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 در طرح جدید دولت، معاون اول رئیس جمهور مأمور حل مشکالت بخش مسکن شده است 

نسخه تازه برای درد کهنه مسکن

راستیآزماییاجرای
دستوراستانداردربارهحقوق
شهروندیباگشتوگذاری

درادارههایمشهد

بی توجهی 
مسئوالن 

سردرگمی  
مراجعان!

اقتصــاد در حالی که اجرای پروژه های بنیادین مســکن بــه برنامه ریزی بلندمدت 
احتیاج دارد، دولت تالش می کند چند ماه باقیمانده از عمرش را با سخنان روحیه بخش 
و اجرای پرده هایی از یک نمایش در حوزه مســکن ســپری کند. این روزها بازار مسکن 
آبستن خبرهای زیادی است. با رشد لجام گسیخته قیمت ها، دولت باالخره پس از هفت 
ســال تصمیم گرفته چاره ای برای کنترل بازار بیندیشد و در  اقداماتی عاجل می خواهد 
سخت گیری در تراکم فروشــی را بردارد، صدور پروانه ساخت را تسهیل و امتیاز ویژه به 
دارندگان خانه یا زمین خالی اعطا کند، کنترل قیمت مصالح ساختمانی را دستور کار خود 

 ............ صفحه 6قرار دهد و  زمین رایگان و تسهیالت ارزان قیمت ساخت...

مدیرکلدفترامورکودکانو
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مهدها،شهریهها
رابرنگردانند

برخوردمیکنیم

سخنگوی
وزارتخارجه:

تمدیدتحریم
تسلیحاتی،

خطقرمزماست
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پسرمازندران
محبوبترین

کشتیگیرجهان
 ............ صفحه 11

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
جهانگیر الماسی

محمدعلی کشــاورز، آدمی بزرگ و هنرمندی با نقش های ماندگار بود. آنچه موجب 
ماندگاری نقش آفرینی های زنده یاد کشاورز شد، نخست ارزش کیفی آثاری بود که او 
به خوبی در آن ایفای نقش کرده بود و دیگری شاخصه های رفتاری شخصیت فردی و 
تأثیر اجتماعی ایشان در برخوردهای اجتماعی و فرهنگی این شخصیت بود. وی عالوه 

بر اینکه در حرفه هنرپیشگی، چیره دست...

زندگیبرایشزیبابود
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت اول 

شبکه بهداشت و درمان
 شهرستان چناران 
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اداره كل راه آهن خراسان در نظر  دارد شرح  بند دو / 2  را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 
 www.setadiran.ir پیمانکاران واجد ش��رایط جهت ش��رکت در مزایده می بایس��ت  در  س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به نش��انی
 ثبت        نام  و پس از اخذ  گواهی امضاء الکترونیکی نسبت به   دریافت اسناد  از طریق سامانه مذکور اقدام   نمایند.الزم به ذکراست کلیه 

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

1- نام سازمان مزایده گذار : اداره کل راه آهن خراسان . 
2-شرح مختصر موضوع مزایده : اجاره تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن مشهد .

3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا ساعت   13:30   روز پنجشنبه  مورخ 99/04/05  .       
4-قیم�ت اس�ناد مزایده و نح�وه واریز وجه : مبل��غ 1.000.000 ) ی��ک میلیون ( ری��ال ب��ه ش��ماره حس��اب IR 710100004001064004005747 با  شناس��ه واریز: 

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

6-  مهلت ارائه  پیشنهاد : شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادات ارائه شده درپاکات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارسال فیزیکی اسناد ،  به این اداره کل 
همراه با پاکت "الف" تا ساعت :  15:30  روز دوشنبه  مورخ  99/04/16  -درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  نیز بارگذاری  

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

8- ش��رکت کننده در مزایده  می بایس��تی مجوزهای الزم) مجوز کانون آگهی و تبلیغات رس��می( را از مراجع ذیصالح )اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی، 
اتحادیه، پروانه کسب و ...( اخذ و مجوز را به همراه اسناد در پاکت ))ب((  ارائه نماید. 

تبصره: موضوع کانون آگهی و تبلیغات رس��می می بایس��ت در مجوز ارائه ش��ده از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اس��المی، اتحادیه و پروانه کسب صراحتًا 
قید شده باشد.

9- زمان بازگشائی پاكات مزایده : ساعت :  11  روز سه شنبه مورخ  99/04/17  .
10-نوع و مبلغ یا درصد تضمین ش�ركت در فرآیند ارجاع كار : مبلغ  44.607.500  )چهل و چهار میلیون و  شش��صد و هفت  هزار و پانصد ( ریال  مطابق با تضامین 
معتبر مندرج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع مصوبه ش��ماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 هیئت محترم وزیران ، در صورت واریز 

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

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

) » آگهي  تجدید مزایده شماره 3-37-99 « ( نوبت اول

ا داره کل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

ش�رکت آب و فاضالب استان خراسان ش�مالی در نظر دارد از محل منابع 
اعتبارات عمرانی )اس�ناد خزانه ، اوراق مش�ارکت ( بر اس�اس  قانون برگزاری معامالت 
دولتی پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 
در س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به ش�رکتهای 

ذیصالح واگذار نماید%

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1
ناحیه A1-توسعه و  باقیمانده شبکه جمع آوری فاضالب 
1219/229/730/804 ماهتکمیل طرح فاضالب بجنورد )مطالعات تکمیلی مرحله دوم (

2
باقی مانده شبکه جمع آوری فاضالب ناحیه  A2-A3توسعه و 
1220/657/631/694 ماهتکمیل طرح فاضالب بجنورد )مطالعات تکمیلی مرحله دوم (

س�ایر توضیح�ات تکمیل�ی و ش�رح کار در اس�ناد اع�الم ش�ده اس�ت ک�ه الزم اس�ت
 مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ 

و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
 روابط عمومی و آموزش همگانی- شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی
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آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم  . 
آگهی ارزیابی کیفی )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب اس�تان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع 
اعتبارات عمرانی )اس�ناد خزانه ، اوراق مشارکت ( بر اساس  قانون برگزاری معامالت 
دولت�ی پروژه مش�روحه ذیل را از طری�ق مناقصه عمومی یک مرحل�ه ای با ارزیابی 
کیفی  فشرده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و 

به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید%

برآورد مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف
اولیه)ریال(

1

احداث695 متر شبکه فشار متوسط  ونصب یک 
دستگاه ترانس 160کیلو ولت آمپر جهت تامین برق 
چاه آب شرب شماره 2 زیارت در شهرستان شیروان 

22/455/000/000 ماه

س�ایر توضیح�ات تکمیل�ی و ش�رح کار در اس�ناد اع�الم ش�ده اس�ت ک�ه الزم اس�ت
 مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ 
و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

 روابط عمومی و آموزش همگانی-شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی
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آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم  
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده    )نوبت اول (

ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان یزد در نظر دارد اجرا ی پروژه مش��روحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد ش��رایط 
واگذار نماید  لذا متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند از تاریخ  1399/03/25  لغایت  1399/03/29 در س��اعات اداری در قبال ارائه فیش بانکی به مبلغ  200.000 ریال 
جهت دریافت مدارك مناقصه به امور تدارکات این ش��رکت واقع در یزد – بلوار ش��هید منتظر قائم مراجعه و یا از طریق س��ایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس 
www.Tender.tavanir.org.ir یا س��ایت ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان یزد به آدرس www.yed.co.ir  اقدام نمایند و  پیش��نهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه 
مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر  به دبیر خانه این ش��رکت تحویل نمایند .ضمنًا به پیش��نهادهای تحویل داده ش��ده بعد از انقضاء  مدت ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

کارفرما در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است . 

شرح مناقصهشماره مناقصهردیف
مصالح
)ریال(

عملیات
)ریال(

 تضمین شرکت در
زمان تحویلنوع ضمانتنامهمناقصه )ریال (

پاکتها
زمان بازگشائی

پاکتها

199/116/603

انجام فعالیتهای 
اصالح و

 بهینه سازی 
در حوزه عمل 

مدیریت امور برق 
سه یزد
1399

1.426.031.180721,109,856220.000.000

1- بانکی .
2-چک بانکی.

3- مطالبات.
 4- ضمانتنامه از

شرکتهای بیمه گر

ساعت 14

چهارشنبه

 مورخ
1399/04/04

 ساعت 11

شنبه

 مورخ
1399/04/07

1- مدت اجرا : چهار ماه    2- هزینه درج آگهی مناقصه و کس��ورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباش��د.     3- به پیش��نهادات مش��روط، مبهم، مخدوش و فاقد س��پرده و 
پیش��نهاداتی که بعد از موعد مقرر ارس��ال گردد ترتیب اثر داده نخواهد ش��د.      داوطلبان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن : 36248989-035 امور 

تدارکات و 36243111 امور مهندسی و نظارت  تماس حاصل نمایند .
   شركت توزیع نیروی برق استان یزد                                                             
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آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای (  شركت توزیع نیروی برق استان یزد )نوبت دوم(

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

شناسه : 880354

ازشام بال ازشام بال 
شهیدشهید آوردند آوردند
............صفحه............صفحه22قدسخراسانقدسخراسان

زیارتوداعشهیدجواداهللکرمیدرحرمرضویزیارتوداعشهیدجواداهللکرمیدرحرمرضوی
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روزنامـه صبـح ایـران 2

نقض حقوق بشر در آمریکا ریشه دار، سیستماتیک و نهادینه  شده است  سیاست: حجت االسالم سید محمود علوی، وزیر اطالعات در نشست هماهنگی هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی که در 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی برگزار شد، با اشاره به اینکه نقض حقوق بشر در آمریکا ریشه دار، سیستماتیک و نهادینه شده است، تأکید کرد: در حکومت آمریکا هیچ اراده ای برای مقابله با نقض حقوق بشر 

توسط این کشور نمی بینیم.

 ســید عباس موسوی، سخنگوی 
وزارت امــور خارجه در نشســت 
مطبوعاتی دیروز خود در پاسخ به پرسشی 
درباره دستور رئیس جمهور به رئیس بانک 
مرکزی برای وصول مطالبات کشــور از کره 
جنوبی، با بیان اینکه کره جنوبی بیش از نیم 
قرن رابطه خوب و صمیمی ما را دستخوش 
اتفاقاتی کرده که به خاطر طرف ثالث در حال 
خراب شــدن اســت، گفت: 
تبعیت کورکورانه کره جنوبی 
از آمریکا و بلوکه کردن اموال 
ایران به بهانه فشــار آمریکا 

غیرقانونی است. 
سخنگوی وزارت امور خارجه 
تأکید کرد: دیگر کشورها حق 
ندارند اموال ملت ایران آن هم 
در تبعیــت از تحریم هــای 
یکجانبه کشوری دیگر برای 
مدت مدیــدی بلوکه کنند 
و وزارت خارجــه با همکاری 
بانک مرکــزی و دیگر دســتگاه ها تمامی 
اقدام های سیاســی و حقوقی را انجام داده 
و خواهــد داد تا حقوق ملت ایران تضمین 
شود.  موسوی درباره پیش نویس قطعنامه 
آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
و موضــع چیــن و روســیه در حمایت از 
کشــورمان نیز اظهار کرد: غیرقانونی بودن 
درخواست آمریکا برای همه مشخص است. 
چین و روســیه همواره این اقدام آمریکا را 
خالف برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ دانسته اند 
و اقــدام آمریکا به نتیجه نخواهد رســید.  
ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به 
اینکه رایزنی های ما با کشورهای باقیمانده 
در برجــام ادامــه دارد و آن هــا نیز اعالم 
کرده اند که این کار آمریکا غیرقانونی است، 
تصریــح کرد: این بدعــت خطرناکی بوده 
و خط قرمزی اســت که امیدواریم کسی 

سمت آن نرود. 

گزارش گوترش زیر فشار نوشته شده»
موسوی درباره گزارش اخیر آنتونیو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل و ادعای مطرح شده در 
این گــزارش مبتنی بر مداخله ایران در این 
حمالت که دستاویز آمریکایی ها برای پیشبرد 
قطعنامه خود قرار گرفته هم تأکید کرد: ما 
این گزارش و ادعاهای مطرح شــده در آن 
را بی پایه و اســاس می دانیم و فکر می کنیم 
این گزارش بر مبنای فشــارهایی که آمریکا 
و رژیم عربســتان وارد کردند، تهیه و تدوین 
شــده است. هیچ ســند و مدرکی ادعاهای 
مطرح شده را ثابت نمی کند و آن ها بر اساس 
اطالعاتی خاص و فشارهای وارده این گزارش 
را تهیه کرده اند. وی گفت: تأســفبار اســت 
دبیر کل سازمان ملل متحد از طریق برخی 
کشورهای خاص تحت فشار قرار می گیرد و 
گزارش هایی را تأیید و اعالم می کند که پایه 

و مبنای درستی ندارند.

نحوه بازداشت قاضی منصوری »
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ماجرای 
بازداشت و سپس آزاد شدن قاضی منصوری 
از متهمان پرونده طبری در رومانی هم اظهار 
کرد: بر اساس اطالعاتی که داریم ایشان به 

سفارت ایران در رومانی مراجعه و درخواست 
راهنمایی کرده اســت ، سفارت ایران نیز به 
ایشان برای بازگشت به میهن راهنمایی هایی 
ارائه داده است. موسوی با بیان اینکه وی بر 
اســاس حکم مراجع قضایی کشور از طریق 
اینترپل تحت تعقیب بوده اســت، گفت : به 
ظاهر ایشان به دلیل کسالت به بیمارستان 
مراجعه می کنند و در آنجا تحت مراقبت قرار 
می گیرند و بازداشت می شوند . وی تصریح 
کرد: وزارت خارجــه در مورد اجرای احکام 
و دســتورات مراجع قضایی رأساً ورود پیدا 
نمی کند، بلکه سعی می کند اجرای آن ها را 
تسهیل کند و به صورت قانونی این اقدام ها 

انجام شود.

سعودی ها از توهماتشان فاصله بگیرند»
رئیس مرکز دیپلماســی عمومی و رسانه ای 
وزارت امور خارجه در واکنش به درخواست 
عربســتان و امارات از قطر بــرای کاهش و 
تجدیــد نظــر در روابط با ایــران برای رفع 
تحریم هایش از سوی این کشورها با تأکید بر 
اینکه ما در مجموع رویکرد عربستان را سازنده 
نمی بینیم و مطرح کردن این گونه مسائل و 
شــروط با قواعد و هنجارهــای بین المللی 

سازگار نیســت، گفت: هر کشوری مستقل 
اســت که در مورد نوع روابط و سطح روابط 
خود با دیگر کشورها خودش تصمیم بگیرد و 
آن را تنظیم کند. امیدواریم عربستان هم به 
مسیر صحیح بازگردد و سوءتفاهم احتمالی 
خود را با ایران رفع کند و با کشورهای منطقه 
و خلیج فارس از در دوستی درآید. وی با بیان 
اینکه ما خواهان اختالف بین کشــورهای 
همسایه و اسالمی نیستیم و دوست نداریم 
خودمان نیز با این کشــورها دچار اختالف 
شــویم،افزود: همان طور که پیش از این نیز 
بارها اعــالم کرده ایم ما آمادگی داریم روابط 
خود را بهبود دهیم و همچنین اگر کاری از 
دستمان برای نزدیکی دیدگاه های کشورهای 
منطقه به یکدیگر برمی آید، آن را انجام دهیم 
و در این زمینــه کمک کنیم. وی ادامه داد: 
به همســایه جنوبی خود توصیه می کنیم 
قدری از توهماتش فاصله بگیرد و مســائل 
فرامنطقه ای و خارجی را کمتر در مســائل 
دو جانبه و منطقه ای دخالت دهد و اگر این 
کشــور رویکرد صحیحی را در پیش بگیرد 
این موضوع ثمراتی را برای خود این کشــور 

و ملت های منطقه به همراه خواهد داشت.
وی در مورد احضار سفیر افغانستان و دلیل آن 
با اشاره به موضوع ترددهای غیر قانونی اتباع 
افغانستان از مرز و تأکید بر اینکه رفت و آمد 
از مرزها و گمرکات در جریان است، ولی ما 
جلو گذر غیرقانونی را می گیریم، تصریح کرد: 
به تازگی عده ای با تجمع غیرقانونی در مقابل 
سفارت ایران در کابل و دیگر نمایندگی ها در 
افغانستان تالش داشتند تا روابط دو کشور را 
)در پی حادثه اخیر و کشته شدن برخی اتباع 
افغانســتان در رودخانه هریرود( دستخوش 
تهدید کنند. موسوی با تأکید بر اینکه ما به 
سفیر گفتیم که حاضریم همکاری کنیم و به 
ابهامات پاسخ دهیم، افزود: اما برای جمهوری 
اسالمی قابل قبول نیست که برخی بخواهند 

از این فضا سوءاستفاده کنند.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به رایزنی با طرف های برجام:

تمدید تحریم تسلیحاتی، خط قرمز ماست

تلفن گویای هواشناسی سیستم هواگوی تلفنی در برخی استان ها دچار قطعی و س
دائماً خراب است. همچنین سامانه پیامکی نیز به کلی غیرفعال و دارای محدودیت 
در ارسال تعداد ایســتگاه روزانه است. سازمان هواشناسی کشور رسیدگی نماید. 

جمعی از هموطنان. 09030009394
بانک ملت اقساط وام قرض الحســنه دانشجویی سفر به عتبات در ایام کرونا را س

حتی برای کســانی که اقساط را پرداخت کرده اند و بانک به حسابشان بازگردانده 
اســت جزواقساط معوقه محسوب و روزانه به آن جریمه تأخیر نیز اضافه می کند! 

09150001612
 واقعا نمیدونم بگم خیلی جالبه یا بگم خیلی خنده داره که دولت از گرونی لوازم س

خانگی که از اول سال تا االن سه بار گرون شده، ناراحت نیست، ولی از افزایش رهن 
و اجاره خانه های مردم ناراحت میشــه و دنبال راهکار می گرده که چه طوری جلو 
این افزایش رو بگیره، یکی نیست بگه بابا تو خودت وقتی چراغ سبز افزایش قیمت 
رو به کارخانجات میدی و خودت باعث و بانی گرانی هستی، اون وقت چطور انتظار 
نداری یک عده از مردم این افزایش قیمت های ســر به فلک کشیده رو با افزایش 
رهن و اجاره جبران نکنند. بعد انتظار دارند جوان های مردم با این قیمت باالی لوازم 
خانگی دنبال ازدواج کردن هم باشند! زهی خیال باطل، یک نمونه دیگه، االن قیمت 
باالی میوه است که جرئت نمی کنی اصالً سمت میوه بری، وزیر مربوط چه کارست، 

کجاست؟ 09150008893
خدمتی کــه مجلس و دولت می توانــد برای مردم انجام دهد این اســت که س

سهمیه بندی بنزین رو برای همیشه ملغی کند و بنزین به صورت آزاد با لیتری ۲ 
هزار تومان عرضه شود از ۱۵ تیر ۱۳۹۹. 09150003660

ما  بازنشســتگان زیر خط فقر به زندگی سراســر محرومیــت ادامه می دهیم س
وهمچنین دیون مناطق محروم چندین ســال که از اجرای احکام آن ها گذشــته 

پرداخت نشده اند. 09160005023
 فیلم ایران خودرو وسایپا جالبه! خودروهای بی کیفیت رو چه جوری با قرعه کشی س

به مردم داره قالب می کنه تازه منت هم میذاره. 09150006430

وزیر بهداشت: 

استعفا نداده ام©
سیاست: ســعید نمکی، وزیر بهداشت، 
درباره برخی اظهارات درباره اســتعفایش 
گفت: موضوع استعفای بنده صحت ندارد و 
من استعفایی تقدیم هیئت دولت نکرده ام. 
وی در پاســخ به پرسشــی دربــاره دلیل 
کمرنگ شدن حضورش در جلسات هیئت 
دولت گفت: در روز های گذشته بیشتر وقت 
بنده صرف رسیدگی به مشکالت استانی بوده است و بیشترین وقت خود را صرف 
برنامه ریزی برای کاهش موارد ابتال و پیشگیری از شیوع مجدد کرونا در این استان ها 
کرده ام. وزیر بهداشت افزود: رسیدگی به مشکالت استانی دلیل کاهش حضور بنده 

در جلسات هیئت دولت بوده است.

آیت اهلل خاتمی:

انتخابات 1400 فعالً نباید در اولویت باشد©
سیاست: آیت اهلل سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران در گفت وگو با تسنیم، 
درباره مطرح شــدن موضوع انتخابات ریاســت جمهوری سال ۱400 توسط برخی 
محافل سیاسی با وجود فاصله زمانی یکساله تا انتخابات و همچنین وجود مشکالت 
اقتصادی و معیشتی برای مردم، اظهار کرد: آنچه در عرصه مدیریت کشور مهم است و 
اولویت اول را دارد و می توان گفت که ضروری است؛ ساماندهی معیشت مردم و مبارزه 
با گرانی های لحظه به لحظه و مهار گسیخته است. وی افزود: مسئوالن نظام اسالمی 
به ویژه قوه مجریه باید در این عرصه عزم عاجل داشته باشند و رسانه ها و فضای مجازی 
هم مســئوالن را در عرصه حل مشــکالت اساسی کمک کنند. از جمله عرصه های 
کمک این است که مسائل حاشیه ای را مسئله اصلی نسازند؛ مسئله انتخابات ریاست 
جمهورِی ســال آینده بی تردید اولویت اول نیست و زمان طرح آن فراوان است و در 
زمان خودش مطرح خواهد شد. امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: بنابراین آنان که 
دلسوز این کشور هستند، باید در این مقطع اولویت خود را همان گونه که مقام معظم 
رهبــری فرمودند، اقتصاد و فرهنگ بدانند. آیت اهلل خاتمی ادامه داد: ضمناً برخی از 
حاشیه ســازان عمالً در پی دوقطبی کردن کشور و در نهایت ریختن آب به آسیاب 

دشمنان هستند؛ از اهل بصیرت انتظار می رود که در این دام نیفتند.

فضا سازی گروسی علیه ایران©
ایســنا: رافائل گروســی، مدیرکل آژانس 
بین المللــی انرژی اتمــی در یک کنفرانس 
مطبوعاتی که پس از آغاز جلسه دیروز شورای 
حکام آژانس برگزار شد و به صورت مستقیم 
از پایگاه اینترنتی آژانس پخش شــد، درباره 
موضع اعتراضی ایران نسبت به گزارش اخیر او 
گفت: این نهاد بر اساس تحلیلی علمی فعالیت 
می کند. آژانس یک تحلیل روشمند دارد و ارائه این گزارش ها بخشی از عملیات استاندارد 
آژانس اســت. هیچ ابهام قانونی ای در این باره وجود ندارد، کارشناســان آژانس اطالعات 

مربوط را بررسی می کنند. 
گروسی همچنین درباره اینکه شورای حکام ممکن است چه موضعی در برابر ایران داشته 
باشد، گفت: این به اعضای شورا بستگی دارد که چگونه پاسخ بدهند. من به دنبال روش 
مشخصی نیســتم که برای واکنش آن ها تعیین شود. وظیفه من این است که گزارش 

فعالیت هایم را به آن ها بدهم.
این درحالی است که وی در آغاز نشست شورای حکام در بیانیه افتتاحیه خود گفته بود:  
من با نگرانی جدی اشــاره می کنم بیش از چهار ماه است ایران دسترسی به دو محل 
را برای ما ایجاد نکرده اســت و تقریباً یک سال است در مذاکرات واقعی برای توضیح 
درباره سؤاالت ما در ارتباط با مواد هسته ای اعالم نشده محتمل و فعالیت های هسته ای، 
مشــارکت نداشته است. این به طور معکوس توان آژانس برای پاسخ به سؤاالت و ارائه 
تضمین معتبر درباره عدم وجود مواد و فعالیت های هسته ای اعالم نشده در این محل ها 
در ایران را تحت تأثیر قرار می دهد. مدیرکل آژانس در ادامه این نشست مطبوعاتی درباره 
اینکه ممکن است چه اتفاقاتی در جلسات روزهای آتی شورای حکام درباره ایران بیفتد، 
اظهار کرد: چیزی که از طریق رئیس جلســه متوجه شده ام، این است که رایزنی های 
ســازنده ادامه دارد تا تضمین شود که شورا به فعالیت خود در این باره ادامه می دهد. 
انتظار می رود شاهد مباحثاتی فعاالنه درباره ایران باشیم. گزارش  خود را در اختیار شورا 
می گذارم در حالی که در این باره نگرانی جدی دارم؛ به عهده اعضای شــورا ست که 

ارزیابی نهایی را انجام دهند. 
او در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است با بیشتر کردن فشار بر ایران درباره ایجاد 
دسترســی به برخی محل ها، ایران همکاری اش با آژانس را کمتر کند، گفت: امیدوارم 
این گونه نباشــد. نه فقط برای ایران بلکه برای همه کشورها. تعهدات، تعهدات هستند. 
همکاری  ها ادامه دارند، امیدوارم کارمان را بهتر انجام دهیم. از ســوی دیگر یک رســانه 
آمریکایی مدعی شــده ســه کشــور اروپایی طرف برجام با تنظیم قطعنامه ای از ایران 
خواسته اند کامالً با تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند.  وبگاه شبکه 
خبری »بلومبرگ« نوشته این قطعنامه یک صفحه ای نخستین تذکر رسمی شورای حکام 

آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران از سال ۲0۱۲ به این سو است.

خودشیرینی پمپئو در محفل صهیونیست ها:

فشار بر ایران را ادامه می دهیم©
سیاست: وزیر خارجه آمریکا یکشنبه شب 
به وقت تهران با شرکت در مراسم افتتاحیه 
نشست حمایت از صهیونیســت ها »۲0۲0 
AJC Global Forum « بــر تــداوم روابــط 
مستحکم ایاالت متحده با تل آویو و فشار بر 
ایران تأکید کرد. به نوشته وبگاه »پی آر ان نیوز« 
»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا در سخنان 
خود در این مراسم درباره ایران گفت: »ما فشار بر ایران تا زمانی که این کشور رفتار معمولی 
داشته باشد واز تهدید همسایگان خود دست بردارد را ادامه می دهیم«. وزیر خارجه آمریکا 
در ادامه لفاظی خود گفت کشورش اجازه دستیابی ایران به بمب اتمی را نمی دهد. این 
در حالی است که ایران بارها اعالم کرده در پی ساخت بمب اتمی نبوده و نیست. پمپئو 
در ادامه با اشاره به روابط مستحکم کشورش با رژیم صهیونیستی گفت آمریکا و اسرائیل 

روابط ویژه باهم دارند.

آصفری در گفت وگو با قدس آنالین:
پرونده ایران به شورای امنیت ©

برود، طرح خروج از »ان پی تی« 
را می دهیم

آرش خلیل خانه: محمد حســن 
آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه پرونده هسته ای ایران نزدیک به دو 
دهه است جریان دارد و در این مدت مذاکرات 
بسیار گسترده ای بین ایران و مجموعه های 
مختلف صورت گرفته است و  آژانس بازرسی 
های مکرری را از تأسیســات مختلف ایران 
انجــام داده، گفت: ایران همــواره مایل بوده 
پرونده اش به دور از دیدگاه های سیاســی و 
کامالً فنی بررسی و بسته شود، اما همواره از 
ناحیه آمریکا و رژیم اسرائیل بر آژانس فشار 
وارد آمده تا با پرونده ایران سیاســی برخورد 
کند. وی با تأکید بر اینکه تا وقتی آژانس با این 
نگاه و زیر این فشار، جانبدارانه رفتار کند، نمی 
توان ادعا کرد ایــن نهاد بی طرفانه و عادالنه 
تصمیم گیری می کند، یادآور شد: بیشترین 
میزان بازرسی آژانس در طول تاریخ از ایران 
انجام گرفته، به نحوی که بیش از دو سوم کل 
بازرسی های آژانس در ۱0سال گذشته مربوط 
به ایران بوده و بیش از این مقدار بودجه این 
نهاد صرف بازرسی از ایران شده است. آصفری 
ادامــه داد: همچنیــن ایــران باالتریــن و 
بی سابقه ترین دسترسی را تاکنون برای این 
نهاد فراهم کرده که در هیچ کشــوری نظیر 
ندارد. جمهوری اسالمی ایران حتی در چندین 
مقطع برخی از مراکز نظامی خود را به روی 
بازرســان آژانس باز کرد و مشخص شد هیچ 
فعالیت مشــکوک و غیر متعارفی برخالف 
ادعای آمریکا و کشــورهای غربــی و رژیم 

صهیونیستی در آن ها صورت نگرفته است.

آژانس نباید موضوعات بسته شده را »
باز کند

آصفری با یادآوری اینکــه مدیرکل آژانس 
مجاز نیست و نباید موضوعاتی را که پیشتر 
در توافق هســته ای موسوم به برجام که به 
تأیید و تضمین شــورای امنیت رســیده  و 
بسته شــده باز کند، گفت: مسائلی که در 
گزارش آژانس مورد استناد قرار گرفته هیچ 
وجاهــت قانونی و حقوقی ندارد و در پرونده 
PMD مختومه شده و دست گذاشتن دوباره 
روی آن صرفاً نوشتن دیکته آمریکایی هاست 
که می خواهند از این موضــوع برای ارجاع 
پرونــده ایران به شــورای امنیت و تکمیل 
پازل شکست برجام و بازگرداندن تحریم های 

شورای امنیت علیه ایران استفاده کنند.
آصفری با اشــاره به اینکــه آمریکایی ها و 
اروپایی ها در این ماجرا به دنبال فشــار بر 
ایران به منظور نشســتن پــای میز مذاکره 
هســتند، گفت: ترامپ به این مذاکره پیش 
از انتخابــات نیاز دارد و همزمان تالش دارد 
با این اقدام کشورهای ۱+4 را مجاب کند به 
خواست او برای تمدید تحریم های تسلیحاتی 
ایران تن دهند. کشــورهای اروپایی هم این 
وضعیــت را فرصتی تلقــی می کنند که با 
استفاده از آن ایران را وادار کنند از گام هایی 
که در جهت کاهش تعهدات هسته ای خود 
برداشــته، عقب نشینی کند و امتیاز بدهد. 
وی گفت: از همین حاال هم پیشــنهادهای 
مختلف برای معامله و توافق از ســوی آن ها 
در حال ارسال است که در ازای جلوگیری از 
ارجاع پرونده ایران از شورای حکام به شورای 
امنیــت ایران برخــی از گام های خود را به 

عقب بردارد.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس تأکید کــرد: اگر بخواهند 
پرونده ما را به  شــورای امنیت بفرستند، 
به طور حتم جمهوری اسالمی ایران در مورد 
مانــدن در »ان پی تــی« تجدید نظر خواهد 
کرد و متضــرر این اتفاق آژانس، اروپایی ها 
و آمریکایی هــا خواهند بــود. به طور حتم 
مجلــس یازدهم هم در ایــن زمینه بی کار 
نخواهد نشســت و یک تصمیــم انقالبی و 
جهادی در مورد تجدید نظر در همکاری با 
آژانس و خروج از »ان پی تی« را اتخاذ خواهد 
کــرد و در حال حاضر نیــز  طرح هایی در 
این زمینه در دستور کار نمایندگان است. 
وی با بیان اینکه برخی از همکاری های ما 
با آژانس جزو تعهدات پادمانی ما اســت و 
برخی از مجموعه تعهــدات ما در پروتکل 
الحاقی به عنوان بخشی از برجام خاطرنشان 
کــرد: اینها کامال حوزه های حقوقی و فنی 
هســتند و تعاریف و چارچوب های خاص 
دارند. اما به نظر می رسد با درگذشت آقای 
آمانو و روی کار آمدن آقای رافائل گروسی 
با حمایت دولــت آمریکا یک بار دیگر نگاه 
سیاســی بر رفتــار آژانــس و گزارش های 
مدیرکل غلبه پیدا کرده و آقای گروســی 
می خواهد خطوط و مرزهای توافق شــده 
میان ما و آژانــس را در مورد همکاری ها و 

دامنه آنها یک طرفه جابجا کند.
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اردوغان به زودی به تهران خواهد آمدحمایت و پشتیبانی تهران از دولت الکاظمی

 سیاست   »ایرج مسجدی« سفیر جمهوری 
اســالمی ایــران در عــراق، در مصاحبه ای 
تلویزیونی با شــبکه خبری »العراقیه«، گفت 
ایران از دولت »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر 
عراق حمایت می کند و این دولت بر اســاس 

اراده ملت تشکیل شده است.

وی افــزود: رویکرد جمهوری اســالمی ایران، 
همکاری و پشتیبانی و حمایت از دولت مصطفی 
الکاظمی است؛ زیرا ما آن را دولتی می دانیم که 
بر اساس خواست ملت عراق تشکیل شده و از 
سوی پارلمان نیز به آن رأی اعتماد داده شده 
اســت. سفیر ایران در پاسخ به این پرسش که 
آیا ارتباطی میان زمان بندی ســفر اخیر آقای 
قاآنی، فرمانده نیروی قدس ســپاه به عراق در 
آســتانه آغاز گفت وگو میان بغداد و واشنگتن  
وجود دارد، گفت: آقای قاآنی هر بار که به عراق 
تشریف می آورند با دعوت رسمی و هماهنگی با 
مقامات عراقی صورت می گیرد و هر مالقاتی که 
انجام می دهد در راستای تقویت روابط میان دو 

کشور ایران و عراق است.

 سیاست   وزیر امور خارجه ایران با سفر به 
استانبول دیروز با مولود چاووش اوغلو همتای 
ترکیه ای خود دیدار کرد. محمدجواد ظریف 
در این دیدار بر ضرورت از سرگیری صادرات 
گاز و تعمیر و بازســازی  بخش آسیب دیده 
خط لوله گاز  تأکید کرد. توافق برای برگزاری 

اجالس ســران آستانه به صورت مجازی در 
هفته های پیش رو و سپس برگزاری اجالس 
حضــوری در تهران در نخســتین فرصت 
ممکن،  مسائل سوریه، یمن، لیبی و مبارزه با 
تروریسم از دیگر موضوعات مورد گفت وگوی 
وزیران خارجــه ایران و ترکیــه در دو دور 
گفت وگو بود. وزیر خارجه ترکیه در نشست 
خبری با ظریــف اعالم کرد اردوغان، رئیس 
جمهوری این کشــور پس از بحران کرونا به 
تهران ســفر خواهد کــرد. ظریف نیز گفت 
در دیدار با چاووش اوغلو درباره بازگشــایی 
مرزهای تجاری دو کشور رایزنی کرده است 
و از باز بودن مرزها برای انتقال کاال بین دو 

کشور و دیگر فعالیت های تجاری خبر داد.

 سیاســت/ مهدی خالدی  چه کسی می تواند جانفشانی های 
مردم افغانستان، که همپای دالورمردان کشورمان در طول هشت 
ســال دفاع مقدس در برابر صدامیان زمان دوشادوش جنگیدند را 
فراموش کند؟ تقدیم حدود ۳ هزار شهید افغانستانی در راه انقالب 
اسالمی چیز کمی نیست. شجاعت بزرگمردان این همسایه شرقی 
در سوریه و در قالب مدافعان حرم چه؟ آیا کسی هست که بتواند 
آن را رد کند؟ نقش لشــکر شجاع فاطمیون در شکست گروهک 
داعش، این شاه مهره استکبار غیر قابل انکار است؟ این تنها بخشی 

از همراهی دو ملت است که نباید از چشم مردم ما پنهان بماند. 
البته این لطف و همراهی یکطرفه نیست. غالب مردم ایران هم این 
کشورهمسایه همزبان را به نوعی وطن دوم خود دانسته و خود را 
در غم آن شریک می دانند. کمتر کسی است کمک های تهران به 
مردم افغانستان در دوران هجوم ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی 
و حمایت از مهاجران در دوران جنگ داخلی این کشور را فراموش 
کرده باشــد. ایران هم اکنون نیز پذیرای بیش از ۳ میلیون مهاجر 
افغانستانی اســت و با وجود همه کاستی ها و تحریم ها چیزی در 

خدمت به آن ها کم نگذاشته است.

موج سواری بر اتفاقی تلخ»
با وجود این دوســتی دیرینه، روابط دو طرف در یک ماه گذشته 
تحت تأثیر اتفاقاتی ناخواسته و ناخوشایند قرار گرفته؛ اتفاقاتی که 
تنها به کام دشمنان است. جدا از دالیل و مقصران در دو ماجرای 
غرق شــدن تعدادی از مهاجران افغانستانی در مرز ایران و حریق 
خودروی حامل مهاجران این کشور در یزد - که تاکنون بسیاری 
از رســانه ها به تفصیل از دالیل بروز و مقصران احتمالی آن سخن 
گفته اند و در این گزارش مجال پرداختن به آن نیست - اما از یک 
نکته نباید غافل ماند و آن هم تالش رســانه ای گسترده دشمنان 
برای ماهی گیری از این آب گل آلود است؛ چیزی که باید سیاسیون، 
نخبگان و مردم دو کشور به طور جد آن را مد نظر داشته باشند. اما 
در نهایت جدایی میان دو ملت با اشتراکات زبانی، فرهنگی و تاریخ 
دیرینه چیزی است که باید دشمنان به خواب ببینند؛ مسئله ای 
که رئیس مجلس جمهوری اسالمی ایران هم به آن اشاره داشت. 
محمد باقر قالیباف دو روز پیش با اشاره به تفحص پیکر شهید دفاع 
مقدس »نسیم افغانی«، با انتشار مطلبی در فضای مجازی نوشت: 
در تمامی سال های جنگ تحمیلی، برادران شریف، نجیب، مؤمن 
و انقالبی افغانستانی داوطلبانه در کنار ما بودند. در سال های بعد نیز 

جوانان افغان نشان دادند که در خط مقدم دفاع از حرم و مقابله با 
استکبار سینه سپر می کنند. مستکبران و همه آنانی که خود را به 
آمریکا و دوستانش فروخته اند مطمئن باشند که نه هرگز افغانستان 
تن به مذلت دوستی با مستکبران خواهد داد و نه پیوند این دو ملت 
با یکدیگر دچار خدشه خواهد شــد؛ ما سال هاست در راه آرمانی 
مشترک خون می دهیم. جوان مبارز ایرانی و افغانستانی روزی در 
فکه و شلمچه و روزی در حلب و خان طومان سر بر زانوی همدیگر 

اشهد شهادت خوانده اند؛ ما و ترک رسم برادری؟ به خواب ببینید.

بدین خشم بمیرید »
وقتــی از یک رابطه عمیق میان دو کشــور ســخن می گوییم 
مجموعه ای چند بعدی از ارتباط سیاســی، فرهنگی، اقتصادی و 
حتی عاطفی مد نظر اســت که با طرف های دیگر وجود نداشته 
یا کمتر دیده می شود. ابوالفضل ظهره وند، سفیر اسبق کشورمان 
در افغانستان روابط میان تهران و کابل را از این جنس دانسته و 
می گوید: اگر از بیشــتر مردم کشورمان این سؤال را بپرسیم که 
دشمن از چه چیز در رابطه میان این دو کشور نگران است؟ شاید 
نخستین جوابی که به ذهن آن ها برسد اشتراکات فرهنگی و زبانی 
فراوان موجود میان دو ملت باشد. این تصور کامالً درست است. 
اما نباید از روابط اقتصادی میان طرفین هم غافل بود. ظهره وند 
تصریح کرد: همین دو روز پیش بود که ســید روح اهلل لطیفی، 
رئیس گمرک ایران از رشــد تجارت با این همســایه شرقی در 
دوماهه نخســت ســال جاری خبر داده وتأکید کرده بود ایران 
رتبه نخست منبع تأمین و واردات افغانستان را به خود اختصاص 
داده است. از سوی دیگر تهران نیز یکی از مقاصد مهم صادراتی 

افغانســتان به حســاب می آید. در کنار همه اشتراکات میان دو 
طرف این حجم گسترده ارتباط اقتصادی چیز دیگری است که 
دشــمن از آن هراس دارد؛ ترسی که در مورد رابطه ایران و عراق 
هم وجود دارد. این دیپلمات سابق کشورمان ادامه داد: نکته دیگر 
که در رابطه با همسایه شرقی غرب را هراسان کرده، شکل گیری 
تمدن اسالمی در سایه گسترش روابط است. وقتی این اشتراک 
همه جانبه به ویژه در سبک زندگی اسالمی ایجاد شود، راهبردهای 
آن ها در مقابله با دشمن، مشترک شده و این چیزی است که در 
اندیشه رهبران واشنگتن خطر محسوب می شود. وی اضافه کرد: 
خداوند در قرآن می گوید: »ُموتُوا بَِغْیِظُکْم- بدین خشم بمیرید« و 
این انگار انذاری به دشمنان دو ملت است؛ یعنی در خشم از رابطه 

آن قدر حرص بخورید تا بمیرید.

وظیفه مهم عقال و مردم دو کشور»
ابوالفضل ظهره وند با بیان اینکه آن ها چه بخواهند، چه نخواهند 
دوســتی دو طرف دیرینه است و حوادث اخیر هم هیچ تأثیری 
بر آن نخواهد داشــت، گفت: اما نکته ای که اکنون الزم اســت 
مورد توجه عقال و مردم دو کشــور قرار گیرد، مسیری است که 
چالش های گذشته را رقم  زد. وی بیان کرد: ایران میزبان حدود 
۳ میلیون مهاجر افغانستانی است. اکنون هم اگر مردم همسایه 
شرقی بخواهند به طور قانونی وارد کشور شوند، کمترین مشکلی 
ندارند. اما در این بین قوانین کشور ما به طور تمام و کمال باید مورد 
احترام طرف مقابل باشد. قرار نیست از دیوار همسایه خود باال رفته 
و آن گاه توقع رفتار مناســب داشته باشیم. در دو حادثه تلخ رخ 
داده برای مهاجران افغانستانی - اگرچه هنوز هم ابعاد آن به طور 
کامل مشخص نیست - اما این موضوع مغفول مانده. این دیپلمات 
اسبق کشورمان تأکید کرد: نکته دوم هم که به جهت جلوگیری 
از اتفاقــات دیگر باید مورد توجه قرار گیرد، رفع کم کاری دولت 
کابل در قبال شهروندانش است. کابل اگر نگران جان شهروندانش 
است، برای فراهم آوردن زمینه آسان تر شدن مهاجرت و ویزای 
کاری پای میز مذاکره با تهران بنشیند، نه آنکه مرز را رها کرده و 
بار این مسئولیت را بر گردن همسایه بیندازد. این دو نکته به ویژه 
باید از ســوی رســانه ها و نخبگان افغان دیده و به مردم منتقل 
شود. اما در نهایت دو ملت هم باید به وظیفه خود واقف باشند تا 
به این طریق ابزار هرگونه سوء استفاده دشمن از او گرفته شده و 

توطئه هایش ناکام بماند.

گفت و گو

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

خبـر

سیاست خارجی

قدس هراس دشمنان از گسترش روابط میان ایران و افغانستان را بررسی می کند

ما و ترک رسم برادری؟ به خواب ببینید

خبرخبر
دیدار ظریف با چاووش اوغلو در ترکیهسفیر ایران در عراق تأکید کرد
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بسیجیان آستان قدس رضوی به قله بل صعود کردند   آستان : بسیجیان آستان قدس رضوی به همت تیم کوهنوردی حوزه بسیج این سازمان، به قله بل واقع در اقلید فارس به ارتفاع 4هزار و 50 
متر صعود کردند.کوه بُل، بلندترین قله کوهستان سفید از منطقه زاگرس مرکزی و بلندترین کوه استان فارس بوده و در بخش مرکزی شهرستان اقلید واقع شده  است که پنج نفر از بسیجیان آستان قدس رضوی 

طی پیمایش یکروزه به قله آن صعود کرده و پرچم آستان قدس رضوی را بر فراز این قله به اهتزاز درآوردند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی خبر داد

 برگزاری ویژه برنامه های شهادت امام صادق)ع(©
 به صورت استودیویی

آستان: معاون تبلیغات اسالمی آستان 
قدس رضــوی گفــت: ویژه برنامه های 
شهادت امام صادق)ع( در حرم رضوی 

به صورت استودیویی برگزار می شود.
حجت  والمســلمین  حجت االســالم  
گنابادی نژاد، از برگزاری ویژه برنامه های 
سالروز شهادت امام جعفر صادق)ع( به  

صورت استودیویی در حرم مطهر امام رضا)ع( خبر داد و گفت: برنامه  های عزاداری 
شهادت امام ششم در حرم مطهر رضوی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه همین 

هفته برگزار خواهد شد.
وی درباره برنامه شب شــهادت امام صادق)ع( اظهار کرد: مراسم شب شهادت 
ششمین امام شیعیان، سه شنبه پس از نماز مغرب و عشا با قرائت زیارت امین اهلل 
آغاز خواهد شــد و در ادامه مداحان و ذاکــران خاندان عصمت و طهارت)ع( به 

مدیحه سرایی و روضه خوانی خواهند پرداخت.
معاون تبلیغات اسالمی آســتان قدس رضوی، تعظیم شعائر اسالمی را یکی از 
مهم ترین برنامه های آستان قدس رضوی معرفی و اعالم کرد: مراسم روز شهادت 
امام صادق)ع( رأس ساعت 11 صبح با قرائت قرآن و زیارت امین اهلل آغاز خواهد 
شــد و در ادامه این مراســم حجت االسالم  والمســلمین محمدحسین رجایی 
خراسانی به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.وی تصریح کرد: مراسم غروب شهادت 
امام صادق)ع( نیز چهارشنبه ساعت 19 با سخنرانی آیت اهلل سیداحمد علم الهدی، 
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد مقدس برگزار می شود.

گنابادی نژاد ابراز کرد: ویژه برنامه شــام شهادت این امام همام نیز ساعت 23:45 
با حضور مداحانی چون ســعید حدادیان، محمدحسین حدادیان و سیدمهدی 
رضایی برگزار می شود.وی خاطرنشــان کرد: زائران عزیز که داخل حرم مشرف 
هستند و مخاطبان خارج از حرم می توانند این برنامه ها را از طریق نمایشگرهای 

حرم، سایت رضوی تی وی و رسانه ملی مشاهده کنند.

 نشست فصلی مسئوالن شبکه جوانان رضوی©
 با محوریت جشن های زیر سایه خورشید 

آستان: نشست فصلی مسئوالن و معاونان اجرایی شبکه جوانان رضوی با محوریت 
برنامه  ریزی برای برگزاری سیزدهمین دوره جشن های مردمی زیر سایه خورشید 
برگزار شد.این نشست با هدف هم افزایی بیشتر مسئوالن شبکه جوانان رضوی 
برای برگزاری هر چه بهتر سیزدهمین دوره جشن های مردمی زیر سایه خورشید 
در محل مجتمع دانشجویی امام رضا)ع( برگزار شد.در این نشست که مسئوالن 
شبکه جوانان رضوی سراسر کشور حضور داشتند، درباره هم افزایی بیشتر برای انجام 
برنامه های فرهنگی زیر سایه خورشید طبق استانداردهای وزارت علوم و رعایت 
پروتکل های بهداشتی بحث و تبادل  نظر شد.جلسات هم اندیشی روحانیون، مدیران 
و خدام کاروان ها به تفکیک و با رعایت پروتکل های بهداشــتی در حال برگزاری 
است.شایان  ذکر است، جشن های مردمی و بین المللی زیر سایه خورشید هر ساله 
به همت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی و همکاری بیش از 2 هزار تشکل 
مردمی تحت عنوان شبکه جوانان رضوی )شجر( در دهه کرامت برگزار می شود.

 درخشش دانش آموزان مدارس امام رضا)ع( ©
در جشنواره خوارزمی

دبیرســتانی  دانش آموزان  آســتان: 
مدارس امام رضــا)ع( واحد چناران در 
بخش های مختلف جشــنواره نوجوان 
خوارزمی حائز رتبه های اول شــدند.به 
گزارش آســتان نیوز، هفت دانش آموز 
دبیرستان پسرانه  واحد 15 امام رضا)ع( 
شهرستان چناران با شرکت در جشنواره  

نوجوان خوارزمی در ســطح دوره اول متوسطه در گروه مدارس خاص، موفق به 
کسب 9 رتبه اول در سطح شهرستان شدند و به مرحله استانی راه یافتند.بر این 
اساس، یاسین زوار با عنوان اثر »احساس واژه ها«، محمدحسام رحمانی و یاسین 
زوار با اثر پژوهشی »ایفای نقش زبان انگلیسی«، توحید حق خواه و محمدحسام 
رحمانی در محور »پژوهش«، امیررضا شجاع و اشکان رجب زاده در »فعالیت های 
آزمایشگاهی« و نیز آرش صفدرپور و سیدرضا یاقوتی در محور »دست سازه های کار 

و فناوری« عناوین نخست این رقابت علمی را از آن خود کردند.

اهتمام به معرفی جلوه های کرامت رضوی در دهه کرامت©
آستان: مدیر دفتر نمایندگی آســتان قدس رضــوی در استان قم، از برگزاری 
ویژه برنامه هــای دهه کرامت 99 خبر داد و بر اهتمام ویژه کانون های خادمیاری 
برای معرفی جلوه های ناب کرامت رضوی تأکید کرد. به گزارش خبرنگار آستان نیوز 
از قم، حجت االسالم  والمسلمین سیدمحمدباقر تکیه ای، در جلسه ای که با حضور 
مسئوالن کانون های خادمیاری دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان قم 
در محل ساختمان غدیر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم به  منظور انسجام 
و هم افزایی برای برگزاری برنامه های دهه کرامت برگزار شــد، گفت: اهتمام به 
گسترش سیره و سبک زندگی رضوی و جلب رضایت خداوند متعال و حضرت 
رضا)ع(، هدف خادمیاران آن امام همام است.وی با اشاره به کلیاتی از برنامه های 
دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی در استان قم در دهه کرامت افزود: در این 
جلسه، برنامه های پیشنهادی کانون های خادمیاری برای دهه کرامت مورد بررسی 
قرار گرفته و برای اجرا تصویب خواهد شد.حجت االسالم  والمسلمین تکیه ای در 
ادامه با ارائه گزارشی از خدمات کانون های خادمیاری استان افزود:  هم  اکنون 22 
کانون موضوعی و تخصصی و 12 کانون محله ای فعال، در حال خدمت افتخاری و 
خالصانه به مردم استان قم هستند.در این نشست حجت االسالم  والمسلمین روستا 
آزاد؛ معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم نیز با بیان 
ارزش خدمت خالصانه به مردم، آمادگی خود را برای همکاری با دفتر نمایندگی 
آستان قدس رضوی در استان قم و حمایت از فعالیت ها و برنامه های آنان اعالم کرد.

 گوجه فرنگی در سبد محصوالت بهاره ©
سازمان کشاورزی و موقوفات چناران

آستان: مدیــر سازمان کشــاورزي و 
موقوفات چناران زیرمجموعه شــرکت 
کشاورزی رضوی گفت: گوجه فرنگی در 
سبد کشت محصوالت بهاره این سازمان 

قرار گرفت.
حسن رفیعی بیان کرد: امسال 26 هکتار 
از اراضی سازمان به کشت گوجه فرنگی 

رقم »ارگون جینا« اختصاص داده شده است.وی ادامه داد: »ارگون جینا« از جمله 
ارقام پرمحصول و سازگار با شرایط آب و هوایی شهرستان چناران به شمار می رود.

مدیر ســازمان کشــاورزي و موقوفات چناران با اشاره به کشت گوجه فرنگی در 
نیمه نخست خرداد ماه جاری خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود برداشت این 
محصول طی حدود دو چین انجام شود و از مرداد تا آغاز سرمای پاییزه معموالً 

تا آبان ماه به طول بینجامد.
وی درباره رویکرد این مجموعه از کشــت گوجه فرنگی خاطرنشان کرد: یکی از 
محصوالت عمده تولیدی در منطقه چناران گوجه فرنگی است که به دلیل ظرفیت 
باالی منطقه در تولید این محصول همه ســاله در سبد تولید بهاره سازمان قرار 
دارد.رفیعی ادامه داد: از طرفی راندمان باالی اقتصادی گوجه فرنگی نســبت به 
محصوالت مشــابه خود مانند ذرت علوفه ای و چغندرقند، یکی دیگر از مزایای 
کشت همه ساله این محصول توسط سازمان کشاورزی و موقوفات چناران است.

وی با اشاره به نقاط قوت کشت امسال گوجه فرنگی توسط این سازمان گفت: در 
کشت سال زراعی جاری این محصول تاریخ کشت خزانه و تاریخ عملیات نشاکاری 
در زمین اصلی به  طور دقیق رعایت شده است.رفیعی ادامه داد: همچنین انجام 
عملیات آبیاری دقیق و به موقع، انتخاب ارقام مناسب و سازگار با شرایط منطقه 
چناران و دارای ظرفیت تولیدی باال، بخشی دیگر از نقاط قوت کشت این محصول 

را به خود اختصاص داده است.

 قدس/محمدحسین مروج کاشانی  
و  بتن  ساختمانی،  شرکت  سرپرست 
پروژه  پیشرفت  از  رضوی  قدس  ماشین 
ساخت شهرک گلخانه ای در اراضی کشت 
و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی 

خبر داد. 
مهندس محمودی عیــدی در گفت وگو 
با خبرنــگار قدس پــروژه آماده ســازی 
گلخانه 20 هکتــاری را از پروژه های مهم 
این شرکت دانســت و گفت: این شهرک 
گلخانه ای به صورت مشــارکتی آســتان 
قدس بــا بخش خصوصی اســت که در 
اراضی کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان 

قدس در حال انجام است.
وی یــادآور شــد: تاکنون دو ســایت از 
مجموعه این شــرکت گلخانه ای توسط 
این شــرکت پس از ساخت و آماده سازی 
تحویل کارفرما شده و پیش بینی می شود 
دو سایت دیگر این پروژه هم تا پایان نیمه 

اول سال به کارفرما تحویل داده شود. 

تنها تولیدکننده نیوجرسی های »
مفصلی در شرق کشوریم

این مقام مسئول درباره فعالیت این شرکت 
در زمینه مصالح ساختمانی اظهار کرد: این 
شرکت دارای یک مجتمع تولیدی شامل 
تولید شن، ماســه و... بوده که با ظرفیت 
تولید سالیانه بیش از 150 هزار تن مصالح 

سنگین در حال فعالیت است.
وی بیــان کرد: همچنین واحد تولید بتن 
آماده این شــرکت یکی از مطرح ترین و 
باکیفیت تریــن واحدهای بتن ســازی در 
شهر مشهد بوده و با ظرفیت تولید سالیانه 
بیش از 40 هزار مترمکعب از این محصول 

فعالیت می کند.
مهنــدس عیــدی در بخش دیگــری از 
سخنانش به تولید قطعات بتنی توسط این 
شرکت اشــاره و خاطرنشان کرد: شرکت 
ســاختمانی، بتن و ماشین قدس رضوی 
در تولید قطعات بتنی مانند تراورس های 
راه آهن، دیوارهای خودایســتا، نیوجرسی 
و... و ســایر قطعات بتنی فعال اســت به 
گونه ای که این شــرکت تنها تولیدکننده 
نیوجرســی های مفصلی در منطقه شرق 

کشور محسوب می شود.
وی اضافــه کرد: ظرفیت تولید ســالیانه 
این شــرکت در مورد محصول نیوجرسی 
مفصلی بیش از 30هزار متر طول اســت 
و هــم اکنون در زمینه تأمیــن و اجرای 
نیوجرسی مفصلی در حدود 12 کیلومتر از 
پروژه آزادراه مشهد- باغچه )بزرگراه شهید 

شوشتری( فعالیت دارد.
سرپرست این شــرکت تصریح کرد: هم 
اکنون این شــرکت به عنوان ســازنده و 
تأمین کننده نیوجرســی های مفصلی در 

پروژه آزادراه مشــهد- چناران که آستان 
قدس رضوی پیمانکار اجرای آن اســت 

فعالیت می کند.
مهندس عیدی درباره اهمیت تولید این 
محصول تأکید کرد: در سالیان گذشته 
هیچ شــرکت و مجموعه ای در ســطح 
استان خراسان رضوی وجود نداشت که 
به عنوان سازنده و تأمین کننده محصول 
نیوجرســی مفصلی فعالیت کند و تمام 
نیاز و تقاضای استان خراسان رضوی به 
این محصول از دیگر اســتان های کشور 
)از شهرســتان کرج( تأمین می شد، اما 
این شــرکت پس از انجــام تحقیقات و 
نمونه ســازی های مربوط و فرموالسیون 
خاص توانســت مجوزهــای تولید را از 
مراکز رسمی کشور دریافت و به عنوان 
تنها سازنده و تولیدکننده این محصول 

در منطقه شرق کشور فعالیت کند.
وی در زمینه ســاخت و تولید دیوارهای 
خودایستا توســط این شرکت هم اظهار 
کرد: یکــی دیگر از زمینه هــای فعالیت 
این شــرکت تأمین و ســاخت دیوارهای 
خودایستا بوده که ظرفیت تولید سالیانه 
حدود 6هزار عدد دیوار خودایستا در این 

شرکت وجود دارد.
این مقام مسئول به نشان )برند( هبلکس 
رضوی بــه عنوان یکی دیگر از تولیدات و 
محصوالت این شرکت اشاره و بیان کرد: 
نشــان )برند( هبلکس رضوی متعلق به 
این شــرکت است و به عنوان معتبرترین 
نشان تولید بتن های سبک هوادار در سطح 

کشور به شمار می رود.
مهنــدس عیــدی اضافه کــرد: کارخانه 
هبلکس مشهد این شرکت سالیانه بیش 
از 150 هزار مترمکعب محصول هبلکس 
)بتن سبک هوادار( تولید می کند که ضمن 

تأمین نیازهای استان خراسان رضوی به 
استان های همجوار هم ارسال می شود.

وی یادآور شد: این شرکت در سال جاری 
که با عنوان »جهش تولید« نام گذاری شده 
اســت از حداکثر ظرفیت تولید خود در 
زمینه مصالح سنگین )شــن، ماسه و...(، 
تولید بتن و قطعات بتنی و بازاریابی این 
محصول در کشورهای همسایه )افغانستان 

و کشورهایCTS( استفاده می کند.

پروژه اتصال خیابان کوشش مشهد به »
منطقه خلج تا بهمن ماه کامل می شود

سرپرست شــرکت ســاختمانی، بتن و 
ماشین قدس رضوی از اتمام پروژه اتصال 
خیابان کوشش مشهد به منطقه خلج تا 

بهمن سال جاری خبر داد.
مهندس عیدی گفت: یکی از پروژه های 
مهم این شــرکت که در ارتباط با شــهر 
اتصال  پــروژه  اســت،  مقدس مشــهد 
خیابان کوشــش به منطقه خلج اســت 
که نقش مهمی در روان ســازی ترافیک، 
تردد خودروهــا و خدمات دهی در محور 
خیابان های کوشــش، خلج، قائم، دایی 

و... دارد.
وی ادامه داد: این پروژه به طول 3 کیلومتر 
و با اعتبار 30 میلیارد تومان در حال انجام 
اســت و با وجود اینکه طبق قرارداد این 
شرکت با شهرداری مشهد، این پروژه باید 
در سال 1400 شمسی به پایان برسد اما 
با توجه به اهمیت پروژه در حمل و نقل و 
تردد شهری و کاهش ترافیک، برنامه ریزی 
شده است تا بهمن سال جاری این پروژه 
به اتمام رسیده و قسمت هایی از آن حتی 
زودتر از موعد مورد بهره برداری قرار گیرد.

سرپرست شــرکت ســاختمانی، بتن و 
ماشــین قدس رضوی در بخش دیگری 

از ســخنانش بــه پروژه هــای عمرانی و 
ســاختمانی این شــرکت در سال جاری 

اشــاره کرد و افــزود: در حال 
حاضر این شــرکت مشــغول 
از  ادامه دار  پروژه هــای  تکمیل 
سال های گذشــته با مجموعه 
آســتان قدس رضوی اســت و 
انتظار مــی رود با همت جمعی 

و همکاری مســئوالن این 
پروژه هــا در ســال جاری 
بــه اتمام رســیده و مورد 

بهره برداری قرار گیرد.
ارشــد  کارشــناس  ایــن 
ادامه  برنامه ریزی شــهری 
ایــن پروژه ها  از  داد: یکی 
برای  پروژه ساخت مسکن 
زوج هــای جوان در شــهر 
مجموعاً  زیربنای  با  مشهد 
حدود 23 هــزار مترمربع 
است، همچنین تکمیل 15 
بلوک از فاز دوم زائرشــهر 

رضوی با زیربنای حدود 20 هزار مترمربع 
یکی دیگر از این پروژه ها به شمار می رود.

مهندس عیدی اظهار کرد: تکمیل پنج 
پروژه ورزشــی و خدماتی در شهرستان 
ســرخس با مجمــوع زیربنــای 5هزار 
و 300 مترمربــع کــه آســتان قدس 
رضــوی کارفرمای این پروژه هاســت و 
ایســتگاه راه آهن شهرســتان سبزوار با 
زیربنای 7هزار و 500 مترمربع از دیگر 
پروژه های در دســت اقدام است که به 
جز پروژه ایســتگاه راه آهن سبزوار که 
در ســال آینده به بهره برداری می رسد، 
پیش بینی می شود سایر پروژه ها در سال 
جاری کــه به جهش تولیــد نام گذاری 

شده است به بهره برداری برسند.

شهرک 20 هکتاری 
گلخانه ای به صورت 

مشارکتی آستان 
قدس با بخش 

 خصوصی 
در اراضی کشت 
و صنعت مزرعه 

نمونه آستان قدس 
در حال انجام است

بــــــــرش

  سرپرست شرکت ساختمانی، بتن و ماشین قدس رضوی در گفت وگو با قدس خبر داد

چــرا در ورودی های حرم ماســک توزیع  پیشرفت پروژه شهرک گلخانه ای در اراضی مزرعه نمونه
نمی شود و داخل صحن ها هم خدام مردم را 

به استفاده از ماسک اجبار نمی کنند؟
09150005492

 ظرفیت عظیم تبلیغی ©
در زیر سایه خورشید

آستان: مدیــرکل تبلیغات اسالمی استان 
کرمانشــاه گفت: نام مبــارک امام رضا)ع( 
تسکین دهنده قلب هاست و حضور خادمان 
بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( ظرفیت عظیم 

تبلیغی است که باید آن را مغتنم شمرد.
حجت االسالم یوســف احمدی در جلسه 
شــورای سیاســت گذاری برنامه های دهه 
کرامت و جشن های زیر سایه خورشید که با 
حضور جمعی از خادمان بارگاه منور رضوی 
برگزار شد، اظهار کرد: دهه کرامت فرصت 
ارزشــمندی را برای ما فراهم کرده که باید 
از آن در راستای درک و فهم دین استفاده 
و آن را مغتنم شــمرد.وی ادامــه داد: امام 
رضا)ع( ولی نعمت ماست و همه در هر چه 
باشکوه تر برگزار شدن روزهای دهه کرامت 
تالش خواهند کرد و حضور خادمان بارگاه 
ملکوتی علی بن موسی الرضا)ع( به همین 
جهت ظرفیت عظیمــی را فراهم می آورد.

حجت االســالم احمدی با اشاره به  پای کار 
آمدن هیئت در اجرای جشن ها گفت: اسم 
امام رضا)ع( تسکین دهنده است و با توجه به 
نیاز روحی و روانی مردم که از مراکز مشاوره 
بارها اعالم  شــده است، می توان با برگزاری 
جشن های زیاد اما کوچک، فضای معنوی و 

شاد را در همه جا رقم زد.

گرگان به استقبال برنامه های ©
دهه کرامت خواهد رفت 

آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در گلستان با بیان این مطلب که در 
روزهای دهه کرامت برنامه های شاخصی در 
استان برنامه ریزی  شده است، اظهار کرد: این 
برنامه ها از هفته آینده در شهرهای استان 

گلستان اجرایی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار آستان نیوز از گلستان؛ 
سیدحســین علوی در حاشــیه دیــدار با 
شــهردار گرگان در خصــوص چگونگی و 
هماهنگــی الزم برای اجــرای برنامه های 
شــاخص روزهای دهه کرامت اظهار کرد: 
حضور خدام امام رضا)ع( در شــهر گرگان 
و شــهرداری ها و واحدهای نواحی گرگان، 
برافراشــتن پرچم رضــوی در پارک بانوان 
گرگان، ســاخت تندیس رضــوی و نصب 
در فلکه ســر خواجه گرگان، حضور و اعزام 
گروه سرود آوای رضوان در محالت گرگان، 
کمک خودرویی و لجستیکی و پشتیبانی از 
کاروان خدام رضوی، آذین بندی شهر گرگان 
در دهه کرامت، برگزاری مسابقات فرهنگی 
و برگزاری جشــن دختــران از مهم ترین 
برنامه های آستان قدس رضوی و شهرداری 
گرگان است.وی افزود: خدام آستان قدس 
رضوی به  زودی به اســتان گلســتان سفر 
خواهند کــرد و عطر رضــوی در این دیار 

شهیدپرور خواهد پیچید.

اجرای »زیر سایه خورشید« ©
با رعایت پروتکل ها در یزد

آســتان: معاون فرهنگی دفتر نمایندگی 
آستان قدس رضوی استان یزد از برگزاری 
جشــن های زیر سایه خورشــید با رعایت 

پروتکل های بهداشتی خبر داد.
حجت االسالم ســیدناصر حیدری؛ معاون 
فرهنگی دفتــر نمایندگی آســتان قدس 
رضوی اســتان یزد در جمــع خادمیاران 
رضوی با اشاره به سابقه برگزاری جشن های 
باشکوه زیر سایه خورشید اظهار کرد: محور 
برگزاری جشــن های زیر سایه خورشید با 
کانون جوانان رضوی اســت و بیش از 12 
ســال هیئت انصار والیت بــه همراه بیش 
از 20 مجموعه فرهنگی در ســطح استان 

اجرای این برنامه ها را بر عهده دارند.
وی ادامه داد: ســال گذشته بیش از 360 
برنامه در قالب برنامه فرهنگی زیر ســایه 
خورشــید در استان برگزار شد اما امسال با 
توجه به وجود بیماری کرونا این برنامه ها به 
یک سوم کاهش یافته و بسیاری از برنامه ها 
که به صــورت اجتماعات مردمــی برگزار 
می شــد حذف شده اســت.دبیر جشنواره 
زیر ســایه خورشــید ادامه داد: با توجه به 
فعالیت ســتاد مبارزه با کرونا در استان ها 
پیگیر نشســت با اســتاندار و مســئوالن 
شبکه بهداشــت و درمان استان هستیم تا 
کوچک ترین مشــکلی در خصوص اجرای 
این برنامه ها رخ ندهد.گفتنی است، جشن 
بزرگ زیر ســایه خورشید بیش از 12 سال 

در استان یزد در حال برگزاری است.

به ما پیامک بزنید 
30007372773000737277

انتقادهای  در ستون »صدای مردم« صفحه آستان، شنونده 
شما  پیشنهادهای  پذیرای  و  رضوی  قدس  آستان  از  شما 
مدیران  به  روزنامه  در  درج  ضمن  شما  پیامک های   هستیم. 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

  سامانه پیامکی صفحه آستانسامانه پیامکی صفحه آستان  

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

جهش تولید

 سه شنبه 27 خرداد 1399  24شوال 1441 16ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9270

کرونا می تواند سرآغازی برای ایجاد وحدت جهانی باشد

توزیع 100 هزار وعده غذای متبرک در مناطق کم برخوردار مشهد

آستان: مدیر مرکز مشاوره آســتان مهر رضوی)واحد بعثت( 
گفت: کرونا می تواند سرآغازی برای ایجاد وحدت جهانی باشد.

به گزارش آستان نیوز، حمید ذوالفقاری در سلسله گفتمان های 
»روان شناسی خانواده در پساکرونا« با موضوع »ضرورت هوش 
هیجانی در تعامالت پســاکرونا« ویژه مشاوران و خادمیاران 
علمی مرکز جامع مشاوره آستان قدس رضوی که به  صورت 
ویدئوکنفرانــس در فضای مجازی پخش شــد، گفت: کرونا 
در کنار همه پیامدهای منفی که داشــت، جنبه های مثبتی 
هــم دارد از جمله اینکه جنبه های زندگی مســالمت آمیز و 

فضیلت مدار را در بین مردم جهان تقویت کرد.
وی افزود: شــیوع ویروس کرونا در واقع یک سیلی به  صورت 
جهان مغرور اســت؛ اما در عین حال با به  کارگیری صحیح 
هوش هیجانی و شناخت گره های روانی، کرونا می تواند عاملی 
برای همبســتگی اجتماعی، همدلی، همــدردی، همکاری، 

اخالقی و عقالنی شدن جهان باشد.
این کارشناس مشاوره افزود: مهم ترین پیام کرونا برای بشر 
امروز این اســت که راهی به  جز همزیســتی مسالمت آمیز 
با همنوع خود و محیط  زیســت وجود ندارد؛ بنابراین بشر 
امروز باید ســعی کند از کرونا درس بگیرد تا زندگی بهتری 

را تجربه کند.
وی با تأکید بر ضرورت همزیســتی مسالمت آمیز با ویروس 
کرونــا ابراز کرد: کرونا در ابتدا آشــوبی در جهان برپا کرد و 
توانست نظم جهانی را بر هم بزند؛ چراکه انسان را در مواجهه 

با مرگ که بزرگ ترین آشوب بشر است قرار داد.
وی ابــراز کرد: کرونا تنها پدیده جهانی عصر حاضر اســت 
که انسان را به درون خود حرکت داد و یک نوع بازاندیشی 
در نظام زیســتی و فکری برای بشــر به وجود آورد. شیوع 
این ویروس موجب شــد انســان ها از فردگرایی به ســمت 

جمع گرایی سوق داده شوند.
ذوالفقــاری عنوان کرد: گذار از ترس فردی به ســمت ترس 
جمعی، گذار از دغدغه فردی به دغدغه جمعی، گذار از غرور 
قــدرت به ضعف و ناتوانی و گذار از نگــرش مادی گرایانه به 
نگرش معنوی  گــرا از دیگر مزایای شــیوع ویروس کرونا در 

جهان است.
مدیر مرکز مشاوره آستان مهر رضوی ابراز کرد: در این روزها 
افراد اوقات فراغت بیشــتری در خانه دارند و سعی می کنند 
ایــن اوقات را با مطالعه کتاب، تماشــای فیلم و یا حضور در 
شبکه های اجتماعی بگذرانند؛ بنابراین این روزها در واقع به 

 نوعی روزهای آشتی مردم جامعه با کتاب و مطالعه است.
وی ابراز کرد: آشــتی با کتاب و افزایش میزان مطالعه افراد، 
افزایش ســطح دانش،  آگاهی، فضیلت و معرفت اجتماعی را 

در پی خواهد داشت.

آســتان: مدیر دفتــر نمایندگی آســتان 
قــدس رضوی در اســتان خراســان رضوی 
گفــت: از ابتــدای شــروع بیمــاري کرونا 
تاکنون افزون بر100 هــزار وعده غذای گرم 
متبرک مهمانســرای امام رضا)ع( در مناطق 

کم برخوردار مشهد توزیع شده است.
امین بهنــام اظهار کرد: بــا عنایت های امام 
رضا)ع( و دستور تولیت آستان قدس رضوی از 
ابتدای اسفند سال 9٨ همزمان با آغاز بیماري 
کرونا، روزانه یک هــزار وعده غذای متبرک 
مهمانسراي حضرت رضا)ع( در مناطق محروم 
و کم برخوردار حاشیه شهر مشهد توزیع شده 
است.وي در مورد چگونگي توزیع در مناطق 
محروم افزود: خانواده های مورد نظر و افرادی 
که از غذای متبرک استفاده نکرده اند توسط 
خادمیاران شناســایی و فیش های غذا برای 

تاریخ مشخص به آنان اعطا می شود.
بهنام ادامه داد: محموله غذا با ماشــین های 
یخچــال دار و کامالً ایزولــه و خادمان نیز با 
بهداشتی  دســتورالعمل های  تمامی  رعایت 

نسبت به تحویل غذا اقدام می کنند.
وی خاطرنشــان کرد: از زمان آماده شدن غذا 
تا زمانی که غذا به دست خانواده ها مي رسد، 

تمامي مسائل الزم بهداشتي رعایت مي شود.

وي اضافه کرد: این طرح همچنین در تمامي 
بیمارستان ها و مراکز درماني استان خراسان 
رضوي که درگیر بیمــاري کرونا بودند، اجرا 
و غذای متبرک بیــن کادر درمانی و بیماران 

بستری در این بیمارستان ها توزیع شد.
بهنام عنوان کــرد: در ماه مبارک رمضان نیز 
هر شــب در وعده افطار یک هزار وعده غذای 
گرم و در وعده سحر 500 وعده غذای گرم در 

مناطق حاشیه شهر مشهد توزیع شد.
مدیر دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی 
در استان خراسان رضوی گفت: این طرح به 
همت دفتر نمایندگي آســتان قدس رضوي 
انجام  شــده و به  صورت متغیر روزانه بین 10 
تا 15 خادم و خادمیار در این طرح مشارکت 
داشــته و روزانه از ساعت ٨ صبح بسته بندی 

غذا آغاز و تا ساعت 14 ادامه دارد.

خبر

گزارش خبری

 مدیر مرکز مشاوره آستان مهر رضوی:

مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان خراسان رضوی خبر داد 
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 دینداری عمیق یعنی دینداری از روی عقالنیت  اندیشه: بهزاد حمیدیه، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نشست »وضعیت اشراب معنوی در تدابیر سند الگو« گفت: دینداری عمیق یعنی دینداری که 
از روی عقالنیت باشد. تقوای عمومی هم واژه خوبی است که در سند آمده است و به جای واژگان غربی مانند نظم عمومی و... دارای اشراب معنویت است. اما یکی از مسائل مهم در بحث خأل معنویت این است که وقتی 

می خواهیم معنویت را تثبیت کنیم، باید خالف آن و مانع آن را بکاهیم و صرفاً کافی نیست که مقتضای آن را ایجاد کنیم. مانع مهم معنویت، ماتریالیسم است که بر فضای مدرن و پست مدرن امروز حاکم است.

در انجمن حکمت و فلسفه چه می گذرد؟©
اندیشه: به گزارش مشرق، چندی است که 
اخبار و گزارش هایی در مورد عملکرد گروه 
مدیریتی جدید انجمن حکمت )مؤسســه 
پژوهشی حکمت و فلســفه ایران( منتشر 
می شود و موجب تعجب و ابهامات بسیاری 
نزد فعاالن فکری و فرهنگی شــده اســت. 
گفتنی است، ریاست جدید مؤسسه در تاریخ 
24 دی 97 و با حکم وزیر علوم تغییر کرد و به دکتر زکیانی سپرده شد و به دنبال آن، 
تغییرات مهمی در رویکرد محتوایی و ساختار گروه های پژوهشی و نیروی انسانی و... 
رقم خورد که در برخی موارد دارای زاویه و ستیز جدی با اهداف محتوایی یک مؤسسه 

دولتی و شاخص های قانونی تغییر و تحول در آن است.
ماجرای این اخبار و گزارش ها از یکم بهمن  98 و با گزارش خبرگزاری ایسکانیوز آغاز شد 
که به نقل از »یکی از پژوهشگران حوزه علوم انسانی« منتشر گردید. این گزارش انتقادی 
با هدف تبیین بخش هایی از اقدام های مدیریت جدید مؤسسه که »قابلیت و مصلحت 
طرح در فضای عمومی داشته باشد« نگاشته شد و به »یک گروه اقلیت از اعضای هیئت 
علمی مؤسسه که تغییر و تحول ریاست را به نحوی پیدا و پنهان، مدیریت کرده و خود 
نیز در نهایت بر کرسی های تصمیم گیری نشسته است« اشاره می کرد.از جمله مهم ترین 
اقدام های این گروه مدیریتی جدید، حذف دو گروه از هشت گروه پژوهشی مؤسسه بود 

که به طور ویژه عهده دار مطالعه فلسفی »علم دینی« و »هنر دینی« بودند. 
خبرگزاری نسیم آنالین در تاریخ 10 فروردین 99 نیز ضمن گزارشی با عنوان »حکمت 
ریاست بر انجمن حکمت چیست؟« مجموعه تغییر و تصرفات توسط مدیریت جدید 
در مؤسســه را »بسیار بنیادین و پرتالطم« توصیف کرده و در خصوص حذف این دو 
گروه پژوهشی که »پارادایم نظام را در حوزه علم دینی و هنر دینی دنبال می کرده اند« 
اضافه کرده حذف این گروه ها با حذف مدیران گروه و پژوهشگرانی همراه بود که طی 
فراخوان عمومی و مصاحبه علمی از میان تعداد زیادی داوطلب با حضور استادانی مانند 
دکتر اعوانی و دکتر دینانی و... انتخاب شده و با وعده هیئت علمی و به عنوان پسادکترا 
جذب شده بودند.در کنار این رویکرد تقابلی و حذفی نسبت به گروه های پژوهشی )که 
در راستای اهداف نظام فعالیت می کردند( و پژوهشگران انقالبی )که توانمندی علمی 
محرز داشته اند( ایسکانیوز به تالش مشهود مدیریت جدید برای »برندسازی از شاگردان 
جویای نام و همفکران خویش« اشــاره کرده که گویای عجله و اهتمام جدی ریاست 

جدید مؤسسه بر سرعت  بخشی به تغییر ترکیب هیئت علمی مؤسسه است. 
هرچند گزارش های قبلی نیز به موضع گیری های اپوزیسیون وار برخی مدیران جدید 
و اعضای هیئت علمی جدید مؤسســه پرداخته بود، اما انتشار توییت ها و پست های 
فیس بوکی جدید ایشان که حاوی توهین به شهید سلیمانی و حمایت صریح از پهلوی 
و کشتگان فتنه 88 )با عنوان شــهدای 88( و... بود، ضرورت توجه جدی به تحوالت 
انجمن حکمت و چاره اندیشی عاجل در برابر آن را بسیار بیشتر کرد. در همین هنگام 
و با اوج گیری حساسیت ها بود که رئیس مؤسسه بالفاصله یک نشست خبری برگزار 
کرد تا به نحوی عملکرد گروه مدیریتی جدید را موجه ســازد. وی مسئله حذف چند 
گروه پژوهشی مؤسسه را این طور توضیح داد که »دو گروه فلسفه علوم انسانی اسالمی 
و حکمت دینی طبق مصوبه هیئت امنا در سال 1۳94 تأسیس شدند، اما برای تشکیل 
آن نیازمند مصوبه گسترش شورای توسعه وزارت علوم نیز بودیم که تاکنون به تصویب 
نرسیده است«. ایشان در ادامه پرداخت حقوق به اعضای این گروه ها را هم دارای اشکال 
قانونی دانســت. این در حالی اســت که بند یک ماده 5 آیین نامه تشکیل واحدهای 
پژوهشی در دانشگاه ها، مصوب بهمن  97 و ابالغی در نوزدهم فروردین  98 تصریح دارد: 
»واحدهای پژوهشی از هر نوعی که باشند، براساس سیاست ها و دستورالعمل های مورد 
تأیید هیئت امنا تأسیس می شوند. از آنجایی که انعقاد قرارداد با واحدهای پژوهشی از 
طریق دانشگاه است، از این به بعد نیازی به کسب مجوز از شورای گسترش و برنامه ریزی 

آموزش عالی نخواهد بود«! 
مروری بر اتفاقات انجمن حکمت که برخی از آن ها در این گزارش نیز مورد اشاره قرار 
گرفت و همچنین مطالعه دفاعیات رئیس انجمن در نشست خبری دوم اردیبهشت ، این 
پرسش را به ذهن متبادر می سازد که وقتی با رؤسای دانشگاه ها و مراکز علمی دولتی 
که دارای کارنامه عملکرد تقابلی کمرنگ تر و اظهاراتی رقیق تر از این هستند، برخورد و 
از ادامه روند مدیریتی شان جلوگیری می شود، چطور چنین سطحی از فعالیت های ضد 

نظام در مؤسسه ای مهم با بودجه نظام صورت می گیرد؟

 اندیشــه/ فاطمــی نژاد 
 تجربــه جهادســازندگی بــه 
عنــوان پدیده ای کــه از آن با 
 تعابیری چون نوآوری اجتماعی

امام خمینی)ره( یاد می شود و 
نتایج شگفت آوری که براساس 
اســتنادات غیرقابــل انکار در 
محرومیت زدایــی  و  توســعه 
داشــته، ســبب جلــب توجه 
پژوهشــگران در داخل و خارج 
شده اســت. آنچه در میان این 
از دیگران  پژوهش هــا بیــش 
جلب توجه می کند، پژوهشــی 
اســت که اریک سندر الب در 
فلسفه  پایان نامه دکترای  قالب 
خود از دانشــگاه پرینســتون 
با عنوان »تاریخچه ســازمانی 
جهادسازندگی ایران؛ از تأسیس 
تا نهادســازی« انجام داده که 

 دو ســال پیش نیز ترجمه آن توسط دانشگاه 
امام حسین)ع( منتشر شد. هر چند اصلی ترین 
سؤال ســندرالب در این پژوهش این است که 
چگونه انقالب اسالمی با جهاد سازندگی توسعه 
روستایی را به ابزاری برای تحکیم قدرت داخلی 
و تأثیرگذاری بر پروژه خارجی اســتفاده کرده 
اســت؛ ما فارغ از این پرسش ســعی کرده ایم 
در خصوص تالش بــرای نظریه پردازی الگوی 
مدیریتی جهادسازندگی با دکتر میثم ظهوریان، 
دکترای مدیریت رفتاری که خود نیز تز دکترای 
خود را به همین موضوع اختصاص داده بود در 
ســالروز تأســیس این نهاد انقالب به دستور 
امام خمینی)ره( گفت وگــو کنیم. دکتر میثم 
ظهوریان در پاسخ به این پرسش که آیا این گونه 
به نظر نمی رســد ســندرالب در پژوهش خود 
مفصل بندی نظری جهاد با توجه به نظم علمی 
و سیاسی رایج را دشوار خوانده، پاسخ می دهد: 
من چنین برداشتی از پژوهش سندرالب ندارم 
و برداشــت من این است که ایشــان جهاد را 
ماهیتی می داند که به صورت جنبش و نهضت 
ایجاد شــده و بعد به صورت نهاد درآمده است. 
یعنی وقتی به وظیفه  و کارکرد اصلی اش عمل 

کرد به صورت نهــاد درآمد و 
این نهادسازی جهاد را هم یک 
عنصر هدفمنــد می داند که به 
نظر من محل اختالف اســت؛ 
چــرا که ســندرالب از جهات 
سیاسی به موضوع نزدیک شده 
اســت و به نوعی نگاه منفی به 
انقــالب اســالمی دارد. یعنی 
نگرش او این اســت که انقالب 
ایران برخالف ســایر انقالب ها 
انقالب شــهری بود که ماهیتاً 
در روســتاها نهادینه نشده بود 
کارکرد  در  جهادســازندگی  و 
سیاسی که بر کارکرد اقتصادی 
و محرومیت زدایــی آن غلبــه 
انقالب  داشــت  تالش  داشت، 
را در روستاها نهادینه کند که 
اتفاقاً خیلی نیز از این جهت به 

نظر سندرالب موفق بود. 

 جهاد سازندگی؛ مانع قدرت گیری»
 جنبش های چپ و خلقی در روستاها

وی افزود: سندرالب می گوید چون در روستاها 
جنبش چپ و جنبش خلقی حضور جدی تری 
از انقالبیون داشتند امام از جهت سیاسی جهاد 
را ایجاد کرده بود. این موضوع البته با درکی که 
خود بچه های جهاد ســازندگی دارند و واقعیت 
نهادهای انقالب اســالمی متفاوت اســت. به 
عقیده ما در عین عدم انکار رویکرد سیاسی این 
نهاد به عنوان بازوی انقالب اســالمی، ماهیت 
جنبه هــای اجتماعــی و محرومیت زدایی آن 
پررنگ تر بود. آنچه سندرالب می گوید این است 
که جهادسازندگی از یک منظر در ذیل نظریات 
متعارف توسعه منطقه ای قابل تعریف نیست و 
از این نظر که بیشتر توسعه های منطقه ای که 
تعریف شــده اند، یکی از الگوهای پایین به باال 
یا باال به پایین را پیشــنهاد می کنند؛ این گونه 
تحلیل می کند که در خصوص جهادسازندگی 
مرز بیــن روابط حکومت و جامعه و به خصوص 
مرز بین حکومت ها و جنبش ها بســیار مبهم 
است. دلیل این امر آن است که جهاد سازندگی 

به طور همزمان از پایین یعنی ســطح جامعه و 
باال یعنی حکومت، بسیج شد.

ظهوریان نظریه پردازی در خصوص جهادسازندگی 
را در پارادایم رایج امروزی نیز امکان پذیر می داند 

و در این بــاره می گوید: این گونه نیســت که در 
نظریه پردازی موظف باشــیم یــک چارچوب از 
پیش تعریف شده که در قالب علم مدرن پذیرفته 
شــده انتخاب کنیــم. اتفاقاً کارکــرد روش های 

نظریه ســازی داده بنیــاد و اکتشــافی که وجود 
دارد بــرای پدیده هایی اســت کــه درچارچوب 
نظریه های موجود چه مدرن و چه غیرمدرن قابل 
صورت بندی نیستند. می شود جهادسازندگی را نیز 

الگوپردازی و الگوسازی کرد.

 اشتباهمان در تحول علوم انسانی»
 بی توجهی به تجربیات است

وی در ادامه بررســی تجربه جهادســازندگی 
و نظریه پــردازی حــول آن را منجــر به کنار 
گذاشتن اشــتباه ها در خصوص نظریه پردازی 
در علوم انســانی اســالمی می خواند و ادامه 
می دهد: اشتباه بزرگ در علوم انسانی اسالمی، 
منحصر دانســتن آن به برداشــت مستقیم از 
تراث دینی چون قرآن و حدیث است. مشکل 
اینجا خودش را نشــان می دهد که مســائل 
می خواهند انضمامی شــوند و اینجاســت که 
نظریــات دیگر خیلی حرف جــدی نخواهند 
داشــت و اتکای صرف به تــراث دینی امکان 
الگوسازی را به ما نخواهد داد. ما برخی مبانی 
ارزشــی را می توانیم از تراث شیعی خودمان 
بگیریــم و از طــرف دیگــر تجربیاتــی چون 
جهادسازندگی که آثار دینی داشته اند را برای 
حل مســائل عینی جامعه و منابع الگوسازی 
اســتفاده کنیم. اتکای صرف بــه منابع دینی 
سبب شده بسیاری از مسائل انضمامی ما مثل 

نظام بانکی و اقتصادی الینحل بمانند. 
نداشتن نظریه، پارادایم و هسته سخت در تجربه 
جهادسازندگی به عقیده ظهوریان امکان حدوث 
عینی و بازسازی و اصالح آن را از ما سلب کرده 
بود که آن را این گونه تشــریح می کند: اهمیت 
نظریه پردازی برای اصالح پدیده هاســت. وقتی 
پدیده ای چون جهاد وجود داشت اگر همزمان 
از این حیث نیز پیش می رفت و نظریه ای وجود 
می داشــت ضمن پیشــروی، امکان استحاله و 
انحالل تدریجی آن بــه وجود نمی آمد. ضمن 
اینکه جهاد رقیب جدی به اســم بروکراسی را 
در کنار خود داشت. شاید به این دلیل که ابعاد 
کامل بروکراسی، صورت بندی شده بود توانست 
جهــاد را مغلــوب و خود را به افــراد مختلف 

تحمیل کند. 

بررسی امکان نظام مند کردن تجربه این نهاد انقالبی به مناسبت سالروز تأسیس آن در گفت و گو با دکتر میثم ظهوریان

نظریه سازی از »جهـاد سازندگی«

نداشتن نظریه، 
پارادایم و هسته 
سخت در تجربه 

جهادسازندگی به 
عقیده ظهوریان 

امکان حدوث 
عینی و بازسازی و 
اصالح آن را از ما 

سلب کرده بود

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  سه شنبه 27 خرداد 1399  24شوال 1441 16ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9270

دیدگاه 

درنگ

»جهاد سازندگی« چگونه استحاله شد؟
در بررســی دالیلی که منجر به استحاله و در 
نهایت ادغام جهادسازندگی شد بخشی از این 
عوامل ناشــی از تقابل ســایر نهادهای دارای 
قدرت در داخل نظام جمهوری اسالمی با جهاد 
است که مشخصاً شامل سیاسیون و جریان های 
سیاســی از یک طرف و ادارات و بخش هایی 
از وزارتخانه ها و ادارات دولتی از ســوی دیگر 
بودند. شــهادت دکتر بهشتی و شهید رجایی 
به عنوان دو حامی اصلی جهاد و کمرنگ شدن 
فضای ناآرام ابتدای انقالب که ضرورت حضور 
جهاد در قالب یک جنبش اجتماعی را پررنگ 
می نمود، در کنار اختیارات کم رئیس جمهور 
وقت )آیــت اهلل خامنه ای( که از دیگر حامیان 
جهاد بود و احساس خطر جریان های سیاسی 
از تأثیرگذاری و ضریب نفوذ باالی جهاد میان 
مــردم، در عمل موجب تقویت نیروهای واگرا 
نسبت به جهاد ســازندگی شد که در نهایت 
منجر به تغییر ماهیت ساختاری نهادی جهاد 
در قالــب مصوباتی مانند وزارتخانه شــدن، 

تفکیک وظایف و حذف کمیته فرهنگی گردید. 
می توان گفت چالش بین نیروهای فن ساالر و 
انقالبی در جمهوری اســالمی در طول عمر 
انقالب وجود داشــته است و در بیشتر موارد 
نیز ایــن چالش با غلبه نیروهای فن ســاالر 
همراه بوده اســت. یکی از دالیل همین است 
که نهادهای انقالبی پشتوانه قوی نظری پیدا 
نمی کنند، در حالی که بروکراسی باوجود تمام 
نقص ها و ناکارآمدی ها،  پشتوانه نظری فربه ای 
پیدا می کند کــه به حفظ آن کمک می کند.

تحمیل بروکراســی ناکارآمد و مقررات زدگی 
در جهاد و به تبــع آن کاهش انعطاف پذیری، 
جایگزینی نظام کنترل رسمی و اداری به جای 
ســاختار کنترل جهادی که واجد مؤلفه هایی 
مانند خودکنترلی و امربه معروف و نهی از منکر 
همگانی بود و جایگزینی ســاختار عضومحور 
داوطلبانه و مردمی نیروی انســانی با ساختار 
سنتی اســتخدامی رســمی ادارات از جمله 

مهم ترین این عوامل بوده است. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )879878(

 آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی گردون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15821 و شناسه ملی 10380314396

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,16ونامه شماره 992,128,1729 مورخ 1399,2,20 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
خراسان رضوی و نامه شماره 7189 مورخ 1399,2,27 سازمان هواپیمائی کشوری و نامه شماره 99,19,854مورخ 1399,2,20مدیریت حج و زیارت استان 
خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای محسن تبریزی نوری با شماره ملی 0939524627 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 2- آقای 
ترانه تبریزی نوری با شماره ملی 0923116273 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3- آقای تارخ تبریزی نوری با شماره ملی 0923932712 به سمت عضو 
هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و رسمی و بانکی با امضای آقای محسن تبریزی نوری همراه 

با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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ثامن  داروسازی  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3326 

و شناسه ملی 10380192267

بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
ذیل  تصمیمات   1398,07,30 مورخ  العاده  فوق 
ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء   -  : شد  اتخاذ 
آستان  گردیدند:  انتخاب  سال  دو  مدت  برای 
 14004342173 ملی  شناسه  به  رضوی  قدس 
ملی  شناسه  به  رضوی  اقتصادی  سازمان  موسسه 
به  کشوری  بازنشستگی  صندوق   10380129694
بیمارستان 320  شناسه ملی 14002720542 موسسه 
 10380127084 ملی  شناسه  به  رضوی  تختخوابی 
ملی  شناسه  به  رضوی  دارویی  خدمات  موسسه  و 

 10380026657
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )879885(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )879894(

آگهی تغییرات شرکت داروسازی ثامن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3326 و شناسه ملی 10380192267

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,07,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی پیرصالحی با کد ملی 0384140734 به نمایندگی از آستان قدس رضوی به سمت 
رئیس هیئت مدیره آقای سیدحسین بدخشیان باکد ملی 1291111441 به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدرضا حسین زاده با 
کد ملی 0942890809 به نمایندگی ازبیمارستان320 تختخوابی رضوی به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدجلیل توکل افشاری با کد ملی 0730101533 به نمایندگی از سازمان 
اقتصادی رضوی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید طبسی با کد ملی 0901580066 به نمایندگی از موسسه خدمات دارویی رضوی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه سفته ها و بروات و قردادهای داخلی و خارجی و غیره با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت 
مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با امضاء آقای سید حسن ابوترابی ) معاون پشتیبانی ( با کد ملی 0943224535و مهر شرکت معتبر خواهد بود 

. - اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح صورتجلسه تفویض گردید. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )879906(

آگهی تغییرات شرکت منحله در حال تصفیه پخش رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22979 و شناسه ملی 10380384461

موسسه   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,09,27 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
حسابرسی مفید راهبر برای سال مالی 1399 به عنوان ناظر تصفیه تعیین شد. صورت های مالی منتهی به 1397,12,29 به 
تصویب مجمع عمومی رسید . آقای سید حسین سادات شیرازی کدملی 0943205808 برای سال 1399 به عنوان مدیر 
تصفیه انتخاب شد. روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال 1399 انتخاب 

شد . 
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تصفیه  حال  در  منحله  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت  رضوی  قدس  آستان  گذاری  سرمایه 
شناسه  و   10997 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

ملی 10380267089
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ذیل  تصمیمات   1398,09,27 مورخ  العاده  فوق 
زیان  و  سود  حساب  و  ترازنامه   -  : شد  اتخاذ 
تصویب  به   1397,12,29 به  منتهی  مالی  سال 
کثیراالنتشار قدس جهت درج رسید. - روزنامه 

-موسسه  شد.  تعیین  شرکت  های  آگهی   
به  مالی 1399  برای سال  حسابرسی مفید راهبر 
عنوان ناظر تصفیه تعیین شد. -آقای سید حسین 
سادات شیرازی برای سال 1399 به عنوان مدیر 

تصفیه ، انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )879916(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )879947(

 آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشهد نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2743 و شناسه ملی 10380183599

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,03,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -مهرداد حاتمیان 0941224716 - آقای 
محمد حاتمیان 0702292958 خانم شیرین حاتمیان 0940048612 بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
شدند . 2 - آقای محمدحسین جمشیدی 1062672739 به سمت بازرس اصلی و آقای علی کوثری مقدم 0793181992 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . -3 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 96,12,29 مورد تصویب 

قرار گرفت . -4 روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )879955(

 آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی آرسین ترابر شمس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 58581 و شناسه ملی 14005936195

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,03,01 و نامه شماره 421 مورخ 1397,03,05 انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : آقای ذکریا ابوبکری ماکوئی به شماره ملی 0749401176 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای نعیم ابوبکری ماکوئی به شماره ملی 0749801042 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سمیرا شعیبی محسن آبادی به شماره ملی 0749770198 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای غالم یحیی 
ابوبکری ماکوئی به شماره ملی 0731501772 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر محمدی به شماره ملی 0749393718 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضائ مدیرعامل یا رئیس 

هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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تصفیه  حال  در  منحله  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی  شرکت  رضوی  قدس  بازرگانی 
ملی  شناسه  و   5575 ثبت  شماره  به  خاص 

10380214098
بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
ذیل  تصمیمات   1398,12,14 مورخ  العاده  فوق 
برای  راهبر  مفید  حسابرسی  مؤسسه   : شد  اتخاذ 
 . شد  تعیین  تصفیه  ناظر  به عنوان   1398 مالی  سال 
تصویب  به   1397,12,29 به  منتهی  مالی  صورتهای 
زاده  موسوی  حسین  سید   . رسید  عمومی  مجمع 
تصفیه  مدیر  به عنوان   0074927310 ملی  شماره  با 
قدس  روزنامه  شد.  انتخاب  سال  یک  مدت  برای 
به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )879966(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )879979(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی آرسین ترابر شمس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 58581 و شناسه ملی 14005936195

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,03,01 و نامه شماره 421 مورخ 1397,03,05 انجمن صنفی شرکتهای حمل و 
نقل بین المللی خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای غالم یحیی ابوبکری 
ماکویی به شماره ملی 0731501772 و خانم سمیرا شعیبی محسن آبادی به شماره ملی 0749770198 و آقای نعیم ابوبکری ماکویی به شماره ملی 
به شماره ملی 0749393718 - آقای غالمنبی  امیر محمدی  به شماره ملی 0749401176 و آقای  ابوبکری ماکویی  0749801042 و آقای ذکریا 
نگهبان محمدآبادی به شماره ملی 0749393645 به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی شکوری نوبهاری به شماره ملی 0749563788 به عنوان 

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
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 آگهی تغییرات شرکت ساختمانی تیتکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1155 و شناسه ملی 10380120259

به   0870232304 رحمانی  فرید  -آقای   1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,03,27 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
3-آقای  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  سمت  به   0870237871 رحمانی  فرشید  آقای   -2 عامل  مدیر  و  مدیره  هیئت  رئیس  سمت 
آور  تعهد  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  کلیه  شدند.  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  اصلی  عضو  سمت  به   0938864106 رحمانی  بهزاد 
شرکت به امضاء مشترک دو نفر از سه امضاء آقایان فرید رحمانی و فرشید رحمانی و بهزاد رحمانی همراه با مهر شرکت دارای 

باشد.  اعتبار می 
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 آگهی تغییرات شرکت سبز پویان توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22026 و شناسه ملی 10380375092

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,06,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - مورادی به شرح ذیل به موضوع شرکت الحاق 
ها  و محوطه  و طراحی فضای سبز  مشاوره  توسعه فضای سبز-  کاشت داشت   ، نگهداری   ، آبیاری  پیمانکاری فضای سبز شامل  امور  کلیه  گردید: 
پارکهای شهری- طراحی و اجرا و تامین مبلمان شهری ،پیاده رو سازی، محوطه سازی امور پیمانکاری در زمینه جنگلداری ، درختکاری ، بهسازی و 
اصالح اراضی ، آبخیز داری و آبخوان داری ، مالچ پاشی و تثبیت شن روان ، عملیات به زراعی ، کاشت و برداشت محصوالت عمده و استراتژیک، 
مرتع داری و ایجاد فضای سبز و نگهداری آن امور دامپروری شامل )طیور ، گاوداری ،زنبورداری و گوسفنداری (- طراحی و اجرای سیستمهای 
آبیاری تحت فشار و شبکه های آبیاری و زهکشی –امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدورلیکی وتونل 
های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ 
آب و فاضالب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، 
احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، وعملیات ساختمانی )سیویل(تصفیه خانه های آب و فاضالب - امور پیمانکاری مربوط به 
ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی،آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده 

رو ها پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی باشد.
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5روزنامـه صبـح ایـران

امام صادقj بر تمامی عالم اسالم حق دارند معارف: آیت اهلل صافی گلپایگانی در بخشی از نوشتار خود به مناسبت سالروز شهادت امام صادق)ع( آورده است: حضرت امام جعفر صادق)ع( با آن شخصيت 
بسيار باعظمت علمی  و جامع االطرافشان، بر تمامی عالم اسالم حق دارند؛ یعني در تمام رشته هاي علمی، اسالمی،  از ایشان، هدایت ها و معارفی که کافي و وافي باشد باقي مانده است؛ در رشته الهيات، عقاید، توحيد، 

اخالق، فقه، احکام، تفسير قرآن و همه علومی  که در اسالم مطرح بوده، آثار حضرت درخشندگي و تابندگی فوق العاده ای دارد که نه فقط در بين ما شيعيان، بلکه در تمام عالم اسالم، جلوه خودش را دارد.

©
jروش صحیح علم آموزی در سیره امام صادق

ایکنا: جامعه اهل بیتی)ع( ما برای ســاختن تمدن نوین و محکمی که از دوره 
پیامبر اکرم)ص( شروع شده و با دستان مبارک ایشان و دانش حکمت آمیز وی، 
که مبتنی بر تعالیم قرآن است، نضج گرفته باید به صورت دقیق و صحیح پیگیر 
باشــد. براســاس حدیث ثقلین، دو ثقل و دو گوهر گرانبهای پیامبر خاتم)ص( 
هرگز از هم جدا نمی شوند و این دو هم در تعالیم و هدایتگری ها و هم در متن 
و روش دوشادوش هم هســتند. اهل بیت)ع( توانستند با وجود همه مشکالت 
فراروی حرکت هدایتگرانه و خردمندانه  شــان به ویــژه در دوره صادقین)ع( از 
لحاظ علمی بســیار عالی بدرخشــند، زیرا علم اســاس هر تحول است. روش 
صحیح علمی برای عالم از خود علم هم مهم تر اســت؛ داشتن روش صحیح در 
علم آموزی و به کارگیری آن انسان را به نتایج بسیار بزرگی می رساند و در سیره 

ائمه معصوم به خصوص امام صادق)ع( به خوبی دیده می شود.
مهم تریــن رکن یک روش علمی، داشــتن مبنای محکــم و قابل اعتماد یعنی 
مبنای عقلی اســت و قرآن روی عقل، تعقل، تدبر و تفکر بیشــترین تمرکز را 
دارد؛ همچنیــن در حدیثی از امام صادق)ع( آمده که عقل، نخســتین مخلوق 
خداســت و حتی حیا و دین هم با وجود عقل تحقق می یابند و مســیر درست 
خود را خواهند یافت. عقل اساس و پایه الزم برای پذیرش وحی است؛ به بیان 
دیگر برای اثبات وحی حتماً اعتماد به عقل الزم است، هر حرکت علمی منهای 
عقــل در حقیقت به یک تناقض گرفتار خواهــد آمد؛ در نمونه های تاریخی در 
محاوره هــا و گفت وگوهای علمی امام صادق)ع( به ویژه در مناظره امام با »ابن 
ابی العوجا« که ملحد بوده و همچنین ارباب ســایر مذاهب مانند ابوحنیفه این 
موضوع یعنی پیش  بردن محاوره علمی بر مدار عقل به روشــنی دیده می شود. 
در ســخنان امام صادق)ع( با مفّضل که در »توحید مفضل« آمده، مسئله توجه 

به عقل و قرار دادن آن به عنوان مبنا برای علم به خوبی دیده می شود.
رکن دیگر منهج علمی قرآن و اهل بیت)ع(، روش فهم و تحقیق اســت. قرآن 
ا َعلَی َوْجِهِه أَْهَدی أَمَّْن  در آیه ۲۲ سوره ملک فرموده است: »أََفَمْن یَْمِشي ُمِکبًّ
یَْمِشي َسِویًّا َعلَی ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم«، زیرا نحوه سلوک و به کارگیری اصول و قواعد 
صحیح و حرکت روی صراط مســتقیم هم مهم است و صرفاً پیدا کردن صراط 
مســتقیم کافی نیست؛ این موضوع یعنی روش صحیح پیمودن صراط مستقیم 

به خوبی در سیره امام صادق)ع( دیده می شود.
رکن ســوم این روش و منهج علمی آن اســت که انســان باید همیشه به نگاه 
جامع و عمیق بسنده کرده و نگاه تک بعدی و جزءنگرانه نداشته باشد؛ زیرا نگاه 
تک بعدی انسان را به انحراف می کشاند؛ نگاه قرآن به خدا، انسان و دنیا و آخرت 
و به علوم نگاه جامع و عمیقی اســت که این اصل علمی را نیز در ســیره امام 
صادق)ع( و تربیت شاگردانش در شاخه های مختلف علمی به  خوبی می بینیم.

عالمه مجلسی روایتی را از امام صادق)ع( نقل کرده است که عنوان بصری نزد 
امام آمد و درخواست طلب علم از امام داشت؛ امام روش کسب علم را به ایشان 
ََّما ُهَو نُوٌر یَْقِذُفُه اهلل تََعالَی فِی  َعلُِّم َو إِن آموزش داد و فرمود: »لَْیَس الِْعلُْم بَِکْثَرِه التَّ
َقلِْب َمْن یُِریُد اهلُل أَْن یَْهِدیَه«؛ علم و دانش به زیاد درس خواندن نیســت، بلکه 
علم نوری اســت که خداوند آن را در دل کسی که خواهان هدایت الهی باشد 
می تاباند. ســپس امام)ع( روش صحیح فراگیری دانش را به او نشان می دهد و 
می فرمایــد: »َفإِْن أََرْدَت الِْعلَْم َفاْطُلْب أَوَّاًل ِمْن نَْفِســک َحِقیَقَه الُْعُبوِدیِه َو اْطُلِب 
الِْعلَْم بِاْســِتْعَمالِِه َو اْســَتْفِهِم اهللَ یَفهِّْمک«؛ پس اگر خواهان دانش هستی، باید 
اضافه بر خواستن جدی در رسیدن به دانش کوشا باشی و در اولین گام حقیقت 
عبودیت و بندگی برای خدا را بدست آوری و دانشی که آموختی به  کار گیری و 
از خداوند درخواست فهم نمایی؛ بنابراین فهمیدن را از خدای خود درخواست 

کنی تا خداوند فهم آن دانش ها را به تو بدهد.
هر درس خواندنی لزوماً به معنای فهمیدن نیســت؛ درســی خوب اســت که 
انســان به عمق مطلب و حقیقت امر برسد؛ امام)ع( به همه روش داده؛ روشی 
که مهم ترین نیاز امروز حوزه و دانشــگاه ما در هر عرصه و شــاخه علمی است. 
برای ایجاد هر تحولی در ســطح جامعه باید روش حل مسئله را بیاموزیم ولی 
متأسفانه در رساله ها و پایان نامه های حوزوی آن را بسیار کمرنگ می بینیم. باید 
این روش حل مسئله نخستین دغدغه و مشکل ما در مجامع علمی شود و بعد 

وارد تحقیق و پژوهش و کسب علم شویم.

 معارف/ مریم احمدی شیروان   در دیدگاه رهبر معظم 
انقالب اسالمی، سیره  امامان معصوم)ع( به انسانی ۲50ساله 
تشبیه می شود که براساس شــرایط زمانی، بهترین شیوه را 
برای رســیدن به اهداف واالی اسالم انتخاب کرده اند؛ گاهی 
با جهاد، گاهی با آتش بس، گاهی با مبارزات سّری و گاهی با 
کار فرهنگی و تبیینی به انجام وظیفه پرداخته اند. در این میان، 
امام صادق)ع( ســهم مهم و تأثیرگذاری را در تاریخ سیاسی 
اهل بیت)ع( داشته اند. آنچه در دیدگاه آیت اهلل العظمی خامنه ای 
نســبت به سیره  سیاسی آن حضرت مشاهده می شود تالش 
برای تأسیس حکومت مطلوب ائمه)ع( است که می توان آن 
را در کتاب »پیشــوای صادق« مطالعه کرد؛ کتابی مشتمل 
بر یادداشت های حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای که در 17 
شماره  روزنامه  جمهوری اسالمی در خرداد سال 1358 منتشر 
شده است. در گفت وگو با حجت االسالم سعید صلح میرزائی به 
بازخوانی این دیدگاه پرداخته ایم. وی مدیر دفتر حفظ و نشر 
آثار رهبر معظم انقالب در قم، مسئول تولید محتوای انتشارات 
انقالب اسالمی و مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم است که 
کتاب های متعددی را در موضوع اندیشه امامین انقالب تألیف 

کرده است.

اساساً شــیوه مواجهه رهبر معظم انقالب با سیره   
اهل بیت)ع( چگونه است؟

معظم له در سال 1350 که در زندان پرشکنجه رژیم طاغوت 
بودند با تکیه بر مطالعات فــراوان تاریخی و همچنین غور و 
تحقیق در روایت ها به تعبیر »انسان ۲50ساله« دست یافتند. 
بر این اساس ایشــان همه  ائمه)ع( را به مثابه  انسان واحدی 
می دیدند که در عمر ۲50ساله  خود با حفظ چند راهبرد اصلی، 
در زمان ها و شرایط مختلف به تاکتیک های مقتضی پرداخته 
است. گاهی صلح کرده است، گاهی قیام و گاهی مبارزه  مخفی 
که همــه و همه با هدف بازیابی حکومت علوی و تشــکیل 
حکومت تراز اسالمی به منظور تشکیل نهاد جامعه سازی انجام 
شده است. ایشان همه  اهل بیت)ع( را همسنگران و همرزمان 
امام حسین)ع( در میدان مبارزه  می دانند که با ابزارهای مختلف 
به مبارزه  سیاســی حاد با رژیم حاکم معاصر خود مشــغول 
بوده اند؛ البته در کنار این مبارزه  سیاسی، از تعلیم دین راستین 
و مبارزه با بدعت ها و همچنین آموزش سبک زندگی اسالمی 

و ترویج اخالق و معنویت نیز غفلت نداشته اند.

 تصویری که از امام صادق)ع( در اذهان عمومی نقش   
بسته، تصویر عالمی برجسته است که بدون توجه به 
فضای سیاسی جامعه، از دوره تاریخی گذار از حکومت 
اموی به حکومت عباسی بهره برده و شاگردان بسیاری 
را در علوم مختلف تربیت کرده است؛ این تصویر چقدر 
با واقعیت امامت شیعه و به  طور خاص سیره امام جعفر 

صادق)ع( تطابق دارد؟
براساس توضیحاتی که در بخش اول عرض کردم، حضرت آقا 
با این دیدگاه مخالف اند و از همین رو است که کتاب پیشوای 
صادق را با اعتراض به این تفکر شــروع کرده اند. نقد ایشان به 
این تصور آن است که امام)ع( را نسبت به اتفاقات و مشکالت 
زمانه  خود، بی تفاوت دیده و نقش اجتماعی حضرت را از برخی 

از امامزادگان انقالبی همچون »زید شهید« کمتر می بیند.
در جلســه ای از یکی از نزدیکان حضرت آقا ســؤال کردم که 
علت تمرکز معظم له بر امام صادق)ع( و اهمیتی که به سیره  
ایشان می دهند، چیست؟ ایشان عللی را گفتند و از جمله این 
بود که براســاس روایت های ما بنا بوده است امام صادق)ع(، 
د و احیاگر حکومت تراز علوی باشــند و از این جهت در  مجدِّ
میان اهل بیت)ع( نیز جایگاه ویژه ای داشته اند. بعدها در کتاب 

پیشوای صادق برخی از این قرائن را مطالعه کردم.

رهبر معظم انقالب معتقدند که خط مبارزه ائمه شیعه   
با حکومت طاغوت و حکام جور، حرکتی مستمر و بدون 
وقفه بوده است؛ این مبارزه در روش سیدالشهدا)ع( 
کامالً ملموس است اما در عصر ائمه پس از ایشان به ویژه 

در دوره امام صادق)ع( چگونه جریان داشته است؟

ایشــان هم در کتاب »پیشــوای صادق« و هــم »همرزمان 
حســین)ع(« شــواهدی را ارائــه می دهنــد کــه حضرات 
معصومین)ع( را در نبردی طوالنی و نفســگیر با خلفای جور 
می بینند. یکی از این شواهد این است که اگر ائمه)ع( کاری با 
سیاست و حکومت نداشته اند و در کنج عزلت به فعالیت های 
علمی و اخالقی خود پرداخته اند پس چه انگیزه ای برای خلفا 
بود که ایشان را به شهادت برسانند؟ چرا امام کاظم)ع( که در 

زندان است نیز تحمل نمی شود و به شهادت می رسد؟

امام صادق)ع( چگونه حقانیت خود برای حکومت بر   
جامعه اسالمی را مطرح و از آن دفاع می کردند؟

براســاس تفکر رهبر معظم انقالب، پس از آنکه 
اذهان جامعه  آن روز از سوی امام سجاد)ع( و امام 
باقر)ع( برای فهم و هضم مفهوم امامت براســاس 
تعالیم اسالم آماده شد، امام صادق)ع( اقدام هایی را 
در زمینه  اعالم بحث امامت به نحو عام و همچنین 
امامت خودشان آغاز کردند. یک نمونه که در کتاب 
پیشوای صادق به آن اشاره شده است، مربوط به 

فریادهای روشنگرانه حضرت در روز عرفه و در 
عرفات است که 1۲ بار نام امامان بر حق را به 
چهار ســو ذکر می کنند و هر بار هم نام خود 
را در پایــان می آورند. از دیگر اقدام ها، معرفی 
خود به عنوان میراث دار حکومت و علم نبوی و 
همچنین توصیف امامت به معنای صحیح آن 
است. حضرت شبکه  وسیعی از مبلغان را در 
اقصی  نقاط جهان اسالم داشته اند که وظیفه  
اتصال مردم با ایشان را داشته اند. بهره گیری از 
عنصر شعر شیعی و همچنین مجادالت کالمی 
نیــز از دیگر اقدام های حضــرت برای اثبات 

حقانیتشان برای امامت جامعه بوده است.

با ســایر جریان هایی که    مواجهه امام صادق)ع( 
از اهل بیت پیامبر در مقابــل حکومت طاغوت قیام 

می کردند، چگونه بود؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای در کتاب همرزمان حسین)ع( فصلی 
را به امام صادق)ع( اختصاص داده و همچنین در فصل نهم آن 
کتاِب 10  فصلی، به بحث امامزادگان انقالبی و رابطه  تشکیالتی 
ایشان با امامان به ویژه امام صادق)ع( پرداخته اند. ایشان با استناد 
به روایت های تاریخی و منابع حدیثی، پشتیبانی قاطع حضرت را 
از قیام هایی که برای خدا و اهل بیت)ع( بوده اثبات کرده اند و البته 
موضع حضرت نسبت به قیام ها و انقالب هایی که اهداف دنیوی و 
جاه طلبانه داشته، منفی و در برخی موارد از باب انکار بوده است.

گفت وگو با حجت االسالم صلح میرزائی درباره سیره فرهنگی- سیاسی ششمین امام از دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی

با»پیشوایصادق«درمیدانمبارزه

براساس روایت های 
ما بنا بوده است 

امام صادقj، مجدِّد 
و احیاگر حکومت 
تراز علوی باشند 
و از این جهت در 

 bمیان اهل بیت
نیز جایگاه ویژه ای 

داشته اند

بــــــرش

یکی از آثار خوردن مال حرام ©
قساوت قلب است

آستان نیوز: حجت االسالم  مهدی شریعتی تبار، 
مدیر گروه فقه و اصول بنیاد پژوهش های اسالمی 
آســتان قدس رضوی در برنامه سخنرانی حرم 
مطهر رضوی که به صــورت تصویری در فضای 
مجازی پخش شــد، به تبیین موضــوع رزق و 
روزی حالل از دیدگاه قرآن و روایت های اســالم 
پرداخت و با اشاره به اینکه رزق به معنای غذا و 
طعام، قوت روزانه و ضروریات زندگی انسان است 
که بقای او را تضمین می کند، گفت: با توجه به 
تأکیدات فراوانی که خداوند در قرآن فرموده است، 
برطرف کردن نیازهای انسان باید از راه حالل و 
پاکیزه انجام گیرد تا به هدف متعالی برسد. وی با 
بیان اینکه خوردن مال حرام ضررهای زیادی در 
وضعیت جسمی، روحی، دنیوی و اخروی انسان بر 
جا می گذارد، گفت: در روز عاشورا امام حسین)ع( 
با عبارت های مختلفی مخالفان و دشمنان دین 
را نصیحــت کرد اما ســخنان حکیمانه امام)ع( 
هیچ اثری در آنــان نکرد که آن هنگام حضرت 
سیدالشهدا)ع( خطاب به مخالفانش فرمود: یکی 
از عواملی که موجب شده منکر حرف حق شوید 

این است که شکم هایتان از حرام پر شده است.
مدیر گروه فقه و اصول بنیاد پژوهش های اسالمی 
با بیان اینکه یکی از آثار خوردن مال حرام قساوت 
قلب است، ابراز کرد: انسان اگر بخواهد در مسیر 
خدا باقی بماند و زندگی اش رنگ خدایی بگیرد، 
بایستی از آنچه خداوند متعال به او عنایت فرموده 
است به  طور درست و صحیح استفاده کند. وی 
آبرو، مــال دنیا، جاه و مقام، علم و دانش، جمال 
و هنر، اخالق شایســته و... را از جمله مصادیق 
رزق و روزی برشــمرد و افزود: با توجه به اینکه 
خداوند رزق و روزی همه مخلوقات خود را تکفل 
فرموده است؛ بنابراین انسان باید با بهره گیری از 
آن نعمت ها برای کسب رضای پروردگار در مسیر 

خیرخواهی و مواسات حرکت کند.
حجت االســالم  شــریعتی تبار در پایان افزود: بر 
اســاس روایت های اهل بیــت)ع( در روز قیامت 
انسان قدم از قدم برنمی دارد مگر اینکه به چهار 
پرسش پاســخ دهد؛ از عمرش که در چه راهی 
صرف کرده اســت؛ جوانی که در چه راه فرسوده 
است؛ از کســبش که از کجا بدست آورده و در 
چه راهی مصرف کرده اســت؛ و از دوســتی با 

اهل بیت)ع(.

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9270 سه شنبه 27 خرداد 1399  24 شوال 1441 16 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 

گفتار

یادداشت شفاهی
 استاد سیدمنذر حکیم
رئیس پژوهشکده الذریه النبویه و مدیر گروه فقه خانواده جامعه المصطفی العالمیه

آگهی
بدینوسیله به آقای بلیان تاریخچی قوچانی فرزند محمد به کدملی 0933690258 ابالغ می گردد: 

در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه فوق، برابر صورتجلس��ه 11814- 1399/03/01 کارشناس رسمی دادگستری 
ششدانگ پالک ثبتی 28904 فرعی از 175 اصلی بخش 10 مشهد متعلق به آقای سعید تاریخچی قوچانی به مبلغ 
5/500/000/000 ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک ثبتی معترض می باشید، اعتراض کتبی 
خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 
4/710/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد 

کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9902294 م.الف 835

آگهی
بدینوس��یله به وراث مرحوم محمدرضا وظیفه خواه جشن آبادی به شماره شناسنامه 1005 فرزند رستم علی شامل 
خانم معصومه وظیفه خواه جش��ن آبادی نام پدر: محمدرضا تاریخ تولد: 1356/03/01 شماره ملی: 0930804848 

شماره شناسنامه: 83214
- وجیهه وظیفه خواه جش��ن  آبادی ن��ام پدر: محمدرضا تاریخ تولد: 1365/08/04 ش��ماره مل��ی: 0944688292 

شماره شناسنامه: 7094
- جعف��ر وظیفه خواه جش��ن  آبادی نام پ��در: محمدرضا تاریخ تولد: 1360/08/08 ش��ماره مل��ی: 0939894424 

شماره شناسنامه: 3516
- فاطمه وظیفه خواه جش��ن  آبادی ن��ام پدر: محمدرضا تاریخ تولد: 1372/08/20 ش��ماره مل��ی: 0922578311 

شماره شناسنامه: 0922578311
- ص��ادق وظیفه خواه جش��ن  آبادی نام پ��در: محمدرضا تاریخ تولد: 1362/10/24 ش��ماره مل��ی: 0941644340 

شماره شناسنامه: 5849
- صفی��ه مس��عودی جش��ن آبادی نام پ��در: محمد تاری��خ تول��د: 1333/04/02 ش��ماره مل��ی: 0779691636

 شماره شناسنامه: 13
- علیرض��ا وظیفه خواه جش��ن  آبادی نام پدر: محمدرضا تاریخ تولد: 1357/07/01 ش��ماره مل��ی: 0930804856 

شماره شناسنامه: 83215
 )برابر با گواهی حصر وراثت به ش��ماره 6700771 مورخه 1398/3/27 ش��عبه 187 ش��ورای حل اختالف مشهد( 
ابالغ می گردد برابر پرونده کالسه فوق له مورثین زوج و علیه هومن تیموری مکرم مجدداً در مورخه 99/4/5 تعیین 
وقت گردید لذا اخطار میگردد از تاریخ رویت این اخطاریه در صورت عدم همکاری با مأمور اجرا و کارشناس رسمی 
دادگستری در خصوص ارزیابی پالک ثبتی 0 فرعی از 1589- اصلی بخش 4 مشهد برابر مقررات قانونی اقدام شد. 

آ- 9902295 م.الف 836

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9806245
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9806245 شعبه دوم اجرا، خانم سارا شهریاری فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه 
19616 و کدملی 0934597571 به اس��تناد س��ند ازدواج ش��ماره 9087- 1384/10/23 دفتر ازدواج 8 مش��هد 
اجرائیه ای به کالسه فوق الذکر جهت وصول مهریه خود به 1384 عدد سکه تمام بهار آزادی علیه: آقای نوید نوری زاده 
فرزند علیرضا شماره شناسنامه 207 شماره ملی 0939775085 صادر که پس از ابالغ اجرائیه مورخ 1398/9/2 از 
طریق انتشار آگهی حسب درخواست وکیل بستانکار به شماره وارده 96961- 1398/8/22 نسبت به بازداشت مالکیت 
مدیون به مقدار 4 دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی 96961 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد اقدام و برابر گزارش 
کارشناسی رسمی دادگستری وارده شماره 67501- 1398/12/1 این ملک به آدرس بلوار سجاد خیابان بهارستان 
18- کوچه مینا 4- پالک 57 عبارت است از شش دانگ اعیان یکباب آپارتمان مسکونی به مساحت کل 331/31 
مترمربع واقع در طبقه چهار که 14/24 مترمربع آن تراس مس��قف در دو قس��مت به انضمام پارکینگ قطعه یک 
تفکیکی به مساحت 12/50 مترمربع واقع در زیرزمین یک و به انضمام انباری قطعه پنج تفکیکی به مساحت 2/49 
مترمربع واقع در زیرزمین یک؛ با قدرالسهم از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه 
اجرائی آن س��هم العرصه آپارتمان مذکور موقوفه آستان قدس رضوی است آپارتمان دارای انشعاب آب و برق و گاز 
مستقل می باشد نمای ساختمان سنگ سفید تراورتن با نرده های فلزی پنجره های آلومینیومی رنگی با شیشه های دو 
جداره پارکینگ با کف و دیوارهای با پوشش سنگ آسانسور تمام استیل اتوماتیک حیاط دارای درب فلزی آدم رو و 
درب خودرو با جک برقی و باغچه با دیوار و کف سنگ کاری شده میباشد همچنین آپارتمان واقع در طبقه چهارم 
شامل هال و پذیرایی دو اتاق خواب دو اتاق خواب مستمر کمدهای دیواری با دربهای چوبی کف اتاق خوابها پارکت 
آشپزخانه اوپن سرویس حمام و توالت با توالت ایرانی و فرنگی و جکوزی و شیرآالت درجه یک کف سرامیک یک در 
یک سقف کاذب کناف بصورت دکوراتیو حجمی با نور پردازی کابینت و میز اوپن تمام چوب با پوشش وکیوم و صفحه 
کورین گاز رومیزی هود شیشه ای سیستم سرمایش و گرمایش هواساز و دو دستگاه دیواری دربهای چوبی با چارچوب 
چوبی و پوشش رنگ پوشش دیوارها گچ سفید با کاغذ دیواری و رنگ و آیفون تصویری میباشد و ارزش شش دانگ 
اعیان بانضمام ارزش حقوق استیجاری سهم العرصه آپارتمان موصوف در وضع موجود به مبلغ 45/000/000/000 
ریال ارزیابی گردید س��پس بموجب گزارش مأمور اجرا وارده ش��ماره 67057- 1398/11/29 ملک تخلیه میباشد.
حدود ملک برابر اس��تعالم از واحد ثبتی: ش��ماالً در پنج قسمت که قسمت چهارم آن شرقی قسمت دوم آن غربی 
اول دیواریس��ت بطول 1/47 به فضای حیاط خلوت دوم دیواریس��ت بطول 1/18 به فضای حیاط خلوت س��وم نیم 
دیوار جلوی بالکن بطول 10/86 به فضای حیاط خلوت چهارم دیواریست بطول 1/18 به فضای حیاط خلوت پنجم 
دیواریس��ت بطول 1/57 به فضای حیاط خلوت ش��رقاً دیواریست بطول 24/57 به درز انقطاع جنوباً در سه قسمت 
اول دیواریست بطول 2/59 به فضای حیاط مشاعی دوم نیم دیوار جلوی بالکن بطول 2/17 به فضای حیاط مشاعی 
سوم دیوار و پنجره است بطول 9/14 به فضای حیاط مشاعی غرباً در دوازده قسمت که قسمت های سوم و چهارم و 
پنجم آن شمالی قسمت های نهم و دهم و یازدهم آن جنوبی است اول دیواریست بطول 12/02 به درز انقطاع دوم 
دیواریست بطول 0/45 به درز انقطاع سوم دیواریست بطول 2/87 به راه پله مشاعی چهارم دیواریست بطول 0/72 
به ورودی پنجم دیواریست بطول 1/08 به داکت ششم دیواریست 0/16 به داکت هفتم درب و دیوار 2/64 به ورودی 
هشتم دیواریست 1/96 به آسانسور نهم دیواریست بطول 1/80 به آسانسور دهم دیواریست 1/95 به راه پله مشاعی 
یازدهم دیواریست بطول 0/92 به داکت دوازدهم 7/34 به درز انقطاع و پارکینگ به مساحت 12/5 مترمربع شماالً 
خط فرضی به محوطه مشاعی بطول 2/50 شرقاً خط فرضی به محوطه مشاعی بطول 5 متر جنوباً خط فرضی به 
محوطه مش��اعی بطول 2/50 غرباً خط فرضی به محوطه مش��اعی بطول 5 متر و انباری به مساحت 2/49 به حدود 
اربعه شماالً درب و دیوار است بطول 1/27 به محوطه مشاعی شرقاً دیواریست مشترک بطول 1/95 به انباری قطعه 
6 جنوباً دیواریس��ت بطول 1/27 به فضای پر زیر عرصه غرباً دیواریس��ت مشترک بطول 1/95 به انباری قطعه 4 به 
شماره چاپی سند 162398 سری الف سال 1397 به شماره دفتر الکترونیک 139720306004035211 به میزان 

4 دانگ مشاع از شش دانگ به نام مدیون ثبت و سند صادر گردیده است.
با توجه به قطعیت ارزیابی میزان چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی موصوف در قبال طلب بستانکار به مبلغ 

30/000/000/000 ریال به مزایده خواهد رسید لذا مزایده مذکور به مبلغ 30/000/000/000 ریال از طریق مزایده 
در روز چهارش��نبه مورخ 1399/4/11 س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل خیابان امام خمینی 28 خیابان ثبت 
شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد به فروش خواهد رسید و مبلغ 
1/500/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی و مبلغ 1/200/000/000 ریال بابت حق مزایده میباشد که حق مزایده 
و نیم عش��ر عالوه بر مبلغ ارزیابی که طبق تبصره 6 ماده 121 آئین نامه اجرا پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و کلیه بدهی های مربوطه تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده 
است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل 
رسمی در ساعت تعیین شده برگزار می گردد. ضمناً شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده 

به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. آ- 9902296 م.الف 837
تاریخ انتشار آگهی: 1399/3/27

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده 9604342
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9604342 خانم- ملیحه عالئی نام پدر: حسینعلی تاریخ تولد: 1356/05/01 شماره 
ملی: 0779511281 شماره شناسنامه: 97 به استناد- سند ازدواج: شماره سند: 10546، تاریخ سند: 1377/04/20، 
دفترخانه صادر کننده: دفترخانه ازدواج شماره 23 شهر مشهد استان خراسان رضوی اجرائیه فوق الذکر جهت وصول 
مهریه خود به تعداد یکصد و پنجاه سکه طالی بهار آزادی و مبلغ هفتصد هزار تومان وسایل زندگی و یکصد و پنجاه 
هزار تومان طال علیه ورثه مرحوم مجید ممیشی: - ریحانه ممیشی نام پدر: مجید تاریخ تولد: 1384/12/19 شماره 
ملی: 0927981696 ش��ماره شناس��نامه: 0927981696- ملیحه ش��کوری تبریزی نام پدر: محمدآقا تاریخ تولد: 
1321/08/1 ش��ماره ملی: 0939183404 ش��ماره شناسنامه: 624 اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که پس از ابالغ 
اجراییه 97/9/17 نش��ر آگهی و حسب درخواست وکیل بس��تانکار وارده به شماره 2358- 97/2/2 نسبت به سهم 
االرث احتمالی مرحوم مجید ممیشی پالک ثبتی 11975 یازده هزار و نهصد و هفتاد و پنج فرعی از 11760 یازده 
هزار و هفتصد و شصت و فرعی از 175 یکصد و هفتاد و پنج اصلی از بخش 10 مشهد ملکی مرحوم برات ممیشی 
در قبال مبلغ 150 عدد س��که طالی تمام بهار آزادی بازداش��ت گردید. منزل مورد نظر توس��ط کارشناس محترم 
دادگستری به آدرس: مشهد- قاسم آباد- میعاد- میعاد 7- نبش چهارراه سوم- پالک 35- نبش شمال شرق- میعاد 
7/5 بازدید و معاینه محلی به عمل آمد و نظریه کارشناسی 39307- 98/7/22 به شرح ذیل می باشد: ملک مذکور 
بر اساس سند ابرازی ششدانگ یک باب منزل پالک ثبتی به شماره 11975 یازده هزار و نهصد و هفتاد و پنج فرعی 
از 11760 یازده هزار و هفتصد و ش��صت و فرعی از 175 یکصد و هفتاد و پنج اصلی از بخش 10 مش��هد بوده و 
مساحت عرصه آن طبق سند 248 مترمربع است. مساحت اعیان موجود حدود 147 مترمربع در یک طبقه همکف 
اس��ت و دارای پایانکار ساختمانی به ش��ماره 118160/10 مورخ 92/2/10 از شهرداری منطقه 10 مشهد می باشد. 
ملک مذکور دارای یک کنتور آب یک کنتور برق و یک کنتور گاز است. مشخصات اعیان ملک مذکور به شرح زیر 
است. طبقه همکف به مساحت حدود 147 مترمربع دارای هال و پذیرایی ال شکل دو اتاق خواب آشپزخانه بسته 
با کابینت فلزی سرویس حمام و توالت کف موزاییک دیوارها گچ و رنگ و درب و پنجره آلومینیومی می باشد. نمای 
ساختمان آجر سفال است و ساختمان قدیمی می باشد. حدود و مشخصات ملک طبق سند مالکیت است. با توجه به 
محل و موقعیت ملک وضعیت بنا قدمت ساختمان جنس مصالح و در نظر گرفتن سایر جوانب ارزش ششدانگ ملک 
مذک��ور 15/000/000/000 ریال معادل یک میلیارد و پانصد میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد. حدود اجمالی 
ملک برابر نامه مسئول بایگانی اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 4 مشهد 58510- 98/10/23 بر اساس پرونده ثبتی 
بدین شرح میباشد: شماالً: به طول 10 متر پی مشترک با پالک 11974 فرعی- شرقاً: به طول 25 متر پی مشترک 
با پالک 11976 فرعی- ش��رقاً: به طول 25 متر پی مش��ترک با پالک 11976 فرعی- جنوباً: به طول 8 متر دوم به 
طول 90/2 متر پی به خیابان 14 متری غرباً: به طول 23 متر پی به خیابان 15 متری احداثی. یک مورد بازداشت 
دائم به موجب دستور شماره 139705806092000798 مورخ 1397/02/05 صادره از مسئول محترم شعبه دوم 
اجرای اسناد رسمی مشهد در تاریخ 97/2/5 به نفع- بازداشت می باشد. طی گزارش مأمور اجرا 36588- 98/7/9 از 
لحاظ تصرف در زمان ارزیابی مورد ارزیابی در تصرف مادر مرحوم زوج مجید ممیشی همسر مرحوم برات ممیشی 
می باشد با توجه به مالکیت مدیون مطالبات و هزینه های بستانکار 238 سهم از 816 سهم از 1152 سهم ششدانگ 
پالک ثبتی بر مبنای مطالبات بس��تانکار محاسبه و در قبال مبلغ 3/098/958/333 ریال مزایده خواهد شد ضمناً 
مبلغ 123/958/333 ریال حق مزایده و نیم عشر بمبلغ 154/947/916 ریال که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه 
اجرا بعهده برنده مزایده میباشد و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 3/098/958/333 ریال از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر 
در روز دوشنبه مورخه 1399/4/9 در محل شعبه دوم اجرای ثبت به آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره 
اجرای اس��ناد رس��می مشهد- شعبه 2 برگزار میگردد. مزایده از مقدار و مبلغ اعالمی شروع و به باالترین قیمت که 
خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهیهای مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده 
یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی 
روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. همچنین شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده 

الزامی است. آ- 9902297 م.الف 838
تاریخ انتشار: 1399/3/27

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغیه ماده 102 آئین نامه اجراء کالسه 9100678
بدینوسیله به ورثه مرحوم قربانعلی بیات شامل فاطمه بیات به شماره شناسنامه 0932254152 و معصومه بیات به 
شماره شناسنامه 0943168066 و ابراهیم بیات شماره شناسنامه 0749385251 و علیرضا بیات شماره شناسنامه 
0939564726 و غالمعلی بیات شماره شناسنامه 4269433787 و مهدی بیات شماره شناسنامه 0749365536 
و مریم بیات شماره شناسنامه 0939605511 و محمدرضا بیات به شماره شناسنامه 0943153093 و نرگس بیات 

به شماره شناسنامه 0941393801 همگی فرزند قربانعلی بیات اعالم می گردد:
در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه فوق، برابر صورتجلسه کارشناس دادگستری به شماره وارده 99-2113 مورخه 
99/2/27 تمامی س��ه دانگ از شش��دانگ پالک ثبتی 3060 فرعی از 60 فرعی از 10 اصلی بخش 9 مشهد متعلق 
به آقای قربانعلی بیات طبق نظریه کارشناس رسمی/ ارزیاب جمعاً به مبلغ 11/000/000/000 ریال )یازده میلیارد 
ریال( ارزیابی گردیده است لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی اموال غیرمنقول معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 21/600/000 
ریال به دفتر این اجرا تس��لیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دس��تمزد کارشناس 

تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9902298 م.الف 839
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی 
بدین وسیله به – رضا جنگی نام پدر: غالمحسین تاریخ تولد: 1362/02/28 شماره ملی: 0942076761 شماره 
شناس��نامه: 1744 ابالغ می گردد برابر پرونده کالسه 9805786 متعهد: رضا جنگی- متعهدله: فاطمه نمازی 
اخطار میگردد مزایده در مورخ 99/4/2 برگزار، جهت اطالع و اعالم در خصوص حضور در مزایده اعالم می گردد. 

آ- 9902299 م.الف 840

آگهی
بدین وسیله به

1- لی��ال کیوان ک��وران کردیه نام پدر: قدیر تاریخ تولد: 1361/06/30 ش��ماره ملی: 0872441962 ش��ماره 
شناسنامه: 1615

2- سیدافش��ین س��یدخندانی نام پدر: میرقنبر تاریخ تولد: 1364/03/26 شماره ملی: 1467077437 شماره 
شناسنامه: 596

3- مناره سیدخندانی نام پد: میرقنبر تاریخ تولد: 1351/01/01 شماره ملی: 1465735593 شماره شناسنامه: 
40 ابالغ می شود که بانک سپه به استناد- قرارداد بانکی: شماره سند: 269534123، تاریخ سند: 1395/09/15، 
بانک مربوطه: سپه جهت وصول مبلغ موضوعات الزم االجرا: 198/212/775 ریال )صد و نود و هشت میلیون 
و دویست و دوازده هزار و هفتصد و هفتاد و پنج ریال( شامل: ))- اصل طلب: 174/797/393 ریال و – سود: 
19/817/940 ریال و – خس��ارت تأخیر تأدیه: 3/597/442 ریال و – خس��ارت تأخیر روزانه: 127/966 ریال، 
تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1398/11/17 به انضمام خسارت تأخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه 
کامل بدهی طبق مقررات علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9809065 در این اداره 
تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مورخ 1398/12/04 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، 
لذا بنا به تقاضای بس��تانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب 
می گردد، نس��بت ب��ه پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جری��ان خواهد یافت. آ- 9902300 

م.الف 841
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد )شعبه سوم(- محمدرضا اجتهادی عرب

» رونوشت آگهی حصر وراثت «
آقای یوس��ف سلطان پور حاصل قوپي دارای شناسنامه شماره 417 به شرح دادخواست به کالسه 9900451 
/ 1 ش از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مرحومه سروناز 
اسالمي به شناسنامه شماره 1075 در تاریخ 1399/02/30 در اقامتگاه دایمی خود به درود زندگی گفته و ورثه 
آن مرحومه منحصر است به : 1 – پرویز سلطان پور حاصل قوپي فرزند یداله به شماره شناسنامه 576 متولد 
1343 صادره از میاندوآب ) پس��ر متوفیه ( 2 – حس��ین سلطان پور فرزند یداله به شماره شناسنامه 3 متولد 
1349 صادره از میاندوآب ) پسر متوفیه ( 3 – یوسف سلطان پور حاصل قوپي فرزند یداله به شماره شناسنامه 
417 متولد 1357 صادره از میاندوآب ) پسر متوفیه ( 4 – منیژه سلطان پور حاصل قوپي فرزند یداله به شماره 
شناسنامه 590 متولد 1337 صادره از میاندوآب ) دختر متوفیه ( 5 – فیروزه سلطان پور حاصل قوپي فرزند 
یداله به ش��ماره شناس��نامه 1106 متولد 1342 صادره از میاندوآب ) دختر متوفیه (  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد . آ-9902269
خلیل نقی پور - رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان میاندوآب

» رونوشت آگهی حصر وراثت «
آقای منوچهر امیدي دارای شناسنامه شماره 787 به شرح دادخواست به کالسه 9900491 / 1 ش از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خلیل اله امیدي شبیلوئي به شناسنامه 
شماره 210 در تاریخ 1398/05/24 در اقامتگاه دایمی خود به درود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است 
به : 1 – منوچهر امیدي فرزند خلیل اله به شماره شتاسنامه 787 متولد 1346 صادره از میاندوآب ) پسر متوفی (
 2 – قوچعلي امیدي ش��بیلوي علیا فرزند خلیل اله به شماره شتاس��نامه 2 متولد 1340 صادره از میاندوآب

 ) پسر متوفی ( 3 – شاهرخ امیدي فرزند خلیل به کد ملي شماره 2970569817 متولد 1345 صادره از میاندوآب 
) پسر متوفی ( 4 – اکبر امیدي شبیلوئي فرزند خلیل به شماره کد ملي 2970566451 متولد 1330 صادره از 
میاندوآب ) پسر متوفی ( 5 – پوران امیدي شبیلوئي فرزند خلیل اله به شماره شتاسنامه 1043 متولد 1351 
صادره از میاندوآب ) دختر متوفی ( 6 – سلطان امیدي شبیلوئي علیا فرزند خلیل به شماره شتاسنامه 12 متولد 
1342 صادره از میاندوآب ) دختر متوفی ( 7 – افرط امیدي شبیلوي علیا فرزند خلیل اله به شماره کد ملي 
2970569094 متولد 1343 صادره از میاندوآب ) دختر متوفی ( 8 – مهتاب امیدي شبیلوئي فرزند خلیل اله 
به شماره شتاسنامه 1044 متولد 1355 صادره از میاندوآب ) دختر متوفی ( 9 – مهناز امیدي شبیلوي علیا 
فرزند خلیل اله به شماره کد ملي 2970571481 متولد 1351 صادره از میاندوآب ) دختر متوفی ( 10 – ماهي 
خانم مشکیني فرزند مشهدي قلي به شماره شتاسنامه 10 متولد 1310 صادره از میاندوآب ) همسر متوفی (  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .آ-9902304
خلیل نقی پور - رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان میاندوآب

رونوشت اگهی انحصار وراثت
اقای جیند سیاه خانی فرزند درمحمد به شماره ملی 3590828943به شرح دادخواست به کالسه پرونده شماره 
58/1/98در این شورا درخواست گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان جواد سیاه 
خانی فرزند جیند  به شماره ملی 6820026935 در تاریخ 1398/10/8 در زادگاهش بزمان بعلت تصادف فوت 
نموده است وورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی 2-فاطمه شهلی برفرزند 

ملنگ  به شماره ملی 3591003905مادر متوفی .
اینک با اتمام تشریفات قانونی درخواست مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراض و یا وصیت نامه ای 
از متوفی نزد اوست از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه )30روز(به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد .آ-9902345
رئیس شورای حل اختالف بزمان اکبر گلشن

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای علی کرد دارای شناسنامه شماره 2338 به شرح دادخواست به کالسه 15/1/99 از این دادگاه 
در خواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کریم سجادی بشناسنامه49 
در تاری��خ 1395/1/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر 
است به :1-علی کرد به شماره شناسنامه 2338 فرزند پسر 2- حمید سجادی به شماره شناسنامه 
3653 فرزند پسر 3-سعید کرد به شماره شناسنامه 51 فرزند پسر 4-مریم سجادی به شماره ملی 
3580133454 دختر مرحوم 5- زهرا سجادی به شماره ملی 3580392212 فرزند دختر مرحوم 
6-فاطمه س��جادی به شماره ملی 3591028282فرزند دختر مرحوم 7- زینب کرد به شماره ملی 
3590831022 فرزند دختر مرحوم 8- س��کینه سجادی به ش��ماره شناسنامه 3651 فرزند دختر 
مرحوم 9-ش��رفناز کرد به ش��ماره ملی 3591006092 فرزند دختر مرحوم 10- الل بی بی کرد به 
ش��ماره شناسنامه 1656 فرزند گمشاد همس��ر متوفی 11- خان بی بی کرد فرزند کریم به شماره 

ملی 3590831014 دختر مرحوم
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را دریک نوبت اگهی می نماید تا هر کس��ی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .آ-9902346
اکبر گلشن –رئیس شعبه یک شورای حل اختالف بزمان

آگهی اخطاریه ماده 101- اموال منقول کالسه 139804007141001466/1
درخص��وص پرونده اجرایی کالس��ه 139804007141001466/1 له خانم س��میه طبری و علیه 
آق��ای علیرضا کمیلی اش��عار می دارد مطابق نظریه ارزیابی انجام ش��ده به ش��ماره 9912 مورخه 
1399/03/19 یکدس��تگاه خودرو برلیانس H 220 به ش��ماره پالک انتظام��ی )17س739-ایران 
74( مدل 1397 بازداشت شده به استناد سند ازدواج 13313-1387/06/21 دفترخانه ازدواج 39 
بجن��ورد متعلق به آقای علیرضا کمیلی به مبلغ 1/100/000/000 ریال) معادل یکصد و ده میلیون 
تومان( ارزیابی گردیده اس��ت و با توجه به اینکه ابالغ به ش��ما در آدرس قم خ صفاییه 21 ک اول 
سمت چپ پ 46 به علت شناسایی نشانی میسر نگردیده است لذا بدینوسیله به شما آقای علیرضا 
کمیلی فرزند غالمرضا به ش ش 889 و ش��ماره مل��ی 0939867621- ابالغ می گردد چنانچه به 
مبلغ ارزیابی خودروی مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
انتش��ار این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارش��ناس تجدید نظر علی الحساب به مبلغ 
ش��ش میلی��ون ریال به این اداره تس��لیم نمایید. ضمناًبه اعتراضی که خ��ارج از موعد یا فاقد فیش 
بانکی دس��تمزد کارش��ناس تجدید نظر باشد، ترتیب اثر داده نخواهد ش��د. مراتب یکبار در روزنامه 
کثیراالنتشار منتشر شده و عملیات اجرائی بالفاصله پس از سپری شدن مهلت مذکور ادامه خواهد 

یافت و بجز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.م الف 1536 آ-9902333
حمید عزیزی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

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 ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960308001000414  � 1399/02/27 هیات 
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 آقای حسن برزگر فرزند 
علی بش��ماره شناسنامه و شماره ملی 0925646261  نسبت به ششدانگ یک باب منزل مسکونی 
ب��ه مس��احت 227/84 متر مربع بپالک 4 فرع��ی از 168  � اصلی بخش 9 بیرجند از محل مالکیت 
نس��ائ و کلوخ و عیس��ی و بیگم علیزادهمحرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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-9902335
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/27                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/12                          
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 ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960308001000831  � 1399/03/25 هیات 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واح��د ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه فخیم زاده 
فرزند اسحاق  بشماره شناسنامه 4 و شماره ملی 0652378048  نسبت به ششدانگ یک باب منزل 
به مس��احت 106/90 متر مربع قس��متی از پالک 1396 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت  
زینل دس��تگردی 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 سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار 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-9902342
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/27                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/12                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 
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موضوعی که با افزایش تورم و گرانی هایی که ارزش پول ملی را بسیار کاهش داده و 
این روزها برای همه مردم بسیار عینی شده است، مفت شدن میلیون است. به این 
عبارت که می توانیم عنوان کنیم میلیون چه زود مفت شد! زمانی برخی حقوق نیم 
میلیون تومانی را چنان با آب و تاب بیان می کردند که نشان دهنده ارزش و میزان 
باالی آن حقوق و دســتمزد بود، در حالی که این روزها میلیون دیگر رقم دهان 
پرکنی نیست و ارزش آن بسیار کاهش یافته است، بنابراین می توانیم عنوان کنیم 
میلیون چه زود مفت شــد! براین اساس اگر میزان افزایش تورم بر همین منوال 
باشد و دولت یا دولت ها برای جلوگیری از این موضوع بسیار بد بر اقتصاد کشور، 
چاره و راهکاری نیندیشند قطعاً در سال های آینده میلیارد هم مفت می شود! یعنی 
میلیارد هم از ارزش واقعی خود خارج می شــود، بنابراین دولت برای کاهش نرخ 
تورم باید راهکار اساسی ارائه دهد.اگر ارزش بازار شرکت های بورس داخلی را مورد 
بررسی قرار دهید، مثالً در مورد ارزش شرکت فوالد مبارکه با آن عظمت متوجه 
می شــوید که این شرکت 180هزار میلیارد تومان ارزش دارد. این میزان که رقم 
باالیی است دو و نیم برابر بودجه عمرانی کشور به شمار می رود، اما هنگامی که در 
چشم انداز تورمی به این رقم نگاه کنید متوجه می شوید که در آینده رقم خاصی 
نخواهد بود، چرا که تا زمانی که امیدی به گشــایش سیاسی و برقراری ارتباط با 
جهان و خارج شــدن از جزیره ای عمل کردن در اقتصاد نباشیم، قطعاً وضعیت 
اقتصادی کشور توأم با تورم بوده و روزبه روز دامنه گرانی و فقر افزایش می یابد و 
مردم برای حفظ دارایی ها و سرمایه های خود به بازارهای مختلف روی می آورند 

که همین موضوع به افزایش تورم و گرانی دامن می زند. 
کاهش درآمدهای دولت و عدم فروش نفت، دولت را به وضعیت فروش دارایی های 
خود رسانده است. این موضوع چشم انداز تورمی و تشدید نرخ ارز را به روی مردم 
می گشاید، بنابراین در صورت تداوم این وضعیت ناگهان به نقطه ای می رسیم که 

180هزار میلیارد تومان رقمی به شمار نمی رود.
بررســی متوســط ارزش دارایی افراد در بورس در سال گذشته با اکنون اعداد و 
ارقام عجیبی را نشــان می دهد. اگر دو سال گذشته 100میلیون پول در بورس 
داشتید سرمایه دار به شمار می رفتید در حالی که اینک با دارایی 4میلیارد تومانی 
در بورس یک سرمایه دار متوسط به شمار می روید! بی تردید برخی از دارایی هایی 
که دولت در این روزها به فروش رســانده با وجود زیان دهی، باالتر از ارزش ذاتی 
خود به فروش رســیده، اما دولت ارزندگی سهام این شرکت ها را به گونه دیگری 
تعریف می کند. اگر براساس ارزش های جایگزینی با شرایط فعلی و چشم انداز آینده 
صحبت شود همیشه می توان گفت همه سهم ها ارزنده اند، اما این فقط یک روش از 
ارزیابی در سهام است که روش های مهم تری تحت عنوان سود وجود دارد، چرا که 
کارشناسان بورس همیشه بر این موضوع تأکید می کنند که یک دارایی هر چقدر 
گران باشد یک طرف قضیه است، بنابراین اگر از آن سودی بدست نیاوریم به درد 
ما نمی خورد. بنابراین عرضه سهام دولت به مردم این موضوع را نشان می دهد که 

دولت از آن ها سودی بدست نمی آورد که آن ها را عرضه کرده است.

در طرح جدید دولت، معاون اول رئیس جمهور مأمور حل مشکالت بخش مسکن شده است

نسخه تازه برای درد کهنه مسکن
 اقتصاد/ زهراطوســی   در حالــی که اجرای 
پروژه های بنیادین مسکن به برنامه ریزی بلندمدت 
احتیــاج دارد، دولــت تالش می کنــد چند ماه 
باقیمانده از عمرش را با ســخنان روحیه بخش و 
اجرای پرده هایی از یک نمایش در حوزه مســکن 
سپری کند. این روزها بازار مسکن آبستن خبرهای 
زیادی است. با رشد لجام گسیخته قیمت ها، دولت 
باالخره پس از هفت سال تصمیم گرفته چاره ای 
برای کنترل بازار بیندیشــد و در  اقداماتی عاجل 
می خواهد سخت گیری در تراکم فروشی را بردارد، 
صدور پروانه ســاخت را تســهیل و امتیاز ویژه به 
دارندگان خانه یا زمیــن خالی اعطا کند، کنترل 
قیمت مصالح ساختمانی را در دستور کار خود قرار 
دهد و  زمین رایگان و تسهیالت ارزان قیمت ساخت 
به سازندگان بدهد. از مستأجران هم فراموش نکرده 
و به آن ها تسهیالت حمایتی بدهد و اگر بخواهید 

این عناوین می توانند هنوز هم ادامه داشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی از مردم می خواهد فعالً خانه 
گران نخرند تا ارزان شــود و رئیس جمهور  سعی 
می کند تلفنی توصیه هایی برای حل گرانی ها در 
بازار مسکن داشته باشد. وی گفته است :»شایسته 
نیست مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و 

افزایش قیمت آن باشند«.
همزمان با تالش کابینه اقتصادی، میهمانان تازه 
بهارستان نیز مشغول چانه زنی برای تصویب قوانینی 
هستند که مدت هاست در مجلس معطل مانده اند. 
در این میان فرمانده انتظامی تهران بزرگ هم وارد 
گود شده و اعالم کرده است در صورت درخواست 
دولــت یا قوه قضائیه آمادگی دارد با موارد تخلف و 

سودجویی در بازار مسکن مقابله کند.
افــکار عمومــی و مخاطبان بازار مســکن اما در 
شرایطی که متوسط قیمت مسکن در تهران به 18 
میلیون تومان به ازای یک مترمربع رسیده، نظاره گر 
تورم سنگینی هستند که هر روز دسترسی آن ها را 
به خرید خانه و حتی مستأجری محدودتر می کند.

آن طور که آیت اهلل رئیسی، رئیس قوه قضائیه گفته 
اســت: » ســؤاالتی در خصوص تأخیر چهارساله 
اجرای قانون مالیات برخانه های خالی وجود دارد، 
اما آشفته بازار فعلی بازارمسکن اقدام فوری و جدی 
از ســوی دولت می طلبــد. از قبل هم پیش بینی 
می شــد اگر نقدینگی موجود در کشور به سمت 

تولید هدایت نشــود، در حوزه مسکن، ارز و طال 
التهاب ایجاد خواهد کرد«.

بهتر است ابتدا نگاهی به رشد قیمتی بازار مسکن  
داشته باشیم که نشــان می دهد میانگین قیمت 
مســکن در تهران از بهمــن 1۳۹۶ تاکنون ۲0۷ 
درصد رشــد کرده است.اردیبهشــت 1۳۹۹ هم 
متوســط قیمت مســکن در تهران 1۶ میلیون و 

۹۷0 هزار تومان شــد که 
رشــد 1۷/8درصد نسبت 
به بهمن 1۳۹8 و افزایش 
۲0۷ درصد نسبت به بهمن 

1۳۹۶ را نشان می دهد.

تراکم فروشی آزاد »
می شود

دولت از تراکم فروشــی  به 
عنوان جزئی جدایی ناپذیر 
از سیاست های تازه خویش 

رونمایی کرده اســت. به گفته محمد اســالمی، 
وزیر راه و شهرســازی، قرار اســت سخت گیری 
در فروش تراکم برداشــته شود، چرا که بخشی از 
رشد لجام گسیخته قیمت مسکن در تهران ناشی 
از ایجاد محدودیت در فروش تراکم بوده است. این 
در حالی است که وزیر سابق راه و شهرسازی تأکید 
دارد فــروش تراکم هیچ کمکی به کنترل قیمت 
مســکن نمی کند.عباس آخوندی، وزیر سابق راه 
و شهرســازی در توییتی در واکنش به طرح تازه 
دولت برای مهار بازار مســکن که یکی از مواد آن، 
برداشتن حساسیت ها از تراکم فروشی بود، نوشت:  
از جزئیات خبر آگاه نیستم، ولی این را می دانم که 
هیچ خیری در تخطی از حاکمّیت قانون و نظریه 
علمی نیســت. شهرفروشــی تنها به سوداگری و 
افزایش قیمت مسکن می انجامد و هیچ کمکی به 

متقاضیان نمی کند.

مالیات ستانی در کمتر از 10 روز»
هادی خانی، معاون سازمان امورمالیاتی گفته است: 
اگــر اطالعات پایگاه امــالک در اختیار آن ها قرار 
گیــرد، در کمتر از 10 روز می توان برای مالیات از 
خانه های خالی اقدام کرد. به گفته وی، تکمیل این 

سامانه بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. 

صدیف بدری، نماینده مجلس نیز بی توجهی دولت 
و مسئوالن تصمیم گیر در عمل به وظایف قانونی 
خود را یکی از علت های مشکالت ناشی از مسکن 
دانســت و گفت: اصول ۳1 و 4۳ قانون اساسی و 
بند 41 سند چشم انداز توسعه ۲0 ساله کشور بر 
تکلیف دولت در تأمین مسکن مناسب برای همه 
اقشار کشور، صراحت و تأکید دارد.متأسفانه دولت 
نه تنها برنامه منســجم و منظمی در 
بازار تولید، عرضه و کنترل قیمت های 
مســکن ندارد بلکه حتی تصمیمات 
انحرافی هم داشــته است. وی با اشاره 
به راهکار دولت مبنی بر گرفتن مالیات 
از خانه های خالی افزود: بیشتر خانه های 
خالی در مناطق باالی شهرها هستند، 
بنابراین این کار مشکل اقشار محروم و 
فقیر جامعه را حل نمی کند.حتماً باید 
مبنای کنترلی برای اجاره بها داشــته 
باشیم و باید براساس ارزش منطقه ای یا 

قیمت تمام شده، نرخی در نظر گرفته شود.

بخش مسکن درگیر تقاضا یا نیاز واقعی »
محمود اوالد، کارشناس اقتصاد مسکن می گوید: 
برخــی مدیــران وزارت راه و شهرســازی مرتباً 
می گویند بازار مسکن به دست سفته بازان افتاده و 
علت این گرانی مسکن، خرید آن به هدف سرمایه ای 
کردن این کاالست نه مصرف. وی توضیح می دهد: 
»تقاضا« با »نیاز« متفاوت اســت؛ تقاضا به معنی 
مقدار کاالیی است که فرد در قیمت های داده شده 
»مایل« و »قادر« به خرید است؛ اما در حال حاضر 
مردم مایل به خرید مســکن هستند، ولی قادر به 
خرید نیستند که در این حالت به آن تقاضا گفته 

نمی شود بلکه »نیاز« نامیده می شود.
اوالد تصریح کرد: اکنــون وزیر راه می گوید مردم 
مسکن نخرید تا ارزان شود، ولی این موضوع درباره 
کاالیی گفته می شود که نخست از جنس کاالی 
ضروری و نیاز دائمی و ضروری مردم نباشد و دوم 
در جایی کاربرد دارد که قرار است پس از نخریدن 
مردم، تولیــد انبوه شــده و بالفاصله قیمت های 
اولیه شکســته شود. اما درباره مسکن این موضوع 
کاربرد ندارد، چون همواره نیاز اساسی مردم است 
و تولیدی در بخش مســکن نداریم؛ چون تعداد 

پروانه های ســاختمانی در شهر تهران به زیر 100 
فقره در ماه رسیده است.

تأثیر کاهش شدید ساخت و ساز بر قیمت ها»
حمید یاری، کارشناس اقتصاد مسکن با تأکید بر 
اینکه نقش مسئوالن ارشد کشور، آگاهی بخشی به 
مردم است نه ارائه پیشنهادهای ناسازگار با شرایط 
بازار، گفت: رئیس کل پیشین بانک مرکزی هم به 
مردم می گفت دالر نخرید تا ارزان شود؛ اما دیدیم 
که نتیجه برعکس داد. وی در پاسخ به این پرسش 
که آیا آنچه در بازار مسکن سال گذشته و پس از 
اعالم وزیر راه و شهرسازی مبنی بر نخریدن مسکن 
برای ارزان شــدن آن اتفاق افتــاد، نتیجه اجرای 
توصیه وزیر بود، یادآور می شــود: این اتفاق نتیجه 

اصالح بازار در پی ثبات قیمت ارز بود؛ اما در حال 
حاضر به دلیل آنکه نرخ ارز نوسان دارد، مردم نیز به 
اصالح قیمت امالک خود می پردازند تا ارزش پول 

خود را در برابر نوسان های ارز حفظ کنند. 
یاری با اشــاره به کاهش شــدید ســاخت و ساز 
مســکن و اثرگذاری آن بر افزایش قیمت مسکن، 
گفت: بخش خصوصی سازنده مسکن به این نتیجه 
رسیده که حاشیه سود مسکن نوساز پایین است ، 
بنابراین نرخ ساخت و ساز کاهش یافته است. جالب 
اینکه برای نخستین بار در بازار مسکن ایران است 
که همزمان با افزایش قیمت مسکن، نه تنها شاهد 
افزایش ســاخت و ساز نیســتیم، بلکه این بخش 
برعکس افزایش قیمت ها عمل کرده و نرخ تولید 

مسکن کاهش یافته است.

دولت از 
تراکم فروشی  به 
عنوان جزئی 
جدایی ناپذیر از 
سیاست های تازه 
خویش رونمایی 
کرده است

بــــــــرش

افزایش ۲۶ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی      تسنیم: محمد شریعتمداری، وزیر کار، درباره حقوق سال 99 بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: احکام بازنشستگان تأمین اجتماعی بر 
مبنای ۲۶ درصد افزایش حداقل مزد و نیز تسری به سایر سطوح برمبنای 15درصد به اضافه عدد ثابت حدود 1۶4 هزار تومان برای تیر ماه صادر می شود. با تأمل و تدبیری که بنا به خواست کانون بازنشستگان 

و پیشکسوتان صورت گرفت، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی پس از تصمیم شورای عالی کار برای حداقل مزد و مزد سایر سطوح، تنظیم شد. 

خـــبر

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 حمید کوشکی، کارشناس بورس و بازارسرمایه

 سه شنبه ۲7 خرداد 1399  ۲4شوال 1441 1۶ژوئن ۲0۲0  سال سی و سوم   شماره 9۲70

رقم دقیق »حقوق بیمه بیکاری« ناشی از کرونا اعالم شد©
آخرین خبر: مهدی شکوری، مدیرکل 
امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی 
گفت: برای افراد مجرد، دوسوم ۵۵ درصد 
حداقل دســتمزد حقوق پایه در ســال 
گذشته که یک میلیون و ۵00 هزار تومان 
بود، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری در 
نظر گرفته شد. برای افرادی که متأهل 
و متکفل هستند نیز به ازای هر فرد تحت تکفل، ۵درصد حداقل دستمزد همان 
ســال نیز اضافه شد که ۵درصد حداقل حقوق دســتمزد در سال ۹8 ، ۷۵ هزار 
تومان محاسبه شــد. حداقل دستمزد در سال جاری به یک میلیون و 800 هزار 
تومان افزایش یافته است و بیمه بیکاری براساس این رقم پرداخت می شود. مقرری 
بیمه بیکاری برای افراد آسیب دیده از کرونا به یک میلیون تومان افزایش یافته است 

و به ازای هر فرد تحت تکفل ۵درصد )۹0 هزار تومان( اضافه می شود.

روایت ربیعی از عزم دولت برای حل مشکل مسکن
قدس آنالین: علی ربیعی، ســخنگوی دولت 
در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: 
پس از کرونا درباره افزایش قیمت مسکن و نرخ 
اجاره بهای خانه ها در دولت بحث شد. معاون 
اول دولت مأمور شــد کارگروهی برای مسکن 
تشــکیل دهد. به طور خالصه مــی گویم در 
سیاست های کوتاه مدت و بلند مدت فعالیت 
کرده و برای هــر دوره تصمیمات الزم گرفته 
می شــود. ربیعی افزود: اول برای مستأجران 
تصمیماتی گرفتیم که به محض نهایی شدن 
اطالع رسانی خواهد شد. وزارت مسکن مکلف 
شد برای تأمین مسکن پایدار برای کم درآمدها 
طرح ملی مسکن را به کمک وزارتخانه های ذی 
ربط و بانک ها برای تأمین 400 هزار مســکن 
انجــام دهــد. وی ادامه داد: ســتاد اجرایی تا 
وزارت دفاع، وزارت آمــوزش و پرورش وزارت 

کار و مناطق آزاد توافق نامه هایی برای کنترل 
قیمت و افزایش تولید مسکن بسته اند. ربیعی 
گفت: تفاهم نامه هایــی بین نهادهای مختلف 
امضا و برخی از آن ها کار را آغاز کردند. ســایر 
دستگاه ها که پای کار نیامدند، از طریق مصوبه 
دولت برای در اختیار گذاشتن زمین در طرح 
ملی مســکن پای کار خواهند آمــد. ربیعی 
همچنین یادآور شــد: برای جاهایی که مجوز 
صادر می کنند و هزینه دارد مشــغول رایزنی 
برای تخصیص هســتیم. وی با اشــاره به آمار 
متقاضیان اخذ مسکن ملی گفت: یک میلیون 
و ۶00 متقاضی در مرحلــه اول تقاضا دادند. 
یکی از تصمیماتی که برای کوتاه مدت و بلند 
مدت گرفته شــد؛ این بود که تسهیالت بانک 
مسکن دراختیار افرادی که بخواهند ساخت و 

ساز کنند، قرار می گیرد.

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
  نظر به اینکه خانم معصومه  بوژمهرانی  دارای شناسنامه  5749033716 به شرح دادخواست به کالسه   78  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر  بوژمهرانی   به شناسنامه  7   در تاریخ 1398/12/23  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1. معصومه  بوژمهرانی  فرزند علی اکبر  کد ملی  5749033716  ت.ت  1353/1/4  نسبت فرزند مرحوم  

2. محمد ایروانی  فرزند علی اکبر   کد ملی  5749694161   ت.ت  1342/3/3نسبت فرزند مرحوم 
3. رحمت اله  بوژمهرانی  فرزند علی اکبر  کد ملی  5749032272  ت.ت  1349/3/1   نسبت فرزند مرحوم     

4.فاطمه  بوژمهرانی   فرزند علی اکبر   کد ملی  5749031144 ت.ت 1343/6/10   نسبت فرزند مرحوم
5 . مریم بوژمهرانی  فرزند علی اکبر   کد ملی 5749032264  ت.ت 1347/4/10 نسبت فرزند مرحوم

6. بتول بوژمهرانی فرزند علی اکبر کد ملی 5749035451 ت.ت 1356/3/1 نسبت فرزند مرحوم 
7. اسماعیل بوژمهرانی فرزند علی اکبر کد ملی 5749800180 ت.ت 1360/4/5 نسبت فرزند مرحوم 

8. ربابه بوژمهرانی فرزند علی اکبر کد ملی 5749584321 ت.ت 1324/1/1 نسبت همسر مرحوم 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9902334
سید حسن سامقانی

  قاضی شورا شعبه  هفتم دشورای حل اختالف شهر خرو 

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
امالک واقع در بخش14 یزد-  نصرآباد و توابع

575 فرع��ی از21 اصل��ی – آق��ای محس��ن طایف��ی نصرآبادی شش��دانگ خانه پ��الک ثبتی برابر به مس��احت 337مت��ر مربع  بموجب  رای  ش��ماره 
139960321006000316 مورخ 1399/03/22واقع در نصراباد تفت خریداری عادی مع الواسطه  از محمد طایفی نصرآباد مالک رسمی

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9902323 

تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1399/03/27                    تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1399/04/11
امیر حسین جعفری ندوشن - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

آگهی افرازسهمی آقای فریدون شیری
برابر شرح وارده بشماره 1222028144- 1399/3/18 رسیده از طرف آقای فریدون شیری از این اداره درخواست افرازسهمی خودش بمیزان 3دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی تحت پالک شماره 678 / 66 واقع در اسدآباد اراضی معروف به قزله که اینک به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی از کلیه صاحبان حقیقی و حقوقی و مالکین مشاعي ومجاورین دعوت می شود راس ساعت 9 صبح وقت اداری روز دوشنبه مورس 1399/4/2 
در محل وقوع ملک حاضر تا از مورد درخواست توسط نماینده ونقشه بردار اعزامی ثبت اسناد و امالک اسدآباد بازدید بعمل آید ضمنا"حضور یا عدم حضور 
مالکین مشاعی و صاحبان حق مانع از انجام عملیات افرازی نمی شود شایان ذکر است چنانچه نیاز به انتشار آگهی مجدد باشد در همین روزنامه چاپ و 

مدت آن نیز ده روز میباشد.)م الف 97( آ-9902352
کامران متقی رئیس ثبت  اسدآباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
امالک واقع دربخش6 یزد- تفت و توابع

7 فرعی 4765- اصلی – آقای علی اصغرافشارنیا ششدانگ طویله بطورمفروز قسمتی از پالک    برابربه مساحت 104/50مترمربع  بموجب  رای 
شماره 139860321006003089 مورخ  06 /1398/12 واقع در تفت درازای مالکیت  رسمی متقاضی و خریداری عادی ازعلی اکبر افشارنیا 

مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9901721

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

امیر حسین جعفری ندوشن 
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت
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لعب���ت مجاه���دی  اینجان���ب  م���درك تحصیل���ی 
رضایی���ان فرزن���د ه���ادی ش ش ٣٥٨ ك���د ملی 
٠٩٤٣٣٧٤٨٢٠صادره مشهد درمقطع تحصیلی 
ف���وق دیپلم رش���ته حس���ابداری ص���ادره از واحد 
مشهدباش���ماره٨٢١١١٣٥٩٨١٣م دانش���گاهی 

ورخ٨٣,٢,٧ مفق���ود گردی���ده وفاق���د اعتبارم���ی 
باش���د از یابن���ده تقاضا میش���وداصل مدرك را به 
آدرس مش���هد دانش���گاه آزاد اسالمی قاسم آباد 
چهار راه اس���تاد یوس���فی پردیس دانشگاه اداره 

دانش آموختگان ارسال نمایند.

دی
قو
مف
هی
آگ

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریمشهد)879957(

 آگهی تغییرات شرکت سبز پویان توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22026 و شناسه ملی 10380375092

ملی  کد  دشتبیاض  محسنی  مهدی  آقای  ـ   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,06,25 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
0942326725 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ـ آقای مهیار محسنی دشتبیاض کد ملی0946671494 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره - آقای حسن رضوی شاندیز کد ملی: 0943713382 به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت 
مدیره تا تاریخ 1399,04,26 انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته بروات و عقد عقود 

اسالمی با امضاءمنفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
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ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریمشهد)879964(

آگهی تغییرات شرکت سبز پویان توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22026 و شناسه ملی 10380375092

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,06,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی محسنی دشتبیاض کد ملی 0942326725 آقای مهیار محسنی دشتبیاض کد ملی: 0946671494 
آقای حسن رضوی شاندیز کد ملی 0943713382 تا تاریخ 1399,4,26 انتخاب گردیدند . - آقای سعید افشاری کد ملی 0731704584 
به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا شعشعانی کدملی: 0937931764 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 

گردیدند. 
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ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریمشهد)879997(

 آگهی تغییرات شرکت ساختمانی تیتکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1155 و شناسه ملی 10380120259

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,03,27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 
-آقای   0870237871 ملی  شماره  به  رحمانی  فرشید  -آقای   0870232304 ملی  شماره  به  رحمانی  فرید  آقای  از-  عبارتند  سال 
بازرس اصلی و  به سمت  به شماره ملی 0931317509  2- آقای مجید ذره پرورمقدم  به شماره ملی 0938864106  بهزاد رحمانی 
خانم حکیمه باقری به شماره ملی 0945516967 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3ـ روزنامه 

کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
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معتمدان  دادوستد  شرکت  تغییرات  آگهی   
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  سرمد 

36328 و شناسه ملی 10380518510

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
تصمیمات   1398,12,14 مورخ  العاده  فوق 
آدرس  از  شرکت  محل   : شد  اتخاذ  ذیل 
رضوی-  خراسان   : جدید  آدرس  به  قبلی 
قائم  ,صدف-خیابان  محله  مشهد-  شهر 
ابراهیم  ش  فراهانی]معلم44[-کوچه  مقام 
طبقه   -19 مقام28-پالک  فخرایی25]قائم 
اول - کد پستی : 9188933818 تغییر یافت .
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریمشهد

)879972(
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اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
ب��هموج��بای��نآگه��یازکلی��هس��هامدارانوی��انماین��دگانقانون��یآنهادرش��رکتس��یمانفرجادس��بزوار
)سهامیخاص(بهش��مارهثبت1389وشناسهملی10380133919وسرمایهثبتش��ده500.000سهمدههزارریالی
دعوتمیگرددتادرجلسهمجمععمومیعادیسالیانهصاحبانسهامکهراسساعت10:00صبحالی12:00ظهر-روز
شنبهمورخ1399/04/14درمکانکارخانهسیمانفرجادبهنشانیخراسانرضوی،کیلومتر25جادهسبزوار-سلطان

آباد)خوشاب(،بهشرحدستورجلسهذیلبرگزارمیگردد،حضوربهمرسانند:
دستورجلس��ه:1.اس��تماعگزارشعملکردهیاتمدیرهوبازرسقانونیش��رکت2.بررس��یوتصویبصورتهای
مالیشرکتبرایسالمالیمنتهیبه31398/12/29.انتخاببازرسقانونی)اصلیوعلیالبدل(شرکتوتعیین
حقالزحمهایشانبرایسالمالی41399.انتخابروزنامهکثیراالنتشارجهتدرجآگهیهایشرکت5.رسیدگی
واتخاذتصمیمدربارهکلیهامورجاریشرکتبرایسالمالی61399.تعیینمعاونمدیرعامل)قائممقام(،تعیین
ح��دوداختیارات،مدتتصدیوتصویبحقالزحمهایش��ان7.بررس��یوتصویبص��ورتداراییواتخاذتصمیم
برایمطالباتودیونش��رکت)حقوقی،حقیقی(8.س��ایرمواردیکهتصمیمگیریراجعبهآندرصالحیت
مجمععمومیعادیسالیانهمیباشد.ضمنا:هرعضوعالوهبرحضوردرجلسهفوق،اصالتاازطرفخود،
م��یتوان��دباوکالتکتب��یازطرفیکعضودیگردرجلس��هحاضروازطرفش��خصم��وکلرایدهد

)وفقماده20اساسنامهشرکتسیمانفرجاد(
هیئتمدیرهشرکتسیمانفرجاد)سهامیخاص( /ع
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آگهی دعوت به مجمع عمومی
 فوق العاده صاحبان سهام

ب��هموج��بای��نآگه��یازکلی��هس��هامدارانویا
نماین��دگانقانون��یآنهادرش��رکتس��یمانفرجاد
سبزوار)سهامیخاص(بهشمارهثبت1389وشناسه
ش��ده500.000 ثب��ت ملی10380133919وس��رمایه
س��همدههزارریال��یدع��وتم��یگرددتادرجلس��ه
مجم��ععمومیف��وقالعادهصاحبانس��هامکهراس
س��اعت10:00صب��حال��ی12:00ظه��ر-روزیکش��نبه
مورخ1399/04/15درمکانکارخانهس��یمانفرجاد
بهنشانیخراسانرضوی،کیلومتر25جادهسبزوار-
س��لطانآباد)خوشاب(،بهش��رحدستورجلسهذیل

برگزارمیگردد،حضوربهمرسانند:
دستورجلسه:1.تغییراقامتگاهقانونیشرکت

2.تغییردرمواد31و44اساسنامهشرکتسیمان
3.س��ایرمواردیکهتصمیمگی��ریراجعبهآندر

صالحیتمجمععمومیفوقالعادهمیباشد.
ضمنا:هرعضوعالوهبرحضوردرجلس��هفوق،اصالتا
ازط��رفخود،میتواندباوکال��تکتبیازطرفیک
عض��ودیگردرجلس��هحاضروازطرفش��خصموکل
رایدهد)وفقماده20اساس��نامهش��رکتس��یمان

فرجاد(
هیئتمدیرهشرکتسیمانفرجاد)سهامیخاص( ع 9

90
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت خدمات پشتیبانی نیرو 
)سهامی خاص( شماره ثبت : 8926

شناسه ملی : 10380246834
محت��رم س��هامداران کلی��ه از بدینوس��یله
ش��رکتدعوتبعم��لمیآیدتادرجلس��همجمع
عمومیعادیس��الیانهدرروزس��هش��نبهمورخ
1399,04,24ساعت10صبحکهبهمنظوراتخاذ
تصمیمنسبتبهموضوعاتذیلدرمحلشرکت
واقعدرمشهد-فرهنگ42/3– پالک1تشکیل

میگرددحضوربههمرسانند.
دستورجلسهمجمع:

1-ارایهگزارشعملکردهیاتمدیره
2-ارایهصورتهایمالیمنتهیبه1398,12,29

3-ارائهگزارشبازرسقانونی
4-انتخاباعضاءهیاتمدیره

5-انتخابحس��ابرسمس��تقلوبازرسقانونی
سالمنتهیبه1399,12,30

6-انتخابروزنامهکثیراالنتشار
7-سایرموارد

هیئتمدیره
شرکتخدماتپشتیبانینیرو)سهامیخاص(
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت اول


دانش��گاهعل��ومپزش��کیمش��هددر
نگه��داری ، تعمی��ر ام��ور نظ��ردارد

وراهب��ریتاسیس��اتالکتریک��یومکانیک��یش��بکه
بهداشتودرمانشهرس��تانچنارانراازطریقانجام
مناقص��هعمومیب��هبخشغی��ردولتیواگ��ذارنماید.
.کلی��همراح��لبرگزاریمناقص��هبهش��مارهفراخوان
2099000060000015،ازدریافتاسنادمناقصهتاارائه
پیش��نهادمناقصهگرانوبازگش��اییپاکتها،ازطریق
درگاهس��امانهت��دارکاتالکترونیکیدولت)س��تاد(به
نش��انی:www.setadiran.irانج��امخواه��دش��دوالزم
اس��تمناقصهگ��راندرص��ورتعدمعضوی��تقبلی،
مراح��لثبتنامدرس��ایتمذک��ورودریاف��تگواهی
امض��ایالکترونیکیراجهتش��رکتدرمناقصهمحقق

سازند.قابلذکراست:
*تضمی��نش��رکتدرمناقصهفوقمبل��غ260.000.000
ری��الضمانتنامهبانکیمیباش��دکهدرمهلتمقرربه
حس��ابداریشبکهمذکوربهنشانی:شهرستانچناران

تحویلگردد.
*تاریخانتشارمناقصهدرسامانه:تاریخ99/03/26

*مهلتدریافتاس��نادمناقصهازس��امانه:پایانروز
99/03/31

*مهلتارائهپیشنهادها:پایانروز99/04/10
*زمانبازگشاییپاکتهایمناقصه:98/04/11

*هزینهدرجآگهیبهعهدهبرندهمناقصهمیباشد.
تلفنتماسس��امانهس��تادجهتانجاممراحلعضویت
ن��ام: ثب��ت درس��امانهمذک��ور:02141934ودفت��ر

02188969737و02185193768میباشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دعوتنامهتشکیلمجمععمومیعادی
شرکتتعاونیمصرفکارگرانآستانقدس

رضویکشتوصنعتسرخس
مجمععمومیعادیشرکتتعاونیمصرفکارگران
روز در سرخس صنعت و کشت رضوی آستانقدس
چهارشنبهمورخ99/04/18ساعت10صبحدرمحل
از . شود می برگزار تعاونی شرکت دفتر سرخس-
دردست با میشود دعوت عضویت داوطلبان کلیه
تصمیم اتخاذ جهت جلسه به ورود ورقه داشتن
نسبتبهموضوعاتذیلدراینجلسهحضوربههم

رسانند.
بازرسی یا ضمنًاداوطلبانعضویتدرهیئتمدیره
موظفندظرف7روزازتاریخصدوردعوتنامهتشکیل
مجمععمومیعادیمدارکمربوطرابههیأتمدیره

تحویلنمایند.
دستورجلسه:

1-استماعگزارشهیاتمدیرهوبازرس
2-انتخاباعضایاصلیوعلیالبدلهیأتمدیره

3-انتخاباعضایاصلیوعلیالبدلبازرسی
4-تصویبصورتهایمالیسال94الی97

5-انتخابروزنامهکثیراالنتشار
نمایندههیئتمدیره
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حداکثر شهریه مدارس غیردولتی؛ 1۲ تا 17 میلیون تومان  مهر: مجتبی زینی وند، رئیس مدارس و مراکز غیردولتی گفت: میانگین افزایش شهریه مدارس غیردولتی ۲۳ درصد است. سقف افزایش 
۳۰ و حداقلش 1۵ درصد است. باالترین میزان شهریه در کل کشور برای مقطع ابتدایی 1۲ میلیون ، برای متوسطه اول 1۴ میلیون و برای متوسطه دوم 17 میلیون تومان است که شامل شهریه و فوق برنامه است.

شورای نظارت بر بحث الگوی شهریه نظارت دارد؛ هفت مدرسه برند ما لغو مجوز شدند و عده زیادی توبیخ گرفتند که دلیلش دریافت شهریه اضافه است.

نتایج واکسن ضد کرونای چینی ها©
فارس: به گزارش اســتات نیوز، شرکت 
داروســازی چینی سینوواک بایوتیک به 
تازگی نتایج مطالعه مقدماتی خود را اعالم 
و اظهار کرد واکســن آزمایشی که برای 
بیماری کووید۱۹ توســعه داده اند سبب 
ایجاد پاسخ ایمنی در بدن بیماران مبتال 

به این بیماری شده و ایمن است.
داده های اولیه بررســی، نشــان داده این واکسن ممکن است از افراد در برابر عفونت 

ویروس کرونا محافظت کند.
این شــرکت در بیانیه ای گفت: هیچ عارضه جانبی شــدیدی گزارش نشــده است. 
سینوواک بایوتیک که در پکن مستقر است در ۱۴ روز دو بار افراد را با واکسن توسعه 
داده شده واکسینه کرده و پس از آن مشخص شد بدن باالی ۹۰ درصد این افراد آنتی 

بادی های مقابله با ویروس کرونا را تولید کرده اند.
شرکت داروسازی سینوواک بایوتیک در تازه ترین بیانیه خود اظهار کرد، انتظار دارد 

گزارشی از نتایج مطالعه فاز ۲ را در آینده نزدیک ارائه دهد.
ویدونگ یین، مدیرعامل سینوواک در بیانیه ای گفت: مطالعه مرحله ۲/۱ نشان می دهد 

CoronaVac بی خطر است و می تواند پاسخ ایمنی القا کند.
وی افزود: سینوواک بایوتیک در حال ساخت یک مرکز تولیدی است که هدف 
آن تولید بیشــترین مقدار ممکن دوز واکسن برای محافظت از مردم در برابر 

کووید ۱۹ است.

سایه سنگین کرونا بر افزایش فقر در جنوب آسیا©
ایرنا: سازمان های بین المللی با اذعان به 
گســترش دامنه فقر در جهان ناشــی از 
بحــران کرونا و تبعات آن بر زندگی ۱۷۶ 
میلیون نفر که دو ســوم آن ها در منطقه 
جنوب آســیا به ویژه در پاکستان به سر 
می برند، هشدار دادند ضعف در مدیریت 
شــیوع این بیماری می تواند سبب بدتر 

شدن وضعیت فعلی شود.
افزایش فقر در کشورهای حوزه شبه قاره از جمله پاکستان درحالی گزارش می شود 
که ۲۵ درصد مردم در پاکستان زیر خط فقر زندگی می کنند و به گفته »عمران خان« 
نخست وزیر این کشور، بحران کرونا ده ها میلیون را به شدت تحت تأثیر قرار داده و 

امرار معاش صدها هزار کارگر را از بین برد. 
براســاس این گزارش، بانک جهانی در گزارشی که به تازگی منتشر کرد، هشدار داد 
شیوع کووید۱۹، میلیون ها نفر را در جنوب آسیا از جمله پاکستان، هند و بنگالدش 

به سمت فقر سوق داده است. 
هند، پاکســتان و بنگالدش درخصوص نرخ ابتال به کرونا به ترتیب در جایگاه سوم، 
هفتم و دهم جهان قرار دارند؛ در عین حال کارشناسان هشدار دادند نرخ غربالگری 
)تســت( در کشورهای منطقه جنوب آسیا بسیار پایین است و این موضوع می تواند 

موجب بدتر شدن وضعیت شود. 
به گزارش رسانه های آمریکایی، نرخ تست کرونا در هند یک بیستم نرخ در آمریکاست. 
تعداد روزانه تست کرونا در پاکستان باوجود میزان کم برابر با انگلیس و آلمان است. 

سازمان جهانی کار و یونیسف نیز هفته گذشته در گزارشی هشدار دادند بحران کرونا 
و افزایش معضل غذا و مشــکالت مالی، میلیون ها کودک را به سمت کارگری سوق 
می دهد، چالشی که از آن به عنوان یک مشکل اساسی در آسیای جنوبی یاد می شود. 
در این گزارش آمده است: بحران کرونا به تعداد کودکان کار افزوده است. قرنطینه در 
کشورهای یاد شده زندگی حدود یک میلیارد نفر که زاغه نشین بوده و از طریق اقتصاد 

غیررسمی امرارمعاش می کنند را فلج کرده است. 

افغانستان برنامه ای برای بازگشایی مراکز آموزشی ندارد©
ایسنا: مقام های آموزشی افغانستان اعالم 
کردند با توجه به ادامه شیوع کرونا، دولت 
این کشور هیچ برنامه ای برای بازگشایی 

مراکز آموزشی ندارد.
به گزارش یودبلیونیوز، دولت افغانســتان 
بــرای جلوگیــری از شــیوع بیشــتر 
ویروس کرونا، دانشــگاه ها و مدارس را به 

طور موقت تعطیل اعالم کرد، اما با توجه به ادامه شیوع بیماری کووید۱۹ و تهدید جان 
مردم، وزارت تحصیالت عالی افغانستان به تازگی اعالم کرد قصدی برای بازگشایی 

مراکز و مؤسسات آموزشی این کشور ندارد.
عزیز احمد، ســخنگوی وزارت تحصیالت عالی افغانستان اظهار کرد: در ادامه اظهار 
امیدواری نسبت به بازگشــایی مدارس و دانشگاه ها در برخی از شهرهای بزرگ که 
قرنطینه را پشت سر گذاشته اند، به مؤسسات آموزش عالی دستور داده شد طرح خود 

را برای بازگشایی مراکز آموزشی به دولت اعالم کنند.
ولی هر رویکردی برای بازگشایی این مراکز نیازمند توصیه های وزارت بهداشت است.

دولت افغانستان اعالم کرد اگر موارد ابتال به کووید۱۹ به این شکل ادامه یابد، مدارس 
بازگشایی نمی شوند. وزیر آموزش و پرورش این کشور هم گفته بود قصد دارند برای 

دانش آموزان مناطق شهری سیستم یادگیری آنالین راه اندازی کنند.

واکنش یک نماینده مجلس به انتخاب اعضای کمیسیون های تخصصی

اتفاق مبارکی نیفتاده است©
 جامعه/ اعظم طیرانی  »یکدســت 
پزشــک بودن اعضای کمیســیون به 
نفع مردم نیســت، زیرا در این صورت 
کمیسیون نمی تواند در همه موضوعات، 
نظر تخصصــی کارشناســانه و بدون 
تعارض منافع بدهــد. نکته ای که باید 
بــه آن توجه داشــت، این اســت که 

کمیسیون بهداشت در تمام مسائل حوزه سالمت نقش دارد و یکدست پزشک 
بودن کمیسیون، مانع عملکرد آن در بخش های غیردرمانی نظیر آموزش، امداد، 

هالل احمر، بهزیستی و بهداشت خواهد بود«.
این اظهارات را چندی پیش سید جلیل میرمحمدی، نماینده منتخب مردم در 
مجلس یازدهم در انتقاد به موضوع یکدســت پزشک بودن اعضای کمیسیون 
بهداشــت و درمان مجلس عنوان کرده و گفته بود قطعاً این اتفاق به نفع مردم 
نیست؛ چون در این صورت کمیسیون نمی تواند در همه موضوعات، نظر تخصصی 

کارشناسانه و بدون تعارض منافع بدهد. 
میرمحمدی اکنون و پس از اعالم اعضای کمیســیون بهداشت و درمان مجلس 
در گفت وگو با ما در ارزیابی خود از این انتخاب می گوید: مجلس شورای اسالمی 
در دوره دهــم اصالحاتی در آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر تخصصی شــدن 
کمیسیون ها اعمال کرده که این اصالحات در مجلس یازدهم اجرا شده و براساس 
ایــن آیین نامه، نمایندگان با توجه به مدارک تحصیلی و ســوابق اجرایی، برای 
عضویت در کمیسیون های تخصصی امتیاز کسب می کردند و این روال تا کنون 

ادامه دارد. 
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکه صرف داشتن مدرک تحصیلی مرتبط نمی تواند امتیازی برای حضور در 
کمیســیون های تخصصی باشد، می افزاید: الزمه حضور افراد در کمیسیون های 
تخصصی مجلس، ســوابق اجرایی و تجربه های مدیریتی است که در آن حوزه 
کسب کرده اند، زیرا اشراف بیشتری به نواقص و خأل های قانونی آن حوزه دارند و 
می توانند راهکارهای قانونی مورد نیاز برای رفع آن نواقص ارائه کنند و در تدوین 

قوانین جامع تر و قابل اجراتری تأثیرگذار باشند.
وی با اشــاره به انتخاب و تأیید اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس ادامه 
می دهــد: در انتخاب اعضا اتفاق میمون و مبارکی رخ نداده اســت و با توجه به 
اینکه یک ســوم اعتبارات دولت در حوزه سالمت صرف می شود و طرح تحول 
نظام سالمت یکی از برنامه های بزرگ دولت در حوزه سالمت مطرح شده است، 
ضرورت دارد دســت کم یکی از اعضای این کمیسیون فردی با سابقه اجرایی در 
حــوزه برنامه و بودجه و حداقل یک نفر با تجربه حقوقی و اقتصادی باشــد، اما 
متأسفانه این اتفاق نیفتاده و در اغلب کمیسیون ها مدارک تحصیلی باال مورد نظر 
بوده است. به گفته وی امید می رود به اعتراض نمایندگان رسیدگی شود تا اعضای 

نهایی کمیسیون ها بتوانند در حوزه های مورد نظر ثمربخش باشند.

 گروه جامعه/ محمود مصدق  مهدهای کودک 
درحالی از صبح شــنبه گذشــته دوباره شروع به 
فعالیت کردند که هنوز مشکل بازپرداخت شهریه 
دو ســه ماه اخیر کاربران ایــن مراکز حل و فصل 
نشده اســت. در واقع مهدهای کودک پیشاپیش و 
برای یک سال کاری شهریه شــان را نقدی و یا به 
صورت چــک دریافت کرده اند اما شــیوع کرونا و 
تعطیلی چند ماهه این مراکز - به همراه بســیاری 
از کسب و کارهای دیگر- توسط ستاد ملی مبارزه 
با کرونا مشکل ســاز شده اســت؛ چون بسیاری از 
والدین می گویند براساس قرارداد، اگر مهدکودک به 
هر دلیلی تعطیل شده باشد فقط شهریه ثابت آن 
ماه - نه شــهریه غذا و برنامه های فوق برنامه- باید 
دریافت شود. بنابراین شــهریه مهدهای کودک تا 
پایان اسفند ۹8 گوارایشان، اما شهریه ماه های پس از 
آن یعنی فروردین، اردیبهشت و خرداد باید به والدین 
برگردانده شود. براین اساس شهریه سه ماه نخست 
سال ۹۹ همچنان محل مناقشه است.هرچند برخی 
از مدیران مهدهای کودک مدعی اند برای کودکان 
آموزش مجازی برخط داشته اند که همه می دانیم 
چنین آموزشی برای کودکان ۲ تا ۶ ساله بیشتر به 
شــوخی می ماند تا واقعیت. شاید بر همین اساس 
باشد که سازمان بهزیستی چندی پیش در ابالغیه ای 

اعالم کرد خانواده ها فقط شهریه ثابت را بپردازند. 
 با این همه، پرســش این اســت کــه بازپرداخت 
شهریه های دریافتی توسط مهدهای کودک به چه 
سرنوشــتی دچار شده است؟ آیا مهدها پذیرفته اند 
شهریه ماه هایی را که فعالیتی نداشته اند به والدین 
بپردازند؟ به عبــارت دیگر می خواهیم بدانیم روند 
برگرداندن شهریه ها چگونه است و با بازگشایی دوباره 
مهدهای کودک اگر این مراکز مابه التفاوت شهریه ها 
را برنگردانند خانواده ها چگونه می توانند به حقشان 
برسند و سازمان بهزیستی چه برخوردی با مهدها 

خواهد کرد؟ 

والدینقراردادهارانخواندهامضامیکنند»
سعید بابایی، مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان 
سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به قدس می گوید: 
پروتکل تعیین شهریه در سال های گذشته به این 
شــکل بوده است که افزایش شــهریه باید توسط 
کمیته حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
انجام می شد. شهریه ای که مهدهای کودک از والدین 
دریافت می کردند ترکیبی از شهریه ثابت مصوب و 
شــهریه کالس های فوق برنامه بوده است. هر مهد 
کودکی بنا بر تعداد ســتاره خود می توانسته تعداد 

مشــخصی کالس فوق برنامه برگــزار کند. بر این 
اساس مشکل اســفند گذشته در خصوص شهریه 
چند نکته دارد؛ یکی اینکه متأسفانه والدین طبق 
عادت قراردادها را نخوانده امضا می کنند و از زوایای 
قــرارداد آگاهی ندارند. البته این نکته را هم باید در 
نظــر گرفت که مربیان مهدهای کودک به شــیوه 
روزمزد استخدام نمی شوند، بنابراین حداقل حمایت 
از کیفیت ارائه خدمات در مهدها این اســت که بر 
اساس قرارداد، حداقل شهریه ثابت اسفند پرداخت 
شود)بدون شهریه ناهار و ایاب و ذهاب و کالس های 
فوق برنامه و...( با این حال به سبب نبود سامانه ای 
متمرکز برای ثبت نام کودکان در مهدهای کودک، 
برخــی از والدین در پرداخت ایــن مبلغ برخالف 
قرارداد کوتاهی کرده اند و از سوی دیگر ممکن است 
مهدهایی نیز شهریه ماه های فروردین و اردیبهشت 
را دریافت کرده باشند که در صورت شکایت والدین 
و بر اســاس راهکار مندرج در قرارداد بین والدین و 
مهدکودک، قابل رسیدگی است. وی در همین زمینه 
می افزاید: البته والدین و مهدها می توانسته اند با توافق 
طرفین اجرای باقیمانده تعهدات قراردادشان را که بر 
اساس موارد غیرمترقبه متوقف شده است، به زمان 

بازگشایی مهدها موکول کنند.

شکایتکنید»
وی دربــاره نــوع برخورد ســازمان متبوعش با 
مهدهایی که به هر دلیل حاضــر به بازگرداندن 

والدین نشــوند،  به  شــهریه ها 
می گوید: به هرحال اگر در بحث 
شهریه شکایتی وجود داشت و با 
تعامل طرفین رفع نشد بر اساس 
بند رفع اختالف قــراردادی که 
بین مهدهای کــودک و والدین 
بسته شده اقدام کنند. همچنین  
می توانند با ارســال پیامک به 
ســامانه 3۰۰۰۰۱۲3 موارد را 
به بهزیستی شــهر خود ارجاع 
نماینــد. در این صــورت مهد 
قانون  براساس  مربوطه  کودک 
مکلف می شود مبالغ را برگرداند 
و اگر این اتفاق نیفتد موضوع در 
کمیسیون ماده ۲۶ مطرح شده 
و با آن برخورد قانونی می شود. 

مدیــر کل دفتر امور کــودکان و 
نوجوانان سازمان بهزیستی در پاسخ به این پرسش 
که دولت برای جبران خسارت مهدهای کودک که 
در پی شیوع کرونا در کشور دچار خسارت شده اند، 
چه اقدام خاصی انجام داده است، می گوید: البته باید 
متضرر طرف دیگر این قضیه را نیز در نظر بگیریم. 
در کشــور بیش از ۱۰۰ هزار مربی مهدکودک، ۱۶ 
هزار مهد و هزار روستا مهد مشغول فعالیت هستند. 
همچنین 3هــزار و 8۰۰ مهدکــودک در مناطق 
روستایی و حاشــیه شهرها برای رشــد و ارتقای 

کودکان فعالیــت می کنند اما به 
دنبال شــیوع کرونا دچار ضرر و 
زیان شــده اند. بر این اساس، این 
مراکز نیز در زمره رسته های آسیب 
دیده از کرونــا قرار گرفته اند و به 
همین دلیل از تســهیالت دولتی 
که در نظر گرفته شــده بهره مند 
خواهند شــد. البته هنــوز این 
تسهیالت به هیچ صنفی از جمله 
پرداخت نشده  مهدهای کودک 
اما بر اســاس اطالعات رسیده، 

مراحل نهایی را سپری می کند.

پروتکلهایبهداشتی»
بابایی سپس به بحث بازگشایی 
می پــردازد  کــودک  مهدهای 
و می گویــد: پیــرو مصوبه مورخ 
۱۷ خرداد ۹۹ ســتاد ملی مبارزه با کرونا و دستور 
رئیس جمهور مبنی بر بازگشــایی مهدهای کودک 
از شنبه ۲۴خرداد، سازمان بهزیستی کشور ضمن 
تأکید بر رعایت ضوابط ابالغی وزارت بهداشت، اعالم 
کــرد عالوه بر رعایت این ضوابط، مهدها موظف به 
انجــام و رعایت ضوابط و پروتکل های بهداشــتی 

سازمان بهزیستی هستند.
وی در تشــریح پروتکل های بهداشــتی ســازمان 
یاد شــده برای فعالیت مهدهای کودک، می گوید: 

پذیرش کودکان در مهدهای کودک مناطق مختلف، 
متفاوت است. در واقع حسب دستورالعمل ها مناطق 
به سه دسته سفید، زرد و قرمز تقسیم شده اند که 
در مناطق ســفید پذیرش کودکان زیر ۲ سال و ۲ 
تا ۴ سال با نصف ظرفیت انجام می شود و پذیرش 

کودکان ۵ و ۶ سال در این مناطق هم آزاد است.
 وی درباره چگونگی فعالیــت مهدهای کودک در 
مناطق زرد هم می گوید: در این مناطق نیز پذیرش 
کودکان زیر ۲ سال و کودکان ۲ تا ۴ سال، با نصف 
ظرفیت انجام می گیرد ولی پذیرش کودکان ۵ و ۶ 
ســال با نصف ظرفیت و با اولویت فرزندان مادران 

شاغل است.
بابایی ســپس به نحوه پذیرش کودکان در مناطق 
قرمز اشــاره می کند و می افزاید: در این مناطق نیز 
پذیرش کودکان زیر ۲ ســال و ۲ تا ۴ سال، با یک 
ســوم ظرفیت و همچنین کودکان ۵ و ۶ ســال با 
نصف ظرفیت و با اولویت فرزندان مادران شــاغل 

انجام می شود.
وی ضدعفونی شــدن کامل مهد کودک شــامل 
تجهیزات، اســباب بازی ها، محیط و تمام مکان ها 
چون دستشــویی و... پیش از بازگشایی و در پایان 
هر روز، عدم استفاده از فضاهای بازی مشترک مانند 
تاب، سرســره، حوض توپ و...، تعطیلی برنامه ها و 
فعالیت هایی که نیازمند تحرک باالســت، حضور 
پرسنل مهد کودک با وسایل و تجهیزات بهداشتی 
نظیر دستکش و ماسک و رعایت پروتکل های مرتبط، 
تهیه و در اختیار قراردادن مواد ضدعفونی کننده به 
پرسنل، نظارت ویژه مربیان بر شست وشوی صحیح 
دست کودکان و موارد نظافتی را بخشی از پروتکل  
بهداشتی سازمان بهزیستی اعالم می کند و می افزاید: 
به همراه داشتن ماســک و وسایل نظافت انفرادی 
توســط کودکان در کیفی مخصوص، خارج کردن 
کفش ها از محیط داخلی، تغییر چیدمان کالس ها 
و پخش کودکان در فضاهای مختلف مهد با حضور 
مربی و تأکید بر انجام فعالیت های انفرادی یا با حفظ 
فاصله مطمئن، عدم حضور اولیا و اشخاص متفرقه 
در محیط مهدکودک، آموزش اولیا به منظور اجرای 
پروتکل بهداشتی و اعالم ساعت تحویل و ترخیص 
که موجب تجمع اولیا و معطلی نشود، اخذ تعهد از 
والدین مبنی بر اطالع رسانی به مهدکودک در صورت 
ابتــالی نزدیکان کودک به کرونــا و عدم پذیرش 
کودک در ایام قرنطینه و همچنین اطالع رســانی 
والدین درخصــوص بیماری کودکانشــان به ویژه 
بیماری های زمینه ای، از دیگر مواردی است که در 

پروتکل یاد شده بر آن تأکید شده است. 

مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی در گفت وگو با قدس:

مهدها،شهریههارابرنگردانندبرخوردمیکنیم

متأسفانه والدین 
طبق عادت 

قراردادها را نخوانده 
امضا می کنند و 

از زوایای قرارداد 
آگاهی ندارند 

بــــــرش
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»طرحجمعیتوتعالیخانواده«ومشکلارادهها
تسنیم:حجت االسالم والمسلمین نصراهلل پژمان فر، نماینده مردم 
مشهد در مجلس گفت: مشکل عدم تصویب و اجرای »طرح جامع 
جمعیت و تعالی خانواده« مالی نیست، مشکل اراده هاست! این مشکل 
به دولتمردان بازمی گردد، متأسفانه چون دولت به این سیاست ها نظر 
مناسبی نداشت به بهانه بار مالی با آن مخالفت کرد! نمایندگان باید 

بهانه جویی های سد راه این طرح را برطرف کنند.

»ازدواجاجباری«یکبازیرسانهایبود
مهر: امیرحســین بانکی پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
یازدهم گفت: ازدواج اجباری یک بازی رسانه ای بود و موضوع نیز 
مربوط به دو سال پیش است. حتی مطرح کننده این موضوع نیز 
نماینده مجلس نبوده و طرح آن هیچ ارتباطی با مجلس ندارد. 
این مسئله اصالً ارزش پرداختن ندارد. هر عقل سلیمی می داند 

که ازدواج نمی تواند اجباری باشد.

عابرانپیادههمجریمهمیشوند
ایسنا: سردار ســیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا 
گفــت: ما باید به رعایــت حق تقدم با اولویــت عابران پیاده 
برسیم و به سمت جریمه کردن افراد برویم. سامانه ای طراحی 
کرده ایــم؛ کد ملی و چهره افراد را هم داریم، می توان تطبیق 
داد و جریمه کرد. اگــر عابر پیاده تخلف کرد، می توان با این 

شیوه او را جریمه کرد.

آموزش

مهلت دو ماهه وزیر به مشموالن
اجرای »مدیریت تعارض منافع« 

در آموزش و پرورش
 ایســنا   محســن حاجی میرزایی، وزیر 
آموزش و پرورش در پیامی توییتری نوشت: 
در جهــت صیانت و رعایت حقوق  معلمان و 
 دانش آموزان، ارتقای سالمت اداری و مقابله 
با فساد و جلوگیری از هرگونه تعارض منافع 
در نظام تعلیــم و تربیت، ممنوعیت تصدی 
مســئولیت مدیران دارای تعــارض منافع را 
در چارچوب اختیــارات وزیر به مدیران کل 
آموزش و پرورش اســتان های کشــور ابالغ 
کردم.      ممنوعیــت راه اندازی و اداره همزمان 
مدرســه غیردولتــی، عضویت در شــورای 
سیاست گذاری و شــورای نظارت استان ها، 
قــرارداد همــکاری با مهندســان مشــاور، 
انعقاد قــرارداد اجرای طرح های پژوهشــی 
 و... از جملــه مصادیــق تعــارض منافع در 

آموزش و پرورش است.

بهداشت و درمان

مدیرعامل سازمان انتقال خون:
چرا و چقدر به اهداکنندگان 

پالسما پول می دهند؟
 ایسنا    مدیرعامل سازمان انتقال خون می گوید: 
ما به لحــاظ اخالق بــرای اهداکنندگان توضیح 
می دهیم که پالسمای اهدایی شما برای مبتالیان 
به کرونا اســتفاده می شود و ممکن است بیمار را 
نجات دهد. البته هنوز کارآزمایی بالینی به نتیجه 
نرســیده، اما تاکنون نتایج خوبی داشته و ممکن 
اســت جان کسی را نجات دهد؛ ضمن اینکه یک 
ساعت زیر دستگاه می مانی.  پیمان عشقی تأکید 
کرد: ما کسی را فریب نمی دهیم. به هر اهداکننده 
۱۰۰ هــزار تومان می پردازیم کــه هزینه رفت و 
برگشت و یک ساعت وقتی است که برای اهدای 
پالسما صرف می کند.  به گفته مدیرعامل سازمان 
انتقال خون در دنیا خیلی بیشتر از این اعداد و ارقام 
به اهداکنندگان می پردازند و نتیجه این می شود که 
در آمریکا ۱۵ هزار اهداکننده پالسما وجود دارد، اما 

در کشور ما هزار نفر مراجعه می کنند. 

خانه و خانواده

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان:
2 میلیون و۷۰۰ هزار مجرد 

میانسال در کشور داریم
 ایلنا   رئیس دبیرخانه شــورای ملی سالمندان 
کشــور از وجــود ۲ میلیــون و ۷۰۰ هزار مجرد 
میانسال در کشــور خبر داد. حسام الدین عالمه 
با بیــان اینکه در حال حاضر حــدود ۰.۹ درصد 
جمعیت سالمند افرادی هستند که دارای تجرد 
قطعی بوده و اصالً ازدواج نکرده اند، گفت: در حال 
حاضر براساس برآوردهای صورت گرفته ۲ میلیون 
و ۷۰۰ هزار نفر تجرد قطعی در دوره میانســالی 
داریم. وی افــزود: اگر این جمعیت را بخواهیم با 
جمعیت حدود 8۰ هزار نفری که در حال حاضر 
سالمند تجرد قطعی هستند، مقایسه کنیم متوجه 
می شویم آمار در آینده رشد بسیار زیادی خواهد 
داشــت و با بیش از 3۰ برابر تجرد قطعی در ۲۰ 
سال آینده مواجه خواهیم بود.  وی تصریح کرد: ما 
هنوز آمادگی الزم را برای شرایطی که پیامدهای 

آینده سالمندی و تغییرات جمعیتی است نداریم.

گردشگری

رئیس جامعه هتل داران ایران بیان کرد
کاهش 4هزار و 5۰۰ میلیارد 

تومانی درآمد هتل ها
 فارس    رئیس جامعه هتل داران ایران با اشــاره 
به کاهش ۴هزار و ۵۰۰ میلیــارد تومانی درآمد 
هتل های کشور در سه ماه گذشته نسبت به مدت 
مشابه سال پیش گفت: بسیاری از هتل ها به دلیل 

نبود توجیه اقتصادی تعطیل هستند.
جمشــید حمزه زاده اظهار کرد: در حال حاضر هر 
چند دستور بازگشــایی هتل های کشور با رعایت 
پروتکل ها و ضوابط بهداشــتی اعالم شــده، ولی 
به دلیل نبود توجیه اقتصادی، بسیاری از هتل ها 
فعالیت خود را آغاز نکرده اند.  وی با اشاره به اینکه 
نبود توجیه اقتصادی سبب تعطیلی هتل های کشور 
شده، گفت:  پایین بودن ضریب اشغال هتل سبب 
می شــود فعالیت هتل ها توجیه اقتصادی نداشته 
باشد. حمزه زاده گفت: درآمد  هتل ها طی سه ماهه 
اســفند ۹8 و فروردین و اردیبهشت ۹۹، میزان ۴ 

هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. 

رفاه و خدمات اجتماعی

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:
افزایش وظایف سازمان ها با 

اجرای قانون حمایت از اطفال
 ایرنا    رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با 
اشاره به ابالغ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 
از سوی رئیس جمهور گفت: این الیحه، وظایف 
بسیاری از دستگاه ها را دربرابر کودکان و نوجوانان 
افزایــش می دهد یا وظایف جدیــدی برای آنان 
تعریف می کند. سیدحسن موسوی چلک تصریح 
کرد: با ابالغ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، 
حجم پذیرش آنان در دستگاهی مانند بهزیستی 
به طور قابل توجهی افزایش می یابد و حجم کار 
این سازمان را زیاد می کند و در این شرایط انتظار 
می رود سازمان های استخدامی و برنامه و بودجه 

حمایت های الزم را انجام دهند.
وی اضافه کرد: برای جذب و توسعه کمی و کیفی 
نیروی انسانی، بازنگری در ساختارها و منابع مالی، 
بایــد ظرفیت های الزم دیده شــود، در غیر این 

صورت قانون به تنهایی مشکلی را رفع نمی کند.

فراسو

پس از خبر

 سه شنبه ۲7 خرداد 1۳99  ۲۴شوال 1۴۴1 16ژوئن ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره 9۲7۰

کرونا250هزارگردشگرسالمترافراریداد
فارس: سعید هاشم زاده، رئیس اداره گردشگری سالمت وزارت 
بهداشت درباره اثرات منفی بیماری کرونا بر صنعت گردشگری 
ســالمت گفت: از شــیوع بحــران کرونا تا کنون حــدود ۲۵۰ 
هزار گردشــگر سالمت را از دســت داده ایم که هر یک از آن ها 
می توانستند ۲ تا 3 هزار دالر آورده ارزی برای کشور داشته باشند.

گالیهنظامپرستاریازبرخوردباپرستاران۸۹روزه
ایرنا: محمد میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری می گوید 
باوجود نامه اسفند ۹8 وزیر بهداشت به رئیس جمهور که در آن 
قید شده بود پرستاران به صورت 8۹ روزه استخدام نشوند اما در 
دانشــگاه های علوم پزشکی گیالن و مازندران، برخورد مناسبی 
با این پرســتاران نشــده و پس از پایان 8۹ روز، پایان کار این 

پرستاران اعالم شده است.

نرخفرزندآوریباشیوعکرونابحرانیترمیشود
میزان: محمدجواد محمودی، رئیس کمیته مطالعات و پایش 
سیاســت های جمعیتی ســتاد فرهنگ شــورای عالی انقالب 
فرهنگی گفت: پیش بینی ما این است که شیوع کرونا در کاهش 

رشد جمعیت تأثیرگذار است و فرزندآوری را کاهش می دهد.
حتی ممکن است خانواده ها و به خصوص مادران از ترس شرایط 
کرونایــی از فرزندآوری اجتناب کرده و از ترس اقدام به ســقط 

جنین کنند.

برایخودروسازهاپولدارند،برایخریدهواپیمانه!
مهر: محمد درویش، کارشناس و فعال محیط زیست می گوید: 
دولتی که می تواند یک میلیارد دالر برای حمایت از کارخانه های 
فشــل خودروســازی هزینه کند، چطور نمی تواند برای خرید 
هواپیمای مخصــوص اطفای حریق جنگل ها پــول بپردازد تا 
دلســوزان محیط زیست به تماشای سوختن بلوط ها که دست 
کم ۱۰۰ سال طول می کشد دوباره رویش داشته باشد ننشینند.

نمونهایازوکالیرانتی
تسنیم: ابــوذر نصرالهی، از وکالی دادگستری با اشاره به یکی 
از تجربیــات خــود در خصوص وکالی رانتــی می گوید: برای 
پرونده ای حداکثر ۵ میلیون تومان حق الوکاله تعیین کردم اما به 
گفته خانواده موکلم، یکی از وکال برای همان پرونده حق الزحمه 
۱۰۰ میلیونی مطالبه کرده بود که ناشــی از همان رانت ایجاد 

شده است.

خودمانمافیایجدیدیایجادنکنیم
مهر: محســن هاشمی، رئیس شورای شــهر تهران با اشاره به 
اجرای طرح کاپ )اپلیکیشنی برای جمع آوری زباله تر و خشک( 
گفــت: امیدوارم به بهانه اصالح روندهــای قبلی و از بین بردن 
مافیــای زباله گردی، خودمان مافیای جدیــدی را در قالب این 
اپلیکیشن ها ایجاد نکنیم. باید مراقب نفوذ مافیاهای زباله بود و 

نگذاشت به هدف شوم خود برسند.



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

جهانجهان روزنامـه صبـح ایـران 8
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

 یا ارحم الراحمین

با وجود اختالفات جدی روسیه و ترکیه یک منبع میدانی خبر داد

شمارش معکوس برای آغاز عملیات ادلب
  جهان/ علوی  یک منبع میدانی سوری با اشاره به اینکه 
مهلت اعطایی روســیه به طرف ترکیه ای برای بازگشایی 
مسالمت آمیز جاده بین المللی M4 به پایان رسیده، گفت: 
نبرد ادلب نزدیک شــده و ارتش سوریه تجهیزات نظامی 
خود را به خطوط تماس واقع در جنوب این شــهر ارسال 
کرده است. این منبع ســوری در مصاحبه با اسپوتنیک 
عربی اظهار کرد: هماهنگی زیادی با طرف روســی داریم 
و مهلت اضافی اعطا شده به طرف ترکیه برای بازگشایی 
جاده بین المللی M4 به روش مســالمت آمیز نیز به پایان 
رسیده اما به نظر می رسد ترکیه ای ها در حل این مسئله 
جدی نیستند و حتی نتوانستند گروه های مسلح را مهار 
کنند بلکه اطالعات بدست آمده نشان می دهد حمایت های 

تسلیحاتی ترکیه از این گروه ها همچنان ادامه دارد.
همزمان برخی رســانه ها اعالم کردند یک کشتی نیروی 
دریایی روســی حامل تانک و ادوات زرهی برای مســلح 
کردن نیروهای مســلح ســوریه در مسیر بندر طرطوس 
در غرب ســوریه مشاهده شده اســت. به گزارش الوقت، 
 همچنیــن روســیه دو اســکادران جنگنده پیشــرفته 
میگ 29 را برای تقویت نیروهای هوایی سوریه به ارتش 
سوریه تحویل داده که همه این موارد، حاکی از تالش های 

گسترده به منظور تقویت توان ارتش سوریه برای عملیات 
نظامی است. به گزارش روسیا الیوم، در همین حال رئیس 
جمهور سوریه نیز در پیامی مکتوب به اعضای حزب بعث 
این کشــور نوشت: سوریه همچنان با یک جنگ ترکیبی 
مواجه است که هدف از آن در وهله اول تحریف آگاهی و 

نابودی ارزش ها و اصول است.
در سوی مقابل نیز ترکیه قصد دارد نفوذ خود را در شمال 
غربی سوریه افزایش دهد تا از طریق طوالنی کردن روند 
بحران ادلب بتواند زمان الزم را برای پیشــبرد برنامه های 
خود در مناطق اشغال شده شمال و شمال شرق سوریه با 
نگاه توسعه طلبانه ارضی در مناطق عمدتاً کردنشین فراهم 
کنــد. خلف وعده های مکرر اردوغــان در اجرای توافقات 
چندباره ادلب همراه با تقابل شــدید مســکو و آنکارا در 
بحران لیبی می تواند موجب آمادگی مســکو برای قبول 
همراهی با نیروهای محور مقاومت به منظور یکسره کردن 
قضیه ادلب باشد. درگیر بودن ارتش ترکیه در لیبی از توان 
عملیاتی این کشور برای حمایت از تروریست ها در ادلب 
خواهد کاست و مسکو نیز می تواند بی توجهی اردوغان به 
درخواست های آتش بس در لیبی را با لغو آتش بس ادلب که 
گروه های مورد حمایت آنکارا ناقض آن بوده اند، تالفی کند.

یورونیوز: نماینده های اپوزیسیون در پارلمان 
ونزوئال با »شوخی« خواندن روند انتخابات در 
این کشور تأکید کردند در انتخابات پارلمانی 

پیش رو شرکت نخواهند کرد. 

شورای آتالنتیک بررسی کرد
راهبرد ناتو در قبال چین©

جهان: یان برژینســکی در یادداشــتی که 
اندیشکده شورای آتالنتیک منتشر کرد، نوشت: 
پکن چالشی تمام عیار برای اروپا و آمریکاست؛ 
اقتصــاد 14 تریلیون دالری چیــن به زودی از 
اقتصاد آمریکا جلوتر خواهد رفت و پکن در حال 
خرید زیرساخت های حیاتی جهان است. چین 
چالشی فناورانه برای غرب است و در ارتباطات 
نسل5، هوش مصنوعی، تسلیحات هایپرسونیک 
و محاسبات کوانتومی پیشرو است. این کشور 
از قدرت اقتصادی، فناوری و نظامی خود برای 
ارتقــای اقتدارگرایی ملی به ســبک خود در 
سراسر جهان استفاده می کند؛ حتی می گوید 
مدل سیاسی این کشــور امکان سازگارترین 
پاسخ را به همه گیری کرونا فراهم ساخته است.

حال، ناتو چطور باید به قدرت رو به رشد چین 
پاسخ دهد؟

ناتو باید پیشنهاد تشکیل شورای ناتو-چین 
را مطرح کند. این شورا سبب می شود اعضا 
به شــکلی جدی تر و جامع تــر و به صورت 
هماهنگ به چالش های چین پاسخ دهند. 
ناتو باید تعامالت خود با شــرکا را در شرق 
آســیا تعمیق کنــد و ابعاد ایــن روابط با 
رزمایش ها و عملیات  نظامی منظم با پرچم 
ناتو مکمل ســودمندی برای رزمایش های 
آمریکا در اقیانوس آرام خواهد بود. ناتو باید 
مقرهای نظامــی در این منطقه ایجاد کند 
که این امر می تواند به افزایش کارایی ناتو 
در صــورت بروِز بحران برای مقابله با چین 

کمک کند.
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دادگاه عالی روسیه تأیید کرد
16 سال حبس برای 
جاسوس آمریکایی

یورونیوز: دادگاهی در مسکو روز دوشنبه 
 برای پل ویالن،  یک تبعه آمریکایی-بریتانیایی

به جرم جاسوسی برای واشنگتن 1۶ سال 
مجازات زندان تعیین کرد. پل ویالن پیش 
از این تفنگدار ارتش آمریکا بوده است. این 
متهم 5۰ ساله باید دوران محکومیت خود 
را در یکی از بازداشتگاه های معروف ازنظر 
وضع مقررات ســخت گیرانه سپری کند. 
ایاالت متحده آمریکا اواخر ســال گذشته 
میالدی پیشــنهاد مبادله پــل ویالن را با 
یک زندانی روس رد کرده بود. جاســوس 
آمریکایی در پایان، روند دادگاه را »محاکمه 

صوری و مضحک« خواند.

پشت پرده ترور علمای دینی در افغانستان©
ترور دو عالم دینی برجسته افغانستان در مرکز شهر کابل، آن هم در فاصله کمتر از دو 
هفته، موجب شده موضوع ترور علمای دینی در این کشور یک بار دیگر در کانون توجه 
قرار گیرد. در ســال های اخیر و به ویژه یک سال گذشته علمای زیادی در افغانستان 
هدف حمله قرار گرفته اند. بررسی شاخصه های فردی و گستره جغرافیایی این ترورها 
حکایت از آن دارد که این حمله ها کمتر ماهیتی قومی و مذهبی داشته اند و جنبه های 
 فکری و عقیدتی در این ترورها پررنگ تر اســت. در همین راستا روحانیونی همچون 
سمیع اهلل ریحان، ایاد نیازی و عزیز اهلل مفلح، همگی از افرادی محسوب می شوند که به 
پرهیز از افراط گرایی و در پیش گرفتن رویکردهای اعتدالی شهرت داشتند. اتخاذ چنین 
رویکردهایی بود که آنان را در صف روحانیون مخالف تداوم جنگ قرار می داد. با در نظر 
گرفتن این موضوع و بر خالف برخی دیدگاه های مطرح شده، مشکل بتوان پذیرفت که 
دولت و یا نیروهای امنیتی افغانستان در ترور چنین شخصیت هایی دست داشته باشند. 
البته کوتاهی دولت و نیروهای نظامی در تأمین امنیت این علما و یا در یافتن و مجازات 
مسببان این ترورها، مسئله ای است که ذهنیت عدم پشتیبانی دولت و شخص اشرف 
غنی از موقعیت و جایگاه روحانیون و علمای دینی را در میان مردم تقویت کرده است. 
درباره دست داشتن طالبان )در اینجا گروه های وابسته به شورای کویته مدنظر هستند( 
در این ترورها نیز می توان تردیدهای جدی مطرح کرد، چرا که در وهله اول رسماً و با 
شدت این اقدام ها را محکوم کرده و آن ها را جنایات بزرگ خوانده اند. عالوه بر این دلیلی 
وجود ندارد طالبان پس از توافق صلح با آمریکا و در آستانه گفت وگو و مذاکرات صلح با 
دولت، به چنین ترورهای بدنام کننده ای متوسل شوند. نکته مهم دیگری که نباید نادیده 
گرفت این است که طالبان در یکی دو سال اخیر خود به نوعی قربانیان چنین ترورهایی 
بوده اند. اما در این میان گروه های افراط گرای مخالف شورای کویته، چه در قالب داعش 
و چه در قالب طالبان پاکســتان و گروه های انشــعابی طالبان افغانستان، می توانند از 
انگیزه های قوی برای چنین حمله هایی برخوردار باشند. تضعیف اعتبار دولت و مواجه 
ساختن آن با علما و روحانیون میانه رو و اعتدال گرا از یکسو و هشدار به طالبان درباره 
هر گونه مصالحه با دولت که منجر به عقب نشینی از آرمان هایی همچون تشکیل امارت 

اسالمی شود از سوی دیگر، بخشی از این اهداف و انگیزه ها را شکل می دهند.
اما در کنار همه این ها نمی توان از انگیزه های قوی برخی سیاستمداران و به خصوص 
نظامیان پاکستان در حمایت و یا حتی تقویت چنین تحرکاتی غفلت کرد. بخشی از 
بدنه سیاسی و نظامی پاکستان در مورد خودمحوری شورای کویته و تحرکات آن در 
برقراری روابط مستقل با دیگر کشورها نگرانی های عمیقی دارد. بخشی از این نگرانی ها 
در قالب اعمال فشار برای تغییر در کادر رهبری طالبان انعکاس یافته است. در چنین 
شرایطی دور از ذهن نیست که ترور علما و شخصیت هایی که مستقل و میانه رو بوده 
و روابط خوبی با دیگر کشورهای اسالمی از جمله جمهوری اسالمی ایران داشته اند، 

نوعی زنگ خطر و اعالم هشدار به طالبان باشد.

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه گفت: بسیاری در 
کشــورهای جهان بر این باورند که جهان بدون یک روسیه 

قدرتمند و باشکوه به محلی بدتر و ناامن تر بدل می شود.

  نمابر تحریریه:     37۶1۰۰87 -37۶84۰۰4  )۰51(
)۰51(   امور مشترکین:                 37۶18۰44-5 
  روزنامه گویا:                       37۶51888   )۰51(
  روابط عمومی:                    37۶۶2587   )۰51(
  ارتباطات مردمی:                37۶1۰۰8۶   )۰51(
  سازمان آگهی ها:                       37۰88   )۰51(
)۰51(   37۶282۰5                                             
                                      فاکس: 37۶1۰۰85  )۰51(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 91735  
  تلفن:                           )9 خط(  37۶85۰11 )۰51(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 33۶ 
 تلفن:                      ۶182   و   ۶۶937919 )۰21(
 نمابر:                                     ۶۶938۰13  )۰21(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

جیغ زنان سوئیسی علیه مردان خشن جیغ زنان سوئیسی علیه مردان خشن 
زنان معترض در سراســر سوئیس در یک حرکت دسته جمعی در اعتراض به 
خشونت های مردان جیغ کشــیدند. به گزارش رویترز، سوئیس هر چند یک 
کشور توسعه یافته است اما به لحاظ کیفیت حقوق و کار زنان از بقیه کشورهای 
مشابه عقب تر است. داده های دولتی نشان می دهند زنان در سوئیس حدود یک 
پنجــم کمتر از مردان حقوق می گیرند. هزاران معترضی که در راهپیمایی در 
شهر ژنو و دیگر شهرهای سوئیس شرکت کردند، در ساعت 3:24 بعد از ظهر به 
وقت محلی شروع به جیغ زدن کردند؛ این ساعتی است که اعالم شده زنان از 

آن به بعد به دلیل شکاف در دستمزد شروع به کار رایگان می کنند.

افشاگری جدید مجتهدآرامش نسبی در لبنانفعالیت دوباره گریفیث در یمن
 نماینده سازمان ملل

روند صلح را از سر می گیرد
معترضان با فتنه گران 

مرزبندی کردند
 بازداشتگاه های سعودی 

در شرق یمن است
ایسنا: فرســتاده ویژه ســازمان ملل به 
یمن شامگاه یکشنبه گفت وگوهای خود 
بــرای احیای روند صلح و توقف جنگ در 
این کشور را از ســر گرفته است. مارتین 
گریفیث قرار اســت با حضور در شورای 
امنیت، گزارش خود درباره صلح در یمن 
و گفت وگوهای خود با طرف های درگیر در 
این کشور را ارائه دهد. تالش های گریفیث 
با تشدید گســترده درگیری های نظامی 
میان انصاراهلل و ائتالف متجاوز عربی همراه 
شده است که در آن جنگنده های ائتالف 
سعودی و اماراتی روزانه ده ها بار استان های 

مأرب الجوف را بمباران می کنند.

المنــار: شــهر طرابلس لبنــان پس از 
درگیری های خشونت آمیز روزهای گذشته 
میان ارتش و شماری از جوانان این کشور، 
دیــروز در وضعیت آرامی قرار گرفت. این 
درگیری ها منجر به زخمی شدن بیش از 
8۰ نفر از جمله تعداد زیادی از نیروهای 
امنیتی شد. اما از ساعات اولیه صبح دیروز 
معترضان لبنانی صف خود را از آشوبگران 
جدا کردند. اهالی طرابلس ضمن برگزاری 
تظاهرات و تأکید بر آزادی بیان اما بدون 
خشــونت و آشوب و آســیب رساندن به 
اموال، از مسئوالن خواستند جلو خشونت 

را بگیرند.

افشاگر معروف سعودی  مجتهد،  فارس: 
در صفحــه توییتر خود از زندانی ســری 
در حضرموت در شــرق یمن خبر داد که 
توسط ارتش سعودی اداره می شود و در آن 
تخلف های گسترده ای علیه بازداشتی های 
یمنی صورت می گیرد. مجتهد ادامه داد: 
صدها و چه بسا هزاران نفر در این زندان 
بازداشت هســتند و تعدادی از آن ها زیر 
شــکنجه فوت و تعدادی دیگر نیز دچار 
معلولیت شــده اند. سازمان حقوق بشری 
»سام« سال گذشــته از زندانی سری در 
حضرموت بــا عنوان زندان »الطین« خبر 
داد که تحت نظارت ائتالف سعودی است.

annotation@qudsonline.ir
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  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 سه شنبه 27 خرداد 1399  24شوال 1441 16ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9270

ش�هرداری کاش�مر در نظر دارد نس�بت به واگذاری پروژه های ذیل از محل اعتبارات 
بازآفرینی شهر از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

1- ساماندهی مسیل عبوری
2- آسفالت معابر

3- ساماندهی فضای سبز پیرامونی آرامگاه مدرس
شرایط مناقصه

1- سپرده شرکت در مناقصه: حداقل 5 % برآورد اولیه پیمان
2- دریافت اسناد: از مورخه 99/4/2 لغایت 99/4/11

3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه است.
4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5- قیمت پایه در اسناد مندرج شده است.
6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز پنجشنبه مورخه 99/4/12

7- محل دریافت اس�ناد مناقصه و کس�ب اطالعات بیش�تر، امور حقوقی و قراردادهای 
شهرداری با تلفن تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.

8- باقی شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهی مناقصه )نوبت اول(
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روابط عمومی شهردای کاشمر
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شهرداری نظرآباد به استناد مجوز شماره 371/ش به تاریخ 99/2/14 شورای 
اس��امی ش��هر نظرآباد در نظر دارد جمع آوری و حمل زباله مخازن زباله را به 
ص��ورت مکانیزه تا دای��ره امانی با براورد اولی��ه 4/200/000/000 ریال را از 

طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال به بخش خصوصی واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطاعات بیش��تر و همچنین دریافت اوراق 
ش��رکت در مناقص��ه به واح��د مالی ش��هرداری مراجعه و مبل��غ 210/000/000 
ری��ال ب��ه عن��وان س��پرده ش��رکت در مناقص��ه به حس��اب س��یبا به ش��ماره 
0104746757008 ن��زد بان��ک ملی واریز و یا معادل آن اس��ناد خزانه تهیه و 
ضمیم��ه پیش��نهادات خود نموده و حداکث��ر تا تاریخ 99/4/10 ب��ه واحد مالی 

شهرداری ارائه نمایند.
 بدیهی است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهادات 
مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر 

نخواهد داد. هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 س��پرده نف��رات اول تا س��وم مناقصه تا زم��ان عقد قرارداد نزد ش��هرداری 
نگه��داری و ه��رگاه نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد نگردند س��پرده آنان 

به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی)نوبت دوم(

عسگری -شهردار نظرآباد 

اصل برگ س���بز )شناس���نامه خودرو( س���واری پارس 
تن���در سیس���تم رن���و رن���گ س���فید ش���ماره انتظام���ی 
93 ای���ران 999ق94 م���دل 1397 ب���ه ش���ماره موت���ور 
شاس���ی  ش���ماره  ب���ه    k4ma690  -   w194081
س���عیده  مالکی���ت  ب���ه   NAPLSRALDJ1352888
زارعی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .
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برگ سبز و سند تاکسی پژو ROAرنگ زرد با نوار مشکی 
- روغنی مدل 1388 به ش���ماره موتور 11688028591 
ب���ه   NAAB31AA6AH095372 و ش���ماره شاس���ی
ش���ماره انتظام���ی 971 ت 47 ای���ران 12 ب���ه مالکیت 
رمضانعل���ی هروی مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 ب���رگ س���بز خ���ودرو پرای���د  ب���ه رنگ س���فید ش���یری 
روغنی، ش���ماره موتور 00323889، ش���ماره شاسی
s1412281787813  به شماره پالک 935ب94ایران16 
متعلق به اس���ماعیل حیدری مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.
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ب���رگ س���بز و کارت خ���ودروی وان���ت س���ایپا151 مدل 
1395 رنگ سفید به شماره انتظامی 473ب29 ایران 
74  ش���ماره موتور M135515702 و ش���ماره شاسی 
NAS451100G4947802 ب���ه مالکی���ت آس���یه بهادر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگه���ی فق���دان م���درک تحصیلی مدرک کارشناس���ی 
اینجانب راحیل شمس���ایی قهیازی فرزند حسین به 
ش���ماره شناس���نامه 928 صادره از ته���ران در مقطع 
کارشناسی رشته راهنمایی و مشاوره صادره از واحد 
دانش���گاهی تهران جن���وب  مفقود گردی���ده  و فاقد 

اعتبار می باشد . 
از یابنده تقاضا می ش���ود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی واح���د ته���ران جن���وب ،  ب���ه نش���انی 
ته���ران - خیابان کریمخ���ان زند-  خیابان ایرانش���هر 
ش���مالی - نبش آذرش���هر پالک 209 و یا کد پس���تی 

1584715414 ارسال نمایند .

دی
قو

مف
هی 

آگ

رضوی  مایه  خمیر  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12447 

و شناسه ملی 10380281365

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,02,23
ملی  شماره  به  مروارید  صادق  محمد  آقای 
از  )خارج  مدیرعامل  سمت  به   0943279534
تصدی  مانده  باقی  برای  مدیره(  هیئت  اعضای 
انتخاب شدند. کلیه اسناد  تا تاریخ 1400,04,24 
رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با 
امضاء ثابت مدیر عامل و امضاء متغیر یکی از اعضاء 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )880234(

س
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 دانش��گاه علوم پزش��کی گناباد در نظر دارد 
نس��بت ب��ه خری��د، نص��ب و راه ان��دازی و 

آموزش  یکدستگاه

از طری��ق مناقصه عمومی اق��دام نماید. لذا 
ش��رکت های واجد شرایط می توانند تا مورخ 
1399/03/31 جهت دریافت اس��ناد مناقصه 
مراجع��ه   www.setadiran.ir س��امانه   ب��ه 

نمایند. 
ضمن��ًا هزینه انتش��ار آگهی به عه��ده برنده 
مناقص��ه خواه��د ب��ود و دانش��گاه در رد یا 
قب��ول هر یک ی��ا کلیه پیش��نهادهای واصله 

مختار است 
روابط عمومی دانشگاه 
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 آگهی مناقصه

    Quant Studio™5  Real-Time PCR  sys t em

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(یک مرحله ای خدمات 
مشاوره ای و پشتیبانی واحدهای سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

دانش��گاه فردوس��ی مشهد در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای خدمات مشاوره ای و 
پشتیبانی واحدهای سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد به شماره )2099091579000013( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها ازطریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

مناقصه درسامانه تاریخ 1399/03/25 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 9 مورخ 1399/03/31 

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 9 مورخ 1399/04/10
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 10 مورخ 1399/04/10

اطاعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطاعات بیش��تر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:  مشهد، میدان آزادی، 
پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی ) تلفن 051-38802265( 

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : 41934 - 021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

اطاعات تماس دفاتر ثبت نام س��ایر استانها، در سایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« 
موجود است.  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
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فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(یک مرحله ای ارائه 
خدمات حمل ونقل درون شهری و برون شهری دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای ارائه خدمات حمل ونقل 
درون شهری و برون شهری دانشگاه فردوسی مشهد به شماره )2099091579000012( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
برگ��زار نمای��د .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکتها ازطریق درگاه 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

مناقصه درسامانه تاریخ1399/03/25 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 9مورخ1399/03/31

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 9مورخ 1399/04/10
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 10مورخ1399/04/10

اطاعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطاعات بیش��تر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:  مشهد، میدان آزادی، 
پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی) تلفن 051-38802265( 

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : 41934 - 021  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

اطاعات تماس دفاتر ثبت نام س��ایر استانها، در سایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« 
موجود است.   هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.    
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