
 

آبروی ری
jمعــارف  ری مرکز بســیار مهمی از لحــاظ علمی و گلچینی از سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی درباره زندگی حضرت عبدالعظیم حسنی 

فرهنگی در تاریخ ماست و سرسلسله  بزرگان هم -جناب 
عبدالعظیم- با اینکه اهل ری نیست، اما حقاً و انصافاً به ری 
و تاریخ ری آبرو داد و حق عظیمی به گردن همه  تهرانی ها 

و اهل ری دارد. جناب عبدالعظیم مرد بسیار بزرگی است. 
مــردم مقامات علمی این بزرگوار را نمی دانند... تجلیل از 
جناب عبدالعظیم، تجلیل از علم و جهاد و زهد و تقواست. 

 ............ صفحه 5ایشان صائم الّنهار و قائم الّلیل...
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یادداشت بهمنی درباره کم توجهی سینماگران به واقعه 15 خرداد رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا  تشریح کرد گفت وگو با دکتر جواد طاهایی

:jامام علی
بهترین مشاوران 
تو، خردمندان و 

 دانشوران و 
تجربه داران 

دور اندیشند. 
غررالحکم ص 356
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تصمیمات جدید درباره برگزاری نمازجمعه 
و بازگشایی اماکن عمومی

مسیر گشوده است
ولی کاری نمی شود

»گفتمان مقاومت« برخاسته از 
خرد فشرده نسل های ایرانی است 

 ............ صفحه 6

  آستان قدس رضوی، وزارت جهاد کشاورزی و استانداری این خّطه تفاهم نامه همکاری امضا کردند 

هّمت آستان برای آبادانی سیستان و بلوچستان

قدرت خریدخانه در گرو
افزایش دستمزد کارگران 

وکاهش هزینه ساخت

حق ناچیز 
مسکن و درد 
خانه  به  دوشی

 آستان    تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین آستان قدس رضوی، وزارت جهاد کشاورزی 
و استانداری سیستان و بلوچستان با هدف توسعه همه جانبه کشاورزی، اشتغال مولد و 
معیشت پایدار جامعه روستایی سیستان امضا شد. »کاظم خاوازی« وزیر جهاد کشاورزی در 
مراسم امضای این تفاهم نامه که با حضور تولیت آستان قدس رضوی، استاندار سیستان و 
بلوچستان، مدیرکل بنیاد مسکن استان سیستان و بلوچستان، قائم مقام تولیت و جمعی از 
مدیران ارشد اقتصادی آستان قدس رضوی در تاالر والیت حرم مطهر امام رضا)ع( برگزار 
شد، ضمن شکرگزاری به جهت امضای این تفاهم نامه در بارگاه منور امام علی بن موسی 

 ............ صفحه 3الرضا)ع(، تصریح کرد: آستان قدس رضوی در...

 اقتصاد  در حالی که شورای عالی کار چالش 
افزایش دســتمزد کارگران را به چانه زنی روی 
افزایش حق مسکن تنزل داده است، 40میلیون 
کارگر ایرانی حساب و کتاب می کنند که با تورم 

42درصدی چطور...

مجلس یازدهم جلو تکرار 
تجربه های تلخ گذشته را 

خواهد گرفت؟

شفافیت حداکثری 
و تبصره پر ابهام

با رأی اعتماد پارلمان 
عراق به وزرای پیشنهادی 

نخست وزیر

کابینه  الکاظمی 
کامل شد

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 2

با افشاگری تاج در مورد 
مرکز فرهنگی ایران - هلند

پرونده »ویلموتس« 
وزیررا به مجلس 

 ............ صفحه 10می کشاند

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمد درویش

جنگل های ایران در مناطق خشــک و نیمه خشــک جهان و در عرض 25 تا 40 
درجه نیمکره شمالی؛ یعنی جایی که به آن کمربند خشک جهان می گویند، قرار 
گرفته اند. بنابراین موقعیت راهبردی بسیار ارزشمند و بی رقیبی دارند. بخشی از این 
جنگل ها قدیمی ترین جنگل های جهان به شمار می روند که از عصر یخبندان طی 

چند میلیون سال پیش توانسته اند جان سالم به در ببرند...

آتش سوزی جنگل ها 
مسئله امنیتی شود

 ............ صفحه 7
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آگهي مزايده واحدهای آپارتمانی 
آستان قدس رضوی 

شرح در صفحه  8

فراخوان مناقصه نوبت  اول
معاونت دانشجویی و فرهنگی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

شرح در صفحه 8
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آگهی مناقصه 
شماره )) 2099001004000032 ((  در سامانه تداركات الكترونیكی دولت

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

1-  دس�تگاه مناقصه گزار : شركت ساخت و توس�عه زیر بناهای حمل و نقل كشور به نشانی تهران - بزرگراه مدرس– خیابان 
وحید دستگردی – خیابان فرید افشار - نبش بلوار آرش

2- ش�رح پ�روژه: عملیات تكمیل�ی تقاطع غیر همس�طح میدان هزار س�نگر آم�ل، با مدت اج�رای كار 15 ماه، در اس�تان 
مازندران

 3-  سیر مراحل دریافت اسناد و برگزاری فرآیند مناقصه: صرفًا از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت)ستاد( به آدرس 
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 نام در سایت فوق و دریافت گواهی امضای 
الكترونیكی را جهت شركت 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 كش�ور حداكثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1399/03/31و تاریخ جلسه مناقصه ساعت 12روز یكشنبه 

مورخ 1399/04/01 می باشد. 
مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ فوق می باشد. و در صورت 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.
) ضمنًا انعقاد قرارداد بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن می باشد(

6- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 9،000،000،000 ریال تعیین میگردد. 
7- مهندسین مشاور طرح: هگزا ) تلفن : 41662000 (

ضمنا آگهی مناقصه از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http:\\iets.mporg.ir  نیز قابل دسترسی است.
 شناسه آگهی 865940/ م الف717
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اداره کل فرودگاه های اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد، بر اس��اس قانون برگزاری مناقصات، مناقصه عمومی                
ی��ک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی )فش��رده( ارائ��ه خدمات نظافت ترمینال ها، اماکن و س��اختمان های فرودگاه های 

مشهد و سبزوار به شماره نیاز ستاد 2099001578000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلی��ه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبل��ی، مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریاف��ت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. ش��رکت ها 

می بایست دارای توانمندی و سوابق کاری اجرا شده مشابه در خصوص موضوع مناقصه باشند.
1. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1399/03/17 می باشد.

2. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 19/00 مورخ 1399/03/21
3. مهلت زمانی ارسال پیشنهادات تا ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1399/04/04

4. زمان بازگشایی پاکتها ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1399/04/04
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت »الف« با شماره و آدرس ذیل تماس حاصل گردد. شایان ذکر است 

بازدید الزامی و در تاریخ 1399/03/31 ساعت 10/00 خواهد بود.
آدرس محل تحویل پاکات الف: دبیرخانه فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد.

شماره تماس: 7-33400001-051   اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز سامانه 27313131
دفتر ثبت نام: 88969737- 85193768.                                                                                                    شناسه آگهی866278/ م الف1112
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آگهی فراخوان پیمانكاران
شرکت فرودگاه های کشور

9ع
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شهرداری بجنورد در نظر دارد 19 قطعه زمین طبق مشخصات جدول ذیل را از طریق مزایده به فروش رساند لذا متقاضیان 
می توانند جهت دریافت و تحویل اس��ناد از واحد حقوقی و پیمان ش��هرداری مرکزی بصورت مهر و امضا ش��ده طبق توضیحات 
اس��ناد مزایده و تحویل  پاکتهای پیش��نهادی خود به دبیرخانه ش��هرداری مرکزی تا تاریخ  99/3/27  اقدام نمایند و یا جهت کسب اطالعات با 

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

1

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

قیام جنوب دادسرا

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

پروانه 
ساختمانی 
رایگان در 

حدود دو طبقه 
باالی پیلوت

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

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

شهرک شاهد- شاهد 14 – سمت راست 18
قطعه دهم

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

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

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

آگهی تجدید مزایده فروش 19 قطعه زمین  - نوبت دوم

شهردار ی بجنورد

پرونده کمربند جنوبیپرونده کمربند جنوبی
 زیر ذره بین  بهارستان زیر ذره بین  بهارستان

مجلس شورای اسالمی به زودی از کوه خواری هایمجلس شورای اسالمی به زودی از کوه خواری های
 جنوب مشهد تحقیق و تفحص خواهد کرد جنوب مشهد تحقیق و تفحص خواهد کرد

 ............ صفحه  ............ صفحه 22 قدس خراسان قدس خراسان
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طعنه به سردسته تروریست های کراوات زده کاخ سفید  مهر: حسین امیرعبداللهیان، دیپلمات سابق کشورمان نوشت: ترامپ نمی تواند با یک دست فرمان تروریستی فرودگاه بین المللی بغداد علیه قهرمان 
جهانی مبارزه با تروریسم )سردار سلیمانی عزیز( را صادر کند و با دست دیگر درخواست مصافحه و مذاکره با جمهوری اسالمی ایران کند. وی تأکید کرد: مردم متمدن ایران، سردسته تروریست های کراوات زده کاخ 

سفید را خوب می شناسند. رئیس جمهور آمریکا چندی پیش با ابراز خوشحالی از تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا و تشکر از اقدام انسان دوستانه کشورمان، خواستار مذاکره برای حصول توافق جدید شده بود.

 سیاست/ مینا افرازه   با توجه به اینکه 
نمایندگان مجلس یازدهم در وعده ها و 
اظهارات خود بر ضرورت شفافیت مجلس 
در بســیاری از حوزه ها از جمله شفافیت 
آرا و نیز جلسات و مذاکرات کمیسیون ها 
تأکید داشتند، در نخستین طرح های در 
دستور کار خود برای مجلس یازدهم این 
موضوع را هفته گذشــته با ارائه طرحی 
دربــاره شــفافیت آرای نماینــدگان و 

کمیسیون ها کلید زدند.
نماینــدگان مجلس ســه شــنبه هفته 
گذشــته طرحی را با عنوان شــفافیت 
آرای نمایندگان و کمیسیون ها به هیئت 
رئیســه مجلس ارائه دادند که متن آن 
توسط  11 نفر از نمایندگان نوشته شده 
و به امضای بیش از 1۷۰ نماینده رسید. 

فساد ستیزی؛ وجه تمایز نمایندگان »
دوره یازدهم با دوره دهم

عضــو  حاجی دلیگانــی،  حســینعلی 
هیئت رئیســه مجلس دربــاره ضرورت 
شــفافیت آرا گفــت: مجلــس یازدهم 
باید در کنــار بهبود وضع 
شفافیت  مردم،  معیشــت 
آرا را در دســتورکار قــرار 
دهد، معتقــدم وجه تمایز 
یازدهم  دوره  نماینــدگان 
با دوره دهــم، حتی ادوار 
فساد ســتیزی  دیگــر، 
هرگونــه  بــا  مبــارزه  و 

رانت خواری است.
این طــرح در واقع پیگیری 
و به جریان انداختن همان 
طرحی است که در مجلس 
نمایندگان  ســوی  از  دهم 
اما در صحن  مطرح شــد، 
علنی رأی نیاورد و از دستور 
کار خــارج شــد. البته در 
روزهای آخــر عمر مجلس 
دهم نیــز خبرهایی مطرح 
می شد که قرار اســت نمایندگان دوباره 
طرحی را در راستای شفافیت آرا ارائه کنند 
که البته برخی از نمایندگان و منتقدان نیز 
این موضوع را شــانه خالی کردن مجلس 
دهم از زیر بار شــفافیت و تعیین تکلیف 

این امر برای دوره یازدهمی ها دانستند. 

 فراهم شدن امکان مشاهده »
و داده پردازی آرا توسط مردم

بر اســاس این طــرح، هیئت رئیســه 
مجلس موظف است در پایان هر جلسه 
علنی مجلس شــورای اسالمی آرای هر 
یک از نماینــدگان را - به جز مصادیق 
بنــد۳ ماده 11۸ - بــه تفکیک موافق، 

مخالــف، ممتنع و عدم مشــارکت در 
ســامانه اطالع رســانی مجلس شورای 
اســالمی به طور شــفاف اعالم کند. به 
نحوی که مشــاهده و داده پردازی آن 
برای آحاد ملت امکانپذیر باشد. گزارش 
حضور، غیاب، تأخیر و نیز مأموریت های 
داخلی و خارجی تمــام نمایندگان نیز 
باید هر ماه توسط هیئت رئیسه مجلس 
به طور شــفاف در سامانه مذکور اطالع 
رســانی شــود. همچنین بر اساس این 
طرح و در راســتای بخشی از تغییرات 
اعمال شــده  در متن قانــون آیین نامه 
داخلی مجلس، قرار است نماینده رسانه 
ملی بــا رعایت اصول، اجــازه حضور و 
از جلسات کمیسیون های  تهیه گزارش 

مجلس را داشته باشد. 

دریافتی ها و تسهیالت نمایندگان در »
محور بعدی شفافیت قرار می گیرد

روح اهلل ایزدخواه ، منتخب مردم تهران 
در مجلــس یازدهم در گفــت و گو با 
قدس دربــاره جزئیات طرح اظهار کرد: 
شفافیت مجلس حداقل 6 محور دارد و 
ما فعاًل موضوع شفافیت آرای نمایندگان 
را در دســتور کار گذاشته ایم؛ چون بر 
اســاس تجارب دوره قبل به این نتیجه 
رسیدیم که در حال حاضر شفاف سازی 
و روشــنگری آرا مهم تریــن موضوع در 
حوزه شــفافیت اســت و اگر شرایط به 
خوبی پیش برود و ایــن طرح تصویب 
شود، پس از آن موضوعات دیگری را در 

حوزه شفافیت رسیدگی خواهیم کرد.
روح اهلل ایزدخــواه تأکیــد کــرد: ما در 
تهیــه و ارائه طرح شــفافیت آرا از متن 
طرح هــای قبلی هم اســتفاده کردیم و 
برخی از اعضای فعال اندیشــکده ها نیز 
در این باره مشــورت هایی دادند. البته 
از اسفند ماه جلســات متعددی در این 
زمینه داشــتیم که نتیجــه آن در حال 
حاضر در قالب طرح به هیئت رئیسه ارائه 

شد. بر همین اساس، این طرح موادی از 
آیین نامه داخلی را اصالح می کند و طبق 
آن قرار است رأی تک تک نمایندگان در 
جلســات در سایت مجلس منتشر شود، 
مگر مواردی که در آیین نامه به صراحت 

آمده که رأی مخفی باشد.
وی گفت: از ســوی دیگر مطابق طرح، 
متن جلســات کمیســیون ها هم قابل 
انتشار اســت و مشــروح مذاکرات در 
داده می شــود.  قــرار  ســایت مجلس 
همچنیــن آرای کمیســیون ها هم در 
دســترس عموم مردم قــرار می گیرد. 
عالوه بر آن، شــرایط حضور خبرنگاران 

در کمیسیون ها هم فراهم می شود. 
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس 
افزود: موضوع دریافتی ها و تســهیالت 
نمایندگان نیز در محورهای بعدی حوزه 
شــفافیت مجلس قرار خواهد گرفت. به 
امورات نماینده  شــخصه معتقدم تمام 
باید شفاف باشــد، نماینده وکیل مردم 
اســت و مردمی که وکیل را به وکالت 
رســانده و اختیارات وکالــت را به وی 
داده اند، حق دارند بدانند که وکیلشــان 
چگونه عمل می کند؛ بنابراین معتقد به 
اجرای حداکثر شــفافیت هستم، منتها 
در این بــاره برخی موضوعــات و اما و 
اگرهایی مطرح می شود، با این حال باید 
با شفافیت را  بتوانیم موضوعات مرتبط 
محور به محور جلــو ببریم تا به نتیجه 
مطلوب برسیم و عملکرد بهتری نسبت 

به قبل ایجاد کنیم. 

آیا با رأی گیری مخفی، شفافیت »
حداکثری رقم می خورد؟

طرح شــفافیت آرای نمایندگان، گامی 
ســازنده و یکی از نخســتین طرح های 
مجلس یازدهم در راســتای شــفافیت 
و عملکــرد رو به جلو آن اســت. با این 
حــال، به نظر می رســد اضافــه کردن 
تبصره ای درباره درخواســت رأی گیری 

مخفی از ســوی نماینــدگان به نوعی 
شــفافیت کامل و مؤثر مجلس را تحت 
تأثیر قرار دهد. براساس اضافه شدن این 
تبصره به مــاده 122 آیین نامه داخلی 
مجلس، در مواردی که حداقل 1۵ نفر از 
نمایندگان درخواست رأی گیری مخفی 
با ورقه دهند، ابتدا بدون بحث نســبت 
به درخواســت رأی گیری می شود و در 
صورت تصویب در اصل مورد درخواست 
انجام خواهد  رأی گیری مخفی ورقــه 
شــد. بدین ترتیب، برخی منتقدان این 
موضوع را به نوعی دور زدن شــفافیت 
حداکثــری مجلس توســط نمایندگان 
می دانند. اما با این حال از ســوی دیگر 
که  می کنند  عنــوان  تحلیلگران  برخی 
اگر چنیــن تبصره ای گنجانده نشــود، 
راه برای رجــوع نمایندگان به اصل 69 
قانون اساســی مبنی بر ضرورت علنی 
شــدن آرا برای همه مصوبات، بیشــتر 
باز می شــود و مفســدان می کوشند از 
ایــن معبر موجود در قانون اساســی به 
مقصود خــود برســند، در حالی که با 
گنجاندن تبصره به نوعی اســامی تمام 
کسانی که درخواست رأی گیری مخفی 
داده اند، شــفاف خواهد بود. این بدین 
معنی اســت که با گنجانــدن و اجرای 
ایــن تبصره، بــا اینکه ممکن اســت با 
درخواســت نماینــدگان رأی گیری به 
صورت مخفی انجام شــود، اما دست کم 
اســامی نمایندگان درخواســت دهنده 
رأی گیری مخفی مشــخص خواهد بود، 
درحالی که با عدم وجود چنین تبصره ای 
امکان دارد برخی نمایندگان به گونه ای 
شــفافیت آرا و پاســخگویی خود برابر 

رأیشان را دور بزنند.
البته جــدای از این مباحث، با توجه به 
از  اینکه درخواســت رأی گیری مخفی 
ســوی نمایندگان باید ابتدا در مجلس 
به رأی گذاشته شــود؛ بنابراین همین 
موضوع عاملی اســت تا امــکان تخلف 
نمایندگان درخواســت دهنــده به این 

راحتی میسر نباشد.
بدین ترتیــب، آنچه بیــش از هر چیز 
اهمیت دارد، این اســت که نمایندگان 
از تکــرار تجربه های  برای جلوگیــری 
قبلی و موفقیــت آمیز بودن طرح، باید 
تمام زوایای شفافیت آرا و کمیسیون ها 
را درنظــر بگیرند تا ضمــن حرکت در 
راستای شفافیت و مبارزه با فساد و ویژه 
خواری، بتوانند طرحی را به ســرانجام 
برسانند که هم شــفافیت حداکثری را 
پوشــش دهد هم راه فــرار و دور زدن 
برخــی نماینــدگان از شــفافیت آرا و 

پاسخگویی شان را ببندد.  

مجلس یازدهم جلو تکرار تجربه های تلخ گذشته را خواهد گرفت؟

شفافیت حداکثری و تبصره پر ابهام

 آیا در طول تاریخ انقالب تبعیضی بزرگ تر از آنچه امروز به نام »سهام عدالت« مطرح س
است سراغ دارید؟ از هر هشت نفر سه نفر محروم!! مرحبا به این عدالت! آیا این جفای 
بزرگ به عدالت عزیز و به نظام نیست؟ می شود شعار عدالت محوری را باور کرد؟ این 

دفن عدالت نیست؟09150003591
خواهشــمندیم قانون تسری فوق العاده خاص کارکنان مظلوم و زحمتکش سازمان س

زندان ها که در ســال 1۳91 توسط مجلس شورای اسالمی تصویب و به تأیید شورای 
نگهبان رســیده و جهت اجرا به ســازمان برنامه و بودجه ابالغ و تاکنون اجرایی نشده 

راپیگیری نمایید. 09130004180
وقتی کشاورزان زحمتکش محصولشان را پیش خور کرده اند، برای کنترل بازار چیزی س

ندارند که عرضه کنند، شرکت های بزرگ هم باعلم به این مطلب عمل کرده و بازار خود 
را حفظ می کنند. 09390003589

استادی که پایان نامه می نویسد دغدغه زیادی دارد، آخرین اش ممکن است احتیاج س
باشد و اولین اش شاید احساس کم کاری دیگران در وقت کالس باشد. 09150009278

من نابینا هســتم و بهزیســتی به عنوان مســتمری ماهانه 1۰۰ هزار تومان به ما س
مددجویان پرداخت می کند و با توجه به اینکه ما نابینا و کم بینایان شغل نداریم با این 
1۰۰ هزار تومان چه می شود کرد؟ لطفاً کاری کنید مبلغ سه برابر شود. 09190003651

 من ازنیروهای خدمات و قراردادی ام بامدرک کارشناســی، تعداد مابیش از هزار نفر س
است در آموزش و پرورش، نه تغییر سمت نه تغییر وضعیت، باحقوق کم که وقت ارتقای 
حقوق کارمندان ما می شویم کارگر و زمان ارتقای حقوق کارگرها می شویم کارمند! لطفاً 

درد دل ما را منعکس کنید، باشد گوش شنوایی پیدا شود. 09150002558
نوشته بودید از سال ۸۸ مبلغ  1۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی یا پاک کردن لکه س

بسیار زشت خرابه های قلعه آبکوه پول وجود داشته که آن موقع می شد یک فضای سبز 
بسیار قشنگ در محیطی که از تمام نقاط شهر محروم تر است ساخته شود. حاال بعد 11 
سال بالتکلیفی پشت گوشمان را ببینیم نوسازی این مخروبه هایی که زیر پوست شبش 
هزاران زشتی و پلیدی و نا امنی وجود دارد را خواهیم دید . مثالً پایین دست بولوار سجاد 

و خیام است و این قدر تفاوت فاحش ؟ 09150002831
در حالی که ســه ماه از ســال می گذرد و بازنشستگان کشوری و لشکری از افزایش س

حقوق و همسان سازی برخوردار شده اند، مستمری بگیران تأمین اجتماعی در گرداب 
تصمیم گیری ها غرق شــده اند، تازه وزیر رفاه موافقت نموده اند که برای بررسی حقوق 
جلسه بگذارند ، دست مریزاد به این وزیر و این دولت تدبیر و امید! الحق که سواره از حال 

پیاده خبری ندارد. 09150004223
آیا مسئوالن ورزش کشور حق داشتند با انعقاد قرارداد با ویلموتس سرمربی تیم ملی س

فوتبال 1۵۰ میلیارد تومان از جیب مردم مستضعف بپردازند؟! 09150007109
     ستاد ملی مبارزه با کرونا درباز کردن برخی مراکز و مدارس و مشاغل و مساجد س

و... عجله کرد، باید یک سال دندان روی جگر می گذاشت. بعد انتظار دارد کرونا زیاد 
نشود، مورد دیگر ماسک و دستکش است که یک کارهایی با زور باید نهادینه شوند، 
عده زیادی فرهنگ ندارند باید سخت گیری شود تا این ویروس رد شود خالصه باز 

باید یک جاهایی بسته شوند. 09900006685

 رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تشریح کرد

 تصمیمات جدید درباره برگزاری نمازجمعه ©
و بازگشایی اماکن عمومی

سیاســت: رئیس جمهور روز گذشته در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، مصوبات 
جدید این ستاد درباره بازگشایی مهدهای 
کودک، آموزشگاه ها، کنسرت و سینماها و 
شرایط جدید برگزاری نماز جمعه را تشریح 
کرد و با بیان اینکه مردم باید مطلع باشند 
کــه این اپیدمی طوالنی خواهــد بود و تا 
زمانی که ما بتوانیم به یک واکســن مورد تأیید و در دســترس قرار بگیریم، پایان 
مشخص و روشنی برای این اپیدمی در اختیار نداریم، گفت: در ذهن مردم این نباشد 
که امروز احتیاط می کنیم و ماسک می زنیم و دست ها را می شوییم و فاصله گذاری را 
مراعات می کنیم، ولی این تا 1۵ روز و یا یک ماه دیگر و بعد از این مدت تمام می شود؛ 
این تصور باید در کشور ما حذف شود. ما به طور دقیق نمی دانیم که پایان چه زمانی 

است و دستورالعمل ها برای مدت طوالنی باید مراعات شود.
بر اساس مصوبات ستاد مقابله با کرونا عالوه بر مناطق سفید از ابتدای تیر ماه در تمامی 
مناطق زرد نماز جمعه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و توافق با ستاد اقامه نماز 
جمعه برگزار می شود. مهدهای کودک، کالس های قرآن و آموزشگاه ها مانند آموزشگاه 
زبان نیز از 24 خرداد با رعایت تمامی دستورالعمل ها فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. 
تورهای مسافرتی داخلی هم از 24 خرداد می توانند فعالیت خود را شروع کنند اما در 
زمینه انجام تورهای خارجی باید بررسی های الزم انجام شود. سینماها و کنسرت ها هم 
به شرط حضور ۵۰ درصد ظرفیت سالن ها و رعایت کامل پروتکل ها می توانند از ابتدای 
تیر ماه فعالیت خود را آغاز کنند. مراسم در فضای باز آرامستان ها هم می تواند با توافق 

بخش های ذی ربط بر چگونگی برگزاری و چارچوب ها آغاز شود.

 درخواست از آیت اهلل رئیسی©
برای بی اعتنایی به پروژه مصونیت خواص

سیاست: 2هزارو2۰۰ استاد از دانشگاه های 
ایران در نامه ای بــه رئیس قوه قضائیه بر 
تساوی همه کارگزاران و مردم مقابل قانون 
تأکید کردند و خواستار بی اعتنایی دستگاه 
قضــا و قضات انقالبی بــه پروژه مصونیت 
خواص شــدند. در بخشی از این نامه آمده 
اســت: آحاد ملت بزرگــوار ایران و جامعه 
فرهیختگان و صاحبان اندیشه و خرد می دانند، در اسالم و نظام عدالت پرور اسالمی، 
به لحاظ حقوقی، ایفای وظایف کارگزاران دارای هیچ مالزمه و نسبتی با ارتکاب جرم 
نیست و بر این مبنا نیز، هیچ کس از تعقیب، محاکمه و محکومیت به واسطه اعمال 
مجرمانه مصونیت ندارد، گو اینکه مبانی اســالم عزیز و اصول متعدد قانون اساسی 
به ویژه اصول سوم، نوزدهم، بیستم و هشتاد و ششم و نیز تفسیر مرجع ذی صالح 
قانونی، جملگی مؤید تساوی همگان در برابر قانون بوده و هرگونه تبعیض و مالحظه 
در اجرای عدالت با کرامت انسانی و مبانی حقوقی مغایر است؛ زیرا اجرای عدالت در 
مورد مجرمان، یقه سفید و یقه سیاه نشناخته و صاحبان قدرت و ثروت و فاقدان آن 

در چشم مرجع قضایی اسالمی یکسان هستند.

 توضیحات وزارت اطالعات ©
درباره آزادی نظامی آمریکایی

سیاست: مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطالعات در مورد جزئیات پرونده آمریکایی 
آزاد شــده اظهار کرد: مایکل وایت یکی از نظامیان آمریکایی بود که دوسال پیش با 
پوشش گردشگر وارد کشور شد. مشارالیه قصد داشت برای تأمین فرصت جاسوسی؛ با 
روش های فریبنده و ارتباط با اتباع ایرانی، پوشش حضور خود در کشور را بدست آورد 
که توسط تیم ضد جاسوسی وزارت اطالعات شناسایی و دستگیر شد؛ این درحالی 
است که همزمان با شکایت شاکی خصوصی نیز مواجه شد. در نهایت پس از گذشت 
حدود دو سال ازمحکومیت؛ مشارالیه به دلیل تشدید بیماری و دالیل انسانی و طی 
فرایند قضایی از کشور اخراج شد. وی درخصوص پیام های پی درپی و سخنان تشکر 
آمیز ترامپ از ایران بابت آزادی وایت، اظهار کرد: ترامپ به شدت محتاج جلب حمایت 
افکار عمومی پس از استیصال و درماندگی در قضیه مدیریت بیماری کرونا و همچنین 
مدیریت اعتراض ها علیه تبعیض و نژاد پرستی است؛ بنابراین در اقدام هایی غیرحرفه 
ای سعی دارد اختالف های مبنایی جمهوری اسالمی ایران با رژیم آمریکا را به مسائل 
سطحی تنزل داده و از هر موضوع بی  ربط و کوچکی به عنوان بستر مذاکره با ایران 
بهره برداری حداکثری کند. ترامپ که دچار سندرم بازاریابی و نمایش خیابانی برای 
جلب مشتری است، در موضوع مذاکره با ایران نیز مصداق بارز »الغریق یتشبث بکل 
حشیش« است که البته این نوع رفتارها از رئیس جمهوری که از حوزه کسب و کار و 
شرکت داری به کاخ سفید قدم گذاشته، دور از انتظار نیست. وی در ادامه اظهار کرد: 
اطالعات معاونت ضدجاسوسی وزارت اطالعات نشان می دهد که برخی سیاسیون در 
آمریکا از جمله برایان هوک در نظر داشتند از فوت مایکل وایت به دلیل بیماری مزمن 
حداکثر بهره برداری سیاســی را علیه جمهوری اسالمی ایران و در قالب یک بمب 
خبری به عمل آورند که با آزادی وی؛ این فرصت رفتار غیر انسانی نیز از آنان گرفته 
شد. مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطالعات تأکید کرد: همچون گذشته با تیزبینی 
و اشراف حداکثری اطالعاتی؛ هرگونه تحرکات ضد امنیتی سرویس های اطالعاتی 
متخاصم و به ویژه آمریکا در ایران و تحت هر پوششی را با قوت در نطفه خفه خواهیم 

کرد و با حرفه ای ترین روش با آن مقابله می کنیم.

»ترامپوتراپی« بدون روتوش©
بکشم«  نفس  »نمی توانم  فریادهای  پژواک 
جــرج فلوید زیــر چکمه پلیس خشــن 
فراگیر  به جنبــش  اکنــون  آمریکایــی، 
ضــد نژادپرســتی در سراســر آمریکا و 
برخی کشــورهای اروپایی تبدیل شــده 
اســت. اما نژادپرســتی در آمریکا و اروپا 
به طوری که  دارد،  چندصدساله  پیشینه ای 
جنایت مینیاپولیس را می توان اســتمرار 
خشــونت های تاریخی آمریکا و اروپا علیه 
رنگین پوســتان و سایر ملت ها دانست؛ از 
کشــتار سرخپوستان پس از کشف آمریکا 
و در قــرون 1۷ تــا 19 میــالدی تا قتل 
عام هندی ها در دوران اســتعمار انگلیس 
و کشــتار فلســطینی ها در سال های پس 
از تجــاوز صهیونیســت ها- تحت حمایت 
اروپا و آمریکا- به ســرزمین  فلســطین تا 
شکنجه و کشتار وحشــیانه مردم ویتنام 
توسط سربازان آمریکایی در جنگ ویتنام 
و کشــتار افغان ها و عراقی هــا در تجاوز 
به افغانســتان و عراق تــا پاناما و آفریقا و 

سرانجام مینیاپولیس و بوفالوو...
پس از واگذاری کاخ ســفید توســط سیستم 
انتخاباتــی آمریکا - با وجــود رأی دوم ترامپ 
در انتخابات 2۰16- به کلینیک »ترامپوتراپی« 
آمریکای بدون روتوش با وضوح بیشــتری به 
نمایش گذاشته شده است. ترامپ با »دکترین 
خروج« آمریکا را از پیمان های بین المللی یکی از 
پس از دیگری خارج کرد و در آخرین گام کاخ 
سفید را از ســازمان بهداشت جهانی نیز  جدا 
کرد تا نشان دهد سالمت جامعه جهانی نیز در 

قاموس حاکمان آمریکاجایی ندارد.
درایــن میان با ثبــت عملکرد ضعیف کاخ  
ســفید در مهار کرونا- که بــه تعبیر نوام 
منطق ســرمایه داری،  چامســکی حاصل 
دکتریــن نئولیبــرال و ماهیــت رهبری 
سیاســی اســت- روند انزوا وافــول کاخ 
ســفید در رهبری جهانی شتاب بیشتری 
گرفته اســت. اکنون کاخ ســفید به جای 
عذرخواهی از رفتار وحشــیانه و غیرانسانی 
پلیس با سیاه پوســتان، با تهدید به اعزام 
ارتش برای ســرکوب بیشتر تظاهرات ضد 
نژاد پرستی خط و نشان می کشد. در حالی 
که رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا 
دخالت ارتش را خطرناک دانســته و وزیر 
ســابق دفاع ترامپ این اقدام را تفرقه انگیز 
توصیف کرده اســت. حتی وزیر فعلی دفاع 
هم با دخالت ارتش مخالفت کرده اســت، 
به طوری که انتظار می رود نام مارک اسپر به 
فهرست طوالنی اخراجی های کاخ سفید در 

دوران ترامپ اضافه شود.
به نظر می رســد دوران قدرت بالمنازع آمریکا 
در جهان با ســرعت زیادی رو به پایان است و 
کاخ ســفید دیگر هرگز نخواهد توانست موانع 
و ســنگالخ های جدی در برابر سیاســت های 

یکجانبه گرایانه را برطرف کند.
تغییر نام خیابان جلو کاخ سفید به »جان سیاه 
پوســتان برای ما مهم اســت« توسط شهردار 
واشنگتن نیز تأثیری در مهار شعله های جنبش 
ضد نژاد پرســتی - که اکنون عالوه بر رنگین 
پوستان، سفیدپوستان به جان آمده از تبعیض 
را نیز به صحنه آورده اســت- نخواهد داشت و 
شــعله های جنبش مینیاپولیس حتی اگر با 
سرکوب خونین و خشــونت بار به طور موقت 

مهار شود، دوباره زبانه خواهد کشید.
به اعتقاد برخی صاحبنظران گسترش جنبش 
ضد نژاد پرستی شاید بتواند بسترهای فروپاشی 
ایــاالت متحده آمریکا -نظیر آنچــه در اتحاد 

جماهیر شوروی سابق رخ داد- رافراهم آورد.
 پــس از انــزوای کاخ ســفید در کلینیک

»ترامپوتراپــی« فروپاشــی آمریــکا رویداد 
دور از انتظــاری نیســت. آیا نــام »دونالد 
ترامپ«همچــون »میخائیــل گورباچف« به 
عنوان آخرین رئیس جمهور »ایاالت متحده 

آمریکا« ثبت خواهد شد؟

تالش مجلس برای جلوگیری ©
از رانت تحصیلی مقامات

سیاست: عضــو هیئت رئیسه مجلس گفت: 
طرحی تقدیم هیئت رئیســه خواهد شد که 
همه مدارکی که در زمان مسئولیت مدیران 
و نماینــدگان اخذ شــده از نظر ســازمان 
امور اداری و اســتخدامی کشور کان لم یکن 
تلقی شود. حجت االســالم علیرضا سلیمی 
عضو هیئت رئیســه مجلس در گفت وگو با 
خبرگزاری فــارس، اظهار کرد: متأســفانه 
عــده ای از آقایــان اعم از نماینــده، وزرا و 
مدیران کشور زمانی که مسئولیت دارند، از 
رانت و امتیازات ویژه اســتفاده می کنند که 
یکی از آن امتیازات، ادامه تحصیل اســت. 
برخی از افراد که روزگاری وزیر و یا نماینده، 
استاندار و فرماندار می شوند، به یکباره قصد 
ادامــه تحصیــل و یا عضو هیئــت علمی و 
اســتاد دانشگاه شــدن به سرشان می زند و 
تالش دارند تا از فرجه ایجاد شــده در دوره 
مسئولیتشان حداکثر استفاده را بکنند و به 
همین دلیل می کوشــند مقدمات الزم برای 
این موضوع را بــدون ضابطه طی کرده و از 
جایگاه مسئولیتی شان سوءاستفاده می کنند. 

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

 با توجه به اینکه 
درخواست 
رأی گیری مخفی 
از سوی نمایندگان 
باید ابتدا در 
مجلس به رأی 
گذاشته شود؛ 
بنابراین همین 
موضوع عاملی 
است تا امکان 
تخلف نمایندگان 
درخواست دهنده 
به این راحتی 
میسر نباشد

بــــــــرش

آرش خلیل خانه: آمریکا تالش های 
دیپلماتیک برای تأثیرگذاری بر رأی 
مســکو و پکن در مورد تمدیــد تحریم های 
تســلیحاتی کشــورمان را که آبان  امسال بر 
اســاس برنامــه زمان بندی برجام بــه پایان 
می رسد، آغاز کرده است. بدین منظور »کلی 
کرافت« ســفیر آمریکا در سازمان ملل از ارائه 
پیش نویس آمریکا از یک قطعنامه شــورای 
امنیتی ســازمان ملل بــرای تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران به روسیه و برخی کشورهای 

اروپایی خبر داد.

مانور آمریکا پشت درهای شورای امنیت»
کرافــت تأکید کرده که واشــنگتن در این 
مورد می خواهد بســیار دقیق و کامل اقدام 
کند که منظورش آن است کاخ سفید قصد 
ندارد در این باره بی گــدار به آب بزند و با 
وتو روسیه و چین مواجه شود. او همچنین 
خط و نشان کشیده که روسیه و چین باید 
به آنچه او اتفاق نظــر جهانی درباره رفتار 

ایران، خوانده، بپیوندند.

قطعنامه ای برای چکاندن ماشه برجام »
محمد صالح جوکار می گوید این قطعنامه به 
معنای مرگ و پایــان برجام و عمالً چکاندن 
مکانیسم ماشه توافق هسته ای از بیرون پس 
از ناکامی در قبوالندن این استدالل است که 

واشنگتن هنوز در این توافق مشارکت دارد.
نماینده مردم یزد و اشــکذر در گفت وگو با 
خبرنگار قدس آنالین اظهار کرد: این اقدام 
خصمانه آمریکا خالف تمامی پروتکل هایی 
اســت که در روابط بین الملــل وجود دارد 
و ناقض توافقی اســت که به تأیید شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد رســیده است. 
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با بیان اینکه ادعای آمریکا 
در مورد اینکه به عنوان عضو شورای امنیت 
هــر زمان بخواهد می توانــد قطعنامه ای را 
پیشنهاد دهد و خواستار تمدید تحریم های 
تســلیحاتی ایران شــوند، گفت: این اقدام 

مغایــر و در تناقــض با مصوبه پیشــین و 
معتبر شورای امنیت یعنی قطعنامه 22۳1 
و توافــق چندجانبــه و بین المللی برجام 
اســت.  مطابق آن تحریم های تســلیحاتی 
ایــران در پایان پنجمین ســال اجرای این 
توافق برداشــته خواهد شــد  و تا کنون به 
جز آمریکا هیچ طرف دیگری به ویژه ایران 
ایــن توافق را نقــض و از آن تخلف نکرده 
اســت. جوکار با اشــاره به اینکه مکانیسم 
حــل اختالف یــا لغو برجــام در خود این 
توافق دیده شــده و مشخص است، یادآور 
شد: آمریکایی ها از این توافق خارج شده اند 
و اینکــه آمریکایی ها بخواهنــد این توافق 
را با قطعنامه دیگــری دچار اختالل کنند 
و برهم بزننــد، غیر قانونــی و غیر ممکن 
اســت. آمریکا هیچ حق و حقوقی در مورد 
برجام ندارد؛ چون از آن خارج شــده است 
و حاال مســئولیت با گروه 1+4 است که از 
این توافق حمایت و محافظت کنند. گرچه 
تروئیکای اروپایی پــس از خروج آمریکا با 
وجود وعده هایی که دادند، اما در عمل تنها 
شعار درمانی کردند و در اجرای تعهداتشان 
جدی نبودنــد. نماینده مردم یــزد اضافه 
کرد: متأسفانه در این دو سال با وجود این 
بدعهــدی و خلف وعــده ،دولت به صورت 
اصولــی و جــدی حقوق ایــران را مطالبه 

نکرده و به امید کشورهای اروپایی نشسته 
که عماًل نــه عزمی برای ایســتادن مقابل 
آمریــکا و ترامپ را دارنــد و نه توان آن را. 
وی بــا تأکید بر اینکه تنها راه جلوگیری از 
این ضربه و موفقیت آمریکایی ها در اخالل 
بیشــتر دیپلماســی فعال و قوی، استفاده 
از ظرفیت روابط خوب کشــور با روسیه و 
چیــن برای وتو این قطعنامه و تقویت توان 
دفاعی و قدرت بازدارندگی کشور در مقابل 
آمریکایی هاســت،  تهدیدها و تحریک های 
گفت: چند ماه آینده تعیین کننده خواهد 
بود. وی در پاسخ به این پرسش که آمریکا 
همزمان با این تــالش برای تمدید تحریم 
ایران از تهــران می خواهد منتظر انتخابات 
آمریــکا نمانــد و با او وارد مذاکره شــود؟ 
سیاست چماق و هویج را سیاست شناخته 
شده واشنگتن خواند و گفت: ما نباید فریب 
این بازی را بخوریم؛ زیرا تجربه ثابت کرده 
مقاومت و قوی شدن توان دفاعی ما همواره 
موجب عقب نشــینی قدرت ها شــده و بر 
عکس امتیاز دادن و کوتــاه آمدن موجب 
جری ترشــدن و زیاده خواهی آن ها. جوکار 
به شروط دوازده گانه پمپئو برای مذاکره با 
ایران اشــاره کرد و گفت، با گذشت زمان 
کمی و در پی رویدادهایی همچون مواجهه 
نظامی ما با آمریکا در خلیج فارس و عراق 

پس از ترور شهید سلیمانی، دیدیم نه تنها 
این شــروط کنار گذاشته شــدند که حاال 
در عمل ترامپ بــرای مذاکره بدون پیش 
شــرط التماس می کند و در باغ سبز نشان 

می دهد.

 چراغ سبز به پیشنهاد ترامپ »
یعنی افتادن در تله 

نماینده مــردم یزد اظهار کرد: کمترین چراغ 
سبز به این  پیشنهاد و بها دادن به آن یعنی 
افتادن در تله آمریکایی ها. ترامپ تنها باید با 
یک پاســخ واحد از تهران مواجه شــود و آن 
تداوم پایداری اصولی و ذی حق ایران اســت. 
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی مجلس در مورد انتقادها از پاســخ 
ظریف به  ترامپ و اشاره تلویحی او به ضرورت 
بازگشت آمریکا به برجام، تصریح کرد: دولت 
برجام را دســتاورد بزرگ خود می دانست، اما 
این توافق ضعف های جدی داشت که خروج 
بی هزینــه آمریکا یکــی از بزرگ ترین آن ها 
بود و دیدیم که هیــچ مزیت حقوقی در این 
توافق برای ما نبود، مگر اینکه داده های مهم 
و ســری ما را گرفتند و در مقابل هیچ چیزی 
به ما ندادند. جوکار گفت: وقتی ما مهم ترین 
پایگاه های آمریکایی را در منطقه موشک باران 
کردیم و آمریکایی ها با وجود تهدیدهای مکرر 
در باالترین سطح هیچ کاری نکردند، به خاطر 
پشــتوانه قوی دفاعــی و هژمونی منطقه ای 
جمهوری اسالمی ایران بود و اینکه ایران ثابت 
کرد اگر حرفی بزند و تهدیدی را انجام دهد، 
آن را عملی می کند. حاال اگر ما توان موشکی 
و توان دفاعی کشور را آن روز روی میز مذاکره 

گذاشته بودیم، اکنون چه اتفاقی افتاده بود.
جوکار اظهار کرد: پیشنهاد امروز ترامپ برای 
مذاکره یعنی مذاکره و دادن توان موشــکی و 
کنار گذاشتن راهبرد حمایت از محور مقاومت. 
یعنی واگذاری عقبه و پشتوانه و قدرت کشور 
ســر میز مذاکره. همان چیزی که تا به امروز 
عامــل شکســت ترامپ در برابــر جمهوری 

اسالمی ایران بوده است.
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توزیع 10 هزار وعده غذای متبرک بین خانواده های نیازمند حاشیه مشهد   آستان: دبیر کانون های خدمت خراسان رضوی گفت: به مناسبت گرامیداشت سالروز ارتحال حضرت امام)ره(، طرح اطعام 
نیازمندان با غذای گرم در دو وعده از سوی این نهاد صورت گرفت.امین بهنام ادامه داد: این برنامه با مشارکت نیروهای مردمی عضو هیئت رهروان روح اهلل و به میزان 5 هزار وعده در شب ارتحال امام خمینی)ره( 

و 5 هزار وعده در شامگاه 14 خردادماه در مناطق حاشیه شهر مشهد انجام شد.

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

  سرپرست شرکت آرد قدس رضوی خبر داد 

آمادگی برای ذخیره سازی حداکثری گندم در سال جاری©
آستان: سرپرســت شــرکت آرد قدس رضوی از آمادگی ایــن مجموعه برای 

ذخیره سازی بیشترین مقدار گندم در سیلوهای خود در سال جاری خبر داد.
علی پهلوان زاده بیان کرد: شــرکت آرد قدس رضوی در این راســتا با هلدینگ 
کشــاورزی رضوی، مدیریت امالک و اراضی آســتان قدس رضوی در سرخس 
و همچنین تعاونی روســتاییان و کشاورزان با رویکرد دریافت حداکثر گندم در 
ســال جاری مذاکره کرده است.وی ادامه داد: در واقع این مذاکره ها در خصوص 
ذخیره ســازی گندم برای دولت، فروش به صورت توافقی به شــرکت و ثبت در 
ســامانه دولتی انجام شده است.سرپرست شــرکت آرد قدس رضوی با اشاره به 
دریافت حدود 20 هزار تن گندم در سال گذشته توسط این شرکت با توجه به 
کمبود این محصول و ســطح زیر کشت آن در کشور تصریح کرد: این محصول 
در سال 1398 از مجموعه هایی همچون کشت و صنعت مزرعه نمونه، مدیریت 
امالک و اراضی آســتان قدس رضوی در ســرخس، مدیریــت امالک و اراضی 
آســتان قدس رضوی در چناران، موقوفات ملک و کشاورزان دریافت شده بود.

وی ادامه داد: این شــرکت امســال به منظور جذب حداکثری و ذخیره ســازی 
سیلوها در ســال جاری، اقدام هایی نظیر هماهنگی با شرکت هلدینگ رضوی، 
سازمان موقوفات ملک، سازمان کشاورزی و موقوفات چناران، مدیریت امالک و 
اراضی آستان قدس رضوی در سرخس، کشت و صنعت مزرعه نمونه و کشاورزان 
را در دســتور کار خود قرار داده اســت.پهلوان زاده درباره ظرفیت ذخیره سازی 
سیلوهای شرکت آرد قدس رضوی تصریح کرد: این شرکت پنج سیلوی 6 هزار 

تنی دارد که ظرفیت مجموع سیلوها در مجموع 30 هزار تن است.

توسط اداره زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی برگزار شد

© »eنشست »بازشناسی اندیشه امام خمینی 
برای  اردو  زبانان

آستان: همزمان با سالروز ارتحال بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران و به همت 
اداره زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی نشست »بازشناسی شخصیت، افکار و 
اندیشــه های امام خمینی)ره(« ویژه اردوزبانان برگزار شد.به گزارش آستان نیوز، 
این نشســت با حضور دکتر عدیل حســین عدیل؛ کارشناس و فعال فرهنگی 
کشور پاکســتان 14 خردادماه از ساعت 21 زنده و مستقیم از صحن جمهوری 
 )Imamrezaen.ur  در بســتر فضای مجازی )در یوتیوب و فیس بوک به آدرس
اجرا  شــد.مدیریت امور زائران غیرایرانی آســتان قدس رضوی با توجه به شیوع 
ویروس منحوس کرونا و رعایــت فاصله گذاری اجتماعی تالش دارد با برگزاری 
ویژه برنامه های مناسبتی در بستر فضای مجازی زائران غیرایرانی و عالقه مندان به 

حضرت رضا)ع( را از فیض زیارت بهره مند سازد.

به همت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی صورت گرفت

 توزیع 23 هزار بسته کمک معیشتی ©
در »پویش همدلی ریحانه ها«

آستان: مدیر مرکز امور بانوان و خانواده 
آســتان قدس رضوی گفت: به همت 
کانون های خادمیــاری بانوان در طول 
ماه مبارک رمضان تعداد 23هزار و 60 
بسته معیشتی بین خانواده های نیازمند 

سراسر کشور توزیع شد.
فاطمه دژبرد؛ مدیر مرکــز امور بانوان 
و خانــواده آســتان قــدس رضــوی 

در گفت وگو با آســتان نیوز، اظهــار کرد: در ماه مبارک رمضان و پیرو دســتور 
مقام معظم رهبری مبنی بر رزمایش مواســات برنامه ای تحت »پویش همدلی 
ریحانه ها« با هدف فرهنگ ســازی حمایت از مستمندان و ترویج روحیه همدلی 
از ســوی این مرکز طراحی و اجرا شد.وی افزود: این پویش با مشارکت خیران 
و همکاری خادمیاران در راستای کمک به خانواده هایي که به علت شیوع کرونا 
با مشــکالت و نگراني هایي روبه رو شده بودند برگزار شــد و در قالب این طرح 
23هزار و 60 بسته معیشتی  تهیه و آماده سازی و در چند مرحله بین خانواده های 
شناسایی شده در سطح مشهد و سایر استان ها توزیع شد. دژبرد گفت: همچنین 
در کنار توزیع بســته های معیشــتی تعداد 3هزار و 713 وعده غذا نیز در بین 

خانواده های نیازمند در سراسر کشور توزیع شد.

نگاهی به بقعه پیر پاالن دوز در سالروز بهره برداری از بنای جدید آن

©b عارفی زیر سایه عالم آل محمد
آستان/ سارا صالحی: قرن ها از همسایگی آرامگاه ابدی این شیخ سالک در جوار 
بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج)ع( می گذرد. گنبد فیروزه ای برافراشته ای که 
مدفن مردی اهل معنا و معرفت است. شیخی شیفته کسب معارف و مدارج کمال 
که به موجب همین حق طلبی و کمال جویی بلندآوازه شــد. مقبره شیخ محمد 
عارف در ضلع شمال شرقی مجموعه حرم مطهر رضوی واقع در ابتدای خیابان 
نواب صفوی )پایین خیابان(، زیارتگاه شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 

است؛ آرامگاهی تاریخی که بنای جدید آن خردادماه 83 به بهره برداری رسید. 
شیخ محمد عارف عباسی متولد نیمه  دوم قرن دهم هجری قمری در روستای کارند 
مشهد و معاصر شیخ بهایی بوده است. در احوال وی آمده که از شیوخ نامدار سلسله 
ذهبیه )شــاخه ای عرفانی از سلسله های تصوف اسالمی است که در ایران و سایر 
کشورها پیروانی دارد و به  عنوان یکی از سلسله های تصوف شیعی شناخته می شود 
که بعدها عمدتاً روی به تشیع نهاده اند( بوده و شأن و مقامی نزد مردم همدوره خود 
داشته است ولی برای امرار معاش، بنا به اقوال مختلف از راه پینه دوزی و یا خرجین 
)پاالن( دوزی روزگار می گذراند و به همین سبب به »پیر پاالن دوز« ملقب شد. او 
عالوه بر کسب مقامات عرفانی، در کیمیاگری و خطاطی تبحر داشت. شیخ محمد 
در خط ثلث صاحب عنوان استادی بوده و از وی قرآن هفت  سوره ای در دست است 
که به خط خوش ثلث نوشته شده و حکایت از توانایی او در هنر خوشنویسی دارد.

بین  همکاری سه جانبه  تفاهم نامه   آستان    
و  کشاورزی  جهاد  وزارت  رضوی،  قدس  آستان 
استانداری سیستان و بلوچستان با هدف توسعه 
همه جانبه کشاورزی، اشتغال مولد و معیشت پایدار 

جامعه روستایی سیستان امضا شد.
»کاظم خاوازی« وزیر جهاد کشــاورزی در مراسم 
امضای این تفاهم نامه که با حضور تولیت آستان 
قدس رضوی، استاندار سیســتان و بلوچستان، 
مدیرکل بنیاد مسکن استان سیستان و بلوچستان، 
قائم مقام تولیت و جمعی از مدیران ارشد اقتصادی 
آســتان قدس رضوی در تاالر والیت حرم مطهر 
امام رضا)ع( برگزار شد، ضمن شکرگزاری به جهت 
امضای این تفاهم نامه در بارگاه منور امام علی بن 
موسی الرضا)ع(، تصریح کرد: آستان قدس رضوی 
در ســال های اخیر کمک های شــایانی به حوزه 
کشــاورزی داشــته و در این عرصه پیشرو بوده 
است، هر گاه مشکل و گره ای در بخش کشاورزی 
داشته ایم و دســت یاری خود را به سوی آستان 
قدس دراز کرده ایم، همواره این نهاد به ما کمک 

کرده است.
وی افــزود: پروژه ای که امروز تفاهم نامه همکاری 
آن بــه امضــا می رســد، از عنایات ویــژه مقام 
معظم رهبری به اســتان سیستان و بلوچستان 
بوده و ایشــان همواره توجه بسیار ویژه و خاصی 
به بخش کشاورزی داشــته و دارند و طرح هایی 
که امــروز تفاهم نامه همکاری آن به امضا خواهد 
رسید، هدیه ای از سوی ایشان به مردم سیستان 
وبلوچســتان اســت.خاوازی با بیان اینکه برای 
عملیاتی شدن پروژه های کشاورزی این تفاهم نامه 
هزینه  بسیار زیادی شده است، ابراز کرد: امیدواریم 
تحت عنایت حضرت رضا)ع( با اجرای این پروژه ها 
بتوانیم گامی در راستای خوشحالی مردم نجیب 

سیستان و بلوچستان برداریم.

 رونق کشاورزی سیستان و بلوچستان »
با ورود آستان قدس رضوی

در ادامه این مراسم »عباس کشاورز« قائم مقام وزیر 
کشاورزی در امور پروژه های زیربنایی آب و خاک 
به بیان جزئیاتی از پروژه های در دســت انجام در 
قالب این تفاهم نامه اشاره و ابراز کرد: این پروژه ها 
در حوضه رودخانه مرزی هیرمند انجام می شود و 

هدفش رونق کشاورزی در آن منطقه است.
وی با اشاره به مشــکالت مردم آن منطقه برای 
کشــاورزی عنوان کرد: ریزگردهایی که باد های 
دائمی به ســمت هامون می برند، موجب شــده 
زیست مردمان نجیب آن منطقه همواره با سختی 
روبه رو باشد، خشکسالی های متمادی و ریزگردها 
شرایط را برای کشاورزی در آن منطقه دشوار کرده 
است بنابراین مردم هیچ گاه از آب مطمئن برای 
کشاورزی پایدار برخوردار نبودند و همواره در طول 
تاریخ مهاجرت های بسیاری از آن منطقه به سایر 
نقاط ایران انجام شده است.کشاورز با بیان اینکه 
در آن منطقه بارها کانال های شبکه های آبیاری 
اجرا شــده اما پس از مدتی به وســیله رسوبات 
حاصل از ذرات ماســه ای حمل شده توسط بادها 
پر شده اســت، ابراز کرد: از این رو طرح آبرسانی 
به زمین های دشت سیستان به عنوان بزرگ ترین 
طرح بخش کشــاورزی سیستان و بلوچستان با 
عنایت ویژه رهبر معظم انقالب در دســت انجام 
است که در قالب آن سامانه آبیاری تحت فشار و 
انتقال آب با لوله به مزارع با هدف بهبود وضعیت 
مصرف آب کشاورزی انجام می شــود.وی افزود: 
وزارت نیــرو 400 میلیون مترمکعب آب از 820 
میلیون مترمکعــب حقابه ایران از رود هیرمند را 
به این پروژه اختصــاص داده و برنامه ریزی ها در 
راســتای آنکه آب از طریق شــبکه ای به دست 

کشاورز برسد، انجام شده است.
قائم مقام وزیر کشاورزی ابراز کرد: با توجه به آشنایی 
و سابقه همکاری که با مزرعه نمونه آستان قدس 
رضوی داشته ام، به این نتیجه رسیدم که مجموعه 
کشاورزی آستان قدس رضوی قادر است به وزارت 
جهاد کشــاورزی برای اجرای پروژه های توســعه 
همه جانبه کشــاورزی در دشت سیستان کمک 

کنــد.وی با بیــان اینکه برای اجــرای این پروژه 
نیازمند واحد کشــاورزی  با تجربه و دانشی بودیم 
کــه به مردم بگوید چه محصولی بکارند و چگونه 
کشت کنند؛ اظهار کرد: با توجه به اینکه به فاصله 
300 کیلومتر از منطقه امکان جذب بازار فروش 
برای تولیدات وجود ندارد، بنابراین نیازمند واحدی 
مانند آستان قدس رضوی بودیم که تجربه بسیار 
خوب در حوزه کشاورزی قراردادی، توان صادرات و 
تولید جهت دار محصوالت کشاورزی را داشته باشد.

کشاورز ساخت گلخانه، دامپروری، پرورش ماهی، 
ساخت باغ های مدرن و تولیدات کشاورزی باارزش 
در منطقه سیســتان و بلوچستان را از برنامه های 
این تفاهم نامه خواند و عنوان کرد: رویکردهای این 
پروژه همه جانبه نگری و مدیریت یکپارچه منابع 
انســانی، آب، خاک و غیره، توســعه فناوری های 
نوین در حوزه های مختلف کشاورزی، ایجاد زمینه 
جذب و افزایش انگیزه سرمایه گذاری و کارآفرینان 
و دانش آموختگان بخش کشاورزی، رعایت الگوی 
مناســب تولید کشــاورزی، توســعه کشت های 
گلخانــه ای و محصــوالت کم آب و غیره اســت.

شایان ذکر است، در پایان این مراسم، تفاهم نامه 
همکاری سه جانبه به امضای کاظم خاوازی؛ وزیر 
جهاد کشاورزی، مصطفی خاکسار قهرودی؛ قائم 
مقام تولیت آســتان قدس رضــوی و احمدعلی 
موهبتی؛ استاندار سیســتان و بلوچستان رسید.

آستان قدس رضوی در حوزه کشاورزی »
پیشرو و پیشران است

مدیر عامل سازمان اقتصادی رضوی گفت: آستان 
قدس رضوی با ظرفیت قابل توجه خود در حوزه 
کشــاورزی و غذا می تواند نقش پیشرو و پیشران 

 بودن را در این حوزه برعهده گیرد.
سیدرضا فاطمی  امین در مراسم امضای تفاهم نامه 
همــکاری ســه جانبه وزارت جهاد کشــاورزی، 
آســتان قدس رضوی و اســتانداری سیستان و 
بلوچستان که با حضور تولیت آستان قدس رضوی 
و وزیر جهاد کشاورزی در تاالر والیت حرم مطهر 
رضوی برگزار شد، بیان کرد: آستان قدس رضوی 
یکی از مجموعه های کشور است که می تواند نقش 

اثرگذاری در تحول کشاورزی ایران داشته باشد.
وی با اشــاره به برخی از فعالیت های کشاورزی 
آســتان قدس رضــوی در مزرعه نمونــه افزود: 
اقدام های بسیار ارزشــمندی در حوزه های بذر و 
زنجیره ســازی محصوالت غذایی انجــام داده ایم 
و تجربیــات خوبی در مدیریــت زنجیره تأمین، 
مدیریت مزرعه و سیســتم های نرم افزاری کسب 

کرده ایم.
مدیر عامل سازمان اقتصادی رضوی تصریح کرد: 
مهم ترین چالش های حوزه کشــاورزی و غذای 
کشــور مربوط به امنیت غذایی، ایمنی زیستی و 
سالمت تغذیه ای می شود که این چالش ها فقط به 

صورت همزمان قابل حل خواهد بود.
فاطمی  امین خطاب به وزارت جهاد کشــاورزی 
گفت: آستان قدس رضوی می تواند نقش پیشرانی 
را برعهده گیرد، یعنی حل چندین مسئله اصولی 
را در قالب یک بسته تعریف کنید و ما می توانیم به 
حل آن ها کمک کنیم. در فعالیت های کوتاه مدت 
حوزه بخش کشــاورزی و غذا مانند واردات اقالم، 
نهاده های دامی و صادرات محصوالت غذایی نیز 

می توانیم همکاری کنیم.
وی بیــان کــرد: بحث فعالیت در پروژه دشــت 
سیستان از اواخر مرداد سال گذشته آغاز و چندین 
سفر در این رابطه انجام شد. نخستین تفاهم نامه 
نیز اوایل شهریور 98 به امضا رسید و مبتنی بر آن 

مطالعات و اقدام هایی صورت گرفت.
فاطمــی  امیــن بــه ســفر گذشــته تولیــت 
آســتان قدس رضوی به سیســتان و بلوچستان 
و نقش آن در پیشــبرد و تکمیــل این همکاری 
اشاره و اضافه کرد: همچنین کارگروهی با حضور 
نمایندگان آســتان قدس رضــوی، وزارت جهاد 
کشــاورزی و استانداری سیســتان و بلوچستان 
به منظــور جمع بندی این بحث شــکل گرفت.

مدیر عامل ســازمان اقتصادی رضــوی با تأکید 
بر اینکه آســتان قدس رضوی به  طور مشــخص 
در ســه محور می تواند در پروژه دشت سیستان 
همکاری داشته باشد، گفت: محور نخست همکاری 

ما به مدیریت زنجیره تأمین که شامل مشارکت، 
کشــاورزی قراردادی و الگوهای کشت می شود، 
اختصاص دارد.وی ادامه داد: آستان قدس رضوی 
در ایــن پروژه به لحاظ تملک و ســرمایه گذاری 
ورود پیدا نکرده، اما زنجیره ها را شکل داده است. 
همچنین کشاورزی قراردادی که یکی از بهترین 
راهکارهای تناسب تقاضا با تولید است را می توان 
شکل داد.فاطمی  امین به تجربیات موفق آستان 
قدس رضوی در این زمینه همانند درگز و بوشهر 
اشاره و بیان کرد: محور دوم ارائه خدمات آموزش، 
ترویج و مشاوره به کشاورزان منطقه است. خدمت 
ســوم نیز به ایجاد مزرعه در منطقه و پیشــبرد 

آموزش ها از طریق همجواری اختصاص دارد.
وی افزود: به عبارتی به جای برگزاری ســمینار 
و دوره آموزشــی برای کشــاورزان سیســتان و 
بلوچستان، تصمیم داریم مزرعه ای را در سیستان 
ایجاد کنیم تا کشــاورزان بتوانند مواردی مانند 
مدیریت مزرعه، نوع کاشــت کلــزا، زیتون کاری 
و... را از نزدیــک ببینند. این اقدام عالوه بر اینکه 
یک فعالیت اقتصادی برای آستان قدس رضوی 
محسوب می شود، می تواند آثار آموزشی و ترویجی 

برای کشاورزان به همراه داشته باشد.
مدیر عامل ســازمان اقتصادی رضوی با تأکید بر 
پروژه های بزرگ صنعت آب سیستان و بلوچستان 
که به تازگی توســط رئیس جمهور افتتاح شده 
اســت، گفت: به نظر می رسد با همکاری آستان 
قدس رضــوی در زمینه تعامل با کشــاورزان و 
الگوی کشــت، آموزش و ترویج با توجه به اقلیم 
مناســب این منطقه برای کشــت زیتون، کلزا و 
غالت می توان تجربه موفقی در حوزه کشاورزی 
سودآور با گردش اقتصادی داشت. فاطمی امین 
خاطرنشان کرد: معتقدم کشاورزی فعالیت بسیار 
سودآوری است، بنابراین کشاورزی را نباید تنها به 
عنوان کاری که اشتغال زایی ایجاد کرده و معیشت 
روســتاییان را پاسخگو است در نظر گرفت بلکه 

می تواند کاری اقتصادی تلقی شود.

ورود آستان قدس به عرصه کشاورزی »
سیستان و بلوچستان برگ زرینی در تاریخ 

این استان
استاندار سیســتان و بلوچستان، عملکرد آستان 
قدس رضوی در حوزه کشــاورزی را یک الگو در 
کشور دانست و اظهار امیدواری کرد: با ورود این 
آستان مقدس به کشاورزی سیستان و بلوچستان 

برگ زرینی در تاریخ این استان رقم بخورد.
به گزارش آســتان نیوز، احمدعلــی موهبتی در 
جلســه امضای تفاهم نامه سه جانبه وزارت جهاد 
کشــاورزی، آســتان قدس رضوی و استانداری 
سیستان و بلوچستان که با حضور تولیت آستان 
قدس رضــوی در تاالر والیت حرم مطهر رضوی 
برگزار شــد، گفت: آستان قدس رضوی در حوزه 
کشــاورزی اقدام های ارزنده ای انجــام داده و در 
تمامی بخش های کشــاورزی از جمله دامداری و 
باغداری و از نهال تا کاشت و داشت و برداشت از 
تولید تا بازاریابی زنجیره ای الگو را ایجاد کرده است.

وی حضور آستان قدس رضوی برای فعالیت های 
کشاورزی در منطقه سیستان را بسیار ارزشمند و 
نقش آفرین ارزیابی کرد.وی همچنین به اقدام های 
اخیر دولت در ســامان بخشیدن به فعالیت های 
کشاورزی منطقه سیســتان و بلوچستان اشاره 
کرد و گفــت: دولت در مدت فعالیــت خود در 
زمینه کشاورزی در منطقه سیستان و بلوچستان 
اقدام هــای ارزنده ای را با ســاخت قنات و چاه به 
انجام رسانده است.استاندار سیستان و بلوچستان 
همچنین با اشاره به بارندگی در این منطقه طی 
سال گذشته گفت: به برکت بارندگی امسال سطح 
آبگیری در این منطقه بســیار عالی بوده و بر این 
اساس با رویش نیزارها، تولید علوفه دامی سیستان 
در همین منطقه تأمین می شــود.موهبتی ابراز 
امیدواری کرد که با اجرای این تفاهم نامه همکاری 
برگ زرین دیگری به افتخارات این منطقه به دست 
آســتان قدس رضوی رقم بخورد و فعالیت های 
ارزنــده ای در زمینــه کشــاورزی انجام شــود.

 آستان قدس رضوی، وزارت جهاد کشاورزی و استانداری این خّطه تفاهم نامه همکاری امضا کردند

هّمت آستان برای آبادانی سیستان و بلوچستان
وی
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تولیت آستان قدس رضوی:

تالش برای رفع مشکالت سیستان و بلوچستان از اولویت های ماست©
آستان: تولیت آســتان قدس رضوی، توجه به مناطق محروم را اولویت 
اقدام های آستان قدس رضوی برشمرد و تأکید کرد: با تمام توان برای حل 

مشکالت استان سیستان و بلوچستان تالش می کنیم.
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی در مراســم امضای تفاهم نامه 
همکاری ســه جانبه میان وزارت جهاد کشاورزی، آستان قدس رضوی و 
اســتانداری سیستان و بلوچســتان که در تاالر والیت برگزار شد، ضمن 
گرامیداشت سی و یکمین سالگرد ارتحال بنیان گذار جمهوری اسالمی، 
حضرت امام خمینی)ره( گفت: هر آنچه برای رفع مشکالت مردم سیستان 
و بلوچستان از آستان قدس رضوی ساخته باشد، دریغ نخواهیم کرد.وی با 
اشاره به عنایت ویژه رهبر معظم انقالب نسبت به مردمان خطه سیستان و 
بلوچستان افزود: سال های نخست آغاز خشکسالی در اواخر دهه70، رهبری 
معظم انقالب دغدغه جدی برای رسیدگی به مسائل این منطقه داشتند 
و نســبت به پیگیری آن ها به مسئوالن وقت دولت دستوراتی را دادند که 
تحقیق و مطالعات منطقه ای در خصوص خشکســالی واقع شده صورت 
گرفت.حجت االسالم والمسلمین مروی ادامه داد: در سفر سال 80 رهبری 
معظم به استان سیستان و بلوچستان نیز ایشان ضمن حضور طوالنی در 
آن منطقه و سرکشی به شهرهای مختلفی چون زابل، در جریان مسائل و 
مشکالت مردم قرار گرفتند که حاکی از توجه ویژه ایشان به این منطقه دارد.

توجه به مناطق محروم؛ اولویت آستان قدس»
تولیت آستان قدس رضوی با تشریح راهکارهای پیش رو اضافه کرد: اولویت 
اقدام های آستان قدس رضوی، توجه به مناطق محروم به خصوص استان 
سیســتان و بلوچستان است که معموالً بخش خصوصی به خاطر تأکید 

بر سود و منفعت تضمین شــده، رغبتی برای ورود به این مناطق نشان 
نمی دهد.وی دیگر اولویت عملکردی آستان قدس را این طور تشریح کرد 
و گفت: دومین اولویت ما این است که جای فعالیت های نهادهای دولتی 
را نگیریم. هر مجموعه دولتی به وظایف خودش عمل  کند و آستان قدس 
رضوی نیز به میزان توان و مقدورات آنچه از دســتش ساخته باشد برای 

کمک به مجموعه های دولتی برای رفع مشکالت مردم انجام خواهد داد.

سیستان و بلوچستان اولویت اول ماست»
وی تصریح کرد: با وجود همه محدودیت ها، هر آنچه در توان داشته باشیم، 
برای حل مشکالت استان سیستان و بلوچستان به کار می گیریم؛ زیرا این 
منطقه اولویت اول ماست. تولیت آستان قدس رضوی با برشمردن سه محور 
حل مسائل مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان گفت: حل زنجیره 
تأمین تولید، انتقال تجربیات و آموزش دادن به بومیان و نیز تهیه زمین برای 
آغاز فعالیت ها، سه محور اساسی برای شروع کار در این مناطق است که ما برای 
اجرای آن آمادگی کامل داریم.وی با بیان اینکه صدور مجوز برداشت به میزان 
یک میلیارد دالر از محل صندوق ذخیره ارزی برای رسیدگی به مسائل استان 
سیستان و بلوچستان از سوی رهبر معظم انقالب نشان از توجه خاص ایشان به 
رفع مشکالت محرومان آن استان دارد، اظهار کرد: آستان قدس رضوی هم به 
تبع از رهبری معظم، در حد بضاعت و توان خود برای حل مشکالت این خطه 
در کنار نهادهای مسئول تالش خواهد کرد.حجت االسالم والمسلمین مروی 
اضافه کــرد: مردم این مناطق بر گردن ما حــق دارند و روز قیامت حقوق 
خود را از ما مطالبه خواهند کرد؛ بنابراین دوشــادوش مسئوالن ذی ربط به 
سهم خود هر چه بتوانیم در این مسیر انجام دهیم، کوتاهی نخواهیم کرد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه
 شرکت تولیدی صنعتی اکسیژن مالئکه 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 348 مشهد و 
شناسه ملی 10380054610

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت 
میش��ود ک��ه درجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
س��االنه ش��رکت ک��ه در راس س��اعت 9 صب��ح 
روز پنجش��نبه 1399/03/29 در مح��ل دفت��ر 
کارخانه واقع درکیلومتر 7 جاده سنتو شرکت 
تولیدی صنعتی اکس��یژن مالئکه به کد پستی 
9197174984 تش��کیل م��ی گ��ردد حضور بهم 

رسانند.
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قانونی برای عملکرد سال 1398 .
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و صورتحس��اب س��ود و زیان س��ال منتهی به 
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 علی البدل برای مدت یکسال.
4- انتخ��اب روزنامه کثیراالنتش��ار جهت درج 

آگهی های شرکت برای مدت یکسال.
5- سایر تصمیمات و مصوبات که در صالحیت 

مجمع عمومی عادی ساالنه میباشد.
 هیئت مدیره شرکت تولیدی صنعتی 

اکسیژن مالئکه ع 9
90
19
22

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت تعاونی  تولید کنندگان ابزار و ادوات 
کشاورزی روستایی خراسان به شماره ثبت 

9544)نوبت اول(
بدی��ن وس��یله از کلی��ه اعضای  ش��رکت 
مذک��ور وی��ا نماین��دگان قانونی ایش��ان 
دعوت میش��ود تا در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده )نوبت اول( ش��رکت که راس 
ساعت10صبح مورخ 99/3/30  به آدرس 
دفتر ش��رکت واقع در کوش��ش 37 پالک 

14 تشکیل میشود حضور بهم رسانند .
را  جلس��ه  در  حض��ور  ام��کان  کس��انیکه 
ندارند میتوانند تا 99/3/28 در ساعات 
اداری ب��ه آدرس ف��وق مراجع��ه ووکالت 
کتب��ی خودرا به ش��خص م��ورد نظر جهت 
ش��رکت در جلس��ه ارائه نمایند ضمنا هر 
عضو حداکثر وکالت سه نفر وهر غیر عضو 
میتواند وکالت یک نفر را عهده دار باشد.

دستور جلسه:
1- اتخاذ تصمیم  در خصوص  انحالل شرکت 

2- تعیین مکان تصفیه
3- دادن وکالت به هیئت مدیره جهت ثبت 
مصوبات جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده

  هیئت مدیره 

ع 9
90
19
30

مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل نوس��ازی توس��عه و تجهیز مدارس خراسان رضوی در نظر دارد از محل اعتبارات دولتی براساس 
قان��ون برگزاری مناقصات نس��بت به خرید کامپیوتر اق��دام نماید .لذا از کلیه ش��رکتهای دارای صالحیت 
انفورماتیک واجد شرایط  دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد  مناقصه تا مورخ 99.03.20 به سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir    مراجعه نمایند. تلفن تماس:37681713   

موضوع / شماره فراخوان ثبت شده در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار )ریال(

تاریخ تحویل پیشنهادات  
تا ساعت 12 مورخ

تاریخ 
بازگشایی پیشنهادات 

ساعت 9:30 صبح مورخ

۵00/000/00099/0۴/0199/0۴/02خرید  کامپیوتر  )  209900۴۵۴2000010  (

تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت: 
1-   ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت س��ه ماه پس از تاریخ افتتاح پیش��نهاد و قابل تمدید برای س��ه ماه 
دیگر .)برابر فرمهای هیئت دولت( و یا  2 - واریز نقدی به حساب شماره   4060030607655863        نزد بانک مرکزی  

در  وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی .....   چک تضمینی قابل قبول نمی باشد. 
چک تضمینی قابل قبول نمی باشد.     اعتبار پیشنهادات : سه ماه                

  محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات             
کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اس��ناد ، تحویل اس��ناد و بازگشایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.
 روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس  خراسان رضوی

ع 9
90
19
34

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت بیتا همیار تجارت امین به 

شماره ثبت 64157
جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوق 
در تاریخ 99/4/1 در ساعت 11 در محل شرکت در 
مشهد- رضاشهر- خیابان خاقانی 29/3- دقیقی 19 

پ 2/1 با دستورجلسه زیر تشکیل می گردد.
از کلی��ه س��هامداران دعوت می ش��ود در این 

جلسه حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب هیئت مدیره شرکت برای مدت سه 
سال مالی

2- انتخاب بازرسان شرکت برای یکسال مالی
تذک��ر: در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه 
مذکور میس��ر نباشد )فوق یا غیبت( می تواند 
ح��ق رأی خود را به موج��ب وکالتنامه )عادی- 
محضری عضو فوت ش��ده معرفی یکی از وراث 
به تأیید تمامی وراث( به عضو دیگر یا نماینده 

تام االختیار معرفی نماید. 
 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت

ع ساراناز طهماسبی  9
90
18
71

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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 نظام تربیتی رسمی ما ضد خانواده است  مفتاح: حجت االسالم والمسلمین محمدرضا زیبایی نژاد، رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده در نشست »تحلیل الیه های زیرین ماجرای قتل رومینا اشرفی« گفت: 
ادامه نظام تربیتی مدرن در ایران متهم اصلی ماجرای رومیناست. نظام تربیتی رسمی ما ضد خانواده است و ارزش های خانواده را نادیده می گیرد و افراد را برای نقش آفرینی در خانواده آماده نمی کند. مثالً یکی از 

مسائل و دغدغه های ذهنی مهم در کودکان ما در سنین بلوغ حتی پیش از آن در خصوص عشق و ارتباط با جنس مخالف است که در نظام تربیتی ما اصالً هیچ دغدغه ای نسبت به آن وجود ندارد.

اندیشه سیاسی امام»خلیفه اهلل« محور است©
امیرحســین  حجت االســام  ایکنا: 
شکیبافر، پژوهشــگر دینی در نشست 
وصیت نامــه  در  »تأملــی  مجــازی 
 سیاســی الهی امام خمینــی«، گفت: 
امام خمینــی)ره( را بایــد از دو جهت 
شــناخت؛ یکی مبانــی علمی و نظری 
که می توانیم بررســی کنیــم که مبدأ 
جریان سازی در انقاب شد و دوم بحث های مصداقی است. یعنی ببینیم ایشان 
چطور این مبانی را اجرا کرد که در وصیت نامه به این دو اشــاره شده است. هم 
مبانی امام را می توانیم با توجه به وصیت نامه کشــف کنیم و هم جریان  ســازی 
مصداقی حکومتی را بدست آوریم. البته این مصادیق هم به عنوان کلیات مسئله 
اســت. اگر این دو مؤلفه را نشناسیم، امام را نشناخته ایم. گاهی بریده سخن ها و 
حرف های منقطع از سخنرانی های امام موجب تحریف سخنشان می شود که الزم 

است مبانی به خوبی شناخته شود و بحث های مصداقی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: مقدمه این وصیت نامه بسیار مهم است، چون ریشه اندیشه های فلسفی 
و سیاسی امام را دربردارد. در حقیقت فلسفه سیاسی امام، یعنی تفسیری که از 
سیاست می کنند، بازگشت به ارزش های فراجسمی و چیزهایی است که نامش 
را سیاست انسان محور می گذارم، اما نه به معنایی که در غرب مطرح می شود. در 
اندیشه امام خمینی)ره( انسانی مطرح می شود که خلیفه اهلل است. انسان شناسی 
امام به عنوان یک فیلسوف، فقیه و عارف، متفاوت از دیگران است و حقیقت انسان 
را فراتر از جســم و جسد می داند. بنابراین، انسان ارزش محور را مطرح می کند. 
وقتی فلســفه سیاسی امام)ره( را این طور دیدیم که سیاست را به عنوان ابزاری 
برای مدیریت مســائل اجتماعی لحاظ می کند، سعادت مندی انسان و اجتماع 
انســانی در نگاه امام معنای دیگری پیدا می کند که با معنای متعارف در عرف 
سیاسی جهان فرق دارد و این تفکر او را از اندیشه سکوالر جدا می کند و در برابر 

آن قرار می دهد.
حجت االسام امیرحسین شکیبافر اذعان کرد: نکته دیگر اینکه امام خطرهایی 
را که درباره دیدگاه خود مطرح می کنند از دو حیث اســت و از دو جریان مهم 
نام می برند؛ یکی جریان لیبرالی که مقابل آن اســت و دیگری هم جریان بدلِی 
مذهبــی. اگر نگوییم که امام در جریان بدلِی مذهبی خطر را بیشــتر از جریان 
لیبرال می دید، دست کم هم تراز آن را با این جریان می دید و آن را افشا می کرد. 
می توان منشور روحانیت امام را مطالعه کرد که این جریان، خود چند شعبه دارد 

و مغفول واقع شده است.
این پژوهشــگر دینی افزود: در این بین مسئله تحجر مطرح می شود که مراتبی 
دارد و ممکن اســت بگوییم فان جریان این مقدار متحجر است یا یک جریان 
متحجر مطلق نیز در مقابلش وجود دارد، اما امام به تشکیکی بودن این جریان 
متحجر که منحرف است توجه داشتند. یکی از آن جریان ها جریانی است که با 
تفسیر قشری اسام یک جریانی را درست می کنند که فقط یکسری اعمال بدون 
روح را انجام می دهند و اسام نمادین است که حقیقت ندارد و این اسام منزوی 
می شــود. وقتی پشت سر احکام یک عقانیت قائل نباشیم و به آن فکر نکنیم، 
اسام از مسیر خود خارج می شود و وقتی که روح را از اسام بگیرید، فقط مناسک 

می ماند که آسیب زاست.
وی ادامه داد: جریان دیگری هم وجود دارد که ستِم ستمکاران را با دین توجیه 
می کند که تِن ظلم ظالم، کسوت دین می پوشاند تا آن را توجیه کند و امام با این 
نیز مخالفت کرد. پس یک جریان قشری وجود دارد که این ها افرادی هستند که 
از دین چیزی نمی دانند و دچار اشتباه می شوند، مانند خوارج و یک جریان هم 
اهل خدعه و نیرنگ هستند و امام به هر دو جریان توجه دارند. اکنون که مردم 
اسام را قبول کرده اند و در برابر جریان سکوالر قرار گرفته اند، جریانی که می تواند 
آسیب بزند، جریانی است که شکل مذهبی دارد و از روی نادانی یا فریبکاری این 
کار را می کند. با این معیارها تا اندازه ای می توان فهمید که کدام تفکرات فقط به 
ظواهر می پردازند و کدام یک برخورد تند می کنند. به یک عقیده نادرســت، ولو 
اینکه نیت نادرست باشد، اول باید پاسخی عقانی بدهیم و این برخورد تند یکی 

از ابزارهای این گروه ها و جریان های انحرافی است.

 اندیشــه/ رضایی  تعامل با قدرت ها، حفظ یا 
وادادگی هویت و فرهنگ، دو دیدگاه رایج در عرصه 
مدیریت راهبردی منافع ملی در ســطح بین الملل 
است. گفتمان مقاومت نه تنها به دنبال وادار کردن 
قدرت ها برای احترام گذاشتن به منافع جمهوری 
اســامی است، بلکه در تاش اســت این عزت را 
فارغ از دلبستگی یا وابستگی ایدئولوژیک به تمدن 
غرب، بدست بیاورد. این نظام فکری در تفکر انسان 
بســیجی، به مثابه تفکر آرمانی این گفتمان ظهور 
و بروز پیدا می کند. برای بررســی و تبیین بیشتر 
این موضوع با دکتر ســیدجواد طاهایی، پژوهشگر 
حوزه سیاســت درباره بنیان هــای نظری گفتمان 
مقاومت در اندیشه امام و کتاب های اخیرش مانند 
»بسیجی شهید به مثابه انســان آرمانی ایرانی« و 
»پدیدارشناسی بسیجی شهید« گفت وگو کرده ایم 
که در ادامه حاصل آن را می خوانید. طاهایی مدت ها 

روی انسان حزب اللهی تأمل فلسفی کرده است. 

آقای طاهایی! گفتمان مقاومت امام بر چه   
بنیان های نظری استوار شده است؟

انقاب اســامی از طریق بررسی شرایط پیش از 
خود، قابل درک نیست، بلکه باید بر اساس تأثیرات 
پس از خود به آن نگریســت. تطبیق این قاعده در 
حوزه سیاســت خارجه یعنی تحلیل سیاست های 
حوزه بین الملل مبتنی بر ژئوپلتیک و بروکراتیک، 
ممکن پذیر نیســت، بلکه نتایج برآمــده از انقاب 
اســامی به آن، هویت و جهت های خاص خود را 
می بخشــد. در این نگاه راهبرد مقاومت در حوزه 
فراملی یکــی از مؤلفه های هویت بخش انقاب در 
عرصه دیپلماتیک است. گفتمان مقاومت نگرشی 
برخاسته از ذات و ماهیت انقاب مردم ایران است 
که با حفظ شــخصیت و آرمان گرایی های خود بر 
سر منافع ملی و بعضاً مشترک با قدرت ها، به روش 
عقانی و فعال نه واداده و منفعل گفت وگو می کند. 
 انقاب اسامی منجر به ظهور یک اراده دسته جمعی

شد، اراده ای که محصول مستقیم شرایط اقتصادی- 
اجتماعی پیشــین نبود هر چه بود پس از انقاب 
در درون جان های ما ایرانیان خاقیت، شجاعت و 
جســارِت باالتر رفتن از امور موجود پدید آمد. این 
خاقیت جدید منجر به محدودسازی اراده جدید 

ایرانیان توسط سردمداران پیشین نیز شد.

خانم  هانا آرنت در اثر کاسیک خود به نام »درباره 
انقاب« می گوید: »پدیده انقاب ایده تأســیس یا 
والدت جهانــی جدید از روش ها، معیارها، ارزش ها 
و نگرش ها را در فضاهای گســترده ای می پراکند. 
انقاب، انقاب نیست مگر آنکه ایده آزادی از جهان 
کهن در اذهان بشر بگســتراند و الهام گر تأسیس 
نهاد ها و رفتارهای جدید باشــد«.  بنابراین یکی از 
مبانی اساســی امام)ره( در ایــن عرصه را می توان 
تمایل به نهادینه کردن آزادی، در قالب تأســیس 
ســازمان جدیدی برای دولت و نهادهای سیاسی 
جدید دانســت. مبانی سیاست های دیپلماتیک و 
اتخاذ راهبرد در این عرصه، همان مبانی و فلســفه 
شــکل دهنده یک دولت در بدو تأســیس اســت. 
بنابراین مؤلفه هایی از قبیل تأثیر میراث امام، نتایج 
دفاع مقدس هشــت ساله، جایگاه روحانیت و ولی 
فقیه در شکل دادن به جلوه های بیرونی دولت، ایده 
عدالت طلبی در عرصه بین الملل، نفی مشــروعیت 
اخاقــی رژیم اســرائیل و... از زیربناهای معرفتی 
سیاست کان خارجی مبتنی بر این گفتمان است.

گفتمان مقاومت امام چه میزان ناشــی   
از ایدئولوژی دینی و یــا عینیت گرایی و 
واقع بینی امام بود؟ اساس این تقسیم بندی 

را قبول دارید؟ 
نمی توان این گونه تقسیم بندی کرد. این دو متغیر 

در فکر دیگر متفکران و رهبران هم بوده است. اما 
در گفتمان امام آنچه مهم است تکلیف است. یک 
احســاس دینی قیام به امام دست داد و به دنبال 
آن برای مبارزه احساس تکلیف کرد. آن دو متغیر، 
متغیرهای زمینه ای و به اصطاح متغیرهای وابسته 
هستند. این دو متغیر که می فرمایید الزم است اما 

احساس تکلیف متغیر کافی بود. 

بر    مبتنی  ایران  خارجه  آینده سیاست 
گفتمان مقاومت در عرصه بین الملل چگونه 

رقم می خورد؟
مــا بــه درون جهــان جدیــدی از آزادی درون 
شــده ایم.  پرتــاب  بیــرون  محدودیت هــای  و 
تصمیم گیری های افراد یا تأثیر ایدئولوژی های خاص 
یا اشــتباه های برخی و عوامل دیگری از این دست 
در سیاســت خارجی، موجب ظهور شرایط جدید 
نمی شــوند. آن ها خود محصول شرایط جدیدند. 
وظیفه بزرگ ما آن اســت که خودمــان را، خود 
خاقه جدیدمان را شناسایی کرده و محدودیت ها 
را نه به افراد، ســاختارها، چیزها یا روندها، بلکه به 
خاقگی و آزادی جدیدمان نسبت دهیم و شجاعانه 
با هزینه های آزادی مواجه شــویم و این مواجهه را 
شرط آزادی بیشتر بدانیم.در مقام نظر، شرایط جدید 
سیاســت خارجی جمهوری اسامی، حاصل عمل 
مردم ایران )آحاد و افراد یک دوران خاص( نیست، 

بلکه حاصل عمــل ملت ایران 
زندگان  گذشتگان،  )نسل های 
و آیندگان( است. محدودیت ها، 
 تهدیدها، خصومت ها، تضییع ها 
در کنار فرصت ها، زایندگی ها، 
خاقیت ها و ابتــکارات، تماماً 
جدیدی  اقتضائات  و  شــرایط 
است که تاریخ و فرهنگ ایران 
به طور الیشــعر )غیر طراحی 
شده( و نامنتظر )آتشفشان گونه( 
بر ایران جدیــد بار کرد. اینک 
پس از گذشت سالیان طوالنی 
که گرفت  نتیجــه   می تــوان 

دســت انــدرکاران سیاســت 
خارجی جمهوری اسامی ایران 
بیشتر،  تفاوت هایشان،  همه  با 
ســربازان آن هســتند. چیزی 
که با شــجاعت آغاز شــود، با 
ترس ادامه نمی یابد. شجاعت و 
جسارت اهدایی انقاب اسامی 
به نفــوس ما، در واقع محصول 
خرد فشرده نســل های ایرانی 
اســت. هر کس کــه در ایران 
جدید، وجود این حس را انکار 
کنــد، در واقع علیــه تمایل و 

پذیرش های درونی خود استدالل کرده است.
بنابراین پروژه بزرگ آزادی در سیاســت خارجی 
ایران همچنان باید پی گرفته شود. زیرا انقاب ایران 
و شرایط برخاســته از آن، در مجموع برخاسته از 
خرد فشرده نسل های ایرانی و معقول است بنابراین 

ناگزیر باید ادامه پیدا کند.

تحقق خارجی راهبرد مقاومت را می توان   
در شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی دید. 
تحلیل شما از گفتمان مقاومت با محوریت 
شهادت ایشان و شور شعور مردم ایران و 
حامیان محور مقاومت در مواجهه با شهادت 

او چیست؟ 
ایده بسیجی شهید نزد ملت ایران همچون زمینی 
است مســتعد و بارور که منتظر بذر است و شهید 
ســلیمانی بذری بود که روی این ایــده و خاطره 

پاشیده شد. با ایران به خاطر خودش 
دشمنی می شــود. به عبارت دیگر، 
ایران نه به خاطر سیاســت های این 
یا آن دولتش، ویژگی ژئوپلتیکش یا 
مذهبش، بلکه به خاطر خودش، به 
خاطر ایران  بودنش دشمنی می شود. 
هر تمدنی که ماده گرا باشــد و روح 
سلطه گر داشته باشد، نطفه دشمنی 
با ایــران را در خود حمل می کند و 
دولتش بر لبه خصومت با ایران قرار 
می گیرد؛ فقط دستاویزها یا بهانه های 
معقولی الزم است؛ مثل منافع ملی، 
دخالــت در امور داخلی کشــورها، 
توســعه نفوذ و غیره. چنانچه محور 
مقاومت و گفتمان ایســتادگی را در 
مقابل نظام ســلطه بدانیم می توان 
این گفتمــان را چنین تحلیل کرد: 
صهیونیــزم همه جهان خــارج از 
حزب اللهی یا همه »دگر« اوســت: 
منطقه، آمریکا، جهان، غرب و... هیچ 
یک در مواجهه بــا حزب اللهی قرار 
ندارند. پس حزب اللهی درگیر نبردی 
جهانی با صهیونیزم جهانی اســت؛ 
نبــردی وجودی نه حــدودی و در 
همه عرصه ها. حزب اللهی با یک اراده 
بزرگ و دوران ســاز آغاز می کند؛ پرسش از سلطه 
جهانی ناهوشیار )هژمونیک( صهیونیزم. پرسش از 
صهیونیزم به حزب اللهی عقانیت، حقانیت و دلیِل 
بودن می بخشد. پرسش از صهیونیزم، از بزرگ ترین 
ســتم بشری، به حقانیت ایجاد دولتی برای نابودی 
آن منجر می شود. حزب اللهی نشان داده که دانایی 
بزرگ به اراده بزرگ و در صورت پایمردی، به قدرت 
بزرگ منجر می شود. در این معنا فقط حزب اللهی 
است که وجود دارد: او جسارت گفتن سخن بزرگ را 
داشت و نه فقط این، بلکه آن را حفظ کرد، پیش برد، 
دفاع کرد، نمایش قدرت داد، سازماندهی کرد، خون 
و عرق ریخت، شهید داد و کشته گرفت و مهم تر از 
همه خسته نشد. در برابر او، ما و ایرانیان دیگر فقط 
زندگی خود را می گذرانیم؛ گذران زندگی متفاوت 
از زندگی  کردن اســت. در اولی زندگی بر ما جاری 
می شــود و در دومی ما بر زندگی جاری می شویم.

w گفت وگو با دکتر جواد طاهایی درباره مبانی نظری دکترین مقاومت در نگاه امام

»گفتمان مقاومت« برخاسته از خرد فشرده نسل های ایرانی است 

شجاعت و جسارت 
اهدایی انقالب 

اسالمی به نفوس 
ما، در واقع محصول 

خرد فشرده 
نسل های ایرانی 

است. هر کس که در 
ایران جدید، وجود 

این حس را انکار 
کند، در واقع علیه 

تمایل و پذیرش های 
درونی خود استدالل 

کرده است

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  یکشنبه 18 خرد اد  1399 15 شوال1441 7 ژوئن 2020  سال سی و سوم  شماره 9262 

گزارش

رعد  مهندسی  و  فنی  شرکت  تغییرات  آگهی 
فانوس شهاب کویر شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 1167 و شناسه ملی 10861865840

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
الف  العاده مورخ 1399,02,14  فوق 
تعداد اعضاء هیئت مدیره از 3 نفر به 
مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش  نفر   4

در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بم )866703(
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صنعتی  شهرک  خدماتی  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  مشهد  چرمشهر 

ثبت 53517 و شناسه ملی 14004677318

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 32232 شماره  نامه  و   1398,05,27 مورخ 
صنعتی  شهرکهای  شرکت   1398,12,14 مورخ 
شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  رضوی  خراسان 
تصویب  مورد   1397 سال  مالی  صورتهای   -  :
قرارگرفت. - موسسه ارکان سیستم به شناسه ملی 
10100530054 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
به   0945749848 ملی  شماره  به  اردالن  آرش 
سمت بازرس علی البدل برای سال مالی 1398 

انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )867005(
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توس  تابلو  آریا  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19856 

و شناسه ملی 10380353695

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
العاده مورخ 1399,02,15 تصمیمات ذیل  فوق 
اتخاذ شد : روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر 
آگهی های شرکت انتخاب شد. آقای حمیدرضا 
عنوان  به   0944840884 ملی  شماره  به  قنبری 
به  مایوان  اعلمی  نعمت  آقای  و  اصلی  بازرس 

شماره ملی 6359131757به عنوان بازرس 
علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )867014(
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رضوی  بازار  شبکه  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 65217 

و شناسه ملی 14007760985

مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
مورخ  العاده  فوق  عمومی 
ذیل  تصمیمات   1399,01,18
  61 ماده   -  1  : شد  اتخاذ 
صورتجلسه  شرح  به  اساسنامه 

اصالح گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )867060(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )867065(

آگهی تغییرات شرکت رهروان نور توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 31993 و شناسه ملی 10380472062

و  نامه شماره 98,19,6950 مورخ 1398,08,01 مدیریت حج  و  العاده مورخ 1398,07,29  فوق  بطور  عادی  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به   
زیارت استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - فضل ا     هلل زارعی شاندیز بشماره ملی 
0934929599 -حسین زارعی شاندیز بشماره ملی 0938117106 -محمدحسین شکیبامنش بشماره ملی 0652445888 -اشرف وطن دوست بشماره 
ملی 0941771806 برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 1399,03,01 انتخاب گردیدند - آقای علیرضا معنوی صومعه بزرگ به شماره 
ملی 0933552807 به عنوان بازرس اصلی ، آقای حسین مالکی سرالنگ به شماره ملی 0934304017 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریمان )866996(

 آگهی تغییرات شرکت پردیس هوا رایحه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 576 و شناسه ملی 10380429260

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396,12,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدرضا شخص امام 
پور به شماره ملی 0703530887 خانم مهری موسوی بایگی به شماره ملی 0933196148 آقای سید سلمان شخص امام پور به شماره 
ملی 0923940162 آقای سید سبحان امام پور به شماره ملی 0922883270 برای مدت دو سال به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره 
انتخاب شدند. - آقای سید محمود موسوی کاخکی به شماره ملی 0919824323به سمت بازرس اصلی و خانم زینب امامی به شماره 

ملی 0820190748به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 

س
,  9

90
18

93

تبرک  ماشینی  نان  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3828 

و شناسه ملی 10380197257

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
سالیانه مورخ 1398,02,30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین شد. 2- آقای حسن 
بهادری به شماره ملی 0839667752 به عنوان 
بازرس اصلی و خانم مرجان ساالری به شماره 
ملی 0941131556 به عنوان بازرس علی البدل 
 -  3 گردیدند.  انتخاب  مالی  سال  یک  برای 
صورتهای مالی منتهی به 97,12,29 به تصویب 

رسید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )866990(
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خراسان  بخش  نگار  شرکت  تغییرات  آگهی   
شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  رضوی  مهر 
ثبت 41629 و شناسه ملی 10380574455

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,08,12
هادی شگفتی به کد ملی 0941829855 به سمت 
به  شگفتی  مهدی  آقای  و  مدیره  هیئت  رئیس 
رئیس  نائب  سمت  به   0930741145 ملی  کد 
ملی  کد  به  شگفتی  جعفر  آقای  و  مدیره  هیئت 
0930731654 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد رسمی 
و تعهد آور بانکی با امضاء منفرد هر یک از اعضاء 

هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )866944(
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 تاسیس شرکت سهامی خاص ساختمانی و عمرانی سرا گستر امین توس درتاریخ 1399,03,03 به شماره ثبت 72302 به شناسه ملی 14009161746

و  ساخت  :عملیات  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   
مشارکت و مشاوره در ساخت طراحی - نظارت - مشاوره - محاسبه فنی - پشتیبانی و اجرای کلیه امور عمرانی و پیمانکاری اعم از سازه های 
با  ساختمان  بیرونی  نماهای  و  داخلی  های  دکوراسیون  اجرای  و  مسکونی  غیر  و  مسکونی  های  مجتمع  ساخت  بتنی،  و  سنگی  چوبی،  فلزی، 
های پروژه  در  مشارکت  فرسوده،  های  بافت  بازسازی  و  بهسازی  خاکریزی،  و  خاکبرداری  ساختمان،  صنعت  نوین  های  فناوری  از  استفاده 
 ، سازی  پل   ، اصلی  و  فرعی  های  راه  ها،  بزرگراه   ، اتوبان  شامل  سازی  راه  های  پروژه  اجرای  سازی،  انبوه  و  سازی  شهرک  عمرانی،   
الکترونیکی و هوشمندسازی در صورت لزوم  الکتریکی و  باغی و ویال سازی و اجرای پروژه های تاسیساتی  انجام تمامی امور   ، تونل سازی 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط . عقد قرارداد و مهندسی فروش و خرید . اخذ وام و تسهیالت از بانک های دولتی و خصوصی 
از اخذ مجوزهای الزم  لزوم پس  فعالیت. درصورت  با موضوع  و غیر دولتی مرتبط  مناقصات دولتی  اعتباری. شرکت در  و  مالی  و موسسات 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر 
مشهد، محله 17شهریور ، خیابان شهید حنایی 23 ]عنصری شرقی 2[ ، خیابان شهید محمدعلی حنایی]17شهریور 2[ ، پالک 0 ، مجتمع تجاری 
اقامتی آسمان 2 ، طبقه اول ، واحد 422 کدپستی 9166947067 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم 
به 1000 سهم 10000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 4998138 مورخ 
سهام  صاحبان  تعهد  در  والباقی  است  گردیده  پرداخت   49981 کد  با  مشهد)22بهمن(  رستمی  شهید  بلوار  شعبه  ملت  بانک  نزد   1399,01,18
2 سال آقای مجید لسانی  می باشد اعضا هیئت مدیره آقای جواد لسانی به شماره ملی 0922732329 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
به شماره ملی 0923734392 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حمیدرضا مزاریان به شماره ملی 0930723163 و به سمت 
2 سال آقای نوراله لسانی  2 سال آقای حسن لسانی به شماره ملی 0934273375 و به سمت مدیرعامل به مدت  رئیس هیئت مدیره به مدت 
به شماره ملی 6439523813 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
هیئت  رئیس  و  عامل  مدیر  امضاء  با  اداری  و  عادی  های  نامه  کلیه  همچنین  و  اسالمی  عقود  قراردادها  بروات،  سفته،  چک،  قبیل  از  شرکت 
مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم ملیحه حسین زاده 
 0944737781 به شماره ملی  مالی آقای مهدی صداقتی  به مدت یک سال  البدل  بازرس علی  به سمت   0938981870 به شماره ملی  جامی 
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )866971(

 آگهی تغییرات شرکت فرآورده های غذایی رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 855 و شناسه ملی 10380099797

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,01,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - نام شرکت به " سامان بازار رضوی " تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. - موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: تولید، فرآوری، 
بسته بندی، توزیع، فروش، صادرات و واردات شامل انواع محصوالت و تجهیزات. احداث، خرید، مشارکت . مدیریت زنجیره تامین، برون سپاری 
و تولید بدون کارخانه. مدیریت نشان )برند(. ایجاد واحدهای مطالعاتی و آزمایشگاه های مرجع به منظور ارائه خدمات و فروش دانش فنی. انجام 
کلیه امور اقتصادی، گمرکی، ترخیص کاال، خدمات انبارداری، تخلیه، بارگیری. اخذ نمایندگی یا مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی، توسعه 
مطالعات و فناوری. انجام کلیه امور بازرگانی و بازاریابی بصورت غیر هرمی و غیر شبکه ای از جمله خریدو فروش و پخش و توزیع هر نوع کاال در 
داخل و خارج و هر نوع صادرات و واردات، به کارگیری کلیه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری )نظیر فروش الکترونیک از طریق وب سایت 
بندی،  بسته  و  . آماده سازی  توزیعی  و  تولیدی، خدماتی  بین واحدهای  ارتقا سطح همکاری و شبکه سازی  افزاری های موبایل( جهت  نرم  یا 
انبار و نگهداری، حمل و نقل درون شهری، توزیع و تحویل و فروش انواع محصوالت موردنیار عموم مردم. انجام مطالعات، از جمله مطالعات 
استراتژیک ، توسعه در خصوص حوزه های مختلف کسب و کار، شناخت بازار، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای و بسته بندی، شناسایی آسیب ها 
و ضعف های شبکه های فروش موجود و تالش در جهت ساماندهی، تکمیل و بهره ور سازی آنها، توسعه کمی و کیفی شبکه های فروش موجود با 
هدف افزایش فروش، کاهش هزینه ها و ایجاد اشتغال پایدار و توزیع محصوالت به صورت مویرگی در مراکز مصرف، عقد قرارداد با کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی در سطوح ملی و فراملی در زمینه ی فعالیت شرکت، اشاعه ترویج، توانمندسازی و فرهنگ سازی در حوزه فروش توزیع و پخش 
محصوالت از طریق بارگذاری نشست های تخصصی، همایش های ملی و بین المللی، تحلیل داده های فروش و بازار، ترویج سبک صحیح زندگی 
از طریق ارائه راهنمایی خرید خانوار، شناسایی زنجیره های تأمین مطابق با شرایط بازار و نیاز مشتریان و ایجاد بسترهای تجارت الکترونیک به 
منظور هم افزایی و کسب در آمد، خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی . ارائه خدمات، از جمله خدمات مشورتی در حوزه فعالیتهای شرکت 
به مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر در بخش های عمومی و خصوصی ملی و بین المللی . ایجاد زیرساخت ها، تاسیس فروشگاه های زنجیره ای، 
ایجاد شعب و اعطای نمایندگی، ایجاد زیرساخت ها و انجام فعالیت الکترونیک و تجارت الکترونیک به صورت غیر هرمی و شبکه ای، خریدوفروش 
کاال، ایجاد شبکه های فروش، ایجاد و یا فراهم کردن زیرساختهای فیزیکی شبکه و ناوگان توزیع و فروش به منظور تکمیل زنجیره فروش و تحویل 
کاال به مشتری، ایجاد بستر الزم برای ارائه سرویس های خدمات بر خط به عامه مردم از طریق مشارکت با سایر شرکتها )تعمیر و نگهداری در منزل( 
مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تولید و توزیع محصوالت قابل عرضه پس از اخذ مجوزهای الزم ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . - ماده 71 به شرح ذیل به مواد اساسنامه اضافه گردید : این شرکت می تواند ادغام گیرنده یا ادغام 

شونده باشد.

س
,  9

90
18

89

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )866966(



w w w . q u d s o n l i n e . i r

5روزنامـه صبـح ایـران

 کتاب »اولویت بندی و مراتب ارزش های اخالقی در قرآن« منتشر شدایبنا: کتاب »اولویت بندی و مراتب ارزش های اخالقی در قرآن« نوشته علی رضوانی از سوی دفتر نشر معارف به زیور طبع آراسته 
شد. این کتاب به شکلی روشمند در پی استخراج ارزش های اخالقی و رتبه بندی نظام مند آن ها در قرآن و عهده دار پاسخ به پرسش های زیر در قالب چهار فصل است: »مبانی نظری اولویت بندی فضائل و رذائل اخالقی 

در قرآن کدام است؟«، »شاخص های صوری )کمی( اولویت بندی فضائل و رذائل اخالقی در قرآن کدام است؟« و »شاخص های محتوایی )کیفی( اولویت بندی فضائل و رذائل اخالقی در قرآن کدام است؟«.

 گلچینی از سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی 
درباره زندگی حضرت عبدالعظیم حسنیj به بهانه سالروز وفات ایشان

آبروی ری©
Khamenei.ir: ری مرکز بسیار مهمی از 
لحاظ علمی و فرهنگی در تاریخ ماست و 
سرسلسله  بزرگان هم -جناب عبدالعظیم- 
با اینکه اهل ری نیست، اما حقاً و انصافاً به 
ری و تاریخ ری آبرو داد و حق عظیمی به 

گردن همه  تهرانی ها و اهل ری دارد.
جناب عبدالعظیم مرد بسیار بزرگی است. 

مردم مقامات علمی این بزرگوار را نمی دانند... تجلیل از جناب عبدالعظیم، تجلیل از علم 
و جهاد و زهد و تقواست. ایشان صائم الّنهار و قائم الّلیل بوده است. در حاالت ایشان 
نوشــته اند: در مدتی که ایشان در ری زندگی می کرد، همه  روزها را روزه می گرفت و 
همه  شب ها را مشغول عبادت بود. این ها حقاً و انصافاً چیزهای خیلی مهمی است. در 
فضیلت ایشان روایت های معروفی وارد شده است. حضرت هادی)ع( به یکی از اهالی 
ری که از زیارت امام حســین)ع( می آمد، فرمود: »اگر می رفتی عبدالعظیم را زیارت 
می کردی، ثوابی را که از زیارت امام حســین)ع( نصیبت شده است به تو می دادند«. 
ما در جوار جناب عبدالعظیم زندگی می کنیم، شوق کربال هم داریم؛ اما کمتر توفیق 
پیدا می کنیم بــه زیارت این بزرگوار برویم. این یک روایت، که مقام معنوی حضرت 
عبدالعظیم را نشــان می دهد. آن روز، امام هادی)ع( می خواستند این مشعل در این 
نقطه از ایران بدرخشــد؛ بی خود تعریف نمی کردند. می خواستند دل های آحاد ملِت 
مسلمان را در این نقطه  عالم به وسیله  نور این مشعل که از انوار اهل بیت)ع( است و آن 
روز از دنیا هم رفته بود و دیگر خطری او را تهدید نمی کرد، روشن کنند. )بیانات در 

دیدار برگزارکنندگان کنگره  حضرت عبدالعظیم الحسنی 1382/3/5(

هم شخصیت علمی، هم شخصیت جهادی»
شخصیت جناب عبدالعظیم هم شخصیت علمی بوده، هم شخصیت جهادی بوده و هم 
ابتکاراتی داشته است. مرحوم »شیخ نجاشی« می گوید: »ایشان خطب امیرالمؤمنین را 
جمع آوری کرد«. با این حساب، ایشان در حدود 170 سال پیش از تألیف نهج البالغه، 
خطب امیرالمؤمنین را جمع آوری کرده است؛ این کارِ خیلی مهمی است. هیچ بعید 

نیست که سیدرضی )رضوان  اهلل علیه( از نوشته  ایشان استفاده کرده باشد.
از سوی دیگر ایشان به دلیل شخصیت جهادی خود، با حال اختفا و فرار به ری آمده 
است. شیخ نجاشی می گوید: »حارباً من الّسلطان«؛ ایشان از دست خلیفه  عباسی از 
عراق و حجاز گریخت و به ری آمد؛ چون ری مرکز و محل تجمع شــیعیان بود. هم 
در مدینه و هم در عراق، همه  این ها مجبور نبودند از دست خلیفه بگریزند. این، مبارز 
بودن ایشــان را نشان می دهد. مشخص می شود ایشان اهل نشر معارف امامت بوده؛ 
به خصوص در دوران حضرت جواد)ع( و حضرت هادی )ع( که ایشــان حداقل راوی 
این دو امام اســت. دوران عجیبی بوده است؛ دوران اختناق شدید نسبت به ائمه)ع( 
و در عین  حال دوران نشــاط عجیب شیعه در سراسر دنیای اسالم. این چیز مهمی 
اســت که در هیچ زمانی از دوران زندگی ائمه)ع(، شیعیان این همه فعالیت، نشاط، 
تحرک، سازماندهی و گسترش در دنیای اسالم نداشته اند که در دوران این سه امام- 
یعنی حضرت جواد و حضرت هادی و حضرت عســکری )علیهم السالم(- داشته اند؛ 
این در حالی اســت که این سه امام خودشان در مدینه و بغداد و در سامرا زیر نظر و 
تحت فشارهای خیلی شدیدی قرار داشتند. معلوم می شود در آن دوران، این بزرگوار 
شخصیت مهم و فعالی بوده که مورد توجه خلیفه قرار گرفته و تحت تعقیب بوده و به 
ری گریخته است. )بیانات در دیدار برگزارکنندگان کنگره  حضرت عبدالعظیم الحسنی 

)1382/3/5
یک روایت از حضرت هادی)ع( اســت که هم جنبه  علمی حضرت عبدالعظیم و هم 
جنبه  معنوی آن بزرگوار را نشان می دهد. کسی خدمت امام هادی)ع( رسید. حضرت 
به او فرمودند: تو در کجا هســتی؟ گفت: در ری. فرمودند: هر مشــکلی در امر دین 
داشته باشی، می توانی از عبدالعظیم  بن عبداهلل الحسنی بپرسی. یعنی امام هادی)ع(، 
عبدالعظیم الحسنی را به عنوان یک مرجع علم دین به شیعیان خودشان معرفی کردند. 
بعد در همین روایت هست که حضرت فرمودند: سالم مرا به او برسان. این هم جنبه  
معنوی. )حضور رهبر انقالب در مرقد مطهر حضرت عبد العظیم حسنی)ع( و سخنرانی 

در جمع مردم شهر ری 1373/8/5(

شــیروان  احمــدی  مریــم  معــارف/   
هفته گذشته کتاب »راز ســر به مهر موفقیت« با موضوع 
نماز رونمایی شــد. دکتر مهدی نوری افشان که یکی از دو 
نویسنده این کتاب است، در گفت وگو با قدس، ضمن اشاره 
به پیوستگی موفقیت در دنیا و آخرت می گوید: باید موفقیت 
را درســت تعریف کنیم. در قرآن بسیاری از قوانین جاری 
عالم که توسط خدا گذاشته شده معرفی شده است؛ اگر این 
قوانین را درست استفاده کنیم حتماً موفق می شویم و این 
موفقیت، موفقیت در مجموع دنیا و آخرت است؛ موفق واقعی 
کســی است که هم در دنیا و هم در آخرت موفق باشد. اگر 
شخصی فقط دنبال موفقیت در دنیا باشد ضرر می کند، زیرا 
بخش عمده ای از زندگی که بعد از مرگ اســت را از دست 
می دهد؛ فردی هم که به بهانه موفقیت در آخرت، دنیا را به 

کلی رها کند به آن نمی رسد.

پیوستگی دنیا و آخرت در اسالم»
او می افزایــد: در حکمت 131 نهج البالغــه داریم که امام 
علی)ع( به فــردی که دنیا را نکوهش می کرد فرمود: »دنیا 
برای کسی که گفتارش را راست انگارد، سرای راستی است 
و برای کســی که حقیقت آن را دریابد، سرای عافیت است 
و برای کســی که از آن برای آخرتش توشه برگیرد، سرای 
توانگری اســت و برای کســی که از آن پند پذیرد، سرای 
اندرز و موعظه است. دنیا نمازگاه دوستان خداست، مصالی 
مالئکه خداست، محل نزول وحی خداست، بازارگاه دوستان 
خداســت که در آن کسب رحمت کنند و سودشان بهشت 
ا  است«. در آیه 10 سوره صف نیز خداوند فرموده است: »یَأَیهُّ
َِّذیَن َءاَمُنواَهْل أَُدلُُّکْم َعلَی تَِجاَرهٍ تُْنِجیُکْم ِمْن َعَذاٍب أَلِیٍم؛ آیا  ال
شما را به تجارتی سودمند که از عذاب دردناک آخرت نجات 
بخشد داللت کنم؟« و آن تجارت را این  گونه معرفی می کند 
که به خدا و رسولش ایمان آورید و با اموال و جان هایتان در 
راه خدا جهاد کنید تا بهشــت را نصیبتان کند و این همان 

»فوز عظیم« یا به عبارت امروزی انتهای موفقیت است.
نوری افشــان ادامه می دهد: خداوند در آیه بعد می فرماید: 
اگر این کارها را انجام دهید چیز دیگری به شــما می دهم 
که آن را دوســت دارید و آن همانا یاری و پیروزی نزدیک 
در همین دنیاســت؛ بنابراین همان گونه که در قنوت نماز 
نَْیا َحَسَنًه َوفِي اْلِخَرهِ َحَسَنًه«  می خوانیم: »َربََّنا آتَِنا فِي الُدّ
نماز نیز مانند تمام دستورات اسالم هم برکات دنیوی و هم 
برکات اخروی برای نمازگزار دارد. در هر رکعت نماز ســوره 

حمد می خوانیم که بدون آن نماز صحیح نیست؛ یعنی هر بار 
راَط  نماز می خوانیم از خداوند درخواست می کنیم   »اهِدنَا الِصّ
الُمسَتِقیم«. اما این صراط مستقیم چه راهی است؟ انتهای 
این راه بهشت است اما ابتدای آن همین دنیاست که نمونه 

بارزی از پیوستگی دنیا و آخرت است.

نماز سبب استحکام شخصیت انسان می شود»
عضو هیئت علمی دانشــگاه امام صادق)ع( تشریح می کند: 
بعضــی از ورزش ها را ورزش مــادر می  دانیم، زیرا به خاطر 
نوع حرکات و آمادگی جسمانی که ایجاد می کنند بستر و 
زیرساخت هایی را فراهم می کند که ورزشکار پایه های اولیه 
را بدســت بیاورد و به واسطه آن در هر رشته تخصصی که 
بخواهد وارد شود، موفق باشد؛ نماز نیز چنین ویژگی دارد. 
امروزه در بحث های موفقیت، حتی بحث های دینی و سنتی؛ 
مهم ترین بحث ها، درباره درون انسان است. اگر درون خود 
را تربیــت کنیم در ظاهر و نمود بیرونی هم خود را نشــان 

می دهد.
او خاطرنشان می کند: بارها گفته شده است که برای موفقیت 
در امور مادی، معنوی، کسب و کار، تحصیل، اخالق و... باید 
شخصیت محکم و نیروی درونی تقویت شده داشته باشید. 

اگر این شــخصیت را به مرور با تربیت و یا اکتسابی بدست 
آوردید، دست به هر کاری بزنید موفق می شوید؛ زیرا زیربنای 
آن را در وجود خود دارید. شاید بتوان گفت اصلی ترین تأثیر 
نماز در انسان ها همین است؛ یعنی یک نماز خوب و درست، 

مــا را و نیروی درونی مان را تقویت می کند 
و بــه ما یک شــخصیت محکم و بــا اراده 
هدیه می دهد. نمــاز ارتباط دائمی با مرکز 
و منبع بی پایــان انرژی عالم یعنی خداوند 
مهربان، دانا و قدرتمند است و فواید فردی 
و اجتماعی بسیاری دارد. نماز هزاران هزار 
نکته دارد که می شــود آن را برداشت و از 
آن استفاده کرد. اگر بخواهم تنها دو نمونه 
را مطرح کنم می توانم بگویم: نماز خواندن 
در اوقات مشخص سبب نظم دهی به زندگی 
می شود و شخص منظم در روابط اجتماعی 
خود هم قطعاً سود می کند؛ یا اگر عادت به 
خواندن نماز جماعت داشته باشید تبعیت، 
دستورپذیری و قانون مندی در انسان تقویت 

می شود.

دنیا جاده های خطرناکی دارد»
عضو هیئت علمی دانشــگاه امام صادق)ع( یادآور می شود: 
یکی از مهم تریــن مواردی که در نماز وجــود دارد اصالح 
رویکرد و انتخاب هدف است. پس از انتخاب هدف و خارج 
شدن از روزمرگی به سوی آن هدف و مقصد حرکت می کنیم 
اما باید مدام حواسمان به مسیر باشد به خصوص اینکه دنیا 
جاده هایی بسیار خطرناک دارد و با غفلتی کوتاه ممکن است 
از مسیر منحرف شویم. ما باید مثل یک راننده دائم مراقب 
پیچ و خم های جاده و حرکت به سمت جلو باشیم. یکی از 
دالیلی که توصیه شــده است در طول روز و روزی چند بار 

نماز بخوانیم برای حرکت درست در این مسیر است.
نوری افشــان در پایان خاطرنشان می کند: در نماز رویکرد 
ما به زندگی دائم در حال اصالح شــدن اســت. باید دقت 
داشته باشیم که برای چه نماز می خوانیم، در آن هنگام چه 
می گوییم و با که صحبت می کنیم در این صورت دائم اصالح 
شده و حواسمان به زندگی خواهد بود؛ همان طور که راننده 
با یک بار نگاه انداختن به نقشه و جاده نمی تواند ادعا کند که 
با چشم بسته می تواند به سالمت از مسیر عبور کند، هیچ 

شخصی هم از نماز خواندن بی نیاز نمی شود.

گفت و گوی قدس با نویسنده کتاب »راز سر به مهر موفقیت« 

نماز رویکرد به زندگی را اصالح می کند

نماز ارتباط دائمی 
با مرکز و منبع 
بی پایان انرژی 

عالم یعنی خداوند 
مهربان، دانا و 
قدرتمند است

بــــــرش

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه

 خداوند اغنیا را ©
با سهم فقرا امتحان می کند

رســا: آیت اهلل کاظم صدیقی در جلسه 
شــرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه که به 
صــورت مجازی برگزار شــد، گفت: امام 
سجاد)ع( در فرازی از این دعا از خداوند 
متعال درخواســت مال طیــب و حالل 
می کند. وی با بیان اینکه مال انسان باید 
در مسیر صحیح خرج شــود، ادامه داد: 
کســانی که اموالشان را در مسیر انحراف 
جوانان خرج می کنند در پیشگاه خداوند 

باید پاسخگو باشند.
امام خمینی)ره(  تولیت مدرســه علمیه 
با اشــاره به اینکه انســان در کسب مال 
و ثروت باید به تبعات آن توجه داشــته 
باشــد و از امــوال حرام اجتنــاب کند، 
عنوان کــرد: خداوند خودش را در اموال 
بندگان شــریک کرده تا انسان بتواند با 
خــارج کردن آن حق مالــش را حالل و 
طیب کند. وی ادامه داد: خداوند با مقرر 
کردن خمس بر انســان منت گذاشت تا 
او بــا پرداخت این امانت خودش را خادم 

اهل بیت)ع( کند.
آیت اهلل صدیقی با اشاره به اینکه خداوند 
مالک هســتی اســت، اظهار کرد: اغنیا 
امنای پروردگار عالمیان هستند، خداوند 
ســهم عائله خود را به غنــی و متمکن 
ســپرده تا فقیر و غنی با این امر امتحان 
شوند، اغنیا باید توجه داشته باشند مال 
فقرا را که امانت الهی اســت به صاحبان 
اصلی شــان برگرداننــد. وی در خصوص 
طهارت مال، افزود: کسانی که زکات مال  
خود را پرداخت نمی کنند اموالشان حرام 

است.
امام خمینی)ره(  تولیت مدرســه علمیه 
بخــل را یکی از رذایل اخالقی برشــمرد 
و گفت: انســان بخیل از خداوند متعال و 
مردم دور و به جهنم نزدیک است چنین 
انســانی هرگز نمی تواند مردمی باشــد؛ 
انسان بخیل منفور مردم است. انسان مال 
را دوســت دارد اما برای رضای الهی مال 
حرام را کنار می زند و غاصب اموال الهی 
و امام معصوم نیست، باطن چنین انسانی 
پاک و طاهر اســت. وی افزود: پرداخت 
واجبات و دیون مالــی صفت ایثار را در 
وجود انســان ایجاد می کند و می تواند به 
برخی صفات عالیه مانند انفاق و بخشش 
و غیره دست یابد انسان با همین صفات 

می تواند به قرب الهی نائل شود.

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9262 یکشنبه 18 خرداد 1399  15 شوال 1441 7 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره  

مناسبت

خبر

اخالق

 کتاب »فقه استداللی دیات« منتشر شد
معــارف: همزمــان با ســی و یکمین ســال ارتحــال ملکوتــی حضرت 
امــام خمینی)ره(، کتــاب »فقه اســتداللی دیات« تألیف حجت االســالم 
ســیدعبدالهادی مرتضــوی، از اســتادان حوزه 
علمیه خراسان توسط انتشارات این حوزه در دو 
جلد منتشــر شــد. این کتاب اثری استداللی بر 
مبنای کتاب »تحریرالوســیله« امام خمینی)ره( 
و از مجموعــه »مبانــی فقه جزایی« اســت و 
قرار اســت مجلدات بعدی آن بــا عناوین »فقه 
استداللی قصاص« و »فقه استداللی حدود« نیز 

در آینده منتشر شود.

حجت االسالم مسعود عالی:
عواملی که سبب می شود نماز، معراج نباشد

گناهان  تمام  تسنیم    
همگی  کبیره  و  صغیره 
منکر و زشت هستند، اما 
این هنوز الیه اول و ظاهر 
آن است؛ غیبت و تهمت، 
اهانت به دیگران، دروغ و مال مردم را خوردن 
و...، همگی ظواهر گناهان است. گناه غیر از این، 
باطنی هم دارد، قرآن می فرماید: گناه الیه دیگری 
هم دارد که آن الیه ریشه گناهان است؛ آن الیه 

باطنی، صفات زشت مثل حسد، تکبر، حرص و... 
است. فردی که حسود است به واسطه همین 
صفت حسادت ده ها گناه دیگر هم می کند؛ مثاًل 
ما به فردی حسادت می ورزیم، برای اینکه او را 
زمین بزنیم غیبتش را می کنیم، راجع به او دروغ 
می گوییم و...، این الیه های زشت، درون انسان را 

مثل ُخمره نجاست کرده است.
مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در کتاب 
»اسرارالصاله« خود می گوید: اگر کسی با لباس 

نجس نماز بخواند؛ یعنی بداند که لباسش نجس 
اســت و با آن لباس نماز بخواند، نمازش درست 
نیســت، حتی اگر نداند و نماز را بخواند و بعداً 
متوجه شود که لباسش نجس بوده، باید آن نماز 
را اعاده کند؛ چون نمازی که از ما خواسته اند، نماز 
با لباس پاک است. این عالم بزرگوار یک استفاده 
عرفانی از این حکم شــرعی کرده است، ایشان 
می فرمود: با اینکه لباس یک پوسته بیرونی است، 
اگر نجس باشــد نماز انسان قبول نیست و باال 

نمی رود، آن وقت اگر درون آدم ُخمره نجاســت 
باشد چه؟ آن حســد، کینه، تهمت، غیبت و... 
درون انسان را نجس می کند و موجب می شود 

نماز، معراج مؤمن نباشد و باال نرود.
الیــه دیگری هــم وجود دارد کــه باطن همه 
آلودگی های رفتاری و صفاتی اســت و آن تولّی 
به والیت ابلیس اســت؛ آلودگی ها و رفتارهای 
گناه آلود و صفات زشــت، به خاطر این است که 

انسان در دام ابلیس افتاده است.

گفتار

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ..........139960308001000443  � 1399/02/29.. 
هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نظر علی حسن 
زاده  فرزند صفر شناسنامه شماره 8 و شماره ملی 0652679633  نسبت به ششدانگ یکباب منزل به 
مساحت 203/56 متر مربع قسمتی از پالک شماره 4537 فرعی از 1554  � اصلی بخش 2 بیرجند 
از محل مالکیت لیلی شکروئی    محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9901854
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/18                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/03                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رس��می برابر رای شماره 139960308001000441 � 1399/02/29 هیات 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واح��د ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی دهلکوئی فرزند 
محمد بش��ماره شناسنامه 3 و ش��ماره ملی 0652382118  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مس��احت 210 متر مربع قس��متی 4537 فرعی از 1554  � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت 
لیلی ش��کروئی    محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ9901873
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/18                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/03                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رس��می برابر رای شماره 139860308001004601 � 1398/12/14 هیات 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی غالمرضا خسروی شهرستانک 
فرزند برات بش��ماره شناسنامه 78 و شماره ملی 0651730473  نسبت به ششدانگ یک باب منزل 
مسکونی  به مساحت 149/50  متر مربع قسمتی  از 729  فرعی از 247  � اصلی بخش 2 بیرجند از 
محل مالکیت امیر رضا و امیرحسام خزیمه محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9901876
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/18                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/03                          
علی فضلی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رس��می برابر رای ش��ماره 139960308001000436  � 1399/02/9209 
هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /خانم ابراهیم 
خس��روی فرزند علی جمعه بشماره شناسنامه 14 صادره از قائن و شماره ملی 0889812381  نسبت 
به شش��دانگ یک باب س��اختمان  به مساحت 60/35  متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی بخش 
2 بیرجند از محل مالکیت رقیه مددی پور محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9901915
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/18                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/03                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی اصالح��ی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می براب��ر رای اصالح��ی  ش��ماره .......139960308001000628   � 
1399/03/12 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی 
کهرمی شاهرخت فرزند حسین  بشماره شناسنامه 8 صادره از قائن و شماره ملی 6529930949  نسبت 
به شش��دانگ یک باب منزل   به مس��احت 105/95  متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی بخش 2 
بیرجند از محل مالکیت سبحان انوری محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ-9901916
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/18                          

علی فضلی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

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

برابر رای ش��ماره139960326007000316  مورخه 1399/2/23 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمي مستقر درواحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اصغر طاوس��ی اجود فرزند زین العابدین   به ش��ماره شناسنامه 42 صادره 
ازبهاردر سه دانگ مشاع از ششدانک  یک قطعه  زمین مزروعی آبی به مساحت 90282/41 متر مربع پالک 
11029 فرعی  از139 اصلی واقع در اراضی بهاربخش چهارهمدان ازمالک رسمی آقای مصطفی طالبی امجد 
وسهم االرث از زین االبدین طالیی آراسته ومع الواسطه از نعمت اله طالبی واسماعیل طالبی وعلی اسدی 
ومعصوم طالیی وهاشم پوروش وبشیر معصومی محرز گردیده است . لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  وپس 
ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد 

شد.)م الف129( آ-9901914
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/3/18
 تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/4/2

رئیس ثبت اسناد و امالک بهار - هادی یونسی عطوف

ابالغ وقت رسیدگی 
در پرونده کالسه 111/70/99 دادخواست آقای بهمن صادقی فرزند محمد ساکن همدان - اسالمشهر 
کوچه رنجبران به طرفیت آقای اکبر داود زاده دایر بر مطالبه وجه به این شعبه ارائه نموده که در شعبه 
111ش��ورای حل اختالف صالح آباد ثبت گردیده از آنجا که خوانده مجهول المکان می باشد اینک در 
راس��تای ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی به خوانده فوق الذکر ابالغ می گردد که جهت رسیدگی 
به دعوی خواهان در تاریخ س��ه ش��نبه 1399/4/17 راس س��اعت 10 صبح در شعبه 111شورای حل 
اختالف صالح آباد حاضر واال در صورت عدم حضور در ش��ورا غیاباًرسیدگی و رای صادر خواهد شد .)م 

الف 123(آ-9901878
شورای حل اختالف صالح آباد

آگهی فقدان سند مالکیت                 
آقای غالمعلی رام با تس��لیم دو برگ فرم فقدا س��ند مالکیت که امضاء ش��هود را در دفتر اسناد رسمی 
ش��ماره 2 زابل به ش��ماره 139902152635000065 -99/02/22 گواهی نموده اس��ت اعالم داشته 
که س��ند مالکیت 2 سهم از 19 س��هم ششدانگ یکقطعه باغ که در حال حاضر بصورت یکقطعه زمین 
مزروعی در آمده اس��ت بمس��احت 22369 مترمربع پالک 1/962-اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان 
ملکی غالمعلی رام ذیل ثبت 20435 صفحه 200 دفتر جلد 144 که بنام غالمعلی رام صادر و تسلیم 
گردیده و اعالم داش��ته که بر اثر جابجایی مفقود گردیده اس��ت لذا مراتب بموجب تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت آگهی می شودکه هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د ظرف مدت ده روزاز تاریخ انتش��ار آگهی به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه س��ند مالکیت و یا س��ند معامله تسلیم نماید.چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراض نرس��ید و یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل 
طبق مقررات به صدور س��ند مالکیت المثنی و تس��لیم آن به متقاضی مبادرت خواهد نموده بازداشت 

میباشد.آ-9901882 م الف:162     تاریخ انتشار:یکشنبه 99/3/18
مهدی پهلوانروی رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

مشخصات محکوم له / محکوم لهم 
نام و نام خانوادگی : س��عید رحیمدادي ریزه ئی فرزند عبدالقادر نش��انی خراس��ان رضوي - شهرستان 

تایباد - شهر تایباد - خیابان شهید بهشتي- بهشتي 14- پالک 13
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 

1- ن��ام و ن��ام خانوادگی : حمیدرضا رحیمدادي فرزند عبدالقادر نش��انی اس��تان خراس��ان رضوي - 
شهرستان تایباد - شهر تایباد - خیابان بهشتي- کوچه سجاد - پالک 10 

2- حامد معصوم شاهی مجهول المکان
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم لهم 

محکوم به
بسمه تعالي 

بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه محکوم علیه محکوم است 
ب��ه خوانده ردیف اول آقای حمیدرضا رحیمدادی ریزه ئی به پرداخت هزینه ی تنظیم س��ند و هزینه 
دادرسی و خوانده ردیف پنجم آقای حامد معصوم شاهی را به الزام در یکی از دفاتر اسناد رسمی تایباد 
و تنظیم و انتقال سند خودرو مزبور با مشخصات مندرج در متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی 
یکدستگاه خودرو سواری پژو405 مدل 1385 به شماره پالک 32- 217 ه� 41 مقوم به 90/000/000 

ریال بانضمام خسارات دادرسی به نفع خواهان( و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت
مهدی حیدری       

محمد باری
مسئول دفتر شعبه 3 شورای حل اختالف تایباد

قاضی شعبه 3 شورای حل اختالف تایباد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

1-ظ��رف ده روز مفاد آن��را بموقع اجرا گذارد)م��اده 34 قانون اجراي احکام مدن��ي(. 2-ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد.3-مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باش��د. 
چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني با خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي 
مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرس��ت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک س��ال قبل از طرح دعواي 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مي 
ش��ود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(.4-خودداري محکوم علیه از اعالم کامل 
ص��ورت ام��وال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پي دارد.)ماده 34 قانون 
اج��راي اح��کام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اج��راي محکومیت مالي1394(5-انتقال 

م��ال به دیگ��ري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون 
کافي نباش��د موجب مجازات تعزیري درجه ش��ش ی��ا جزاي نقدي معادل نصف محک��وم به یا هر دو 
مجازات مي ش��ود. )ماده 21 قانون نحوه اجراي محکومی��ت مالي1394(.6-چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت س��ي روز ارائه ش��ود آزادي محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفي کفیل توس��ط محکوم علیه خواه��د بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 

1394("  آ-9901879

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره 139860308001004369 � 1398/11/28 هیئت 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حس��ن ش��بانی فرزند موس��ی  
بش��ماره شناسنامه 294 وش��ماره ملی 0650493291  نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
134/2 متر مربع قس��متی از پالک 1396 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت عیسی دستگردی  
محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9901272

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/02/31                          تاریخ انتشار نوبت دوم  :1399/03/18
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از امالک تایباد واقع در بخش ۱4 مشهد
حوزه ثبتی تایباد سال 1399

پی��رو آگهی ه��ای قبلی و بموج��ب ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود ش��ماره های زی��ر بخش چهارده 
مشهد

پالک 18- اصلی مزرعه چشمه اسدآباد
ششدانگ مزرعه چشمه اسدآباد بمدار دوازده سهم بنام آقای سیدحسین سیدالحسینی فرزند آقابزرگ 
به وکالت خانم آس��یه حسینی فرزند حس��ین بموجب وکالت نامه شماره 35922- 1393/1/25 دفتر 

اسناد رسمی 38 مشهد و غیره
روز چهارشنبه مورخ 1399/4/18 قبل از ظهر در محل انجام خواهد شد.

ل��ذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین ش��ماره فوق الذکر بوس��یله این 
آگه��ی اخط��ار میگردد که در روز و س��اعت مقرر باال در محل حضور بهم رس��انید، چنانچه هر یک از 
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباش��ند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک 
مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون 
ثبت فقط س��ی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد ش��د و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضین میبایس��ت از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد تایباد ظرف 
یک  ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ 

و به این اداره تسلیم نمایند. آ-9901880
تاریخ انتشار: روز یکشنبه مورخ 1399/3/18

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی نوبتی اصالحی
پیرو آگهی شماره 8946- 1398/2/2 روزنامه قدس سه ماهه چهارم سال 1397 مستند به تبصره یک 
ماده 25 اصالحی قانون ثبت امالکی که آگهی نوبتی آنها باید تجدید گردد با ذکر نوع ملک و ش��ماره 

مورد تقاضا برای اطالع عموم بشرح ذیل آگهی می گردد:
پالک 18- اصلی مزرعه چشمه اسدآباد بخش 14 مشهد شهرستان تایباد

اظهارنامه پالک مزبور بر اس��اس گزارش اصالحی و دس��تور ذیل آن به شرح فوق اصالح گردید که در 
آگهی قبلی کلمه مزرعه از قلم افتاده بود.

این آگهی در یک نوبت به مدت 30 روز منتشر میگردد. لذا برابر ماده 17 قانون ثبت کسانیکه بر امالک 
آگهی شده فوق واخواهی دارند و یا بین آنها و متقاضیان ثبت در دادگاه اقامه دعوی نموده اند یا مدعی 
مالکیت میباشند اعتراض خود را از تاریخ انتشار به مدت 30 روز به مرجع قضایی تسلیم و گواهی مشعر 
مبنی بر طرح اقامه دعوی را به این اداره تس��لیم در غیر این صورت برابر مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد. ضمناً مهلت اعتراض از تاریخ اولین انتشار یکماه میباشد. آ-9901881
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده
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حذف ســه دهک یارانه ای صاحب درآمد بارها و بارها از سوی دولت عنوان شده 
، اما این موضوع هیچ گاه روند عملیاتی و واقعی به خود نگرفته اســت. در حالی 
کــه از همان ابتدای امر باید هیچ ثروتمنــدی یارانه دریافت نمی کرد و یارانه به 
صورت مستقیم به خانوارهایی که شغل ندارند، سرپرستان زن خانوار یا معلوالن 
و روســتاییان نیازمند، داده می شد. یارانه ای که به شهرنشــینان دارای درآمد 
داده می شــود به مثابه فقیرتر کردن جمعیتی اســت که برای یافتن یک لقمه 
نان راهی شهرهای مختلف کشور می شوند تا کاری برای امرارمعاش پیدا کنند. 
روســتاییانی که از یارانه های خاص خود محروم هســتند، روستاییانی که برای 
کشــاورزی و دامداری به آن ها یارانه داده نمی شــود، راه کالنشهرها را در پیش 
می گیرند و با افزایش حاشیه نشینی، تبعات مختلفی بر پیکره اقتصاد روستایی، 
کشاورزی و دامداری کشور وارد می کنند. از سوی دیگر حاشیه نشینی پیامدهای 
اجتماعی و فرهنگی مختلفی به دلیل احاطه شــدن در فقر اقتصادی به دنبال 
دارد. از این جهت بهتر اســت دولت با شناسایی روســتاییان نیازمند به یارانه 
و حمایت از آن ها، موضوع اشــتغال روســتاها را موردنظر قرار دهد تا با تزریق 
یارانه دهک های برخوردار شــهری به روســتاییان نیازمند، تولید موادغذایی و 
خودکفایی در تولید موادغذایی را به دســت روستاییان به منصه ظهور برساند.

حمایت از روســتاییان و ارائه یارانه های الزم به این قشــر زحمتکش به معنای 
حمایت از تولید مواد الزم برای کارخانجات بزرگ و بسترسازی برای امنیت غذایی 
کشور اســت. در حالی که دولت قبلی و دولت کنونی به جای چنین حمایتی، 
یارانه ها را به افراد پردرآمدی می دهند که ماهیانه میلیون ها تومان حقوق و پاداش 
دریافت می کنند. بی توجهی به حمایت های یارانه ای متفاوت از روستاهای کشور 
به معنای بی توجهی به اقتصاد بزرگ روســتایی اســت که دامنه آن حوزه های 
مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور را پوشش می دهد. دولت باید شرایط پرداخت 
یارانــه را به دهک های مختلف جامعه تغییر دهد، یعنی به جای پرداخت یارانه 
به گروه های مختلف جامعه، یارانه نقدی و سبدهای حمایتی معیشتی را خاص 
زنان سرپرست خانوار، سربازان متأهل و خانوارهای فقیر و کشاورز روستایی کند. 
دانشجویان متأهلی که کاری پیدا نمی کنند باید مشموالن واقعی دریافت یارانه 
باشند، نه کارمندانی که حقوق و درآمدهای باال دریافت می کنند. متأسفانه 3هزار 
میلیــارد تومان از یارانه ای که دولت در حال حاضر پرداخت می کند به دســت 
گروه هایی می رسد که اصاًل نیازی به دریافت یارانه ندارند. این حاتم بخشی های 
دولت به ضرر منافع اقتصادی کشور است و تداوم آن، افزایش حاشیه نشینی و فقر 

گسترده را در کشور به دنبال خواهد داشت. 

شاخص بورس رکورد تاریخی خود را شکست©
تسنیم: شاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار سرمایه با ثبت رشد ۴۰هزار 
و 3۲۲واحدی به باالترین رکورد تاریخی خود دست یافت.در جریان دادوستدهای 
دیروز بازارســرمایه بیش از 9میلیارد و 317میلیون سهم و حق تقدم به  ارزشی 
افزون بر 7هزار و 7۰۲میلیارد تومان در بیش از یک میلیون و 11۴هزار نوبت مورد 
داد و ســتد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۴۰هزار و 3۲۲واحدی در ارتفاع 
یک میلیون و 68هزار و 86۰ واحد قرار گرفت. بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار 
ســهام در روز گذشته به نام نمادهای معامالتی شرکت های صنایع پتروشیمی 
خلیج فــارس، فوالد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران شــد و در مقابل 
شرکت های کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، کارخانجات تولیدی شهید قندی 
و پارس مینو با افت خود، مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.شاخص های 
اصلی بازار ســرمایه هم روز مثبتی را پشت  سر گذاشتند؛ به  طوری که شاخص 
ـ ارزشی( 1۰هزار و 7۰6واحد، کل )هم وزن( 1۰هزار و 373واحد،  قیمت )وزنیـ 
قیمت )هم وزن( 6هزار و 861 واحد، آزاد شناور 53هزار و ۴39واحد و شاخص های 
بازار اول و دوم نیز به  ترتیب 3۰هزار و ۲69و 78هزار و 3۴1 واحد رشــد کردند.

براســاس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایــران هم با معامله یک میلیارد و 
898میلیون ورقه به  ارزش 3هزار و 686میلیارد تومان در 5۰3هزار نوبت، شاخص 
فرابورس )آیفکس( 389واحد رشد کرد و در ارتفاع 1۲هزار و 86 واحد قرار گرفت.

قدرت خریدخانه در گروافزایش دستمزد کارگران وکاهش هزینه ساخت

حق ناچیز مسکن ودرد خانه به دوشی  
 اقتصاد/ زهرا طوســی  در حالی که شورای 
عالی کار چالش افزایش دســتمزد کارگران را به 
چانه زنی روی افزایش حق مسکن تنزل داده است، 
۴۰میلیون کارگر ایرانی حساب و کتاب می کنند 
که با تورم ۴۲درصدی چطور می شــود هم اجاره 
خانه پرداخت کرد و هم برای سفره عیالواری نان 

خرید.
افزایش ۲1درصدی حقوق کارگران در ســال 99 
با اعتراض نمایندگان جامعه کارگری مواجه شده، 
چــون آن را مغایر نرخ تورم ۴۲درصدی می دانند. 
کارگران ادعا می کنند مــاده ۴1 قانون کار یعنی 
توجه به نرخ تورم و حداقل ســبد معیشــت در 
مصوبه دســتمزد رعایت نشده است و این افزایش 
حداقلی مزد 99 به شکاف بیشتر بین دخل و خرج 
1۴میلیون سرپرست خانوار حداقلی بگیر در جامعه 

منجر خواهد شد. 
شورای عالی کار اما به جای حل پارادوکس کاهش 
ارزش پــول ملی و قدرت خریــد کارگر تصمیم 
گرفته اســت این واقعیت را کنار گذاشته و هزینه 
مســکن کارگران را که در حال حاضر 1۰۰ هزار 
تومان اســت، افزایش دهد. اما کارگران می گویند 
حق مسکن با هر میزان افزایشی که روبه رو شود، 
تنها یک قلم از بسته مزدی محسوب می شود که 
برای همه اقشــار کارگری اعمال نمی شود و اغلب 

کارفرمایان به راحتی روی آن را قلم می گیرند.
با وجود اینکه مسکن مهم ترین کاال در سبد خانوار 
کارگری اســت، اما نگاه غیرواقع بینانه متولیان به 
قدرت خرید مردم ســبب شــده تا خانه دار شدن 
کــه بماند، حتی اجاره نشــینی هم بــرای طبقه 

کم برخوردار نوعی اعیان نشینی محسوب شود.
طبق آمارهاي جهانی نسبت قیمت خانه به درآمد 
متوسط خانوار ایراني 1۲ برابر است و در رده بندي 
شاخص توانایي تأمین مسکن، در بین 9۰ کشور، 
در رتبه هشــتاد و چهارم قــرار داریم. هم اکنون 

میانگین قیمت مسکن شهر 
تهران در اردیبهشــت ماه 
1399 به 16میلیون و 97۰ 
هزار تومان در هر مترمربع 
رســید که نســبت به ماه 
قبل 11درصد و نسبت به 
ماه مشابه سال قبل 33/9 

درصد رشد نشان داد. 
براساس آخرین سرشماری، 
به طور متوســط جمعیت 

اجاره نشــین به جمعیت صاحب خانه در مقیاس 
کشــوری 31/7درصد و در مقیاس شــهر تهران 
۴3/5درصد برآورد شــده است. با این احتساب در 
کالنشهرها نزدیک به 5۰ درصد جمعیت شهر را 

اجاره نشــین ها به خود اختصاص داده اند. در این 
میان محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی، بی توجه 
به کاهش ارزش پول ملی و از دســت رفتن قدرت 
خرید مردم، همچنان روی حرفی که سال گذشته 
هم آن را تکرار کرد، باقی مانده و اصرار دارد بهترین 
راهکار برای مقابله با گرانی، نخریدن مسکن است. 
مســئوالن با اینکه خــود اذعان دارند بخشــی از 
مشــکالت امروز بازار مسکن و به تبع آن اجاره بها 
به دلیــل عدم عرضــه و تولید کافی مســکن در 
سال های گذشته اســت، باز هم در تالش هستند 
روی ایــن موضوع ســرپوش بگذارند 
و ادعــا می کنند با اجــرای طرح ملی 
مســکن تالش خواهند کرد تا بخشی 
از کمبودها در تولید ناکافی مسکن در 
سال های گذشته جبران شود. در حالی 
کــه در طرح ملی مســکن ۴۰۰ هزار 
واحد مسکونی ساخته می شود و کشور 
هر ســال با 8۰۰ هزار تقاضای جدید 
روبه روست که بر تقاضای انباشته شده 
سال های گذشته افزوده می شود.به قول 
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان، 
اگــر دولت قصد افزایش قــدرت خرید متقاضیان 
مسکن را دارد، ابتدا دستمزدها و سپس هزینه های 
تولید مســکن را کاهش دهد، چرا که 5۰ ســال 

برای باال بردن قدرت خرید به دنبال افزایش سقف 
تسهیالت رفته ایم و نتیجه ای نیز از آن نگرفته ایم و 
امروز گرانی مسکن و ناتوانی دهک های یک تا هفت 
در خرید مســکن، وضعیت این قشر را به گونه ای 
بغرنج کرده اســت که آن ها نه برای خرید خانه که 
بــرای پرداخت رهن و اجاره بــه صاحبخانه برای 
دریافت وام اقدام می کنند. به گفته مهدی غالمی، 
کارشناس مســکن، اگر دولت به دنبال حمایت از 
متقاضیان مصرفی بازار مسکن برای صاحب خانه 
شــدن و همچنین تشویق سرمایه گذاران به تولید 
مسکن است، باید سیاســت های خود را به سمت 
حمایت از تولید و عرضه مسکن و کاهش هزینه های 
ساخت مسکن و مقابله با سوداگران این بازار ببرد. 
فرهاد بیضایی، دیگر کارشــناس بازار مسکن نیز 
می گوید: بحث داللی و ســوداگری در بازار مسکن 
منجر به تعیین قیمت و ســطح تقاضا می شــود، 

بنابراین نمی توانیم تقاضای مصرفی و خانوارهایی 
که در بازار برای تهیه مسکن مصرفی حضور دارند 
را عامل تأثیرگذاری بدانیم و بگوییم که چون گران 
اســت نخرید تا ارزان شــود یا برعکس. چنان که 
آمارهای سرشماری 85 و 95 نشان می دهد تقریباً 
7۰ درصد تقاضای مسکن در این سال ها تقاضای 
کسانی بوده است که خانه های دوم و سوم و بیشتر 
از این تعداد را می خواســتند و تنهــا 3۰درصد از 
کســانی که در این بازار حضور داشتند، خانه اولی 
بودند.خوب اســت بدانید با توجــه به تقاضاهای 
جدید، نوسازی بافت های فرســوده، ذخیره بازار و 
کمبود فعلی مسکن در کشور، تا سال 1۴۰5 نیاز به 
تزریق ۲۲ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که 
تنها با ابزارهای حمایتی برای ساخت مسکن ارزان و 
ابزارهای مالیاتی برای جلوگیری از ورود سفته بازان 

به بازار مسکن، می توان آن را مدیریت کرد.

 بازار مسکن و اجاره بها
 قانونمند می شود 

برای سفارش به نخریدن باید 
برنامه و استدالل داشت

 تحریم خرید مسکن 
غیرممکن است

 آه مستأجران 
بلند شد 

افزایش حق مسکن، درد 
کارگران  را دوا  نمی کند

معاون  محمودزاده،  محمود 
وزیر راه و شهرسازی، از تهیه 
الیحه قانونمنــد کردن بازار 
مســکن و اجاره بها خبر داد 

و گفــت: معتقدیم اگر برای دهک های چهار تا 
هفت اقدامی در خصوص تأمین مسکن انجام 
نشود، آن ها دچار مشکالت جدی برای تأمین 
مســکن و پرداخت اجاره بها خواهند شــد. به 
همین دلیل الیحه قانونمند کردن بازار مسکن 
و اجاره بها در حال پیگیری اســت. وی تصریح 
کرد:هدف از تدوین الیحه قانونمند کردن بازار 
مســکن و اجاره بها، تعیین قیمت نیست، بلکه 
ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها مدنظر است .

مصطفی قلی خسروی، رئیس 
اتحادیــه مشــاوران امالک 
، درباره توصیــه وزیر راه و 
شهرســازی مبنی بر خرید 

نکردن مسکن با نرخ های کنونی گفت: شاید با 
کاهش معامالت در کوتاه مدت نرخ ها تا حدودی 
به ثبات برسد، اما در میان مدت و بلندمدت باید 
برنامه داشته باشیم. وی افزود: ایشان باید برای 
توصیه خود اســتدالل بیــاورد. مثالً بگوید در 
آینده نزدیک قرار است میزان قابل توجهی واحد 
مسکونی جدید وارد بازار شود یا درباره آخرین 
وضعیت طرح اقدام ملی مسکن و تأثیرگذاری 

این پروژه بر بازار صحبت می کرد. 

مهدی روان شادنیا، کارشناس 
بازار مسکن، تحریم خرید را 
غیرممکن دانســت و گفت: 
سه نوع قشر در بازار مسکن 

با انگیزه های متفاوتی حضور دارند. یکی قشــر 
مصرف کننده که اگر به سمت خرید نرود وارد 
بازار اجاره می شود و تأثیر بازار اجاره در بخش 
فروش نیز خود را نشــان می دهد. قشــر دوم 
ســوداگران  هستند که دنبال سود می گردند و 
در بازارهای مختلف جابه جا می شوند. مخاطب 
سوم، سرمایه گذاران  هستند که در هر شرایطی 
در بازار مسکن حضور دارند. بنابراین هماهنگی 

بین این سه قشر تقریباً غیرممکن است .

نایب رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک با اشــاره بــه اینکه 
اجاره نشــینی از ۲۲ به ۴۲ 
درصد رســیده است، گفت: 

بارها در رابطه با دغدغه های مردم در این بخش 
هشدار دادیم، اما گوش شــنوایی نبود. حسام 
عقبایی با بیان اینکه مردم با ارقام نجومی و رشد 
نامتعارف رو به رو شدند، افزود: موجرین با توجه 
به تورم عمومی و رشد قیمت ها، هنگام مواجهه 
با مشاوران مسکن همه کاالها از جمله سوخت، 
اسنپ و هر چه گران شده را به نوعی از مستأجر 
خود می خواهند دریافت کنند تا این خأل را پر 

کنند و آه مستأجران بلند شده است.

ناصــر چمنــی، نماینــده 
کارگران در شورای  جامعه 
عالــی کار گفــت: ســفره 
جامعه کارگری خالی است 

و افزایش حق مسکن درد جامعه کارگری را 
دوا نمی کند و در این شرایط باید قانون اجرا 
شــود. نماینده کارگران در شورای عالی کار 
با بیان اینکه به افزایــش 1۰۰ تا ۲۰۰ هزار 
تومانی حق مســکن کارگران فکر نمی کنیم، 
گفــت: تأکید ما اجرای مــاده ۴1 قانون کار 
و افزایش حداقل هاســت، ولی اگر پیشنهاد 
خوبی در خصوص افزایش حق مســکن ارائه 

شود، شاید بپذیریم.

چهره ها

 با توجه به تقاضاهای 
جدید و کمبود فعلی 
مسکن در کشور، 
تا سال ۱۴۰۵ نیاز به 
تزریق ۲۲ میلیون 
واحد مسکونی در 
کشور داریم

بــــــــرش

قیمت شکر مشخص شد   تسنیم:بهمن دانایی، دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران با ارسال نامه ای به مدیران شرکت های قند نوشت: به استحضار می رساند براساس 
بند 5 مصوبه 12 خرداد سال جاری جلسه کارگروه تنظیم بازار ابالغی مورخ 15 خرداد سال جاری از سوی سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم بازار قیمت مصوب 

شرکت تولید داخل برای سال 1399 به ازای هر کیلوگرم درب کارخانه به مبلغ 6هزار و 300 تومان تعیین و تصویب شده است.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

  میثم موسایی، اقتصاددان 

  یکشنبه 18 خرداد 1399  15 شوال 1441 7 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9262

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )867002(

آگهی تغییرات شرکت بنا صنعت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 17701 و شناسه ملی 10380332720

به کدملی 0888971184 بسمت  بلوچی  ابراهیم   : به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,04,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
رئیس هیئت مدیره و محمدرضا نیستانی به کدملی 0937262080 به سمت مدیرعامل )خارج از ترکیب هیئت مدیره ( و فاطمه نیستانی 
به کدملی 0933090749 بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم خانزاده شادلوی سفلی به کدملی 0932985841 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره شرکت تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره ونائب رئیس 

و مهر شرکت معتبر است .
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آگهی تغییرات شرکت خدماتی شهرک صنعتی چرمشهر مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 53517 و شناسه ملی 14004677318

تصمیمات  صنعتی خراسان رضوی  مورخ 1398,05,07 شرکت شهرکهای  نامه شماره 10785  و  مورخ 1397,12,14  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
ذیل اتخاذ شد : شرکت یکتا الیاف شرق شماره ثبت 49454 شناسه ملی 14103806592 بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای رضا عابدیان کد 
ملی:0931544548 شرکت صنایع پوست و چرم پویا صدر توس به شماره ثبت 32330 شناسه ملی: 10380475407 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره به 
نمایندگی آقای مهدی ارزانیان کد ملی: 09313843470 شرکت توس چرم شرق به شماره ثبت 1093 شناسه ملی 10380116625 بسمت عضو هیئت مدیره 
به نمایندگی آقای جعفر چیتی زاده کد ملی: 0940508818 شرکت چرم مشهد به شماره ثبت13231 شناسه ملی10101706322 بسمت رئیس هیئت مدیره 
به نمایندگی آقای بابک مصری کد ملی: 0452315328 آقای فریزاد برجسته کاریزکی کد ملی: 0938478575 بسمت عضو هیئت مدیره شرکت نوید چرم 
ایرانیان به شماره ثبت 55874 شناسه ملی:14005259670 بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی آقای احمد صادقی کد ملی: 0779871839 شرکت گروه 
صنعتی بازرگانی الماس شایان آسیا به شماره ثبت 41565 شناسه ملی: 10380573644 بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی آقای داوود بهنام کد ملی 
0055656803 آقای غالمرضا جاهدی کد ملی: 0936520728 بسمت مدیر عامل)خارج از ترکیب هیئت مدیره( برای مدت باقی مانده تصدی تا تاریخ 
1399,10,30 تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و متغیر رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )867007(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )867008(

 آگهی تغییرات شرکت بنا صنعت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 17701 و شناسه ملی 10380332720

ملی  شماره  به  بلوچی  ابراهیم   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1379,04,10 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
0888971184 و ابراهیم خانزاده شادلوی سفلی به شماره ملی 0932985841 و خانم فاطمه نیستانی به شماره ملی 0933090749 
به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سید صابر ایوبی به کدملی 0921771584 و امیر احمدی 
جیوان به کدملی 3392084451 به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . 

روزنامه وطن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )867083(

 آگهی تغییرات شرکت ارم پارت گیتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35767 و شناسه ملی 10380512403

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,05,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای امیر آقایی کاجو به کد ملی 
نایب  سمت  به   0940036762 ملی  کد  به  شیری  سعیده  خانم  مدیره  هیئت  عضو  و  عامل  مدیر  سمت  به   0073092843
رئیس هیئت مدیره خانم ریحانه حسینی به کد ملی0942529499 به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال 
انتخاب گردیده اند. وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء ثابت مدیر عامل، متغییر رئیس هیئت 

مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

,ع
99

01
90

3

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )866973(

 آگهی تغییرات شرکت نان قدس رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 840 و شناسه ملی 10380098441

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,01,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - نام شرکت به " صنایع غذایی رضوی " تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید. 2 - موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: تولید فرآوری ، بسته بندی ، توزیع ، فروش ، 
صادرات و واردات انواع محصوالت و تجهیزات - احداث ، خرید ، مشارکت و یا اجاره واحدهای تولیدی - مدیریت زنجیره تامین ، برون سپاری و تولید بدون 
کارخانه - مدیریت نشان ) برند ( - ایجاد واحدهای مطالعاتی و آزمایشگاههای مرجع به منظور ارائه خدمات و فروش دانش فنی - انجام کلیه امور اقتصادی ، گمرکی 
، ترخیص کاال ، خدمات انبارداری ، تخلیه ، بارگیری - اخذ نمایندگی یا مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی ، فناوری و فناوری پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد 3 - ماده 50 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصالح گردید 

س
,  9

90
18

91

آب  فول  حفاری  شرکت  تغییرات  آگهی   
 1956 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 

و شناسه ملی 10380161414

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
تصمیمات   1398,10,16 مورخ  العاده  فوق 
ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد 
ثبتی مشهد به آدرس بلوار شهید صادقی - 
خیابان شهید صادقی 13 ) شهید اسفندیانی(
تغییر   9184943788 پستی  کد   66 پالک   
اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت 

گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
)866957(

س
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

شرکت صنایع سلولزی عدالت 
)سهامی خاص(

از کلی��ه س��هامداران دع��وت می گ��ردد راس 
س��اعت 9 صبح 29 خرداد 1399 در محل قانونی 
شرکت در مش��هد حضور بهم رسانند. موضوع 
جلس��ه: انتخاب هیئت مدیره، کاهش سرمایه، 
واگ��ذاری ام��وال، انح��الل ش��رکت و اص��الح 

مواردی از اساسنامه.
 امیر شالچی طوسی

ع 9
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت بیتا همیار تجارت امین

 به شماره ثبت 64157 
رأس س��اعت 10 صب��ح 99/4/1 در مح��ل دفتر 
ش��رکت به آدرس مش��هد- رضاش��هر خاقانی 
29/3 خیابان دقیقی 19 پ 2/1 با دستورجلسه 

زیر تشکیل می گردد.
از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود 

با کارت شناسایی حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- تغییر در بند 32 اساسنامه و کاهش تعداد 
اعضاء هیئت مدیره از 5 نفر به 3 نفر

2- تضمین سهام اعضاء جهت داد و ستد با شرکت
تذک��ر: در صورتیکه حضور عضوی در جلس��ه 
مذکور میس��ر نباشد )فوت یا غیبت( می تواند 
ح��ق رأی خود را ب��ه موجب وکالتنام��ه )عادی 
ی��ا محضری- عضو فوت ش��ده معرف��ی یکی از 
وراث به تأیی��د تمامی وراث( به عضو دیگر یا 

نماینده تام االختیار واگذار نماید.  
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت

 ساراناز طهماسبی 
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 س��ازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 
کش��اورزی ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد 
نس��بت ب��ه مزای��ده پارکین��گ ماش��ین آالت 
س��نگین برای م��دت دو س��ال و تجدیدمزایده 
رس��توران پ��ارک بهمن ب��رای مدت 5س��ال با 
قیمت کارشناس��ی بصورت ره��ن و اجاره بطور 
کتبی اق��دام نماید.متقاضیان می توانند برای 
کسب اطالع بیش��تربه ساختمان اداری سازمان 
به نشانی س��بزوار-میدان کارگر-ضلع شرقی 
پارک جانبازان مراجعه و یا با شماره تلفن های 
44281311-44291141 تم��اس حاص��ل نمایند.

آخرین مهلت تحویل پیش��نهادات به دبیرخانه 
س��ازمان ت��ا پایان وقت اداری روزس��ه ش��نبه 
باشد.پیش��نهادات واصله  م��ی  مورخ99/4/3 
روز چهارش��نبه مورخ99/04/04رأس س��اعت 

8صبح بازگشایی می گردد.
احسان امامی رئیس سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی ,ع
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آگهی مزایده و تجدید مزایده 
»نوبت اول«
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 سپرده گذاری ۲۵۰هزار خیر و نیکوکار در صندوق امداد والیت  مهر: رئیس کمیته امداد از سپرده گذاری ۲۵۰هزار خیر در صندوق قرض الحسنه امداد والیت خبر داد و گفت: با مشارکت مردم 
نیکوکار، سال گذشته ۳۷۰هزار فقره وام قرض الحسنه به نیازمندان پرداخت شد.سیدمرتضی بختیاری با بیان اینکه این خیران بیش از ۵۰۰میلیارد تومان در صندوق قرض الحسنه امدادوالیت سپرده گذاری 

کرده اند، تأکید کرد: در مجموع حدود 4میلیون سپرده به ارزش ۱۷میلیارد تومان در صندوق امداد والیت سپرده گذاری شده که از این محل وام قرض الحسنه به نیازمندان پرداخت می شود.

ادعای تازه محققان 

احتمال ابتال به کرونا در افراد طاس بیشتر است!©
تسنیم: براســاس اعالم سایت »مترو« 
تحقیقات تازه نشان می دهد مردانی که 
موی سر کمتری دارند بیشتر در معرض 

خطر ابتال به کرونا قرار خواهند داشت!
»کارلوس ومبیر«  استاد دانشگاه براون با 
تأیید این مطلب گفت: نتایج دو تحقیق 
ما در اســپانیا نشــان می دهد مردانی 

که طاس هســتند بیشتر از دیگران به کرونا مبتال می شوند! در تحقیق نخست 
مشخص شد 71درصد مردانی که به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان های اسپانیا 
بستری بوده اند، طاس هستند و در تحقیق دوم در سطح بیمارستان های مادرید 

مشخص شد 79درصد از  مردان مبتال به کرونا، طاس بوده اند.
به گفته محققان، مشــخص شدن دلیل ابتالی بیشــتر افراد طاس به کرونا به 
بررسی های بیشتری نیاز دارد. تاکنون 6میلیون و 851هزار و 717 نفر در جهان به 
کرونا مبتال شده اند که از این تعداد 398هزار و 260 نفر جان خود را از دست داده اند.

سازمان بهداشت جهانی:

دولت ها استفاده از ماسک را  اجباری کنند©
فارس: ســازمان بهداشــت جهانی در 
خود  شده  به روزرســانی  دستورالعمل 
از دولت ها خواســت استفاده از ماسک 
صورت در مناطــق عمومی را اجباری 
کننــد . این ســازمان توصیه می کند، 
دولت ها در مناطقی که دچار شــیوع 
گسترده ویروس کرونا هستند استفاده 
از ماسک های غیرپزشکی را در وسایل 

حمل و نقل عمومی، مغازه ها و مکان های دیگری که رعایت فاصله اجتماعی دشوار 
است، اجباری کنند.

به طور عادی، افراد باالی 60 ســال یا افرادی که شرایط بهداشتی خاص دارند، 
باید در مکان های عمومی ماسک های پزشکی بپوشند، در حالی که همه کارکنان 

مراکز درمانی نیز باید از آن ها استفاده کنند.
رعایت این دستورالعمل برای همه افراد شاغل در مراکز درمانی اجباری است، نه 

فقط  آن هایی که با بیماران مبتال به کووید 19 سر و کار دارند.
تدروس آدهانوم، رئیس سازمان بهداشت جهانی، نسبت به جدی گرفتن نقش 
ماسک های صورت در کاهش شیوع ویروس کرونا هشدار داد و تأکید کرد: آن ها 

تنها بخشی از یک استراتژی جامع برای شکستن بیماری کووید 19 هستند.

آتش سوزی جنگل ها مسئله امنیتی شود©
جنگل های ایران در مناطق خشــک و نیمه خشک جهان و در عرض 25 تا 40 
درجه نیمکره شمالی؛ یعنی جایی که به آن کمربند خشک جهان می گویند، قرار 
گرفته اند. بنابراین موقعیت راهبردی بسیار ارزشمند و بی رقیبی دارند. بخشی از 
این جنگل ها قدیمی ترین جنگل های جهان به شمار می روند که از عصر یخبندان 
طی چند میلیون ســال پیش توانسته اند جان سالم به در ببرند. به همین دلیل 
بخش هایی از این جنگل ها به عنوان میراث طبیعی در یونسکو به ثبت رسیده اند. 
میزان رویشــگاه های جنگلی در ایران به نسبت جمعیت کشور حدود 17صدم 
هکتار در ازای هر ایرانی برآورد می شود. با توجه به میانگین جهانی که سهم هر 
یک از ساکنان کره زمین را حدود هشت دهم هکتار مشخص کرده است، به این 
نتیجه می رســیم که میزان سرانه جنگل در ایران کمتر از یک چهارم متوسط 
جهانی اســت. به همین دلیل ضرورت توجه به حفظ و نگهداری از جنگل های 

ایرانی چهار برابر متوسط جهانی است.  
جنگل های زاگرس که این روزها در معرض آتش سوزی های گسترده قرار گرفته 

است، عامل تولید 45درصد آب شیرین کشور هستند.
 یعنی اگر کارون، کرخه، جزائین، مارون، زهره، سفیدرود، زرینه رود، زاینده رود، 
کاماســیاب و ســیروان بخواهند به حیات خود ادامه دهند، نیازمند حفاظت و 
حراســت بیشــتری هســتند. به همین دلیل از جنگل های ایــران به عنوان 
جنگل هایی غیرقابل ارزش گذاری نام برده می شــود که واجد باالترین درجه در 

رتبه بندی های محیط زیستی است.
اصل پنجاهم قانون اساسی کشورمان با تأکید بر اهمیت حفظ جنگل ها تصریح 
می کند: »حفظ محیط زیســت الزمه حیات اجتماعی رو به رشــد مردم ایران 
اســت«. اما با این حال متأسفانه در پروتکل های نیروهای نظامی ما بر این نکته 
اشــاره شده است که این نیروها تنها می توانند برای مسائل امنیتی و راهبردی 
از تجهیزات خود اســتفاده کنند و در ســایر موارد باید دستگاه سفارش دهنده 
حق الزحمه آن ها را پرداخت کند، بنابراین از آنجا که مهار آتش سوزی ها در شمار 
مسائل امنیتی تعریف نشده است به این موضوع توجهی نمی شود غافل از اینکه 
نابودی جنگل ها تبعاتی نظیر تنش های امنیتی، مهاجرت و نابودی منابع آب را 
به همراه دارد. به همین دلیل یکی از مطالبات جدی مؤسسه تحقیقات جنگل ها 
و مراتع کشور این است که مهار آتش سوزی جنگل ها نیز در شمار مسائل امنیتی 
کشور قرار گیرد تا شاهد تعلل در اعزام تجهیزات و نیروی متخصص برای مهار 

آتش در این مناطق نباشیم.
عالوه بر این متأسفانه جنگل بانان کشور برای مهار آتش همچنان از تجهیزات 
ابتدایی نظیر موتور پمپ های پاششــی که روی کوله پشتی ها استفاده می شود، 
اســتفاده می کنند و حتی از تجهیزات ابتدایی همچون کفش، لباس، دستکش 
و ماســک ضد حریق برای مقابله با آتش سوزی در جنگل ها محروم هستند و 
نمی توانیم این امکانات را برای داوطلبانی که به صورت خودجوش برای خاموش 

کردن آتش جنگل ها همکاری می کنند، فراهم کنیم.
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
در شمار ضعیف ترین و فقیرترین ســازمان های زیرمجموعه دولت هستند که 
در اغلب مواقع حتی هزینه تأمین پوتین و تأمین بنزین خودروهای ســازمانی 
محیط بان ها و جنگل بان ها را ندارند چه برسد به اینکه بخواهند تجهیزات به روز 
برای کنترل و نظارت از راه دور داشته باشند تا بتوانند همه عرصه های جنگلی 
کشور را پایش کنند. متأسفانه ما هنوز نتوانسته ایم یک شماره تلفن سه رقمی 
در اختیار مردم قرار دهیم تا آن ها بتوانند در صورت مشاهده حادثه و یا تخلف 

آن را به نیروهای امدادی سازمان گزارش دهند. 
آنچه در این مجال اهمیت دارد ضرورت ارتقای ســازمان های حفاظت محیط 
زیست و منابع طبیعی کشور به دو وزارتخانه مستقل و پرقدرت به عنوان وزارت 
حفاظت از محیط زیســت با محوریت حفظ و نگهداری از تنوع زیستی جانوری 
و همچنین وزارت جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور با محوریت حفاظت از 

جنگل ها و منابع طبیعی است.
 اکنون سازمان محیط زیست و منابع طبیعی کشور زیرمجموعه یک وزارتخانه 
اجرایی با عنوان جهاد کشاورزی است. در حال حاضر رسالت اصلی این وزارتخانه 
توسعه تولیدات کشــاورزی عنوان شده که با اصل حفاظت از محیط زیست و 
منابع طبیعی در تعارض است، زیرا تمایل دارد عرصه های منابع طبیعی بیشتری 
را تصــرف کند و تغییر کاربــری دهد تا بتواند به هدف نهایی خود یعنی تولید 
بیشتر دست یابد، بنابراین نهادهای یاد شده به طور ماهیتی با یکدیگر در تضاد 
هســتند و تا زمانی که دستگاه متولی منابع طبیعی کشور زیرمجموعه وزارت 

جهاد کشاورزی باشد، نمی توانیم شاهد تاب آوری طبیعت باشیم.

 جامعه/ اعظم طیرانی  ممسائل زیست محیطی 
در عصر حاضر مورد توجه دولت ها و کشورهای 
منابع  محدودیت  است.  گرفته  قرار  بسیاری 
بودن منابع آب، خاک  مختلف زمین، محدود 
استفاده  مورد  که  و...  معادن  و  جنگل ها  و 
شده  موجب  است  نیازهایش  رفع  برای  بشر 
و  بهره وری  اندیشه  در  آینده نگر  انسان های  تا 
باشند. منابع  این  از  بهتر  و  درست تر  استفاده 

پوشش گیاهی، مراتع، جنگل ها و فضای سبز 
در هر کشوری جزو سرمایه ها و ثروت آن جامعه 
گنجینه  این  از  حفاظت  و  می آیند  به حساب 
ارزشمند در توسعه و آبادانی کشور نقش مهمی 
جلوگیری  خاک،  و  آب  حفظ  می کند.  ایفا 
جنگل ها،  و  مراتع  توسعه  خاک،  فرسایش  از 
رودخانه ها،  زیرزمینی،  آب  منابع  افزایش 
پارک های طبیعی جنگلی، حفظ محیط زیست 
و... اهمیت زیادی در سالمت و فرایند توسعه 
بخش  که  است  حالی  در  این  دارند.  کشورها 
عمده این جنگل ها که کمتر از 7درصد مساحت 
با  همواره  داده اند  اختصاص  خود  به  را  کشور 
غیر  ساخت وسازهای  تخریب،  نظیر  خطراتی 
اصولی و آتش سوزی مواجه هستند و هر روز 
این  که  می رود  آن  بیم  گذشته  روز  از  بیش 
به  و  سرمایه سبز در آتش بی توجهی سوخته 
شود.آتش سوزی  تبدیل  خاکستر  از  انبوهی 
دیگر ضرورت  بار  زاگرس  اخیر در جنگل های 
اتخاذ تدبیری مسئوالنه را برای رفع چالش های 
میراث  این  از  صیانت  و  حفظ  راه  در  موجود 

ارزشمند کشورمان مورد تأکید قرار داد.

توسعه های بی رویه عمرانی»
هــادی کیادلیــری، دبیر 
ملــی  مرجــع  شــورای 
زیستی  تنوع  کنوانسیون 
کشــور می گوید: بیش از 
کشور  مساحت  93درصد 
در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده است. 
بنابراین تنها 7درصد کشور را جنگل ها تشکیل 
داده اند که عالوه بر فشارهای ناشی از تغییرات 
اقلیمی، به لحاظ بهره برداری های مختلفی که از 
این اکوسیستم ها می شود در معرض تهدید قرار 

دارند. 
کیادلیــری ادامه می دهــد: در منطقه زاگرس، 
جنگل هــا درصدد تهدیدهای معیشــتی نظیر 
اســتفاده از جنگل برای کشــاورزی، دامداری، 
بهره بــرداری چوب و زغال قــرار می گیرند، اما 
در جنگل های شمال اغلب توسعه های عمرانی 
بی رویه، ساخت وسازهای غیرمجاز و ویالسازی 

مطرح اســت. به همیــن دلیل بخش 
عمــده ای از ایــن جنگل هــا در حال 
بیابانی شدن است و اگر این روند ادامه 
پیدا کند، آینده خوبی را نمی توان برای 

جنگل های کشور ترسیم کرد. 
این عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات 
جنگل ها و مراتع کشــور می افزاید: در 
حال حاضر ســازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیــزداری کشــور زیــر مجموعه 
وزارت جهــاد کشــاورزی اســت که 
متأسفانه بخش عمده آسیب هایی که 

به این جنگل ها به ویژه جنگل های زاگرس وارد 
می شود، در حوزه کشاورزی است. به طوری که 
بخشی از اراضی این جنگل ها زیر کشت گندم 
است - که یکی از عوامل ایجاد حریق محسوب 
می شود - ضمن آنکه دامداری در این جنگل ها 
و همچنیــن جنگل های شــمال به یک فاجعه 

تبدیل شده است. 
وی با اشاره به اینکه تهدیدها در حوزه حفاظت 
از جنگل ها بســیار زیاد و مدافع آن یعنی وزارت 
جهاد کشاورزی بســیار کوچک و ناتوان است، 
می گوید: اگر حمایت و پشتیبانی مردم نباشد به 
طور حتم سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
نمی تواند از این عرصه حفاظت کند. البته دولت 
نیز با اجرای طرح تنفس، گام مؤثری در حفاظت 
از جنگل ها برداشته اســت که اگر این طرح به 
خوبی اجرا شــود از بسیاری تهدیدها و تجاوز به 
حریم جنگل ها- توسعه عمرانی و ساخت وسازها، 
بهره برداری هــای بی قاعده از چــوب جنگل ها، 
کشاورزی و دامپروری - پیشگیری خواهد شد. 

نظارت؛ حلقه »
مفقوده در سازمان 

جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری 

وی،  گفتــه  بــه 
بی رویه  ویالسازی های 
در جنگل های شــمال 
عامــل  بزرگ تریــن 
تخریــب این جنگل ها 
محســوب می شود که 
نظیر  بســیاری  تبعات 
تأســیس جاده و انباشــت زباله به همراه داشته و 
موجب شده بخش هایی از این اکوسیستم طبیعی و 
بسیار ارزشمند کشور به شهرک های مسکونی برای 
خوش نشین ها تبدیل شود. ضمن آنکه کارشناسان 
برداشــت چوب از این جنگل ها را در برخی مواقع 
تا 6 برابر اســتاندارد تخمین زده اند. بنابراین نبود 
نظارت مهم ترین حلقه مفقوده در سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشــور است که موجب تجاوز 
به حریم جنگل ها و بهره برداری های غیراصولی و 
سوءاستفاده های متعدد از این اکوسیستم طبیعی 
بسیار ارزشمند شده است.کیادلیری نبود ارزیابی 
فنی در ســازمان جنگل ها، مراتــع و آبخیزداری 
کشــور را یکی دیگر از نقاط ضعف این ســازمان 
عنوان می کند و می افزاید: بســیاری از زمین هایی 
کــه برای ســاماندهی دام ها به دامــداران اطراف 
جنگل ها واگذار شــد امروزه به باغ هــای میوه و 
مرکبات تبدیل شده و از آنجا که نظارت و ارزیابی 
در این حوزه صورت نمی گیرد شاهد انواع و اقسام 
سوءاستفاده ها و تجاوزها به حریم جنگل ها هستیم 

و چه بسا درختانی با قدمت 400 یا 500 ساله در 
این جنگل ها سوخته و یا قطع شده است و کمتر 
جایی را می توان در این جنگل ها دست نخورده پیدا 
کرد که به عنوان اکوسیستم طبیعی برای زیست 

گونه های جانوری باقی مانده باشد. 

ساختار تشکیالتی ضعیف یک سازمان »
احمد رحمانی، دیگر عضو 
مؤسســه  علمی  هیئــت 
تحقیقات جنگل ها و مراتع 
کشــور نیز با ابراز تأسف از 
وضعیت نابسامان نگهداری و 
حفاظت از جنگل های کشور می گوید: در ایران نوع 
جنگل ها بسیار مختلف اســت و برای حفاظت و 
نگهــداری از هر یــک از آن ها نیازمنــد نیروی 
متخصص و تجهیزات متعددی هستیم. به طوری 
که جنگل های منطقه زاگرس و جنگل های منطقه 
هیرکانی، گونه ها و اکوسیستم های متفاوتی دارند 
که ضرورت دارد مدیریت هر یک از اکوسیستم های 
مذکور با در نظر گرفتن شرایط خاص آن ها تعیین 
شود تا نیروهای انسانی با اشراف کامل بر تغییرات 
اقلیمی، از این جنگل ها نگهداری و حفاظت کنند. 
اما این در حالی است که سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور به عنوان یکی از زیرمجموعه های 
وزارت جهاد کشاورزی، قدرت اجرایی قابل قبولی 
ندارد و فاقد نیروی انسانی متخصص است.وی با 
انتقاد از ســاختار ضعیف تشــکیالت در سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، ادامه می دهد: 
این ســازمان به لحاظ مدیریتی و نیروی انسانی 
کارشناس بسیار ضعیف است به طوری که اغلب 

نیروهای این سازمان از ســایر بخش های وزارت 
جهاد کشــاورزی و بدون تخصص به این سازمان 
منتقل شــده اند، به همین دلیل این سازمان به 

سازمانی ضعیف و ناکارآمد تبدیل شده است. 

70 درصد آتش سوزی ها عامل انسانی دارند»
جمشــید محبــت خانی، 
فرمانــده یــگان حفاظت 
محیــط زیســت کشــور 
می گوید: با توجه به ســال 
آبی بسیار خوبی که در دو 
سال اخیر داشته ایم یعنی در پی افزایش بارندگی ها 
و رشد علف ها، حریق و آتش سوزی در جنگل ها 
دور از پیش بینی نبوده است و هشدارهای الزم در 
این خصوص داده شده است. سرهنگ محبت خانی 
ادامه می دهد: هشــدارهای درون سازمانی و برون 
ســازمانی الزم صادر شده اســت که هشدارهای 
درون سازمانی شــامل ارائه آموزش ها به منظور 
ایجــاد آمادگــی 100درصــد محیــط بانان و 
هماهنگی های الزم برای تأمین تجهیزات اطفای 
حریــق بوده اســت. اما با توجه بــه اینکه علت 
آتش ســوزی جنگل ها در 70 درصد موارد عامل 
غیرعمد انسانی – انداختن ته سیگار، بطری های 
پالســتیکی نوشــابه یا آب معدنی، بطری های 
شیشه ای و یا روشن کردن آتش در جنگل هاست-

ضرورت دارد با آموزش مردم از بخش عمده ای از 
آتش سوزی ها پیشگیری کرد. 

وی در خصــوص تأمین تجهیزات اطفای حریق 
جنگل ها می گوید: ما در زمینه تأمین تجهیزات 
و نیروی انسانی مشکلی نداریم، زیرا در این مواقع 
عالوه بر ارتش، سپاه و بسیج، مردم نیز به کمک ما 
می آیند، اما با توجه به ظرفیت باالی آتش سوزی 
جنگل هــا، اطفای حریــق در مناطق جنگلی و 
کوهستانی بسیار دشوار است و خسارت های بسیار 
زیاد و غیر قابل جبرانی به اکوسیســتم گیاهی و 
جانوری وارد می شــود. به گفتــه وی، 10درصد 
آتش سوزی ها عامل طبیعی نظیر رعد و برق و 20 
درصد عامل عمدی دارد که به ندرت اتفاق می افتد 
و مردم بیشترین عامل آتش سوزی های جنگل ها و 
محیط زیست کشور هستند که ناآگاهانه به این 
مسئله دامن می زنند اما می توان با ارائه آموزش های 
الزم از سوی صدا و سیما و رسانه ها، از بخش قابل 
توجهی از آن پیشگیری کرد. وی در پاسخ به این 
پرسش که در آتش سوزی اخیر جنگل های زاگرس 
چه میزان خسارت به اکوسیستم گیاهی و جانوری 
وارد شده اســت، می گوید: هنوز میزان خسارت 
برآورد نشــده است و این ارزیابی ها پس از اطفای 

حریق صورت خواهد گرفت. 

کارشناسان در گزارش قدس از تهدید جنگل ها و مراتع می گویند

سایه سیاه سهل انگاری بر سر طالی سبز

تهدیدها در حوزه 
حفاظت از جنگل ها 
بسیار زیاد و مدافع 

آن یعنی وزارت 
جهاد کشاورزی 
بسیار کوچک و 

ناتوان است

بــــــرش
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دستچین

محیط زیست

فرمانده یگان حفاظت جنگل ها خبر داد
 وقوع ۲۴۰ مورد آتش سوزی

 در ۱۱ استان کشور
 فــارس    فرمانده یگان حفاظت ســازمان 
جنگل هــا، مراتع و آبخیــزداری گفت: در 74 
روز نخست سال جاری 240 مورد آتش سوزی 
در سطح کشــور رخ داده است.سرهنگ علی 
عباس نژاد افــزود: با تالش های شــبانه روزی 
محیط بانــان، جنگل بانان و ســایر نیروهای 

مردمی، بیشتر آتش سوزی ها مهار شده است.
وی گفت: به دلیل وسعت زیاد آتش، صخره ای و 
سخت گذر بودن منطقه، شیب باالی 70درجه 
و عدم برخورداری سازمان های متولی از امکانات 
مناسب برای مهار آتش و جلوگیری از گسترش 
آن، صدمه های قابل توجهی به بخش عظیمی از 
طبیعت وارد شده است. فرمانده یگان حفاظت 
ســازمان جنگل ها، گفت:امیدواریم امســال با 
حمایت دولت نســبت به تأمیــن تجهیزات 
مدرن و به روز و اختصاص بالگرد بومی ســازی 
شــده با قابلیت حمل ســبد آب، بخشــی از 
کمبود سازمان های متولی برای اطفای سریع 
آتش سوزی در مناطق سخت گذر برطرف شود.

 بهداشت و درمان

یک مسئول وزارت بهداشت:
تحریم جلو واردات داروی 

بیماران»سی اف« را گرفته است
 ایرنا   رئیس مرکــز مدیریت پیوند و درمان 
بیماری های وزارت بهداشت گفت: تحریم های 
ظالمانه آمریکا موجب کمبــود برند خارجی 
داروی پانکراتیــن به نام کــرون برای بیماران 
»ســی اف« شده است.مهدی شــادنوش افزود: 
گالیــه خانواده برخی بیمــاران درباره کمبود 
برند خارجی داروی کــرون مورد توجه وزارت 
بهداشت است و گرچه نوع داخلی این دارو در 
بازار موجود است و به صورت رایگان در اختیار 
خانواده این بیماران قرار می گیرد، اما واردات نوع 
برند خارجی این دارو نیز در سازمان غذا و دارو 
پیگیری می شــود. رئیس مرکز مدیریت پیوند 
و درمان بیماری های وزارت بهداشت گفت: به 
دلیل تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، واردات 
داروهای خارجی به سختی صورت می گیرد و 
داروی کرون نیز از این مقوله مســتثنا نیست، 
اما با توجه به اعالم سازمان غذا و دارو، واردات 
این دارو در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم 
در آینــده نزدیک در دســترس قــرار گیرد.

آموزش

یک مسئول دانشگاهی خبر داد
مهلت سه هفته ای به دانشگاه های 

غیرانتفاعی برای اتمام دروس
 مهر   رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی 
گفت: اتحادیه دانشــگاه های غیرانتفاعی، سه 
هفته به دانشــگاه ها و مؤسســات غیرانتفاعی 
فرصت داده است تا اگر دروس الکترونیکی ترم 
جاری باقی مانده است آن را به اتمام رسانده و 

رفع مشکل کنند.
علی آهون منش افزود: حضور دانشــجویان در 
این سه هفته الزامی نیست و پس از اتمام سه 
هفته، امتحانات به صورت حضوری برگزار شده 

و حضور دانشجویان در امتحان الزامی است.
رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی گفت: 
اگر دانشجویی در اســتانی غیر از استان خود 
مشغول تحصیل اســت و تمایلی به حضور در 
جلسه امتحان در آن استان ندارد، می تواند به 
یک شــعبه پیام نور یا دانشگاه غیرانتفاعی در 
محل سکونت خود مراجعه کرده و به دانشگاه 
خود اعالم کند تا پرسش های آزمون به صورت 
محرمانه برای دانشــگاه پیام نور اســتانی که 

دانشجو در آن ساکن است، ارسال شود .

رفاه و خدمات اجتماعی

معاون سازمان بهزیستی:
بازگشایی »مهدهای کودک« 

فعالً منتفی است
 تسنیم   حبیــب اهلل مســعودی فرید، معاون 
امور اجتماعی ســازمان بهزیستی در خصوص 
آخرین وضعیت بازگشایی مهدهای کودک گفت: 
براساس تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا هنوز 
موافقت و مجوزی مبنی بر بازگشایی مهدهای 
کودک اعالم نشــده که البته سازمان بهزیستی 
پیشنهاداتی مبنی بر بازگشایی حداقل مهدهای 
کودک با رعایت ضوابط و پروتکل های بهداشتی 
ارائه کرده است.مســعودی فرید گفت: سازمان 
بهزیستی درخواست داده برخی از مهدهایی که 
پدر و مادران کودکان  شــاغل هستند با رعایت 
نکات بهداشتی باز شوند، اما با همین پیشنهاد 
نیز تا به امروز موافقت نشده و بازگشایی مهدهای 
کودک فعالً منتفی اســت.معاون اموراجتماعی 
ســازمان بهزیســتی گفت: در صورتی که این 
اتفاق بیفتد، سازمان بهزیستی با آن ها برخورد 
خواهد کرد و خانواده ها می توانند از طریق شماره 
3000012333  و همچنین از طریق بهزیستی 

استان و شهرستان این موارد را پیگیری کنند.

خانه و خانواده

یک نماینده مجلس خبر داد
تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت 

و خانواده در مجلس یازدهم
 ایلنا   یک نماینده مجلس یازدهم از تشکیل 
کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده در این مجلس 
خبر داد.فاطمه محمدبیگــی، نماینده قزوین 
گفت: کارشناســان خوبی در زمینه  جمعیت 
و خانــواده در مجلس هســتند و فکر می کنم 
با توجه به تیم خوبی که وجــود دارد، بتوانیم 
ســاختار مطلوبی را رقم بزنیم و سیاست های 
کلی جمعیتی، خانواده و سالمت باروری را که 
مغفول مانده است، سامان ببخشیم.محمدبیگی 
تأکید کرد: رهبر معظم انقالب در سخنرانی عید 
نوروزشان مسئله فرزندآوری و افزایش جمعیت 
را مطرح کردند، این یعنی اینکه حتی در زمان 
جنگ و بحران نیز ما باید به فکر جمعیت باشیم.

افزایش جمعیت، متضمن امنیت، رشد اقتصادی 
و ســرمایه اجتماعی ماســت و نباید بگذاریم 
سرمایه های اجتماعی بالتکلیف بمانند.وی تأکید 
کرد: متأسفانه قوانین جمعیتی در بالتکلیفی 
هســتند. ما اجراهای خوبی در این آیین نامه ها 
نمی بینیم که باید این مشکالت را برطرف کنیم.

فراسو
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یادداشت

 محمد درویش/عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

  یکشنبه ۱8 خرداد ۱۳99  ۱۵ شوال ۱44۱ ۷ ژوئن ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره 9۲6۲

برای حمایت از فرزندآوری بودجه نداریم
باشگاه خبرنگاران جوان: رســول صادقی، جمعیت شناس 
گفت: برنامه راهبردی و اجرایی منسجمی در زمینه سیاست های 
جمعیتی وجود نداشــته و دلیل دیگر آن عدم تخصیص بودجه 
اســت.خیلی از کشــور هایی که آمار باروری شان کاهش داشته 
است، بودجه ای را برای حمایت خانواده و فرزندآوری اختصاص 

می دهند که این امر در کشور ما محقق نشده است.

باید تنبیه ها را جدی بگیریم
مهر: ســیدعلی اکبر صفوی، مســئول کارگــروه آموزش های 
الکترونیکی وزارت علوم می گوید: متأســفانه فرهنگ تقلب در 
کشور ما بسیار باالست. در دانشگاه های خارجی تمرین و تکلیف 
ارائه می شود و اگر تقلب شود، دانشجو حتی ممکن است اخراج 
شود، ولی تنبیه های ما خیلی کوچک است. باید فرهنگ سازی 

کرده و تنبیه ها را جدی بگیریم.

 »در خانه بمانید« دیگر جوابگو نیست!
ایسنا: محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره 
گفت: دیگر نکاتی ماننــد »در خانه بمانید«، »با فرزندانتان بازی 
کنیــد« و... که به مردم توصیه می کردیم، جوابگو نیســت. باید 
طرح های جدیدتری اتخاذ شود تا با شرایط موجود تطبیق داشته 
باشد.صدا و سیما تصور می کند هنوز باید بگوید ماسک بزنید و 

دست هایتان را بشویید، اما تحوالت سریع است .

تهران یک سیاه چاله است
برنــا: حســن خلیل آبــادی، رئیــس کمیته گردشــگری و 
میراث فرهنگی شورای اسالمی شهر تهران گفت: تهران به عنوان 
یک سیاه چاله قلمداد می شود، چون ویژگی های جهان شهر یعنی 
مناسب سازی برای مادر، کودکان، معلوالن و... را ندارد. وقتی در 
طرح های ما پیوســت فرهنگی وجود نداشته باشد و فقط نگاه 

اقتصادی داشته باشیم، چنین مشکالتی به وجود می آید.

موج بعدی کرونا در راه است
برنا: ایرج خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران، درباره 
تبعات بی توجهی به کرونا گفت:تاکنون رسانه ها فعالیت مناسبی 
در این زمینه انجام نداده و مســئوالن هم به بازگشایی ادارات، 
رستوران ها و... پرداخته اند که همین موضوع سبب بروز و تشدید 
ویروس می شــود. با این تفاسیر موج دوم کرونا در راه است و در 

14 روز آینده تعداد مبتالیان افزایش می یابد.

تکذیب اثربخشی داروهای ده ها میلیونی تبلیغی
ایسنا: قاســم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت گفت: 
متأسفانه برخی از داروهایی که در فضای مجازی تبلیغ می شود 
چند ده میلیونی است و برخی ُمصر هستند از آن ها برای درمان 
یا پیشگیری از کرونا استفاده کنند. بنده به صراحت اعالم می کنم 

به هیچ عنوان اثربخشی این داروها ثابت شده نیست.

30007372743000737274
سامانه پیامکی

               صفحه جامعه                                   
انتقاد      ها، پیشنهاد      ها و اید      ه های خود       را 
از طریق این سامانه  پیامکی به گروه 

اجتماعی ارسال فرمایید      
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اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
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اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ذاالجالل واالکرام

با رأی اعتماد پارلمان عراق به وزرای پیشنهادی نخست وزیر

کابینه الکاظمی کامل شد
  جهان/ نیک پنــدار  پارلمان عراق روز گذشــته در 
خصوص رأی اعتمــاد به هفت وزیر باقیمانــده از کابینه 
»مصطفی الکاظمی« تشکیل جلسه داد. در این جلسه که 
با حضور ۲۴۷ نماینده عراقی تشکیل شد، پارلمان به همه 
وزرای باقیمانده از کابینه مصطفی الکاظمی رأی اعتماد داد. 
به این ترتیب کابینه الکاظمی برای اداره عراق و فراهم سازی 
مقدمات انتخابات زودهنگام تکمیل شد. نمایندگان عراقی 
به »فؤاد محمد حســین بکی« به عنوان وزیر خارجه این 
کشور رأی اعتماد دادند. فؤاد حسین، گزینه اصلی کردها 
بود و آن ها تا آخرین لحظات از او دفاع می کردند. »احسان 
عبدالجبار« نیز به عنوان وزیر نفت انتخاب شــد. او پیش 
از این مدیر شــرکت گاز جنوب عراق و شرکت نفت بصره 
بوده است.نمایندگان عراقی در ادامه به »حسن ناظم عبد 
حمادی« برای تصدی وزارت فرهنگ، »ســاالر عبدالستار 
محمد حســین« برای وزارت دادگســتری، »عالء احمد 
حســن عبید« برای وزارت تجارت، »ایفــان فائق« برای 
وزارت مهاجرت و »محمد کریم« برای وزارت کشــاورزی، 
رأی اعتمــاد دادند و بدیــن گونه کابینه الکاظمی تکمیل 
شــد.پارلمان عراق همچنین این اختیار را به الکاظمی داد 
تا وزارتخانه ای مشاوره ای برای رسیدگی به امور ترکمن ها 

و در راستای تشویق طیف های مختلف برای مشارکت در 
ساخت کشور ایجاد کند.الکاظمی که  به دلیل عدم توافق 
احزاب سیاســی برسر پیشــنهاد دو نامزد برای پست های 
وزارت خارجــه و نفت،  تنها اســامی ۲۰ وزیر از ۲۲ وزیر 
کابینه را به پارلمان ارائه کرده بود، موفق شد تنها برای ۱۵ 
وزیر خود رأی اعتماد کسب کند و وزرای پیشنهادی او برای 
وزارتخانه های فرهنگ، کشاورزی، مهاجرت، دادگستری و  
بازرگانی از گرفتن رأی اعتماد محروم ماندند.حاال اما با اضافه 
شدن هفت وزیر باقیمانده به هیئت دولت، الکاظمی مانعی 
بر سر راه خود برای بیرون کشیدن عراق از معضالت فراوان 
نمی بیند. اما خبر دیگر آنکه با کامل شدن کابینه الکاظمی، 
هادی العامری طی درخواستی رسمی از نمایندگی انصراف 
داد. العامــری، رهبر ائتالف الفتح و دبیرکل ســازمان بدر 
عراق اســت. العامری با وجود اینکه نزدیک به دو ســال از 
عمر پارلمان کنونی عراق می گذرد، تاکنون در جلســات 
پارلمان حضور نیافته و حتی ســوگند قانون اساسی را نیز 
ادا نکرده است.شــنیده های تأیید نشده حاکی از آن است 
که العامری قرار اســت رئیس الحشد الشعبی عراق شود. با 
شهادت ابومهدی المهندس سازمان جوان الحشد الشعبی 

همواره با چالش ریاست دست وپنجه نرم کرده است.

العهد: برخی از احزاب وابسته به جریان ۱۴ 
مارس به بهانه مطالبات معیشتی و اقتصادی 
مردم یــک فراخوان برای آغــاز موج جدید 

اعتراض ها در لبنان صادر کرده اند. 

تحلیلگر رنگین پوست اندیشکده بلفر نوشت
 ناامیدی و ناامیدی©

نتیجه حضور ارتش در خیابان
جهــان / زارع: وینســنت. ک بروکــز، 
بلفر  اندیشکده  یادداشت نویس سیاه پوست 
که هم خودش یک افســر بازنشسته ارتش 
آمریکاســت و هم فرزند یک افسر بازنشسته 
ارتش آمریکاســت در تحلیلی برای این اتاق 
فکر گفته اســت: آنچه امروز در کشور بزرگ 
ایاالت متحده در حال وقوع اســت، در وجود 
من احساس ناامیدی و بازهم ناامیدی را زنده 

کرده است.
بروکــز در ادامه از تجربیــات ناراحت کننده 
خودش در دوران مدرســه، سربازی و حتی 
خدمت در ارتش با درجه سرهنگی می گوید 
و می نویســد: به عنوان یــک مرد آمریکایی 
آفریقایی تبار، احســاس عدالــت ناکافی و 
غیرقابــل تحمل که ســال های زیــادی از 
زندگی ام آن را احســاس کــرده ام، دوباره به 
معرض نمایش درآمد و متأســفانه می بینم 
که بار دیگر ارتش به خیابان ها آمده است تا 
فریادهای اعتراض را خاموش کند.این افسر 
بازنشســته به کار گیری ارتش برای سرکوب 
اعتراض ها را امری بسیار ناامید کننده می داند 
و ادامه می دهد: به کار گرفتن ارتشی که هدف 
اولــش حفظ امنیت و جان مــردم آمریکا و 
حفاظت از دموکراسی تعریف شده است، برای 
سرکوب اعتراض های مردمی تنها یک نتیجه 
دارد و آن هــم از بین رفتن اعتمادی مقدس 
که به ارتش وجــود دارد. با حضور ارتش در 

خیابان ها رسماً این اعتماد بر باد می رود.
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ادامه مخالفت ها با رویکرد دولت ترامپ
 حمله معترضان به 

سفارت آمریکا در مکزیک
جهــان: معترضان بــه نژادپرســتی با 
بمب هــای آتش زا و ســنگ به ســفارت 
آمریکا در مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک 
حمله کرده و آنجا را به تعطیلی کشاندند. 
همزمان 66 کارشــناس ســازمان ملل 
با انتشــار بیانیــه ای اعتراض های آمریکا 
را واکنشی به نژادپرســتی سازمان یافته 
توصیف و درباره دخالت احتمالی نیروهای 
نظامی برای سرکوب تظاهرات ابراز نگرانی 

کردند.
دانشــکده فنی دانشــگاه کانــزاس هم 
سخنرانی از پیش بر نامه ریزی شده ایوانکا 

ترامپ را لغو کرد.

رخدادی که صالحیت آمریکا در جهان را زیر سؤال برد©
خالدی: نشریه آمریکایی »فارین افرز« در یادداشتی به قلم ریچارد هاس با عنوان 
»بحران در خانه، ایاالت متحده را در بیرون آســیب پذیر می کند« به اعتراض های 
ضــد نژادپرســتی و بی عدالتی در آمریکا و برخورد خشــن پلیس این کشــور با 
مردم پرداخته و می نویســد: واشــنگتن که دفاع از حقوق بشــر و دموکراســی را 
جــزو اصول نظام سیاســی خود می داند و مداخالت خــود در جای جای جهان را 
به این وســیله توجیه می کند، حال از تأمین حقوق اولیه مردم خود عاجز اســت. 
در ادامه این گزارش آمده اســت: ایاالت متحده در حال حاضر با سه بحران دست 
 به گریبان اســت؛ همه گیریCOVID-۱9، پس لرزه هــای اقتصادی این بیماری 
همه گیر و اعتراض های سیاســی در پی قتل جورج فلوید ۴6 ساله. این سه بحران 
بدون شک بر سیاست خارجی ایاالت متحده تأثیر می گذارد. در واقع، تحوالت اخیر 
می تواند تأثیر عمیق و ماندگار بر کاهش نفوذ آمریکا در عرصه جهانی داشته باشد. 
 اگر یک درس بحران کرونا این باشــد که آنچه در ووهان شــروع شد در آنجا باقی

نمــی ماند، یک درس از قتل جورج فلوید هم این اســت که آنچه در مینیاپولیس 
اتفاق افتاد در آنجا باقی نمی ماند. اعتراض های ضد نژادپرســتی اخیر در آمریکا از 
حوادث سال ۱968 در این کشور بسیار بزرگ تر بوده و نکته مهم آن بود که حال 
»کل جهان در حال تماشای آن است«. از سوی دیگر واکنش نامناسب واشنگتن به 
بیماری همه گیر COVID-۱9 شک و تردید در مورد صالحیت آمریکا در مدیریت 
جهانی را تقویت کرده اســت. در انتهای این گزارش تحلیلی می خوانیم: آشفتگی 
موجود پرسش های بسیاری در مورد قدرت آمریکا در رهبری جهان ایجاد می کند. 
یک پرســش اساسی آن است آیا کشــوری با ۴۲ میلیون نفر بیکار، تولید ناخالص 
داخلی رو به کاهش، کارخانه های تعطیل شــده، اعتراض گسترده ای که در بعضی 
مواقع تبدیل به خشــونت می شود و شکاف های عمیق داخلی می تواند بین المللی 
عمل کند؟ آنچه مسلم است سه دهه پس از پایان جنگ سرد وضعیت جهان بیش 
از پیش رو به وخامت اســت. روسیه رؤیای بازگشت به امپراتوری گذشته را در سر 
می پروراند، چین به عنوان قدرتی نوظهور خود را مطرح کرده و در کنار آن نگرانی 
ها در مورد تهدیدهای امنیتی جدید از جمله تروریسم، تغییرات آب و هوایی و خطر 
بروز بیماری های همه گیری افزایش یافته. ایاالت متحده در میانه این خطرات تقسیم 

شده و پریشان است. اما تهدیدها خودشان را مدیریت نکرده یا از بین نمی روند. 

»نوام چامسکی«، اندیشمند و نظریه پرداز مشهور آمریکایی 
نظام سرمایه داری را مقصر مرگ آمریکایی ها پس از شیوع کرونا 

در این کشور دانست.

»آنگال مرکل«، صدراعظم آلمــان در گفت وگویی هرگونه 
 تصمیمــی برای حضــور دوباره در قــدرت در پنجمین دوره 
پیش رو از سال ۲۰۲۱ را به شدت رد کرد. مرکل از سال ۲۰۰۵ 
تا کنون در چهار دوره متوالــی صدراعظمی آلمان را برعهده 

داشته است.
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عکس نوشت

»زندگی سیاهان« به کاخ سفید رسید»زندگی سیاهان« به کاخ سفید رسید
ایــن روزها اعتراض ها در آمریکا بهترین بســتر را برای دعواهای سیاســی 
دموکرات ها و جمهوری خوا هان فراهم کرده اســت. در همین زمینه، موریل 
باوزر، شهردار دموکرات واشنگتن، خیابانی را که به کاخ سفید منتهی می شود 
تغییر نام داد و شعار این  روزهای معترضان به خشونت و برخورد نژادی پلیس 
در ایاالت متحده یعنی »جان سیاه پوســت ارزش دارد« را روی آن گذاشت. 
این شعار اکنون با حروف بسیار درشت و زرد رنگ در طول و عرض خیابان 
شانزدهم واشنگتن خودنمایی می کند. ترامپ هم پس از این اقدام با انتشار 
توییتی ضمن بی کفایت توصیف کردن وی نوشت باوزر همان فردی است که 

دائماً برای دریافت کمک های مالی به او مراجعه می کند.

دیکتاتورخانه نتانیاهوالسیسی اعالم کردبا وجود جوالن کرونا
 »بولسونارو« 

بهداشت جهانی را تهدید کرد
ابتکارعمل جدید قاهره 

برای بحران لیبی
روایت یک خدمتکار از رفتار  

عجیب »سارا نتانیاهو«
مهــر: »ژایــر بولســونارو« رئیس جمهور 
راست گرای برزیل، سازمان بهداشت جهانی 
را که خواستار رعایت قواعد قرنطینه در این 
کشور آمریکای التین شده بود؛ به سیاسی 
کاری متهم کرد. وی همچنین تهدید کرد 
که به پیروی از همتای آمریکایی، از قرنطینه 
خارج خواهد شد. گفتنی است بولسونارو، در 
ابتدا کرونا را نوعی آنفلوانزای معمولی تلقی 
کرده و به شدت با اعمال قرنطینه مخالفت 
کرد. اکنون برزیل با بیش از 6۰۰ هزار مبتال 
در جایگاه دوم آماری کرونا قرار دارد. رئیس 
جمهور برزیل به خاطر سیاست های افراطی 

به ترامپ برزیل مشهور است.

ایسنا: رئیس جمهوری مصر و خلیفه حفتر، 
فرمانده نیروهای شورشی موسوم به ارتش 
ملی لیبی پس از نشســت خــود در قاهره، 
از ابتــکار عمل جدید برای پایــان دادن به 
بحران لیبی خبر دادند. آن گونه که عبدالفتاح 
السیســی گفته، ابتکارعمل قاهره شــامل 
پیشــنهادها برای اعالم آتش بس در سراسر 
لیبی از دوشــنبه هشتم ژوئن و از سرگیری 
مذاکرات صلح در ژنو تحت نظارت سازمان 
ملل در قالب ۵+۵ است. این پیشنهاد در حالی 
مطرح می شود که نیروهای دولت توافق ملی 
لیبی مورد حمایت ترکیه به تازگی توانستند 
کنترل کامل طرابلس را به دســت بگیرند.

جنیسیا«  »ســلوی  خبرنگاران:  باشگاه 
خدمتکار ســابق منزل نتانیاهو در گفت و گو 
با شــبکه ۱۲ رژیم صهیونیســتی ابعادی از 
بدرفتاری های عجیب همســر نخست وزیر 
این رژیم با وی را برمال کرد. او گفت: »ســارا 
نتانیاهو از من می خواســت تا هر دو پایش را 
ببوسم و من به شدت نزد فرزندان و نوه هایم 
خجالت زده می شدم. ۱۲ ساعت بدون آب و 
غــذا در خانه او کار می کردم  و در این مدت 
بسیار به من توهین می شد«. این افشاگری در 
شرایطی صورت می گیرد که همسر نتانیاهو 
پیش از آن نیز توسط دادگاهی رسماً به فساد 
و از بین بردن اعتماد عمومی متهم شده است.

تحلیلبدون تیتر

 انعکاس

اتاق فکر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 یکشنبه 18 خرد اد  1399 15 شوال1441 7 ژوئن 2020  سال سی و سوم  شماره 9262 

س���ند مالکی���ت خودروی پ���ژو405 م���دل 1385 رنگ 
نقره ای متالیک به شماره انتظامی 498ص24 ایران 
33  ش���ماره موتور 12485026985 و شماره شاسی 
24200689 به مالکیت ناصر مرتضوی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 

صنایع شیمیایی نیل )سهامی خاص(
از کلی��ه س��هامداران دعوت می گ��ردد راس 
ساعت 8 صبح 29 خرداد 1399 در محل قانونی 
شرکت در مشهد حضور بهم رسانند. موضوع 
جلسه: انتخاب هیئت مدیره، کاهش سرمایه، 
واگ��ذاری ام��وال، انح��ال ش��رکت و اص��اح 

مواردی از اساسنامه.
 امیر شالچی طوسی
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مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی فشرده
قابل توجه  تولیدکنندگان

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی در نظر دارد از محل اعتبارات دولتی و براساس 
قانون برگزاری مناقصات نسبت به خرید دستگاه سی ان سی  ) شماره فراخوان 2099004542000009(  اقدام نماید .

ل��ذا از کلیه تولید کنندگان محترم دعوت به عمل می آید جهت دریافت اس��ناد ارزیابی و مناقصه تا مورخ 99/03/20 
به سامانه تدارکات الکترونیک  دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir   مراجعه نمایند.

تلفن تماس:051-37681713
تاری��خ تحویل اس��ناد و م��دارک ارزیاب��ی و پاکت تضمی��ن به دبیرخان��ه اداره کل نوس��ازی مدارس خراس��ان رضوی                        

)مشهد بلوار شهید دستغیب خیابان بیستون 3 ( : تا ساعت  12 مورخ  99/03/31
تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و ارائه سایر اسناد در سامانه ستاد :  تا ساعت 12 مورخ  99/03/31

محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات     
تاریخ  بازگشایی پیشنهادات : 99/04/02 ساعت  9 صبح

کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اس��ناد ، تحویل اس��ناد و بازگشایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.

ع روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس  خراسان رضوی 9
90
19
33
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ش�رکت صنای�ع پیش�رفته رض�وی در نظ�ر دارد تع�داد 5 بل�وک از منازل 
آپارتمان�ی خود واقع در بلوار توس-- ت�وس 10 – خیابان کارگر – مجتمع 
مس�کونی کارکنان قند آبکوه را به منظور تخری�ب از طریق مزایده واگذار 
نمای�د . متقاضیان می توانند ضمن بازدید از بل�وک های مذکور فرم های 
ش�رکت در مزایده را دریافت و پیش�نهادات خ�ود را حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز س�ه ش�نبه مورخ 1399/03/20 در پاکات در بس�ته ارائه نمایند. 
همچنی�ن به منظ�ور برخورداری از اطالعات بیش�تر می توانند در س�اعات 
اداری ب�ا ش�ماره تلف�ن 37610240 و یا با ش�ماره هم�راه 09155597584 

تماس حاصل فرمایند. 

آگهی مزایده تخریب آپارتمان

شرکت صنایع پیشرفته رضوی
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نگه��داری   ، تعمی��ر  ام��ور  نظ��ردارد 
و  الکتریک��ی  تاسیس��ات  راهب��ری  و 

مکانیک��ی معاونت دانش��جویی و فرهنگی دانش��گاه را 
از طری��ق انج��ام مناقصه عموم��ی به بخ��ش غیردولتی 
واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه به ش��ماره 
فراخوان 2099000060000014، از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران و بازگشایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 820.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حس��ابداری معاونت مذکور به نش��انی : مشهد-میدان 
آزادی-بلوار باهنر-پردیس فردوسی علوم پزشکی - 

دانشکده داروسازی قدیم تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/03/18

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/03/22

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/04/1
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/04/4

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه  شرکت تعاونی  تولید کنندگان ابزار 

و ادوات کشاورزی روستایی خراسان به 
شماره ثبت 9544)نوبت اول(

 بدین وسیله از کلیه اعضای  شرکت مذکور 
ویا نمایندگان قانونی ایش��ان دعوت میشود 
ت��ا در جلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه 
)نوب��ت اول( ش��رکت ک��ه راس س��اعت 12  
م��ورخ 99/4/13 ودر محل مش��هد – انتهای 
کوشش 55 مس��جد امام حسن )ع( تشکیل 

میشود حضور بهمرسانند .
کس��انیکه امکان حض��ور در جلس��ه را ندارند 
میتوانن��د ت��ا  99/3/11 در س��اعات اداری به 
آدرس ف��وق مراجعه ووکال��ت کتبی خودرا به 
ش��خص مورد نظر جهت شرکت در جلسه ارائه 
نماین��د ضمنا هر عضو حداکثر وکالت س��ه نفر 
وهر غیر عضو میتواند وکالت یک نفر را عهده 

دار باشد.
دستور جلسه: 

1- گزارش هیئت مدیره وبازرس
2- تصویب صورتهای مالی سالهای 97 و98 

3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 99
4- انتخ��اب هیئ��ت تصفی��ه وناظ��ر تصفی��ه
 )ب��ه ش��رط تصوی��ب انحال ش��رکت در مجمع      

فوق العاده(
5- دادن ماموری��ت ب��ه هیئ��ت تصفیه  جهت 

ثبت تغییرات تعاونی
ع هیئت مدیره  9
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آگهی مزایده واحدهای آپارتمانی 
آس�تان قدس رضوی در نظر دارد تعدادی از آپارتمان های احداثی واقع در 
محدوده فرامرز عباس�ی را با ش�رایط  نقد از طریق مزایده عمومی در روزهای 

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

سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به تکمیل اطالعات اقدام نمایند.
  vagozari.aqr .ir  :شماره تماس:  31437064  - 31437060    سایت اینترنتی
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