردم در 
ساخت قدرت و ارتقای کارآمدی آن، امری عقالنی و 
شرعی است. در جمهوری ادعایی آمریکایی ها و اساساً 
در هر جمهوری دیگری، عمالً مردم هیچ نقشــی در 
مرحله پیشــینی یا مشروعیت بخشی به آن حکومت 
ندارند. بر اســاس درک این مسئله، امام خمینی)ره( 
مشروعیت جمهوری اسالمی را الهی می دانند؛ چرا که 
از منظر امام خمینی)ره( خداوند بر اساس کلیت قرآن 
که اجرای آن قوانین و آموزه ها را در هر زمان و مکانی 
می خواهد، وظیفه قیام برای تشکیل حکومت و اجرای 
احکام اســالمی را بر عالمان دین قرار داده است. اما 
در مرحله پسینی امام خمینی)ره( نقشی اساسی به 
مردم می دهند و مدام بر عنصر مردمی بودن حکومت 
و مراجعه به آرای عمومی مردم برای تثبیت حکومت 
تأکید دارند. به همین منظور ایشــان پس از انقالب، 
نظام سیاســی کشــور یعنی جمهوری اسالمی را به 
همه پرسی می گذارند و بعد مجدد قانون اساسی را نیز 
به رأی مردم می گذارند. ایشان حتی در کنار نیروهای 
نظامی ســاختارمند موجود در هر کشوری؛ نیرویی 
مردمی را شــکل می دهند و فرمان بسیج عمومی را 

می دهند.
حجت االســالم رنجبر در پایان خاطرنشــان کرد: 
بنابراین عنایت به دو ساحت حکومت یعنی مرحله 
پیشینی و پسینی، به فهم بهتر ما از اندیشه امام و 
مناسبات انقالب اســالمی با جمهوریت آن، کمک 
می کند. متأسفانه عدم عنایت به این موضوع منجر 
به خلط مباحث و به وجــود آمدن معرکه آرایی در 
این موضوع شده اســت. عده ای با تأکید بر نظرات 
فقهی کالمــی امام که ایشــان را در مقام بحث از 
مرحله پیشــینی حکومت قرار داده است، معتقدند 
ایشــان هیچ نقشــی برای مردم در حکومت قائل 
نیســت و عده ای دیگر با تأکید بر بیاناتی همچون 
»میزان؛ رأی ملت اســت« معتقدند که امام نقشی 
اساســی حتی در مشروعیت به مردم داده است در 
حالی که هیچ کدام از این قرائت ها پیرامون اندیشه 
و نظریه امام درســت نیست، بلکه خلط دو مقام و 
عدم عنایت به آن ها منجر به این مسئله شده است.

اندیشــه: حجت االســالم علی ذوعلم در نشست 
خبری که با موضــوع کارآمدی نظریه والیت فقیه 
برگزار شــد گفت: اساســاً والیت فقیه فراتر از یک 
نظریه سیاســی یا یک بحث مدیریتی اســت، در 
حقیقت محور هویت انقالب اسالمی امروز به والیت 
فقیه گره خورده است، خط متمایزکننده، اندیشه ای 
بین اسالم آمریکایی و اسالم ناب محمدی در عنصر 
والیت فقیه اســت. وی در ادامه افزود: ما در 150 
سال گذشته تاریخ کشــورمان یک چالش اساسی 
بین دو عنصر پیشــرفت و مدیریت داشتیم، آن هم 
افــرادی بودند که با دســتاوردهای غرب مخالفت 
می کردند چون دغدغه هویت اســالمی را داشتند 
و افرادی بودند که به دنبال تفکر غربی بودند چون 
دغدغه پیشرفت را داشــتند، اگر بخواهیم یکی از 
دستاوردهای والیت فقیه را در انقالبمان بیان کنیم 

حل چالش پیشرفت و هویت اسالمی است. 
وی خاطرنشــان کرد: اگر کســی ماننــد امام)ره( 
زمامــداری انقالب را بر عهده نمی گرفت و اگر پس 
از ایشان رهبر معظم انقالب این مسیر نورانی را به 
درستی طی نمی کردند و با آن هوشمندی خودشان 
در حفظ انقالب اســالمی تالش نمی کردند، قطعاً 
امروز وضعیت متفاوتی داشــتیم. وی با بیان اینکه 
خلق، پیروزی و استمرار انقالب مدیون والیت فقیه 
بوده اســت، گفت: ما در انقالب اسالمی سه شعار 
اصلی داشــتیم یعنی »استقالل، آزادی و جمهوری 
اســالمی«؛ این سه شعار که از دل اسالم برخاسته، 
سه شــعار اصلی و مهمی است که پس از 40 سال 
هنوز هم دفاع گفتمانی و مواضع گفتمانی ما در این 
سه شعار قرار دارد. گاهی دولت ها تا مرز کوتاه آمدن 
از اســتقالل کشور پیش رفتند، یا برخی دولت ها تا 
مرز از دست دادن آزادی پیش رفتند اما آن نهادی 
که ایســتاد و از هر سه عنصر این شعار کوتاه نیامد 
والیت فقیه بود. امروز گفتمان والیت فقیه در برابر 

گفتمان ســلطه قرار دارد، حاکمیت جامعه باید بر 
اساس علم و عدالت قرار داشته باشد، قدرت از نظر 
والیت فقیه باید خادم جامعه باشد و باید به استقرار 
عدالت، برابری، پیشرفت و رشد کشور کمک کند، 
این عصاره والیت فقیه است اما نظام سلطه اعتقاد 
دارد علم باید در خدمت اســتثمار، ســلطه گری و 

استعمار قرار گیرد. 
وی با اشــاره به نقش والیت فقیه در رشد عقالنی 
جامعــه، تأکید کــرد: رهبر معظم انقــالب و امام 
خمینــی)ره( گفتمانــی را مطرح کردنــد که در 
کشــور ما بی ســابقه بود اینکه امام فرمود: میزان 
رأی ملت اســت یا اینکه فرمود: همه اقشار جامعه 
باید دست به دســت هم دهند تا جامعه پیشرفت 
کند یا اینکه امام از وحدت حوزه و دانشــگاه سخن 
گفتند همگی گفتمان های مهمی در رشد عقالنی 
جامعه بودند. وی در ادامه ســخنانش یادآور شــد: 
شــخصیت واال و عمیق امام و همچنین شخصیت 
بســیار عمیق و حکیمانه رهبر معظم انقالب برای 
ما روشــن است اما آنچه باید روی آن تأکید داشته 
باشــیم اینکه والیت فقیه نهــادی الهی، مردمی و 
سیاســی اســت البته توانمندی های شخصی که 
عهده دار مســئولیت خواهد شد، بسیار مهم است، 
اعتبار و حجت این نهاد به اشــخاص نیســت بلکه 
اعتبار آن به حکم اســالم و قانون اساســی است. 
وی با اشــاره به چالش های والیــت فقیه به عنوان 
یــک نهاد اســالمی- سیاســی در جامعــه امروز، 
گفت: ارتجاع و اســالم آمریکایی نخستین چالش 
والیت فقیه به عنوان یک نهاد اســالمی- سیاسی 
است، روشــنفکری غرب گرا نیز دومین چالش این 
نهاد اســت، امروز روشــنفکری جامعه به دو بخش 
روشــنفکری انقالبی و روشنفکری غرب گرا تقسیم 
می شود، آن روشنفکری انقالبی به لطف خدا بسیار 
پیشــرفت کرده اما آن جریان روشنفکری غرب گرا 
به شدت توسط دســتگاه های به ظاهر علمی غرب 
حمایت می شــود. وی ادامه داد: ســومین چالش 
والیت فقیه به عنوان یک نهاد اســالمی- سیاسی 
»نظام بروکراسی بازمانده از دوره شکل گیری دولت 
مدرن« اســت که مانند اختاپــوس چنگ و دندان 
خودش را وارد کشور کرده و مانع تحول انقالب در 
دستگاه ها می شــود که این بروکراسی فقط در قوه 
مجریه نیست بلکه در قوه مقننه، قوه قضائیه و سایر 
دستگاه ها نیز وجود دارد، در دانشگاه ها و نهادهای 

دیگر هم هست و همچنان مقاومت می کند.

گزارشگفت و گو

درنگ
نقش ولی فقیه در تداوم سیاست های نظام اسالمی 

یکــی از کارآمدی های نظام والیی، حفــظ و تداوم 
سیاست های کالن کشور است. تغییر و تحول دولت ها 
و قوای مجریه و مقننه در بازه های زمانی مختلف، امری 
طبیعی در نظام های مردم ســاالر است. در جمهوری 
اسالمی ایران نیز که مردم ساالری دینی حاکم است 
و تاکنون شــاهد روی  کار آمدن دست کم 11 دولت 
و 9 مجلس بوده ایم، تغییــر و تحوالت در حاکمیت 
جریان های سیاسی مختلف وجود داشته است. گردش 
قدرت بین جناح های مختلف سیاسی کشور و گرایش 
به سیاست های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
در صورت نبودن مسیر و اصول مشترک، می توانست 
سبب عدم تداوم انقالب اسالمی باشد. از طرف دیگر 
ارتبــاط و تعامل والیت فقیه با مردم و اعتماد متقابل 
مردم به رهبری در تحوالت مختلف سیاسی اجتماعی 
را می تــوان از مصادیق بارز کارآمــدی والیت فقیه 

برشمرد. حضور آحاد مردم در صحنه های اجتماعی و 
سیاسی و همراهی آنان با رهبری، از مهم ترین عوامل 
حفظ، ثبات و نیل به اهداف در جمهوری اسالمی ایران 
اســت. در برهه های مهم تاریخی که دشمن درصدد 
ضربه زدن به نظام جمهوری اســالمی و براندازی آن 
بوده، حضور مردم در پی فراخوان عمومی ولی فقیه، 
تمامی توطئه ها را خنثی کرده است. نگاهی اجمالی 
به لبیک و اجابت مردم به فراخوان رهبری در جنگ 
تحمیلی -در زمان امام خمینی-، حضور در عرصه های 
انتخابات -حتی در زیر بمباران به دعوت و فراخوانی 
حضرت امام-، حضور گســترده در انتخابات پرشکوه 
ســال های مختلف -از جمله سال 1388 و 1392 در 
انتخابات ریاست جمهوری- همگی مصادیق برجسته و 
عظیــم کارآمدی و موفقیت نظام والیی در جمهوری 

اسالمی ایران هستند.

w w w . q u d s o n l i n e . i r w w w . q u d s o n l i n e . i r
 دوشنبه 12 خرداد 1399  9 شوال 1441 1 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9259 دوشنبه 12 خرداد 1399  9 شوال 1441 1 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9259
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والیت فقیه مشروط به پایبندی به احکام الهی است   اندیشه: رهبر معظم انقالب در یکی از سخنرانی های خود در مراسم سالگرد ارتحال بنیان گذار انقالب اسالمی)ره( با اشاره به ضرورت الزام ولی فقیه بر پایبندی به احکام الهی، می فرمایند: در نظام جمهوری اسالمی، اساس حرکت 
بر پایبندی به مبانی است. آن چیزی که به عنوان مبدأ مشروعیت این نظام محسوب می شود، یعنی والیت الهی که منتقل می شود به فقیه، مشروط است به پایبندی بر احکام الهی. آن کسی هم که در رتبه رهبری نشسته است، اگر نسبت به آرمان های اسالمی، نسبت به قوانین اسالمی از لحاظ نظری 

یا عملی، بی قید شود، از مشروعیت می افتد و دیگر اطاعت او بر کسی واجب نیست، بلکه جایز نیست.

دومین گعده علمی فقه حکومتی برگزار می شود اندیشه: دومین گعده علمی فقه حکومتی، با حضور آیت اهلل علی اکبر سیفی مازندرانی، نظریه پرداز ایده »فقه فعال« و از استادان دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم روز دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت ۸ صبح در قم برگزار می شود. 
این جلسه همراه با پرسش و پاسخ مقررین و شاگردان سایر استادان مطرح در عرصه »فقه حکومتی« است. پیشتر نیز این جلسه با حضور آیت اهلل سیداحمد مددی برگزار شده است.این هم اندیشی به دعوت شاگردان برجسته و مقررین آیات عظام ابوالقاسم علیدوست، محمدمهدی هادوی تهرانی، 
احمد عابدی اصفهانی، سیدمحمدمهدی میرباقری، علی اکبر رشاد، احمد مبلغی، مرحوم سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی، علیرضا اعرافی، شهید سید محمدباقر صدر، عبدالحسین خسروپناه، سیدصمصام الدین قوامی و همچنین نمایندگان مراکزی همچون دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )861891(

 آگهی تغییرات شرکت ارقام سهم توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22547 و شناسه ملی 10380380244

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,06,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت چهل بازه شناسه 
ملی 10380567512 و شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران فالت توس شناسه ملی 10380357270 و آقای حجی علی آهنی شماره 
ملی 5639876808 به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت 
شناسه ملی 10380076460 و شماره ثبت 36530 و موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب به شناسه ملی 10380161336 شماره 
ثبت 5812 به ترتیب به سمت بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )861900(

 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 1397,04,01 و نامه شماره 1415 مورخ 97,4,9 انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان 
وبنا به تفویض اختیار ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,04,01 در خصوص افزایش سرمایه شرکت وبا عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین 
سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در 
به شرح  نتیجه ماده 5 اساسنامه  نتیجه مبلغ 2990000000 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در 
ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ سه میلیاردریال منقسم به هزار سهم سه میلیون ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت 

گردیده است. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )861903(

 آگهی تغییرات شرکت نگار بخش خراسان مهر رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 41629 و شناسه ملی 10380574455

آقای هادی شگفتی   : اتخاذ شد  تصمیمات ذیل  العاده مورخ 1397,08,12  فوق  بطور  عادی  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به   
به کد ملی 0941829855، آقای مهدی شگفتی به کد ملی 0930741145 ، آقای جعفر شگفتی به کد ملی 0930731654 به سمت 
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند - موسسه خدمات مدیریت و حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی 
14004773042 )حسابداران رسمی ( به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حشمت پور به کد ملی 0944606921به سمت بازرس

 علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - صورتهای مالی منتهی به 29, 12, 1396 به تصویب مجمع رسید -روزنامه قدس 
شرکت  های  آگهی  درج  جهت 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )861905(

آگهی تغییرات شرکت ارقام سهم توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22547 و شناسه ملی 10380380244 

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,06,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا صانعی شماره ملی 1060278294 به نمایندگی شرکت 
چهل بازه شناسه ملی 10380567512 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای غالمرضا تاجریزی شماره ملی 0650131584 به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری 
توسعه و عمران فالت توس شناسه ملی 10380357270 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حجی علی آهنی شماره ملی 5639876808 به سمت عضو 
هیئت مدیره آقای غالمرضا محمدیان گل شیخی شماره ملی 0731456920 ) خارج از اعضاء ( به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند . 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضای ثابت مدیر عامل و متغیر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر خواهد بود 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )861923(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی جیحون نگین شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 52647 و شناسه ملی 14004448536

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,10,09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب 
به شماره ملی 0720122244 و آقای عطامراد  نیا  نیما ساالری  به شماره ملی 0942732928 و آقای  گردیدند: خانم زهرا سالوری 
ملی  شماره  به  نژاد  محمد  حیدر  محمد  آقای   -  . گردیدند  انتخاب  دوسال  مدت  برای   0730070522 ملی  شماره  به  نیا  ساالری 
0944311466 به عنوان بازرس اصلی و خانم طاهره صاحبی به شماره ملی 0932182879 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )861924(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی جیحون نگین شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 52647 و شناسه ملی 14004448536

شماره  به  نیا  ساالری  -عطامراد   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,10,09 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
رئیس                             نائب  سمت  به   0720122244 ملی  شماره  به  نیا  ساالری  نیما   - مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   0730070522 ملی 
هیئت مدیره و مدیرعامل -زهرا سالوری به شماره ملی 0942732928 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی بانکی با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
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اینجان���ب رمضانعلی باغچی مالک خودروی س���واری 
زانتی���ا م���دل 1385 ب���ه ش���ماره ش���هربانی 986 ل 16 
ایران 26 و شماره بدنه S1512285148995 و شماره 
موتور 616290 به علت فقدان اسناد فروش تقاضای 
رونوش���ت المثن���ی اس���ناد مذکور را نموده اس���ت لذا 
چنانچ���ه هر ک���س ادعایی در مورد خ���ودروی مذکور 
دارد ظ���رف م���دت 10 روز ب���ه دفتر حقوقی س���ازمان 
ف���روش ش���رکت ایران خ���ودرو واقع در پیکان ش���هر 
س���اختمان س���مند مراجعه نماید بدیهی اس���ت پس 
از انقض���ای مهل���ت مزب���ور طبق ضوابط مق���رر اقدام 

خواهد شد

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ سبز، سند کمپانی و کارت سوخت خودروی وانت 
پیکان مدل 1391 رنگ سفید شیری به شماره انتظامی 
388ی61 ای���ران 63  ش���ماره موت���ور 11491009412 و 
ب���ه   NAAA46AA3CG336416 شاس���ی  ش���ماره 
مالکیت س���جاد هوش���مند مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
01
75
8

دی
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گه
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برگ سبز و کارت خودروی پژو پارس مدل 1382 رنگ 
بژ به ش���ماره انتظامی 713س 97 ایران 12  ش���ماره 
موتور 22828207775 و ش���ماره شاسی 82811027 
ب���ه مالکی���ت ولی طوس���ی مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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ب���رگ س���بز و کارت خ���ودروی 206 م���دل 1385 رنگ 
نقره ای متالیک به ش���ماره انتظامی 889د43 ایران 
12  ش���ماره موتور FXVM2787879 و شماره شاسی 
12802139 ب���ه مالکی���ت علیرض���ا دادخ���واه مفق���ود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 200ccبرگ سبزوسند کمپانی موتور سیکلت پرواز تیپ
مدل1395 رنگ مش���کی به شماره انتظامی 52738 
ایران525 وشماره موتور 0196N2N938471 وشماره 
گردی���ده  مفق���ود   N2N***200M9512268 شاس���ی 

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.)قزوین(
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محض���ری  س���ند  کمپان���ی  س���ند   ، س���بز  ب���رگ 
س���فید-  رن���گ    1374 م���دل  پی���کان  خ���ودروی 
روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 12 ای���ران 186 م 43 
شاس���ی  ش���ماره  و  موت���ور 1416229269  ش���ماره  و 
74424222 متعل���ق به آقای ج���واد رضوی اله آبادی 
مفق���ود گردی���ده و ازدرج���ه اعتبار س���اقط می باش���د. 
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برگ س���بز و س���ند مالکیت خودروی وانت مزدا مدل 
1388 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 52ای���ران 417 ج 23 و 
ش���ماره شاسی NAGCPX2PX18D19227  و شماره 
موت���ورFE542793  متعل���ق به س���رکار خانم کلثوم 
ش���کمبر آبادی مفقود گردیده وازدرجه اعتبار س���اقط 

می باشد  ,ع
99
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س���ند کمپانی وبرگ س���بز خودرو س���واری پ���ژو 405 
ج���ی ال ایک���س م���دل 1376 ب���ه ش���ماره انتظام���ی

 79 – 497 س 67 ب���ه ش���ماره شاس���ی 76307299 
وش���ماره موت���ور 22527607727 مفق���ود گردی���ده 

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.)قزوین(
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کلی���ه م���دارک اع���م از س���ند کمپان���ی ، ب���رگ س���بز ، 
بنچ���اق س���ند خ���ودروی کامیون کمپرس���ی بن���ز مدل 
و  ای���ران 282ع12  انتظام���ی 52  ب���ه ش���ماره   1378
ش���ماره موتور 33593210105672 و ش���ماره شاسی 
37435516609523 متعل���ق ب���ه خانم زه���را اکبری 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد 
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کلیه مدارک اعم از اصل برگ سبز ، برگ گمرک، و بنچاق 
سند خودوری سواری تویوتا پرادو به شماره انتظامی 52 
ای����ران 587 ب 63 و ش����ماره موت����ور 1GR5420595  و 
ش����ماره شاس����ی JTEBU25J375089887  متعل����ق به 
س����رکار خانم بهاره داوری مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت اول شرکت تعاونی تولیدی توزیعی

 آببران شهید مهدی آذریان سرخس 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی تولیدی 
توزیعی آب بران شهید مهدی آذریان سرخس 
در روز پنجشنبه مورخ 1399/04/05 ساعت 9 
صبح در محل سرخس - ساختمان شماره 2 جهاد 
داوطلبان  کلیه  از  شود.  می  برگزار  کشاورزی 
داشتن  دردست  با  شود  می  دعوت  عضویت 
ورقه ورود به جلسه جهت اتخاذ تصمیم نسبت 
بهم  حضور  جلسه  این  در  ذیل  موضوعات  به 

رسانند.
دستور جلسه : 

با  منطبق  تعاونی  جدید  اساسنامه  تصویب  و  1-طرح 
اصالحات به عمل آمده در قانون بخش تعاونی.

2- اصالح ماده اساسنامه ) تغییر نام (
هیئت مدیره شرکت تعاونی 

/ع
99
01
76
2

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی 
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی آب بران شهید 

مهدی آذریان سرخس 
تولیدی  تعاونی  شرکت  عادی  عمومی  مجمع 
توزیعی آب بران شهید مهدی آذریان سرخس 
ساعت   1399/04/05 مورخ  پنجشنبه  روز  در 
شماره  ساختمان   - سرخس  محل  در  صبح   10
کلیه  از  شود.  می  برگزار  کشاورزی  جهاد   2
با در دست  داوطلبان عضویت دعوت می شود 
داشتن ورقه ورود به جلسه جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور 
بهم رسانند. ضمنا داوطلبان عضویت در هیئت 
مدیره یا بازرسی موظفند ظرف 7 روز از تاریخ 
عادی  عمومی  مجمع  تشکیل  دعوتنامه  صدور 
تحویل  مدیره  هیئت  به  را  مربوط  مدارک 

نمایند.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 
2-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 

3- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسی 
4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 99 

5-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 92 الی 98 
هیئت مدیره شرکت تعاونی     

/ع
99
01
76
3

برگه س���بز خ���ودروی جک S5 به رنگ س���فید روغنی 
مدل 1396 به شماره انتظامی 754 ص 89 ایران 74 
ش���ماره موتور : HFC4GA31DH0008375 ش���ماره 
شاس���ی : NAKSH7321HB141761 بن���ام محس���ن 
خادمی چش���مه چنار مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. ,ع
99
01
76
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9706661 و 9706780
بانک تجارت تاریخ ایجاد: 1359/04/28 شناسه ملی: 10100834460 به استناد سند رهنی شماره سند: 
123345، تاریخ س��ند: 1392/12/11 و شماره س��ند: 129335، تاریخ سند: 1395/12/24 دفترخانه 18 

مشهد اجراییه ای علیه:
- شرکت ایمن روانساز صنعت تاریخ ایجاد: 1385/08/20 شناسه ملی: 10380432007

- سیدعلی حبیب زاده شجاعی نام پدر: سیدحسین شماره ملی: 0931356441 شماره شناسنامه: 48008
اجرائی��ه ای در قبال مبلغ: 3/719/874/893 ریال در کالس��ه 9706661 و مبلغ: 15/499/471/436 ریال 
در کالسه 9706780 صادر نموده که پس از ابالغ اجراییه در مورخه 1397/9/28 در پایان مهلت مقرر در 
آیین نامه اجرای مفاد اسناد سمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده ششدانگ پالک 
ثبتی 38546 فرعی از 11974 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مش��هد به آدرس بلوار امام رضا علیه الس��الم 
انتهای خ امام رضای 74 مقابل خ موسوی 13 پالک 116 به مبلغ 8 میلیارد ریال ریال )هشت میلیارد ریال( 

ارزیابی و قطعیت یافته است.
حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:

ششدانگ اعیان یک باب گاراژ و دکاکین متصل بهم واقع در اراضی الندشت بخش نه مشهد که عرصه آن به 
مساحت 667/50 مترمربع موقوفه آستان قدس رضوی و استیجاری است.

شماالً: به طول 50 متر دیوار به دیوار اعیان باقیمانده 11976 فرعی
شرقاً: به طول 13/35 متر دیوار به دیوار اعیان یزدی
جنوباً: به طول 50 متر دیوار به دیوار اعیان حسینی

غرباً: به طول 13/35 متر در و دیوار به خیابان
حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی به این شرح می باشد: 

به اس��تناد گواهی پایان کار به شماره: 7/605063- 1392/7/30 شهرداری مشهد در عرصه ای به مساحت 
667/5 مترمربع، اعیانی احداث شده در همکف به صورت تجاری و طبقه همکف به صورت مسکونی در حال 
بهره برداری می باش��د همکف به مس��احت 248/61 مترمربع به صورت سه واحد تجاری و 54/12 مترمربع 
سایر مشاعات است اعیان طبقه اول به مساحت 245/97 مترمربع به صورت یک واحد مسکونی و 11/217 

مترمربع سایر مشاعات می باشد مجموع زیربنای احداث شده 569/22 مترمربع می باشد.
مشخصات قانونی و حقوقی دارایی های موضوع کارشناسی:

پالک ثبتی 38546 فرعی از 11974 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد باستناد تصویر سند مالکیت ابرازی 
به ش��ماره ثبت 125674 و انطباق با سند اجاره آس��تان قدس رضوی به تاریخ 1387/03/04 که تا تاریخ 
1406/12/29 معتبر بوده در مالکیت آقای سیدعلی حبیب زاده شجاعی می باشد. حدود ملک با وضع موجود 

با سند تطابق داشته و در یوم بازدید در تصرف آقای سیدعلی حبیب زاده شجاعی می باشد.
همکف: مغازه ها دارای شیشه سکوریت کف سنگ دیوارها پارکت سیستم گرمایش بخاری گازی و سیستم 
سرمایش کولر گازی است. دارای کلیه امتیازات می باشد. قسمتی از مغازه ها در محوطه باز بصورت قفسه بندی 

و انباری استفاده می شود.
طبقه اول: کف هال سنگ، اتاق ها سرامیک دارای شش اتاق دیوارها نقاشی سیستم گرمایش پکیج، و سیستم 

سرمایش کولر گازی می باشد. دارای کلیه امتیازات است.
نظریه نهایی کارشناسی ارزش تجاری مغازه های موصوف و مسکونی موجود با توجه به عوامل ذیل:

1- موقعیت و مرغوبیت محل کسب، از جمله متراژ دقیق محل کسب، طول و عرض مغازه از نظر عمق و بر 
موقعیت قرار گرفتن محل کسب در همکف، بافت )تمرکز( محور تجاری

2- کیفیت- ملکیت از جمله کیفیت- ساخت )کف- دیوارها- سقف نما، کیفیت- عمر مفید، ملکیت(
3- تحقیق میدانی، میزان اجاره بهای س��االنه محل کس��ب، و دیگر عوامل مؤثر در ارزیابی امالک تجاری و 
مس��کونی، امالک فوق من حیث المجموع بودن در نظر گرفتن بدهی احتمالی به شهرداری، آستان قدس 
رضوی و دیگر مراجع ذیصالح به مبلغ 80/000/000/000 ریال )هشتاد میلیارد ریال( معادل هشت میلیارد 

تومان ارزیابی و قطعیت یافته است.
ملک موصوف در روز ارزیابی در تصرف آقای سیدعلی حبیب زاده شجاعی بوده است.

ملک موصوف برابرنامه ش��ماره 139985606003000278- 99/1/30 دفتر امالک بازداش��تی دارای یک 
مورد بازداشتی می باشد. مزایده ششدانگ پالک ثبتی فوق در قبال مبلغ 80 میلیارد ریال )هشتاد میلیارد 
ریال( در مورخه:: 31 خرداد 1399:: از س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل ش��عبه اول اجرای ثبت مشهد واقع 
در خیابان پاسداران، پاسداران 3/1 شعبه رهنی اداره اجرا شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار 
می گردد. ضمناً مبالغ حق مزایده و نیم عشر دولتی زاید بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم 
یا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده می باش��د و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه 
گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد شد. شرکت در جلسه مزایده منوط به واریز مبلغ ده درصد از مبلغ پایه 

کارشناسی به حساب سپرده ثبت است. آ- 9901697
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه: 90/420 )9001384(
بانک تجارت به اس��تناد س��ند رهنی 114432 مورخ 1386/06/10 دفترخانه 56 مش��هد اجرائیه ای تحت 
کالس��ه 90/420 )9001384( علیه شرکت لوله سمنگان )سهامی خاص( به شماره ثبت 1077 به عنوان 
بدهکار و آقای محسن اصغرزاده ها فرزند جواد و کدملی 1373539925 و شماره شناسنامه 53371 متولد 
1312( به عنوان راهن )در قبال مبلغ الزم االجرا 2/623/880/000 ریال )دو میلیارد و ششصد و بیست و 
سه میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال( تا 1390/09/10 صادر که پس از ابالغ اجرائیه در مورخ 91/1/16 
و 95/1/23 و در پایان مهلت های مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی الزم االجراء و تقاضای بانک 
مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارت است از: ششدانگ اعیان یک دستگاه آپارتمان به مساحت 
177/23 مترمربع طبقه اول پالک ثبتی 50279 فرعی از 27366 فرعی از 18429 فرعی از 4 اصلی بخش 
9 مشهد )ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پالک ثبتی پنجاه هزار و دویست و هفتاد و نه فرعی از بیست و 
هفت هزار و سیصد و شصت و شش فرعی از هجده هزار و چهارصد و بیست نه فرعی از چهار اصلی بخش 
نه مشهد( که مقدار 16/78 مترمربع آن تراس مسقف میباشد. مشخصات و توصیف ملک در روز ارزیابی برابر 

گزارش هیئت کارشناسان دادگستری به شرح ذیل می باشد:
ملک واقع در امامت 48 نبش چهارراه دوم پالک 86 طبقه اول واقع و ملک تعرفه ش��ده مطابق مس��تندات 
ابرازی بازدید انجام گرفته اعیانی به مساحت 177/23 مترمربع بوده دارای پالک آبی 86 می باشد. با توجه 
به بازدید محل انطباق حدود و مساحت ملک با مندرجات سند مالکیت تصدیق می شود. ملک در وضعیت 
فعلی یک باب آپارتمان ش��امل س��ه خواب کف موکت و پذیرایی کف سرامیک با کابینت فلزی و سرویس 
بهداشتی است. سیستم گرمایش بخاری گازی و سیستم سرمایش کولر آبی می باشد آپارتمان دارای امتیازات 

آب مش��ترک و برق و گاز مس��تقل می باشد. ساختمان فاقد آسانس��ور و نمای ساختمان سنگ و پنجره ها 
آلومینیومی تک جداره می باش��د. در یوم بازدید ملک در ید مس��تأجر بوده است. پایان کار ساختمان ارائه 

نشده است.
با توجه به بررس��ی های به عمل آمده و در نظر گرفتن کلیه عواملی که در ارزیابی مؤثر می باش��د از جمله 
موقعیت مکانی و منطقه ای مساحت و حدود اربعه کاربری تحقیقات انجام شده حدود معامالت در منطقه 
و دیگر عوامل مؤثر در ارزیابی این ملک در وضعیت موجود بدون لحاظ دیون احتمالی ارزش کل ششدانگ 
آپارتمان فوق الذکر ش��امل اعیانی اختصاصی س��هم از اعیانی مش��اعات و س��هم العرصه ملک و امتیازات و 
منصوب��ات به ماخذ روز بر پایه مزایده به مبلغ 9/735/000/000 ریال )نه میلیارد و هفتصد و س��ی و پنج 
میلیون ریال( ارزیابی گردیده است. ملک موصوف برابر گزارش مأمور اجرا در تصرف آقای مستأجر با قرارداد 

عادی است )وارده: 1524- 99/2/30(
حدود اجمالی پالک مذکور بر اس��اس اعالم واحد ثبتی و پرونده ثبتی به ش��رح ذیل می باشد. شماالً: در دو 

قسمت پنجره و دیوار به فضای خیابان.
ش��رقاً: اول دیوار به فضای باقیمانده پالک 18429 فرعی دوم در س��ه قسمت پنجره و دیوار به داکت. سوم 

دیوار به فضای باقیمانده 18429 فرعی.
جنوباً: پنجره و دیوار به فضای حیاط و فضای خیابان

غرباً: اول پنجره و دیوار به فضای خیابان دوم در پنج قس��مت درب و دیوار به راه پله س��وم پنجره و دیوار 
بفضای خیابان.

حقوق ارتفاقی رعایت قانون تملک آپارتمانها الزامی می باشد.
ملک موصوف برابر نامه شماره 139985606004001621- 99/3/3- دفتر امالک بازداشتی فاقد بازداشتی 
می باشد. مزایده بصورت ششدانگ از مبلغ ارزیابی در قبال مبلغ 9735/000/000 ریال شروع شده. مزایده 
در روز:: اول تیرماه 1399:: از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان 
پاسداران، نبش پاسداران 3/1 شعبه اول اجرای اسناد رسمی مشهد شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
واگذار میگردد. و چنانچه روز مزایده با تعطیلی رسمی مصادف گردد جلسه مزایده روز بعد در همان محل و 
در ساعت مقرر برگزار خواهد شد و مبلغ نیم عشر اجرایی و حق مزایده زائد بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های 
قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده میباشد و شرکت در جلسه مزایده 

منوط به واریز مبلغ ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت است. آ- 9901698
تاریخ انتشار: 1399/3/12

اداره اجرا اسناد رسمی مشهد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علیرضا رحمانی فرزند نعمت اله به شماره شناسنامه 234 به استناد دو برگ استشهادیه 
گواهی امضاء شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده 
ومدعی است سند مالکیت به شماره چاپی  715894 د/91 مربوط به یکدانگ و نیم مشاع ازششدانگ یک 
باب منزل به ش��ماره پالک 384 فرعی از 36 اصلی واقع در اراضی س��احل برج بخش چهار زبرخان به نام 
نامبرده می باشد به علت جابجایی لوازم مفقود گردیده که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید که سند 
مالکیت نامبرده ذیل ثبت دفتر الکترونیکی به ش��ماره 139520306001000710 به نام علیرضا رحمانی 
)متقاضی( ثبت گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض کتبی خود را به 
پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم وصول 
اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدورسند 

مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. انتشار: 99/3/12 آ-9901719
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظ��ر به اینکه آقای نعمت اله رحمانی فرزند گل محمد به ش��ماره شناس��نامه 4569 به اس��تناد دو برگ 
استش��هادیه گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت س��ند المثنی نوبت دوم به این اداره 
مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت به ش��ماره چاپی 715893 د/91  مربوط به دو دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب منزل به ش��ماره پالک 384 فرعی از 36 اصلی واقع در اراضی ساحل برج بخش چهار 
زبرخان بنام نامبرده می باشد به علت جابجایی لوازم مفقود گردیده که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید 
که سند مالکیت نامبرده ذیل ثبت دفتر الکترونیکی به شماره 139520306001000708 به نام نعمت اله 
رحمانی )متقاضی( ثبت گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا به استناد ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده 
و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض کتبی 
خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است درصورت 
عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به 

صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. انتشار: 99/3/12 آ- 9901717
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 
آگهی اصالحی 

پیرو آگهی منتشره به شماره 16419 مورخه 1384/03/24 و برابر رای شماره 1/9620 مورخ 1381/11/08 
هیئت موضوع ماده 147 اصالحی قانون ثبت مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رش��ت ،تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای علی علی پور محسن آباد فرزند موسی به شماره شناسنامه 3 صادره از آستانه اشرفیه 
در قریه خسبخ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 107 متر مربع پالک فرعی 
10730 از اصلی 12 مفروز مجزی از پالک 13 از اصلی 12 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک 
رسمی آقای ابراهیم فالحی اسکوهی محرز گردیده است ،که نام مالک رسمی اولیه ابراهیم فالح اسکوهی 
بوده که به اش��تباه اسماعیل فالح اسکوهی قید گردیده اس��ت که بدینوسیله اصالح میگردد . م الف 403  

آ-9901720
تاریخ انتشار :1399/03/12 

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

آگهی مزایده تلفن همراه
آگه��ی تجدیدمزایده خط تلفن همراه پرونده اجرایی کالس��ه 9600120علی��ه صادق علیکاهی.به موجب 
پرونده اجرایی فوق حق امتیازواش��تراک تلفن همراه به ش��ماره09121866981وودیعه آن متعلق به آقای 
صادق علیکاهی که طبق نظریه کارش��ناس رس��می مورخ 3/12/98به مبلغ هش��تادمیلیون ریال ارزیابی 
شده،ازس��اعت 9الی12روزیکش��نبه مورخ25/3/99دراداره ثبت پیشواواقع درخیابان شریعتی طبقه فوقانی 
درمان��گاه فردوس ازطریق مزایده به فروش می رسدش��رکت درمزایده برای عم��وم آزادومنوط به پرداخت 
ده درصدازمبل��غ پایه کارشناس��ی به حس��اب س��پرده ثب��ت وحضورخریداریانماینده قانونی اودرجلس��ه 
مزایده اس��ت،برنده مزایده مکلف اس��ت مابه التفاوت مبلغ فروش راظرف مدت پن��ج روزازتاریخ مزایده به 
حس��اب صندوق ثبت تودیع نمایدودرصورتی که ظرف مهلت مقررمانده فروش رابه حس��اب س��پرده ثبت 
واریزنکندمبلغ مذکورقابل استرادنبوده وبه حساب خزانه واریزخواهدشددراینصورت عملیات فروش ازدرجه 
اعتبارساقط ومزایده تجدیدمی گرددمزایده ازمبلغ هشتادمیلیون ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته خواهدش��دوکلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است ونیم عشروحق مزایده نقدا وصول 

خواهدشدضمناچنانچه
روزمزایده تعطیل رسمی اعالم گردد،مزایده روزاداری بعدازتعطیلی درهمان زمان ومکان مقرربرگزارخواهدشد. 

تاریخ انتشارآگهی12/3/99 -م الف113   آ-9901741
رییس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا-خدادبشیری

 درخواست طالق غیابی
باعنایت به حکم 98099756271008351 مورخه 1398/12/24 مبنی برطالق به درخواست زوجه را بین 
زوجین را دادگاه محترم نهبندان صادره نمودند بین زوجین آقای سید محمد رضوی فرزند سید نبی و بانو 
زهره رضوی فرزند علی بر طالق خلعی نوبت اول غیابی بشما آقای سید محمدرضوی فرزند سید نبی مدت 
ده روز مهلت داده میشود جهت ثبت طالق همسرتان به این دفتر خانه مراجعه کنید چنانچه  مراجعه نه 

نمودیدو حقی از شما ضایع گردد این دفترخانه پاسخگو نخواهد بود.  آ-9901735
تاریخ درج نوبت اول: 99/03/12 
تاریخ درج نوبت دوم : 99/04/13

حاج شیخ غالم حق پناه 
سردفتر ازدواج وطالق1/1 نهبندان 

اگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمهـ  مهریه (
بدی��ن وس��یله به آقای محمد خادمی��ان فرزند فخر الدین به دارنده ش��ماره مل��ی 6480040988 متولد 
1376/03/08 صادره از فارس شهرس��تان ارس��نجان س��اکن بیرجند ، س��پیده 7 مجتمع پردیس واحد 6 

ابالغ می گردد : 
خانم کیمیا بنیادی فرزند محمد مهدی به استناد سند رسمی شماره 16971 � 1395/08/08 نزد دفتر خانه 
ازدواج شماره یک بیرجند راجع به وصول مبلغ 11.555.200.000 ریال بهای تسعیر شده 314 عدد سکه 
کامل طالی بهار آزادی موضوع صداقیه خویش تقاضای صدور اجرائیه برعلیه شما بعنوان زوج را نموده که 
پرونده ای تحت ش��ماره بایگانی 9701239 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل 
شده است . نظر باینکه آدرس شما به شرح متن سند به نشانی فوق شناسایی نگردیده وامکان ابالغ واقعی 
مفاد اجرائیه در آدرس معرفی شده از سوی متعهدله به شرح : بیرجند بلوار ناصری ، شهرک امام علی )ع( ، 
1500 واحدی ارتش بلوک A     01 واحد 1 میسر نبوده و بستانکار نیز قدر به معرفی آدرس دیگری از شما 
نمیباشد ، لذا بنا به تقاضای زوجه و مستند به ماده 18 � آئین نامه اجرا به موجب این اگهی مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی درج و مستفاد از ماده از ماده 18 مذکور چناچه 
ظرف مدت روز از تاریخ انتش��ار این اگهی که روز ابالغ محسوب می شود نسبت به پرداخت بدهی خویش 

اقدام ننمایید عملیات اجرائی برعلیه شما ادامه خواهد داشت .آ-9901723
تاریخ انتشار : 1399/03/12 

غالمرضا دادی � رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خاانم آرزو بوژمهرانی  دارای شناس��نامه  5749037614  به شرح دادخواست به کالسه   69 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالفضل بوژمهرانی   به 
شناسنامه   26  در تاریخ 1398/7/21   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به   
1. آرزو بوژمهرانی  فرزند  ابوالفضل  کد ملی  5749037614  ت.ت  1363/6/30  نسبت فرزند مرحوم  

2.  مریم بوژمهرانی   فرزند ابوالفضل   کد ملی  1064190960   ت.ت  1365/2/20 نسبت فرزند مرحوم 
3. رضا بوژمهرانی  فرزند ابوالفضل   کد ملی  1050064283   ت.ت  1368/6/3  نسبت فرزند مرحوم     

4. رسول بوژمهرانی   فرزند ابوالفضل   کد ملی  1050238915 ت.ت 1369/7/8  نسبت فرزند مرحوم
5 .  محترم زحمتکش  دارالسالم  فرزند حسین  کد ملی 5749031209  ت.ت 1343/6/20 نسبت همسر  مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می 
نماید  تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9901722
سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم دشورای حل اختالف شهر خرو 

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

امالک واقع دربخش6 یزد- تفت و توابع
7 فرعی 4765- اصلی – آقای علی اصغرافشارنیا ششدانگ طویله بطورمفروز قسمتی از پالک

  برابربه مساحت 104/50مترمربع  بموجب  رای شماره 139860321006003089 مورخ
06 /1398/12 واقع در تفت درازای مالکیت  رسمی متقاضی و خریداری عادی ازعلی اکبر افشارنیا 

مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به 
صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 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 مرجع قضائی تقدیم نمایند.

بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد.آ-9901721

تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1399/03/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1399/03/27

امیر حسین جعفری ندوشن 
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

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

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

)کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 172- اصلی اراضی میان النگ

1- شش��دانگ ی��ک قطعه ب��اغ از پالک 28 فرع��ی و باقیمانده 62 فرع��ی از 172 اصلی فوق به 
مساحت 3650 متر مربع ابتیاعی آقای حسین نودهی از محل مالکیت رسمی آقاسی نودهی برابر 
رای ش��ماره 2153-98 مورخه 1398/10/18 و رای اصالحی 2399-98 مورخ 1398/11/16- 

کالسه 91-6082
لذا بدینوس��یه به فروش��ندگان ومالکین مشاعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می 
گردد چناچه اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه 
اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی 
تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
ب��ه صدور س��ند خواهدنمود ضمنا صدورس��ند مالکیت مانع از مراجعه متضررب��ه دادگاه نخواهد 

بود.آ-9901135
تاریخ انتشارنوبت اول1399/02/28             تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/03/12

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

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
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره 139860308001004618 � 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 آقای  حجت محمودی 
گل   فرزند احمد  بش��ماره شناس��نامه989  وش��ماره ملی 0651815568   نسبت به ششدانگ 
یکباب س��اختمان مس��کونی  به مساحت 336/54 متر مربع قس��متی از 1562 � اصلی بخش 2 
بیرجند از محل مالکیت خانم زهرا دانشمند 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-9901111
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/02/28                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1399/03/12
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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 1399603186030000434مورخ 1399/01/26 هیئت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای سهراب مودب نخود چری فرزند مهدی به 
شماره شناسنامه 689 صادره از رشت در قریه نخودچر در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
س��اختمان به مساحت 718/14 متر مربع پالک فرعی 3269 از اصلی 44 مفروز مجزی از پالک 
13و 16و25 از اصلی 44 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای اس��معیل 
موس��وی نخود چری 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 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 انقض��ای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 305 آ-9901096
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/02/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/03/12 
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مجلس یازدهم درهای خود را به روی نمایندگان منتخب مردم از جای جای ایران 
اسالمی باز کرد. نام این مکان را خانه ملت نامیده اند، نام پرمسمایی که با استفاده 
از آن می توان و باید یکی از مهم ترین دغدغه های امروز مردم ایران اعم از پیر تا 
جوان را به منتخبینی که پای به خانه ملت گذاشتند یادآوری کرد و آن چیزی 

نیست به غیر از خانه دار کردن مردم! 
خانه دار شدن مردم دغدغه ای است که شاید این روزها دیگر کمتر کسی گمان 
کند با تورم روزافزون، بی توجهی دولت و دست های باز دالالن در این بازار بتواند با 
پس انداز کل عمر خود واحد مسکونی کوچکی برای خود خریداری کند، بنابراین 
ورود نمایندگان مجلس یازدهم به بحث مسکن یک اولویت و ضرورت انکارناپذیر 
است که نباید تعللی در آن دیده شود، چرا که بخش مسکن عالوه بر اشتغال زایی 
با موضوعات آســیب های اجتماعی، عدم ازدواج و آسیب های فرهنگی به صورت 

مستقیم در رابطه است. 
یکی از موضوعاتی که می تواند به صورت جدی تحولی در موضوع مسکن ایجاد 
کند، مهار سوداگری در بازار مسکن از طریق ابزارهای مالیاتی است. اگر نمایندگان 
این دوره از مجلس شــورای اسالمی به صورت واقعی قصد خدمتگزاری به مردم 
را دارند، از طریق کاهش و رایگان کردن قیمت زمین های دولتی می توانند مردم 

را خانه دار کنند. 
با کاهش قیمت و ارزان کردن بهای زمین عالوه بر خانه دار کردن مردم، یکی از 
بزرگ ترین بخش های غیرمولد اقتصاد کشور از این طریق مهار می شود، بنابراین 

مهار سوداگری از طریق قوانین مالیاتی بسیار مهم است.
مهار سوداگری در بخش مسکن یک ضرورت است، چرا که سوداگران از بی تفاوتی 
دولت و عدم ساخت و ساز مسکن در سال های گذشته سودهای میلیاردی کالنی 
به جیب زده اند که در صورت عدم قانون گذاری و عدم نظارت الزم، مایل به خارج 
شــدن از این بازار سودآور نیستند. نمایندگان مجلس یازدهم می توانند دغدغه 
حل مشکالت اقتصادی مردم را با تصویب ابزارهای جدید مالیاتی مانند مالیات 
بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه های دوم و بیشتر، مالیات بر معامالت مکرر یا با 

ارائه یک بسته مالیاتی به مردم نشان دهند.
 هر چند طراحی بســته های مالیاتی یک ضرورت است اما مهم تر از آن نظارت 
دائمی مجلس بر عملکرد دولت کنونی و دولت بعدی است تا در صورت مشاهده 
هر گونــه کوتاهی و اهمال کاری، وزیر مربوط اســتیضاح شــود و وزرا بدانند 
نمایندگان مجلس با کسی بر سر تأمین منافع عمومی جامعه مزاح ندارند! مجلس 
باید در برابر دولتی که بازار مسکن را کامالً به حال خود رها کرده و در بی عملی 
دولت روز به روز اوضاع بازار مسکن وخیم تر از روز قبل می شود، چاره اندیشی کند.

 کشــیدن ترمز بی فکری و بی توجهی دولت از بخش مسکن، یکی از مهم ترین 
اولویت هایی است که نمایندگان مجلس با نشان دادن آن به ملت می توانند وعده 

خدمتگزاری به مردم را به منصه ظهور برسانند.

 اجرای 310 پروژه عمرانی و اقتصادی ©
در مناطق آزاد تا سال 1400

فارس: دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اجرای 
310 پروژه عمرانی و اقتصادی در مناطق آزاد تا سال 1400 با 

استفاده از ظرفیت قرارگاه خاتم االنبیا)ص( خبر داد.
مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
در حاشــیه امضــای تفاهم نامه منطقه آزاد ماکــو با قرارگاه 
خاتم االنبیا)ص( اظهار کــرد: این قرارگاه ظرفیت بزرگی در جهت فعالیت های 
مختلف عمرانی و اقتصادی دارد و از متخصصان ارزشــمند و با امکانات و تجربه 
گذشــته تشکیل شده است.بانک  با اشاره به اینکه قرارگاه می تواند برای سرعت 
بخشــیدن به اجرای طرح ها و پروژه های مناطــق آزاد کمک کند، تصریح کرد: 
مناطق آزاد 310 پروژه از انتهای ســال گذشته تا ســال 1400 در دستور کار 
دارد که بخشــی از آن شروع شده و تعامل با قرارگاه منجر به سرعت بخشیدن 
به این کارها می شــود.وی ادامه داد: قــرارگاه ظرفیت مالی در جهت فاینانس و 
سرمایه گذاری به صورت تهاتر و مشارکت دارد و در این زمینه فعالیت های اجرایی 
پیش بینی شــده است. هم اکنون کار بزرگی برای ایجاد اســکله رورو و راه آهن 

رشت_ انزلی و انزلی به کاسپین با همکاری قرارگاه در جریان است.

  بخش تعاون تاکنون برای 1/8 میلیون نفر©
 اشتغال  ایجاد کرده است

فارس: بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران گفت: بخش 
تعاون در 31 اســتان کشور اتاق تعاون متشکل از تعاونی ها و 
اتحادیه های استانی دارد. افزون بر 58 اتحادیه سراسری تعاونی 
در کشور داریم، گرچه عامه مردم بخش تعاون را           با تعاونی های 
مسکن و مصرف می شناسند، اما شرکت های تعاونی در همه 

شاخه های اقتصادی و حتی دانش بنیان فعالیت دارند.
وی ادامــه داد: در کشــور 94هزار شــرکت تعاونی در رشــته های مختلف 
حمل و نقل، کشاورزی، معدن، مسکن و تعاونی های خدمات داریم که بخش 
عمده آن ها تعاونی های تولید هســتند و شرکت های تعاونی توانسته اند برای 
1/8میلیون نفر اشتغال ایجاد کنند و در کل کشور 58 میلیون نفر به اندازه دو 

سوم جمعیت کشور متأثر از بخش تعاون هستند.

کارشناسان خبره بورس از مردم می خواهند از صف حراج سهام عدالت خارج شوند

سهام عدالت وثیقه تسهیالت  می شود 
 اقتصاد/ زهرا طوسی  در حالی که کارشناسان 
خبــره بورس از مردم می خواهنــد از صف حراج 
سهام عدالت خارج شوند، با تعیین و تمدید مکرر 
مهلت فروش مستقیم سهام عدالت توسط بانک ها، 
مردم به فروش هیجانی و زیان بار ســهام تشویق 

می شوند.
ســازمان خصوصی ســازی اعالم کــرده پس از 
آزادسازی سهام عدالت 13/6میلیون نفر از مجموع 
49 میلیون ســهامدار کنترل سهام عدالت خود را 
برعهده گرفتند. این افراد که روش مســتقیم را 
انتخاب کرده اند، در 36 شــرکت بورسی سهامدار 
می شوند و مسئولیت سود و زیان آن ها در بورس 

به عهده خود آن هاست. 
این در حالی اســت که سهام عدالت از ابتدا برای 
نگه داشــتن طراحی شده است. ترکیب آن یکی 
از بهترین ترکیب هاســت و بــرای همین خیلی 
از کارشناســان توصیــه می کنند اگــر نیازی به 
پول ندارید، ســهام عدالتتان را نفروشید. حداقل 
اگر مجبور به فروش آن هســتید، خودتان برای 
فروش دســت به کار شــوید، چراکه سپردن این 
کار به بانک ها چندان توصیه نمی شود. اگر فروش 
ســهام عدالت را بــه بانک ها بســپارید، آن ها به 
انتخاب خودشان 30درصد از ترکیب دارایی ها را 
می فروشند و شما نمی توانید درباره قیمت و زمان 

فروش سهام تصمیم بگیرید.
توجه کنید ترکیب دارایی ســهامداران عدالت با 
توجه به ارزش آن ها در زمــان واگذاری متفاوت 
است. در این بین کسانی که سهام عدالت 49۲هزار 
تومانی داشــتند، بخش بزرگ تری از مشــموالن 
سهام عدالت را تشــکیل می دهند. بررسی سبد 
سهام عدالت نشــان می دهد این ســبد در نوع 
خودش یکی از بهترین هاســت و مجموعه ای از 

شرکت های بزرگ بورس در آن حضور دارند.
19/3درصــد از ارزش کل ســهام  عدالت، مربوط 
به سهام شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
است. هر کدام از مشموالن سهام عدالت 49۲هزار 
تومانی، اکنون یک هزار و 60ســهام فارس دارند 
که ارزش آن یک میلیون و 485هزار تومان است. 
فوالد مبارکه اصفهان با نمــاد فوالد 13/1درصد 
ترکیب دارایی ها را تشکیل داده است. هر مشمول 
صاحب یک هزار و 165سهام این شرکت به ارزش 

یک میلیون تومان اســت. وملــی نماد متعلق به 
شــرکت ملی صنایع مس ایران 8/9 درصد سبد 

سهام عدالت را تشکیل می دهد.
هر کدام از مشموالن 49۲هزار تومانی، حاال 53۲ 
سهام وملی دارند که ارزش آن به 685هزار تومان 
می رسد.  568 ســهم پاالیش نفت تهران با نماد 
شتران به ارزش 6۷4هزار تومان، ۲۷۷سهم بانک 
ملت با نماد وبملت بــه ارزش 4۷4هزار تومان و 
۲۲1ســهم شرکت مخابرات ایران با نماد اخابر به 
ارزش 316هزار تومان، دیگر شرکت های شاخص 
حاضر در ترکیب دارایی مشموالن سهام عدالت را 

تشکیل می دهند. 

ارزش روز هر سهم »
کامل سهام عدالت 

آن طور کــه رئیس کمیته 
تخصصی واگذاری ســهام 
این  دربــاره  نیــز  عدالت 
موضوع گفته است، ارزش 
ســبد دارایی های ســهام 
عدالت بیشتر از ارزش روز و 
مبلغ اعالم شده است و اگر 
مردم مبادرت به فروش آن 

کنند، سرمایه گرانبهایی را از دست داده اند. »سهام 
عدالت« برخالف فضای ایجاد شده، ارزش اقتصادی 
باالیی برای مردم دارد تا آنجا که می توانند با آن به 
عنوان وثیقه وام بگیرند، اما بی اطالعی مردم از این 
موضوع موجب شــده  بانک هایی که امروز بیشتر 
بنگاه داری می کنند، مردم را به سمت فروش سهام 

عدالتشان سوق دهند. 
اصــل 44  سیاســت های  کــه  ســال 85  در 
خصوصی سازی ابالغ شد، درصدی از دارایی دولت 
در قالب 49 شــرکت و در قالب سهام عدالت به 
 صورت مجانی به متقاضیان واگذار شد. بورسی ها 
می گویند به  طور میانگین ارزش ابتدایی مجموع 
سهام عدالت حدود ۲6هزار و 600 میلیارد تومان 
بوده که اکنون به تبع روند صعودی بورس، ارزش 
مجموع سهام عدالت به 480 هزار میلیارد تومان 
رسیده است. بنابراین اطالعات ارزش روز هر سهام 
یک  میلیون  تومانی سهام عدالت بیش از 16میلیون 

تومان است.

افرادی که ارزش اسمی سهام عدالت آن ها نصف 
این مبلغ یعنی حدود 500 هزار تومان اســت نیز 
ارزش واقعی ســهام عدالت آن ها باالی 8 میلیون 
تومان تخمین زده می شــود. البته به  دلیل اینکه 
ممکن است افرادی با همین میزان ارزش اسمی 
سهام عدالت، ســهم های متفاوتی از شرکت های 
دیگر بورســی را داشته باشند، جمع ارزش واقعی 

سهام عدالت آن ها رقم دیگری باشد.
حاال با توجه به فراهم آمدن شــرایط فروش 30 
درصدی سهام عدالت به صورت وکالتی از طریق 
بانک ها، سهامدارانی که ارزش اسمی سهام عدالت 
آن ها یک میلیون تومان اســت، حدود 5 میلیون 
و ۲۲0هزار تومان و مشــموالنی که ارزش اسمی 
ســهام عدالت آن ها 500 هزار تومان 
است، مبلغ ۲میلیون و 610 هزار تومان 

از طریق بانک ها دریافت خواهند کرد.
در ایــن روش شــما بــا امضای یک 
توافق نامه هفت بندی به بانک وکالت 
می دهیــد تا ســهام عدالت شــما را 
بفروشــد. مهلت انتخاب این روش تا 
سه شنبه 13خرداد ماه وجود دارد. پس 
از امضای توافق نامه، بانک موظف است 
به انتخاب خودش به سبد سهام شما 
دســت ببرد و 30درصد از آن را به هر قیمتی که 
توانست در بورس بفروشد.این یعنی شما نمی توانید 
انتخاب کنید کدام سهامتان را بفروشید. همچنین 

این فرایند ممکن است چند روزی طول بکشد.
روش دوم، فــروش ســهام عدالــت از طریــق 
کارگزاری هاست. در این روش شما خودتان تعیین 
می کنید کی، کدام سهام و به چه قیمتی بفروشید. 
دست شــما در این روش بازتر است، اما احتماالً 
انتخاب چنین روشــی برای خیلی ها امکان پذیر 
نباشد. منظورمان کسانی است که آشنایی چندانی 
با بورس و شیوه معامله در آن ندارند. چنین افرادی 
احتماالً چاره ای جز انتخاب روش اول یعنی فروش 

از طریق بانک ها نداشته  باشند. 
نگهداری کل سهام، فروش کل سهام یا نگهداری 
بخشــی از ســهام و فروش بخشــی دیگر برای 
افرادی که روش دوم یعنی مدیریت غیرمستقیم 
را انتخاب کرده اند، منوط به پذیرش شرکت های 
سرمایه گذاری استانی در بازار سهام است. پس از 

ورود این شــرکت ها به بورس، سهامداران عدالت 
می توانند سهامشان را به طور کامل به شرکت های 
سرمایه گذاری استانی بفروشــند یا اینکه با نگاه 
کردن به آن به چشم یک سرمایه گذاری بلندمدت 

از سود  آن در آتیه منتفع شوند.

سهام عدالت وثیقه تسهیالت کارت اعتباری »
آن  طور که حســین فهیمی، ســخنگوی ســتاد 
راهبری آزادســازی سهام عدالت می گوید: تاکنون 
نیمی از دارندگان سهام عدالت که  روش مستقیم 
را برای مدیریت ســهام خــود انتخاب کردند، کد 
بورسی فعال گرفته اند که بدین ترتیب امکان خرید 
ســهام عدالت را پیدا می کنند.اما با توجه به اینکه 
هدف از تخصیص ســهام عدالت، اشاعه فرهنگ 
سهامداری و تقسیم دارایی و ثروت دولت در بین 
اقشار جامعه با اولویت اقشار ضعیف و کم درآمد بوده 
است، پیشنهاداتی در راستای حفظ و نگهداری از 
سهام اقشار کم برخوردار ارائه شده که از جمله آن 
به ایجاد کردن وثیقه ســهام عدالت نزد بانک ها و 
تخصیص تسهیالت دو الی سه ساله با نرخ مناسب 
و تا 90درصد ارزش روز سهام، می توان اشاره کرد. 
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از امکان 
تبدیل شدن سهام بورسی و سهام عدالت به وثیقه 
تســهیالت کارت اعتباری خبر داده و گفته است 
بانک ها می توانند سهام بورسی، به ویژه سهام عدالت 
را بــه عنوان وثیقه برای صدور کارت اعتباری قرار 
دهند، به این شــکل که با توجه بــه ارزنده بودن 
بخش عمده ای از سهم های موجود در سبد سهام 
عدالــت، به بانک ها توصیه کــرده در قبال وثیقه 
گرفتن سهام آزاد شده، در چارچوب ضوابط خود، 
معادل درصدی از ارزش آن، به دارندگان سهام که 
نیاز به منابع مالی دارند، ولی قصد فروش ســهام 

خود را ندارند، کارت اعتباری برای خرید بدهند .در 
حال حاضر به حوزه فناوری اطالعات بانک مرکزی 
گفته شــده تا هر چه ســریع تر برای ساده سازی 

فرایند صدور کارت اعتباری اقدام کند.

تدوین طرح دو فوریتی برای تعیین تکلیف »
جاماندگان 

جاماندگان سهام عدالت  نگران نباشند. محمدرضا 
پورابراهیمی، نماینده مــردم کرمان در مجلس 
یازدهم از تدویــن پیش نویس طرحی دوفوریتی 
برای تعیین تکلیــف جاماندگان ســهام عدالت 
خبر داده است. وی گفته اســت: برای واگذاری 
ســهام عدالت به جاماندگان، دو اقدام در دستور 
کار اســت؛ نخســت آنکه دولت با اســتفاده از 
ظرفیــت قانونی و در چارچــوب اختیارات فعلی 
خود، به واجدان شرایطی که تاکنون سهام عدالت 
دریافت نکردند، سهام عدالت واگذار کند. اگرچه 
دولت معتقد است براساس قانون نمی توان چنین 
اقدامی انجام داد، اما ما به دنبال اجرایی کردن آن 
هستیم. در واقع می خواهیم با دولت توافق کرده تا 
از موجودی خودش استفاده و در قالب مکانیزمی 

که در اختیار دارد، این مشکل را حل کند.
وی با بیان اینکه ممکن اســت عده ای در ســال 
85 از تــوان مالی خوبی برخــوردار بودند، اما در 
حال حاضر جزو اقشار آسیب پذیر باشند که باید 
زمینه واگذاری سهام عدالت به آن ها فراهم شود، 
تأکید کرده اســت: در صورتی که نتوان دولت را 
مکلف به واگذاری ســهام عدالت به جاماندگان 
کرد، پیش نویس طرحی دوفوریتی در حال آماده 
شدن است تا در مجلس یازدهم بررسی و تصویب 
شود و دولت براساس مر قانون سهام عدالت را به 

جاماندگان واگذار کند.

نماینده مردم 
کرمان : پیش نویس 
طرحی دوفوریتی 
برای تعیین 
تکلیف جاماندگان 
سهام عدالت تدوین 
می شود
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یادداشت

  افشین پروین پور، کارشناس بازار مسکن 

 دوشنبه 12 خرداد 1399  9 شوال 1441 1 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9259

توزیعی  تولیدی  تعاونی  شرکت  تغییرات  آگهی   
باغستان لنگر مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت 

45246 و شناسه ملی 10380611603

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
ونامه شماره2,88923  سالیانه مورخ 1398,05,18 
رفاه  و  کار  تعاون  اداره  مورخ98,7,30 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  مشهد  اجتماعی 
کدملی  رضایی  محمدزاده  محمدرضا  آقای   -1
آقای  و  اصلی  بازرس  عنوان  به   0859211142
محمدعلی ابراهیم زاده کدملی 0638985005 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخاب شدند. 2-صورتهای مالی 97 به تصویب 

مجمع رسید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )861869(
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3

 آگهی تغییرات شرکت تجارت سبز مارگون 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 37565 

و شناسه ملی 10380531625

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,01,26 مورخ 
1 - به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده 
واردات   ( گردید:  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه 
انواع گوشی تلفن همراه - واردات انواع لوازم 
قطعات  انواع  واردات   - همراه  تلفن  جانبی 
ودستگاههای تعمیراتی تلفن همراه پس از اخذ 
مجوز های الزم و ثبت موضوع فعالیت به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ( 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )861927(
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اقتصادی  سازمان  موسسه  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و  ثبت 1316  به شماره  رضوی 

10380129694

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 1399,01,25 مورخ  العاده  فوق  بطور 
روزنامه   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
های  آگهی  درج  جهت  قدس  کثیراالنتشار 

شرکت برای سال 1399 تعیین شد.
به عنوان  راهبر  مفید  حسابرسی  مؤسسه   -2  
منتهی  مالی  سال  برای  شرکت  اصلی  بازرس 

به 99,12,29 انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )861931(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )861944(

 آگهی تغییرات شرکت اندیشه گران اشتغال خراسان رضوی شرکت تعاونی به شماره ثبت 63248 و شناسه ملی 14000270616

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,12,05 و نامه شماره 2,123368 مورخ 98,12,20 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - خانم الهه عصار زاده 0941520307 به عنوان رئیس، آقای وحید عین آبادی 1062893565 به عنوان نایب رئیس، خانم فاطمه علیپور 0943453089 
به سمت منشی هیئت مدیره و آقای سیدمحمد حسینی 3621379592 به سمت مدیر عامل برای مدت سه سال انتخاب شد 2 - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و 
تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای سیدمحمد حسینی )مدیر عامل ( و امضای متغیر خانم الهه عصار زاده )رئیس( یا 
آقای وحید عین آبادی )نایب رئیس( و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها به امضای آقای سیدمحمد حسینی )مدیر عامل( و مهر تعاونی 

معتبر خواهد بود. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )861945(

آگهی تغییرات شرکت خدمات بهداشتی و درمانی منشور تندرستی توس شرکت تعاونی به شماره ثبت 25457 و شناسه ملی 10380408811

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,10,17 و نامه شماره258135 مورخ 1397,11,04 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1 -خانم اعظم عظیمی طاهری 0940551111 عضو علی البدل هیئت مدیره جایگزین خانم زهرا عظیمی طاهری در هیئت مدیره گردید 2- اعظم عظیمی 
طاهری 0940551111 به سمت رئیس و دانیال بابکی 0920424457 به سمت نائب رئیس و پدرام قهرمان به سمت منشی هیئت مدیره و آقای پدرام قهرمان 
0933644256 به سمت مدیر عامل برای باقیمانده تصدی هیئت مدیره تاتاریخ 1400,01,27 انتخاب شدند 3- کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی 
از قبیل چک – سفته- و برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای پدرام قهرمان )مدیر عامل( و خانم اعظم عظیمی طاهری )رئیس هیئت مدیره ( و مهر شرکت 

دارای اعتبار است و اسناد عادی نامه ها با امضای آقای پدرام قهرمان و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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آگهی تغییرات شرکت داروسازی نصر فریمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 5681 و شناسه ملی 10101162917

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,08,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آورده غیر نقدی خانم نازنین مطهری طبق نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 42,330,000,000 ریال تعیین و سهم الشرکه نامبرده از مبلغ 81,250,000,002 به مبلغ 123,580,000,002 ریال 
افزایش یافت. - آورده غیر نقدی خانم الناز مطهری طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 39,075,000,000 ریال تعیین و سهم الشرکه 
کارشناس  نظریه  طبق  فریاد  زینب  خانم  نقدی  غیر  آورده   - یافت.  افزایش  114,074,999,999ریال  مبلغ  به   74,999,999,999 مبلغ  از  نامبرده 
افزایش  ریال   22,814,999,999 مبلغ  به   14,999,999,999 مبلغ  از  نامبرده  الشرکه  سهم  و  تعیین  ریال   7,815,000,000 مبلغ  به  دادگستری  رسمی 
یافت . - آورده غیر نقدی آقای عبدالرحیم مطهری طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 41,030,000,000 ریال تعیین و سهم الشرکه 
نامبرده از مبلغ 78,750,000,000 به مبلغ 119,780,000,000 ریال افزایش یافت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 250,000,000,000 ریال به مبلغ 
380,250,000,000 ریال افزایش و ماده 4 اساسنامه به نحو مذکور اصالح گردید . لیست جدید شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد : 
ـ خانم نازنین مطهری مبلغ 123,580,000,002 ریال سهم الشرکه ـ آقای عبدالرحیم مطهری مبلغ 119,780,000,000 ریال سهم الشرکه ـ خانم الناز 

مطهری مبلغ به 114,074,999,999 ریال سهم الشرکه ـ خانم زینب فریاد به مبلغ 22,814,999,999 ریال سهم الشرکه 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )861946(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )861947( 

 آگهی تغییرات شرکت خدمات بهداشتی درمانی مهر آوران سالمت شرق شرکت تعاونی به شماره ثبت 20786 و شناسه ملی 10380362889

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,18 و نامه شماره 2,4662 مورخ 99,2,11 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نصراله لطیفی 2090568771 بسمت رئیس هیئت مدیره وخانم مرضیه سامعی 
0942324528 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای علیرضا خسروان 0943205034 به سمت منشی هیئت مدیره انتخاب شدند 2 - کلیه 
قرارداد ها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک –سفته –و برات و اوراق بهادار با امضای ثابت خانم مرضیه سامعی )مدیرعامل( و متغیر آقای 
نصراله لطیفی )رئیس هیئت مدیره( یا آقای علیرضا خسروان )منشی هیئت مدیره( و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی نامه ها با امضای خانم 

مرضیه سامعی )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )861948(

 آگهی تغییرات شرکت خدمات بهداشتی درمانی مهر آوران سالمت شرق شرکت تعاونی به شماره ثبت 20786 و شناسه ملی 10380362889

رفاه  و  کار  تعاون  اداره   99,2,11 مورخ   2,4662 شماره  نامه  و   1398,11,18 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نصراله لطیفی 2090568771 و علیرضا خسروان 
0943205034 و مرضیه سامعی 0942324528 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و رضا محیطی 1061333000 و سمانه صبوحی 0946375925 به 
عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند 2 - اسماعیل بیضائی به شماره ملی 0839716311 به عنوان بازرس اصلی، 

فرشته جعفری 1550454307 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 - صورتهای مالی 97 به تصویب رسید. 
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رئیس شورای رقابت از ابالغ دستورالعمل قیمتی هشت خودرو دیگر ایران خودرو خبرداد

  افزایش قیمت ها  از ۴ تا ۴۸ درصد
دستورالعمل  ابالغ  از  رقابت  شورای  رئیس  تسنیم      
قیمت گذاری هشت محصول دیگر ایران خودرو خبر داد که 
بر این اساس، خودروهای پژو پارس اتوماتیک تیوفایو، هایما 
S5 وS۷ ، سورن بنزینی، پژو ۲0۷ دنده ای و اتوماتیک، دنا 
و دنا پالس از 4 تا 48 درصد و به طور متوسط ۲3 درصد 

گران می شوند.
رضــا شــیوا در خصــوص تعییــن دســتورالعمل قیمت 
خودروهــای غیرمشــمول قیمت گذاری که بــه تازگی در 
دستور کار شورای رقابت قرار گرفته است، اظهار کرد: پس 
از تعیین دســتورالعمل خودروهای مشمول قیمت گذاری، 
شــورا به موضوع قیمت خودروهای غیرمشمول ورود و در 

نهایت دســتورالعمل آن ها را نیز تعیین کــرد.وی با بیان 
اینکه بانک مرکزی جزئیاتی از این خودروها برای بررســی 
تورم بخشی آن ها در اختیار نداشت، افزود: بر همین اساس 
شــورای رقابت مجبور شد خود به محاسبه نرخ تورم ارزی 
این خودروها بپردازد. رئیس شــورای رقابت با اعالم اینکه 
مالک ما در عملکرد خود، دســتورالعمل شــورای رقابت 
اســت، تصریح کرد: پس از مقایســه قیمت بهمن ماه 9۷ 
توانستیم دستورالعمل قیمت گذاری خودروهای پژو پارس 
اتوماتیک تیوفایو، هایما S5 و S۷ ، سورن بنزینی، پژو ۲0۷ 
دنده ای و اتوماتیک، دنا و دناپالس را تعیین کنیم.به گفته 
شیوا، براســاس دستورالعمل جدید متوسط افزایش قیمت 

این خودروها ۲3درصد بوده است، به 
نحوی که برخی از ایــن خودروها 4 
درصد و برخی تا 48 درصد متناسب 
با تورم ارزی، امکان افزایش قیمت را 
پیدا کرده اند.وی در ادامه صحبت های 

خود بــا اعالم اینکه اجــرای این دســتورالعمل از طریق 
ســتاد تنظیم بازار به خودروسازان ابالغ خواهد شد، گفت: 
خودروساز مجاز است این افزایش قیمت ها را در محصوالت 

خود به صورت متوسط اعمال کند.
وی در خصوص سایر خودروها از جمله محصوالت شرکت 
ســایپا نیز  گفت: خودروهای غیرمشــمول قیمت گذاری 

شرکت سایپا کوئیک و شاهین هستند که به محض بررسی 
تورم ارزی آن ها، دســتورالعمل قیمت گذاری این تعداد از 
خودروها نیز اعالم خواهد شد. عالوه بر این، شورای رقابت 
به مرور به حوزه سایر خودروهای غیرمشمول نیز ورود پیدا 

کرده و دستورالعمل آن ها را نیز تعیین خواهد کرد.

خبر ویژه
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جمع آوری ۱۴۶ میلیارد تومان زکات   مهر: محمد سراب نشین، مدیر کل امور اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: ۱۴۶میلیارد تومان زکات و کفاره جمع آوری شده است. وی افزود: این آمار 
مربوط به پایگاه های کمیته امداد و مراکز نیکوکاری و مؤسسات و خیریه هایی است که با کمیته امداد ارتباط دارند. بخش قابل توجهی از مبالغ جمع آوری شده در زکات و کفاره از طریق پایگاه های کمیته امداد در سطح 

شهرها بوده، بخشی از کمک ها نیز از طریق روش های الکترونیکی بوده است.

واکسن چینی کرونا آخر سال می رسد©
 »news18« فارس: به گزارش وب سایت
کمیسیون نظارت و مدیریت دارایی های 
دولتی چین )SASAC( در تازه ترین بیانیه 
خود اعالم کرده واکسن ساخت این کشور 
تا پایان ســال یا اوایل سال ۲۰۲1 آماده 

عرضه خواهد بود.
این کمیسیون در پستی در وی چت اعالم 

کرد یک واکسن ویروس کرونا ساخت این کشور احتماالً تا پایان سال جاری به بازار 
عرضه می شود.

واکسن های مؤسسه محصوالت بیولوژیکی ووهان و انستیتوی محصوالت بیولوژیکی 
پکن وارد آزمایش های بالینی فاز دوم شــده اند و هر دو گروه به گروه دارویی دولتی 

»Sinopharm« وابسته هستند.
خط تولید مؤسســه محصوالت بیولوژیکی پکن ظرفیت تولید ساالنه 1۰۰ تا 1۲۰ 

میلیون دوز واکسن را خواهد داشت.

هوش مصنوعی عامل اخراج کارمندان مایکروسافت شد©
مهر: مایکروسافت تصمیم دارد تعدادی 
 MSN از کارمندان بخش خبر وب سایت
را اخراج و هــوش مصنوعی را جایگزین 
آنــان کند. به گزارش انگجت، براســاس 
یک گزارش جدید، اتوماســیون ســبب 
شــده تعدادی از کارمندان بخش خبری 
مایکروسافت شغل خود را از دست بدهند.

براســاس گزارش گاردین و سیاتل تایمز، مایکروســافت تصمیم دارد از ۳۰ ژوئن با 
استفاده از هوش مصنوعی در وب سایت MSN اخبار تولید کند و در همین راستا ۵۰ 

نفر از کارمندان بخش خبر در آمریکا و ۲۷ نفر از آنان را در انگلیس اخراج می کند.
این کارمندان مســئولیت انتخاب، ادیت و بررسی اخبار را برعهده دارند. افرادی که 
به طور تمام وقت در مایکروســافت فعالیت می کنند، همچنان در سمت خود باقی 
می مانند. مایکروسافت در بیانیه ای اعالم کرده به طور مداوم مشغول ارزیابی کسب و 
کار است و شاید در آینده دوباره نیرو استخدام کند. این شرکت همچنین تأکید کرد 

کاهش نیروی پیمانکاری در نتیجه شیوع ویروس کرونا نبوده است.
البته طرح انتخاب و نوشــتن خبر توسط سیستم هوش مصنوعی، موضوع چندان 

تازه ای نیست.

پیامدهای پیری جمعیت برای کشور©
بابک ملکی: نیروی انسانی جوان، یکی از 
مؤلفه های مهم و اساسی در حفظ اقتدار 
دفاعی و رشد اقتصادی کشورها به شمار 
مــی رود. اهمیت این موضــوع به حدی 
اســت که امروزه بســیاری از کشورهای 
دنیا، کمبود جمعیت و نیروی کار خود را 
با مهاجر پذیری جبران می کنند. به نحوی 

که در سال های اخیر، کشورهایی همچون ژاپن، آلمان، ایتالیا و... که با بحران پیری 
جمعیت مواجه شده اند، برنامه های متعددی را برای افزایش فرزندآوری و جوان سازی 

جمعیت اجرایی کرده اند.
البته پدیده مهاجرت پذیری، دارای اثرات فرهنگی و اجتماعی نامطلوبی برای کشورها 

بوده و ازجمله آن ها می توان به تضاد فرهنگی مهاجران و کشور مقصد اشاره کرد.
در سه دهه اخیر، عوامل مختلف بستری را برای کاهش فرزندآوری خانواده ها و به 
دنبال آن حرکت کشور به سمت سالمندی جمعیت ایجاد کرده است. به نحوی که بر 
اساس سرشماری سال 9۵، جمعیت سالمند باالی ۶۰ سال کشور، با رقم 8 میلیون 
و ۲۳1 هزار نفر، به حدود 9.9 درصد جمعیت کشور رسیده است. در حال حاضر به 
ازای هر 1۰ نفر یک فرد سالمند باالی ۶۰ سال در کشور وجود دارد و 9 نفر زیر ۶۰ 
سال هستند؛ این در حالی است که این رقم حدود ۲۵ تا ۳۰ سال آینده به شدت 
تغییر خواهد کرد و با بحران سالمندی روبه رو خواهیم شد. تا ۳۰ سال آینده از هر سه 
نفر یک نفر باالی ۶۰ سال در کشور خواهیم داشت و این موضوع مشکالت بسیاری 

را در حوزه های مختلف از جمله اشتغال، بیمه، اقتصاد و فرهنگ ایجاد خواهد کرد.

کاهش چشمگیر نرخ فرزندآوری در کشور»
بر اساس آمارهای جمعیتی کشور، در دهه های اخیر، کاهش چشمگیر میزان باروری 
در کشور رخ داده و نرخ باروری ایران از ۶،۴ فرزند در اوایل دهه ۶۰ شمسی به حدود 
1،8 فرزند در سال های اخیر رسیده  است. دالیل کاهش چشمگیر نرخ فرزندآوری در 

کشور در سه دهه اخیر عبارتند از:
 تصویب قانون کنترل جمعیت در سال ۷۲ و افزایش برنامه های تنظیم خانواده س

در کشور 
  افزایش سن ازدواجس
 گسترش رفاه زدگی س
 ادعای حقوق برابر برای زن و مردس
 افزایش گرایش زنان به اشتغال و حضور آن ها در صحنه های فعالیت اجتماعیس
 سیاه نمایی در خصوص داشتن فرزندان بیشتر و تأثیر منفی آن بر اقتصاد خانوادهس

مروری اجمالی بر بحران های سالمندی جمعیت برای آینده کشور»
پیامدهای جمعیتی

 کاهش باروری و قدرت تجدید نسلس
 کاهش حجم و رشد جمعیت ملی س
 افزایش میانه  سنی و سالمندی جمعیتس

پیامدهای اقتصادی
 کاهش جمعیت در سن کارس
 کاهش رشد اقتصادیس
 پایین آمدن نرخ پس انداز خانوادهس
 افزایش بار مالی نسل های جوان ترس
 افزایش تقاضای بازنشسته های فعلی و فشار بر سیستم تأمین اجتماعیس

پیامدهای اجتماعی  فرهنگی
 شکاف های نسلی در اثر به هم خوردن توازن جمعیت نسل هاس
 جمع شدن چترهای حمایتی خانواده از سالمندانس

کاهش نیروی کار با پیر شدن جمعیت»
افزایش جمعیت سالمند کشور، موجب کمبود کارگر و نیروی کار می شود. در نتیجه 
کاهش نیروی کار، دستمزدها به شدت افزایش خواهد یافت و تورم دستمزد ایجاد 
می  شــود. به همین سبب، بنگاه های اقتصادی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز 
خود ناچار خواهند بود به وسیله ایجاد شرایط منعطف کاری، نیروی کار بیشتری 

را جذب کنند.

بزرگ شدن بازار مصرف و ُکند شدن رشد اقتصادی کشور»
رشد جمعیت سالمندان در کشور ســبب بزرگ تر شدن بازار مصرف می شود و از 
طرفی جمعیت جوان کافی برای تأمین نیازهای مصرفی این افراد وجود ندارد. همین 
موضوع می تواند موجب برهم خوردن تعادل تولید و مصرف در جامعه، افزایش تورم 

و افزایش واردات کاالهای مصرفی شود.
همچنین از منظر کارشناسان، با افزایش جمعیت بازنشستگان، دولت به ناچار بودجه 
بیشتری را به نظام بازنشستگی اختصاص خواهد داد و این موضوع سبب کندتر شدن 

رشد اقتصادی کشور می  شود.
در نهایت باید افزود تا چندین دهه آینده، ایران جزو یکی از پنج کشور سالمند دنیا 
خواهد بود. افزایش شمار سالمندان مشکالت و تهدیدهای زیادی را برای کشور به 
دنبال خواهد داشت؛ ورشکستگی سازمان های بیمه ای و حمایت گر کشور، کاهش 
نیروی کار و افزایش نیروی مصرف کننده، بروز مشــکالت عمیق اقتصادی، رکود، 
کاهش توان تولیدی و افزایش واردات، خألهای فرهنگی و از همه مهم تر تهدیدات 
امنیت ملی به دلیل کاهش نیروهای جوان ازجمله پیامدهای سالمندی خواهد بود. 
بیش از ۶ ســال از ابالغ سیاســت های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقالب 
می گذرد اما به رغم شعارهای مسئوالن، تاکنون اقدامی جدی برای اجرایی کردن آن 
انجام نشده است. در سال های اخیر، کارشناسان جمعیت شناسی درباره این موضوع 
هشدار می دهند اما مسئوالن توجهی نمی کنند؛ اما حال و با تأکید اخیر رهبر معظم 
انقالب درخصوص این موضوع، الزم است مقام های مسئول هشدارها را جدی بگیرند.

 گروه جامعه/محمود مصدق   ساالنه حدود 
۳هزار و ۵۰۰ بازی رایانه ای در کشور تولید و در 
بازار داخلی عرضه می شود؛ با وجود این بخش 
اصلی بازار مصرفی ما در اختیار بازی های رایانه ای 

وارداتی است. 
موضوعی که نشــان می دهد تولیدکنندگان ما 
پاسخگوی بیشتر ســالیق کاربران و مخاطبان 
ایرانی نیســتند، وگرنه می توانستند با توجه به 
برخــورداری از دانش فنی الزم، فرهنگ غنی و 
ادبیات تعلیمی و حماســی و مهیج که می تواند 
سوژه های متنوع و جذابی را در اختیار طراحان و 
سناریونویسان بازی های رایانه ای قرار دهد، نتیجه 
دیگری را رقم بزنند و بازار داخلی این بازی ها را 

به تسخیر خود درآورند. 
با این همه پرســش اینجاســت کــه تولیدات 
بازی های رایانه ای در کشور از لحاظ فنی و محتوا 
در چه ســطحی قرار دارند؟ عمــده چالش ها یا 
محدودیت های ارتقای کیفی تولید گیم های ایرانی 
کدامنــد؟ با چه راهکارهایی می توان این موانع را 
از بین برد یا آن ها را کاهش داد تا ســطح کیفی 
بازی های داخلی مطابق با استانداردهای معقول 

تولید گیم در دنیا شود؟ 

بیشتر بازی ها نقش سرگرمی را ایفا می کنند»
محمد حسین جمارانی، کارشناس حوزه بازی های 
رایانه ای، در پاسخ به قدس می گوید: محصوالت 
تولیدی ما از لحاظ فنی خوب هســتند و از این 
جهت جایگاه خوبی در ســطح جهانی داریم به 
طوری که چندی پیش یکی از گیم های ما توانست 
در نمایشگاهی که در آمریکا برگزار شد جایزه یکی 
از بخش های مســتقل را دریافت کند، اما از نظر 
محتوا وضعیت مناسبی نداریم؛ یعنی المان های 
ایرانی که خالقانه و خاص باشند شکل نمی گیرد 
و از لحاظ داستان ســرایی هم چیزی که در دنیا 
قابل عرضه باشــد در بازی های تولید شده ایرانی 
ندیده ایــم. در واقع به جز تعداد کمی از تولیدات، 
بقیه بیشتر نقش سرگرمی را ایفا می کنند و چندان 

به درد نوجوانان و جوانان ما نمی خورند. 
وی نبود قانون کپی رایت در کشور، عدم دسترسی 
به بازارهای خارجی و بها ندادن به بازی های رایانه ای 
از سوی مسئوالن را چالش های شرکت های ایرانی 
برای ارتقای کیفیت تولیــد بازی های رایانه ای از 
 نظر محتوا می خواند و می گوید: مثالً وقتی قانون 
کپی رایــت نداریم به محض تولیــد یک بازی، 
بالفاصله کپی می شود و تولیدکننده از محصولش 

هیچ سودی نمی برد. 
وی با اشاره به اینکه مقررات خاصی برای نظارت 
بر تولیــدات و حتی واردات بازی هــای رایانه ای، 
وجود دارد، تصریح می کند: اما مشکل اینجاست 
که مقررات و نظارت ها به درستی انجام نمی گیرد 

و نتیجه نمی دهد.

بنیاد ملی بازی های رایانه ای تبدیل به »
چالش شده است

سید امیرآقایی، دبیر کارگروه رسانه ها و محتوای 
دیجیتال ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز 
معاونت علمی و فناوری نهاد ریاســت جمهوری 
هم به قدس می گوید: تولیدکنندگان ایرانی این 
ظرفیت را دارند که بازی هایی با کیفیت و جذاب 
در تراز بین المللی تولید کنند، اما اینکه چرا سهم 
بازی های ایرانی در سطح جهانی و حتی در سطح 
داخلی آن گونه که انتظار می رود نیست خیلی به 
کیفیت مربوط نمی شــود، بلکه به برخی عوامل 
دیگر برمی گردد که نقش این عوامل به درســتی 
تبیین و اجرا نشــده و به همین دلیل این عوامل 

به کار ضربه می زنند. 
 وی با اشاره به اینکه خیلی از فناوری ها از طریق 

اینترنت قابل دسترس هستند و به همین دلیل 
گیم های تولید داخل از نظر کیفیت چندان مشکل 
خاصی ندارند، می افزاید: در واقع کیفیت بازی های 
رایانه ای تولیدی دو بخــش دارد. یک بخش آن 
فنی و تکنیکال اســت و بخش دیگر به محتوای 
بازی برمی گردد. هر یک از این ها در مخاطب تأثیر 
می گذارد. محصوالت مــا از نظر فنی و تکنیکی 
وضعیت خوبی دارند اما درزمینه محتوا و آن چیزی 
که مخاطب را از نظر فکری و روانی درگیر می کند 
متأسفانه هنوز به پختگی الزم نرسیده است، چون 
سابقه ما در بازی سازی چندان طوالنی نیست و 
عمالً به خیلی از موضوعات مثل بازی نامه، دیزاین 
بازی و... توجه نمی شــود، بخشی از این موضوع 
به نبود متخصصــان با تجربه در این فضا مربوط 
می شود و بخشی دیگر هم به این دلیل است که 

اساساً در مخاطب شناسی دچار مشکل هستیم. 
این کارشــناس حوزه بازی های رایانه ای با اشاره 
به اینکه بــرای تولید گیم های با کیفیت، قوانین 
و مقررات موجــود از جمله برنامه ملی بازی های 
رایانه ای مصوب شــورای عالــی فضای مجازی و 
همچنین قوانین مربــوط به بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای پاسخگوی نیازهاست، تصریح می کند: آن 
چیزی که مشکل ایجاد کرده ناهماهنگی های بین 
نهادی و دستگاهی است. یعنی گاهی دو نهاد با دو 
مأموریت مختلف روی یک موضوع کار می کنند و 
همین موضوع موجب می شود اثربخشی موضوع یا 

آن عملیات افت کند. 
وی دربــاره عمده موانع ارتقــای تولید بازی های 
رایانــه ای از نظر محتوا می گوید: در حوزه ارتقای 
محتوا مشکل تخصصی داریم؛ چه از لحاظ تربیت 
نیروی انسانی و چه از نظر تجربه نیروی انسانی. 
ضمــن اینکه جایــی هم نداریم کــه به صورت 
منســجم به این مقوله بپردازد. مشکل دیگر در 
خصوص ارتقــای محتوا به شــناخت مخاطب 
برمی گردد، یعنی این دو حوزه، یکی بحث دانش 
تخصصی و کسی که بتواند بازی نامه خوبی تدوین 
و گیم پلی خوبی طراحی کند و در دیزاین بازی 
بتواند مؤلفه های خوبی را در نظر بگیرد، مشکل 
داریم. یک بحث دیگر این است که باید طراحی 
و تولید بازی ها بر اساس ذائقه بومی شکل بگیرد 
که متأسفانه شــناخت دقیقی از این ذائقه بومی 
وجود ندارد. اســتورها شــناخت دقیقی از رفتار 
مخاطــب نمی دهند و اگــر اطالعاتی می دهند 
بسیار سطحی است؛ یعنی عمالً دچار دور باطلی 
می شــویم که مخاطبان به جای اینکه در گیم و 
بازی به ســوی یک رفتار عمیق فرهنگی سوق 
یابند در حالت قشری و سطحی و ظاهری هدایت 

تولیدی  که  درحالی  می شوند، 
که می خواهــد روی مخاطب 
تأثیر بگذارد باید بتواند بیشتر 
روی عمق روح و روان وی تأثیر 
بگذارد و با آن ارتباط برقرار کند. 
وی با اشــاره به اینکــه بنیاد 
می توانست  رایانه ای  بازی های 
در ارتقای محتــوای بازی های 
رایانه ای نقش داشــته باشــد، 
می افزایــد: امــا بنیــادی که 
می بایستی ریل گذاری می کرد 
تا تیم های بازی ساز ایجاد شود 
و آن هــا را راهبــری می کرد تا 

ظرفیت های فرهنگ سازی رشد کند عمالً موفق به 
چنین کاری نشد. یعنی در حال حاضر مانند یک 
وصله نامناسب شده چون از پایه به درستی شکل 
نگرفته و عمالً نتوانست حوزه بازی های رایانه ای 
را راهبری کند و حتی موجب شــد فضای منفی 
در این حوزه شــکل بگیرد؛ چون به هرحال ما با 
یک رشد فزاینده مصرف در کشور مواجه هستیم 
و این بنیاد به جای اینکه فرصتی شود تا رفتارهای 
فرهنگی عمیق در کشور اتفاق بیفتد و تبادالت 
بین نســلی در حوزه فرهنگی شکل بگیرد، خود 

تبدیل به یک چالش شده است.
وی بــا بیان اینکه بنیاد ملــی بازی های رایانه ای 
ردیف بودجه دارد که رقم آن خیلی هم کم نیست 
و حدود ۲۰ میلیارد تومان می شود، می افزاید: اما 
بحث اصلی این است که بودجه چگونه هزینه شود 

و ریل گذاری ماجرا به چه شکلی باشد. 
وی در خصوص راهکار حل مشــکل پایین بودن 
کیفیت محتوای بازی های رایانه ای هم می گوید: 
این چالش راهکار کوتاه مدت و ســهل الوصولی 
ندارد. به هرحال یک فرصت تاریخی را از دست 
دادیم و عمالً یک سابقه ای شکل گرفته و تیم های 
بازی ســازی وجود دارند که بعضی از آن ها هیچ 
اعتقادی بــه بحث های فرهنگی ندارند، اما دارند 
بــازی تولید می کنند و اثربخش هســتند و آن 
ســو هم مخاطبانی وجود دارنــد که جذب این 
محصوالت شــده اند. مشکل ماجرا اینجاست که 
یک اقتصاد جذاب و تقاضای خوبی در این حوزه 
وجود دارد و همین موضوع سبب می شود عوامل 
اهرمی ماجرا که در سیاست گذاری و برنامه ریزی 
بایــد مداخله کنند و عمالً هم با محدودیت های 
منابــع و بودجــه مواجه می شــوند گاهی رویه 
سیاســت گذاری مناســب را از دست می دهند. 
موضوع خیلی پیچیده اســت و راهکار ساده ای 
ندارد. با وجود این بهترین راهکار این اســت که 

به جای تمرکز بر رفتار مصرف 
بازی های خارجی در جامعه به 
سمت بازارهای دیگر به ویژه بازار 
و  مذهبی  خانواده های  مصرف 
آن هایی که می خواهند به شیوه 
برویم،  کنند  زندگی  مسلمانی 
یعنی به سمت بازارهایی برویم 
که به آن ها توجه نشــده است. 
در این صورت می توان امیدوار 
بود بازار اصلی یا بازار عامی که 
در آن گیــم خارجی هم وجود 
بــه نوعی اصالح شــود  دارد 
وگرنه راهکار خاصی برای حل 
مشکل یاد شده وجود ندارد، چون ما سابقه ای از 
دست داده ایم و رفتارهای نامناسبی هم داشتیم 
کــه کارهای ضد فرهنگی هم در آن اتفاق افتاده 
اســت بنابراین به راحتی نمی توانیم در این حوزه 
چرخشی داشته باشیم و آن را ساماندهی کنیم. 

 تولید سفارشی بازی های رایانه ای »
جواب نمی دهد

حسن کریمی قدوســی، مدیر عامل سابق بنیاد 
بازی هــای رایانه ای نیز با اشــاره به اینکه تولید 
بازی هــای رایانه ای از حدود 1۲ ســال پیش تا 
کنون شرایط مختلف و فراز و نشیب های زیادی 
را تجربه کرده است، می گوید: االن محصوالت یا 
بازی ســازی ها در کشور به دو دسته تقسیم شده 
که یک دسته هدفشان را بازار داخل و موبایل قرار 
داده اند، چون تولید این بازی ها غالباً کم هزینه تر 
و زمان بازی ها نیز کمتر اســت و ســریع تر تمام 
می شــود؛ این بازی ها در مجموع از لحاظ کیفی 
در مقایســه با بازی های خارجی حرف چندانی 
برای گفتن ندارند. البته در بین بازی های موبایلی 
ایرانی هم بازی هایی هســتند که کیفیت خوبی 
دارند اما تعدادشــان قابل توجه نیست؛ 1۰-1۵ 
 بازی موبایلی با کیفیت داریم مثل: بازی پرسیتی، 
گل مراد، پسرخوانده. به عبارتی هر یک ماه یک بار 
یک بازی موبایلی خوبی تولید و عرضه می شود. اما 
یک دسته دیگر از بازی سازها که تعدادشان کمتر 
اســت هدفشان را بازارهای خارجی قرار داده اند و 
برای رایانه های شخصی یا گاه برای کنسول بازی 
می سازند که بتوانند در بازارهای خارجی منتشر 
کنند که این بازی ها از کیفیت خوبی برخوردارند، 
چون تمام سعی شان را می کنند تا استانداردهای 
خارجی را رعایت کنند. البته این محصوالت هم به 
کیفیت بازی های خارجی که با هزینه های بسیار 

سنگین تولید و عرضه می شوند، نیستند. 

وی در همیــن زمینه می افزایــد: وقتی در مورد 
بازی سازی صحبت می کنیم در مورد یک فناوری 
باال حرف می زنیم که این محصول برای تولید، نیاز 
به فناوری باالیی دارد، ما به خاطر تحریم ها کمی 
شــرایط مان برای جذب این دانش  و فناوری ها 
سخت است. اما در مجموع عملکردمان به نسبت 
کشورهای منطقه به جز کشور ترکیه بسیار خوب 
است. ترکیه هم چون توانست سرمایه بین المللی 

جذب کند موفقیت خوبی بدست آورده است.
وی در خصــوص کیفیــت تولیــدات بازی های 
رایانه ای ایرانی از لحاظ محتوا هم می گوید: کیفیت 
بازی هــای ما از لحاظ محتوا واقعاً متغیر اســت. 
بازی هایی هســتند که روی محتوای آن ها واقعاً 
کار شده، مثل همان بازی پرسیتی یا شهرسازی 
ایرانی و بازی پیر بابا که کامالً با تم ایرانی است و 
از نظر فنی و هنری، کاراکترها و داستان هایی که 
در آن روایت می شود از وضعیت خوبی برخوردار 
هســتند؛ اما این طور نیســت که بگوییم همه 
بازی ها از لحاظ محتوا وضعیت مناسبی دارند. از 
آن طرف هم بازی هایی هستند که بیشتر سعی 
کرده اند جنبه صنعتی، تجاری و سرگرمی موضوع 

را پررنگ کنند. 
وی در پاسخ به این پرسش که تولیداتی که بیشتر 
نقش سرگرمی را بازی می کنند بیشتر مربوط به 
کدام دسته از بازی های رایانه ای تولیدی هستند، 
می گوید: هر روز حدود 1۰ بازی رایانه ای در بازار 
داخلی منتشر می شــود اما در مجموع از لحاظ 
محتوایی ۵۰ درصد محصوالت تولید شده که واقعاً 
مخاطب دارند محتوای مناسبی دارند و ۵۰ درصد 
دیگر هم محتوا دارند اما بُعد سرگرمی شان بیشتر 

از فرهنگ سازی است. 
وی در پاســخ به این پرسش که ارتقای محتوای 
تولیدات بازی های رایانــه ای در حال حاضر با چه 
موانع عمده ای در ایران مواجه اســت، می گوید: به 
نظر می رسد هیچ وقت محتوا به صورت دستوری 
وارد بازی ها نمی شود. هیچ وقت این اتفاق نیفتاده 
و پس از این هــم نمی افتد. محتوا از دل یک تیم 
دغدغه مند بیرون می آید. می توان با پرداخت پول 
به یک تیم تولید، یک بازی رایانه ای را سفارش داد 
و حتماً هم چنین محصولی تولید می شود، اما به 
احتمال 99 درصد محصول تولید شده موفق از آب 
در نمی آید؛ اما اگر یک تیمی واقعاً دغدغه فرهنگی 
داشته باشد معموالً محصولی که تولید و روانه بازار 
می کند از لحاظ محتوا مناسب است؛ البته شاید از 
لحاظ درآمدزایی چندان موفق نباشد اما از لحاظ 
محتوا محصول خوبی است. اینکه برای ارتقای تعداد 
محصوالتی که از لحاظ محتوا وضعیت مناســبی 
دارند چه باید کرد، نخست اینکه تیم ها را به درستی 
شناسایی کنیم. شخص و یا مرجعی که قرار است از 
تیم ها حمایت مادی و یا معنوی کند باید تیم هایی 
را که واقعاً دغدغه فرهنگ ســازی در این حوزه را 
دارند و کارشان هم خوب است به درستی بشناسد، 
چون فقط داشتن دغدغه کافی نیست، باید کارشان 

در تولید بازی های رایانه ای هم مناسب باشد. 
دومین راهکار این است که ریسک کار تیم هایی 
را که محصول فرهنگی می سازند پایین بیاوریم، 
یعنی حمایت از تیم های دغدغه مند فرهنگی باید 

در قالب توانمندسازی شان باشد. 
نکته دیگر اینکه تغییر دادن محتوا توسط نهادی 
که می خواهد به هــر طریق بر محصول تولیدی 
نظارت کند معموالً به کار لطمه می زند و ســبب 
افت محتوای کار می شــود. البته نمی گویم نباید 
هیچ اعمال نظری صورت گیرد بلکه بحث بر سر 
میزان آن است، چون اعمال نظر یا تغییر محتوا 
موجب می شــود تیم بازی ساز، احساس تعلق به 
کارش را از دست بدهد و احساس کند محصول 

کم کم به سمت سفارشی شدن پیش می رود. 

روزانه 10 بازی رایانه ای در کشور تولید می شود

بازی های داخلی  و ضعف بازی نامه

متأسفانه بازی های 
رایانه ای داخلی 

هنوز درزمینه 
محتوا که باید 

مخاطب را از نظر 
فکری و روانی 
درگیر کنند به 

پختگی الزم 
نرسیده اند

بــــــرش
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علم و فناوری

توسط محققان یک شرکت دانش بنیان
 کیت ایرانی »تشخیص کرونا 

در ۵۵ دقیقه« ساخته شد
 تسنیم    محققــان یک شــرکت دانش بنیان 
وابســته به دانشــگاه صنعتی امیرکبیر کیتی را 
طراحی کردند که در مدت ۵۵ دقیقه و از طریق 

بزاق دهان، ویروس کرونا را تشخیص می دهد.
امیرعباس اسماعیل زاده، مدیر شرکت دانش بنیان 
»سالمت یار بهشت دایان« گفت: با پژوهش های 
 real-time pcr شبانه روزی، کیت مولکولی به روش
طراحی شد که می تواند در کمترین زمان و میزان 

ویروس، کرونا را در مخاط بیمار شناسایی کند.
وی با بیان اینکه کشورهای مختلفی درخواست 
دریافــت ایــن محصــول را دارند، گفــت: از 
کشــورهایی مانند آذربایجان، ترکیه، رومانی، 
اســپانیا و انگلســتان پیشــنهاد صادرات این 
محصول را داریم و در حال اخذ مجوزهای الزم 

برای صادرات به اروپا هستیم.
اسماعیل زاده با تأکید بر اینکه این کیت عالوه بر 
سرعت بخشی در روند تشــخیص، ارزآوری دارد، 
تصریح کرد: دقت کیت های طراحی شده در این 
شــرکت بین ۲.۵ تا 1۰ برابر بیشتر از کیت های 

وارداتی است.

خانه و خانواده

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور:
در حوزه زنان و کودکان 

خألهای قانونی داریم
 مهر    شــهناز ســجادی، دستیار حقوق 
شــهروندی معاون رئیس جمهــور در امور 
زنان و خانــواده درباره آخریــن وضعیت 
الیحه منع خشــونت علیه زنــان گفت: با 
اتفاق اخیر بــرای رومینا  توجه به وقــوع 
اشــرفی این الیحه در نوبــت لوایح دولت 
قــرار دارد و همچنان منتظر بررســی آن 
توســط کمیســیون لوایح هســتیم. البته 
بــه دلیل وقوع اتفاق اخیر بررســی آن در 

اولویت قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در خصوص قتل رومینا اشــرفی 
دارای خأل قانون هستیم و متأسفانه برای قتل 
فرزند توسط پدر یا جد پدری مجازات بازدارنده 

و کافی وجود ندارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در پی این اتفاق، 
احساســات عمومی جریحه دار شــده و همه 
معتقدند چرا مجازات قتل فرزند تنها ۳ تا 1۰ 
سال حبس بوده و امکان قصاص وجود ندارد؛ به 
همین منظور این الیحه برای رفع خأل قانونی 

باید تصویب شود.

زیارت

در صورت ادامه روند کرونا در عراق
 لغو پیاده روی اربعین 

دور از انتظار نیست
 فارس    حجت االسالم حمید احمدی، معاون 
فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین با اشاره به شیوع 
کرونا و تأثیر آن در منطقه گفت: شــیوع کرونا 
برپایی اربعین حسینی را با احتماالتی روبه رو 
کرده است که برای جلوگیری از تعطیلی این 
حماسه عظیم باید برنامه ریزی دقیقی صورت 
گیرد. البته تا زمانی که وضعیت شهرهای نجف 
و کربال سفید یا زرد نشود، احتمال عدم برپایی 

پیاده روی اربعین نیز دور از انتظار نیست.
محمدمهدی شــریفی تبار، معاون هماهنگی و 
امور استان های کمیته فرهنگی آموزشی اربعین 
نیز با بیان اینکه گمانه زنی هایی درباره وضعیت 
پیاده روی اربعین شده است، خاطرنشان کرد: 
وضعیت سیاسی عراق به تازگی به ثبات رسیده 
اســت و روند پیاده روی اربعین نیز مشــخص 

نیست و ما منتظر تصمیم عراقی ها هستیم.
وی افزود: مباحثی مطرح شــده، اما نمی توان 
تصمیم قاطعــی در این زمینه اتخاذ کرد؛ چرا 
که عراق، میزبان اســت و آن ها فعالً تصمیمی 

نگرفته اند.

محیط زیست

هشدار فرمانده یگان حفاظت محیط زیست
وقوع آتش سوزی در مراتع و 

جنگل ها با گرم شدن هوا
 باشــگاه خبرنگاران جوان    فرمانده یگان 
حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست نسبت 
به وقوع آتش ســوزی در مراتــع و جنگل ها با 

گرم تر شدن هوا هشدار داد.
ســرهنگ جمشــید محبت خانی گفت: در 
دو ماه نخســت امســال در مقایسه با دو ماه 
 نخست سال گذشته با کمک مردم و رسانه ها 
آتش سوزی کمتری اتفاق افتاد، اما با توجه 
بــه اینکه فصل بهار فصــل زاد و ولد حیات 
وحش اســت حتــی کمترین میــزان آتش 
ســوزی هم مخاطرات زیادی بــرای حیات 

وحش به همراه خواهد داشت.
فرمانــده یــگان حفاظت ســازمان حفاظت 
محیط زیســت با اشــاره به اینکه ۷۰ درصد 
آتش سوزی های سال گذشته به دلیل عامل 
انسانی و غیرعمد بوده است، افزود: مطمئن 
نشــدن از خاموش شــدن آتش توسط افراد 
یکی از عوامل آتش ســوزی مراتع اســت و 
وزش باد ســبب شعله ور شدن آتش و انتشار 

آن به مناطق اطراف می شود.

آموزش

توسط یک مدیر آموزش و پرورش
 زمان و چگونگی نام نویسی 
در مدارس کشور اعالم شد

 ایرنا    زهرا مظفر، مدیرکل ارزیابی عملکرد 
و پاسخگویی به شــکایات وزارت آموزش و 
پرورش در خصوص نام نویســی مدارس در 
ســال تحصیلــی 1۴۰۰-1۳99 گفت: تنها 
نام نویسی در پایه اول دوره ابتدایی، هفتم و 
دهم دوره متوسطه صرفاً به صورت حضوری 
و با حضور اولیا در مدارس انجام می شــود. 
برای ســایر پایه ها نیاز به حضور در مدارس 
نیســت و ثبت نام در پایه باالتر توسط خود 

مدرسه انجام می شود.
مظفر افزود: نام نویســی پایه اول تحصیلی از 
اول خــرداد و ثبت نام پایه های هفتم و دهم 
دوره اول و دوم متوسطه از ابتدای تیر انجام 

می شود.
مدیــرکل ارزیابــی عملکرد و پاســخگویی 
به شــکایات وزارت آمــوزش و پرورش در 
ادامه خاطرنشــان کرد: زمــان ثبت نام برای 
تمام دوره ها در شــرایط عادی تا ۳1 مرداد 
 اعالم شــده و مدارس و اولیــا باید ثبت نام 
دانش آموزان را تا آن زمان جمع بندی کنند.

فراسو

تهدید تحدید
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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 قاضی الحاجات

کدام یک نیازمنداصالح است، جی 7 یا شورای امنیت؟ 

بلوک بندی جدید واشنگتن علیه پکن
  جهان/ مهدی خالدی  رئیس جمهور آمریکا 
می گوید نشست گروه7 )جی7( که قرار بود اواخر 
ماه جاری میالدی )ژوئن( در کشــورش برگزار 
شود را به پایان سال موکول می کند؛ حال آنکه 
وی معتقد اســت این قالب سیاسی - اقتصادی 
دیگر کارآمد نیست و باید کشورهای بیشتری در 
آن دخیل باشند. دونالد ترامپ در این باره گفته 
اســت: »جی 7 در قالب فعلی یک گروه منسوخ 
شده اســت و نمی تواند نماینده پیشرفته ترین 
 اقتصادهای جهان باشــد. از اســترالیا، روسیه، 
کره جنوبی و هند برای پیوســتن به این جمع 
دعوت می کنم«. G7 ســازمانی متشکل از هفت 
اقتصاد بزرگ و پیشــرفته جهانی است. کانادا، 
فرانســه، آلمان، ایتالیا، ژاپــن، بریتانیا و آمریکا 
اعضای این گروه هستند. روسیه در 1998 و تنها 
چند ســال پس از پایان جنگ سرد به عضویت 
 G8 این گروه درآمد. در آن زمان این گروه با نام
معروف شد، اما پس از جدایی کریمه از اوکراین 
و الحاق آن به خاک روســیه در سال 2014 این 
عضویت به حالت تعلیــق درآمد. به این ترتیب 

گروه 8 به گروه 7 تغییر نام داد.

یارکشی جدید علیه پکن»
اضافه شــدن کشــورهای جدید به این گروه، 
غیبت چین از جمع اقتصادهای برتر دنیا را بیش 
از پیش نمایان و این گمانه زنی را مطرح می کند 
که شاید ترامپ قصد دارد آن را به بلوکی برای 
تقابل با پکــن تبدیل کند. ایــن گمانه وقتی 
جدی تر می شــود که یکی از سخنگویان کاخ 
سفید می گوید ترامپ قصد دارد موضوع چین 
 را در نشست امسال مطرح کند. مهدی مطهرنیا 

در این باره توضیح می دهد: اولویت سیاســت 
کالن ایاالت متحده فارغ از اینکه چه کســی بر 
کرسی ریاســت جمهوری در کاخ سفید تکیه 
زده باشد، مهار و کنترل چین و تثبیت هژمونی 
آمریکاست. در این راستا ایجاد اجماع ضدچینی 
در دستور کار مقام های واشنگتن قرار گرفته و 
در مــوازات آن آمریکایی ها به دنبال بازتعریف 
نهادهای بین المللی در جهت منافع خود هستند. 
این کارشناس مسائل آمریکا افزود: همان گونه 
که در باب ســازمان ملل، ســازمان بهداشت 
جهانــی، پیمان آب و هوایــی پاریس، برجام و 
حتی ناتو اتفاق افتاد، آمریکا به بازتعریف معنادار 
درباره ادامه حضورش در این نهادها پرداخته که 
همین بازبینی در مورد جی 7 نیز صورت گرفته. 
این جهت گیری راهبردی به واســطه دکترین 
»بازیگر دیوانه« با غلظت باالتری در دوره ترامپ 
نمود بیشتری پیدا کرده و به همین دلیل است 
که شــخص »دونالد« در ارتباط با سازمان ها و 

اتحادهای بین المللی موضع گیری های بســیار 
صریح و تندی داشته است. مطهرنیا ادامه داد: 
حال به نظر می رســد بحران کرونا و در پی آن 
به راه افتــادن پروپاگاندای غرب علیه چین به 
عنوان کشوری که منشــأ این ویروس بوده، به 
واشنگتن این فرصت را داده تا اتحاد ضدچینی 
 خود را عملیاتی کند. آنچه امروز در قالب اصالح 
جی 7 به راهبری آمریکا در حال نمود اســت 
ایجاد یک ائتالف بین المللی علیه پکن اســت 
که در ادامه تمام رویکرد های ضدچینی دولت 
ترامپ از به راه انداختن جنگ تجاری تا مداخله 
در بحران های تایوان، هنگ کنگ و ماجراجویی 
در آب های دریای چین جنوبی صورت می گیرد.

اصالح ساختار شورای امنیت چه می شود؟»
درخواست ترامپ برای اصالح جی 7 در حالی 
اســت که این کشــور با هرگونه انجام تغییر و 
افزایش احتمالی اعضای دائم شــورای امنیت 

سازمان ملل مخالفت می کند. ساختار شورای 
امنیت ســازمان ملل که متشکل از پنج کشور 
پیروز جنگ جهانی دوم )آمریکا، انگلیس، فرانسه، 
روسیه و چین( است که از حق انحصاری وتو هم 
برخوردار هستند به اذعان بسیاری از تحلیلگران 
به شدت غیر قابل قبول است. مهدی مطهرنیا 
با ذکــر این نکته تصریح می کنــد: همان گونه 
که گفته شــد رویه مقام های ایاالت متحده در 
برخورد با سازمان های بین المللی اصالح آن ها 
برای تحکیم هژمونی خود است، بنابراین در این 
مقوله هرگونه تغییر در ساختار شورای امنیت 
سازمان ملل از آنجا که به ضرر آن هاست مد نظر 
نیست. این تحلیلگر مسائل آمریکا در انتها تأکید 
کرد: امروز ساختار غلط شورای امنیت از سوی 
بسیاری از کشورها زیرسؤال رفته؛ ایران و ترکیه 
به نبود حتی یک کشــور مسلمان در این نهاد 
مهم که بتواند منافع جوامع مسلمان را تأمین 
کند معترض هستند. کشور های بزرگ آمریکای 
التیــن و دولت هــای آفریقایی هم خواســتار 
مشارکت بیشتر در این نهاد تصمیم گیر هستند. 
حتی کشورهایی نظیر آلمان، ایتالیا و اسپانیا هم 
با این نحوه تصمیم گیری در شورای امنیت که 
پنــج عضو همه کاره بوده و از حق وتو برخوردار 
باشــند و دیگران تنها نظاره گر، گله دارند. پس 
به نظر می رســد دعوت ترامپ از چند کشــور 
دیگر برای مشــارکت در جی 7 را نباید چندان 
به فال نیک گرفت، چرا که به نظر می رســد در 
ادامه رویکرد ضد چینی او صورت می گیرد. اگر 
قرار به اصالح نهادهای بین المللی اســت باید 
 از »دونالد« پرســید کدام نیازمند اصالح است؛ 

جی 7 یا ساختار شورای امنیت؟ 

یورونیــوز: دولت ونزوئال پس از ســه دهه 
ثبــات قیمت، تصمیم گرفــت ضمن اعمال 
سهمیه بندی بنزین، بهای آن را نیز بیش از 

دو برابر کند.
اوراق  بــدون  هــزاران مهاجر  فرانس 24: 
یــا همان »جلیقه ســیاه« مقیــم پاریس با 
درخواست قانونی شدن وضعیت حضور خود 

در فرانسه تظاهرات کردند.
ایسنا: وزیر امور خارجه پاکستان با نگارش 
نامه ای به رهبران ســازمان ملل و شــورای 
امنیت، خواســتار مداخله این سازمان برای 
جلوگیری از تنش ها در جنوب آسیا و حل و 

فصل صلح آمیز مناقشه کشمیر شد.

هشدار نیویورک تایمز
ترامپ آمریکا را به گرداب ©

نژادپرستی می کشاند
 فــارس: نیویورک تایمــز در یادداشــتی، 
با مقایسه سخنان ترامپ با اظهارات تاریخی 
رئیس پلیس میامی که به نژادپرستی مشهور 
بوده، درباره آغاز چرخه  ای از خشــونت های 
نژادپرســتانه در آمریکا هشــدار داد. در این 
گزارش گفته شــده آنچه ترامپ در حساب 
توییتری خــود درباره معترضان در شــهر 
مینیاپولیس به کار برد در واقع نشأت گرفته 
از اظهارات رئیس پلیس میامی در نشســت 
خبری ســال 19۶7 است. ترامپ پیشتر در 
توییت خــود معترضــان را »اراذل« خطاب 
کرده و گفته بود: وقتی غارتگری شروع شود، 

تیراندازی هم شروع خواهد شد.
نویســنده گزارش به بازتاب تاریخی و منفی 
گسترده ســخنان رئیس پلیس وقت میامی 
به عنوان رویکردی نژادپرســتانه در آن زمان 
اشــاره کرده که به آغــاز دوری از تنش ها و 
درگیری هــای نژادی در آمریکا منجر شــد 
و حتی تا چندین ســال ایــن اعتراض ها به 
خونین ترین شــکل ادامه یافــت، صدها نفر 
کشته و زخمی شدند و در نهایت نیز به قتل 
»مارتین لوتــر کینگ« پــس از بهار 19۶8 

منجر شد.
در پایان گــزارش، نیویورک تایمــز به دالیل 
حادثه شــورش ها و درگیری های نژادی آمریکا 
در همان ســال های پایان دهه 19۶0 و 1970 
و نقــش مســئوالن و زمینه هــای اجتماعی 
اشاره شــده و به نظر می رسد نویسنده تالش 
داشته با مقایســه اظهارات ترامپ با اظهارات 
نژادپرســتانه رئیــس پلیس میامــی در آن  
 سال ها، به مســئوالن فعلی آمریکا یادآور شود 
همان گونه که سخنان وقت رئیس پلیس میامی 
به زنجیره ای از خشونت ها و درگیری های نژادی 
 در آمریکا برای چندین ســال متوالی دامن زد، 
در حال حاضر نیز اظهارات ترامپ با شعله ور تر 
کردن مســائل نژادی، می تواند آمریکا را به 

چرخه همان خشونت ها بکشاند.
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درگیری شدید بین نیروهای هادی و مقاومت در مأرب

یک گام تا فتح نفت©
وقــوع درگیری  از  منابع یمنی  جهان: 
شــدید بین نیروهای دولت نجات ملی و 
نیروهای دولت مستعفی یمن به ریاست 
»عبدربه منصور هادی« در شــمال غربی 
اســتان مأرب واقع در شمال شرق یمن 
خبــر دادند. ایــن درگیری ها در منطقه 
َمدِغل الِجدعان در شــمال غرب استان 

مأرب شدیدتر است.
شبکه المیادین با اعالم این خبر افزود: جنگنده های ائتالف سعودی نیز با هدف 
کمک به نیروهای هادی و ممانعت از پیشروی ارتش و کمیته های مردمی، چندین 

نقطه را بمباران کردند.
در دو روز گذشــته نیروهای مقاومت پس از درگیری های شدید با نیروهای 
هادی، بر رشــته کوه های التــالل الُحمر و العلق و منطقــه الباطن در مأرب 

تسلط یافتند.

با دستور دولت انجام می شود

قرنطینه در تمامی استان های عراق©
ایســنا: دولت عراق مقررات منع آمد و شد کامل را در تمامی استان های کشور 
به مدت یک هفته از روز یکشنبه اعمال می کند. از سوی دیگر، مسئوالن عراقی 
از ادامه تعلیق پروازهای عراق به دلیل تدابیر مقابله با کرونا خبر دادند. هواپیمایی 
عراق در بیانیه ای اعالم کرد به منظور تدوین تدابیر ویژه برای جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا و بررسی ماهیت آمادگی های بهداشتی و پیشگیرانه، کمیته عالی 
بهداشــت و ســالمت ملی تصمیم گرفت تعلیق پروازهــای داخلی و خارجی و 
پروازهای اســتثنایی جهت خارج کردن عراقی ها در کشورهای دیگر را تا ششم 

ژوئن تمدید کند.

بن سلمان وقت و هزینه زیادی صرف بازی های کامپیوتری می کند

ولیعهد گیمر!©
جهان: ســایت متخصص در بازی های 
کامپیوتــری dotesports اعــالم کــرد 
محمد بن ســلمان بیــش از ۶هزار دالر 
برای بازی کامپیوتری Dota2 خرج کرده 
و می خواهد در رقابت بین المللی 2020 

این بازی شرکت کند. 
این سایت اعالم کرد: محمد بن سلمان از 
طریق حساب Purrrrrfect Devil Angel Yukeo در این بازی ها شرکت می کند. 
این هزینه جنون آمیز برای محمد بن سلمان مسئله تازه ای نیست. او در طول سه 
سال گذشته حدود ۶9هزار و 494 دالر تنها برای Battle Pass و در سال 2018نیز 

42 هزار و 100دالر هزینه کرد.
او از ســال 2011 در Steam فعال بوده و بیش از هزار بازی در Dota با 5هزار و 
772 برد و 5هزار و 4۶7 باخت انجام داده است. وی 9هزار و 4۶ ساعت را در بازی 

Dota و 550 ساعت را در Team Fortress2 سپری کرده است.

تجمع صدها اسرائیلی در حمایت از جوان معلول فلسطینی

آش شور و درآمدن صدای آشپز!©
آناتولی: صدها فعال اسرائیلی در اعتراض 
به شهادت جوان معلول ذهنی فلسطینی 
به دست نظامیان رژیم صهیونیستی در 
قدس اشــغالی تظاهــرات کردند. برپایه 
این گزارش، معترضان شعارهایی را علیه 
»خشــونت پلیس« این رژیم ســر دادند. 
معترضان با سر دادن شعار هایی، شهادت 
ایاد الحالق را محکوم کردند و پالکاردهایی را در دســت داشــتند که روی آن ها 
عبارت های »زندگی فلسطینی ها مهم اســت«، »فلسطینی بودن جرم نیست« و 

»عدالت برای ایاد« نوشته شده بود.

  نمابر تحریریه:     37۶10087 -37۶84004  )051(
)051(   امور مشترکین:                 37۶18044-5 
  روزنامه گویا:                       37۶51888   )051(
  روابط عمومی:                    37۶۶2587   )051(
  ارتباطات مردمی:                37۶1008۶   )051(
  سازمان آگهی ها:                       37088   )051(
)051(   37۶28205                                             
                                      فاکس: 37۶10085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 91735  
  تلفن:                           )9 خط(  37۶85011 )051(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 33۶ 
 تلفن:                      ۶182   و   ۶۶937919 )021(
 نمابر:                                     ۶۶938013  )021(
 پیامک:                                            30004567

خبر بدون تیتر

اتاق فکر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 دوشنبه 12 خرداد 1399  9 شوال 1441 1 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9259

ینگه دنیا در خشم و آتش
 جهان  با ورود به ششمین شب اعتراض ها در آمریکا، رفته رفته 
ایالت های مختلف این کشور از نیروی ارتش برای کنترل اوضاع 
استفاده می کنند. این نخستین بار در 30 سال گذشته است که 
متوسل  مردمی  اعتراض های  کردن  آرام  برای  ارتش  به  آمریکا 
می شود. پیش از این ارتش آمریکا در سال 1992 و اعتراض های 
گسترده به مرگ رادنی کینگ، دیگر شهروند سیاه پوست آمریکایی 

به دست مأموران پلیس به خیابان ها آمده بود.
به گزارش یورونیوز، مقام های محلی در مینیاپولیس،  محل وقوع 
حادثه از بســیج عمومی 13 هزار نیــروی گارد ملی برای کنترل 
اوضاع خبر داده اند. تیم والتس،  فرماندار ایالت مینه سوتا از عبارت 
»شورشی«  برای معترضان استفاده و در توجیه این رفتار گفته است: 
ناآرامی  های جاری به طور کامل بی ارتباط با قتل جرج فلوید بوده 
و موضوع اصلی دامن زدن به ترس و بی ثباتی در شــهرهای بزرگ 
است. در دیگر شهرهای بزرگ آمریکا از جمله واشنگتن دی سی و 
در مقابل کاخ سفید هم گارد ملی مستقر شده، همچنین تا کنون در 
25 شهر آمریکا در 1۶ ایالت، حکومت نظامی و قانون منع آمد و شد 
اعالم شده است.با وجود این، روز به روز به کیفیت و کمیت معترضان 
آمریکایی اضافه می شود و در کنار گروه های مختلف مردمی که به 
خیابان آمده اند، گروه های اجتماعی هم با معترضان اعالم همبستگی 

کرده اند. به عنوان مثال گروه هکرهای »انانیموس« با انتشار یک نوار 
ویدئویی، ضمن محکوم کردن رفتارهای تبعیض آمیز و خشونت بار 
پلیس آمریکا، علیه نیروهای امنیتی »مینیاپولیس« برای قتل شهروند 

سیاه پوست اعالم جنگ کردند.
در این وید ئو تصریح می شود: وحشیگری پلیس و قتل، یک معضل 
گسترده در ایاالت متحده آمریکا محسوب می شود که بدون شک 

تقریباً تمامی مناطق این کشور را آلوده کرده است.
این عضو انانیموس ســپس تأکید کرد: مردم آمریکا از فســاد و 
خشونت اداره پلیس که مسئول حفظ امنیت جامعه است، خسته 
شده اند. در کنار این اتفاق ها دارنال فریزیر )Darnella Frazier( دختر 
نوجوانی که تصاویر زمان قتل »جرج فلوید« شــهروند سیاه پوست 
آمریکایی را رســانه ای کرده بود، اعــالم کرد پیام های تهدیدآمیز 
دریافت کرده است. این نوجوان 17 ساله در فیس بوک اعالم کرده 
از زمان انتشــار این تصاویر، پیام های متعددی را به صورت آنالین 

دریافت کرده است.

چهره ها و حرف ها»
در حاشیه این اتفاق ها اما واکنش سیاستمداران آمریکایی در نوع 
خودش جالب اســت؛ زمانی که االغ ها و فیل ها موضعی مشــابه 

می گیرند. ترامپ همچنان معتقد اســت معترضان، آشوب طلب 
هستند و آن ها را تهدید به تیراندازی می کند و بایدن هم تنها به این 
جمله که تخریب اموال بد است بسنده کرده است. کمپین انتخاباتی 
او هم در تأمین وثیقه برای افسر پلیس قاتل مشارکت کرده است. 
افسر پلیسی که فلوید را کشته به جرم قتل بازداشت و برای او وثیقه 

500هزار دالری تعیین شد.
یکی دیگر از حواشی، موضع گیری سخنگوی وزارت خارجه چین 
اســت. هوا چون اینگ،  در پاســخ به دخالت های آمریکا در امور 
هنگ کنگ توییت کرد و نوشت: »نمی توانم نفس بکشم«. این جمله 
شــعار اصلی معترضان این روزها در آمریکاست و اشاره به آخرین 
جمالت جرج فلوید پیش از خفگی دارد. فرماندار مینه ســوتا هم 
گفته است نهادهای حاکمیتی پس از این به تمام مکالمات مردم 

گوش خواهند داد.
مارگاریتا سیمونیان، مدیر شبکه راشاتودی هم در کانال تلگرامی 
خود به دخالت های آمریکا در کشورهای دیگر اشاره کرده و نوشت: 
اعتراض هایی که اکنون در ایاالت متحده در جریان است می توانست 
در هر کشــوری به سرعت به تغییر رژیم منجر شود، اما در آمریکا 
چنین اتفاقی رخ نمی دهد. چرا؟ زیرا آمریکای دومی نیست که به 

اعتراض ها و تغییر رژیم کمک کند. 

گزارش خبری
با گذشت یک هفته از قتل مرد سیاه پوست، آمریکا همچنان ناآرام است

سازمان موقوفات ملک وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد محصول سردرختی باغات خود را از طریق مزایده و به شرح زیر به 
فروش برساند.

مبلغ سپرده لایرنوع محصولمساحتمحل باغنام باغ

باغ رضوی ۲
کیلومتر ۲ جاده چناران مشهد سمت 

400.000.000هلو و شلیل16/1 هکتارچپ روبروی جاده جمع آب

باغ ملک
چناران بلوار شهید مطهری جنب 

300.000.000آلو )شمس و درگزی(5/3 هکتاربیمارستان ثامن االئمه )ع(

متقاضی��ان خری��د می توانن��د جهت رویت باغات از تاریخ انتش��ار ای��ن آگهی به آدرس های ف��وق الذکر مراجعه ، ضم��ن دریافت فرم 
ش��رکت در مزایده ، پیش��نهادات مکتوب خود را در پاکت سربسته به انضمام مبلغ سپرده حداکثرتا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 
99/03/21 به دبیرخانه سازمان به آدرس مشهد احمدآباد- بلوار بعثت بین رضا و طالقانی پالک 50 تلفن 38421523 تحویل و رسید 

دریافت دارند . مزایده به صورت کتبی بوده و با برنده مزایده قرارداد منعقد خواهد شد.
 س��ازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیش��نهادات مختار خواهد بود به پیشنهادات مبهم ، مشروط و پیشنهاداتی که فاقد 

سپرده باشد و یا بعد از موعد مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 سازمان موقوفات ملک
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آگهی مزایده فروش سردرختی  انواع آلو ، هلو و شلیل سازمان موقوفات ملک 
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آگهی مزایده واحدهای آپارتمانی 
آس�تان قدس رضوی در نظر دارد تعدادی از آپارتمان های احداثی واقع در 
محدوده فرامرز عباس�ی را با ش�رایط  نقد از طریق مزایده عمومی در روزهای 

یکشنبه الی سه شنبه هر هفته واگذار نماید.
متقاضیان محترم می توانند جهت كس�ب اطالعات بیش�تر به سالن مزایده زمین واقع در نبش 
می�دان بوعلی- معاونت امالک و اراضی آس�تان قدس رضوی مراجع�ه نمایند و یا از طریق 

سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به تکمیل اطالعات اقدام نمایند.
  vagozari.aqr .ir  :شماره تماس:  31437064  - 31437060    سایت اینترنتی
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اداره كل بهزیستی خراسان رضوی در نظر دارد انجام خدمات مشاوره صدای مشاور 1480 را واگذار نماید:
* موضوع مناقصه: واگذاری امور خدمات صدای مشاوره 1480 استان.

* مبلغ سپرده تضمین شركت در مناقصه: مبلغ 310/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز 
وجه نقد به حس�اب بانک مركزی به ش�ماره 4060034507655940 به نام حساب تمركز وجوه سپرده به 

IR 660100004060034507655940 شماره شبا
* مهلت دریافت اسناد مناقصه:  از تاریخ درج آگهی تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 99/3/21

setadiran.ir آدرس دریافت اسناد مناقصه: سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی*
*مهلت تحویل پاكات: تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 99/4/3

setadiran.ir آدرس تحویل پاكات: سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی*
*تاریخ بازگشایی پاكات: ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 99/4/4

*تاریخ اعتبار پیشنهاد سه ماه پس از بازگشایی پاكات می باشد.

آگهی مناقصه خدمات مشاوره ای به صورت حجمی
اداره کل بهزیستی خراسان رضوی- نوبت اول

اداره امور پشتیبانی و مهندسی بهزیستی خراسان رضوی شناسه آگهی860312/م الف961

ش�ركت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رض�وی در نظر دارد فراخ�وان ارزیابی كیفی جه�ت برگزاری مناقص�ات عمومی یک مرحل�ه ای خدمات 
پیمانکاری زیر را از طریق سامانه تداركات 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 كاشمر به شماره فراخوان 2099001446000014

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

كلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی كیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی كیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی 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 مذكور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت ش�ركت 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 كیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی كیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 99/03/22

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

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

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

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