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یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

»رشــوه خواری و رباخواری به صورت علنی و غیرعلنی در جامعه بیداد می کند«. این 
هشدار دقیق و تکان دهنده را آیت اهلل جنتی، تیر سال 1391 طی سخنرانی در محفل 
بزرگداشت شهدای هفتم تیر دادند. با تأسف این هشدار نیز مانند بسیاری از هشدارهای 
اساسی دلسوزان این دیار و انقالب، جدی گرفته نشد، حتی وقتی چنین آشکار از سوی 

اصلی ترین مقام های نظام بر آن تأکید شد. حدود هشت سال...

 انقالبیون ویترینی را 
به مرخصی بفرستید!

یک عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت وگو با قدس عنوان کرد

نبود انسجام بین بخشی برای اجرای سیاست های جمعیتی

 سیاســت  رهبر معظم انقالب اسالمی 
در ســخنرانی زنده  تلویزیونی به مناسبت 
سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( بنیان گذار 
»تحول خواهــی،  اســالمی،  جمهــوری 
تحول انگیزی و تحول آفرینی« را از مهم ترین 
خصوصیات امام راحل عظیم الشأن خواندند 
و تأکید کردند: برای زنده ماندن انقالب باید 
با درس آموزی از ایــن ویژگی نرم افزاری و 
عملیاتــی امام، رویکــرد تحولی و گرایش 

پرشتاب به »بهتر شدن و حرکت جهشی« را، 
در همه  زمینه ها به خصوص در زمینه هایی 
که بی تحرکــی یا عقب گرد داشــته ایم با 
جدیت دنبال کنیم. ایشــان، امام خمینی 
را »امام تحول« نامیدنــد و افزودند: امام از 
دوران مبارزات تا پایان حیات مبارکشــان 
در میدان عمــل نیز در نقش یک فرمانده 
بی نظیر، روند تحول خواهــی را رهبری و 
اقیانوس عظیم ملت ایران را در مسیر تحقق 

اهــداف، توفانی و متالطــم می کرد. رهبر 
انقالب اسالمی در تبیین تحوالت ایجادشده 
در پرتو روحیه  تحول آفرینی امام، به »تبدیل 
روحیه  خمودگی و تســلیم ملت ایران به 
روحیه ای مطالبه گر« اشاره کردند و افزودند: 
امام عظیم الشــأن، ملت ایــران را از ملتی 
بی تحرک که فقط به فکر زندگی شخصی 
خود بود، به ملتــی مطالبه گر و حاضر در 
میــدان تغییر داد که این ویژگــی از آغاز 

نهضت در سال ۴1 و پس از آن 1۵ خرداد 
۴۲ تا مبارزات منتهی به پیروزی انقالب و 
سال های پس از آن، نمایان و مشهود است. 
ایجاد تحول در نگاه حقارت پندارانه  ملت در 
برابر »قدرت های خارجی و حتی مسئوالن 
دون پایه  رژیم پهلوی« به »ملتی دارای اعتماد 
به نفس و عزت ملی و مؤثر در سرنوشــت 
کشور« دومین نکته ای بود که رهبر انقالب 

در تبیین نتایج...
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گفت وگو با محمد قائم  خانی به 
انگیزه انتشار  نخستین رمانش 

به دنبال 
خدا در 

»کافه پیپ« ...

پای وزیر از انتخابات 
فدراسیون فوتبال بریده شد

راه نامزدی دایی 
و مهدوی کیا برای 

ریاست باز شد

  حضرت آیت اهلل خامنه ای در مراسم سالروز رحلت بنیان گذار انقالب 
با تبیین ابعاد شخصیتی حضرت امامw ترسیم کردند 
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قصه نخستین سند مکتوب انقالب اسالمی
 آستان  رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( ظهر 1۴ دست نوشته مورد اشاره مقام معظم رهبری در سخنان 14 خرداد از بنیان گذار انقالب)ره( چه بود؟

خرداد در سخنرانی  خود به مناسبت سالگرد رحلت 
امام خمینــی)ره(، به دست نوشــته ای از بنیان گذار 

 ............ صفحه 3انقالب)ره( اشاره کردند که...
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گفت و گو با دکتر شریف لکزایی اسماعیل هنیه تشریح کرد ترامپ به امید مذاکره با ایران، از آزادی مایکل وایت ذوق زده شد

:jامام علی
پیروز نشد آن که 

گناه بر او چیره 
گشت و آن که با 

بدی غلبه یافت، 
مغلوب شد.  
نهج البالغه- 
حکمت 327
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 w در نگاه فلسفی امام
تجربه و عرف کنار گذاشته نمی شوند

4 راهبرد برای مقابله با 
معامله قرن و الحاق کرانه باختری

ظریف: مشاوران شما 
قمار احمقانه ای انجام دادند

آگهی مناقصه 
شماره )) 2099001004000032 (( 
 در سامانه تداركات الكترونیكی دولت

بر اساس ماده 13 قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه به 
شرح زیر بصورت مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار میگردد:        

1-  دستگاه مناقصه گزار :
ش�ركت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل كش�ور به نشانی تهران - بزرگراه 

مدرس– خیابان وحید دستگردی – خیابان فرید افشار - نبش بلوار آرش
2- ش�رح پروژه: عملیات تكمیلی تقاطع غیر همسطح میدان هزار سنگر آمل، با 

مدت اجرای كار 15 ماه، در استان مازندران
 3-  سیر مراحل دریافت اسناد و برگزاری فرآیند مناقصه:

آدرس ب�ه  دولت)س�تاد(  الكترونیك�ی  ت�داركات  س�امانه  طری�ق  از  صرف�ًا   
 http://www.setadiran.ir   و مهلت دریافت اسناد از سامانه مذكور حداكثر تا تاریخ 

1399/03/21 میسر خواهد بود.
ضمنًا مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذكور، مراحل ثبت 
ن�ام در س�ایت فوق و دریاف�ت گواهی امض�ای الكترونیكی را جهت ش�ركت در 

مناقصه به انجام رسانند. تلفن پشتیبانی سامانه : 41934 
4- محل تحویل پاکت شرکت در مناقصه:

 )صرفا پاكت الف( اداره كل امور پیمان ها و رسیدگی فنی– شركت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل كشور حداكثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1399/03/31و 
تاری�خ جلس�ه مناقص�ه س�اعت 12روز یكش�نبه م�ورخ 1399/04/01 می باش�د. 
م�دت اعتبار پیش�نهادات 3 ماه از تاریخ فوق می باش�د. و در ص�ورت لزوم یكبار 

قابل تمدید می باشد. 
5- برآورد : براساس فهرست بهای پایه راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1399 

به مبلغ 306,070,607,314  ریال میباشد.
) ضمن�ًا انعقاد قرارداد بر اس�اس فهرس�ت بهای تجمیع ش�ده راه، باند فرودگاه و 

زیرسازی راه آهن می باشد(
6- مبلغ تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار: 9،000،000،000 ریال تعیین 

میگردد. 
7- مهندسین مشاور طرح: هگزا ) تلفن : 41662000 (

ضمن�ا آگه�ی مناقص�ه از طری�ق پای�گاه ملی اط�اع رس�انی مناقصات به نش�انی                         
http:\\iets.mporg.ir  نیز قابل دسترسی است.
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آگهی فراخوان عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان

 اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان 

تعدادد نیروها و ماشین آالتمساحت اراضی)هکتار(شهرشهرستانردیف

سه دستگاه خوردو و 8 نفر نگهبان6098زاهدانزاهدان1

حوزه سراوان2
یک دستگاه خودرو و 3 نفر نگهبان6223سراوان
یک دستگاه موتور سیکلت و 1 نفر نگهبان1451جالق

یک دستگاه موتور سیکلت و1 نفر نگهبان214سیرکان
665سورانحوزه سوران3

یک دستگاه خودرو و2 نفر نگهبان 60هیدوچ

حوزه سیستان4
زابل

94

یک دستگاه خودرو و 2 نفرنگهبان
یک نفر نگهبانهیرمند
یک نفر نگهبانزهک

یک دستگاه خودرو و 1 نفر نگهبان283خاشخاش4
یک دستگاه خودرو  و 1 نفر نگهبان338میرجاوهمیرجاوه5
یک دستگاه خوردو  و2 نفر نگهبان1852مهرستانمهرستان6

9 خودرو ، 2 موتورسیکلت و 23 نفر نگهبان17282جمع اراضی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:666/000/000 ریالمبلغ برآورد مناقصه: 13/307/886/744ریال

نیروهای نگهبان : دارای لباس متحد الشکل و مجهز به لوازم دفاع شخصی )باطوم،افشانه،شوکر،دستبند(
خودروها : سمند یا پژو 405 مجهز به GPS- بغل نویسی- چراغ گردان- تبلت

موتور سیکلت ها : مجهز به GPS سیار و تبلت

      موضوع مناقصه: انتخاب موسس��ه حفاظتی، مراقبتی جهت حفظ و حراست فیزیکی 
از اراضی و امالک تحت مالکیت دولت

اداره کل راه و شهرس��ازی استان سیس��تان و بلوچستان به عاملیت از سوی سازمان 
مل��ی زمی��ن و مس��کن در نظر دارد امورات حفظ و حراس��ت از اراضی و امالک  تح��ت مالکیت دولت با 
نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن را در شهرهای ذیل به مدت 12ماه شمسی به موسسه حفاظتی 

و مراقبتی دارای مجوز از مراجع ذیصالح )نیروی انتظامی ج.ا.ا( واگذار نماید :
شرایط مناقصه و نحوه تسلیم پیشنهادات:

1.تمامی مراحل برگزاری مناقصه از تحویل اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد  از س��وی متقاضیان از 
طریق  س��امانه تدارکات دولت )س��تاد( به آدرسwww.setadiran.ir  صورت خواهد پذیرفت. ضمنًا 

شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد 2099004539000007 می باشد.
2.تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد: شنبه مورخ 1399/03/17

3.مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: چهارشنبه مورخ 1399/03/21
4.مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد: ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1399/03/31

5.شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراح عضویت در سامانه : 021-41934
6.اطالعات این مناقصه در پایگاه اطالع رسانی مناقصات ثبت خواهد گردید.

7. کلیه ش��رکت کنندگان در مناقصه عالوه بر ثبت مدارک و مس��تندات و پیش��نهاد مبلغ در س��امانه 

تدارکات دولت )س��تاد( ملزم به تحویل پاکات الک و مهر ش��ده به شرح ذیل حداکثر تا ساعت 8 صبح 
روز شنبه مورخ 1399/03/31 به اداره حراست اداره کل راه و شهرسازی استان واقع در زاهدان - 
میدان شهدا می باشند. پاکت)الف( : حاوی ضمانت نامه بانکی معتبر سه ماهه و قابل تمدید در وجه 

اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان.
پاکت)ب( : حاوی اسناد مناقصه ، شامل کپی برابر اصل )توسط دفاتر اسناد رسمی ( اساسنامه و آخرین 
تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ،کارت ملی صاحبین امضای مجاز موسسه )گواهی امضاء توسط دفاتر 

اسناد رسمی( و گواهی ایمنی  و گواهی صالحیت از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.
پاکت)ج( : حاوی فرم تکمیل ش��ده پیش��نهاد مبلغ و آنالیز مبلغ پیشنهادی )برآورد کلیه هزینه ها و 

حقوق و مزایای نیروها، امکانات و تجهیزات(
8.بازگش��ایی پاکات راس ساعت 11 صبح  روز 1399/03/31 در محل سالن جلسات  اداره کل واقع در 

زاهدان- خیابان دانشگاه خواهد بود.
9.کلیه ش��رکت کنندگان در مناقصه ملزم به ارائه گواهی حس��ن انجام کار و رضایت نامه از دس��تگاه 
های طرف قرارداد خود در یکس��ال گذش��ته می باش��ند. ضمن��ًا اداره کل در قبول ی��ا رد یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار خواهد بود.
10. تعداد نیرو و امکانات و تجهیزات مورد نیاز :

11. موسسه طرف قرارداد ملزم می گردد :  الف ( کارکرد ماهانه موسسه پس از تایید پرداخت حقوق 
و مزای��ا و حق بیمه کلیه نیروهای نگهبان در ماه قبل )بر اس��اس قان��ون کار و مرکز انتظام ناجا( قابل 

پرداخت می باشد.
ب( نس��بت به اعزام نیروها به ش��هرهای استان به تش��خیص اداره کل و پرداخت حق ماموریت آنها 

اقدام نماید.
ج( نسبت به پرداخت اضافه کار به نیروها در صورت استحقاق اقدام نماید.

د( نس��بت به فراهم نمودن ماشین آالت و امکانات الزم جهت رفع تصرفات اراضی در سطح استان و 
همکاری همه جانبه اقدام نماید.

ه( در صورت اعطای مرخصی اس��تحقاقی یا اس��تعالجی به نیروها ، نس��بت به معرفی نیروی جایگزین 
)بطوریکه وقفه ای در امر حفاظت از اراضی ایجاد نگردد( اقدام نماید.

12. جهت کس��ب اطالعات بیشتر ،ش��رکت کنندگان در مناقصه می توانند در ساعات اداری به معاونت 
امالک و حقوقی اداره کل واقع در زاهدان – خیابان دانشگاه مراجعه نمایند.
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دو خوابه  فروش یکجا، خیابان امام رضا )ع(
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

»بهار آمریکایی«»بهار آمریکایی«
قدس بررسی کردقدس بررسی کرد

 ............ صفحه  ............ صفحه 88
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روزنامـه صبـح ایـران 2

رفتار ترامپ شرم آور است  سیاست: حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، در مراسم بهره برداری از طرح های ملی وزارت نیرو در استان بوشهر و آذربایجان غربی با بیان اینکه با همه مردم 
آمریکا که به خاطر قتل وحشیانه سیاهپوست آمریکایی به دست پلیس آمریکا، در خیابان ها هستند، اظهار همدردی می کنیم، گفت: انجیل کتابی نیست که فرمان قتل بی گناهان را صادر کند، شرم آور است رئیس 

جمهوری که می خواهد علیه ملتش اقدام کند، دست به کتاب آسمانی می برد و این موجب خشم همه ادیان ابراهیمی است.

 سیاست  رهبــر معظم انقالب اسالمی در 
سخنرانی زنده  تلویزیونی به مناسبت سالگرد 
ارتحال امام خمینی )ره( بنیان گذار جمهوری 
اســالمی، »تحول خواهــی، تحول انگیزی و 
تحول آفرینی« را از مهم ترین خصوصیات امام 
راحل عظیم الشــأن خواندند و تأکید کردند: 
برای زنده ماندن انقالب باید با درس آموزی 
از ایــن ویژگی نرم افــزاری و عملیاتی امام، 
رویکرد تحولی و گرایش پرشــتاب به »بهتر 
شدن و حرکت جهشی« را، در همه  زمینه ها 
به خصــوص در زمینه هایی که بی تحرکی یا 

عقب گرد داشته ایم با جدیت دنبال کنیم.
 
امام تحول»

ایشان، امام خمینی را »امام تحول« نامیدند و 
افزودند: امام از دوران مبارزات تا پایان حیات 
مبارکشان در میدان عمل نیز در نقش یک 
فرمانده بی نظیر، روند تحول خواهی را رهبری 
و اقیانوس عظیم ملت ایران را 
در مسیر تحقق اهداف، توفانی 
و متالطم می کرد. رهبر انقالب 
اســالمی در تبیین تحوالت 
ایجادشــده در پرتــو روحیه  
تحول آفرینی امام، به »تبدیل 
روحیه  خمودگی و تسلیم ملت 
ایران به روحیه ای مطالبه گر« 
اشــاره کردند و افزودند: امام 
عظیم الشــأن، ملت ایران را از 
ملتی بی تحــرک که فقط به 
فکر زندگی شخصی خود بود، 
به ملتــی مطالبه گر و حاضر 
در میدان تغییــر داد که این 
ویژگی از آغاز نهضت در سال 
۴۱ و پــس از آن ۱۵ خرداد ۴۲ تا مبارزات 
منتهی به پیروزی انقالب و سال های پس از 
آن، نمایان و مشــهود است. ایجاد تحول در 
نگاه حقارت پندارانه  ملت در برابر »قدرت های 
خارجــی و حتی مســئوالن دون پایه  رژیم 
پهلوی« به »ملتــی دارای اعتماد به نفس و 
عزت ملی و مؤثر در سرنوشت کشور« دومین 
نکته ای بود که رهبر انقالب در تبیین نتایج 
روحیه  تحول خواهی امام خمینی)ره( به آن 

پرداختند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »تحول در مطالبات 
اساسی مردم از خواسته های بسیار محدود به 
مطالباتی همچون استقالل و آزادی« و »تحول 
در نگاه مردم به دین از یک چارچوب عادی و 
فردی به یک مکتب نظام ساز و تمدن ساز« را 
از دیگر آثار تعیین کننده  نگاه تحول خواه رهبر 

کبیر انقالب اسالمی برشمردند.
رهبر انقالب »ایجاد تحول در مبانی معرفتِی 

کاربــردی و وارد کــردن فقــه در عرصــه  
نظام سازی و اداره  کشــور« و نیز »پافشاری 
بر تعبد و معنویت در عین نگاه نوگرایانه به 
مسائل« را دو نتیجه  بارز نگاه تحول انگیز امام 
راحل برشمردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
»تحول اساســی در نگاه به جوانان و نســل 
جوان« را از دیگر آثار مبارک و عمیق رویکرد 

تحولی امام خمینی)ره( خواندند.
ایشــان در تبیین دیگر نتایج بســیار مهم 
نــگاه تحول خواه امام، ایســتادگی و تحقیر 
ابرقدرت ها را مورد توجه قرار دادند و افزودند: 
زمانی کسی حتی تصور نمی کرد بشود روی 
حرف آمریکا حرف زد، اما امام خمینی)ره( 
با ایجاد تحــول در نگاه به ابرقدرت ها، آن ها 
را تحقیر و ثابت کــرد که زورگویان جهانی 
ضربه پذیرند که این حقیقت در فروپاشــی 
شوروی سابق و اوضاع امروز آمریکا مشهود 
است. رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه 
امام، »اماِم تحول« بود افزودند: مهم ترین نکته 
این است که امام که عامل اصلی این تحوالت 
بود، به درستی همه آن ها را از خدا می دانست. 
ایشان نکته  مهم دیگر در روحیه  تحول انگیز 
امام را نگاه ایشان به اهمیت تحول روحی و 
اعتقادی در جوانان دانستند و در جمع بندی 
این بخش از سخنانشان افزودند: درسی که 
ما از روحیه و حرکت تحولی امام می گیریم 
این است که باید حرکت تحول آفرین در همه  
بخش ها ادامه داشــته باشد، اگرچه کشور و 
انقالب در30 سال گذشته از رویکرد تحولی 

امام)ره( فاصله نگرفته است.

 در برخی موارد هم »
عقب گرد و پسرفت داشتیم

حضــرت آیت اهلل خامنه ای »پیشــرفت ها و 
حرکت علمی کشور«، »توانمندی های دفاعی 
و رســیدن به نزدیکی مــرز بازدارندگی« و 
»چهره  قدرتمند جمهوری اسالمی در عرصه  

سیاسی« را نمونه هایی از پیشرفت و حرکت 
تحولی در دوران پس از امام برشــمردند و 
خاطرنشان کردند: در این 30 سال با وجود 
پیشرفت و تحول در عرصه های گوناگون، در 
برخی موارد در زیرساخت ها تحول به وجود 
آمد، اما به فعلیت نرسید و در برخی موارد هم 
عقب گرد و پسرفت داشتیم که تأسف بار و غیر 

قابل قبول است.

الزامات تحول»
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه »ما قادر 
هستیم در بخش های مختلف تمدنی کشور 
و نظام، تحول ایجاد کنیم و از بنده، جوانان، 
نخبگان و مردم انتظار اســت به فکر ایجاد 
تحول در بخش های مختلف باشیم«،به برخی 
الزامات ایجاد تحول اشاره کردند. »قانع نبودن 
به داشــته ها و داشتن روحیه تحول خواهی 
و پیشرفت مســتمر و افزودن بر داشته ها« 
نخستین نکته ای بود که رهبر انقالب به آن 
اشاره کردند و گفتند: تحول خواهی لزوماً به 
معنای اعتراض نیســت و یا نباید حتماً بعد 
از شکســت به فکر تحول افتاد، بلکه تحول 
یعنی میل مستمر به شتاب و سرعت گرفتن 
در حرکت و اجتناب از تحجر و پافشاری بر 

مشهورات غلط.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، تحول صحیح را 
نیازمند پشــتوانه  فکری دانستند و با تأکید 
بر ضرورت تحول در مقوله  »عدالت« افزودند: 
تحول باید مبتنی بر یک اندیشــه  متقن و 
شکل یافته باشــد، همچنان که هر حرکت 
تحولی امام، مبتنی بر مبانی معرفتی اسالم 
بــود؛ زیرا اگر چنین پشــتوانه  فکری وجود 
نداشته نباشد، تحول غلط خواهد بود و ثبات 
قدم وجود نخواهد داشــت. ایشان در همین 
خصوص به برخی افراد انقالبی و عالقه مند در 
اوایل انقالب اشاره کردند و گفتند: این افراد 
چون پایه های فکری و ایمانی مســتحکم و 

متین و پشتوانه های عقالنی محکم نداشتند، 
بعد از گذر از دوران جوانی و مراحل مختلف 
زندگی، به همان فسیل هایی تبدیل شدند که 
انقالب برای مقابله با آن فسیل های کج رو به 

وجود آمده بود.

تحول استحاله فکری نیست»
ایشــان با تأکید بر اینکه تحــول را نباید با 
»اســتحاله فکری« اشــتباه گرفت، افزودند: 
تحــول باید رو به جلو باشــد، در حالی که 
مسائلی همچون تجدد و غرب گرایی که در 
دوران پهلوی مطرح شد، سلب هویت دینی 
و ملی و تاریخی ملت ایران و به عبارتی »مرگ 
تمدنی« بود. رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان 
کردند: در تحول، سرعت مهم است، اما این 
سرعت با شــتاب زدگی و کارهای عجوالنه 
سطحی متفاوت است، ضمن آنکه در تحول 
باید یک دســت هدایتگــر مطمئن وجود 
داشته باشد.  رهبر انقالب اسالمی در بخش 
پایانی سخنانشان، آشفتگی جبهه  دشمنان 
جمهوری اسالمی را نتیجه  اعتماد ملت ایران 
به پروردگار خواندند و خاطرنشان کردند: یک 
بخش از جبهه دشــمنان ایران، شوروی بود 
که با آن وضع فروپاشــید و بخش دیگر آن 
آمریکاست که امروز وضع آشفته  آن را همه 
می بینند. حضرت آیت اهلل خامنه ای، حوادث 
جارِی این روزهای آمریــکا را بُروز واقعیات 
پنهان نگه داشته شده  آمریکا دانستند و گفتند: 
زانو زدن پلیس بر روی گردن یک سیاه پوست 
و فشــار دادن آن تا جان باختن شــخص و 
تماشــای این صحنه از طــرف چند پلیس 
دیگر، چیز جدیدی نیست، بلکه همان اخالق 
و طبیعت حکومت آمریکاســت که قبالً نیز 
با بسیاری از کشورهای دنیا مثل افغانستان، 
عراق، ســوریه و قبل از آن در ویتنام، همین 

کارها را کرده اند.

نمی توانیم نفس بکشیم، شعار ملت های »
تحت ظلم

ایشــان شــعار امروز مردم آمریــکا یعنی 
»نمی توانیم نفس بکشیم« را حرف دل همه  
ملت های تحت ظلم دانستند و افزودند: البته 
آمریکایی ها با رفتارهایشــان در دنیا رســوا 
شده اند؛ آن از مدیریت ضعیفشان در کرونا که 
به علت فساد موجود در هیئت حاکمه  آمریکا، 
تلفات و مبتالیان به بیماری در آمریکا چندین 
برابر کشورهای دیگر است و این هم از برخورد 
وقیحانه شــان با مردم که آشــکارا جنایت 
می کنند، عذرخواهی هم نمی کنند و بعد هم 
می گویند حقوق بشر! انگار آن مرد سیاهی که 

کشته شد، بشر نبود و حقوقی نداشت.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در مراسم سالروز رحلت بنیان گذار انقالب با تبیین ابعاد شخصیتی حضرت امام)ره(ترسیم کردند

نقشه راه تحول خواهی

حقش بود به پاس قدردانی از زحمات کادر درمان و پزشکی و نیروهای آتش نشان و امداد س
و نجات و قشر کارگر ساختمان و نیروهای خدمات شهرداری تندیسی به یادبودشان مقابل 

بیمارستان و آتش نشانی، سرگذر و مقر شهرداری ساخته و نصب شود. 09150007819
هر ایرانی پای هم روزی سه نخ سیگار، سالیانه 80 میلیارد نخ هرنخ  دست کم صد تومان س

... آخ کوزه روغن را چپه کردم. 09390003589
افتخار دولت ها کاهش ارزش پول ملی، گرانی و تورم، افزایش فقر، حریص کردن مردم، س

پولدار کردن ثروتمندان، چنان بالیی به سر مردم آورده اند که تمام فکر مردم گذران زندگی 
و گرفتار شدن مردم در مسائل اقتصادی است، چه موقع قرار است عدالت بر قرار شود خدا 

بهتر می داند تا دیر نشده امور را اصالح کنید.09150007197
قتل زشت ترین کارهاست حرفی نیست ولی رابطه غیر اخالقی و اغفال رومینا را نباید س

فراموش کرد.. هیچ کس از ما مردم نسبت به رومینا مهربان تر از پدرش نیستیم، پس قضاوت 
نکنید پدر رومینا را. 09350000304

روزنامه های زنجیره ای ســفارتی مهم ترین اخبار مهم دنیا را سانسور کردند! البته که س
عجیب نیست وقتی همگی از یک جا پول می گیرند، تیترها و موضوعات هم باید از همان 
جا دیکته شود! برای هزارمین بار است که شعار »دانستن حق مردم است« اصالح طلبان 
زیر سؤال می رود! اما این ها را باید برای مردم تشریح کرد، نباید با سکوت از کنارش گذشت.  

09360006158
باید قانون شود هر کس مدیر و وزیر و نماینده و شهردار و... شد با خانواده اش فقط و فقط س

دو هفته در پایین ترین نقطه همان شهر با ضعیف ترین مردم زندگی کند تا وقتی پشت میز 
نشست اندکی درد را درک کند. 09350000304

۴۲ سالم است هنوز معنای بعضی کلمات را نمی دانم: سازمان حمایت از مصرف کننده س
یا وزارت رفاه یا تأمین اجتماعی یا بازرسی کشور یا عدالت اجتماعی یا تدبیر و امید و غیره. 

09050000304
چرا گرانی وحشــتناک مســکن، عالوه بر مســئوالن، صدای روزنامه ها و نشریات را س

درنمی آورد؟ نکند منافع هر دو گروه در سکوت است؟ نکند که ...!؟؟ 09180003227
دوست عزیزی که در مورد یک بام و دو هوا نوشته ای، کاش فقط در مورد اضافه حقوق س

تنها این مورد بود، فعالً هرچی امکانات از قبیل وام، اضافه حقوق و چیزهای دیگر است، همه 
به بازنشستگان لشکری و کشوری تعلق می گیرد، بازنشستگان تأمین اجتماعی را بی خیالش 

شده اند. ماها جزو افراد زحمتکش به حساب نمی آییم اجرشان باخدا. 09150004721
ریاســت قوه قضائیه وریاســت مجلــس! لطفاً به موضوع همســان ســازی حقوق س

مستمری بگیران تأمین اجتماعی رسیدگی فرمایید. صندوق که صدها هزار میلیارد تومان 
ثروت دارد؟ صاحبان اصلی آن اینچنین زیر خط فقر زندگی سپری می کنند! آیا در استان ها 
دیوان عدالت اداری شعبه دارد تا از این وزیر رفاه روحانی شکایت کنیم؟ چون شرم و حیا 

ندارند این آقایان. 09150000210
بارها در برنامه های مختلف سیما به خصوص در عصر جدید از مشهد به عنوان شهری س

برخوردار و ثروتمند یاد شده! درحالی که نیمی از جمعیت شهر زیر خط  فقرند، یک سوم 
آن حاشیه نشین هستند و با وجودی که یک سوم تهران جمعیت دارد، یک پنجاهم تهران 
هم امکانات رفاهی ندارد! اگر شــهری پر از مهاجر باشد آن شهر مرفه است؟ درحالی که 
بیش از۱00 شهر کوچک تر از مشهد حداقل در صنایع مادر و اشتغال چند برابر مشهد از 

دولت امکانات گرفته اند. 09360006158
دغدغه آقایان فقط و فقط همسان سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان محترمه! خدا س

وکیلی کارگر کجای این کشور جای دارد؟ 09350000304
نخســتین و بهترین امتحان شجاعت و دلســوزی قالیباف این است که جلو مافیای س

خودروسازان را بگیرد... آقای قالیباف بسم اهلل. 09350000304
متأسفانه افزایش حقوق ۵0درصدی، واریز به موقع، کالس رایگان، اوقات فراغت فرزندان، س

جایزه به فرزندان و ... همه متعلق به کارمندان دولت است و کارگران اصالً مهم نیستند 
وای بر ما. 09380005767

به یکی گفتند سطح شهر نان پیدا نمی شود گفت فعالً کیک و شیرینی بخورند! شما که س
800 هزار نفر آن ها که واجد شرایط نبودن و ثبت نام کردن چرا سؤال و جواب نکردید وجلو 

گرانی نایستادید! 09150009278

 طرح شفافیت آرای نمایندگان ©
با 170 امضا در مجلس یازدهم کلید خورد

سیاســت: روح اهلل ایزدخواه، نماینده مردم 
تهران در مورد طرحی که برخی نمایندگان 
مجلس برای شــفافیت آرای نمایندگان در 
دســت دارند، اظهار کرد: طرحی تهیه شــد 
که اصالح موادی از آیین نامه داخلی مجلس 
اســت تا رأی تک تک نمایندگان در مواردی 
که رأی گیری مخفی نیست، به صورت موافق، 
مخالف و ممتنع بر روی سایت مجلس درج شود. براساس این طرح رأی گیری و مشروح 
مذاکرات در کمیسیون ها هم قابل انتشار می شود. به گزارش فارس، متن طرح شفافیت 

آرای نمایندگان به امضای بیش از ۱۷0 نماینده رسیده است.

 حرکت گسترده آمریکایی ها ©
برای تجهیز و آموزش تروریست ها علیه ایران

سیاست: سردار محمدپاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: اطالعات دقیق داریم 
آمریکایی ها به عناصر ضد انقالب و تروریست در کشورهای همسایه فشار وارد می کنند 
که اگر در ایران عملیات انجام نداده و کشور را نا امن نکنند از آن ها حمایت مالی نخواهند 
داشت. مایک پمپئو سال  گذشته اعالم کرده بود آمریکا دیگر به گروه های معارض علیه 
ایران کمک نخواهد کرد. دلیل آن هم این بود که آمریکا انتظار داشــت وقتی اتفاقاتی 
همچون عملیات عین االسد توسط ما انجام شد، گروه های تروریستی و ضد انقالب فعال 
شــده و امنیت کشور ، شهرها و مرزها را مورد هدف قرار دهند، اما تا به امروز تمام این 
عملیات ها به لطف خدا و جانفشــانی رزمندگان با شکست روبه رو شده است. از ابتدای 
امسال نیز آمریکایی ها حرکت وسیعی را در کشورهای همجوار ما با هدف تجهیز، آموزش 
و پشتیبانی تروریست ها آغاز کرده اند تا بتوانند در شرایط خاص امنیت مرزها و شهرهای 

پیرامونی کشور را مخدوش کنند.

مادورو: به زودی به ایران سفر خواهم کرد©
سیاست: رئیس جمهور ونزوئال در سخنرانی 
خود که از تلویزیون ملی کشــورش پخش 
می شد، تصریح کرد که به زودی برای امضای 
توافقــات همکاری در بخش انــرژی و دیگر 
بخش ها به ایران ســفر خواهد کرد. مادورو با 
ورود پنجمین نفتکش حامل سوخت ایران به 
بندر ونزوئال در خصوص ســفر خود به ایران 
گفت: »من موظف هستم که شخصاً برای تشکر از این مردم به ایران سفر کنم«. نیکالس 

مادورو با این حال تاریخ دقیقی برای سفر خود به کشور ایران ارائه نداد.

ارتش: انسجام ارتش و سپاه ناگسستنی است©
سیاست: روابط عمومی ارتش جمهوری اســالمی ایران در اطالعیه ای تأکید کرد 
انسجام نیروهای مســلح جمهوری اسالمی ایران ناگسستنی است. در این اطالعیه 
 آمده است: مصاحبه اخیر امیر دریادار سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش در قالب 
گفت و گوی تصویری با خبرگزاری ایرنا یک مصاحبه تفصیلی به مدت ۹0 دقیقه بوده 
که فرازهایی از عملکرد ارتش جمهوری اســالمی ایران در برهه های مختلف پس از 
پیروزی انقالب را تشریح و تبیین کرده و این خبرگزاری در بخش  اول تنها ۱3 دقیقه 
از آن را منتشر کرده است. متأسفانه دشمنان حسود و عنود نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران با تقطیع و سوءاستفاده، این گفت و گوی انجام شده را مغرضانه و مزورانه 

تفسیر، تحلیل و منتشر نموده اند.

تجارت اسلحه آمریکا به بهانه دشمنی با ایران©
سیاست: »اســتیو لینیک«، بازرس کل وزارت خارجه آمریکا تأیید کرده اخراج او 
بــا تحقیقاتش درباره اعالم وضعیت اضطراری در قبال ایران برای فروش اضطراری 
سالح به عربستان سعودی مرتبط بوده است. لینیک در جلسه ای در کنگره آمریکا 
که در حال بررسی دالیل اخراج او است به عنوان شاهد حضور یافت. دولت دونالد 
ترامپ روز سوم خرداد سال ۱3۹8 اعالم کرد به دلیل وضعیت اضطراری در تنش ها 
با ایران قصد دارد بدون مشــورت با کنگره به عربســتان سعودی سالح بفروشد. 
رئیس جمهور آمریکا در صــورت اعالم وضعیت اضطرار ملی می تواند مفاد مندرج 

در قوانین کنترل تسلیحاتی را نادیده گرفته و بدون مجوز کنگره سالح بفروشد.

 انقالبیون ویترینی را ©
به مرخصی بفرستید!

»رشــوه خواری و رباخواری به صورت علنی و 
غیرعلنی در جامعه بیداد می کند«. این هشدار 
دقیق و تکان دهنده را آیت اهلل جنتی، تیر سال 
۱3۹۱ طی ســخنرانی در محفل بزرگداشت 
شهدای هفتم تیر دادند. با تأسف این هشدار نیز 
مانند بسیاری از هشدارهای اساسی دلسوزان 
ایــن دیار و انقالب، جدی گرفته نشــد، حتی 
وقتی چنین آشکار از سوی اصلی ترین مقام های 
نظام بر آن تأکید شد. حدود هشت سال از این 
هشدار می گذرد، اما در هر پرونده فساد بزرگ 
اقتصادی و غیر آن، رد پای مقام هایی بلندپایه 
هست که مجرمان )نظیر پرونده اخیر سلطان 
خودرو( تنها با رشــوه دادن چند سکه، مدیر یا 
حتی وکیل مردم را خریده اند. یا در اشکال دیگر 
آن می شنویم که در ازای فالن مبلغ یا دریافت 
فالن خدمت، بهمان نماینده مجلس رأی خود را 
فروخته است. چطور مسئوالن مربوط، این همه 
سال، با آنکه از نقطه ضعف اصلی نوع اداره کشور 
به خوبی آگاه اند، راهی برای پیشــگیری از آن 

نیافته و در بر همان پاشنه می چرخد؟
صراحت و صداقت آیــت اهلل جنتی در گفتن 
نقایص ستودنی اســت. به تازگی ایشان گفته 
اســت: »اگر مجلــس و دولت راه امــام)ره( را 
می رفتند، وضع مملکت خیلی بهتر بود« و بعد 
شرح می دهند امام)ره( برای مسئوالن وصیت 
کردند و در این وصیت نامه کوتاه؛ »برای مجلس، 
برای دولــت، برای نیروهای انتظامی، فرهنگی 
و همه تعیین تکلیف کرده اند. درباره مســائل 
اقتصــادی نیز تکلیف را معین کرده اند. همین 
وصیت نامه را عمل کنند، مملکت آباد می شود، 
عمل نشــد...« هر چند شنیدن این سخنان از 
مرجعی که صالحیت و اشراف الزم را برای نقل 
و نقد آن دارد، به کام بســیاری از مسئوالن و 
مدعیان امروز ما تلخ خواهد بود و شجاعتی ویژه 
می طلبد، اما چنان که در آغاز این یادداشت هم 
اشاره کردم، ایشان هشــت سال پیش نیز در 
موضوعی به همین پایه مهم، هشدارهای جدی 
داد و انتقاد های تندی را مطرح کرد، اما با تأسف 
این دلسوزی های شجاعانه تأثیر عملی الزم را 
نداشت. نیاز به گفتن و مثال زدن نیست و امروز 
همه ما اوضاع فساد و رسوخ آن را در گروه هایی 

از مسئوالن شاهدیم.
هدفم از نقل دو نمونه بیانات ایشان با این فاصله 
زمانی آن بود تا تأکید کنم، اگر این هشدارها که 
باید سرمشق همه مسئوالن ارشد نظام باشد، بار 
دیگر به فراموشی سپرده شود، چند سال بعد 
در وضعیتی بغرنج تــر ناچار به یادآوری همین 
هشدارها و متأسف از نادیده گرفتن آن هاییم. 
برای تکرار نشدن این اوضاع باید پس از صراحت 
و شجاعت در گفتار، به صراحت در عمل برسیم. 
بدیهی است مسئوالنی قادر هستند مجری آن 
وصایا باشند که در سال های پس از امام)ره( به 
بیراهه نرفته باشند. وقتی نفرت از اشرافیگری 
و نهی پی در پی مســئوالن از این مسیر، یکی 
از مهم ترین رهنمودهــای دایمی امام)ره( بود، 
چگونه مســئوالن مســتقر در خانه های چند 
ده میلیــاردی و گاه با ثروت های افســانه ای و 
گاه با شــراکت در انبوه پروژه های اقتصادی و 
گاه با خانواده هایی که هر کدامشــان به همین 
ســیاق و با ژن های خوبشان بر سر گلوگاه های 
اقتصادی خیمه زده اند، می توانند آن وصیت نامه 
را عملی کنند؟ البته می توانند در همان خانه ها 
و با ساعت چند هزار دالری بقیه را به مقاومت 
در مقابل استکبار، حتی با پوشیدن یک لنگ 
توصیه کنند، اما خودشــان... وقت آن رسیده 
مسئوالن و دلســوزان واقعی انقالب، انقالبیون 
ویترینی را بازنشسته کنند تا موانع اصلی بر سر 
راه اجرای واقعی وصایای امام)ره( و رهنمودهای 

رهبر انقالب، برداشته شود. ان شاءاهلل.

برگزاری پنجمین جلسه محاکمه ©
روح اهلل زم و آمدنیوز

سیاست: پنجمین جلسه محاکمه روح اهلل زم در 
شعبه ۱۵ دادگاه انقالب اسالمی تهران به ریاست 
قاضی صلواتی برگزار شد و پای هنگامه شهیدی 
خبرنــگار و فعــال سیاســی اصالح طلب و یک 
متخصص فناوری اطالعات به این پرونده باز شد.

قاضی خطاب به زم گفت: اکثر خبر ها را هنگامه 
شــهیدی تأیید می کرد و شما باید به نوعی از او 
اجازه می گرفتید. در اظهارات شهیدی آمده »با زم 
از خرداد سال ۹۵ ارتباط داشتم و به من عالقه پیدا 
کرد و از من خواستگاری کرد. او از من خواست از 
کشور خارج شوم. خبر هایی که در آمدنیوز منتشر 
می شد را من ویرایش می کردم«. روح اهلل زم مدیر 
کانــال آمدنیوز نیز در پاســخ گفت: مطالبی که 
شهیدی می فرستاد را خودم ویرایش می کردم. این 
طور نبوده که من از او اجازه بگیرم، اما شخصیتی 
 عصبانی داشــت. توانا محمدی مدیر فنی رسانه 
ضــد انقالب و معاند آمدنیوز نیــز در این دادگاه 
گفت: به دســتور روح اهلل زم قــرار بود برای زدن 
یک پایگاه سپاه به صورت پایلوت ۵00 هزار دالر 
دریافت کنم. روح اهلل زم به من پیشنهاد داد یک 
سری مکان های حساس کشور را بزنم.  چندین بار 
از طریق او پیشنهاد خارج شدن از ایران مطرح شد 
که تحت حمایت او قرار گیرم. زمانی که حساب 
مالی آمد نیوز مســدود شد، ۴ هزار دالر از طریق 

شبکه کلمه تی وی، برای زم ارسال شد.

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

در تحول، سرعت 
مهم است، اما 
این سرعت با 
شتاب زدگی و 
کارهای عجوالنه 
سطحی متفاوت 
است، ضمن آنکه 
در تحول باید یک 
دست هدایتگر 
مطمئن وجود 
داشته باشد

بــــــــرش

 سیاست   »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا در حساب کاربری 
خود در توییتر، آزادی »مایکل وایت«، شهروند زندانی آمریکا در ایران 
را تأیید کرد. ترامپ در این ارتباط گفته است: خوشحالم اعالم کنم 
کهنه ســرباز مایکل وایت که ۶83 روز در ایران در بازداشت بود، 
حال با هواپیمایی سوئیســی ایران را ترک کرده و ما انتظار داریم 
که او به زودی به خانواده اش در آمریکا ملحق شــود. وی در ادامه 
به خیال پردازی درباره مذاکره با ایران و انجام توافق هسته ای جدید 
پرداخــت و افزود: »برای انجام آن توافق بزرگ، تا پس از انتخابات 
صبر نکنید. من پیروز ]انتخابات[ می شوم. االن شما توافق بهتری 

انجام می دهید«.
سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز با اعالم خبر 
آزادی آقای مایکل ری وایت تبعه آمریکا، که به دلیل جرایم امنیتی 
و نیز شکایت شاکیان خصوصی به زندان محکوم شده بود، توضیح 
داد: با جلب رضایت مادی و معنوی شاکیان خصوصی توسط آقای 
وایت، نامبرده در مورد سایر جرایم خود مشمول رأفت اسالمی شده 
و با توجه به گذراندن بخشــی از دوره محکومیت خود و با در نظر 
داشتن مالحظات حقوق بشری، روز پنجشنبه ۱۵ خرداد با حکم 

قاضی پرونده آزاد و از کشور خارج شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه افزود: همزمان با آزادی آقای 

وایت، دکتر مجید طاهری دانشــمند ایرانی که به دالیل واهی در 
آمریکا زندانی شده بود، حکم آزادی خود را از دادگاه دریافت کرده 

و از زندان آزاد شد.

واکنش ظریف به تشکر ترامپ از ایران»
اما محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران روز 
گذشته به قدردانی دو مرتبه ای »دونالد ترامپ« رئیس جمهور ایاالت 
متحده از آزادی یک نظامی پیشین آمریکایی در ایران واکنش نشان 
داد. ظریف در صفحه توییتر خود با به اشتراک گذاشتن تصویری از 

توییت تشکر ترامپ، خطاب به وی نوشت: »ما، برخالف اقدام های 
زیردســتان شما، به تبادل انسان دوستانه دســت یافتیم«. وی در 
واکنش به درخواســت ترامپ از ایران بــرای انجام توافق جدید با 
آمریکا، تصریح کرد: »ما زمانی که شما وارد دفتر ]ریاست جمهوری[ 
شدید، توافقی داشتیم. ایران و دیگر اعضای برجام هرگز میز را ترک 
نکردند«. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در ادامه افزود: »مشاوران 
شما - که اکثراً تاکنون اخراج شده اند - قمار احمقانه ای انجام دادند. 
اینکه چه زمانی بخواهید آن ]اشــتباه[ را اصالح کنید، به تصمیم 

شما بستگی دارد«.

سیروس عسگری هم به ایران بازگشت »
پیش از این تحوالت نیز پروفسور» سیروس عسگری« دانشمند 
ایرانی زندانی در آمریکا، صبح روز چهارشــنبه وارد کشور شد و 
مورد استقبال خانواده و نزدیکانش قرار گرفت. سیروس عسگری 
اســتاد دانشکده علم و مواد دانشگاه صنعتی شریف با تخصص 
میکروسکوپ الکترونی، آلیاژهای دمای باالست که از ۲0 اسفند 
۹8 در بازداشتگاه »الکساندریا آمریکا« به سر می برد. آزادی این 
دانشمند ایرانی با تالش ها و پیگیری دستگاه دیپلماسی کشور 

صورت گرفت.

سیاست: آیت اهلل علم الهــدی در چهاردهمین هفته برگزار نشدن 
نمازجمعه در کشور، نکاتی را در قالب خطبه مجازی مطرح کرد، به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی امام جمعه مشهد، آیت اهلل علم الهدی 
گفت: تبیینی که مقام معظم رهبری از بُعد تحول آفرینی امام ارائه 
فرمودند، در حقیقت نمایش دادن یک قامت رســای با عظمت از 
ایشــان در سی و یکمین ســالروز رحلت آن حضرت بود و مردم به 
این وسیله از امام)ره( شناخت جالب تری پیدا کردند. بنده می خواهم 
این نکته را خدمت شما عزیزان، بینندگان محترم عرض کنم که در 
حقیقت، امام شناسی برای ما با فرمایشات رهبری تحول پیدا کرد. وی 
ادامه داد: امام راحل تحول آفرین بود، مقام معظم رهبری نیز در همه 
عظمت ها و آثاری که در تداوم خط امام به جا گذاشتند، فرمایشاتشان 
در امام شناسی تحول آفرین بود، این فرمایشات سبب شد مردم در 

یک جریان فکری و اعتقادی دیگری امام را ببینند و بشناسند.

تحول در نگاه به قدرت های استکباری»
امام جمعه مشهد افزود: یکی از نکاتی که مقام معظم رهبری در مقام 

تحول آفرینی امام بزرگوار ارائه کردند، این بود که فرمودند امام)ره( 
در نگاه به قدرت های بزرگ و استکباری و ابرقدرت ها، تحول ایجاد 
کردند و مردم ابرقدرت ها و قدرت های بزرگ را شکست پذیر دیدند 

و شناختند. 
آیــت اهلل علم الهدی افزود: یکی از خصوصیاتی که امام بزرگوار در 
مقام تحول آفرینی داشتند، پیش بینی و پیشگویی های ایشان در 
سقوط ابرقدرت ها و قدرت ها بود، در نامه ای که ایشان به گورباچوف، 

نخست وزیر شوروی نوشتند، مرقوم داشتند: »من صدای خرد شدن 
اســتخوان های مارکسیست را می شــنوم« که در حقیقت سقوط 
این نظام و اندیشــه مارکسیستی و فروپاشی شــوروی را امام)ره( 

پیش بینی فرمودند.
وی در بخشی از ســخنانش تأکید کرد: از عزیزانمان در مدیریت 
بیماری و مقابله با کرونا در این کشور تشکر می کنم؛ انصافاً در دو 
عرصه تحول آفرینی امام در مردم ســازی اثرش را به ما نشان داد، 
یکی در عرصه مدیریت و مقابله با بیماری کرونا در کشور که طوری 
مدیریت شد که با حداقل آسیب در مقابل این بیماری ایستادند و 

دوم، این رزمایش و مانور مواسات و همدلی که مردم نشان دادند.
آیــت اهلل علم الهدی افــزود: این دو قضیه دو نمونه اســتداللی و 
استشــهادی در فرمایش رهبــری بود که تحول آفرینــی امام در 
مردم ســازی آن قدر قوی بود که بعد از 3۱ سال این تحول آفرینی 
امام با تداوم رهبری مقام معظم رهبری به اینجا رســاند که تمدن 
نوین اسالمی را هم در مدیریت مقابله با بیماری کرونا وهم در عرصه 
مواسات چنان به دنیا نشان داد که دنیا شیفته این تمدن اسالمی شد.
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w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

 از سرگیری رشته های ورزشی انفرادی در تربیت بدنی آستان قدس رضوی   آستان: بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در ورزش، فعالیت رشته های انفرادی شامل بدمینتون، تیروکمان، 
تیراندازی با کمان، تنیس روی میز، تنیس خاکی، آمادگی جسمانی و بدنسازی برای بانوان و آقایان در این مؤسسه از سرگیری شده است. رعایت همه دستورالعمل های بهداشتی از جمله رعایت فاصله مجاز برای 

ورزش کردن، آموزش پرسنل و مربیان، چاپ پوسترها و بنرهای اطالع رسانی برای ورزشکاران در دستور کار این مؤسسه قرار گرفته است.  

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 تولیت آستان قدس رضوی در پیامی

 به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی)ره( و قیام 15 خرداد:
مسئوالن خدمت بی وقفه به ولی نعمتان انقالب 

را سرلوحه قرار دهند
 آستان   تولیت آستان قدس رضوی 

به مناسبت سالروز رحلت جانگداز و 
ملکوتی امام خمینی)ره( و گرامیداشت 
قیام ۱۵ خرداد پیامی صادر کرد. متن 
پیام حجت االسالم والمسلمین احمد 

مروی به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

نیمــه خرداد در تاریخ پرافتخار ملت ایران نقطه عطفی اســت که به نام بزرگ 
پرچمدار احیای اسالم ناب؛ حضرت امام خمینی)قدس سره الشریف( گره خورده 
و انوار معنویت، آزادی خواهی و عدالت طلبی را در گستره عالم گسترانیده است.

امام عظیم الشأن ما از نیمه خرداد 42 که نقطه آغازین اوج گیری نهضت بزرگ 
اســالمی عصر معاصر بود تا ارتحال آن رهبر آزادگان و امید محرومان در  نیمه 
خرداد 68 که روح بلند و ملکوتی اش در میان آســمانیان آرام گرفت، مسیری را 
پیمود که نه فقط آینده ایران اســالمی که آینده جهان را تحت تأثیر خود قرار 
داد و بنیادهای محکم نهضت جهانی مستضعفین و تقابل همه جانبه با استکبار 
در اقصی نقاط عالم را بنا نهاد.آموزه های ارزشمند مکتب امام خمینی)ره( میراث 
بزرگی بود که آن روح بلند و ملکوتی برای آیندگان به یادگار گذاشــت و در ۱4 
خرداد 68 با انتخاب حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای مد ظله العالی توســط 
خبرگان مردم و تأیید اقدام انتخاب خبرگان از سوی مراجع تقلید،  پرچم داری 
تداوم نهضت اســالمی برعهده خلف صالح امام )ره( که بهره ای تمام و کمال از 
آموزه های این مکتب برده بود، قرار گرفت و راه بنیان گذار فقید جمهوری اسالمی 
ایران با قدرت و صالبت تاکنون ادامه دارد. امروز پیشرفت های عظیم ملت ایران در 
صحنه های مختلف، در کنار اتفاقات یگانه ای که در عرصه تقابل جبهه حق و باطل 
در جای جای جهان در حال وقوع است، نشانه های بارزی هستند که با اتکای به 
یداهلل، فروپاشی دسته بندی قدرت شرق و غرب و ایجاد جبهه ای جدید به نفع 
عدالت خواهی و آزادگی در پرتو آموزه های الهی اسالم ناب به رهبری آن ولّی خدا 
را ثابت نموده است.این یک حقیقت بزرگ تاریخی است که ملت ایران تصویری 
ماندگار از خود در دفاتر تاریخ ثبت کرد و جلوه ای با شــکوه از ایثار، فداکاری و 

تالش مجاهدانه در مسیر تحقق اوامر والیت را به منصه ظهور رساند.
امــروز نیز این ملت بزرگ، مجاهــد و انقالبی با همان تفکر و روحیه برگرفته از 
آموزه های مکتب امام)ره( در حرکتی پرشتاب به سوی تحقق آرمان های نهضت 
اسالمی رهنمون هستند و با تأسی به نقشه راه ترسیم شده توسط رهبر معظم 
انقالب در قالب »بیانیه گام دوم انقالب اسالمی«، تشکیل تمدن نوین اسالمی را 

بیش از همیشه در شرف وقوع و در دسترس می بینند.
افول قدرت های استکباری و عجز مستکبران عالم و در رأس آن ها رژیم تروریست 
آمریکا در کنار عزت، سربلندی و اقتدار ایران اسالمی همگی نشانه های روشنی از 
موفقیت این ملت بزرگ در دستیابی به آرمان های حضرت روح اهلل است و عزم و 
اراده ما را در تداوم طی طریق بر این راه مستحکم می سازد.در شرایط کنونی که 
مردم غیور ایران اسالمی مجاهدانه و ایثارگرانه در مسیر نیل به آرمان های خود 
گام برداشته و در حرکت اند، بر همه مسئوالن خدمتگزار در جای جای جمهوری 
اسالمی واجب است که هر روز و هر لحظه آرمان های پرچمدار این نهضت را به 
یاد داشــته و خدمت صادقانه، بی منت و بی وقفه به ولی نعمتان انقالب اسالمی 
را ســرلوحه همت خویش قرار دهند و با پشتکار و تالشی مضاعف زمینه عزت، 
اقتدار و سربلندی ملت بزرگ ایران اسالمی را روز به روز بیشتر گردانند. اینجانب 
از جوار مضجع نورانی امام رئوف حضرت علی ابن موسی الرضا )علیه آالف التحیه 
و الثناء( ضمن گرامیداشت یاد و نام امام راحل عظیم الشأن)ره( و همه شهدای 
گرانقدر نهضت اســالمی به ویژه ســردار دل ها، حاج قاسم سلیمانی که خود از 
دانــش آموختگان مکتب حضرت روح اهلل بود، ســالمتی و توفیق روز افزون را 
برای حضرت امام خامنه ای و صحت، سربلندی و موفیقت بیش از پیش در همه 

عرصه ها را برای مردم شریف ایران اسالمی از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.

مراسم بزرگداشت سی و یکمین سالگرد 
ارتحال امام خمینی)ره( برگزار شد

آســتان: مراسم بزرگداشــت سی و 
یکمین سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( 
با حضور کارکنان آستان قدس رضوی 
ضمــن رعایت مســائل بهداشــتی و 

فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.
به گزارش آســتان نیوز، حجت االسالم 
و المسلمین ناصر رفیعی در مراسم سی 

و یکمین سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقالب امام خمینی)ره( که به همت پایگاه 
بسیج آستان قدس رضوی در محوطه سازمان مرکزی این نهاد برگزار شد، به ایراد 

سخنرانی پیرامون شخصیت و سلوک امام خمینی)ره( پرداخت.
مسئول مدرسه تاریخ و ادیان مجتمع آموزش عالی امام خمینی)ره( با اشاره به 
خصلت های فردی که بر اساس روایات اسالمی مایه گشوده شدن در های بهشت 
به روی انســان می شوند، عنوان کرد: شناخت خداوند و اطاعت از او یکی از این 
خصلت ها و نخســتین مجوز برای موفقیت است، که از اصلی ترین شاخصه های 
اخالقی امام راحل بود.وی با بیان اینکه تعلیم، تعلم و عبادت اگر منهای نام رب 
باشد سودی نداشته و این تعمیم به تمامی علوم دارد، ابراز کرد: امام)ره( در تمام 
مراحل همه چیز را منتسب به خدا می دانست و این معرفت شناسی مایه آرامش 
امام)ره( در همه حال بود، به طوریکه در شرایط جنگ و اوضاع نابسامان اقتصادی 
ایران در آن دوران، این آرامش برای خبرنگاران خارجی نیز بسیار حیرت آور بود.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به این سخن امام)ره( که »عالم، محضر خداست 
در محضــر خدا معصیت نکنیم«، تصریح کرد: حتی زمانی که خبر آزادســازی 

خرمشهر را به ایشان دادند، فرمودند: »خرمشهر را خدا آزاد کرد«.
وی دشمن شناسی را یکی دیگر از خصایص انسان های مؤمن و خداشناس عنوان 
کرد و گفت: امام خمینی)ره( از همان ابتدا آمریکا را شیطان بزرگ معرفی کردند.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه دشمن شناسی را یکی از کلیدواژه های 
سخنان مقام معظم رهبری نیز عنوان کرد که با توجه به تأکیدات معظم له تاکنون 

کتاب های بسیاری در خصوص دشمن شناسی به چاپ رسیده است.
حجت االسالم و المسلمین رفیعی شناخت آخرت و دنبال آن بودن، شناخت باطل 
و دوری از آن و شــناخت حق و تبعیت از آن را از دیگر ویژگی های انسان مؤمن 
از دیدگاه روایات اســالمی عنوان و درباره آن توضیحاتی ارائه کرد.گفتنی است، 
در ادامه این مراســم که با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، جمعی 
از مسئوالن لشکری و کشوری استان خراسان رضوی و کارکنان سازمان مرکزی 
آستان قدس رضوی برگزار شد، مداح اهل بیت »حاج صادق آهنگران« ضمن بیان 

فضائل امام شهیدان، به مدیحه سرایی و نوحه خوانی پرداخت.

از سوی مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک
»ادب در رسم معماری« مجازی برگزار شد

آستان: دومین ویژه برنامه مجازی گشتی در گنج ملک با موضوع »ادب در رسم 
معماری« از سوی مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک برپا شد. این برنامه مجازی 
با هدف معرفی »لوح رســم معماری« موجــود در گنجینه کتابخانه و موزه ملی 
ملک بزرگ ترین موقوفه فرهنگی آستان قدس رضوی در تهران با حضور نوشاد 
رکنی، رئیس اداره اطالعات فرهنگی و حفاظت فنی این مؤسســه ۱3 خرداد به 
صورت پخش زنده)live( در اینستاگرام برگزار شد.رئیس اداره اطالعات فرهنگی و 
حفاظت فنی مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در این برنامه مجازی بیان کرد: 
در حال حاضر از این لوح رسم معماری دو اثر شناسایی شده است که اثر موجود 
در گنجینه ملک تنها نمونه دارای فتوت نامه معماری است؛ بنابراین آن را می توان 
یک اثر بی نظیر دانست.نوشاد رکنی با اشاره به سابقه کهن تاریخ معماری ایران 
و ریشــه کلمه مهندس ادامه داد: اسناد و متون تاریخی مانند سفرنامه ها نشان 
می دهند که افرادی به عنوان مهندس کار طراحی معماری را در گذشته های دور 
در ایران انجام می دادند و حتی مهندسی نقشه کشی را در مدارس و کارگاه هایی فرا 
می گرفتند. این افراد از ابزاری به نام زیج)تخته معماری شطرنجی( برای رسم نقشه 
عمارت ها در گذشته استفاده می کردند.وی با تأکید بر اینکه »فتوت« ریشه عمیقی 
در فرهنگ ایرانی دارد، افزود: در گذشته هر صنفی آیین های فتوت و فتوت نامه 
خاص خود را داشته است که این فتوت نامه را به بزرگی منسوب می دانستند. به 
طور مثال فتوت نامه صنف کشتی سازان به حضرت نوح)ع( منسوب بوده است.

آستان: رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 
ظهر ۱4 خــرداد در ســخنرانی  خود به 
مناسبت سالگرد رحلت امام خمینی)ره(، 
به دست نوشته ای از بنیان گذار انقالب)ره( 
اشاره کردند که نسخه اصل آن در کتابخانه 

وزیری یزد نگهداری می شود.
کهن تریــن دست نوشــتۀ حضــرت امام 
خمینی)ره( که قدیمی ترین پیام مبارزاتی 
ایشان و نخستین ســند مکتوب انقالب 
است، ۱4 اردیبهشت ۱323 در قم نوشته 
شــده که هم اکنــون در کتابخانه و موزۀ 
وزیری یــزد، از کتابخانه های وابســته به 
آســتان قدس رضوی نگهداری می شود و 
۱4 خرداد 99 حضرت آیت اهلل خامنه ای در 

بیانات خود به این یادداشت اشاره کردند.
مقام معظم رهبری در سخنان خود با اشاره 
به روحیه تحول خواهی امام خمینی)ره( 
فرمودند:» ایشان از دوران جوانی یک انسان 
تحّول خواه بودند که نشانه  آن عبارت است 
از همان یادداشــت و نوشته ای که ایشان 
در دوران جوانــی - تقریبــاً در دهه  3۰ از 
عمرشــان- در دفتر مرحوم وزیری یزدی 
نوشته اند که مرحوم وزیری عین آن نوشته 
را، دست خط ایشان را به من نشان دادند«.

در دیدار حجت االســالم وزیــری، واقف 
کتابخانۀ وزیری یــزد، با حضرت امام)ره( 
در اردیبهشــت ۱323، رهبر کبیر انقالب 
به درخواست حجت االسالم وزیری مطالبی 
را در سه صفحه برای ایشان نوشته اند که 
به دلیل مضامین انقالبِی آن، برخی آن را 
قدیمی ترین سند مکتوب انقالب اسالمی 

می دانند.
مخاطــب ایــن نامــه که در نخســتین 
صفحه های صحیفه نور نیز به چاپ رسیده 
اســت، عموم مردم و قاطبۀ علما هستند 
و محــور بیانات حضرت امــام)ره( در این 
اتحاد در مقابل تفرقه زدگی  دست نوشته، 
در کشور، تمدن سازی، قیام علیه حکومت 
طاغوتی و نجات دین از اضمحالل اســت 
که نشان دهندۀ شکل گیری تفکر سیاسی 
امام)ره(، چندین ســال پیش از دهه 4۰ 
و پیش زمینۀ فکری، عمق تفکر و اندیشۀ 
واالی حضــرت امام)ره( پیــش از انقالب 

۱3۵7 است.
متن این دست نوشته به شرح ذیل است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم  )بخوانید و به کار 
ببندید(

َّما اَِعُظُکم بِواِحَدةٍ أْن    قال اهلل تعالــی:   ُقْل اِن
تَُقوُموا هلل َمثنی َو ُفرادی.  

  خــدای تعالــی در این کالم شــریف، از 
ســرمنزل تاریــک طبیعت تــا منتهای 
ســیر انســانیت را     بیان کرده و بهترین 
موعظه هایی است که خدای عالم از میانه 
تمــام مواعظ انتخاب     فرمــوده و این یک 
کلمه را پیشــنهاد بشر فرموده. این کلمه 
تنها راه اصالح دو جهان است.     قیام برای 
خداســت که ابراهیم خلیل الرحمن را به 
منزل خلّت رسانده و از جلوه های     گوناگون 

عالم طبیعت رهانده. 

 خلیل آسا درِ علم الیقین زن                         
ندای »الاُحّب اآلفلین  « زن 

  قیام هلل اســت که موســی کلیم را با یک 
عصــا به فرعونیان چیره کرد و تمام تخت 
و تاج     آن ها را به باد فنــا داد و نیز او را به 
میقات محبوب رســاند و بــه مقام َصْعق  
و َصْحو کشــاند.     قیام برای خداســت که 
خاتم النبیینـ  صلی اهلل علیه و آلهـ  را یک 
تنه بر تمام عادات و عقاید     جاهلیت غلبه داد 
و بت ها را از خانه خدا برانداخت و به جای 
آن توحید و تقوا را گذاشــت و     نیز آن ذات 
مقدس را به مقام   قاَب قوسْین أوأدنی     رساند. 

   خودخواهی و ترک قیام برای خدا ما را به 
این روزگار سیاه رسانده و همه جهانیان را   
  بر ما چیره کرده و کشــورهای اسالمی را 
زیر نفوذ دیگران درآورده. قیام برای منافع   
  شخصی است که روح وحدت و برادری را 
در ملت اسالمی خفه کرده. قیام برای نفس   
  است که بیش از ده میلیون جمعیت شیعه 
را به طــوری از هم متفرق و جدا کرده که 
طعمه     مشتی شهوت پرست پشت میزنشین 
شدند. قیام برای شخص است که یک نفر 
مازندرانی     بیســواد  را بر یک گروه چندین 
میلیونی چیره می کند که َحْرث و نســل 
آن ها را دستخوش        شهوات خود کند. قیام 
برای نفع شــخصی است که اآلن هم چند 
نفر کودک خیابان گرد را     در تمام کشور بر 
اموال و نفوس و اعراض مسلمانان حکومت 
داده. قیام برای نفس اماره     است که مدارس 
علم و دانش را تسلیم مشتی کودک ساده 
کرده و مراکز علم قرآن را مرکز     فحشا کرده. 
قیام برای خود است که موقوفات مدارس 
و محافل دینی را به رایگان تسلیم     مشتی 
هرزه گرد بی شرف کرده و نََفس از هیچ کس 
در نمی آید. قیام برای نفس است که     چادر 
عفت را از ســر زن های عفیف مســلمان 
برداشــت و اآلن هم ایــن امر خالف دین 
و قانون     در مملکت جاری اســت و کسی 
بر علیه آن ســخنی نمی گوید. قیام برای 
نفع های شخصی     اســت که روزنامه ها که 

کاالی پخش فســاد اخالق اند، امروز هم 
همان نقشه ها را که از     مغز خشک رضاخان 
بی شــرف تراوش کرده، تعقیب می کنند و 
در میان توده پخــش     می کنند. قیام برای 
خود است که مجال به بعضی از این وکالی 
قاچــاق داده که در پارلمان     بر علیه دین و 
روحانیت هر چه می خواهند بگویند و کسی 
نفس نکشــد.   هان ای روحانیون اسالمی! 
ای علمای ربانی! ای دانشــمندان دیندار! 
ای گویندگان     آیین دوســت! ای دینداران 
خداخواه! ای خداخواهان حق پرســت! ای 
حق پرستان     شــرافتمند! ای شرافتمندان 
وطن خــواه! ای وطن خواهان بــا ناموس! 
موعظت خدای جهــان     را بخوانید و یگانه 
راه اصالحــی را کــه پیشــنهاد فرموده، 
بپذیرید و ترک نفع های شــخصی     کرده تا 
به همه ســعادت های دو جهان نایل شوید 
و با زندگانی شرافتمندانه دو عالم دست در   
      آغوش شوید.   اِّن هلل فی ایّام دهرکم نفحاٌت 
أال فتعّرضوا لها   ؛ امروز روزی است که نسیم   
  روحانی الهی وزیدن گرفتــه و برای قیام 
اصالحی بهترین روز است، اگر مجال را از 
دست     بدهید و قیام برای خدا نکنید و مراسم 
دینی را عودت ندهید، فرداست که مشتی 
هرزه گرد     شهوت ران بر شما چیره شوند و 
تمام آیین و شرف شما را دستخوش اغراض 
باطله خود     کنند. امروز شماها در پیشگاه 
خدای عالم چه عذری دارید؟ همه دیدید 
کتاب های یک نفر     تبریزی بی سروپا     را که 
تمام آیین شماها را دستخوش ناسزا کرد و 
در مرکز تشــیع به امام     صادق و امام غایب 
ـ روحی له الفداءـ  آن همه جسارت ها کرد 
و هیچ کلمه از شماها صادر     نشد. امروز چه 
عذری در محکمه خدا دارید؟ این چه ضعف 
و بیچارگی است که شماها     را فرا گرفته؟ ای 
آقای محترم که این صفحات را جمع آوری 
نمودیــد و به نظر علمای بالد     و گویندگان 
رساندید! خوب است یک کتابی هم فراهم 
آورید که جمع تفرقــه آنان را کند     و همه 
آنان را در مقاصد اســالمی همراه کرده از 

همه امضا می گرفتید که اگر در یک گوشه   
  مملکت به دین جســارتی می شــد، همه 
یکدل و جهت از تمام کشور قیام می کردند. 
شماها که به حق مشروع خود قیام نکردید، 
خیره سران بی دین از جای برخاستند     و در 
هر گوشه زمزمه بی دینی را آغاز کردند و 
به همین زودی بر شما تفرقه زده ها چنان   
  چیره شوند که از زمان رضاخان روزگارتان 
سخت تر شود.   َو َمْن یَْخُرْج ِمْن بَْیِتِه ُمهاِجراً 
اِلَی اهلل ِ وَ     َرسولِِه ثُمَّ یُدرِْکُه الَْموُت َفَقد َوَقَع 

أَْجُرُه َعلَی اهللِ   
  ۱۱ شهر جمادی االولی ۱363 

  سید روح اهلل خمینی
عــالوه بر ایــن دست نوشــته وصیت نامۀ 
سیاسی الهی امام خمینی)ره( که ایشان دو 
نســخه از آن را جهت نگهداری به مجلس 

خبرگان رهبری و آســتان 
کردند  اهــدا  رضوی  قدس 
و نیز ســند سجلی حضرت 
دست نویس  قرآن  امام)ره(، 
راونــدی متعلــق بــه قرن 
ششم اهدایی امام به آستان 
قدس رضــوی، مجموعه ای 
غنی شامل 9۰۰ برگ سند 
اعالمیه ها،  شــامل  مکتوب 
پیام هــا، متــن مصاحبه ها 
خارجی،  روزنامه هــای  بــا 
قبل  در  متن ســخنرانی ها 
و بعد از انقالب اســالمی و 

فرامین معظم له در زمان رهبری ایشــان تا 
ســال۱368 و مجموعه ای شــامل بیش از 
8۰۰ قطعه عکس از تصاویر امام خمینی)ره( 
از دوران نوجوانی و جوانی تا سال های حضور 
ایشان در قم و نجف برای تحصیل و مبارزات، 
سخنرانی در مدرسۀ فیضیه و مجاهدت در 
تبعید نجف و پاریس تا بازگشــت به ایران 
در زمان پیروزی انقالب اســالمی در بهمن 
۱3۵7 از جمله آثاری است، که در گنجینه 
مخطوطات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 

آستان قدس رضوی نگهداری می شود.

کهن ترین 
دست نوشتۀ حضرت 

امام خمینی)ره( 
نخستین سند 
مکتوب انقالب 

هم اکنون در 
کتابخانه و موزۀ 

وزیری یزد نگهداری 
می شود

بــــــــرش

دست نوشته مورد اشاره مقام معظم رهبری در سخنان 14 خرداد از بنیان گذار انقالبe چه بود؟

 خادمیاران کرمانی ©قصه نخستین سند مکتوب انقالب اسالمی 
درخط مقدم  محرومیت زدایی 
آستان: دهمیــن نشست تخصصی برهان 
با هدف تقویت و تشــریح خدمات کریمانه 
در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی در کرمان برگزار شد. سید حسین 
صابری؛ مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در اســتان کرمان، در این نشست 
با تشــکر و قدردانی از خدمات شایان این 
کانون تخصصی به ارائه گزارش فعالیت های 
خادمان امام مهربانی در ماه مبارک رمضان 
از جمله اجرای طرح های نسیم مهر رضوی 
در شب های قدر و سفره مهربانی همزمان با 
ایام پایانی ماه مبارک پرداخت و همچنین بر 
افزایش بیش از پیش خدمات کریمانه بانوان 
خادمیار در زمانی که امکان خدمت رسانی 

در حرم مطهر وجود ندارد، تأکید کرد.
در ادامه نشســت، مخدره باهنر؛ مســئول 
کانون تخصصی امور بانوان رضوی در کرمان 
و خواهر بزرگوار شهید باهنر، با اشاره به آیات 
قرآن مجید درباره دستگیری از نیازمندان 
عنوان کرد: تحقق اهــداف واالی خادمان 
امام رئوف)ع( در راستای رفع محرومیت از 
جامعه و پیشرفت ها در این زمینه نیازمند 
حضور آگاهانه و مدبرانه بــوده و اگر برای 
رضای خدا و خدمت خالصانه و خیرخواهانه 
برای محرومان باشــد، قطعاً مثمر ثمر واقع 
می شود.باهنر ادامه داد: فعالیت ها و خدمات 
کریمانه ای که در دوران شیوع ویروس کرونا 
توسط خادمیاران انجام گرفته چه در بحث 
محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی و چه در 
حوزه مبارزه با کرونا بسیار مؤثر و مفید بود 
که امیدواریم با تقویت نیرو و کادرسازی و 
اولویت بندی فعالیت ها بهتر از گذشته در امر 

خدمت رسانی به محرومان تالش کنیم.
وی تصریــح کــرد: خدمات شــایانی در 
زمینه اشــتغال زایی بانوان بی سرپرست و 
بدسرپرست با در اختیار گذاشتن امکانات 
و لــوازم مــورد نیاز انجام شــده و در کنار 
این خدمات، ارائه مشــاوره های تخصصی 
در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی 
و اشتغال زایی توسط استادان مجرب انجام 
گرفته اســت.باهنر با اشــاره به کمک های 
مؤمنانه انجام شــده توســط بانوان در ماه 
مبارک رمضان افزود: شرکت در طرح سفره 
مهربانی و تهیه بســته های ارزاق معیشتی 
و شناســایی افراد آسیب دیده اقتصادی از 
ویــروس کرونا، ارائه مشــاوره های خانواده 
در دوران قرنطینــه، آموزش هــای رایگان 
در راســتای اشتغال زایی و کاریابی و فراهم 
آوردن مکان مناســب کســب و کار برای 
نیازمندان از جمله خدمات این کانون فعال 

خادمیاران است.

نشست هم اندیشی مسئوالن ©
کانون های خادمیاری استان 

قم برگزار شد
آســتان: نشست هم اندیشــی مسئوالن 
نمایندگی  دفتــر  کانون هــای خادمیاری 
آســتان قدس رضوی استان قم، به منظور 
تبــادل نظــر و برنامه ریزی بــرای تداوم و 
تقویت فعالیت های خادمیاران و کانون های 

خادمیاری استان قم برگزار شد.
نشست هم اندیشی مســئوالن کانون های 
خادمیاری آســتان قدس رضوی استان قم 
با حضور رئیس شورای سیاست گذاری ائمه 
جمعه اســتان قم، اعضای شورای هیئات 
مذهبی استان و جمع دیگری از مسئوالن 
فرهنگی قم با هدف بررســی فعالیت ها و 
خدمات ارائه شده توسط خادمیاران رضوی 
در محل اداره کل تبلیغات اســالمی استان 

قم برگزار شد.

دهه کرامت فرصتی برای تجدید »
میثاق با اولیای الهی

حجت االســالم والمسلمین سیدمحمدباقر 
تکیه ای؛ مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی اســتان قم در این نشســت، با ارائه 
گزارشــی از فعالیت های خادمیاران رضوی 
در ماه مبارک رمضان، توفیق دســتیابی به 
این خدمت را موهبتی از سوی امام رضا)ع( 
عنوان کرد و گفــت: مایه مباهات و افتخار 
برای خادمیاران امام رضا)ع( اســت که در 
سایه توجهات آن حضرت، توفیق یافتند تا 

لبخندی را بر لبان محرومان بنشانند.
وی با اشاره به اجرای طرح »کرامت حسنی 
و ســفره مهربانی« و توزیع ۱4 هزار غذای 
گرم متبرک رضوی در شب میالد با سعادت 
امام حســن مجتبی)ع( گفت: همزمان با 
توزیع غذای متبرک رضــوی، 23 نانوایی 
نیز در مناطــق کمتر برخــوردار قم، نان 
صلواتی پخت و توزیع کردند.  حجت االسالم 
تکیه ای، اســتقبال مردم از ۱4 گروه سرود 
نوجوانــان را که در نقاط مختلف شــهر به 
اجرای سرود پرداختند، تحسین کرد و افزود: 
در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری 
برای مواسات و همدلی با اقشار آسیب پذیر 
جامعه ۵ هزار بسته معیشــتی ارزاق بین 
نیازمندان قم توزیع شد، همچنین همزمان 
با اجرای طرح ســفره کرامــت علوی، در 
مراسم باشکوهی با حضور مسئوالن استانی، 
پرچمداران مواســات و همدلــی و خیران 

استان در مصالی قدس تجلیل شدند.

مجموعه عکس نوشت »سالم بر روح اهلل« منتشر شد
 آستان گزیــده ای از بیانات رهبر معظم انقالب که در سالروز 
ارتحال امام خمینی )ره( فرمودند، در قالب مجموعه عکس نوشت 
»ســالم بر روح اهلل« به همت اداره تولیــدات فرهنگی معاونت 

تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی منتشر شد.
این عکس نوشت ها از مجموعه تولیدات اداره فرهنگی معاونت 
تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی است که با عنوان »سالم بر 
روح اهلل« شامل گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقالب در سالگرد 
ارتحال امام خمینی )ره( است و در سایت حرم مطهر رضوی قرار 
گرفت.در بخشــی از بیانات مطرح شده در عکس نوشت »سالم 
بر روح اهلل« می خوانیم: »امام بــه جوانان اعتماد می کردند و ما 
هم این عقیــده را داریم که باید به جوانان اعتماد کرد. این به 
معنای این اســت که این ثروت برای کشور است و باید از آن 
اســتفاده کنیم، معنای آن عدم استفاده از غیر جوان ها نیست. 
ما قادریم در بخش های گوناگون تمدنی کشور و نظام تحول به 
وجود آوریم. انتظار من از خودم و از جوانان و نخبگان این است 
که در فکر ایجاد تحول در بخش هایی که الزم داریم باشــید و 

تحول نکاتی در آن است، اگر بخواهیم تحول به معنای صحیح 
کلمه اتفاق بیفتد، بایــد به آن توجه کنیم«.همچنین در یکی 
از این عکس نوشت ها آمده است: »موضوع دیگر دشمنی هاست؛ 
مالحظه دشمن خارجی را نباید کرد. جبهه وسیعی از دشمن 
وجود دارد که هر حرکتی در کشــور بخواهد به سمت صالح 

حرکت کند، به دنبال آن هســتند که آن را توسط امپراتوری 
رسانه ای که در دست صهیونیست ها هست، زیر سؤال ببرند«.

بخشــی از بیانات رهبر معظم انقالب نیــز درباره تحوالتی که 
امام خمینی)ره( به وجود آوردند به این شــرح است:»امام، امام 
تحــول بود. باید از امام درس بگیریم. هر جامعه زنده و پویایی 
احتیاج به تحول دارد. امروز ما نیاز به تحول داریم. بعد از ارتحال 
امام، جامعه از رویکرد تحولــی فاصله نگرفته و در زمینه های 
گوناگونی تحول پیدا کردیم و قدرتمندتر از گذشته و در مواردی 
سرزنده تر شده ایم. ملت آمریکا احساس خجالت و سرافکندگی 
از حکومت های خود می کند و آن کسانی که چه در کشور ما یا 
بعضی افرادی که در خارج از کشور هستند که شغلشان بزک 
کردن آمریکاست، آن ها هم امروز دیگر سر خود را بلند نمی کنند«.

یاد آوری می شود؛ انتشار پوستر و کارت پستال،  تولیدات فرهنگی 
اعم از تولید و انتشار کتاب، لوح فشرده و... از جمله فعالیت های 
فرهنگی معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی است که 

در مناسبت های مختلف اجرا می شود.
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از سوی معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی
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 آستان   رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی 
بر ضرورت تأثیرگذاری فرهنگی آستان قدس رضوی در فضای 

عمومی کشور و جهان اسالم تأکید کرد.
حجت االسالم والمسلمین محمدحسن مهدوی مهر در نشستی 
که با حضور مدیر و رؤسای ادارات مرکز امور بین الملل انجام 
شد، ضمن عرض تســلیت به مناسبت سالروز عروج ملکوتی 
حضرت امام خمینی)ره( و گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای 
قیام خونین ۱۵ خرداد ۱342، عنوان کرد: براســاس فرمایش 
امام راحل، آستان قدس رضوی مرکز ایران است و این سخن 
به این معناست که تمام اقدام ها و فعالیت ها باید الهام گرفته از 

حضرت امام رضا)ع( باشد.

وی با اشــاره به اینکه براســاس تعالیم اهل بیت)ع( باید سعه 
وجودی خود را گسترش داده و بتوانیم فعالیت های گسترده تری 
در ابعاد مختلف بین المللی داشته باشیم، ابراز کرد: ترویج معارف 
اهل بیت)ع( منحصر به فعالیت های فرهنگی نیست؛ زیرا زندگی 
انسان منحصر در یک بُعد نیست، بلکه باید معارف اهل بیت)ع( 

را در تمام ابعاد وجودی انسان ترویج دهیم.
حجت االسالم مهدوی مهر با اشاره به تغییر ساختار مرکز امور 
بین الملل به معاونت امور بین الملل بیان کرد: تغییر ساختار 
نه تنها به معنای نفی فعالیت های گذشــته نیست، بلکه باید 
بسیاری از فعالیت های بین المللی توسعه پیدا کند و همچنین 
بخش های مختلف ســازمان علمی و فرهنگی باید برنامه های 

بین المللی همسو با اهداف آســتان قدس رضوی را در برنامه 
سال خود بگنجانند.

رئیس ســازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: 
تفکیک بخش های مختلف آستان قدس رضوی به معنای دور 
شدن از فعالیت ها و مأموریت ها نیست، بلکه باید تالش کرد تا 
هم افزایی بیشتری میان بخش های مختلف آستان قدس رضوی 
انجام گیرد. حجت االسالم مهدوی مهر  ادامه داد: هر فعالیتی 
در ســازمان علمی و فرهنگی طراحی می شــود، باید پیوست 
بین المللی داشته باشــد و بنا به تأکیدات رهبر معظم انقالب 
در حکم انتصاب تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر اثرگذاری 

بیشتر در جهان اسالم، بتوانیم به این مهم دست یابیم.

ضرورت تأثیرگذاری فرهنگی آستان قدس در فضای عمومی کشور و جهان اسالم
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی تاکید کرد
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 گرفتاری برخی درس خوانده های ما دل خوش کردن به مفاهیم علم و دموکراسی و... است اندیشه: رضا داوری اردکانی در گفت و گو با ایبنا گفت: نقد را دشمنی انگاشتن، نشانه بیگانگی با فهم 
و علم و فلســفه اســت. تجدد یک نظام و نظم زندگی و دورانی تاریخی اســت. با نظام زندگی بشــری و دوران تاریخی ستیزه نمی توان کرد. پس من چگونه علم ستیز و غرب ستیز و تجددستیز باشم. گرفتاری گروه  هایی از 
درس خوانده های ما این است که به جای اینکه علم را به درستی بیاموزند و به کار گیرند و جهان کنونی و غرب و تجدد را بشناسند به مفاهیم علم و دموکراسی و آزادی دلخوشند و آن را برای یک زندگی خوب کافی می دانند.

 مکتب امام ما را از نسخه های غربی ©
و اسالمی قدیم عبور داد

حجت االسالم علی فرحانی،  اندیشه: 
اســتاد درس خارج حــوزه علمیه در 
گفت و گــو با مهر گفت: امام با فلســفه 
می آید و اندیشه زیربنایی غرب را کنار 
می نهد که نمــود آن را می توان در نامه 
به گورباچف دید. پس این طور نیســت 
که امام آگاه نیست بلکه ایشان پیش از 
انقالب در کشف االسرار نشان می دهد افالطون و ارسطو و سقراط ابداً انسان های 
میگسار و علم گرای محض نبودند بلکه شاگردان انبیا بودند و علم را از مشکات 
انبیا گرفتند و توســعه دادند. امام نشان می دهد جالینوس این طور بوده است، 
ذیمقراطیس به عنوان پدر نظریه اتم این طور بوده اســت. امام در مورد اندیشه 
دکارت به عنوان بزرگ ترین راسیونالیست در مقابل رنسانس می ایستد و توضیح 

می دهد.

مواجهه امام با مدرنیته و تفکر الحادی غرب تا بن دندان است »
وی در ادامه افزود: امام در پیشــگاه آقامیرزا علی اکبــر ِحَکمی یزدی در دوران 
تحصیلش فیزیک، ریاضی و فلسفه غرب خوانده است. این مواجهه امام با مدرنیته 
و تفکر الحادی غرب تا بن دندان است. اما نکته ای که باید اضافه کرد این است که 
امام پس از مواجهه بنیادین و فلسفی و اندیشه ای که دارد، وارد فقه می شود. من 
می گویم امام فلسفه را در جای خودش اضافه و تمام کرد و بعد سراغ فقه رفت. 
در فقه نیز رفرنس و منبع مهم دیگری وجود دارد که نامه امام به آشــیخ حسن 
قدیری که از شاگردان امام خمینی بودند هست. در این نامه اگر اسم امام را حذف 
کنید انســان فکر می کند این ها را انسانی گفته که از دین فرار کرده و به مغرب 
زمین رفته و در فرانسه ساکن است. امام در یک جاهایی از فقه به قدری جدید و 

مدرن و پویا و متجدد است که انسان تعجب می کند.

مکتب امام را نباید در حاشیه مکاتب دیگران مطالعه کرد»
حجت االســالم علی فرحانی عنوان کرد: امام یک مکتبی است که از فلسفه تا 
عقل گرایی، از عرفان تا شــهود و ذوق ادبی و معرفتی تا تعبد به قرآن و عترت و 
نقــل گرایی به وفور در او وجود دارد اما هر کدام از این ها در یک جایی کنار هم 
نشسته اند و بین این ها یک جمع سالم اتفاق افتاده است که قرآن و عرفان و برهان 
از هم جدایی ندارند و بعد همه این ها در کنار فردگرایی و جمع گرایی معنا شده 
است. همه بحث برای رسیدن به این مطلب بود که امام یک مکتب است و این 
مکتب را نباید به صورت حاشیه مکاتب دیگران مطالعه کنیم. امام امتداددهنده 
مکتب دیگران نیست بلکه خودش یک مکتب ابداعی و اختراعی و جدید است. 
یک نســخه به روز شده است که نسخه های گذشته را نسخ می کند. اصالً با این 
نسخه جدید نمی توان آن نسخه های گذشته را باال آورد. بنابراین شما نیز نباید 
امام را چون دیگران مورد مطالعه قرار دهید. این استاد حوزه علمیه افزود: اگر از 
افراد بپرسیم چند نفر از اندیشمندان حوزه علوم انسانی اسالمی را نام ببرند معموالً 
از چه کســانی نام خواهند برد؟ احتماالً اولین کسانی که به ذهن می آید استاد 
شهید مرتضی مطهری، مرحوم شــهید آیت اهلل صدر و... خواهد بود. سؤال من 
این است که چرا اسم امام در این بین به اذهان خطور نمی کند؟ و بعد چرا اسم 
مقام معظم رهبری به ذهن نمی آید؟ امام هم علوم انسانی و حوزه های علمیه ما را 
و هم غرب را کامل می شناخته است به همین خاطر نسخه ای که ارائه داده هم ما 
را از نسخه های اسالمی و شیعی عبور داده و هم از غرب عبور داده است. مشکلی 
که اآلن داریم این است. اآلن در حوزه های علمیه وقتی می گوییم یک بحث علمی 
اصولی، فلسفی، فقهی، تفسیری آیا آن قدری که در آکادمی های علمی ما صاحب 
جواهر و شــیخ انصاری و میرزای نائینی ها می آِید، اسم امام هم می آید؟ خیر. ما 
اماممان را یک امام تمدن ساز نشناخته ایم و امام را نهایتاً در عرصه های سیاسی، 
تظاهراتی و مقابله با آمریکا خالصه کرده ایم. وی در پایان خاطرنشــان کرد: این 
درست است اما این روبنا از یک زیربنای عمیق فکری و فلسفی نشأت گرفته است. 
ما هنوز نتوانسته ایم بعد فکری و مکتبی آن را در حوزه و دانشگاه ها کار کنیم. این 

جرم ما بچه متدین ها در حوزه و دانشگاه است.

 اندیشه/ محســن فاطمی نژاد  آنچه پس از 
گذشت چهار دهه از انقالب همچنان در خصوص 
اندیشه امام خمینی)ره( مورد توجه اندیشمندان 
اســت، تکثری است که امام خمینی)ره( از همان 
روزهــای ابتدایی به آن اهتمام می ورزد. مشــی 
مردمدارانه و توجه به نظر عموم مردم نکته ای است 
که در ایام سالگرد ارتحال امام)ره( با دکتر شریف 
لکزایی، دانشــیار گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اسالمی حول آن گفت وگو کرده ایم.

جناب لکزایی! چرا در شرایطی که حتی   
مدلی چون تغلب و استیال برای رهبری چون 
امام خمینی)ره( فراهم بــود، امام از همان 
روزهای اول به تعبیــری یک جور تکثر را 

انتخاب کرد؟
نخستین نکته این اســت که انقالب اسالمی به 
عنوان پدیده ای که ســابقه نداشته است در قالب 
یک نظام سیاسی و بر اساس آنچه مدنظر بزرگان 
انقالب و خواســت مردم بوده، قرار است تأسیس 
شود. به تعبیر فلسفی، یک شدن در حال رخ دادن 
است که در این مسیر خیلی از اتفاق ها ناخواسته 
و بسیاری نیز با تأکید خود حضرت امام)ره( شکل 
می گیرد. اختالف ها و اتفاق هــای ناگواری چون 
جنگ و گروه های تجزیه طلبی که در ابتدای انقالب 
شکل می گیرند، اتفاقاتی هستند که بر این انقالب 
نوپا تحمیل می شوند و می خواهند تأثیرگذار باشند 
و سمت و سوی آن را تغییر داده و آن را ناکارآمد 
کــرده و ناکام بگذارند. بخــش دیگری از اتفاق ها 
برخاســته از نگاه بزرگان انقالب است که با اصرار 
این افــراد امتداد پیدا می کند. برای مثال خود به 
رأی گذاشــتن نوع حکومــت و اینکه مردم کدام 
سلیقه را می پسندند از همین جنس است. موضع 
امام در اینجا صریح و شفاف درباره اینکه باید نظر 
مردم به رأی گذاشته شود و نظام سیاسی بر اساس 
نظر و رأی مردم تأسیس شود، قابل مشاهده است. 
نمونه دیگر بحث قانون اساسی است که این نظام 
نوپا نیازمند یک قانون اساســی و چشم انداز برای 
پیشبرد اهداف خود است. اینجا می بینیم مجلس 
خبرگان قانون اساسی شــکل می گیرد که تکثر 
بســیار زیــادی در آن وجــود دارد و جریان های 
سیاســی در ابتدای انقالب به نوعی در آن حضور 

دارند. شــما امروز نیز که مشروح مذاکرات قانون 
اساسی را ببینید می فهمید همه سالیق تقریباً در 
آن حضور داشته اند و از همه نظرات استفاده شده 
اســت. در ادامه همین روند است که این قانون به 
آرای عمومی گذاشــته می شود و باز می بینیم که 
اکثریــت مطلقی به این قانون رأی می دهند و آن 

را می پذیرند. 

به تعبیری این روند امتداد پیدا می کند   
و در شکل گیری نهادهای مختلف بازتولید 

می شود؟
نکته جالب این اســت که همــه ارکان نظام در 
قالب آرای عمومی شــکل می گیرد. یک شدن از 
این طریق در حال رخ دادن اســت و دولت به این 
معنا در یک شــدن در حال تداوم است و مرحله 

تأسیس را پشت سرگذاشته و به 
مرحله تثبیت و استمرار می رسد. 
ما باید نکات اندیشه امام را در این 
نقاط به دقت بررســی کنیم تا با 
فهم علت تأکید امــام بر حضور 
مــردم، به این برســیم که اصاًل 
پیدایش و پیروزی انقالب اسالمی 
بدون حضور مردم متصور نبوده و 
ممکن نمی شد. گفتن این جمله 
که »میــزان رأی ملت اســت« 
شوخی نیســت. این ها بر اساس 
مبانی دینی و فلســفی و فکری 
امــام خمینی و تماماً بر اســاس 
آن نگاهی اســت که ایشــان در 
مبانی دارند. شاید بعضی از اینکه 
ما این ها را بــه حکمت متعالیه 
ارجاع می دهیم، شگفت زده شده 
و تعجب کننــد، ولی باید مبانی 
اندیشــه ای امام را مدنظر داشت. 
از امام پرســیدند این جمهوری، 

آزادی و دموکراســی که خواهان آن هستید، چه 
هستند؟ همه این ها را امام به عرف موجود جهان 
ارجاع می دهند. یعنی جمهوری به همان معنایی 
کــه در همه جا هســت. آزادی به همان معنایی 
که هســت به خصوص آزادی سیاســی و فکری 
که در این جامعه وجود داشته باشد تا این جامعه 
بتواند سرزنده و شاداب مسائل خودش را پیگیری 
کند. در مورد دموکراسی نیز می گویند همان که 
در همه جا موجود اســت. امام تعبیری دارند که 
دموکراسی در اســالم کامل تر از دموکراسی های 
دیگر است. این بخش تجربه است، یعنی در نگاه 
فلسفی امام تجربه و عرف کنار گذاشته نمی شوند 
تا ما فارغ از مباحث و تجارب بشری که در جهان 
می گذرد به یکباره نظام سیاســی تأسیس کنیم 
که در جهان ناشناخته باشد. نکته مهم دیگر این 
است که اساساً انقالب اسالمی نهادهای خاصی را 
تأســیس کرده که بدون این نهادها نمی توانسته 
تداوم پیدا کند. این نهادها، نهادهایی بودند که از 
دل این جامعه و از دل خواسته ها و اهداف مطرح 
در انقالب به وجود آمده بودند. نهادی چون سپاه، 
جهاد سازندگی، کمیته های انقالب از دل انقالب 

درآمده اند و توانسته اند با کارهایی 
که انجام دادند، به انقالب اسالمی 
تداوم ببخشند و به حیات انقالب 

اسالمی کمک کنند. 

 در دهه ابتدایی انقالب به   
بیان دیگری ما شاهد توازن 
میان امر عرفی که در هاضمه 
نظریات  تمدنــی  و  فکری 
امــام خمینــی)ره( ادغام 
شــده بود با میراث فکری و 
فلسفی ایشان بودیم؛ سؤال 
اینجاست چه اتفاقی می افتد 
که پس از این یک دهه، این 
اختالل می شود  توازن دچار 
بحث  در  را هم  نمونه اش  که 
نهادسازی و امتداد نیافتن آن 

می توان مثال زد؟ 
به نظرم اصل این اتفاق ناشــی 
از رخدادهایی اســت که پس از 
دوران هشــت ســاله دفاع مقدس در کشور روی 
می دهد. این موضوع نشأت گرفته از نگاهی است 
که به رشــد و توسعه کشور شــکل می گیرد. در 
واقع ما تجربه ای به اســم دفاع مقدس داریم که با 
کمترین امکانات ولی با حضور و پشتوانه مردم یک 
وجب از خاک مردم به تاراج نرفت. این خیلی تجربه 
ارزشمندی بود که بالفاصله پس از جنگ، ادامه پیدا 
نکــرد و مورد توجه قرار نگرفت. پس از این دوران 
و زمانی که می خواستیم کشور را بسازیم نگاه های 
مادی آشکار شد و این جریان در عرصه سازندگی 
تداوم پیدا نکرد. در حالی که در دوره دفاع مقدس 
همین نهادهایی که در عرصه کار می کردند، همه با 
یک اهداف متعالی خدمت می کردند. اینجا یک نگاه 
معنوی و یک هدف مقدس وجود داشت که خدمت 
به مــردم بود. به نظرم این به هر دلیلی تضعیف و 
این تجربه به یکباره مغفول واقع می شود و نیروهای 
مردمی که با دل و جان در خدمت کشــور بودند 
به یکباره فراموش می شــوند. تلقی از این افراد که 
حاضر بودند در راه خدمت به کشــور به شهادت 
برســند به نیروی رایگان تقلیل یافت و این تلقی 

جایگزین نیروی با نگاه معنوی شد. 

گفت و گو با دکتر شریف لکزایی

در نگاه فلسفی امام w تجربه و عرف کنار گذاشته نمی شوند

امام تعبیری دارند 
که دموکراسی در 
اسالم کامل تر از 
دموکراسی های 
دیگر است. این 

بخش تجربه 
است، یعنی در 

نگاه فلسفی امام 
تجربه و عرف کنار 
گذاشته نمی شوند

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  شنبه 17 خرد اد  1399 14 شوال1441 6 ژوئن 2020  سال سی و سوم  شماره 9261 

گزارش

منتظر اتفاقات بمانیم یا تجربیاتمان را نظام مند کنیم؟
وقتی ما تجربه ای داریم باید بتوانیم این تجربه 
را مدیریت و فرمول بندی کرده و از آن در سایر 
عرصه ها اســتفاده کنیم. ما نتوانستیم تجارب 
دوران دفــاع مقدس را تــداوم دهیم. تجارب 
ارزشمندی داشتیم که هم در عرصه نهادسازی 
و هم تجاربی چون دفاع مقدس می توانســت 
تبیین و فرمول سازی شود و در سایر عرصه ها به 
کمک ما بیاید، ولی انگار این تجربه از یاد می رود. 
اآلن وقتی حادثه ای چون سیل اتفاق می افتد 
نهادهای مردمی کمک می کنند؛ این در انقالب 
اســالمی و تجربه دفاع مقدس قبالً بود که ما 
آن ها را کنار گذاشته بودیم. گویی مجالی فراهم 

می شود ولی باز این مجال فراموش می شود. در 
همــه این تجارب ما می بینیم وقتی مردم پای 
کار می آیند اتفاقاً فضای متفاوتی شکل می گیرد 
ولی باز فراموش می کنیم و قابلیت بهره برداری 
برای ما ایجاد نمی کند. ما در سازندگی و اقتصاد 
نیز به چنین نیرویی نیاز داریم. شکل گیری این 
اتفاق نیز نباید به طور کلی سبب جدایی بین 
مردم و دولت شده یا آمیختگی به وجود بیاید 
که نتوان آن را تفکیک کرد. حتی در جنگ نیز 
که بسیج شــکل می گیرد از یک جایی به بعد 
باید سازماندهی شکل گیرد و نهادهای مردمی 
سازماندهی شوند تا مؤثر و اثرگذار باقی بمانند.

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

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

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند کمپانی، برگ س����بز و سوئیچ یدک خودروی ام وی 
ام مدل 1393 رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 574 
 MVM484FFFE026662 ص65 ایران 36  شماره موتور
و ش����ماره شاس����ی NATGCAVF0E1027040 به مالکیت 
زه����را رجب عل����ی زاده جاغرق مفقود گردی����ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
01
83
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری بن���ز م���دل C280 مدل 
2008 ب���ه ش���ماره  پ���اک  12 ای���ران 822 ن 73 و 
ش���ماره موتور27294730709129 و ش���ماره شاسی 
WDDGF54X38A049996 ب���ه نام ام���ان اله امانی 
مق���دم مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد . ,ع
99
01
86
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و کارت خودروی پی کی مدل 85 رنگ بژ 
روشن متالیک به شماره انتظامی 72 س 445 ایران 
12  ش���ماره موت���ور M131171228 و ش���ماره شاس���ی 
PSV6814053271 ب���ه مالکیت حس���ن احمدی فرد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
01
83
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز، س���ند مالکی���ت و کارت موتورس���یکلت 
125سیستم کبیر به رنگ آبی   مدل 1391 به شماره 
تنه 9110304 و شماره موتور 2010153737 و  شماره 
پ���اک 638-55561  مفق���ود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می گردد. 

,ع
99
01
86
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی کامیونت ون م���دل 1398 رنگ 
آب���ی روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 634د35 ایران 
36  ش���ماره موتور Z24785498Z و ش���ماره شاسی 
حس���ین  مالکی���ت  ب���ه   NAZPL140BK0520512
شورابی مقدم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
99
01
84
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و س���ند کمپانی خودروی پراید مدل 1386 
رنگ س���بز زیتون���ی به ش���ماره انتظام���ی 499ص24 
ایران 36  ش���ماره موتور 2148736 و شماره شاسی 
S1412286614868 ب���ه مالکیت آمنه طاهری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
01
83
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پ���ژو206  ب���رگ سبزوس���ند کمپان���ی وکارت خ���ودرو 
م���دل 1388 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 79 – 442س13 
وش���ماره موت���ور13388005745 وش���ماره شاس���ی 
NAAP41FDVqJ262215 مفق���ود گردی���ده وازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد.)قزوین(

,ع
99
01
85
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و سند کمپانی خودروی پژو پارس T5مدل 
ب���ه ش���ماره انتظام���ی 973ی39    98 رن���گ س���فید 
 ای���ران 36  ش���ماره موتور 139B0146752 و ش���ماره 
شاسی NAAN11FE9KH541797 به مالکیت مرتضی 
افغان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
01
86
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

بیم���ه نام���ه و کارت خودروی وانت م���دل 1394 رنگ 
آب���ی روش���ن ب���ه ش���ماره انتظام���ی 842ط79 ایران 
شاس���ی  ش���ماره  و   675624 موت���ور  ش���ماره    36
به���رام  مالکی���ت  ب���ه   NAZPL140BE0386948
وفاکی���ش همائ���ی مفق���ود گردیده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
01
84
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پی���رو چاپ آگهی ش���ماره 9901459 ش���رکت تعاونی 
کامیون���داران خودرانن���ده خراس���ان مورخ���ه 99/3/6 
صفحه 8 سراس���ری به اطاع میرساند جلسه مجمع 
عمومی عادی س���الیانه نوبت دوم مورخه 99/3/22 
در محل میدان مادر تاالر سیمرغ برگزار می گردد که 

بدین وسیله اصاح می گردد .

,ع
99
01
73
7

یه
الح

اص

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
)نوبت اول(تاریخ انتشار: 99/03/17

جلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده ش��رکت تعاونی 
مس��کن آزاد آفت��اب امی��د خراس��ان راس س��اعت 
10صب��ح روز چهارش��نبه 99/03/28 در محل پروژه 
تعاون��ی واقع در نم��از 27 – تقاطع دوم س��مت چپ 
مقابل مجتمع آس��مان با دستور جلسه ذیل تشکیل 
می گ��ردد. لذا از کلی��ه اعضا یا نماین��دگان محترم 
دعوت میش��ود راس س��اعت مقرر در جلس��ه مجمع 

عمومی شرکت نمایند. دستور جلسه : 
1-ط��رح و اتخاذ تصمی��م در خصوص اص��الح ماده 6 

اساسنامه )تمدید مدت اعتبار شرکت تعاونی ( 
جه��ت دریافت کارت ورود به جلس��ه مجم��ع و اعطای 
وکال��ت ، اعضا بای��د به همراه نماینده خ��ود با همراه 
داشتن مدرک شناسایی معتبر از تاریخ 99/03/18 تا 

99/03/26  به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند 
ع هیئت مدیره  9

90
18
70

اداره کل آموزش و پرورش خراس�ان رضوی در نظر دارد بخش��ی از مراکز آموزش��ی و رفاهی ) آش��پزخانه ، رس��توران و تاالرها (خود را با مشخصات مندرج در اسناد و 
ج��دول ذی��ل از طری��ق برگزاری مزایده عمومی و مطابق مقررات معامالت دولتی به اجاره واگذار نماید . متقاضیان ش��رکت در مزایده می توانند جهت بازدید از مکان از تاریخ 
1399/03/12 به مدت 18 روز از س��اعت9 صبح لغایت12 به آدرس ملک مراجعه نمایند و جهت اطالع از ش��رایط ، دریافت ، تکمیل و تحویل اس��ناد مزایده از تاریخ فوق لغایت 

29 /1399/03 از ساعت9 صبح لغایت 12 به آدرس خیابان امام خمینی )ره( اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوي، ساختمان شهید باهنر، اداره پشتیبانی مراجعه نمایند 
*   انجام کلیه فرایند ارجاع کار از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(  www.setadiran.ir قابل پذیرش خواهد بود .

*  شماره فراخوان مورد اجاره در سامانه  5099005865000002
مبلغ تضمینبه شرح نام مرکز

شامل سالن پذیرایی،سردخانه،آشپزخانه و انبار به همراه  اموال و مرکز آموزشی و رفاهی امام رضا )ع(  
ملزومات موجود

510/000/000 ریال

شامل دو تاالر پذیرایی مجزا مردانه و زنانه ،آشپزخانه ،کافی شاپ ، مرکز آموزشی و رفاهی امام سجاد )ع(
سردخانه و انباری به همراه  اموال و ملزومات موجود 

720/000/000 ریال

شامل سالن پذیرایی،سردخانه،آشپزخانه و انبار به همراه  اموال و مرکز آموزشی و رفاهی امام علی )ع(  
ملزومات موجود

480/000/000 ریال

آدرس محل مورد اجاره : 
 مرکز آموزش��ی و رفاهی امام رضا )ع(  : مش��هد خیابان امام رضا )ع( ، نبش چهار راه عنصری ، تلفن  09155162381 آقای ابراهیمی //  مرکز آموزش��ی و رفاهی امام س��جاد 
)ع( : مش��هد ، بلوار س��جاد ، خیابان امین ، نبش امین 4 ، تلفن 09153586102آقای س��رگران  // مرکز آموزشی و رفاهی امام علی )ع(  : مشهد ، بلوار وکیل آباد ، نبش فارغ 

التحصیالن 10 ، تلفن  09105506477   آقای داعی                        
1- ضمانتنامه ش��رکت درمزایده معتبر بانکي داراي اعتبارس��ه ماهه و قابل تمدید تا ش��ش ماه یا واریز وجه نقد به حساب 650100004060031207656012 -  بانک ملی به نام 

سپرده خزانه استان به شناسه واریز 936127560100014001004105217030 عالوه بر بارگذاری در سامانه به صورت حضوری تسلیم گردد.
2- برندگان اول ، دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد .      

3- پیشنهادهای کمتر از قیمت پایه یا مبهم یا مشروط فاقد اعتبار و غیرقابل قبول است . 
4-  اولویت واگذاری با مزایده گرانی می باشد که تقاضای اجاره فضا را به صورت یکجا پیشنهاد نمایند . 

5- پیشنهاد قیمت می بایست به صورت مشخص برای یکسال کامل شمسی ارایه شود .
6- آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه : 1399/03/19    ساعت  12   7- آخرین مهلت بارگذاری و تحویل اسناد ، مدارک و ارایه پیشنهاد در سامانه :  1399/03/29ساعت  12    

8- زمان بازگشایی 1399/03/31 – ساعت 9 صبح .
                                                                                                    اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول آگـهی اجـاره
 شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه شماره ثبت 
434181 بدینوس��یله از اعضای محترم دعوت بعمل میآید در جلس��ه مجمع عمومی عادی نوبت اول که 
راس ساعت 14 تا 17 روز یکشنبه مورخ     15/ 1399/04 در محل ساختمان کالج )سالن اجتماعات منفی2(

 تشکیل می گرددبا به همراه داشتن کارت شناسایی و دفترچه عضویت حضوربهم رسانند
دستور جلسه : 1 –گزارش عملکرد هیئت مدیره

2-  گزارش بازرسین موضوع ماده 35
3-طرح و تصویب صورتهای مالی سال1398

4 - تثبیت قرارداد ناظر و دستگاه نظارت در خصوص پروژه تعاونی دردشت.
5- گزارش و تثبیت قرارداد خدمات مشاور جهت اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری .

6-تصمیم گیری در خصوص افزایش تراکم و نحوه تقسیم آن بین اعضای پروژه دردشت .
7- طرح و تصویب دستورالعمل حقوق و مزایای هیئت مدیره و بازرسین و مدیرعامل

8 - حقوق و پاداش و حق جلسه  هیئت مدیره و بازرسین و مدیر عامل.
9-بررسی مجدد وضعیت تعدادی از اعضای تعاونی  با توجه به مصوبه مجمع 11/02/ 1396 .

10- انتخ��اب 3 نف��ر بازرس اصل��ی و یک نفر بازرس علی البدل مطابق موضوع ماده 37 اس��اس نامه . 
توضیحات:

 آن دسته از اعضای محترم که قادر به حضور در مجمع نمی باشند، می توانند با تکمیل فرم مربوطه)که 
هم در سایت تعاونی به نشانی www.tm2metro.ir  و هم از طریق اتوماسیون اداری ارسال خواهد شد( 
ت��ا م��ورخ 1399/04/11 با همراه نماینده خود در محل ش��رکت حاضر و پس از تائید بازرس نس��بت به 
تفویض وکالت به یکی از اعضای حاضر در جلسه اقدام نمایند.الزم است اعضاء نماینده، اوراق وکالت را 
به همراه دفترچه عضویت موکل جهت حضور در جلسه ارائه نمایند.(ضمنَا حداکثر رأی وکالتی برای هر 
عضو تعاونی 3 برگ و برای افراد غیر عضو، یک برگ می باشد. افرادی که تمایل به نامزدی در انتخابات 
بازرسی را دارند میتوانند تایک هفته بعد از تاریخ آگهی)پایان وقت اداری روز شنبه 1399/03/24( 
ب��ه دفت��ر تعاون��ی مراجعه و نس��بت ب��ه ارائه م��دارک و تکمیل ف��رم های ثبت ن��ام اق��دام نمایند .

 شایان ذکر است جلسه نوبت  اول  با حضور اکثریت ) نصف +1 ( اعضاء رسمیت خواهد داشت
دعوت کننده : هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 2  /ع
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اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوي  در نظر دارد امور خدمات پشتيباني مراکز آموزشی ، رفاهی ، درمانی 
، اردوگاه ها و استخرهای خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيک دولت به شماره  2099005865000002 از 

طريق برگزاری مناقصه عمومی  به شرکت هاي واجد صالحيت به شرح زير واگذار نمايد . 
کلي�ه مراح�ل فراين�د مناقص�ه از دريافت اس�ناد، ارايه پيش�نهاد مناقصه گران  و گش�ايش پاکت ها از طريق س�امانه 
ت�دارکات الکترونيک دولت )س�تاد( www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د . الزم اس�ت مناقصه گ�ران در صورت 
عدم عضويت قبلی در س�امانه مراحل ثبت نام در سامانه و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در 
مناقصه محقق س�ازد. به پيشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونيکی دولت و همچنين به پيشنهادهای 

فاقد امضاء ، مشروط و مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
1- تاريخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه :  از روز يکشنبه مورخ  1399/03/11  خواهد بود .

2- آخرين مهلت دريافت اسناد از سامانه :  تا ساعت 14 روز يکشنبه مورخ 1399/03/18 خواهد بود .
3- آخرين مهلت بارگذاری اس�ناد مناقصه وارس�ال پاکتهای پيش�نهاددر سامانه : تا س�اعت  12 روز پنجشنبه مورخ 

1399/03/29 خواهد بود .
4- آخرين مهلت تحويل پاکت ها  پيشنهاد : تا ساعت  12 روز پنجشنبه مورخ  1399/03/29  خواهد بود .

5- تاريخ گشايش پيشنهادها  : ساعت   9 صبح روز شنبه  1399/03/31 خواهد بود .
6- نشاني جهت ارسال پاکت های  الف ، ب ، ج مراجعه : مشهد ، خيابان امام خمينی)ره( ، ايستگاه سراب ، اداره 

کل آموزش و پرورش خراسان رضوي، ساختمان شهيد باهنر، اداره پشتيبانی ، امور قراردادها و تعهدات .
تذکر مهم : ارسال يک نسخه از پاکت های الف ، ب ،ج به صورت فيزيکی و الک و مهر شده الزامی می باشد .

7- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :  3/432/240/938  ريال  ضمانتنامه بانکي داراي اعتبار سه ماهه و قابل تمديد 
تا شش ماه .

8-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : تلفن مرکز راهبری و پشتيبانی41934-  021 
و تلفن دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768-21. می باشد.

آگهي  مناقصه عمومي امورخدمات پشتیبانی مراکز آموزشی ، رفاهی ، درمانی ، اردوگاه ها و استخرها
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اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوي-اداره پشتیبانی

مناقصه
شرکت س��امان داروی هش��تم درنظر دارد 
نسبت به تأمین غذای روزانه پرسنل خود 

از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
خواهشمند است جهت دریافت اطالعات به 
آدرس samandaroo.com مراجعه نمایید  ,ع

99
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان 

ساری
 برابر رای ش��ماره 139960310456002782 مورخ 1399,02,27 
ک��ه در هیات موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی منطقه 2 
ساری تصرفات مالکانه مس��عود عربخانی فرزند غالمرضا بشماره ملی 
4990030346 نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
بمس��احت 171,80 متر مربع از 2- اصلی واقع در قریه کاسگر محله 
بخش 5 ثبت س��اری لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میش��ود در صورتیکه اش��خاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت اعتراضی داشته باش��ند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگه��ی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم پس از اخذ 
رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خود 
را مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م الف 19901580 آ-9901868
تاریخ انتشار نوبت اول 1399,03,17 
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399,03,31 

حسن یوسفی
 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

برگ س���بز خ���ودروی س���واری ج���کJ5 م���دل 1393 
رنگ س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 524ص72 ایران 
36  ش���ماره موت���ور 4G93DDAE009897 و ش���ماره 
مالکی���ت  ب���ه   NAKNG7245EB107729 شاس���ی 
محسن سیدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
99
08
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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5روزنامـه صبـح ایـران

کتاب »شرح صدر« منتشر شد معارف: کتاب »شرح صدر« ترجمه کتاب »شهید االُمة و شاهُدها« اثر شیخ محمدرضا نعمانی، از شاگردان شهید سیدمحمدباقر صدر، توسط پژوهشگاه تخصصی آیت اهلل شهید صدر 
منتشر شد. فصل های این کتاب عبارت اند از: »شخصیت علمی شهید صدر«، »شخصیت اخالقی شهید صدر«، »حوزه و مرجعیت در زندگی شهید صدر«، »اندیشة سیاسی و جهادی شهید صدر«، »مبارزه با حکومت بعث«، 

»شهید صدر و انقالب اسالمی ایران« و ...  . نعمانی تنها کسی بود که توانست در دوران حصر، همراه شهید صدر باشد و روایت هایی دست اول را از یکی از مهم ترین دوره های زندگانی آن شهید واالمقام ثبت کند.

در اندیشه امامw همه ابعاد زندگی آمیخته با دین است©
آستان نیوز: حجت االسالم علیرضا پناهیان 
به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی)ره( 
در حــرم مطهر رضــوی، با بیــان اینکه 
 معاصر بودن ما با شــخصیت بزرگی مانند 
امام خمینی)ره( یکی از اتمام حجت های 
بزرگ خدا در تاریخ تشیع بوده است، گفت: 
بیانات و عملکرد امام راحل در عرصه های 

مختلف دینی، اجتماعی و سیاســی حجت را بر ما تمام کرده است؛ به همین خاطر 
نه تنها ما بلکه جهان اسالم و جهان بشریت مدیون این شخصیت بزرگ هستند. وی 
افزود: حضرت امام)ره( با عظمت روحی خود توانست بصیرتی برای ما ایجاد کند که در 
سایه آن بسیاری از زیبایی های دین دیده شود؛ برخی از این فرصت استفاده کردند و 
به اوج قله های معنویت و سعادت رسیدند که نمونه این افراد شهدای واالمقام هستند.

تولیت مدرسه علمیه دارالحکمه ابراز کرد: مهم ترین موضوع در مکتب امام خمینی)ره( 
این است که ایشان فاصله بین دین و زندگی، معنویت و سیاست و عرفان و اقتصاد را 
از بین بردند و یگانگی این چند موضوع را به ما نشان دادند. در اندیشه حضرت امام)ره( 
همه ابعاد زندگی انسان درآمیخته با دین و معنویت است و اساساً دینداری محدود به 
عبادت و گوشه نشینی نمی شود؛ از جمله ثمرات مکتب امام راحل این است که سیاست 

و اقتصاد در جامعه یک امر دینی تلقی می شود.
وی با اشاره به سبک زندگی ائمه معصومین)ع(، بیان کرد: در زندگی آن بزرگواران هم 
ابعاد مختلف زندگی از جمله ابعاد مادی و معنوی درهم تنیده است و بین ابعاد مختلف 
زندگی از جمله اقتصاد و معنویت جدایی نمی بینیم. ائمه معصومین)ع( نسبت به امور 
اقتصادی مردم بی تفاوت نبودند؛ آن ها هم امام معنویت بودند و هم امام سیاســت و 
اقتصاد. اگر معصومین)ع( تنها اهل عبادت و تهجد بودند، هرگز به شهادت نمی رسیدند. 

امام خمینی)ره( هم تربیت شده مکتب اهل بیت)ع( و ادامه دهنده راه ایشان بود.
پناهیان در ادامه اظهار کرد: در اندیشه حضرت امام)ره( زندگی و بندگی با هم یکی و 
از هم جدایی ناپذیر هستند. از منظر ایشان غرب می خواهد جوانان ما را در دنیاپرستی 
غرق کند تا آن ها از مسائل اقتصادی غافل شوند و  آن ها بتوانند بدون زحمت کشور 
را غارت کنند. در کالم حضرت امام)ره( هم فرهنگ، مسائل معنوی و دینداری جوانان 
کامالً به امور اقتصادی کشــور مرتبط است؛ از منظر ایشان نمی شود جامعه ای از نظر 

اقتصادی رشد کند، ولی از نظر معنوی و فرهنگی به قهقرا برود.

خدایی بودن، راز محبوبیت امامw در بین مردم است©
ناصر  دکتر  حجت االســالم  آستان نیوز: 
رفیعــی که به مناســبت ســالروز رحلت 
بنیان گذار نظام جمهوری اسالمی در حرم 
مطهر رضوی ســخنرانی می کرد، به بیان 
دالیل محبوبیت امام خمینی)ره( پرداخت 
و اظهار کــرد: یکی از نکاتی که در زندگی 
امام)ره( و شهدا باید مورد توجه قرار گیرد، 

مسئله محبوبیت آنان در بین مردم است. وی با بیان اینکه خداوند محبت انسان های 
پاک و مخلص را در قلوب دیگران جای می دهد، گفت: ایمان به خدا دلیل محبوبیت 
امام خمینی)ره( بود. محبوب شدن در دل کار خداوند است؛ انسان بی جهت محبوب 
الِحاِت  دل ها نمی شود. خدا در سوره مبارکه مریم می فرماید: »إَِنّ الَِّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الَصّ
ا؛ همانا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند  ْحمُن ُوًدّ َسَیْجَعُل لَُهُم الَرّ

به زودی خدای رحمان برای آنان محّبتی )در دل ها( قرار می دهد«.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی با بیان اینکه حضور گسترده مردم در تشییع جنازه 
امام خمینی)ره( نشــانگر محبوبیت ایشان در بین مردم بود و سرچشمه این عالقه و 
محبت خدایی بودن این بزرگمرد بود، افزود:  باخدا بودن و عمل صالح راز محبوبیت 
انســان در بین مردم است. وی در ادامه ایمان و عمل صالح، حسن ظن، حسن ُخلق، 
حســن قول و گذشت را از جمله راهکارهای محبوب شدن برشمرد و افزود: اخالص، 
ساده زیســتی، با مردم بودن، درک درد مردم، برای مردم حرف زدن و... از دیگر دالیل 
محبوبیت امام راحل بود. مسیر امام خمینی)ره( مسیر رأفت و محبت به مردم بود و 
هر مســئولی که می خواهد در مسیر امام)ره( باشــد، باید در مسیر خدمت  به مردم 

حرکت کند.

 دکتر ابراهیم علی پور*   امام خمینی)ره(، 
به عنوان حکیمی متأله با استفاده از مبانی 
کالمی و تفکرات دینی، ضمن بیان دیدگاه 
بدیع در حوزه شــناخت انســان، تصویری 
روشن از سیر انســان  تا تعالی ارائه داده  اند و 
با ایجاد رابطه میان مراتب انسانیت و توحید، 
گام بلندی در ارائه انسان شناسی توحیدی و 
تبیین الگوی عملی آن برداشته اند. ایشان با 
نگاهی جامع به انسان، سعی در ارائه ساختار 
متعالی انســان موحد و ترسیم عملی آن در 
بنیان و بنیاد جامعه اسالمی دارند که از آن 
به ضیافت الهی تعبیر می نمایند. در این نگاه، 
آگاهی، تالش و همت انســان در وصول به 
مراتب عالی بسیار مؤثر است. امام خمینی)ره( 
معتقدند دین اسالم، نقش اساسی در شناخت 
این مهم و نیز تربیت انسان کامل ایفا می کند 
که نخســتین دعوت کننده به ســوی آن 

خداوند است.

حقیقت متعالی انسان در مدار تسلیم، »
رضا و نگاه دینی شکل می گیرد

تلفیق نگرش وحیانی در انسان شناسی، نقطه 
قوت تفکر امام خمینی)ره( است؛ از این رو، 
در نگاه ایشان مراتب انسان از فرش تا عرش 
و از مرحله طبیعی تا الهی گســترده است و 
انسان یگانه وجودی است که جامعیت مراتب 
را بالقوه با خود همراه دارد. به عالوه بررســی 
رویکرد امام خمینی)ره(، در موضوع مراتب 
انسانی، دارای لوازم فلسفی، الهیاتی، کالمی 
و عرفانی است که نتایج عملی در نظام سازی 
و تحول ســاختار علوم انسانی اسالمی دارد. 
ایشان فلســفه و روش متعالی خویش را در 
جمع بین وحی و عقل بنیان نهاده اند؛ از این رو 
انسان متعالی امام)ره( جامع شریعت محوری و 

عقالنیت نظری واجتماعی است.
با نگاهی به مباحث فلسفی، کالمی و عرفانی 
امام )ره(، جامعیت اندیشــه انسان شناسانه 
ایشــان را می توان در نقد تعاریف مرسوم و 
اخذ مراتب و ویژگی های متمایز و جامع در 
تعریف انسان مشاهده کرد. ایشان گرچه به 
تکمیل تعاریف مرسوم می پردازند، اما در افق 
وسیعشــان، حقیقت متعالی انسان از همه 

جهــات نامحدود و غیرقابل ترســیم و ارائه 
تعریف حقیقی اســت. امام)ره(، با استناد به 
َُّه« ، نفس  روایت »َمْن َعَرَف نَْفَسُه َفَقْد َعَرَف َرب
را یک امر متعالی وجودی می دانند که امکان 
شناخت آن برای خود انسان هم امر محالی 
است. تعابیر متفاوت ایشان از انسان، حاکی 
از این اســت که آدمــی، موجودی عجیب، 
ناشناخته، پیچیده و غریب است؛ از این رو، 
»هیچ کس نمی تواند تمام حقیقت یک آدم را 
بشناسد مگر آن کسی که َعَصَمُه اهللُ تعالی«. 
ایشــان که بر درک اسالمی از مفهوم انسان 
نظر دارند و آدمــی را موضوع اصلی و غایت 
نهایی ارســال رسل و کتب می دانند، مقصد 
اصلی اسالم و صراط مستقیم را »انسانیت« 
معرفی می کنند؛ از این رو، انسانیت و حقیقت 
متعالی انسان در مدار تسلیم، رضا و نگاه دینی 

شکل می گیرد. 

عمل انسان، مظهر کماالت نفس است»
گرچه امام خمینی)ره( به مانند حکیم بزرگوار 
مالصدرا استکمال انســان را به علم و عمل 
مشروط می کند، ولی نقطه تمایز و نقطه قوت 
ایشــان در تقدم عمل بر نظر، خود را نمایان 
می کنــد. نظر و عمل که با عناوین مختلفی 

در فلسفه و اخالق یاد شده، مهم ترین جایگاه 
و بیشترین تأثیر را در تعالی و تکامل انسان 
دارند؛ به گونــه ای که می توان ادعا کرد رکن 
تکامل انسان در حکمت متعالیه است. در نگاه 
ایشان، علم به عنوان منزل ابتدایی و نخستین 
مقام انسانی، از اهمیت بســیار واال در سیر 
مراتب انسانی برخوردار است و از مهم ترین 
عوامل تکامل و اشتداد وجودی نفس به  شمار 
می رود؛ بااین وجود، علم به مثابه مقدمه و ابزار 

تلقی شده تا خود باب ایمان و عمل باشد.
از اختصاصات فلسفه امام خمینی)ره( تأکید 
مضاعف بر عمل و اولویت بخشیدن آن به نظر 
است؛ ازاین رو، برای رسیدن به مراتب باالی 
انسانیت، پس از اقامه براهین بر مبدأ و معاد، 
فهم توحید فعلی، ذاتی و صفاتی و اینکه در 
عالــم غنایی به جز غنای حق و قدرتی به جز 
قدرت او نیست و نیز برای ثبت این  مفاهیم 
بــر صفحه قلب، باید قوه عامله را نیز تقویت 
کرد؛ چراکه عمل انسان، مظهر کماالت نفس 

و علت مفیضه آن است.

امام)ره( علم بدون عمل را حجاب »
اکبر می دانند

فرایند تکامل و شکل دهی ساختار وجودی 

نفس، به موجب تکرارِ عمِل مطابِق دســتور 
عقــل و رســوخ آن عمل در نفــس، پدید 
می آید؛ ازاین رو، عبادت از صور مقرِب انسان 
به منشــأ وجود و موجِب استکمال نفس به 
شــمار می آید. عبودیت پایین ترین مرتبه 
فنای قــوا در اراده حق اســت و به تدریج 
نتایج بزرگ بر این مقام، مترتّب می شود تا 
آنجا که انسان طبیعی، الهی گشته و قلب 
و قوای آن تسلیم حق شــوند. این مرتبه 
توحید قلبی است و ثمره آن رضا، تسلیم، 
اطمینان، آرامش قلبی، توکل و صبر است 
 که نتیجه عمل صالح خواهد بود؛ بنابراین، 
امــام خمینی )ره( مکرر بــر اولویت نقش 
عمل تأکید کــرده و علم بــدون عمل را 
حجاب اکبر معرفی می کنند؛ به دلیل اینکه 
تنها با اتکا به عقل، مصالح و مفاسد غیبی 
اعمال و طریق وصول به ســعادت و رهایی 

از شقاوت شناخته نمی شود.
را نسخه اصالح  ایشــان عمل 
ضرورت  و  نفســانیه  امــراض 
شــریعت می داند؛ بــه همین 
دلیــل، در نگاه ایشــان کمال 
انســان از ناحیــه عقل عملی 
حاصل می  شــود و طی مراتب 

انسانیت با تلفیق علم و عمل 
امکان پذیر  -اولویت عمــل- 
است. عمل جســمانی ثمره 
علم فقه، عمل نفسانی نتیجه 
علم اخــالق و عمل عقالنی 
همــراه علــم توحید حاصل 
می شــود  و اکتساب فضایل 
صرفاً زمینه ساز سیر رحمانی 
نفس اســت. به عبارت دیگر 

علم مؤثر در تعالی انســان نــه آن وجود 
ذهنی یا حصول مفاهیم کلي و اصطالحات 
علمي، بلکه آن وجــود خارجی و حقیقت 
نوری اســت و عمل صالح نیــز مهم ترین 
عامل قرب الهی و قرب الهی نشانه سعادت 

و رستگاری است.

* مدیر پژوهشکده فلسفه و کالم اسالمی 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

از منظر امام خمینیw انسان متعالی، جامع شریعت محوری و عقالنیت نظری و اجتماعی است

عمل صالح؛ مهم ترین عامل قرب الهی

از اختصاصات 
فلسفه امام)ره( 
تأکید مضاعف 

بر عمل و اولویت 
بخشیدن آن به 

نظر است

بــــــرش

کتاب »چهل حدیث«، نشانگر ©
wروح عمیق عرفانی امام

شبســتان: آیت اهلل محمدباقــر تحریری به 
مناسبت بزرگداشت سی و یکمین سالگرد رحلت 
امام خمینــی)ره(، در مرقد مطهــر بنیان گذار 
انقالب اســالمی با بیان اینکه افراد شایسته در 
مســیر رحمت الهی قرار دارنــد، گفت: وقتی 
شخصی فضائل و سرگذشــت آن ها را یادآوری 
کنــد، در واقع بــه نوعی در جریــان و مجرای 
صالح آن افراد شایسته قرار می گیرد. وی با بیان 
 اینکه در رأس بهتریــن صالحان انبیای الهی و 
ائمه معصومین)ع( قــرار دارند، اظهار کرد: امام 
راحل مصداق بارز شــخص صالحی اســت که 
با دغدغــه احیای دین خود را در مســیر ائمه 

معصومین)ع(  قرار دادند.
تولیت مدرسه علمیه مروی با استناد به آیه ای از 
قرآن کریم مبنی بر اینکه »ای مؤمنان استجابت 
کنید، خدا و رســول او را وقتی شما را به سویی 
دعوت می کنند که زنده شوید«، ابراز کرد: انسان 
در دنیــا افزون بر زندگی نباتی و حیوانی که به 
همراه عقل، شــعور و اختیار اســت؛ می تواند با 
عمل به دســتورات دین الهی زندگی معنوی را 
داشته باشد. وی افزود: امام راحل برای رسیدن 
به کمــال حقیقی با دغدغه فراوان دنبال یافتن 
حوزه، استادان اخالق و عرفان بودند. در عرفان، 
امام راحل از مرحوم شــاه آبادی بهره های فراوان 
بردند، به گونه ای که روح ایشان با معارف دینی 
عجین شده و به قله های باالیی از عرفان، اخالق 

و معارف دینی دست یافتند.
آیت اهلل تحریری با بیان اینکه کتاب چهل حدیث 
روح عمیق عرفانی امام راحل را نشان می دهد، 
گفت: امــام )ره( احادیث اخالقی را جمع آوری 
و دربــار آن ها بحث های علمــی کردند، عرفان 
نظری ایشــان مجاهدت و تعبد باال در مسائل 
دینی است، ایشــان همواره توجه و تالش ویژه 
برای اصالح امور نفســانی داشتند. وی با اشاره 
به دورنمــای کتاب چهل حدیــث امام راحل، 
خاطرنشان کرد: برای رسیدن به قله های معرفت 
و تهذیب نفس، انســان باید نسبت به دنیا زهد 
و نوعی بی رغبتی همراه با اخالص داشته باشد، 
برای رسیدن به معرفت حقیقی، انسان باید هدف 
خلقت خود را بشناســد، برای تهذیب نفس در 
ابتدای روز مشــارطه، در طول روز مراقبه و در 

پایان روز محاسبه نفس کند.

معارفمعارف
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گفتار

اخالق

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

 نظر به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13  آیین 
نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر فردوس 

مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می شود :
خانم طاهره صدوقی فرزند حسین ، نسبت به ششدانگ یه یک باب منزل مسکونی ، به مساحت کل 300 متر مربع 
انتقالی بالواسطه از آقای اسداله غالمرضا نژاد ، از پالک 4115 فرعی از 1 ـ اصلی بخش یک فردوس ـ محل وقوع 

ملک شهرستان فردوسـ  بلوار بعثتـ  خیابان بعثت 6ـ  پالک 36 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ، اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9901851
تاریخ انتشار نوبت اول:   17/ 1399/03
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/04/01

محمود جهانی مهر   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت
ــماره14۲03  ــادره از بجنورد برابر وکالتنامه ش ــماره ملی 0670113395ص ــداله به ش ــای جواد ربانی فرزند اس آق
ــلیم دو برگ  ــماره 99/۲666 مورخه99/03/07 با تس ــروحه ش ــر 6 بجنورد و برابر مش ــه1394/04/11 دفت مورخ
ــماره 6 شهرستان بجنورد گواهی شده  ــهود مذکور در آن در دفتر اسناد رسمی ش ــهادیه که صحت امضا ش استش
است مدعی شده اند که سند مالکیت ششدانگ اعیان پالک189۲- فرعی از157- اصلی واقع در بخش دو بجنورد با 
مالکیت خانم مرضیه غالمی فرزند قربان محمد به شماره شناسنامه75 و به شماره ملی 4889579044ذیل شماره 
ثبت86971 صفحه3۲0 دفتر580 به شمار چاپی 570856به علت نامعلومی مفقود شده است و همچنین برابر سند 
رهنی شماره130481 مورخه 93/1۲/05تنظیمی دفتر37- بجنورد در رهن بانک مسکن شعبه مرکزی می باشد و 
درخواست صدور سند المثنی نوبت اول نموده لذا طبق ماده1۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود 
تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور بوده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 
10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی اقدام خواهد کرد.م الف 1501 آ-9901847  تاریخ چاپ 99/03/17
علیخان نادری – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                         
نظر به اینکه خانم  مریم  رحمانی  دارای شناسنامه   5749189661  به شرح دادخواست به کالسه   55 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عالیه  رحمانی  به شناسنامه  5749158179  

در تاریخ  97/10/۲ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  مریم   رحمانی    فرزند  عیسی کد ملی 5749189661  ت. ت 1347/6/1  نسبت فرزند مرحوم
۲.  زهرا  رحمانی  فرزند عیسی کدملی 574918049۲  ت.ت  1336/6/10    نسبت فرزند مرحوم

3.  فاطمه  رحمانی     فرزند عیسی کد ملی 574917385۲ ت.ت   13۲3/5/10     نسبت فرزند مرحوم  
4.   نعمت اله  رحمانی   فرزند  عیسی کد ملی 574970۲456   ت..ت  1343/1/۲  نسبت فرزند مرحوم

5 . معصومه رحمانی فرزند عیسی کد ملی 5749189651  ت.ت  1346/4/9 نسبت فرزند  مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 36۲ 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-9901848
  سید حسن سامقانی   قاضی شورا شعبه   هفتم  دشورای حل اختالف شهرخرو  

آگهی دعوت افراز
چون خانم بگم حقیقی کهخا فرزند عبداله احدی از مالکین مشاعی پالک 1/661- اصلی واقع   در بخش۲ سیستان 
شهرستان زابل خیابان جهانتیغ طبق درخواست شماره 10۲/۲۲59- ز  مورخ 1399/3/1 تقاضای افراز سهمی خود 
ــال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل  ــاع مصوب س ــتناد به قانون افراز و فروش امالک مش را از پالک مرقوم باس
ــته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا  تقاضای افراز خویش اعالم داش
مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی 
که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز یکشنبه 
مورخ 1399/4/8 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر 

مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. آ-9901843 م الف: 169
تاریخ انتشار :شنبه  1399/3/17 

مهدی پهلوانروی  رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی المثنی
ــهود را در دفتر اسناد رسمی شماره ۲  ــند مالکیت که امضاء ش ــلیم دو برگ فرم فقدان س آقای غالمعلی رام با تس
زابل گواهی نموده است اعالم داشته که سند مالکیت مقدار 719/68 سهم از 6837 سهم ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی پالک 963فرعی از 1-اصلی  واقع در بخش دو سیستان ملکی نامبرده صادر و تسلیم گردیده و اعالم داشته 
که بر اثر جابجایی مفقود گردیده است لذا مراتب بموجب تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت آگهی 
می شودکه هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
ظرف مدت ده روزاز تاریخ انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت و یا سند معامله 
تسلیم نماید.چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت 
اسناد زابل طبق مقررات به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی مبادرت خواهد نموده. آ-9901845  

م الف:163  -  تاریخ انتشار: 99/3/17
مهدی پهلوانروی رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
ــاعی پالک 368 فرعی از 1- اصلی واقع   در بخش۲  ــی احدی از مالکین مش ــهربانو ریگی فرزند موس چون خانم ش
ــماره 10۲/۲۲۲9- ز  مورخ 1399/3/1  ــتان شهرستان زابل خیابان امام خمینی کوچه 7 طبق درخواست ش سیس
ــاع مصوب سال 1357 را از  ــتناد به قانون افراز و فروش امالک مش ــهمی خود را از پالک مرقوم باس تقاضای افراز س
این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها 
مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر 
مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 
ــنبه مورخ 1399/5/14 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور  ــه ش 8 صبح روز س
و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.

تاریخ انتشار :شنبه  1398/3/17  آ-9901846  م الف: 168
مهدی پهلوانروی    -  رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

ابالغ اجرائیه سند رهنی پرونده99۰۰۰۰۱-اجرای ثبت داورزن
ــه ملی:0793516811،مت ــماره شناسنامه:5۲3،شماره/شناس ــی صادقی،ش ــم مرتض ــه آقای/خان ــیله ب بدینوس

ــماره  ثانی،ش ــاهی  مختارش ــن  توحیدبلوک6کمت1۲وسیدمحس ــهرک  نشانی:سبزوارش ــه  ولد:1357/0۲/۲0،ب
ــبزوارخیابان  نشانی:س ــه  ملی:07801۲4448،متولد:1368/06/۲5،ب ــه  شناسنامه:07801۲4448،شماره/شناس
ــتناد سند رهنی  ــاورزی داورزن به اس ــودکه بانک کش ــتان امداد جنب مهدکودک ابالغ می ش رازی مقابل بیمارس
ــماره5606-97/5/11دفترخانه اسنادرسمی۲0شهرداورزن جهت وصول مبلغ چهارمیلیاردو سیصدو شصت ودو  ش
میلیون و چهارصدوسی وهفت هزاروسیصدو هشتادوسه ریال تا تاریخ تقاضابه انضمام خسارت تاخیرمتعلقه و از تاریخ 
مذکورتاروز تسویه کامل بدهی بانضمام حقوق دولتی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به 
کالسه9900001دراین اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ99/۲/۲9محل اقامت شما)مرتضی صادقی(به شرح 
متن سند شناخته نشده،لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده18آئین نامه اجرا مفاداجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
ــار این آگهی که روز  ــودوچنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش ــار محلی آگهی می ش از روزنامه های کثیراالنتش
ابالغ محسوب میگردد،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید مورد وثیقه مندرج در سندرهنی فوق با تقاضای 
بستانکارپس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد 

شد.)م الف99/1978( آ-9901844    تاریخ انتشار: شنبه 99/3/17
غالمعلی صبوری زاده -رئیس واحد اجرای اسناد رسمی داورزن

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانها 
فاقد سند رسمی

    برابر آرای صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی درگز تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
ــود در صورتی که  ــرح ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش مورد تقاضای آنان به ش
ــبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به  ــخاص نس اش
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک درگز تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

1. خانم مریم عباسیان جشن آبادی فرزند رضاقلی یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
ششدانگ 5۲/47 متر مربع قسمتی از پالک 37 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 

7 قوچان خریداری از مالک رسمی آستان قدس رضوی
۲. آقای کوروش قربان زاده فرزند آقاگلدی یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت ششدانگ 
156/4۲ متر مربع قسمتی از پالک 78 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان 

خریداری از مالک رسمی آستان قدس رضوی
3.  آقای حسن شایسته پایاب فرزند یوسف یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت ششدانگ 
145/94 متر مربع قسمتی از پالک 9۲ فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان 

خریداری از مالک رسمی آستان قدس رضوی
ــدانگ یک باب منزل به مساحت ۲7۲/88 متر مربع قسمتی از  ــالم مالداری گنداب فرزند براتعلی شش 4. آقای اس
ــه درگز بخش 7 قوچان خریداری نه  ــهر قطعه س پالک های 1۲4 الی 1۲6 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف ش
سهم مشاع از ده سهم ششدانگ مع الواسطه از مالک رسمی آقای غالمعلی عابد زاده و یک سهم مشاع از ده سهم 

ششدانگ از آستان قدس رضوی
ــمتی از  ــاحت 118/51 متر مربع قس ــدانگ یک باب منزل به مس 5. آقای مهدی قهرمانی فرزند عوض گلدی شش
ــه درگز بخش 7 قوچان خریداری نه سهم مشاع از ده  ــهر قطعه س پالک 13۲ فرعی از یک اصلی واقع در اطراف ش
ــطه از مالک رسمی آقای علی اصغر خلیل زاده و یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ از  ــهم ششدانگ مع الواس س

آستان قدس رضوی
6. آقای محمدرضا ناصریان چرمی فرزند غالمحسین ششدانگ یک باب منزل به مساحت 179/35 متر مربع قسمتی 
ــه درگز بخش 7 قوچان خریداری نه سهم مشاع از  ــهر قطعه س از پالک 165 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف ش
ده سهم ششدانگ مع الواسطه از مالک رسمی آقای یحیی بایسته توتک و یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ از 

آستان قدس رضوی
7. خانم بی بی کبری سجادی فرزند سیدحسینعلی یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
ــمتی از پالک ۲31 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز  ــدانگ 364/95 متر مربع قس شش

بخش 7 قوچان خریداری از مالک رسمی آستان قدس رضوی
8. آقای علیقلی جاویدی آقکاریز فرزند صفرعلی ششدانگ یک باب منزل به مساحت 177/43 متر مربع تمامی پالک 
411 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
آقای سهراب دالوری و یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ قسمتی از پالک های 3۲ و 33 فرعی از یک اصلی از 

مالک رسمی آستان قدس رضوی
9. آقای محمد بهبودی زنگالنلو فرزند علی و خانم زینب میر فرزند عباسعلی مشاعاً بالسویه ششدانگ اعیان یک باب 
منزل مسکونی به مساحت 195/7۲ متر مربع قسمتی از پالک 19ـ اصلی واقع در مزرعه دستجرد شهر درگز قطعه 

سه درگز بخش 7 قوچان که متقاضیان عرصه آن را بموجب سند رسمی از آستان قدس رضوی اجاره نموده اند.
10. آقای حمید علی پورکیوانلو ششدانگ اعیان یک قطعه محوطه مشتمل بر ساختمان به مساحت 10000 متر 
ــتجرد شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان که متقاضی  ــمتی از پالک 19ـ اصلی واقع در مزرعه دس مربع قس

عرصه آن را بموجب سند رسمی از آستان قدس رضوی اجاره نموده است.
ــینعلی ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۲75/90 متر مربع تمامی باقیمانده  11. آقای قربان برایتان فرزند حس

ــطه از مالک  پالک 134 فرعی از 96ـ اصلی واقع در قریه دودانلو قطعه 6 درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواس
رسمی آقای صفرعلی قربان زاده دودانلو 

1۲. آقای عباس فالحت جعفرآبادی فرزند نقدعلی ششدانگ یک باب منزل به مساحت 419/50 متر مربع قسمتی 
از پالک 13 فرعی از 19۲ـ اصلی واقع در کالته یعقوب میاب قطعه 8 درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از 

مالک رسمی آقایان رمضان پهلوان میاب و عیسی کارگر میاب
13. آقای علی حیدری مقدم فرزند باباصفر ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۲1۲/40 متر مربع تمامی پالک های 
1371 و 137۲ـ اصلی واقع در شهر درگز قطعه دو درگز بخش 7 قوچان خریداری پالک 1371ـ اصلی مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای علی فرامرزی و تمامی پالک 137۲ـ اصلی از محل مالکیت خودش آ-990130۲
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/01         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/16

ناصر حسن زاده - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز

آگهی 
ــماره 139960310018000481 هیات اول  ــه پرونده شماره 139711441001800053۲ ورای ش برابرکالس
ــتقر در واحد ثبتی  ــمی مس ــند رس ــاختمانهای فاقد س موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و س
ــماره  ــی به ش ــه فرزند موس حوزه ثبت ملک عباس اباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی بهروز جعفری جلیس
شناسنامه133 صادره نوشهر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت7۲-110متر 
مربع از پالک ثبتی 755فرعی از 37۲ اصلی واقع در قریه تیلورسر خریداری از مالک رسمی/ عادی محمد جانعلی 
طالبلومحرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف 19901۲01  آ-9901399
تاریخ انتشار اول: 1399/03/03       تاریخ انتشار دوم: 1399/03/17  

حمیدرضا قنبری -  رئیس ثبت اسناد و امالک عباس آباد

آگهی
ــماره 13996031001800048۲ هیات اول  ــه پرونده شماره 1397114410018000533 ورای ش برابرکالس
ــتقر در واحد ثبتی  ــمی مس ــند رس ــاختمانهای فاقد س موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و س
ــماره  حوزه ثبت ملک عباس اباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جعفر جامعی طبالوندانی فرزند قربان به ش
ــتمل بر بنای احداثی به مساحت98- ــدانگ یک قطعه زمین مش ــبت به شش ــنامه330 صادره تنکابن نس شناس

1۲0متر مربع از پالک ثبتی 755فرعی از 37۲ اصلی واقع در قریه تیلورسر خریداری از مالک رسمی/ عادی مریم 
جامعی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف 19901۲0۲  آ-9901400
تاریخ انتشار اول: 1399/03/03
تاریخ انتشار دوم: 1399/03/17

حمیدرضا قنبری -  رئیس ثبت اسناد و امالک عباس آباد

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
آقای غالمرضا سیروس فرزند علی اکبر به صورت ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 70 متر مربع قسمتی 
از پالک 4411 فرعی از 41۲8 فرعی از 1ـ  اصلی بخش یک فردوس از خریداری مع الواسطه از اقای عباسعلی جم 

مکان وقوع ملک شهرستان فردوسـ  حاشیه خیابان حافظـ  بین حافظ 11 و 13 پالک 189 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9901۲73
تاریخ انتشار نوبت اول:   31/ 1399/0۲         تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/03/17

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

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
1ـ آقای رضا ایدون فرزند رجبعلی نسبته به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت کل 34/۲8 متر مربع ، انتقالی مع الواسطه از 
آقای رجبعلی ایدون از پالک ۲869 فرعی از 455 اصلی بخش یک فردوسـ  محل وقوع ملک شهرستان فردوسـ  خیابان شهدا 
۲ـ خانم معصومه ایدون فرزند رجبعلی نسبت به ششدانگ یک مغازه به مساحت کل 16/5۲ متر مربع انتقالی مع 
الواسطه از آقای رجبعلی ایدون از پالک ۲869 فرعی از 455اصلی بخش یک فردوسـ  مکان وقوع ملک شهرستان 

فردوسـ  خیابان شهدا 
3ـ آقای رضا ایدون ایدون فرزند رجبعلی نسبت به ششدانگ یک مغازه به مساحت کل 3۲/85 متر مربع انتقالی مع 
الواسطه از آقای رجبعلی ایدون باقیمانده پالک ۲869 فرعی از 455 ـ اصلی بخش یک فردوس ـ محل وقوع ملک 

شهرستان فردوس خیابان شهدا 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 

صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9901۲۲1
تاریخ انتشار نوبت اول:   30/ 1399/0۲            تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/03/17

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139860310004000907   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض خانم صغری کریمی شفیعی فرزندمحمدعلی 
به شماره شناسنامه 437  صادره ازبابل باکدملی ۲061913857 متقاضی کالسه 931درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
ــالک 57/1090-اصلی واقع  ــمتی از پ ــاحت 93/7  متر مربع قس ــن بابنای احداثی در آن به مس ــک  قطعه زمی ی
دربخش11 بابل ثبت بابل واگذاری از جوار فیروزمهر محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله 15روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار یا محلی آگهی میگردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به رای صادره 
فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم ورسید دریافت نمایند ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
ــت درصورت انقضای مدت  ــت بدیهی اس نماید در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس
مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه 

نمیباشد.   م الف 19901037  آ-9901373
 تاریخ انتشار نوبت اول 99,3,3           تاریخ انتشار نوبت دوم 99,3,17

 شهرام خسروی   -  رئیس ثبت اسناد امالک بابل

آگهی
چبرابرکالسه پرونده شماره 1398114410018000455 ورای شماره 1398603100180۲4۲۲7 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
ــعود مرادی  ــی حوزه ثبت ملک عباس اباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی امیر مس ــد ثبت در واح
ــنامه015۲101391 صادره تهران نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین  ــماره شناس فرزند فرزاد به ش
مشتمل بر بنای احداثی به مساحت300متر مربع از پالک ثبتی فرعی از 6 اصلی واقع در قریه پسنده 
علیا خریداری از مالک رسمی/ عادی حامد مرادخواجوندی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
ــبت به صدور  ــخاص نس ــود در صورتی که اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف 19901198 آ-9901401
تاریخ انتشار اول: 03-03-1399     تاریخ انتشار دوم: 1399-03-17

حمیدرضا قنبری - رئیس ثبت اسناد و امالک عباس آباد

رونوشت آگهی حصروراثت
ــماره  3 به شرح داد خواست به کالسه  31/99  ازاین شورا  ــنامه ش نظربه این که خانم اقدس امینی  دارای  شناس
ــری به شناسنامه  ــادروان صدیقه امینی کالته س ــت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش درخواس
ــت  ــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس ــخ  1398/1/31 دراقامت 4  درتاری
ــی0889503613 خواهر مرحومه  اینک با انجام  ــدس امینی ف غالم حیدر ت ت 1331/09/11 ش مل ــه :1-  اق ب
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه استناد ماده 36۲ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی 
دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.آ-9901855 تاریخ انتشار : 99/3/17
                               قاضی شورا- شعبه 6درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی  تربت حیدریه 

ــر گردیده  اینک بر حسب درخواست  پیرو آگهی تحدیدحدود قبلی که بموجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتش
واصله مستند  به ماده مذکور وماده 61 آئین قانون  ثبت تحدید حدود یکقسمت 

 از امالک واقع در بخش  یک اربعه حوزه ثبتی این واحد به شرح زیر: 
از قطعات مفروز اراضی خرایه پالک 1۲7- اصلی 

9  فرعی  سیامک قوام یک قطعه زمین 
10 فرعی سیامک قوام یک قطعه زمین

دهستان رخ بخش 5 تربت حیدریه 
از قطعات مفروز اراضی  کمرزرد پالک ۲78- اصلی 
یک فرعی رضا کمالی فرد یک قطعه زمین مزروعی 

در روز 1399/04/1۲ ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . 
ــیله این آگهی   ــماره های فوق الذکر به وس لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین ش
ــانند . چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا  ــاعت مقرر باال در محل حضور بهم رس اخطار می گردد که در روز و س
نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از 
طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت  به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک  که 
در موقع مقرر  حاضر نبوده اند  مطابق ماده ۲0 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود  پذیرفته خواهد 
شد و در اجرای تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی ، معترضین می بایست از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از 

مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند . تاریخ انتشار  99/03/17  آ-990185۲
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه - محمدکاظم باقرزاده



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاداقتصاد روزنامـه صبـح ایـران 6
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  از سال 1399به بعد حداقل 6 سال زمان نیاز داریم ©
تا به سطح درآمد سرانه سال 1390 بازگردیم

دارایان: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی پژوهشی در خصوص وضعیت 
اقتصادی کشور، چالش ها و راهکارهای این حوزه را منتشر کرد. 

براساس این گزارش، چارچوب تحلیل اقتصاد ایران، نرخ رشد اقتصادی کاهنده، 
نوسانات زیاد رشد اقتصادی و رشد وابسته به نفت تشریح شده است. 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در این گزارش عنوان کرده است درآمد 
ســرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴درصدی داشته است. در 
واقع با وجود افزایش درآمد اســمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت 
به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است. این گزارش همچنین تصریح 
کرده اســت در صورت تحقق رشــد اقتصادی ۸درصدی، از سال ۱۳۹۹ به بعد 
حداقل 6 سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سال ۱۳۹۰ بازگردیم. مرکز 
پژوهش های مجلس در این گزارش به وضعیت شاغالن نیز اشاره و تصریح کرده 
است: در مشاغل رسمی رابطه کاری شــاغل و بنگاه در چارچوب یک قرارداد با 
کارفرما تعریف می شود که غالباً افراد تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. این رابطه 
کاری به دالیل مختلف، پایدارتر از مشاغلی است که قرارداد و پوشش بیمه برای 
نیروی کار وجود ندارد.  در همین رابطه مرکز پژوهش ها اعالم کرده است به طور 

متوسط نزدیک به 6۰درصد از شاغالن تحت پوشش بیمه نیستند. 
 
 افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه تورم باالی اقتصاد»

 براســاس گزارش مزبــور، روند صعــودی ضریب جینی و نســبت ۱۰درصد 
ثروتمندترین به ۱۰درصد فقیرترین جمعیت از سال ۱۳۹۲ ، نشان دهنده افزایش 
 قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم باالی 

اقتصادی طی این سال ها بوده است. 
 
 روند فزاینده فقر مطلق در سال های ۹۸ و ۹۹»

 در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده است نرخ تورم باال در سال های اخیر 
منجر به رشــد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. 
این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این 
سال ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاینده  این متغیر در سال های 

۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد. 

 بدهی ۵۰۰هزار میلیارد تومانی دولت تا پایان شهریور ۱۳۹۸»
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی طی این گزارش، وضعیت کسری 
بودجه و بدهی های دولت و شــرکت های دولتی را هم تشــریح کرده است که 
بر این اســاس، بدهی های دولت تا پایان شــهریور ماه ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ هزار 
میلیارد تومان، بدهی های شرکت های دولتی ۵۲۵هزار میلیارد تومان و مجموعه 
بدهی های دولت و شرکت ها ۱۲۵هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین حداقل 
نسبت اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی به منابع بودجه عمومی در سال 
۱۳۹۹ به صورت تأیید، اصالح بودجه ۴۸ درصد و نسبت بازپرداخت به مصارف 

بودجه ۱۳۹۹، ۷درصد است.
 
 تقلیل صادرات ایران از ۲۳ به ۹ کشور در سال ۹۷»

در بخش دیگری از این گزارش، به موضوع صادرات کشــور هم اشاره شده و بر 
این اساس عنوان شــده تعداد کشورهایی که ۸۰ درصد صادرات ایران را تأمین 
می کرده ا ند، از ۲۳ کشور در سال ۱۳۸۰ به ۹ کشور در سال ۱۳۹۷ تقلیل یافته 
اســت. بر این اساس، تمرکز نسبتاً شدید در بازارهای هدف صادراتی به گونه ای 
که سهم سه کشور امارت متحده عربی، چین و عراق از میان ۱۴۷ کشور )مقصد 
صادراتی( در ســال ۱۳۹۷ مجموعاً حدود ۵۴درصد از ارزش صادرات کاالهای 
غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.  طبق این گزارش، سبد صادرات غیرنفتی 
ایران به شدت نسبت به کاالهای ارزش افزوده کمتر )عمدتاً به مواد خام( وابسته 
اســت.در بخش پایانی این گزارش، به ریشه های وضعیت فعلی اقتصادی کشور، 

ظرفیت های بالقوه اقتصاد ایران و نیز راهکارها اشاره شده است.

قدس وضعیت کسب وکارهای کرونا زده و محدودیت منابع مالی دولتی  را بررسی کرد

 اصناف  ومدیریت هدفمند جبران خسارت
 اقتصاد/ زهراطوســی   تعطیلی کرونا 
ماهانه ۲6هزارمیلیارد تومان خســارت به 
اصناف ایران وارد کرده است و حمایت های 
دولت برای ترمیم کسب وکارها باید ۵۷ گروه 
از کسب وکارهای کشور را تحت پوشش قرار 
دهد، اما تنها نیمی از این افراد شانس دریافت 

تسهیالت را دارند.
با کاهش تدریجی محدودیت های اجتماعی، 
برآورد آسیب های مرتبط با کرونا نیز شروع 
شده اســت. ۵۷ گروه از اصناف برای اینکه 
مشــمول دریافت تسهیالت و حمایت های 
دولتی شوند، از سوی اتاق اصناف شناسایی 
شــده اند، اما  در حال حاضر تنها ۲۵ رسته 
از مجموع ۵۷ گروه، برای دریافت تسهیالت 
با ســود ۱۲درصد از ســوی دولت انتخاب 
شدند که کافی شاپ ها، تاالرها، آرایشگاه ها، 
واحدهــای پوشــاک و کیــف و کفش از 
جمله آن ها هستند. در این بخش ها حدود 

۲میلیون و ۸۰۰ هزار نفر شاغل هستند.
براساس برآوردها، خسارت یا هزینه ماهانه 
اداره کردن ۲۵ رســته یاد شــده ۱۴هزار و 
۳۰۰ میلیارد تومان بوده اســت. خســارت 
وارد شــده به ۳۲ گروه دیگر هم ۱۲هزار و 
۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که تاکنون 
برای آن ها تسهیالتی در نظر گرفته نشده که 
این طیف افزون بر ۲میلیون و ۳۰۰ هزار نفر 

تخمین زده می شوند.

شروط دریافت وام کرونایی»
دولت برای پیشــگیری از 
اعالم  بیشتر  خسارت های 
کرده  قرار است با شرط و 
شروط هایی به این واحدها 
وام پرداخت کند. آن طور 
که ازوجی، مدیرکل توسعه 
اشــتغال وزارت کار گفته 
است، این تسهیالت در فاز 
اول به یک میلیون کســب 
و کار آســیب دیده از کرونا 
پرداخت می شــود و در فاز 
بعدی حمایت از مشــاغل  
عملیاتی  نیز  غیررســمی 
خواهد شــد . تســهیالت 
پرداختی به بنگاه ها با نرخ 
بود  سود ۱۲درصد خواهد 
و صنوف خدماتی از جمله 
صنعت پوشــاک، مبلمان 
و کیف و کفش را شــامل 
تسهیالت  این  می شــود. 
برای بنگاه هــای یک نفره 
۱۲ میلیون تومان است که شامل ۵۰ درصد 
هزینه دستمزد و ۵۰درصد هزینه سرمایه در 
گردش بنگاه اســت و برای بنگاه هایی که با 
الزام دولت تعطیل شده اند به ازای هر کارگر 
۱6 میلیون تومان است و از بیستم خرداد ماه 
به تمام کارفرمایانی که از اســفند ماه کارگر 
خود را بیمه و حفظ کرده باشند با تنفس سه 
ماهه ارائه می شود.برای دریافت تسهیالت تا 
۱۲ میلیون تومان ارائه سفته توسط متقاضی، 
برای دریافت تســهیالت ۱۲ تا ۴۸ میلیون 
تومانی سفته متقاضی به همراه یک ضامن، 
برای تســهیالت ۴۸ تا ۱۲۰ میلیون تومانی 
سفته فرد متقاضی به عالوه دو ضامن، برای 
تسهیالت ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی سفته 
به همراه سه ضامن و برای دریافت تسهیالت 
بیش از ۲۰۰ میلیون تومان، ارائه تضمین از 

سوی صندوق ضمانت و یا به تشخیص بانک 
ارائه وثایق متعارف الزامی  است.

محدودیت منابع مالی دولت»
ظاهراً دولت در مجمــوع ۷۵ هزار میلیارد 
تومــان اعتبــار حمایتی در بحــث کرونا 
اختصاص داده اســت کــه ۲۵هزار میلیارد 
آن مربوط بــه وام یک میلیون تومانی تعلق 
گرفته اســت و مابقی به این امر اختصاص 
خواهد یافت و مســئله اصلی اینجاست که 
هزینه تعطیلی و ورشکستگی شمار زیادی 
از شرکت های واحدهای صنعتی و خصوصی، 
بســیار بیشــتر از هزینه ای است که دولت 

می خواهد برای حفظ آن ها صرف  کند.
۹6 درصد واحدهای صنعتی کشــور جزو 
صنایع کوچک و متوســط هستند و نیمی 
از اشــتغال کشور را به دوش می کشند. این 
گروه هنوز نتوانســته اند از زیر بار مشکالت 
کمبود نقدینگی و مواد اولیه خطوط تولید 
دربیایند و حاال به لیســت مشکالتشــان، 
بدهی های بانکــی، مالیاتی و بیمه ای را نیز 
افزوده اند.  بودجه کشور  نیز در شرایط فعلی 
با تنگناهای بسیاری دست به گریبان است. 
کاهش بهای نفت، کسری درآمدهای دولت، 
افت درآمدهای مالیاتی و... گواه مشکالت این 

بخش هستند.
 به نظر می رسد محدودیت منابع مالی ایجاب 
می کند تا در بحث حمایت و جبران خسارات 
وارده به بنگاه های اقتصادی ناشی از شیوع 

بیماری کرونا، مدیریتــی هدفمند اتخاذ و 
اولویت بندی مؤثری انجام بگیرد. شاید بهتر 
باشــد به جای توزیــع وام، دولت با در نظر 
گرفتن یک دوره تنفس از اسفند ماه ۹۸  تا 
پایان شــهریورماه ۹۹ و تقسیط بازپرداخت 
اصل  و فرع تسهیالت بانکی از مهرماه ۱۳۹۹ 
به بعد، بدون اخــذ جریمه دیرکرد، اعطای 
تسهیالت سرمایه در گردش با شرایط سهل 
و نرخ حمایتی واحدهای تولیدی که به دلیل 
کاهــش فروش ناتــوان از پرداخت دیون و 
تسویه چک های صادره اند، تخفیف حداقل ۵ 
درصدی حق بیمه  سهم کارفرما )سهم ۲۳ 
درصد( از اسفند ماه  تا شهریورماه ، استمهال 
حداقل 6 ماهه تقسیط پرداخت بدهی های 
تأمین اجتماعی دوره های گذشته واحدهای 
تولیدی و خدمات پشتیبان تولید آسیب دیده  
از شیوع کرونا، اعطای معافیت و یا تخفیف 
مالیات به میزان حداقل ۵ درصد برای سال 

۹۸ و... از این گروه حمایت کند.
در صورتــی که در ســازمان امور مالیاتی و 
تأمین اجتماعی برای مؤدیان و بیمه شدگان 
خود تسهیالتی قائل نشوند و  بانک ها نیز با 
اتخاذ راهبردهایی از جمله، امهال بدهی ها، 
بخشــودگی جرایم دیرکرد و مهلت بیشتر 
برای پرداخت اقساط به فعاالن اقتصادی که 
سرمایه هایشان دچار ضرر و زیان شده، دست 
یاری نرسانند و دولت نیز حمایت الزم را از 
کسبه دریغ کند، بیماری کرونا موجب بروز 
یک سکته تقریباً گسترده در گردش مالی، 

ظهور بدهی های انباشــته، نکول تعهدات 
مالــی و بروز موجی از ورشکســتگی ها در 

کسب وکارها خواهد شد.
گفتنی اســت، ایــن وضعیــت نه تنها در 
کشــور ما که طبق گزارش مجمع جهانی 
اقتصاد در سراســر دنیا ۳۱ ریســک اصلی 
را متوجــه کســب و کارهــا در دنیا کرده 
است. کارشناســان این نهاد بین المللی، از 
شرکت های بزرگ در سراسر دنیا خواستند 
تا مهم ترین و اصلی ترین ریســک هایی که 
موجب نگرانی آن ها می شود را اعالم کنند. 
دو سوم از شــرکت های مورد مطالعه اعالم 
کردند اصلی ترین و مهم ترین نگرانی آن ها، 
طوالنی شــدن رکود اقتصادی در دنیاست 
و نیمی از آن ها هم ورشکســتگی و ناتوانی 
صنایع برای احیای پس از پایان همه گیری 
کرونا را اصلی ترین نگرانی این روزهای خود 
عنوان کردند. بنا به این گزارش 66/۳درصد از 
شرکت های بزرگ نگران طوالنی  شدن رکود 
ناشی از همه گیری ویروس کرونا هستند و بر 
این باورند این مشکل می تواند آسیبی جدی 
به آن ها وارد کند. ۵۲/۷درصد از شــرکت ها 
نگران  ورشکســتگی خود یا شرکت هایی 

هستند که با آن ها کار می کنند.
بر مبنای یافته های این گزارش، اغلب شرکت های 
بزرگ دنیــا از همکاری بخــش خصوصی و 
دولتی در شــرایط بحرانی کنونی ابراز رضایت 
کرده و بر این باور هســتند که این همکاری 
می تواند اندکی از بار مشــکالت آن ها بکاهد. 

 66/3درصد از 
شرکت های بزرگ 
نگران طوالنی  
شدن رکود ناشی از 
همه گیری ویروس 
کرونا هستند و 
بر این باورند این 
مشکل می تواند 
آسیبی جدی به 
آن ها وارد کند. 
52/7درصد از 
شرکت ها نگران  
ورشکستگی خود 
یا شرکت هایی 
هستند که با آن ها 
کار می کنند
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 حمید حاج  اسماعیلی
 فعال بازار کار وکارگری

  شنبه ۱7 خرداد ۱۳۹۹  ۱4 شوال ۱44۱ 6 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره ۹26۱

ضربه به40درصد تولید ناخالص ملی 
با توجه به آنکه کسب وکارهای خدماتی کوچک و متوسط حدود 
۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند، موج 
این شوک از بدنه کسب وکارهای کوچک و متوسط و بنگاه های 
فعال در زمینه تجارت بین المللی به ساختارهای اقتصاد کالن 
و بنگاه های بزرگ باالدستی به ویژه نظام بانکی و مالی منتقل 
خواهد شــد.نگاهی به وضعیت کســب و کارهای آسیب دیده، 
طبق بررسی که مرکز پژوهش های مجلس انجام داده نیز نشان 
می دهد، شیوع کرونا، تولید واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی 
در پایان ســال ۹۸ را معادل ۲۲/۲درصد و میزان فروش آن ها 
در همیــن دوره زمانی را ۸۳ درصد کاهش داده اســت. از نظر 
میزان فروش، کاهش فروش در همه حوزه های کاری شــدید و 
بین 6۷ تا ۹۸ درصد بوده اســت. تولیدکنندگان صنفی کیف 
و کفش با منفی ۹۸درصد و تولیدکنندگان نســاجی و پوشاک 
با منفی ۹۲درصد، بیشتر از بقیه صنوف تولیدی دچار کاهش 
فروش بوده اند.از دیگر مشــکالتی که بدنه کارگری کشور با آن 

روبه روست، دریافت بیمه بیکاری است که کارگران به خاطر واریز 
نشدن حق بیمه از سوی کارفرما، از گرفتن آن محروم شده اند.

آن طور که مســعود بابایی، مدیرکل بیمه بیکاری گفته است، 
تاکنون ۹۰۰ هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند که 
از این تعداد ۷۰۰هزار و ۸۹۰ نفر مشموالن مرحله اول هستند 
که در پاالیش مرحله دوم، شاهد ریزش نفرات هستیم، زیرا برای 
برخی از افرادی که در ســامانه ثبت نام کرده اند، کارفرما پس از 
مدتــی اقدام به واریز حق بیمه کرده اســت که در این صورت 
دیگر جزو مشــموالن محسوب نمی شوند.طبق گفته مدیرکل 
بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل وزارت کار، در اسفند ماه سال 
گذشته ۳۷۳هزار نفر مشمول بودند که در پاالیش اطالعاتی که 
از سوی تأمین اجتماعی انجام شد، افزون بر ۱۰۰هزار نفر ریزش 
کردند، زیرا حق بیمه این افراد پرداخت نشده بود. همچنین در 
فروردیــن ماه جاری از ۲۹۳ هزار نفر، پس از پاالیش اطالعاتی، 

۲۳6 هزار نفر مشمول شناخته شدند.

    صفحه 6

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9803829
بدینوسیله به ورثه زوج مرحوم علی اکبر سزاوار جوینده: )محمدسجاد سزاوار جوینده نام پدر: علی اکبر 
تاریخ تولد: 1380/10/09 شماره ملی: 0925963755 و خانم مهناز قوامی فرزند ابراهیم به شماره ملی 
0939657457 و شماره شناسنامه: 1476( بدهکار پرونده کالسه 9803829 که برابر گزارش مأمور ابالغ 
به آدرس اعالمی شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج شماره 20349- 1378/12/12 
بین شما و خانم ناهید رضاپورطرقبه تعداد 200 عدد سکه تمام بهار آزادی بدهکار می باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق 
در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد 
از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه......... چاپ درج و 
منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار 

آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. آ- 9901780 م.الف 796
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ ماده 102 آئین نامه اجراء پرونده کالسه 9300411
بدینوسیله به:

شرکت پندار تجارت آسیا با شماره ثبت: 398848 و
عفت منصوری نصرآباد فرزند سلطان محمود با ش ش 5454

مدیونین سند رهنی 14159 مورخه 91/7/27 تنظیمی دفترخانه 733 تهران
ابالغ می گردد:

ششدانگ پالک ثبتی: 16409 فرعی از 4203 فرعی از 233 فرعی از 188 فرعی از 183 اصلی بخش ده 
مشهد ملکی محمد مرشدی راد و عفت منصوری نصرآباد به مبلغ: 4/500/000/000 ریال )چهار میلیارد 
و پانصد میلیون ریال( ارزیابی گردیده است که با اعتراض بانک اقتصاد نوین کارشناس مجدد انتخاب شده 
است و ملک را به مبلغ: 3/000/000/000 ریال )سه میلیارد ریال( ارزیابی کرده است. مراتب جهت اطالع 

اعالم می گردد. آ- 9901781 م.الف 797
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی عدم افراز
با عنایت به درخواست افراز آقای محمد مهدی اخوین نسبت سهم مشاعی در پالک ثبتی 37067 فرعی 
از 232- اصلی بخش 9 مشــهد و با توجه به نامه شــهرداری منطقه 8 به شــماره 8/99/3240 مورخه 
99/2/22 کــه تقاضای افراز را غیرممکن اعالم نموده اســت و در نتیجه رأی واحد ثبتی بدین مضمون 
صادر گردیده اســت »در خصوص درخواست محمد مهدی اخوین والیتاً از طرف مصطفی اخوین مبنی 
بر افراز مالکیت مشــاعی خودش از پالک 37067 فرعی از 232- اصلی بخش 9 مشــهد به لحاظ عدم 
موافقت شهرداری وفق ماده 5 آئین نامه افراز و فروش امالک مشاع تصمیم بر رد درخواست افراز نامبرده 
صادر می گردد. لذا مراتب حسب ماده دو قانون افراز به هر یک از شرکاء ابالغ تا چنانچه نسبت به تصمیم 
مذکور اعتراض دارند ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابالغ به دادگاه صالحه مراجعه و اعتراض تقدیم نمایند.« 

آ- 9901782 م.الف 798
سرپرست ثبت اسناد و امالک ناحیه 1 مشهد- محمدجواد غالمی

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شــماره 12006053 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی مرضیه رمضانی چورتی فرزند گل عموبه شماره ملی 4999831430 ششدانگ 

عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 75-144مترمربع قسمتی از پالک 57 اصلی 
به کالسه 98-445واقع در بخش 18 ثبت نکا خریداری شده از جواد بابائی رسمی محرز گردیده لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست 
اعتراض برثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9901864م الف 19901554
 تاریخ انتشار نوبت اول 1399-3-17 

تاریخ انتشارنوبت دوم 1399-3-31
محمدمهدی قلیان - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای محمدحسن نیای گلریزی برابر وکالتنامه شماره 41242 مورخ 1399/02/22 دفترخانه 
207 مشهد بوکالت از طرف آقای سیدحسین فکری بایگی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم 
تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت 
یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ اعیان یک باب منزل به شماره پالک 8690 فرعی از 232 اصلی بخش 
9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، 
معلوم شد ششدانگ در ذیل شماره ثبت 36204 دفتر 212 صفحه 419 بنام بانو فاطمه قائمی کرمانی 
ثبت و سند به شماره چاپی 455498 صادر گردیده است سپس سه دانگ از مالکیت نامبرده بغیر منتقل 
که نسبت به آن سند جداگانه صادر گردیده است و برابر سند قطعی 6211 مورخ 1383/10/01 دفترخانه 
89 مشهد سه دانگ دیگر بالمناصفه بنام آقای سیدمحمود فکری بایگی و سیدحسین بایگی فکری منتقل 
که نسبت به سهم سید محمود فکری بایگی سند جداگانه صادر گردیده و آقای سیدحسین فکری بایگی 

از سند اولیه استفاده مینماید. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. .........
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به 
این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد. آ- 9901785 م.الف 800
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای فاطمه قائنی کنگ سفلی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/4461 مورخ 
1399/03/05 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان پانصد و سه سهم و چهل و هفت صدم سهم 
مشــاع از دویست و شصت و دو هزار و دویست و پنجاه سهم ششدانگ پالک 26 فرعی از 165- اصلی 
واقع در بخش ده طرقبه شاندیز که در صفحه 32 دفتر 1626 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی 
سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون 
ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد 
خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد 
و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 9901787 م.الف 801
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مجید رحمانی صانع برابر تفویض وکالتنامه شماره 16255- 1385/11/12 دفترخانه 37 شاندیز از 
طرف خانم مرضیه سلیم ابرده با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/3223 مورخ 
1399/02/24 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان یک سهم مشاع از شش سهم سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک 408 فرعی از 97- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه 275 دفتر 
334 ثبت گردیده و حســب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده 
است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی 
مدعی انجام معامله یا وجود اصل ســند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه 
گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود. آ- 9901789 م.الف 802
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مجید رحمانی صانع برابر تفویض وکالتنامه شماره 16255- 1385/11/12 دفترخانه 37 شاندیز از 
طرف خانم مهری سلیم ابرده با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/3220 مورخ 
1399/02/24 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان یک سهم مشاع از شش سهم سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک 408 فرعی از 97- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه 272 دفتر 
334 ثبت گردیده و حســب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده 
است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی 
مدعی انجام معامله یا وجود اصل ســند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه 
گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود. آ- 9901790 م.الف 803
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندی

 حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مجید رحمانی صانع برابر تفویض وکالتنامه شماره 16255- 1385/11/12 دفترخانه 37 شاندیز از 
طرف آقای محمد کاظم سلیم ابرده با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/3206 
مورخ 1399/02/24 تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی میزان دو سهم مشاع از شش سهم سه دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک 408 فرعی از 97- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه 269 
دفتر 334 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده 
است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی 
مدعی انجام معامله یا وجود اصل ســند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه 
گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود. آ- 9901792 م.الف 804
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندی

 حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مجید رحمانی صانع برابر تفویض وکالتنامه شماره 16255- 1385/11/12 دفترخانه 37 شاندیز از 
طرف آقای محمدرضا ســلیم ابرده با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/3210 
مورخ 1399/02/24 تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی میزان دو سهم مشاع از شش سهم سه دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک 408 فرعی از 97- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه 19 
دفتر 48 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده 
است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی 
مدعی انجام معامله یا وجود اصل ســند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه 
گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود. آ- 9901794 م.الف 805
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مهدی جلیلیان قالی باف برابر وکالتنامه شماره 113408- 1399/2/21 دفترخانه 30 مشهد از طرف 
آقای سید ابوالفضل مختارزاده با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/3001 مورخ 
1399/02/22 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان یکهزار و سیصد و شصت و یک ممیز بیست و 
چهار صدم سهم مشاع از پانزده هزار و ششصد و نود و پنج سهم ششدانگ پالک 166 فرعی از 91- اصلی 
واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه 71 دفتر 105 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی 
سند مالکیت در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود 
می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 9901795 م.الف 806
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز

 حسن ابوترابی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139904006092000602
بدینوســیله به آقای موسی عباس پور فرزند رمضان شــماره ملی 0848933672 و صغری عباس پور 
فرزند محمدعلی شماره ملی 0934752869 رضا عباس پور فرزند علیرضا شماره ملی 0926014323 
ورثه بدهکار مرحــوم علیرضا عباس پور پرونده کالســه 139904006092000602 که برابر گزارش 
مأمور پســت در مورخه 1399/03/03 شــناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج شماره 
4957- 1397/05/21 بین شما و خانم عصمت رحیمی مست علی مبلغ 270/290/047 ریال بدهکار 
می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و بکالســه فوق در این اجراء مطرح می باشــد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد 
اســناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط 
یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در 
غیر این صورت بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

آ- 9901796 م.الف 807
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز

 حسن ابوترابی

اصالح ماده 7 قانون کار ©
ضرورت حمایت از کارگران 

است 
کاهش دســتمزد کارگران وعدم تمایل 
آن ها به ورود به بازار کار، قطعاً یک بحث 
انحرافی اســت که پس از شیوع کرونا به 
تازگی مطرح شــده اســت. بی تردید در 
شــرایطی که روز به روز فشار معیشتی 
بیشتری به کارگران و متقاضیان کار وارد 
می شود نباید به بحث های انحرافی دامن 
زد و درد دل کارگران و نیازمندان جامعه 

را افزایش داد. 
وضعیت تــورم بــه گونه ای اســت که 
از خانواده های کارگری همانند  بسیاری 
ســایر مردم ضعیف جامعه زیر خط فقر 
بنابرایــن برای تأمین  زندگی می کنند، 
برجسته نمایی  از  معیشت خانواده پیش 
حواشــی، باید دولــت و مســئوالن را 
متوجه این موضــوع مهم کنیم که باید 
از کارگران حمایت های ویژه ای به عمل 
بیاورند و باید به مســئله دستمزد پایین 
و بی توجهی هایی که به جلسات دفاع از 
حق  کارگران مثل حق مســکن صورت 
می گیرد، اعتراض داشته باشیم تا بتوانیم 
ضعف های مترتب به بحث دســتمزد و 
سایر بسته های حمایتی از کارگران مثل 
مسکن را که در شهرهای بزرگ مشکلی 
اساســی برای کارگران شده تا حدودی 

برطرف کنیم. 

دستمزد کم یا امنیت شغلی»
قطعــاً نمی توان بــه طور حتــم گفت 
دســتمزد کم مانعی بــرای عدم تمایل 
کارجویان برای ورود به بازار کار اســت 
بلکه مهم تر از این موضوع، بحث امنیت 
شغلی جامعه کارگری است که متأسفانه 
امروز به یکی از چالش های جدی عرصه 

کارگری تبدیل شده است.
 براین باور هستم که دومین چالش پس 
از دســتمزد، موضوع معیشــت کارگران 
است. وقتی در وضعیت کرونایی قراردادها 
تق و لق می شود قطعاً به معیشت نیروی 
کار و درآمد آن ها لطمه های جبران ناپذیری 
وارد می شــود که عالوه بر آن می تواند به 
بازار کار هم خســارات جدی وارد کند. از 
این جهت انتظــار می رود دولت برای این 

موارد چاره جویی کند. 
یکــی از مهم ترین موضوعاتی که در این 
قالب می تــوان دنبال کرد اصالح ماده ۷ 

که در قالب اصالح قانون کار است.
 بــه این معنا کــه قراردادهای کارگران 
حتمــاً باید کتبــی باشــد، نظارت ها و 
بازرســی ها با جدیت بیشــتری صورت 
بگیــرد و در نهایت ســامانه جامعی که 
دولت سال هاســت وعــده آن را داده و 
به صــورت ناقص راه اندازی کــرده را با 
جدیــت عملیاتی کنیــم و نقایص آن را 
برطــرف کنیم تا همــه کارگاه ها و همه 
کارگرانی که در بازار کار کشــور در حال 
فعالیت هســتند دراین ســامانه ثبت نام 
کنند و حتی دراین سامانه امکانی برای 
کارجویان و نیروی بیــکار جامعه ایجاد 
شود تا با ثبت اطالعات خود، دولت بتواند 
برای اشــتغال آن هــا برنامه ریزی کند.

جزئیات شرایط پیش فروش یکساله 45هزار محصول ©
ایران خودرو

تسنیم: جزئیات طرح پیش فروش یکساله محصوالت شرکت ایران خودرو ویژه 
خرداد ماه ۹۹ منتشر شــد. بابک رحمانی، معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو 
از آغاز عرضه ۴۵هزار دســتگاه دیگر از محصوالت این خودروســاز از ۱۸ خرداد 
ماه خبر داد و خاطرنشــان کرد: در این طرح پیش فروش، ۱۲ مدل از خودروهای 
تولیدی ایران خودرو قابل عرضه است. متقاضیانی که در فروش فوق العاده انتخاب 
نشده اند می توانند در این طرح با رعایت شرایط بدون دریافت مجدد کد کاربری 
و کلمه عبور ثبت نام کنند.نکته : در صورت درخواست بیش از ظرفیت بخشنامه، 
انتخاب متقاضیان از طریق قرعه کشی خواهد بود و در صورتی که تعداد متقاضیان 
از ظرفیت کمتر باشــد، تعیین اولویت تحویل خودروها با قرعه کشــی مشخص 
خواهد شــد.طرح پیش فروش یکســاله خودرو از ســاعت ۸ صبح روز یکشنبه 
۱۸ خرداد ماه آغاز و به صورت شــبانه روزی تا ۲۰ خرداد ماه اجرا خواهد شــد.

قیمت خودرو و نحوه پرداخت »
- قیمت خودرو مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود.

- پس از اعالم اســامی، انتخاب شدگان مبلغ پیش پرداخت هر خودرو را از درگاه 
ایران خودرو واریز می نمایند و الباقی وجه خودروها در زمان ارسال دعوت نامه با 

لحاظ هزینه های قانونی، تعیین و دریافت می شود.
- پیش از اعالم اسامی انتخاب شدگان، مشتری هیچ گونه وجهی واریز نخواهد کرد.
 - در هیچ مرحله ای از ثبت نام نیازی به ارائه چک از سوی مشتریان نخواهد بود.
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شروع ترم آینده همه دانشگاه ها از مهر ماه خواهد بود  مهر: علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم در پاسخ به این پرسش که آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه های علوم پزشکی از مهر ماه 
بوده، آیا در دانشگاه های وزارت علوم نیز زمان شروع سال تحصیلی آینده تعیین شده است، گفت: فعالً با توجه به اعالم قطعی سازمان سنجش، شروع ترم همه دانشگاه ها از مهر است.

معاون آموزشی وزارت علوم پیش از این اعالم کرده بود: تالش دانشگاه ها این است که برای دانشجویان ورودی جدید ترم را در زمان خود آغاز کنند. 

رفتار غیرانسانی پلیس آمریکا با یک دختر دیابتی ©
باشگاه خبرنگاران جوان: به گزارش 
پایگاه اینترنتی ناو دیس، پلیس آمریکا 
در شهر سینســیناتی با گرفتن داروی 
انســولین یک دختر نوجوان معترض 
به نژادپرســتی در این کشــور در پی 
قتل بی رحمانه جورج فلوید، شــهروند 
سیاه پوســت آمریکایی، از دادن دارو به 

این دختر نوجوان که او را بازداشــت کرده بود، خودداری کرد تا اینکه وی دچار 
حمله عصبی پانیک شد.پلیس داروی انسولین این دختر نوجوان آمریکایی به نام 
هانا سلبراتی اکوال را حین تظاهرات از وی گرفت و در حالی که به این دارو نیاز 
داشت به او نداد.این دختر نوجوان بار ها به پلیس التماس کرد »من دیابت دارم و 
باید انســولین خود را مصرف کنم و اگر آن را مصرف نکنم جان خود را از دست 
می دهم« اما پلیس توجهی به درخواست های مکرر این دختر نکرد و دست های او 
را با دستبند از پشت بست و در نهایت این دختر دچار حمله عصبی پانیک شد.این 
دختر پس از آزادی در توییترش نوشت: »پلیس ها با زدن ضربه های آرنج به من، 

مرا به طرف اتوبوس کشاندند و اعالم کردند در مرکز پلیس پزشک حضور دارد.
 آن ها برای مدت سه ساعت دستبند را از دست من باز نکردند و همراه دیگر افراد 
بازداشت شده به یک تونل در زیر زمین منتقل کردند. در آنجا صد ها نفر از افراد 
بازداشت شده بودند و هیچ پزشکی حضور نداشت«.این دختر نوجوان افزود: »رفتار 
پلیس سبب سکوت من نمی شود و رفتار آن ها از ذهن من فراموش نخواهد شد. 
هیچ عدالت و آرامشی وجود ندارد. پلیس سینسیناتی به طور اشتباهی بسیاری از 
افراد بی گناه را بازداشت کرده بود«.در این حال پلیس سینسیناتی هیچ توضیحی 

درباره این اقدام خود به پایگاه اینترنتی ناو دیس ارائه نکرد.

سرطان؛ ارمغان سیگارهای الکترونیکی©
به گزارش دیلی میل، بررســی ها نشان 
می دهد استفاده از سیگار الکترونیکی 
حتــی برای چنــد ماه، افــراد جوان و 
ســالم را در معرض مشکالت بهداشت 
دهان و دنــدان از جمله بیماری لثه و 
این مطالعه  ســرطان قرار می دهد.در 
تعداد زیادی باکتری خطرناک در دهان 

جوانان مشــاهده شده است؛ ترکیب باکتری های دهانی این افراد شبیه به افراد 
مبتال به پریودنتیت است.بیماری پریودنتیت به معنای التهاب بافت های اطراف 
دندان است که جزو عفونت های جدی لثه محسوب می شود.به گفته کارشناسان، 
مایعات گرم و فشار یافته در سیگارهای الکترونیکی ممکن است عامل به وجود 
آمدن این باکتری ها باشــند.این مطالعه از دانشــگاه ایالتی اوهایو نشان داد این 
باکتری ها مســتقل از وجود نیکوتین جمع می شــوند؛ دانشمندان پیشرو این 
تحقیق که در مجله Science Advances منتشــر شده، بر این باورند که مقصر 
این عارضه مایعات گرم شده و تحت فشار هستند که در سیگارهای الکترونیکی 
یافت می شوند.پرینما کومار، نویسنده ارشد مطالعه از دانشگاه ایالتی اوهایو گفت: 
استعمال سیگار الکترونیکی یک حمله بزرگ به محیط دهان و دندان است و این 

تغییر به طرزی چشمگیر و در مدت زمان کوتاهی اتفاق می افتد.

نگهبان یک دبستان در چین ۳۷ کودک را با چاقو ©
مجروح کرد

ایســنا: دســت کم ۳۷ کودک و دو 
آمــوزگار در حادثه حمله بــا چاقو در 
دبستانی در منطقه »کوانگ شی« واقع 

در جنوب چین مجروح شده اند.
رسانه های دولتی چین گفته اند ضارب، 
نگهبــان یک دبســتان در شــهرک 
»وانگ فو« در شــهر »ووژو« اســت.به 

گزارش نشــریه »گلوبال تایمز« از ۳۹ قربانی حمله، ۳۷ نفر جراحات ســطحی 
برداشته و دو نفر به سختی مجروح شده اند.هنوز از انگیزه ضارب اطالعی در دست 
نیست.به نوشته روزنامه ایندیپندنت، در سال های اخیر موارد فزاینده حمله های 
مرگبار در آموزشگاه های چین موجب افزایش تدابیر امنیتی شده است. مقام های 
مسئول علت باال گرفتن حمله ها را اختالالت روانی و کینه مردم نسبت به یکدیگر 
عنوان کرده اند.از سوی دیگر در چین حمل و خرید و فروش اسلحه ممنوع است 

و حمله ها علیه مردم با چاقو یا مواد منفجره خانگی رخ می دهد.

مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع اعالم کرد

 مغایرت مصوبه اعطای مشروط یارانه©
 به موالید جدید با سه بند از سیاست های کلی

جامعه: مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی 
اجــرای سیاســت های کلــی مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام نظر خود را 
درباره آیین نامه اجرایی بند )الف( تبصره 
)۱۴( قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور 
دربــاره اعطای یارانه بــه موالید جدید 
مشروط به وجود منابع منتشر کرد. به 

گــزارش اداره کل روابط عمومی مجمع، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای 
سیاست های کلی نظام در اظهارنظر کارشناسی خود آورده است: دولت در بخش 
مربوط به اعطای مشــروط یارانه به موالید جدیــد در مصوبه آیین نامه اجرایی 
بند )الف( تبصره )۱۴( قانون بودجه ســال ۹۹ کل کشــور، بندهای یک و دو از 
سیاست های کلی جمعیت و بند ۴5 از سیاست کلی برنامه ششم توسعه را رعایت 
نکرده است.متن اظهارنظر مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های 
کلی نظام درباره »اعطای یارانه به موالید جدید مشروط به وجود منابع« به شرح 
ذیل اســت: هیئت محترم وزیران در جلسه روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، بند 
)الف( تبصره )۱۴( قانون بودجه ســال ۹۹ کل کشور را مصوب نموده که در آن 
آمده است: »موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به 

تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود«.
مصوبه دولت محترم با بندهای مختلفی از سیاست های کلی ابالغی رهبر معظم 
انقالب، مغایرت دارد. در بند »یک« سیاست های کلی جمعیت، بر »ارتقای پویایی، 
بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی« تأکید 
شده است. در بند دوم سیاست های کلی جمعیت بر »رفع موانع ازدواج، تسهیل و 
ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج های 
جوان و توانمندســازی آنان در تأمین هزینه های زندگی و تربیت نسل صالح و 

کارآمد« تصریح شده است.
 در بند ۴5 سیاســت های کلی برنامه ششــم توســعه نیز دســتگاه ها ملزم به 
»فرهنگ ســازی و ایجاد زمینه ها و ترتیبات الزم برای تحقق سیاست های کلی 

جمعیت« شده اند.
 ماده ۱02 قانون برنامه ششــم توسعه به استناد سیاست های کلی ابالغی رهبر 
معظــم انقالب، دولــت را موظف کرده به منظور »تقویــت و تحکیم جامعه ای 
خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت 
شــاخص های الگو و سبک زندگی اســالمی- ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین 
اعتبارات الزم در قالب بودجه ســنواتی« برای افزایش »نــرخ باروری )TFR( به 
حداقل 5/2 فرزند به ازای هر زن در ســن بــاروری درطول اجرای قانون برنامه« 
زمینه ســازی نموده )بند ت( و از طریق تمهید و ســازوکارهای قانونی و اعطای 

تسهیالت و امکانات، از فرزندآوری حمایت و پشتیبانی نماید)بند ث(. 
بر این اســاس، نظر کارشناســی مرکــز ارزیابــی و نظارت راهبــردی اجرای 
سیاســت های کلی این اســت که بخش مربــوط به اعطای مشــروط یارانه به 
موالیــد جدیــد در مصوبه آیین نامــه اجرایی بنــد )الف( تبصــره )۱۴( قانون 
بودجه ســال ۹۹ کل کشــور، بندهای یک و دو از سیاســت های کلی جمعیت 
و بنــد ۴5 از سیاســت کلــی برنامه ششــم توســعه را رعایت نکرده اســت.

 با توجه به اینکه در ماده ۱02 قانون برنامه ششــم توسعه، سیاست های مذکور 
تبدیل به الزام قانون شــده است، رئیس محترم مجلس شورای اسالمی می تواند 
در چارچوب قانون اجرای اصول 85 و ۱۳8 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
و اصالحات پس از آن و نیز ماده ۳ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های 
کلی نظــام، مغایرت مصوبــه هیئت وزیــران را به دولت محترم ابــالغ نماید.

تا ۳0 سال دیگر یک  افتخاری     /  جامعه 
سوم جمعیت ایران سالمند خواهند بود! این خبر 
را به این دلیل می توان بحران حاد تلقی کرد که 
جمعیت از گذشته تاکنون به عنوان یکی از عوامل 
قدرت در بین جوامع مطرح بوده است. امروزه نیز 
تأثیر جمعیت بر ساختارهای اجتماعی، سیاسی 
که  حدی  تا  است؛  انکار  غیرقابل  اقتصادی  و 
جمعیت شناسی به عنوان یک علم بین رشته ای 

به بررسی این موارد می پردازد.
 دکتر غالمرضا حسنی، عضو هیئت علمی گروه 
علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی در گفت وگو با ما 

نگاهی دارد به تحوالت جمعیتی کشورمان.

تأثیر ســالمند شــدن و به طــور کلی 
ســاختارهای جمعیتی بر نظام اجتماعی و 
اقتصادی چگونه اســت و چقدر می تواند 

بحران آفرین باشد؟
ساختارهای جمعیت نه تنها از نظر تأثیرگذاری بر 
میزان مرگ و میر بلکه از نظر تغییری که در سطح 
نیازها ایجاد می کنند مهم هستند. تأثیر جمعیت 
بر ساختارهای جمعیتی می تواند به راحتی آینده 
جمعیت را نشان دهد. وقتی متولدان دهه 60 وارد 
مدرسه شدند به دلیل پیش بینی نکردن نیازهای 
آموزشــی، با بحران های آموزشی مواجه شدیم. 
مســلم اســت جمعیت جوان نیازهای متفاوتی 
دارد. در سطح کالن به دلیل گستردگی جمعیت 
زیر۱5 سال، نیازهای آن ها بیشتر آموزش است، 
در نتیجه بخش زیادی از بودجه های اقتصادی به 
سمت آموزش و پرورش می رود. همان اتفاقی که 
در اواخر دهه 60 و ۷0، بخش آموزشی کشور ما را 
دربرگرفت سپس آن هزینه ها در دانشگاه و امروزه 
در بخش ایجاد اشــتغال خود را نشــان می دهد. 
بنابراین تغییر ساختار جمعیت، حتی بودجه ها را 
تحت تأثیر قرار می دهد و اثر مستقیمی بر وضعیت 
اشتغال، وضعیت اقتصادی، بهداشت و درمان دارد.

عالوه بر ساختارهای جمعیتی که یک بحث 
کمی است ما مسئله کیفیت جمعیت را هم 
داریم، کیفیت جمعیت در ایران چگونه است؟

خوشبختانه از این منظر روی جمعیت کار شده؛ 
برای مثال ســطح ســواد و میانگین تحصیالت 

افزایش پیدا کرده است. زنان ما از سواد و سالمت 
جسمانی بیشتری از گذشته برخوردار هستند؛ اما 
مشکل اساسی این است که در حوزه سبک زندگی 
نتوانستیم این سواد و سطح باالی آگاهی را به یک 
مهارت تبدیل کنیم. مشغله های زندگی و آنچه 
تعادل روحی و روانی جمعیــت را برهم می زند 
مدام تکرار می شــود. اگر بتوانیم شرایط زیست 
سالم را در جامعه با همکاری بخش خصوصی و 
دولتی ایجاد کنیم و فرد در ســطح کنش حوزه 
اجتماعی به ســمتی برود کــه از رفتارهای پر 
خطر مثل استعمال ســیگار پرهیز کند، جامعه 
از کیفیت و بهــره وری باالتری برخوردار خواهد 
بود. یک جامعه کیفی یعنی جامعه ای که از نظر 
شاخص های توسعه انسانی وضعیت مناسب و از 
نظر الگوهای رفتاری سبک زندگی سالمی دارد. 
جمعیتی که بهره وری اش پایین و اســتهالکش 
بیشتر باشــد خود به خود سرمایه و پس اندازش 
دچار مشکل می شــود. اگر جمعیتی مصرف زده 
است، مصرف تظاهری دارد و بیش از نیاز مصرف 
می کند و موجــب هدررفــت هزینه های خود 
می شود. پس میانگین های الگوی مصرف دلیل 
بر کیفیت های ماســت. از طرف دیگر ارزش های 

مذهبی مــا در اخالقیات قوی 
است و اگر این ارزش ها تحقق 
پیدا نکنــد کیفیت جمعیت را 
تنزل می دهــد، همان طور که 
می دانیم ضعــف اخالقی برای 
هنگفتی  هزینه هــای  جامعه 
خواهد داشت. تعادل جمعیتی 
بایــد هم از نظــر کیفی و هم 
کمی وجود داشته باشد. تأکید 
من بر هر دو این هاست؛ کمیتی 
که در آن کیفیتی نباشد، بهتر 
است نباشــد. جمعیتی که از 
نظر کیفیت های توسعه انسانی 

به رشــد کافی نرســیده ممکن 
است معضل هم ایجاد کند. در ارزش های دینی 
هم به تجدید نســل و فرزندآوری تأکید شــده، 
اما شــرطش آن است که بتوانیم حقوق فرزند را 
اعاده و خانواده مان را تأمین کنیم. من متخصص 
حوزه دین نیســتم اما می دانم عقالنیتی که در 
دین است در هیچ فرهنگ اجتماعی به آن اندازه 
نیست، چون منشأ آن وحی و خداوند است. دین 
می گوید: »بخورید و بیاشامید اما اسراف نکنید« 

اگر این گزاره را عملیاتی کنیم، 
بر اســاس این ســبک زندگی 
می توانیم فرزند بیشتری داشته 
باشــیم. جمعیتی که منجر به 
شود  زیســت  محیط  تخریب 
از منابــع، بیشــتر از حقوقش 
اســتفاده می کند و انسان های 
مطلوبی  انسان های  زیاده خواه 

برای جامعه نیستند. 

به صورت کلی سیاست های 
جمعیتی ایــران را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
سیاســت های جمعیتــی مــا 
سیاست های صحیحی هستند؛ البته به شرطی 
که هر ۱۴ بند آن را ببینیم. این سیاست ها ابعاد 
مختلفی دارد و به صورت جامع در ابالغیه مقام 
معظم رهبری آمــده و دولت هم در حال اجرای 
آن اســت. اما انســجام الزم بین بخشی وجود 
ندارد؛ به همین دلیل، این سیاست برای محقق 
شــدن با موانع زیادی مواجه اســت. در مقدمه 
سیاســت جمعیتی عنوان شده همه نهادها باید 

همسو و هم جهت با هم حرکت کنند. در حالی 
که می بینیم یک نهــاد هزینه ها را باال می برد. از 
سمت دیگر ما از جهت فرهنگی تبلیغ فرزندآوری 
می کنیم، این ها نباید پارادوکســیکال باشد. بر 
اساس بند یک سیاســت های جمعیتی، ما باید 
فرزندآوری را افزایش دهیم، اما شــرایط تحقق 
این هدف با موانعی مواجه اســت، مثالً اگر نظام 
حمایتی خانواده ارتقا پیدا نکند تحقق سیاست ها 
تقریباً غیرممکن است. آن چیزی که در گذشته 
سبب می شــد فرزندآوری بیشــتر باشد وجود 
یک نظام حمایتی خانوادگی ســنتی بود. امروز 
در جامعه مــدرن، کشــورها تصمیم می گیرند 
فرزندآوری را افزایش دهند و نظام های حمایتی 
زیــادی را اعمال می کنند، امــا باز هم موفقیت 
به اندازه گذشته نیســت؛ به خاطر اینکه جنبه 
فردگرایــی در تصمیمات خانواده طوری اســت 
که دخالت در آن بــه راحتی صورت نمی گیرد. 
اما مشــوق ها می تواند میزان باروری را در کشور 
ما با ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی که داریم 
افزایش دهد. فعالً رشد جمعیت ما ۱.۱ و تقریباً 
برابر متوسط جهانی است، اما اینکه همین میزان 
باقی بماند بستگی دارد که باروری کل به صورت 
نســلی به چه صورت حرکت کند. سیاست های 
جمعیتی ایران ســالمت مادر و کودک را مورد 
توجه قــرار داده، بنابراین حدی از جمعیت را به 
اجبار تحمیل نکرده، بلکــه به طور عقالنی و بر 
اســاس موازین تربیت دینی تأکید کرده اســت 
پس اگر آن تربیت دینی تحقق پیدا نکند چطور 
می خواهیم به جامعه ایده آل دست پیدا کنیم؟ 
من معتقدم اگر سیاست های جمعیتی ما در هر 
۱۴ بند تحقق یابــد از نظر کیفیت و کمیت به 
ایده آل جمعیتی خواهیم رسید اما اگر فقط توجه 
ما به بخشی از مســئله و افزایش کمی باشد، بر 
خالف دســتور مقام معظم رهبری عمل کردیم؛ 
چون ایشان به کیفیت جمعیت هم توجه داشتند 
و دارند. این افزایش جمعیت در اقشــار مختلف 
با نظام حمایتی مناســبی رخ می دهد. در اقشار 
برخوردار با اقناع فرهنگی و ایجاد فرصت و برای 
اقشاری که سطح درآمد پایین تری دارند باید نظام 
حمایتی اقتصادی را به کار ببریم. ما به یک شیوه 

نمی توانیم برای همه تبلیغ کنیم.

یک عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت وگو با قدس عنوان کرد

نبود انسجام بین بخشی برای اجرای سیاست های جمعیتی

کمیتی که در آن 
کیفیت نباشد 

بهتر است نباشد. 
جمعیتی که از 

نظر کیفیت های 
توسعه انسانی به 

رشد کافی نرسیده 
ممکن است معضل 

هم ایجاد کند

بــــــرش
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دستچین

حق منع دانش آموزان از کالس رفع اشکال را ندارید
ایلنا: رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پــرورش در واکنش بــه ممانعت برخی معلمــان از حضور 
دانش آموزان در مدرســه برای رفع اشکال گفت: اگر خانواده ای 
تشــخیص دهد فرزندش نیاز به یادگیری بیشتری دارد، هیچ 
مدرســه ای حق ندارد او را از آمدن بــه کالس درس برای رفع 

اشکال منع کند.

خبر دهشتناک 
خانه ملت: امیرحســین قاضــی زاده هاشــمی، نایب رئیس 
مجلس در صفحه شــخصی خود با اعالم هشدار نسبت به پیر 
شــدن جمعیت کشور نوشت: امروز خبرها و گزارش های متقن 
می گویند کشورمان به سرعت به سمت پیری پیش می رود، این 
خیلی خبر دهشــتناک و بدی است. آثار آن وقتی ظاهر خواهد 

شد که هیچ گونه عالجی برای آن متصور نیست.

مدیران حافظ محیط زیست برکنار می شوند !
ایلنا: محمد درویش، فعال سرشناس محیط زیست می گوید: 
متأسفانه ضعیف ترین نهادها در دولت همان هایی هستند که به 
نحوی با محیط زیست و منابع طبیعی در ارتباطند. این موضوع 
نشان دهنده آن است که این مقوله اهمیت ندارد. هر مدیری که 
بخواهد در مقابل طرح های توسعه ای مخرب محیط زیست قرار 

بگیرد به راحتی کنار گذاشته می شود. 

زیارت

یک مسئول سازمان حج و زیارت خبر داد
تکمیل بیش از ۹۳ درصد 

ظرفیت کاروان های حج تمتع
 تسنیم    بیش از ۹۳ درصد ظرفیت تخصیص 
یافته به کاروان های حج تمتع امســال زائران 
کشورمان تکمیل شد.اکبر رضایی، سرپرست 
معاونت حج و عمره ســازمان حج و زیارت در 
نشست شــورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه 
مقام معظم رهبری و ســازمان حج و زیارت با 
بیان گزارشــی از روند اقدام های صورت گرفته 
برای حج تمتع و پر شــدن بیش از ۹۳ درصد 
ظرفیــت تخصیص یافته بــه کاروان های حج 
آینــده گفت: با وجودی که کمتر از یک ماه به 
آغاز اعزام زائران به ســرزمین وحی باقی مانده 
همچنــان منتظریم عربســتان موضع خود را 

درباره حج پیش رو مشخص و اعالم کند.
علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت 
نیز با اشاره به مکاتبات صورت گرفته با وزارت 
حج عربســتان ابراز امیدواری کرد در روزهای 
آینده نظر سعودی ها اعالم و وضعیت مشتاقان 

حج روشن شود.

پزشکی

رئیس سازمان غذا و دارو:
نیاز ارزی دارو تا پایان خرداد 

جبران می شود
 برنا  رئیس ســازمان غذا و دارو با اشــاره به 
مشکالت تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی 
در دو مــاه گذشــته گفت: با پیگیــری وزیر 
بهداشت، تأخیر در تخصیص ارز مورد نیاز حوزه 

دارو تا پایان خرداد جبران می شود.
محمدرضا شانه ساز گفت: برخی شرکت ها در 
دو ماه گذشــته نتوانسته بودند ارز تخصیصی 
را به میزان کافی دریافت کنند که براســاس 
پیگیری ها و مکاتبات وزیر بهداشت از دولت و 
بانک مرکزی مقرر شد عقب ماندگی تخصیص 

ارز طی دو ماه گذشته در خرداد جبران شود.
وی بــا بیــان اینکــه تخصیــص و تأمین ارز 
شــرکت های دارویی و تجهیزات پزشــکی از 
۱2 خرداد محقق شــده اســت، عنوان کرد: 
در حــال حاضــر ذخایر دارویــی در وضعیت 
اطمینان بخشی بوده و مشکلی در این زمینه 
نداریم، اما پیگیری می کنیــم که در ماه های 

آینده با مشکالت احتمالی مواجه نباشیم.

محیط زیست

پاسخ یک مسئول سازمان هواشناسی
آیا شایعه خشکسالی در 

سال های آینده صحت دارد؟
  میزان    احد وظیفه، رئیس مرکز خشکسالی 
و مدیریت بحران ســازمان هواشناسی گفت: 
خشکســالی یک پدیده خزنده اســت که به 
تدریج گســترده می شــود. اثرات خشکسالی 
بسیار مخرب است و چون به مرور زمان اتفاق 
می افتد، ممکن است انسان متوجه آن نشود.وی 
با بیان اینکه خشکسالی، زیرساخت های محیط 
زیستی را مورد تخریب قرار می دهد، اظهار کرد: 
همچنین این پدیده، کوچ های گسترده و کاهش 
کیفیت معیشت افراد را به همراه خواهد آورد.

وظیفه گفت: مقایسه آمار بارش پنج دهه اخیر 
کشور نشان می دهد با بحران خشکسالی مواجه 
هستیم و این مسئله اثرات اقتصادی گسترده ای 
در کشــور داشت. البته خوشبختانه در این دو 
ســال بارش ها خوب بود.وی همچنین درباره 
شایعه خشکسالی در ســال های آینده افزود: 
پیش بینی ســال های آینده کار آسانی نیست 
و کسی نمی تواند دراین باره اظهار نظری کند. 

گردشگری

یک مسئول حوزه گردشگری بیان کرد
 زمان بازگشایی مرزهای ایران 

به روی گردشگران خارجی
 ایسنا    مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری 
پیش بینی می کند: از نیمه تیرماه رفت و آمدهای 
گردشــگری ایران با کشورهای همسایه، از سر 
گرفته شود.محمدابراهیم الریجانی گفت: با توجه 
به رصد کشورهای همسایه، حوزه خلیج فارس 
و اتحادیه اروپا، در برنامه بازاریابی گردشــگری 
ایران، پیش بینی اولیه این اســت که مرزهای 
زمینی با کشــورهای همســایه از ۱5 تیرماه 
بازگشایی شود و برخی مرزهای هوایی نیز از اول 
مردادماه باز شــوند. ما هر لحظه در حال رصد 
کشورها هستیم و در فاز نخست تصمیم داریم با 
کشورهای همسایه تعامالت گردشگری را از سر 
بگیریم.الریجانی تأکید کرد: ازسرگیری روابط 
گردشگری با سایر کشــورها موضوعی نیست 
که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی به تنهایی درباره آن تصمیم بگیرد. ما 
پیشنهادهایمان را آماده کرده و به ستاد مقابله با 
کرونا می دهیم تا به یک تصمیم مشترک برسیم.

ارتباطات و فناوری اطالعات

براساس آمار رگوالتوری
۷۰ هزار سیم کارت مزاحم 
پیامکی در سه ماه قطع شد

 مهر   اجرای سیاســت قطع خطوط موبایلی 
که مبــادرت به ارســال پیامک های تبلیغاتی 
می کنند ســرعت یافته و رگوالتوری در عرض 
سه ماه گذشــته بیش از ۷0 هزار سیم کارت 
مزاحم پیامکی را مســدود کرده است.در حالی 
که تــا پایان ســال ۹8 آمار ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع 2۴0 هزار 
سیم کارت مزاحم پیامکی حکایت داشت هم 
اکنون، در کمتر از سه ماه گذشته، این آمار به 
قطع ۳۱0 هزار ســیم کارت منجر شده است.

برخورد با تبلیغات پیامکی از ۱.5 سال گذشته در 
قالب مسدودسازی سیم کارت های شخصی که 
پیامک های مزاحم ارسال می کنند، دنبال می شود 
و تا پایان سال ۹8 حدود 2۴6 هزار سیم کارت 
مسدود شــده است.مشترکان موبایل می توانند 
با شــماره گیری کد دستوری ستاره 800 مربع 
)#800*( نســبت به درخواست قطع سرویس 
پیامک هــای انبوه تبلیغاتی خــود اقدام کنند.

فراسو

خبر
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چرا برخی استادان برای دانشجویان پایان نامه می نویسند؟!
برنا: حسین باهر، جامعه شناس گفت: برخی از استادان برای 
کســب درآمد بیشــتر به تدوین پایان نامه برای دانشجویان 
روی آورده اند.در بســیاری از کشورها برای ورود به دانشگاه 
ملزومات و مقاالت زیادی الزم است در صورتی که در ایران 
برخی با پایــان نامه های غیراصیل نیز بــه مقطع دکترا راه 

پیدا می کنند.

خانم ها دسته چک نگیرند
خبرگزاری صداوسیما: سیداسداله جوالیی، مدیرعامل ستاد 
دیه گفت: در برخی پرونده ها، مرد نتوانسته به تعهدات مالی خود 
عمل کند و از همسرش خواسته دسته چک بگیرد که با صدور 
چک بالمحل، زن راهی زندان شده است. از خانم ها می خواهیم 
دسته چک نگیرند مگر آنکه فعالیت تجاری یا شرکت های ثبت 

شده داشته باشند.

تشکیل کالس های مجازی برای آلمانی ها
فارس: علی اکبر صفوی، رئیس کارگروه آموزش های الکترونیکی 
وزارت علوم می گوید چند دانشگاه آلمانی درخواست ارائه  چند 
کالس مجازی از راه دور را داشتند و اعالم کردند به این دلیل که 
همه دانشجویان برای آموزش الکترونیکی مراجعه کرده اند تمام 
ظرفیت پر شده است و خواستند لینکی برای کالس مجازی در 

اختیار آنان قرار دهیم.

نهایت کج سلیقگی در یک مصوبه
تسنیم: ســمیه رفیعی، نماینده مجلس یازدهم در واکنش به 
مصوبه جدید هیئت دولت مبنی بر اختصاص یارانه ها برای موالید 
جدید با تأیید وزارت تعاون، گفت: اگر دولت صرفاً به خاطر بودجه 
چنین مصوبه ای را تدوین کرده باشد نهایت کج سلیقگی است 
زیرا بسیاری از مسائل کشور را می توان با راه حل های مدیریتی 

حل و فصل کرد.

وزارت خانواده تأسیس شود
ایســنا: غالمعلی افروز، استاد دانشــگاه در یادداشتی نوشت: 
تأســیس »وزارت خانواده« برای هماهنگی در طراحی و اجرای 
دقیق برنامه های ملی خانواده محور ضرورتی اساســی است که 
می تواند با تجمیع سازمان بهزیستی، معاونت خانواده و امور زنان 
ریاست جمهوری، حوزه معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان و 
سازمان تأمین اجتماعی و دیگر بخش های مرتبط، تأسیس شود.

پاسخ به ادعای عمدی بودن آتش سوزی های تهران
فارس: سید جالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی پایتخت 
در خصوص ادعای عمدی بودن آتش ســوزی های اخیر تهران 
گفت: اینکه برخی می گویند ما دیدیم یک نفر با یک شعله در 
دســت آمد و جایی را به آتش کشید و رفت برای ما هنوز ثابت 

نشده است. اگر مدارکی در دست دارند به ما ارائه دهند.
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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 رب العالمین

قدس بررسی کرد

»بهـار آمـریکایی«
  جهــان/ مهدی خالدی  12 روز از هنگامه ای 
که »جورج فلوید« آمریکایی زیر زانوی افسر پلیس 
سفیدپوست هموطن خود به طرز دلخراشی جان 
داد می گذرد، واقعه ای که دمل چرکین نژادپرستی 
و بی عدالتــی عمیق موجود در الیحه هایی جامعه 
یانکی ها را بار دیگر باز کرده و آتش زیر خاکســتر 
اعتراض ها در غرب وحشی را شعله ور کرد. اعتراض 
به مرگ این مرد 46 ســاله سیاه پوســت از شهر 
مینیاپولیس در 26 می 2۰2۰ آغاز شــد. در ادامه 
نوع برخورد و موضع گیری رئیس جمهور آمریکا در 
مقابل مردم کــه آن ها را »اراذل و اوباش« خواند و 
تهدید کرد که با »ســگ های وحشی و سالح های 
تهدیدآمیز« با آشــوبگران برخورد خواهد کرد به 
دامنه اعتراض هــا افزود. اعتراض هــا در روزهای 
گذشته آن قدر باال گرفته که به اســــتقرار گارد 
ملــی و منع تردد در 4۰ شــهر منجر شده اســت. 
تا کنون نزدیک به 1۰ هــزار نفر در اعتراض های 
ضدنژادپرســتی در آمریکا دستگیر و 15 شهروند 

جان خود را از دست داده اند. 
کشتار سیاه پوستان به دست پلیس آمریکا اتفاق 
تازه ای نیســت. گزارش واشنگتن پســت نشــان 
می دهد احتمال کشــته شــدن سیاه پوستان به 
وسیله پلیس ســه برابر افراد سفیدپوست در این 
کشور اســت. مرگ »اریک گارنر« که سال 2۰14 
در نیویــورک رخ داد یکی از ایــن رویدادها بود. 
گارنر سیاه پوست وقتی پلیس برای دستگیری او 
به گلویش فشار آورد، با آخرین نفس هایش تکرار 
می کرد: »نمی توانم نفس بکشــم« حال 6 ســال 
بعد جورج فلوید هم عیــن همین جمله را تکرار 
کرد تا جان سپرد. حال »نمی توانم نفس بکشم« 
به نمادی علیه نژادپرستی و بی عدالتی که در ذات 
نظام سرمایه داری غربی ریشه دوانده تبدیل شده 
اســت. اعتراض های مردم آمریکا همچنان ادامه 
دارد و اگرچه پرســش های بســیاری درباره این 
 رویداد وجود دارد اما در گفت و گو با مرتضی مکی،

تحلیلگر مسائل آمریکا تالش شده به چهار پرسش 
اصلی درباره این اتفاق پرداخته شود. 

اندر باب مفهوم »بهار آمریکایی«»
برخی رســانه ها و از جملــه روزنامه فرامنطقه ای 
القدس العربی با انتشــار گزارشی از اوضاع داخلی 
کنونی در ایاالت متحده و نحوه واکنش مستبدانه 
ترامپ که مشابه قذافی و مبارک است، از اتفاقات 
آمریکا به »بهار آمریکایی« تعبیر کردند. در همین 
خصوص خدیجه بن قنه، یکی از فعاالن رسانه ای 
عرب نیز در مقام مقایســه، فلوید را به محمد بن 

بوعزیزی )دســتفروش تونسی که در 1۷ دسامبر 
2۰1۰ خود را در مقابل ســاختمان شهرداری به 
آتش کشــید، اقدامی که به سلسله اعتراض های 
مردمــی در کشــورهای خاورمیانه منجر شــد( 
تشبیه و در توییتر نوشت: بوعزیزی آمریکا شعله 
بهار آمریکایــی را برافروخت. اما مرتضی مکی در 
گفت وگو با ما و در پاســخ به این پرســش که آیا 
اتفاقــات آمریکا را می توان بهــار آمریکایی نامید، 
گفت: هر پدیده را باید در ظرف مکانی خاص خود 
تعریف و تفسیر کرد. جغرافیای مکانی و نوع عملکرد 
ساختار سیاسی که اتفاق در آن به وقوع پیوسته، 
در نتیجه گیری بسیار مهم است. بر همین اساس 
پدیده ای که از آن به بهار عربی تعبیر می شــود با 
اعتراض های موجود در آمریکا قابل مقایسه نیست. 
این تحلیلگر مسائل آمریکا با بیان اینکه اکنون ایاالت 
متحده با بحران های مهمی از کرونا گرفته تا رکود، 
بیکاری و گسترش شکاف های نژادی، فرهنگی و 
اقتصادی تحت تأثیر رفتار ترامپ دست و پنجه نرم 
می کنــد، ادامه داد: تجمیع این بحران ها در حالی 
که رأس نظام آمریکا هم با دودستگی آشکار میان 
دموکرات ها و جمهوری خواهان همراه است بیش از 
پیش می تواند یانکی ها را در منجالب فرو برد. مکی 

تصریح کرد: 5۰ سال پیش جنبش حقوق مدنی 
آمریکا به رهبری »مارتین لوتر کینگ« توانست به 
نظام تبعیض نژادی رسمی آمریکا پایان دهد، اما 
خواسته ها و اهدافی که این جنبش دنبال می کرد 
در بسیاری زمینه ها هنوز محقق نشده است. دولت 
آمریکا اگرچه تالش خواهد کرد با دادن وعده های 
جدیدی اعتراض های اخیر را هم مدیریت کند اما 
در نهایت باید اذعان کرد شکاف نژادی موجود در 
ایاالت متحده عمیق و ریشه دار تر از آن است که با 

پادزهرهای موقتی درمان شود. 

 تأثیر اعتراض ها »
بر انتخابات ریاست جمهوری

موضع خشــن رئیس جمهور آمریــکا در مقابل 
معترضان و تهدید او به اســتفاده از زور و استقرار 
ارتش در شــهرها با انتقادهای بســیاری روبه رو 
شــده و حتی شبکه اجتماعی توییتر به طورعلنی 
رئیس جمهور آمریکا را نژادپرســت خوانده است. 
این در حالی اســت کــه تا ماراتــن انتخابات 3 
نوامبــر 2۰2۰ )13 آبــان 1399( چیزی نمانده. 
 مکــی در مورد تأثیــر این اتفاق ها بــر انتخابات 
ایاالت متحده هم معتقد است در حالی که کمتر 

از 6 ماه به این رقابت بزرگ باقی مانده، هر پدیده 
و تحول سیاســی احتمالی کــه در جامعه آمریکا 
رخ دهــد می تواند بر این فرایند تأثیرگذار باشــد. 
وی تصریح کــرد: دموکرات ها و جمهوری خواهان 
در سه سال گذشــته از هیچ فرصتی برای ضربه 
زدن به یکدیگر کوتاهی نکرده اند. موضوع افشای 
ایمیل های هیالری کلینتون، اوکراین گیت، موضوع 
دخالت احتمالی روسیه در انتخابات 2۰16 هر کدام 
به چالشی میان دو جناح قدرت در ایاالت متحده 
تبدیل شده است. حال به نظر می رسد دموکرات ها 
از فرصــت اعتراض ها به دنبــال بهره برداری و پر 
کردن سبد رأی خود هستند. اظهارات جو بایدن، 
نانسی پلوسی و دیگر چهره های شاخص دموکرات 
که تالش کرده اند خود را به مردم نزدیک کنند همه 

در این مقوله قرار دارد. 

کار روسیه، چین و ایران است!»
رئیس جمهور آمریکا در هنگامه آغاز اعتراض ها در 
مینیاپولیس در فراری رو به جلو مدعی شــد ۸۰ 
درصد از »اغتشاشــگران« این شهر منشأ خارجی 
داشــته اند؛ ادعایی که به سرعت از سوی نهادهای 
امنیتی ایاالت متحده رد شد. این تحلیلگر مسائل 
آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است 
ترامپ برای فرار از بار مسئولیت، اعتراض های بحق 
مردم کشــورش را بر گــردن طرف های خارجی 
بیندازد نیز گفت: این مسئله کامالً قابل پیش بینی 
اســت. وی ادامه داد: یادمــان نرود رئیس جمهور 
آمریــکا در موضوع بحران کرونــا نیز تالش کرد 
مدیریت نادرســت خود که تا اینجای کار به مرگ 
11۰ هزار آمریکایی منجر شده را به گردن چین 
انداختــه و به این طریق خود را تبرئه کند. ترامپ 
نشان داده در هنگام خطر از فدا کردن هیچ کسی 
در راستای رسیدن به اهدافش ابایی ندارد و حال نیز 
که در مخمصه بزرگی قرار دارد بعید نیست بار دیگر 
انگشــت اتهام را به سمت روسیه، چین و یا حتی 
ایران نشانه رفته و این کشورها را به عنوان مقصر 
تحوالت کشورش معرفی کند؛ باید منتظر ماند و 
دید که چه می شود.مرتضی مکی در پاسخ به این 
پرسش نیز گفت: همان گونه که گفته شد شکاف 
نژادی و اقتصادی در ایاالت متحده تاریخی بوده و 
به این راحتی قابل پر کردن نیست. اگرچه ممکن 
است سردمداران کاخ سفید به منظور بستن دهان 
معترضان دست به اقدام های ایذایی زده و بازنگری 
در عملکرد برخی نهادها را مورد نظر قرار دهند اما 
این پایان کار نخواهد بود. اگر نژادپرستی به صورت 
ریشــه ای در آمریکا حل نشود باید هر چند وقت 
شاهد رخدادهایی این گونه بود که اتفاق هایی مانند 
قتل جورج فلوید تنها موجب فوران آن می شــود. 
این مشکل هم وقتی حل خواهد شد که معماران 
سرمایه داری مدرن ستم خود بر طبقات فرودست 
و اقلیت ها را پذیرفته و مشــارکت بیشتر آن ها را 
در ساختار قدرت و ثروت بررسی کنند، امری که 

حداقل در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد.

ادامه بگیر و ببند در ترکیه ©
تابناک: نیروهــای امنیتی ترکیــه در ادامه 
پاک سازی نهادها و سازمان های دولتی این کشور 
 از اعضا و وابســتگان جنبش »فتح اهلل گولن«

واعظ و اپوزیسیون آمریکانشین، روز گذشته 6۸ 
نفــر را به اتهام ارتباط با کودتای نافرجام چهار 
سال پیش بازداشت کردند. آنکارا سازمان گولن 
را - که اعضای آن به صورت مویرگی در بیشتر 
نهادها و سازمان های دولتی ترکیه نفوذ کرده 
بودند - تروریستی و عامل کودتای نافرجام 15 
جوالی 2۰16 می داند و از آمریکا خواسته او را 

به ترکیه بازگرداند. 

دولت جمهوری چک دو ©
دیپلمات روس را اخراج کرد

باشــگاه خبرنگاران: جمهوری چک دو 
کارمند سفارت روسیه در پراگ را پس از نشر 
شایعه هایی درخصوص احتمال سوءقصد علیه 
مقام های جمهوری چک از این کشور اخراج 
کرد. جمهوری چــک از اخراج دو دیپلمات 
روس از این کشــور به دلیل انتشار شایعه ای 
در خصوص حمله شیمیایی برای هدف قرار 

دادن مقام های پراگ خبر داد. 

اندیشکده بلفر دلیل اعتراض های اخیر 
را چه می داند؟

 شکست تاریخی ©
دستگاه قضایی آمریکا

جهان / زارع: اندیشکده بلفر در یادداشتی با 
نگاهی به سابقه نژادپرستی در سیستم قضایی 
آمریکا، رابطه پلیس با جوامع اقلیت در آمریکا 
را نشان دهنده یک خأل عمیق قانونی دانست 
و نوشت: داده های آماری منتشر شده توسط 
آکادمی ملی علوم در ســال 2۰19 نشــان 
می دهد تعداد سیاه پوســت های کشته شده 
توسط پلیس نسبت به جمعیتشان 2.5 برابر 
بیشــتر از تعداد سفیدپوستان است. پلیس 
تمایل دارد به هردلیلی مظنونان سیاه را مورد 
هدف قرار دهد و به ویژه اگر گزارشی که به او 
رســیده است مرتبط با مواد مخدر باشد این 

عطش پلیس بیشتر می شود.
این یادداشت در ادامه تأکید می کند: با نگاهی 
به آمار تاریخی معلوم می شــود نژادپرستی 
ســابقه ای ریشــه ای در جامعه آمریکا دارد. 
با بدســت آوردن این نگاه تاریخی راحت تر 
می توانیم دلیل اصلی اعتراض ها و تجمعات 
اخیر در ایاالت متحده را درک کنیم. راحت تر 
به این مسئله می رســیم که چرا مرگ یک 
سیاه پوســت توانست این حجم از مردم را به 
خیابان ها بکشــاند. به این دلیل که این قتل 
تاریخی و سابقه دار  منعکس کننده شکست 
دســتگاه قضایی آمریکا در برقراری عدالت 
اســت. نویسنده بلفر در انتها توصیه می کند 
در صورتی کــه ایاالت متحــده بخواهد به 
تظاهرات ها و نمونه های مشــابه پایان دهد 
باید به اصالحات اساسی در دستگاه قضایی 
و تأمین عدالت برای همه اقشــار آمریکایی 

دست بزند.
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آنگال مرکل تأکید کرد
 سخت ترین 

شرایط اقتصادی آلمان فدرالی
یورونیوز: صدراعظم آلمان در سخنانی با توجه به بحران 
کرونا و عواقب آن تأکید کرد کشورش در سخت ترین شرایط 
اقتصادی و بدترین بحران از زمان تأسیس جمهوری فدرال 
آلمان قرار گرفته اســت.مرکل در گفت وگو با یک نشــریه 
آلمانی در پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا نسل آینده 
مجبورند هزینه ها برای سیاســت کرونای شما را پرداخت 
کنند، گفت: دولت برای مقابله با این بحران باید شــجاعانه 
واکنش نشان دهد. این زمانی است که دولت باید بیشتر از 
مواقــع نرمال کار انجام دهد.مرکل در بخش دیگری از این 
گفت وگو حدس و گمان ها درباره دور بعدی صدراعظمی بر 
آلمان را کامالً رد کرده و گفت در دور بعد شرکت نمی کند.

اسماعیل هنیه تشریح کرد

4 راهبرد برای مقابله با معامله قرن و الحاق کرانه باختری©
در یک  هنیه  اســماعیل  قدس پرس: 
میزگرد سیاسی مجازی چهار راهبرد در 
مواجهه با فلســطین را تشریح کرد. او به 
عنوان نخســتین راهبرد خواهان »کنار 
گذاشــتن و ترک پیمان اسلو شد که به 
پروژه ملی فلسطینی ها ضربه زد و آن را از 
یک پروژه آزادی بخش ملی به یک پروژه 
انسانی و بشردوســتانه تبدیل کرد«. هنیه خواهان آغاز پروژه مقاومت فراگیر و 
همه جانبه علیه اشغالگری صهیونیست ها به عنوان دومین راهبرد در همه سطوح 
و در صدر آن مقاومت مسلحانه شد و گفت: برای جنبش های آزادی بخش جهان 
ثابت شده تنها با به دست گرفتن سالح است که می توان آزادی را محقق ساخت 
و با وجود گذشــت همه این سال ها از زمان نکبت و نکسه، اما ملت فلسطین از 
بیش از 1۰۰ سال پیش همچنان استوار و پایدار است.در راستای سومین راهبرد، 
اسماعیل هنیه خواهان »ساختارسازی دوباره سازمان آزادی بخش فلسطین )ساف( 
و تشــکیل یک فرماندهی نظم دهنده برای ملت فلسطین شد« و گفت: فعالیت 
این سازمان اکنون تقریباً متوقف است و ما خواهان یافتن یک جایگزین برای آن 
نیســتم، اما ربودن آن را نیز تحت لوای اینکه تنها نماینده مشروع و قانونی ملت 
فلسطین است، نمی پذیریم.اما درخصوص چهارمین راهبرد، رئیس دفتر سیاسی 
جنبش حماس خواهان کاهش شدت تنش موجود بین اقشار امت اسالمی شد تا 

همگی به عنوان ملت های منطقه به دفاع از قدس بپردازند.

االخبار اعالم کرد

»گریفیتس« برای نجات سعودی دست به دامن ایران شد©
تسنیم: روزنامه االخبار چاپ لبنان نوشت: مارتین گریفیتس برای نجات سعودی 
از جنگ یمن دست به دامن تهران شده و این در حالی است که انگلیس پیش از 
این بر این باور بود که موضوع یمن تنها به عربستان مربوط است. در همین راستا 
گریفیتس پس از در جریان قرار دادن کشــورهای غربی و با اطالع عربستان، از 
طریق تماس ویدئویی با وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران تماس برقرار کرده 
است. این تماس در پی ناکامی تماس ها با صنعا و شکست محور غربی در سیطره 
بر آن صورت گرفته اســت. روزنامه االخبار نوشت: ظاهراً تحوالت میدانی یمن، 
مارتین گریفیتس را ناگزیر به تماس با ایران کرده و هنوز زود است که بتوان درباره 

تغییر در راهبردها سخن گفت.

شهر »ترهونه« در کنترل دولت وفاق ملی لیبی©
العالم: نیروهــای دولت وفاق ملی لیبی 
کنترل کامل شهر ترهونه در جنوب شرق 
طرابلس را به دست گرفتند. این نیروها 
پیش از این به مرکز شهر ترهونه رسیده 
بودند و از چهار محور در حال پیشــروی 
و تحت پیگرد قرار دادن نیروهای خلیفه 
حفتــر در داخل شــهر ترهونــه بودند. 
نیروهای دولت وفاق ملی لیبی پنجشــنبه نیز در غرب لیبی موفق شدند کنترل 

پایتخت این کشور را به طور کامل به دست بگیرند.

وزیر پیشین دفاع آمریکا: 

ترامپ تهدیدی علیه قانون اساسی ایاالت متحده است©
مهر: وزیر دفاع پیشین دولت ترامپ در بیانیه ای شدیداللحن از عملکرد رئیس سابق 
خود در قبال قتل »جورج فلوید« سیاه پوست آمریکایی و ناآرامی های پس از آن انتقاد 
کرده و او را »تهدید علیه قانون اساســی ایاالت متحده« دانست. »جیمز متیس« با 
بیان اینکه در 5۰ ســال گذشــته در ارتش آمریکا خدمت می کرده و قسم به دفاع 
از قانون اساســی خورده اســت، تأکید کرد: هرگز خوابش را هم نمی دیدم سربازانی 
که همان قســم را خورده اند، دســتور نقض حقوق قانون اساسی هموطنان خود را 
بگیرند. متیس همچنین از حضور نیروهای ارتش برای سرکوب معترضان در واشنگتن 
دی سی به شدت انتقاد کرد و گفت: هر گونه تفکر برای تبدیل کردن شهرهای آمریکا 
به میدان نبرد و نظامی کردن واکنش به اعتراض شهروندان باید رد شود.وزیر پیشین 
دفاع آمریکا افزود: دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهور در زندگی من است که برای 
متحــد کردن مردم آمریکا تالش نمی کند؛ حتی تظاهر به تالش هم نمی کند. او در 
عوض ســعی می کند میان ما اختالف بیندازد. متیس ادامه داد: ما در حال مشاهده 
پیامدهای سه سال تالش عامدانه در این راستا هستیم. ما در حال مشاهده پیامدهای 

سه سال بدون رهبری بالغ هستیم. ما می توانیم بدون او )ترامپ( متحد شویم.
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)۰51(   3۷62۸2۰5                                             
                                      فاکس: 3۷61۰۰۸5  )۰51(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             5۷۷- 91۷35  
  تلفن:                           )9 خط(  3۷6۸5۰11 )۰51(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      61۸2   و   6693۷919 )۰21(
 نمابر:                                     6693۸۰13  )۰21(
 پیامک:                                            30004567

ادامه تجاوز های اشغالگراننخست وزیر سابق قطر:
 اقدام ریاض 

رؤیای کشورهای عرب را بر باد داد
 حمله دوباره 

رژیم صهیونیستی به سوریه
تسنیم: حمد بن جاســم آل ثانی، نخست وزیر اسبق 
قطر در توییتر خود نوشت بحران بین قطر و چهار کشور 
عرب دیگر حوزه خلیج فارس در دوحه نیست، بلکه در 
ریاض اســت و برون رفت از این بحران بستگی به موضع 
عربستان دارد. به گفته حمد بن جاسم، این بحران رؤیای 
کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس را بــر باد داد. او در 
رشته توییت های خود افزود: می خواهم به کسانی که با 
نادانی و کبر و غرور خود این محاصره را آغاز کردند، فقط 
از بــاب یادآوری بگویم قطر را کنار بگذارید و از خودتان 
سؤال کنید که از سیاست های داخلی و خارجی خود علیه 

ملت های خود و علیه منطقه چه بدست آوردید؟

سانا: پدافند هوایی ارتش عربی سوریه پنجشنبه شب با 
تهاجم صهیونیستی علیه محیط شهر مصیاف در حومه 
حما مقابله کرد. یک منبع نظامی تصریح کرد: این حمله 
حوالی ساعت 1۰شب اتفاق افتاد و یکی از جنگنده های 
رژیم صهیونیستی از فراز کشور لبنان اقدام به هدف قرار 
دادن یکی از مواضع نظامی در اطراف منطقه مصیاف کرد. 
ســامانه های پدافند هوایی ارتش به سرعت موشک های 
متخاصم را رهگیری و شــماری از آن ها را ســاقط کرد. 
به گفته خبرنگار سانا اطالعات اولیه نشان می دهد این 
تهاجم به وقوع خســارات مادی انجامید و تلفات جانی 

گزارش نشد. 

چهره

خبر

اخبار کوتاه

اتاق فکر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 شنبه 17 خرد اد  1399 14 شوال1441 6 ژوئن 2020  سال سی و سوم  شماره 9261 

جهان علیه سیاست های نژادی آمریکا
در کنــار تظاهرات سراســری در آمریکا که به 
اعمال حکومت نظامی در بیــش از 2۰ ایالت 
منجر شده است،  روز گذشــته در دیگر نقاط 
جهان هم مخالفان نژادپرستی به خیابان آمدند 
و در حمایت از سیاه پوســت ها شعار دادند. در 
لنــدن بــرای چندمین روز متوالــی مخالفان 
نژادپرســتی به خیابان آمدند. در اتریش و در 
پایتخت حدود 5۰ هــزار نفر برای اعتراض به 
نژاد پرستی به خیابان ها آمدند. یک یک وزیر 

کابینه دولت ائتالفی اتریش هم در این تجمع 
ســخنرانی کرد. در استرالیا هم مردم خواستار 
اجماعی جهانی علیه نژادپرستی شدند. اما در 
فرانسه که به کشور تجمعات معروف است پلیس 
فرانسه برگزاری تظاهرات ضد نژادپرستی را به 
بهانه  نگرانی از بروز نا آرامی و شــیوع ویروس 
کرونا ممنوع اعالم کرد. در دیگر کشــورها هم 
تجمعات مختلف در مخالفت با سیاســت های 

تبعیض نژادی در آمریکا برگزار شد.

      صفحه 8

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در نظر دارد مغازه های جنب ساختمان اداره کل آموزش و پرورش  خراسان رضوی را با مشخصات مندرج در جدول ذیل از طریق 
برگزاری مزایده عمومی و مطابق مقررات معامالت دولتی با اولویت خدماتی یا فرهنگی به اجاره واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت بازدید از مکان از تاریخ 
1399/03/12 به مدت 18روز از ساعت9 صبح لغایت 12به آدرس ملک و جهت اطالع از شرایط ، دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مزایده از تاریخ فوق لغایت 29 /1399/03از ساعت 

9صبح لغایت12 به آدرس خیابان امام خمینی )ره( اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوي، ساختمان شهید باهنر، اداره پشتیبانی مراجعه نمایند . 
انجام کلیه فرایند ارجاع کار از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( قابل پذیرش خواهد بود .  شماره فراخوان مورد اجاره در سامانه   5099005865000003                               

مبلغ تضمینمساحت بالکنمساحت زیر زمینمساحت همکفشماره مغازه

46/200/000   ریال177/000/000/00

140/400/000  ریال2125/0057/30204/10

27/000/000   ریال322/600/000/00

33/000/000   ریال427/400/000/00
آدرس محل مورد اجاره :  مشهد میدان شهداء حاشیه شمالی خیابان امام خمینی )ره( جنب کتابخانه عمومی دکتر علی شریعتی طبقه همکف اداره کل آموزش و پرورش

1- ضمانتنامه شرکت درمزایده معتبر بانکي داراي اعتبارسه ماهه و قابل تمدید تا شش ماه یا واریز وجه نقد به حساب 650100004060031207656012 -  بانک ملی به نام سپرده 
خزانه استان به شناسه واریز 936127560100014001004105217030 عالوه بر بارگذاری در سامانه به صورت حضوری تسلیم گردد.

2- برندگان اول ، دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد .   3- پیشنهادهای کمتر از قیمت پایه یا مبهم یا مشروط فاقد اعتبار و غیرقابل 
قبول است .     4-  اولویت واگذاری با مزایده گرانی می باشد که تقاضای اجاره فضا را به صورت یکجا پیشنهاد نمایند .    5- پیشنهاد قیمت می بایست به صورت مشخص برای 
یکسال کامل شمسی ارایه شود .   6- آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه : 1399/03/19    ساعت  12    7- آخرین مهلت بارگذاری وتحویل اسناد ، مدارک و ارایه پیشنهاد در 

سامانه :  1399/03/29   ساعت  12    8- زمان بازگشایی 1399/03/31 – ساعت 9 صبح .  
اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی اداره پشتیبانی 

/ع
99
01
86
2

آگـهی اجـاره 

موسس�ه فرهنگی ق�دس در نظ�ر دارد یکی از امالک مس�کونی 
متعل�ق به خودرا )مس�کن مه�ر گلبه�ار( از طریق برگ�زاری مزایده با 

شرایط نقد بفروش برساند .
متقاضی�ان خری�د م�ی توانن�د ب�رای بازدی�د از مل�ک م�ورد نظر و 
کس�ب اطالعات بیش�تر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ ش�رایط 
ش�رکت در مزایده و اس�ناد مزای�ده از تاری�خ 1399/03/17  لغایت 
موسس�ه             ب�ه   14:30 ال�ی    7 س�اعت  از  روزه  هم�ه   1399/03/20

فرهنگی قدس  به آدرس ذیل مراجعه و مدارک و فرمهای مربوطه را 
از امور اداری  موسسه اخذ نمایند .

آدرس: س�جاد –بین س�جاد یک و سه -موسس�ه فرهنگی قدس –امور 
اداری    تلفن : 05137685011 

مهلت تحویل پاکات : 
تا پایان وقت اداری  پنج شنبه مورخ 1399/03/22  

زمان بازگشایی پاکات:  روز شنبه مورخ1399/03/24ساعت10صبح 
محل برگزاری مزایده آدرس فوق الذکرمی باشد. 
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

/ع
99
01
87
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فروش فوق العاده امالک 

ش��رکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی درنظردارد ازمحل اعتبارات داخلی خودنسبت به خرید اقالم   ، به 
ش��رح جدول ذیل ازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان ش��رکت در مناقصه میتوانند برای دریافت 
اس��ناد مناقصه از تاریخ 99/03/13 ب��ه س��ایتهای http://www.tavanir.org.irی��اhttp://iets.mporg.ir یا

http://www.skedc.ir مراجعه و  قیمت پیش��نهادی خود را مطابق ش��رح مندرج دراسناد مناقصه حداکثر تا 
س��اعت 12 روز ش��نبه مورخ 99/03/24 به دبیرخانه ش��رکت واقع در بیرجند_ بلوار پیامبراعظم)ص(سایت 

اداری_شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، بصورت مهر و موم شده تحویل نمایند. 
در صورت نیاز به کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلف��ن 32400570 -056 اداره قراردادها تماس حاصل 

فرمایید.   

ف
شماره ردی

مبلغ تضمین    )ضمانتنامه شرحمناقصه
بانکی یا واریز نقدی(

تاریخ،روز و ساعت 
محل افتتاح پاکاتافتتاح پاکات  

600/000/000خرید قطعات عیب یاب کابل 201/د/199

  99/03/25
یکشنبه

ساعت 8:00

خراسان جنوبی 
،بیرجند، بلوار 

پیامبراعظم)ص(،
سایت اداری،شرکت 

توزیع نیروی برق 
خراسان جنوبی، 

سالن جلسات

خرید انواع  تابلو توزیع فشارضعیف  205/د/299
100620/000/000آمپر ،  جعبه کنتور شماره 3 و کالف

خرید تجهیزات بیسیم)بیسیم و ریپیتر 206/د/399
354/000/000دیجیتال(

  روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 

س
/ 9
90
18
06

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
آگهی مناقصه عمومی "نوبت دوم"  
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