
 

زیارتدلهایبیقرار
آســتانکاروان خادمان حرم رضوی از هشتم تا روایتیازحضورخادمانبارگاهمنوررضویدرخراسانشمالی

ســیزدهم تیرماه با حضور در شهرستان های استان 
خراسان شمالی و برگزاری جشن های مردمی زیر سایه 
خورشــید، عطر رضوی را به مشام مردمان این خطه 

رسانده و دل های بی قرار زیارت بارگاه شمس الشموس 
را آرام و قرار بخشــیدند. پنج تن از خدام حرم رضوی 
از یکشنبه هشتم تا جمعه ســیزدهم تیرماه جاری، 
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 نخستین حضور ظریف در مجلس یازدهم جنجالی شد 

دیپلماسیاقتصادیزیرذرهبینبهارستان

دولتبورسامالک
ومستغالترادرهفته
جاریراهاندازیمیکند

»خانه «  
متری چند؟

 سیاست  نخستین حضور وزیر امور خارجه کشورمان در مجلس یازدهم که برای ارائه 
گزارش به نمایندگان در مورد مســائل سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی در سال 
جهش تولید صورت گرفت، به صحنه انتقاد وکالی مردم از دیپلماســی وزارت خارجه 
بدل شد. نمایندگان در نخستین حضور محمدجواد ظریف در مجلس جدید از دستگاه 
دیپلماســی در مقابل اقدام های خصمانه غرب انتقاد و خواســتار توسعه هر چه بیشتر 
مناسبات با همسایگان در راستای بی اثر کردن تحرکات منفی دشمن آمریکایی شدند.

ظریف در ابتدای سخنانش در صحن علنی مجلس با اشاره به اینکه امروز دنیا شاهد یک 
 ............ صفحه 2تحول عمده در 1۰۰ سال و یا ۷۰ سال گذشته است...

بــورس امالک و مســتغالت این  اقتصاد
هفته در حالی کلید می خــورد که دولت آن 
را عامل توســعه پروژه های عمرانی در بخش 
مســکن دانسته، بورســی ها آن را راهی برای 
جذب نقدینگی قلمداد کرده و کارشناسان آن 
را به مزایده ای بزرگ برای امالک دولتی شبیه 
می دانند.دولت که قرار اســت بورس امالک و 

مستغالت را در هفته جاری...

بررسیدالیلاختالفبین
والدینوفرزنداندرگفتوگو

باکارشناسانخانواده

ترمیمشکاف
نسلهاباپایین
آمدنسنازدواج

کمپینمجازیکنکوریها
برایتعویقمجدد
کنکورسراسری

مرغسازمان
سنجش

یکپادارد!
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سردارتنگسیریخبرداد

»شهرهایشناور
موشکی«دستاورد

جدیدنیروی
دریاییسپاه
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یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

یکی از نمایندگان مجلس که این روزها بر سر اعتبارنامه اش دعواست، به روزنامه شرق 
گفته است من هم از منتقدانم چیزهایی می دانم، اما نمی گویم. این دانستنی ها گویا 
معضلی شده است برای این مملکت. از یک دوره ای چهره هایی ظهور کردند که مرتب 

طرف های موهومی را به گفتن اسرار موهومی تهدید می کردند...

ازپهلوانپنبههاتاقهرمانانگمنام
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فراخوان مناقصه نوبت  اول 
بیمارستان ابن سینا 
و دکتر حجازی  
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فراخوان  مناقصه نوبت اول 
بیمارستان طالقانی 
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فراخوان مناقصه نوبت  اول 
تاسیسات الکتریکی و مکانیکی  شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان سرخس 
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فراخوان مناقصه نوبت دوم
تهیه و طبخ و توزیع غذای 

بیمارستان علوی 
شرح در صفحه 6
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آگهی مناقصه یک مرحله ای عمومی
ب�ه اس�تناد مف�اد صورتجلس�ه پی�ش از فراخ�وان ش�ماره 993/600/2193 م�ورخ 1399/04/11، دانش�گاه 
سیس�تان و بلوچس�تان در نظر دارد اجرای عملیات تعمیر، بازسازی و مقاوم س�ازی تعدادی از اماکن دانشگاه 
واقع در شهرستان زاهدان را به شرح  ذیل به پیمانکاران واجد شرایط که دارای رتبه بندی و تعیین صالحیت 

معتبر در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه باشند از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .
1-مبل�غ برآورد اجرای عملیات س�اختمانی و تاسیس�اتی بر اس�اس فه�ارس بهای پایه س�ال 1399 و با اعمال 

ضرایب و مبلغ تضمین شرکت در مناقصات به شرح جدول زیر:
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ برآورد اولیه عنوان مناقصه

330.000.000 ریال 6.572.642.595 ریال تعویض و بازسازی سقف سالن 
بدنسازی و بسیج دانشجویی

300.000.000 ریال 5.889.904.557 بازسازی و مقاوم سازی سرویس 
بهداشتی بلوک 1 خوابگاه حجاب

270.000.000 ریال  5.301.514.867 بازسازی و مقاوم سازی سرویس 
بهداشتی بلوک 12 خوابگاه عفاف

2-زمان اجرای کار: 3 ماه شمسی برای هر مناقصه
3-اعتبار طرح: تملک دارائیهای سرمایه ای ))ملی(( و ابالغیه های وزارت عتف بصورت نقدی می باشد

4-مناقصه گران الزاما می توانند فقط در یکی از مناقصات جدول فوق شرکت نمایند.
5-به هیچ یک از مناقصات مذکور پیش پرداخت تعلق نمی گیرد و پرداخت ها بر اس�اس پیش�رفت کار ارائه 
صورت وضعیت انجام نخواهد گرفت بلکه بر اساس تخصیص اعتبار و تا پایان سال 1399 انجام خواهد شد.

6-از ش�رکت ه�ای واج�د ش�رایط ک�ه دارای صالحی�ت معتب�ر در رش�ته ابنی�ه از س�ازمان برنام�ه و بودجه 
می باش�ند دعوت می گردد حداکثر تا س�اعت 12 مورخ 1399/04/21 با در دس�ت داشتن معرفی نامه معتبر 
به مدیریت حقوقی و با قراردادهای دانش�گاه واقع در زاهدان – خیابان دانش�گاه – س�ازمان مرکزی دانشگاه 
سیستان و بلوچستان مراجعه و با ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 1.500.000 ریال به حساب 02177362604004 
و شناس�ه پرداخت 00101900000000015 بنام درآمدهای دانش�گاه نزد بانک ملی – ش�عبه دانشگاه نسبت به 

دریافت اسناد و مدارک مناقصه مورد نظر اقدام نمایند.                                             م الف:272  شناسه:903960 
دانشگاه سیستان و بلوچستان

س
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مرجعیت، خط قرمز عراقی هاستمرجعیت، خط قرمز عراقی هاست
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قول روحانی برای ثبات در اقتصاد و بازار ارز سیاست: رئیس جمهوردر جلسه ستاد اقتصادی دولت با بیان اینکه در ماه های گذشته با مسدود شدن مرزها به دلیل شیوع ویروس کرونا وقفه ای در صادرات 
و واردات کاال ایجاد شد، گفت: اما ملت شریف ایران مطمئن باشند که با بازگشت مبادالت تجاری به روال پیش از کرونا، در ماه های آینده بازار صادرات و واردات به حالت طبیعی بازخواهد گشت و به یک ثبات در 

اقتصاد و بازار ارز خواهیم رسید.

 سیاست  نخســتین حضــور وزیر امور 
خارجه کشــورمان در مجلس یازدهم که 
برای ارائه گــزارش به نمایندگان در مورد 
مســائل سیاســت خارجی و دیپلماسی 
اقتصادی در ســال جهش تولید صورت 
گرفت، به صحنــه انتقــاد وکالی مردم 
از دیپلماســی وزارت خارجه بدل شــد. 
نمایندگان در نخستین حضور محمدجواد 
ظریــف در مجلــس جدید از دســتگاه 
دیپلماســی در مقابل اقدام های خصمانه 
غرب انتقاد و خواستار توسعه هر چه بیشتر 
مناســبات با همسایگان در راستای بی اثر 
کردن تحرکات منفی دشــمن آمریکایی 

شدند.

 آمریکا می خواهد ایران را »
یک تهدید امنیتی معرفی کند

ظریف در ابتدای سخنانش در صحن علنی 
مجلس با اشــاره به اینکه امروز دنیا شاهد 
یک تحول عمــده در 100 
ســال و یا ۷0 سال گذشته 
است که پس از پایان جنگ 
است،  بی سابقه  دوم  جهانی 
ادامه داد: ایــن تغییرات در 
بنیادین  بین الملــل  روابط 
ماهیت  به طوری که  اســت، 
بســیاری از مفاهیم و روابط 
در روابط بین الملل در حال 
تغییر است. وزیر امور خارجه 
کشورمان یادآور شد: در این 
شــرایط جمهوری اسالمی 
یک قدرت در حال برآمدن اســت و برای 
همین اســت که آمریکا می خواهد ایران 
را یک تهدید امنیتــی معرفی کند و یک 
جنــگ تمام عیار به عنــوان نماینده نظام 
قبلی و به عنوان کســی که می خواهد آن 
روابط کنشگری نظام قبلی را حفظ کند، 
بر جمهوری اسالمی حاکم کرده است. وزیر 
امور خارجه با تأکید بر ضرورت انســجام 
درونی گفت: سیاست خارجی، حوزه دعوای 
جناحی و گروهی نیست، به همین دلیل 
سیاست خارجی در قانون اساسی در حوزه 

اختیارات مقام معظم رهبری است. 

 حذف دالر از مبادالت »
راهی برای فرار از تحریم ها

ظریــف در ادامــه با تأکید بــر اینکه تمام 
تالشــمان را برای کاهش فشــار اقتصادی 
معطوف کرده ایم، گفت: مــا در وزارت امور 
خارجه وظیفه مستقیم در اقتصاد نداریم، اما 
تالش کرده ایم تسهیلگر باشیم. وی با تشریح 
اقدام هــای این وزارتخانه در حوزه اقتصادی 
برای کاهش فشــار تحریم ها بر مردم گفت: 

یکــی از موضوعاتی که فشــار تحریم ها را 
کاهش می دهد، حذف دالر از مبادالت است 
که ما از طریق تهاتــر این موضوع را دنبال 
کرده ایم، در این مدت رابطه با همســایگان 
نیز گسترش یافته اســت. وزیر امور خارجه 
کشورمان با تشــریح اقدام های انجام شده 
در زمینه کریدورهای ارتباطــی ادامه داد: 
یکی از مفاد مهم توافق ۲۵ ساله ما و چین 

بازگرداندن ایران به پروژه راه ابریشم است. 

قالیباف: کاهش تعهدات برجامی »
اجرا شود

اما محمدباقــر قالیبــاف، رئیس مجلس 
هم در این نشســت خطاب بــه وزیر امور 
خارجه، یکــی از دغدغه ها و محل نگرانی 
مردم و نمایندگان مجلس را مشــکالت و 
ســختی های اقتصادی دانست و خواستار 
توجه بیشــتر دولت به این حوزه شد. وی 
ادامه داد: آنچه مردم و نمایندگان مجلس 
توقع دارند، این اســت که هزینه اضافی بر 
آن ها وارد نکنیم و در تصمیم گیری ها چه 
در سیاست های اقتصادی، داخلی و خارجی 
به گونه ای عمل کنیم که هزینه بیش ازاندازه 
به مردم وارد نشود. قالیباف در بخش دیگر 
به اقدام های خصمانه طرف غربی اشــاره 
کرد و افزود: آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و شورای حکام باید این را بدانند در حوزه 
سیاســت خارجی، جمهوری اســالمی و 
نمایندگان مجلس هرگــز به آژانس اجازه 
نخواهند داد که دســتش باز باشد و بدون 
محدودیت هرچــه می خواهد انجام دهد و 
به دنبال این باشد که حلقه های اطالعاتی 
و جاسوسی کشورهای متخاصم را تکمیل 
کند. رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید 
کرد: مــا در مقابل این زیاده خواهی آژانس 
به طورجــدی خواهیم ایســتاد و از وزارت 
خارجــه می خواهیم که در این شــرایط 
سیاست های کاهش دهنده تعهدات برجامی 
که تصمیم گیری شده را اجرا کند و همزمان 
بــا آن، همکاری با آژانــس را در چارچوب 

تعهدات ادامه دهیم که حق ملت است. 
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس هم در نطق میان دســتور 
خود به انتقاد از بی عملــی دولت در قبال 
اقدام های خصمانه آمریــکا پرداخت. وی 
گفت: مقام معظم رهبری بارها  بر تکیه بر 
توانمندی هــای داخلی تأکید کرده اند، اما 
شــما وارونه عمل کردید و داخل و منطقه 
را رهــا کردیــد. حجت االســالم مجتبی 
ذوالنوری خطاب به وزیر امور خارجه، گفت: 
ریل گــذاری و هدف گــذاری در خصوص 
سیاست خارجی در دوران شما از ابتدا غلط 

بود و مسیر را کج ریل گذاری کردید. 

نخستین حضور ظریف در مجلس یازدهم جنجالی شد 

دیپلماسی اقتصادی زیر ذره بین بهارستان

  چقدر مسئوالن بی حیا هستند! مردم خفه شدند از مشکالت اقتصادی و این همه س
می گویند و می نویسند، کمی به فکر مردم باشید. 09150009278

شــما مسئوالن فقط شعار می دهید و در ســطح حرف زدن فراتر تو این سال ها س
نرفتید... )هر وقت قیمت مسکن و ارزاق و نیازهای اصلی جامعه را بر اساس درآمد 
کاسب و مردم کف جامعه به حداقل پنج سال پیش بر گردوندید و بیکار بدون درآمد 
در جامعه نبود( آن وقت میتونید بگید اسالمی بوده و مسئوالن کمی به وجدانشان 
عمل کرده اند..... با حلوا حلوا هیچ وقت دهن شــیرین نمیشه.... مشک آن است که 

ببوید... نه آنکه عطار بگوید...والسالم. 09150003099
به خدا ما بازنشســتگان آموزش و پرورش مگر چه گنــاه کرده ایم، عمرمان گچ  س

خورده ایم، حال شرمنده بچه هایمان باشیم، با این حقوق کم، آقای قالیباف لطفاً به 
فکر ما هم باشید. 09150009768

مسئوالن  محترم  مشهد به  مراسم  ختم  و عزاداری  عالقه  خاص  دارند برای  همین س
 از اختیارات  استانی  برای  مهار کرونا و قرنطینه  اجتماعات  استفاده  نمی کنند. مردم 
 انتظار دارند مانند استاندار  کردستان  دلسوز باشند و اجازه  ندهند افراد بدون  ماسک 
 وارد بانک ها و ادارات  و دفاتر دولتی  شوند تا دیه  جان باختگان  بر آن ها واجب،  نشود. 

رضوی 09150002986
 مستأجر خانه ای آپارتمانی در خزانه تهران هستم. پارسال با مبلغ 1۲۵ میلیون س

تومان آنجا را رهن کردم، امســال صاحبخانه اعالم کرده باید 100 میلیون رهن و 
برجی 1.۵ میلیون کرایه بدهی، آخر من به کدام مرجع شــکایت کنم که پیگیری 

شود؟ 09190000310
گرفتن عروسی در این ایام خدای ناکرده بعدش مراسم دیگه در پی دارد. اندکی س

تدبر، تعمق و نادیده گرفتن رسوم خرافی خوب است. امان از چشم وهمچشمی ها. 
09350000304

چرا از فرزندان فرهنگیان بازنشسته در آموزش و پرورش به کارگیری نمی شود؟ س
منی که دارای مدرک فوق لیسانس فیزیک هستم، بیکارم! پدرم چگونه با وجود این 
گرونی جهیزیه من و خواهر برادرمو تکمیل کنه؟ چرا از ماها به کارگیری نمی شود؟ 
جوابگوی این همه فشار و بیهوده درس خواندن و حال بد امثال من چه کسی است؟ 

09390004874

جنگ نرم دشمن علیه مؤلفه های قدرت ایران©
اقتدار نظامی و امنیتی کشورمان آن هم در میانه تالطم های منطقه ناامن خاورمیانه 
همانند خاری در چشم بیگانگانی است که دیده خصم به دیارمان دوخته اند. دشمن 
آمریکایی درحالی که به اذعان خود شدیدترین تحریم های اقتصادی علیه جمهوری 
اسالمی ایران را به اجرا درآورده، همزمان از هیچ اقدامی فروگذار نکرده تا بتواند با 
زیر سؤال بردن این مؤلفه های قدرت، کشورمان را تسلیم و به زانو درآورد. از تالش 
برای انعقاد برجام موشکی، توطئه برای کشاندن ناامنی به درون مرزهای جغرافیای 
کشورمان تا تالش جهت تمدید تحریم تسلیحاتی ایران که با سردمداری واشنگتن 
صورت می گیــرد، همه در این پازل قرار دارد؛ اما این دسیســه ها نه تنها نتیجه 
مطلوب کاخ ســفید را به دنبال نداشته، بلکه در طول سالیان دراز موجب تحکیم 
پایه های قدرت نظامی کشورمان شده است. باوجود این، دشمنان هم بیکار ننشسته 
و به دنبال بهره برداری از هر حادثه ای در جهت نیل به اهداف شــوم خود هستند، 

موج سواری بر تحوالت اخیر کشورمان هم در همین مقوله می گنجد.
بامداد پنجشنبه هفته گذشته رسانه های داخلی آتش سوزی در یک ســوله سایت 
هسته ای نطنز را رسانه ای کردند. این »حادثه« کمتر از یک هفته پس ازآن رخ داد 
که مشــاهده نــور و انفجاری مهیب در شرق تهران که مقام های ایران علت آن را 
انفجار مخزن گاز در منطقه پارچین عنوان کرده بودند، جوسازی رسانه ای بیگانه 
علیه کشــورمان را به دنبال داشت. مقام های ایرانی علناً اعالم کردند حادثه اولی 
هیچ ارتباطی با اقدام های خرابکارانه، سایبری و... نداشته و در مورد رویداد دوم هم 
خبر داده اند که تحقیقات انجام شده و نتیجه به زودی اعالم خواهد شد. باوجوداین، 
گمانه زنی های رســانه های خارجی درباره این حــوادث همچنان ادامه دارد. نکته 
جالــب و قابل توجه اما در این میان تالش برخــی جریان های صهیونیست برای 
نسبت دادن این حوادث به حمالت سایبری رژیم اسرائیل است. این رویه، آن هم 
در حالی که تقابل میان جمهوری اسالمی ایران با طرف غربی - عبری به اوج خود 

رسیده، سؤال برانگیز است.
همان گونه که گفته شــد، واقعیت آن است که امروز اقتدار نظامی و امنیتی ما به 
چالشی جدی در مقابل زیاده خواهی های استکبار جهانی تبدیل شده است و آن ها 
تالش دارند این مؤلفه را به هر شــکل ممکن از ما گرفته و یا با جوسازی کمرنگ 
کنند. حال جریان ســازی رژیم کودک کش صهیونیست علیه جمهوری اسالمی 
ایران هم به نظر می رســد در همین مقوله می گنجد. این گام در ادامه جنگ نرم 
تبلیغاتی و رسانه ای گســترده تدارک دیده شده علیه کشورمان است که با هدف 
تضعیف اراده و امنیت روانی جامعه صورت می گیرد. آن ها درحالی که به شــدت با 
بحران داخلی و شــکاف بی سابقه در سطح حاکمیتی خود روبه رو هستند، تالش 
دارند با نســبت این گونه حوادث به خود، از یک ســو خود را قوی و کشــورمان را 
ضعیف جلوه داده و از ســوی دیگر در ادامه سناریوســازی در جهت هراس افکنی 
علیه برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان استفاده کنند. بر هیچ کس پوشیده نیست 
امروز قاطبه مردم و افکار عمومی جامعه بر قدرت امنیتی و نظامی اعتماد کاملی 
دارند. این مســئله در میان مقام های کشورمان هم وجود دارد، اما دشمنان که در 
پیشــبرد توطئه ها با هدف تضعیف قدرت نظامی و ناامن ســازی کشورمان ناکام 
مانده اند، تالش دارند با سوءاســتفاده و موج سواری بر حوادثی این گونه، وضعیت 
را دگرگون جلــوه داده و روحیه اعتماد عمومی را تضعیف و در بلندمدت روحیه 
سلحشــوری ملتمان را از بین ببرند. این تالشــی از پایه عبث است؛ چراکه ملت، 
حوزه نظامی و پیشــرفت های آن را به عنوان الگویی در مســیر توسعه و موفقیت 
به رســمیت شناخته و هیچ گاه حاضر نخواهند شــد به خاطر دلخوشی اغیار، از 

دستاوردهای خود چشمپوشی کنند.

نعل وارونه انگلیس و فرانسه درباره برجام©
ایرنا: وزارت امور خارجه انگلیس روز شــنبه با صدور بیانیه ای خواســتار همکاری 
سازنده ایران در سازوکار حل اختالف در برجام شد. در این بیانیه که در پی نامه وزیر 
امور خارجه کشورمان به جوزب بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره 
عدم پایبندی تروئیکای اروپایی به برجام منتشر شد، ادعا شده است: انگلیس به برجام 
متعهد باقی مانده، اما این توافق به دلیل عدم پایبندی اصولی ایران )به تعهداتش( در 
خطر قرار گرفته است. وزارت امور خارجه فرانسه نیز بار دیگر مدعی شده این کشور 
به تالش ها برای حفظ برجام ادامه خواهد داد. در بیانیه ای که روی وب سایت وزارت 
خارجه فرانسه قرار گرفته، آمده است: »ما در کنار انگلیس و آلمان کماکان متعهد به 
حفظ برنامه جامع اقدام مشترک هستیم و تعهدات خودمان در چارچوب این توافق را 
اجرایی کرده ایم و حتی برای حمایت از تجارت مشروع با ایران پا را فراتر گذاشته ایم«.

نخستین واکنش رسمی رژیم صهیونیستی به حادثه نطنز

بهتر است اقدام های ما درباره ایران ناگفته بماند©
فارس: »گابی اشکنازی« وزیر خارجه رژیم 
صهیونیستی به حادثه آتش سوزی در سایت 
اتمی ایران در نطنز واکنش نشان داد. او در 
واکنش به پرسشی در این خصوص گفت 
این رژیم هــر اقدامی را برای جلوگیری از 
تهدید هسته ای ایران به کار خواهد بست. 
به گزارش روزنامه صهیونیستی »جروزالم 
پست«، وی اظهار داشت: ما سیاست طوالنی مدت را در دوره های مختلف داشته ایم 
تا به ایران اجازه ندهیم توانایی های هسته ای داشته باشد. ایران با چنین توانایی هایی 
تهدید موجودیتی علیه اســرائیل است و نمی توانیم اجازه دهیم در مرزهای شمالی 
ما خود را تثبیت کند؛ بنابراین ما اقدام هایی را انجام می دهیم که بهتر است درباره 

آن ها صحبت نشود.
پیش از این »بنی گانتز« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در مصاحبه با رادیو ارتش، 
در پاسخ به پرسشی درباره مداخله رژیم صهیونیستی در اتفاقات اخیر آتش سوزی 
در سایت اتمی ایران گفته بود: »نمی توانم )دخالت اسرائیل( در این حادثه یا حوادث 
دیگر را تأیید یا رد کنم«. »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز به 
تازگی در مواجهه با همین پرسش از سوی خبرنگاران از پاسخ صریح به آن خودداری 

کرد و گفت: ما نمی توانیم به وضوح به آن ورود کنیم.

  از پهلوان پنبه ها ©
تا قهرمانان گمنام

یکی از نمایندگان مجلس که این روزها بر ســر 
اعتبارنامه اش دعواســت، به روزنامه شرق گفته 
اســت من هم از منتقدانم چیزهایی می دانم، اما 
نمی گویم. این دانستنی ها گویا معضلی شده است 
برای این مملکت. از یک دوره ای چهره هایی ظهور 
کردنــد که مرتب طرف های موهومی را به گفتن 
اسرار موهومی تهدید می کردند. گاهی از لیستی 
حرف زده می شــد کــه در جیــب دارند، گاهی 
فرزندان مرحومی از حقایق نامعلومی درباره پدر 
می گفته و کار چنــان باال گرفت که این بیماری 
از طبقه مسئوالن به خالفکاران هم تسری یافت، 
به طوری کــه برخی از آنــان در دادگاه ها، هنگام 
مواجهه بــا ادله جرم خود، تهدید می کردند همه 
چیز را خواهند گفت. بعد و یا همزمان گروه هایی 
از سلبریتی ها، بیشتر هنرمندان و فوتبالیست ها 
و چهره های ورزشــی تهدید کردند که همه چیز 
را می گویند و... دردســرتان ندهم، این ها همه در 
یک نکته مشترک بودند و آن نگفتن هیچ چیزی 
یا دســت کم حرف به درد بخوری، در پایان روزه 

سکوتشان بود.
به نظر می رســید که این عبارات شبیه یک زبان 
موهــوم که فقــط گروه هایی مخصــوص آن را 
آموخته اند، میان خودشــان رد و بدل می شــود، 
شــبیه پیغام های مورس یا پیام های رمزگذاری 
شــده در دســتگاه های امنیتی و امثالهم. هر دو 
طرف خط پیغام را می گرفتند، اما این وسط ملتی 
که شاهد این گفت وگوها بودند، جز همان جمله 
تهدیدآمیز و معمــول؛ همه چیز را خواهم گفت! 
من هم چیزهایی می دانم! لیست همه را رو خواهم 
کرد! و غیره، چیز دیگری نمی شنیدند. کم کم به 
عنوان عضوی از این مردم به این نتیجه رسیدم که 
هم فرستنده و هم گیرنده این گونه پیام ها از همه 
چیز یکدیگر خبر دارند. همه هم چیزهایی برای 
رو کــردن دارند، طوری که یکی از آن ها صادقانه 
می گوید؛ فالنی را مانع شــدید و علنی نکردید، 
مابقی را چه می کنید؟! نتیجه آنکه تنها در مواقع 
خاص این کد رمزها برای اهدافی خاص رد و بدل 
می شوند. خودشان هم می فهمند چه می گویند. اما 
تنها کسی که از عمق ماجرا باخبر نیست، مردمند. 
انگار همه، همه چیز را می دانند، جز مردم! و این 
جماعت وقتی می خواهند یکدیگر را بترســانند، 
برای هم پیغام می فرستند که فالن چیز را به مردم 

خواهم گفت!
کار تا آنجا بیخ پیدا می کنــد که حتی مدافعان 
شفافیت در این دعوا، ناصح می شوند که: اصالً به 
چه قیمتی؟ و نقش آن ریش سفیدهای »صلوات 
فرست« را ایفا می کنند. بسیار خوب! دورهمی با 
هم حال می کنید و چشــم حسودان هم کور! اما 
این رویه، یک مدیر دلسوز، یک مقام ارشد جگردار 
و یک خادم دل نگران مردم در نســل شــما باقی 
نمی گــذارد؛ زیرا همه بر همین ســیاق خواهند 
رفت، تا ثریا. جز آن، نســل جدیــد مدیران هم 
این گونه تفهیم می شوند که تا نظیر شما نشوند و 
با پیمان »آتو« بر سرکار نمانند، راهی برای ادامه 
حیات ندارند. بنابراین کسی به دنبال کار و خدمت 
نمی رود. همه به دنبال آن هســتند که کمتر آتو 
بدهند و بیشتر بگیرند. اما دوستان من! کار از این 
حرف ها گذشته است. به طور مثال یکی از مشاهیر 
قبیله شما که به دنبال اخراج گروهبان ها و به رأس 
رســیدن ژنرال هایی نظیر خود بود، شــایع است 
تاکنون بیش از ۲3 میلیارد دالر خسارت در دعاوی 
نفت و گاز به ایران زده است. برخی آشکار و اثبات 
شده و برخی هم مبهم و معطل رسیدگی است، اما 
هنوز چون قهرمان دارد خدمت می کند و کسی 
هم جلودارش نیست؛ بنابراین این دانسته هایتان 
دیگر کارساز نیست. از اینکه بدتر نمی شود؟ فقط 
باز مردم می مانند و مدیران زحمتکشی که به جرم 
شبیه شما نبودن، هم بهترین خدمت ها را می کنند 
و هم سنگین ترین تاوان ها را می دهند و شکر خدا 

از آنان کم نداریم.

بایدن و ترامپ درباره ایران ©
اختالف چندانی ندارند

سیاست: یک دیپلمات بازنشسته آمریکایی که 
هم اکنون همکار »بنیاد راکفلر« اســت، در یک 
یادداشــت تحلیلی به توضیح اشتراکات ترامپ 
و بایدن در مســائل سیاست خارجی به ویژه در 
قبال ایران، روســیه و چیــن پرداخت. »دونالد 
ادوین نیوچترلین« که سابقه فعالیت در وزارت 
خارجه آمریکا و همچنین کار در سفارتخانه های 
واشــنگتن در آلمان، تایلند و ایسلند را دارد، در 
روزنامه »دیلی پراگرس« یادداشتی با این عنوان 
منتشــر کرد: »بایدن، ترامپ درباره سیاســت 
خارجــی آن قدرها از هم دور نیســتند )با هم 

اختالف ندارند(«.
از نظــر نیوچترلین، »حرکت تهران به ســمت 
قدرت اتمی شدن که هدف آن افزایش نفوذش 
در سراسر خاورمیانه بود، باراک اوباما را در سال 
۲01۵ برانگیخت که با یک توافق هسته ای از نظر 
زمانی محدود در ازای برداشتن تحریم ها موافقت 
کند. جو بایدن در مقام معاونت ریاست جمهوری 
او از توافق حمایت کرد، اما دونالد ترامپ این کار 
را نکرد. او پس از رسیدن به کاخ سفید، به سرعت 
حمایت ایاالت متحده از توافق را کنار زد. بایدن 
این موضوع را به عنــوان یک موضوع در کارزار 
انتخاباتی پیش نکشــیده است و دموکرات های 
کنگره هم از طرح این موضوع اجتناب کرده اند«.

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

اظهارات محمدجواد 
ظریف در مجلس در 
دفاع از عملکرد خود 
با اعتراض جمعی از 
نمایندگان مواجه 
و برای دقایقی 
جلسه علنی مجلس 
متشنج شد

بــــــــرش
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یادداشت روز

 سید مصطفی خوش چشم تحلیلگر سیاسی

 سیاست/ مینا افرازه  طرح سؤال از رئیس جمهور که زمزمه 
آن روزهای اخیر از سوی برخی از نمایندگان به گوش می رسید، 
جدی شد و دیروز در جلسه علنی مجلس درخواست سؤال از 
رئیس جمهور به جریان افتاد. سؤال از روحانی که نخستین پرسش 
مجلس یازدهم از رئیس جمهور محسوب می شود، عمدتاً حول 

محور مباحث اقتصادی و معیشتی مردم مطرح شده است.
نوسان ها و قیمت سرســام آور بازار مسکن، نابسامانی بازار خودرو، 
عملکرد دولت در زمینه توافق برجام، افزایش قیمت اقالم ضروری 
مورد نیاز مردم، افزایش قیمت در بازار ســکه و ارز و مشکالت این 
حــوزه، عدم تخصیص کمک های مالی به واحدهای تولیدی و نیز 
سرنوشت نامعلوم ارز 4هزارو۲00 تومانی دولت از جمله محورهای 

طرح سؤال از رئیس جمهور است.

طرح سؤال روز چهارشنبه اعالم وصول خواهد شد»
حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی که طراح طرح سؤال از رئیس جمهور است، چند روز 
پیش خبر داده بود که طرح سؤال را در جلسه روز یکشنبه مجلس 
به جریان خواهد انداخت. بر همین اساس، وی دیروز در مصاحبه ای 
گفت: جمع آوری امضا از نمایندگان بــرای این طرح ادامه دارد و 
به احتمال زیاد طرح سؤال از رئیس جمهور روز چهارشنبه در مجلس 

شورای اسالمی اعالم وصول خواهد شد.
البتــه باید گفت که این طرح با امضــای بیش از 130 نماینده به 
هیئت رئیسه تحویل داده شــده و نمایندگان همچنان می توانند 
این طرح را امضا کنند که به همین ترتیب، بر اســاس گفته علی 
خضریان، نماینده مــردم تهران در مجلس، تعداد امضاهای آن به 

۲00 امضا رسیده و همچنان امضاها رو به افزایش است.

فرصت یکماهه رئیس جمهور برای پاسخ به سؤال»
بــا توجه به اینکه تعداد امضاهای طرح ســؤال از رئیس جمهور از 
حداقل یک چهارم کل نمایندگان فراتر رفته اســت، بدین ترتیب 
رئیس جمهور باید برای پاسخگویی به سؤال نمایندگان در مجلس 

حاضر شود و وی موظف است برای پاسخ به این سؤال در نهایت در 
مدت یک ماه در مجلس حضور یابد.

عملکرد ضعیف دولت در مدیریت بحران و مســائل جاری جامعه 
از جمله افزایش لحظه ای قیمت های اقالم اساسی و نیز نابسامانی 
بازار مسکن و سکه و ارز موجب شده تا نمایندگان به عنوان وکالی 
ملت از اختیار خود برای ســؤال از رئیس جمهور به عنوان اهرمی 
نظارتــی و نیز مطالبه گرایانه بهره ببرند. با وجــود این، برخی از 
حامیان دولت و رسانه های حامی آن مدعی اند انگیزه و هدف اصلی 
درخواست کنندگان سؤال از رئیس جمهور به نوعی انتقام سیاسی 
اســت که از مدت ها قبل در پی آن بودند، اما از سوی دیگر برخی 
عنوان می کنند شــرایط نابسامان کنونی به حدی است که حتی 
صدای خود حامیان دولت را هم درآورده است و دولت روحانی این 

روزها تورم 40 درصدی را تجربه می کند.

مردم از وکالی خود خواستار رسیدگی به بی کفایتی »
دولت هستند

در همین رابطه، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی 
بر این باور است که سؤال کنندگان از رئیس جمهور انتظار دارند آقای 
روحانی به مجلس بیاید و به ســؤاالت نمایندگان پاسخ و توضیح 
دهد که چرا دولت رسیدگی به شرایط نابسامان جامعه را رها کرده 
و در حل مشکالت مردم منفعل است. در خصوص مشکالت ارزی 
شاهدید که دولت مدعی شده بانک مرکزی در حال کار است، اما 
هرروز شاهد افزایش نرخ روزافزون و لحظه ای ارز و بی اعتبار شدن 

پول ملی خودمان هستیم.
ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با قدس تأکید کرد: از ســوی دیگر، 
رئیس جمهور باید پاســخ دهد که چرا وزارت اقتصاد و دارایی در 
زمینه رفع گرانی و بهبود معیشــت مردم اقدامی نمی کند. گرچه 
شــرایط بیماری کرونا و کاهش حجم صــادرات به کمترین رقم 
ممکن در اثر آن، یکی از دالیل مســائل کنونی کشــور است، اما 
دولتی ها در داخل کشور می توانند اقدام های خوبی را انجام دهند 
و ظرفیت مردمی و نقدینگی موجود در دست آنان را با مدیریت و 

جهت دهی به آن می توانند به سمت عرصه های تولیدی، فعالیت های 
پاالیشگاهی یا صنعت خودرو هدایت کنند. چنان که استقبال باالی 
مردم از بورس نیز مؤید همین موضوع است که مردم دوست دارند 
این حجم باالی نقدینگی در دســت خودشان را در فعالیت های 

اقتصادی به کار بیندازند.
عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس اظهار کرد: گرچه 
برخی مدعی اند در شرایط کنونی، پرسش از رئیس جمهور و توضیح 
خواستن از وی به نوعی بستن دســت و پای دولت است، اما باید 
بدانند که مردم بر عدم کفایت رئیس جمهور اذعان دارند و از وکالی 
خود در مجلس خواستار رسیدگی به بی کفایتی دولت در این زمینه 
هستند؛ بنابراین ســؤال از رئیس جمهور و پیگیری و به سرانجام 

رساندن آن جزو حداقل خواسته های مردم از نمایندگان است.
وی افزود: یکی از محورهای سؤال از رئیس جمهور همین موضوع 
تخصیص ارز است. دولت حدود سه سال پیش رقمی نزدیک به 31 
هزار میلیارد دالر را آن هم بــا ارز 4هزارو۲00 تومانی به عده ای از 
افراد داد، اما این افراد به جای به کارگیری این مبالغ در امور تولیدی 
و عمرانی و به تحرک درآوردن چرخ اقتصاد کشــور، به واردکردن 
غذای سگ و گربه پرداختند. متأسفانه همچنان هم شاهدیم که 
برخی افراد بــا ارز 4هزارو۲00 تومانی هنوز غذای ســگ و گربه 
وارد می کنند و آن را به قیمت 3 میلیون تومان در فروشــگاه های 
آنالین داخل کشور به فروش می رسانند. تمامی این اقدام ها با ارز 
4هزارو۲00 تومانی صورت گرفته، درحالی که قرار بوده این ارز به 
موارد ضروری در حوزه اقتصاد تخصیص داده شود. با این تفاسیر، 
دولت باید پاسخگوی بی تدبیری خود در این زمینه و دیگر مسائل 

اقتصادی باشد.
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مشت بـر سندان

محمدحسین جعفریان

سیاستسیاست
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سیاست داخلی

اقتصاد، رئیس جمهور  را  به  مجلس  می کشاند؟

طرح سؤال از روحانی کلید خورد
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سردار تنگسیری خبر داد

»شهرهای شناور موشکی« دستاورد جدید نیروی دریایی سپاه
 تسنیم  فرمانده نیروی دریایی سپاه در گفت وگویی با نشریه 
صبح صادق، به بیان برخی دستاوردها و سطح آمادگی دفاعی 
این نیرو پرداخت. سردار دریادار علیرضا تنگسیری در پاسخ به 
این پرسش که سردار فدوی در دورانی که فرمانده نیرو بودند، در 
یک مصاحبه زنده تلفنی با اشاره به شهرک های موشکی نیروی 
هوافضا اشاره ای هم به مقرهای زیرزمینی نیروی دریایی داشتند، 
چه زمانی از این دستاوردها رونمایی می شود، گفت: این سخن 
فرمانده عزیز »سردار فدوی« یک پشتوانه دارد. این اتفاق در نیروی 
دریایی سپاه همان طور که در هوافضا وجود دارد، افتاده است. ما 
داریم.  دریا  به  ساحل  موشکی  و  شناوری  زیرزمینی  شهرهای 
شهرهای شناوری موشک انداز داریم و هر زمانی که بزرگواران ما 
صالح ببینند، آن را به نمایش خواهیم گذاشت. دشمن ما می داند 
که در کل ساحل خلیج فارس و مکران شهرهای زیرزمینی در 

مجموعه ارتش و سپاه وجود دارد، اما اطالعاتش دقیق نیست، حاال 
چیز دیگری که به یقین می گویم، این است که ما در خلیج فارس 
و دریای عمان همه جا هستیم، هرجایی که حتی فکر آن را هم 

نمی کنید. ما کابوس شما هستیم.
وی افزود: برای نمونه، فقط اشاره کنم ما بسیج دریایی را تشکیل 
دادیم. در طول خط ســاحلی ۲ هزار و ۲00 کیلومتر ـ که این غیر 
از ســاحل جزایر است ـ بسیج دریایی مستقر است و تا امروز 4۲8 

ناوگروه با بیش از ۲3 هزار نفر نیرو سازمان دهی شده اند.
تنگســیری ادامه داد: هر ناوگروه در تعریفی که برای بســیج 
دریایی شــده، ممکن است شامل 4۵ فروند، 10 فروند لنج یا 
ترکیبی از این دو باشــد. تمام ســاحل ما مسلح است و تمام 
شهرهای زیرزمینی ارتش و سپاه با کاربردهای مختلف دفاعی 
در تمام ساحل جنوب گسترده شده اند، ساحل هم کاماًل مسلح 

است و این را شعار نمی دهیم. از طرفی، اشراف اطالعاتی کاملی 
را در خلیج فارس داریم. هر ناوی از ابتدای ورودش از تنگه هرمز 
تا انتهای خروجش، دقیقاً ما می دانیم کجاست، چه می کند و 
زیر دید و تیرهای دقیق و مستقیم ما هستند. این شعار نیست. 
موشــک های ما برد باالیی دارند و در آینده منتظر خبرهای 
جدید از موشک های برد بلند و شناورهایی که تصور آن را هم 

نمی کنند،  باشند.

دفاعی امنیتی

حاشیه

بگومگوی نمایندگان با ظریف
اظهارات محمدجواد ظریف  سیاست: 
در مجلس در دفــاع از عملکرد خود با 
اعتراض جمعی از نماینــدگان مواجه 
شد و برای دقایقی جلسه علنی مجلس 
متشــنج شــد. بخش نخست سخنان 
وزیــر امــور خارجه خالی از حاشــیه 
بود، امــا پس ازآنکه وی بــرای دومین 
بار پشــت تریبون مجلس قرار گرفت، 
عــده ای از نماینــدگان از صندلی های 
خود برخاستند و فریادهایی علیه وزیر 
امور خارجه ســر دادند که در این میان 
عباراتی چون »دروغگو« شنیده می شد.

محمدجواد ظریف خطاب به نمایندگان 
گفت: گویا نمایندگان تمایل به شنیدن 
حرف هــای بنــده ندارند کــه یکی از 
نمایندگان گفت دوســت نداریم دروغ 
بشــنویم! وزیر امور خارجه در واکنش 
به این مسئله گفت: من اگر دروغ گفتم 

رهبر انقالب شنیدند و اگر صادقانه حرف 
زدم ایشان شنیدند. مقام معظم رهبری 
 بــه من صادق گفتند، اما شــما به من 
می گویید دروغگو و ایشان به من گفتند 
شــجاع اما شــما به من گفتید ذلیل، 
باوجود این بــرای نمایندگان مجلس 

احترام قائل هستم.
در همین حال ظریف شروع به صحبت 
درباره دیپلماسی ایران در مقابله با غرب 
کرد که در همین حال برخی نمایندگان 
مجدد نســبت به این رویکرد اعتراض 
کردند. برخی نمایندگان نسبت به این 
ســخنان ظریف اعتراض کرده و عنوان 
کردند ظریف به شعور ما توهین کرده 
و ما را نفهم خطاب می کند. ظریف در 
ادامه پاسخ داد: بنده به شما نمی گویم 
نفهم هستید، بلکه می گویم در جریان 

موضوع نیستید. 
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960 اجرای خیابانی »آوای رضوان« در دهه کرامت  آستان : همزمان با دهه کرامت گروه های  سرود آوای رضوان در قالب طرح »شهر کرامت« به مدت چهار شب 960 اجرای زنده خیابانی داشتند. در 
قالب این طرح 30 گروه  سرود آوای رضوان شامل 6 هنرمند، دو خادم بارگاه منور رضوی و یک مداح با خودروهای تزئین شده در 30 نقطه شهر مشهد به اجرای سرود پرداختند.

این گروه هر شب از ساعت 18 تا 22، 240 اجرای خیابانی را با موضوعات مرتبط با حضرت رضا)ع( و دهه کرامت در نقطه نقطه شهر مشهد برگزار کردند.

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

آرزوی مدیر ساختمان حرم مطهر رضوی
 دوست دارم همیشه نوکر بمانم

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی 
مهندسی  طیفوری؛  کاظم  مهندس   
در  ساختمان  مدیر  و  خوانده  عمران 
رضوی  قدس  آستان  عمرانی  معاونت 
با  که  است  افرادی  جمله  از  او  است. 
چهره ای  با  حساس  مسئولیت  وجود 
مهربان و با اخالق خوش، پذیرای اهالی 

رسانه است. مهندس طیفوری متولد فروردین 1350 در شهرستان کاشمر است 
و دو فرزند دختر و پسر 17 و 15 ساله دارد. حدود 24 سال است که در آستان 
قدس رضوی خدمت می کند و به تازگی به افتخار خدمت کفشداری در حرم منور 
امام هشتم)ع( نیز نائل شده است. گفت وگوی من با او در دهه کرامت سال جاری 

انجام شده و رنگ و بوی ارادت به حضرت رضا)ع( دارد. 

 آقای مهندس! چطور وارد آستان قدس رضوی شدید؟
پس از پایان تحصیل در مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران در سال 1375 
به خدمت سربازی اعزام شدم. در شهریور سال 75 به اداره مرکزی آستان قدس 
رضوی واقع در چهارراه شهدا رفتم و تصاویر مدارک تحصیلی، صفحات شناسنامه 
و... و درخواســت کتبی خود را مبنی بر تقاضای انجام خدمت سربازی به عنوان 
سرباز امریه به اداره مرکزی، حوزه معاونت فنی و عمران آن زمان براساس رشته 
تحصیلی خود، تحویل دادم و پس از انجام مراحل اداری، گزینش، مصاحبه و انجام 
ســایر ضوابط، در دوم آذر ســال 1375 به دوره آموزشی سربازی در پادگان 01 

تهران، نیروی زمینی ارتش اعزام شدم.
 سال 1377 پس از پایان خدمت سربازی و به علت کسب تجربیات مرتبط با رشته 
تحصیلی خودم و موافقت معاونت فنی و عمران وقت آستان قدس رضوی )جناب 
آقای مهندس عطایی(، اینجانب با انعقاد یک قرارداد همکاری )به اصطالح قرارداد 
پروژه  ای( به عنوان مهندس عمران، به همکاری خودم با آستان قدس رضوی ادامه 
دادم. این همکاری ادامه داشــت تا اینکه در سال1382 با موافقت قائم مقام وقت 
تولیت فقید آستان قدس رضوی پس از انجام مراحل و ضوابط اداری و استخدامی 
به استخدام این نهاد مقدس درآمدم و از سال 1394 هم با حسن ظن مسئوالن 
و مدیران ارشد آستان قدس رضوی از جمله معاونت محترم عمرانی فعلی آستان 
قدس رضوی )جناب آقای مهندس اکبری( که به بنده محبت داشتند، به عنوان 
مدیر ساختمان در این معاونت منصوب شــدم و تاکنون در این سمت به انجام 

وظیفه مشغول هستم.

 در این سال ها در چه پروژه های مهمی همکاری داشته اید؟
پس از انتصاب به عنوان مدیر ساختمان در معاونت عمرانی آستان قدس رضوی 
و انجام پروژه های متعدد، بدون اغراق و مبالغه باید بگویم که شــاید این دوران، 
مهم ترین دوران ماندگار خدمت من در این آســتان مقدس، اگر خداوند و امام 

رضا)ع( قبول کنند، محسوب می شود.
 پروژه های مهمی از جمله: پیگیری امور مربوط به اجرا و ساخت پروژه زائرشهر 
رضوی )به مســاحت عرصه حدود 35 هکتار واقع در آزادراه مشــهد- باغچه و 
در شــهرک طرق(، زائرسرای رضوی )به مساحت عرصه حدود 8 هکتار واقع در 
مشــهد، بولوار چمن، چمن 99(، پروژه مجتمع مسکونی زوج های جوان )واقع 
در مشهد، شــهرک آقامصطفی خمینی)ره( )به مساحت عرصه حدود بیش از 
3 هکتار، فعالً با تعداد 18 بلوک و 402 واحد(، پروژه های شهرســتان سرخس 
در زمینه محرومیت زدایی مانند ساخت مدرسه 12 کالسه ابتدایی )به مساحت 
عرصه حدود 4 هزار مترمربع(، ســالن ورزشی روستای قوش خزایی به مساحت 
حدود یــک هزار مترمربع، پروژه پیگیری در مورد تکمیل حوزه علمیه حضرت 
ثامن الحجج)ع( مشــهد به مساحت و زیربنای 17 هزار مترمربع واقع در شهرک 
شهید رجایی، بولوار حر، پروژه تکمیل آشپزخانه مرکزی آستان قدس رضوی به 
مساحت حدود 7 هزار مترمربع و... از مهم ترین پروژه های دوره فعالیت و خدمت 

من تاکنون در آستان قدس رضوی محسوب می شود.

 هنگام بازنشستگی از امام رضا)ع( چه می خواهید؟
تمام زندگی من مانند همه خدام و کارکنان این دستگاه، حقیقتاً از لطف و عنایت 
امام رضا)ع( است. اوالً به نظر من بازنشستگی در دستگاه امام رضا)ع( وجود ندارد 
زیرا همیشــه از روی اخالص و ارادت به امام رضا)ع( می توان حتی در خارج از 
دستگاه و ســازمان آستان قدس رضوی هم خدمت کرد. البته درست است هر 
کارمندی در هر دستگاه و اداره ای که کار می کند به لحاظ قوانین و مقررات اداری 
و سازمانی باید یک روز بازنشسته شود، اما خدمت به ساحت مقدس امام رضا)ع( 
و زائرانش، بازنشستگی ندارد. در هنگام بازنشستگی سازمانی و اداری از مجموعه 
آستان قدس رضوی از امام رضا)ع( می خواهم که خدمات همه کارکنان، خدمه، 
مسئوالن و... و از جمله دوران کار کردن این حقیر در دستگاه مقدس خودشان 
را به فضل و عنایت و بزرگواری خودشــان قبول فرمایند. همچنین یک خواسته 
دیگری هم از ته دل دارم که به امام رضا)ع( می گویم و آن اینکه: امام رضا جان، 
هر چند من و خانواده ام الیق نیستیم اما من یک پسر دارم )به نام محمد( به خاطر 
جد بزرگوارتان حضرت رسول اکرم)ص( دوست دارم که محمد من هم مثل خود 

من، نوکر و جیره  خوار دستگاه و سفره باکرامت شما باشد.

رضوی  حرم  خادمان  کاروان  آستان    
از هشتم تا سیزدهم تیرماه با حضور در 
شمالی  خراسان  استان  شهرستان های 
سایه  زیر  مردمی  جشن های  برگزاری  و 
خورشید، عطر رضوی را به مشام مردمان 
این خطه رسانده و دل های بی قرار زیارت 
قرار  و  آرام  را  شمس الشموس  بارگاه 
از خدام حرم رضوی  تن  پنج  بخشیدند. 
از یکشنبه هشتم تا جمعه سیزدهم تیرماه 
امام رضا)ع( در  با میالد  جاری، همزمان 
حضور  شمالی  خراسان  شهرستان های 
یافتند و برنامه های طراحی شده با مجوز 
و نظارت دانشگاه علوم پزشکی و رعایت 
منصه  به  را  بهداشتی  پروتکل های  کامل 

ظهور رساندند.
در نخســتین روز از حضور خــدام حرم 
رضوی در خراســان شــمالی مصادف با 
یکشنبه هشتم تیرماه که مقارن با ششمین 
روز از دهه کرامت بود، خادمان حرم مطهر 
امام رضا)ع( وارد شــهر فاروج شــدند و با 
ادای احترام به آرمان های واالی شهیدان 
و غبارروبی مزار شــهدای فاروج، به طور 
رسمی برنامه های ویژه »زیر سایه خورشید« 

در استان خراسان شمالی را آغاز کردند.
برنامه هایــی همچــون دیدار بــا خانواده 
شهیدان، قدردانی از جهادگران و مدافعان 
سالمت، دیدار با امام جمعه فاروج، نشست 
با رئیس دادگســتری فاروج به مناسبت 
هفته قــوه قضائیه و قدردانــی از خانواده 
جانباز از جملــه برنامه های کاروان حامل 

پرچم مقدس آستان قدس رضوی بود.
عصر روز یکشنبه کاروان زیر سایه خورشید 
وارد شــهر بجنورد شــد و مورد استقبال 
دل باختــگان امام هشــتم)ع( قرار گرفت 
کــه در بدو ورود خدام به شــهر بجنورد، 
با رژه و اســتقبال موتورسواران و نشست 
با کارکنان پتروشــیمی همراه بود و نوای 
عاشقانه یا علی بن موسی الرضا)ع( بر لبان 

استقبال کنندگان زمزمه شد.
روز دوشــنبه و در دومیــن روز از حضور 
خدام آســتان قدس رضوی و اجرای طرح 
زیر ســایه خورشید، نشســت خادمان با 
بسیجیان بجنورد رقم خورد که با مداحی 
و مولودی خوانی در رثای امام هشــتم)ع( 
همراه بود. در این مراســم، نشان خدمت 
امام هشتم)ع( توسط خادمان حرم مطهر 
رضوی بر سینه بسیجیان فعال بجنوردی 
نقش بســت. همچنین کاروان زیر سایه 
خورشــید با حضور در بیمارســتان امام 
حســن)ع( بجنورد از کارکنان درمان این 
بیمارستان که در ماه های اخیر و با شیوع 
ویروس کرونا به عنوان بیمارســتان ویژه 
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فعالیت دارد، قدردانی کردند.
خــدام رضوی در ادامه با حضور در کارگاه 

تولید ماســک شــمیم از همت خواهران 
بســیجی و جهادگر بجنــوردی فعال در 
ایــن کارگاه قدردانی کردند و همچنین با 
حضور در منزل جهادگر جوان و مسجدی 
»حسین شــجاعی« از وی به نمایندگی از 
گروه جهادی خیرین ســالمت بجنورد با 
اهدای تبرکی و یادبود حرم مطهر رضوی 

قدردانی شد.

مراسم عقد زوج جوان شوقانی»
عصر دومین روز ســفر خــدام رضوی در 
خراسان شــمالی با حضور در شهرستان 
شوقان و مراسم عقد زوج جوان مسجدی 
پیوند خورد. مراسم عقد این زوج با حضور 
خدام آستان قدس رضوی و زیر سایه پرچم 
متبرک بارگاه ملکوتی ثامن الحجج)ع( در 
مســجد فاطمه الزهرا)س( شهر شوقان از 
توابع شهرســتان جاجرم برگزار و خطبه 
عقد این زوج  توسط »حجت االسالم  هادی 
معصومی« امام جمعه شهر شوقان جاری 
شد و مراسم با اقامه نماز مغرب و عشا ادامه 
یافت.کاروان زیر ســایه خورشید در شهر 
شوقان عالوه بر این مراسم، برنامه های دیدار 
با امام جمعه، غبارروبی مزار شهدا، حضور 
در جشن تکلیف دختران، عیادت از بیمار 
جوان و نیز قدردانی از نانوای خیر شوقان 
را برگــزار و با مداحی و پرچم گردانی عطر 
حرم رضوی را به مشام مشتاقان رساندند.

 اهدای نشان خدمت رضوی»
 به امام جمعه آشخانه

ســومین روز از ســفر کاروان زیر ســایه 
خورشــید با اســتقبال مردم و مسئوالن 
شهر آشــخانه در مانه و سملقان آغاز شد 
و کاروان خدام رضوی در هشتمین روز از 
دهه کرامت وارد شهرستان مانه و سملقان 

شدند و در بدو ورود مورد استقبال فرماندار 
این شهرســتان به همراه امام جمعه شهر 
آشــخانه قرار گرفتند.این برنامه با اهدای 
نشــان خدمت رضوی توســط خادمان 
حرم مطهر امام رضــا)ع( به امام جمعه و 
فرمانــدار پایان یافت و پــس از آن نیز در 
دیدارهای جداگانه از مدافعان ســالمت و 
نیز از »سیدحبیب سجادی« به نمایندگی 
از جهادگــران طلبه که در امــر مقابله با 
شــیوع ویروس کرونا خدمت رسانی کرده 
بودند، قدردانی شــد.عصر روز سه شــنبه 
هم برنامه های حضور خدام آستان قدس 
رضوی در خراسان شــمالی با حضور در 
جشــن مردمی میالد امام هشــتم)ع( و 
خواهر بزرگوارشان در شهر راز با قدردانی از 
پدر بزرگوار شهید، مداحی و مولودی خوانی 
توسط خدام حرم مطهر رضوی، برگزاری 
مســابقه فرهنگی و قرعه کشی عمومی و 
اهدای جوایز پایان یافت.کاروان خدام حرم 
رضوی در روز چهارشنبه و چهارمین روز 
از حضور خود در خراسان شمالی، میهمان 
خطه شیروان شدند و پس از دیدار با امام 
جمعه شــیروان با همراهی امام جمعه و 
مسئوالن این شهر بر مزار شهدای شیروان 
حاضر شدند و با گالب معطر، قبور مطهر 
شهیدان را غبارروبی و عطرافشانی کردند.

تکریم خانواده شهید ناوچه کنارک»
عصر روز پنجشنبه نیز مراسم بزرگداشت و 
اربعین »شهید محمدابراهیم کاظمی«، یکی 
از شهدای واالمقام حادثه ناوچه کنارک در 
مسجد امام خمینی)ره( شهر درق از توابع 
شهرســتان گرمه با حضور سفیران حرم 
مطهر ثامن الحجج)ع( برگزار شــد. خدام 
رضوی در این مراســم با اهدای هدیه ای 
ویــژه به خانــواده شــهید محمدابراهیم 

کاظمی، به مقام آن شهید 
بزرگوار عرض ارادت کردند 
و همچنین کاروان زیر سایه 
خورشــید، در منزل شهید 
محمد هادی درویشی حضور 
یافته و خانواده آن شــهید 

بزرگوار را تکریم کردند.

آیین جاروکشان مردم »
اسفراین

در شام میالد امام رضا)ع(، 
و  خطبه خوانــی  آییــن 
اسفراین  مردم  جاروکشان 
با همراهی و  حضور خادمان 

بارگاه ملکوتی ثامن الحجج )ع( برگزار شد 
که این مراســم نمادین پس از اقامه نماز 
مغرب و عشا از مقابل مسجد جامع قدیم 
اسفراین آغاز و با طی مسیر خیابان معلم، 

مقابل مسجد اعظم این شهر پایان یافت.
پس از این مراســم که بــا مداحی دو تن 
از مداحان پیشکســوت اســفراینی و نیز 
پرچم گردانی بــارگاه مطهر رضوی همراه 
بود، مراسم جشن میالد امام رئوف حضرت 
امام رضا)ع( در مســجد اعظم این شــهر 
برگزار شد که برنامه های کاروان زیر سایه 
خورشید پس از حضور پرتالش و  متبرک   
6 روزه خادمان حرم رضوی به خراســان 

شمالی پایان یافت.
کانون هــای فرهنگــی و هنــری عالمه 
امینی)ره(، امام حسین)ع(، امام  هادی)ع(، 
امام ســجاد)ع(، کانون رأفت، کانون قدر 
والیت، کانون شهدای شهرک ولیعصر)عج( 
و محبان الزهرا)س( و کانون شهدای سراب 
در اجرای طرح زیر ســایه خورشــید در 
شهرستان های خراسان شمالی مشارکت 

محوری داشتند.

 کاروان خادمان 
حرم رضوی از 

هشتم تا سیزدهم 
تیرماه با حضور 

در شهرستان های 
استان خراسان 
شمالی دل های 
بی قرار زیارت 
را آرام و قرار 

بخشیدند

بــــــــرش

روایتی از حضور خادمان بارگاه منور رضوی در خراسان شمالی 

پخش 12 هزار دقیقه برنامه دردهه ©زیارت   دل های بی قرار
کرامت از بارگاه منور رضوی 

قدس: سرپرست مؤسسه رسانه های صوتی 
و تصویری آســتان قــدس رضوی از پخش 
12 هزار دقیقه برنامه در دهه کرامت از بارگاه 
منور رضوی با همکاری و مشارکت شبکه های 

مختلف سیما خبر داد.
بــه گزارش مؤسســه رســانه های صوتی و 
تصویری آســتان قدس رضوی، سیداحمد 
 هاشــم آبادی؛ سرپرست این مؤسسه با بیان 
این مطلب گفــت: این مجموعه با همکاری 
حوزه های مختلف چون شورای معارف سیما، 
سیمای مرکز خراسان رضوی و اتحادیه رادیو 
و تلویزیون های اســالمی و همچنین عوامل 
فنی و اجرایی مؤسســه رســانه های صوتی 
و تصویری بســتر ارتباط و زیارت از راه دور 
مشــتاقان حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
را با پخش 12 هــزار دقیقه برنامه و ارتباط 
زنده از طریق شبکه های داخلی و بین المللی 

فراهم کرد. 
در همین راستا شــورای معارف سیما با دو 
واحد سیار و با برقراری 3هزار و 364 دقیقه 
ارتباط زنده از طریق شــبکه های ســیما به 
انعــکاس حال و هوای بــارگاه منور رضوی 
پرداخت.سیمای خراســان رضوی از ابتدای 
دهه کرامت با برقراری ارتباط های مستقیم 
با شبکه های استانی فضای شهرهای مختلف 
را معطر به شمیم بارگاه منور رضوی کرد. در 
این مدت بیش از 2هزار و 780 دقیقه ارتباط 
مستقیم با شبکه های استانی در سراسر کشور 

برقرار شد.
شــبکه های اتحادیه رادیــو و تلویزیون های 
اســالمی نیز با پخش برنامه از شــبکه های 
الکوثر، المعارف، النعیم، االهواز، والیت، سحر 
و... به میزان 3هــزار و 105 دقیقه اقدام به 

انعکاس حال و هوای حرم کردند.

اهدای 500 وعده غذایی ©
و 200 بسته معیشتی به 

مجذومان نیازمند
آســتان: معاون خدمــات اجتماعی بنیاد 
کرامت رضوی، اقدام های آستان قدس رضوی 
در خصوص خدمت رســانی بــه مجذومان 

نیازمند طی سال 98 را تشریح کرد.
حامــد صادقی با تشــریح اهــم اقدام های 
خدمت رســانی آســتان قــدس رضوی به 
بیماران جذامی نیازمند شــهر مشهد گفت: 
در سال گذشته، بنا به دستور حجت االسالم 
والمســلمین مروی؛ تولیت آســتان قدس 
رضوی، سرکشــی و دیدار بــا جذامی های 
مشــهد و رفع مشــکالت آن ها در حد توان 
و اختیارات آســتان قدس رضوی در دستور 
کار قرار گرفت. وی بیــان کرد: توزیع 500 
وعده غذایی در دو مرحله، توزیع 200 بسته 
معیشتی در سه مرحله و نیز توزیع 50 بسته 
نوشــت افزار در یک مرحله از جمله خدمات 

ارائه شده به مجذومان در سال 98 است.

سرزمین آفتاب 

خـــبر

 دوشنبه 16 تیر 1399  14 ذی القعد ه 1441 6 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9286

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای زیربه شماره فراخوان 2099001446000030را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.

مبلغ برآوردمدت اجراموضوع مناقصهردیف
»میلیون ریال«

نوع و میزان تضمین فرایند ارجاع کار )شرکت 
در مناقصه(

1

عملیات بهره برداری ،راهبری ونگهداری 
شبکه جمع آوری،انتقال فاضالب ،انشعابات 
فاضالب وتصفیه خانه فاضالب روستاهای 

سلیمانی)فیروزه( زرقان)جغتای( ،کالت)کاخک(

244886202000 ماه
ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی بانکی، واریز 

وجه نقد جهت فرایند شرکت در مناقصه به میزان  
244310100میلیون ریال 

کلی�ه مراح�ل برگ�زاری مناقصه از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیک دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم اس�ت 
مناقص�ه گ�ران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق 

سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1399/04/14 می باشد. 
مهلت دریافت اسناد : ساعت 19 روزشنبه مورخ 1399/04/21

مهلت ارسال پاسخ: ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 1399/04/31
شرایط مناقصه گر : 

- داشتن گواهینامه صالحیت در رشته بهره برداری از شبکه وتصفیه خانه فاضالب صادره  از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
-داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی انجام کار از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –روبروی ایستگاه متروی صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737
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آگهی شركت در مناقصه عمومی یک مرحله ای

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی -  شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی

ت اول
نوب آب نبض زندگی است با اسراف ، آهنگ آن را کند نسازیم
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آستان قدس رضوی در نظر دارد قاشق و چنگال یکبارمصرف 
م�ورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید، 
لذا متقاضیان محترم جهت مشاهده شرایط مناقصه و دریافت اسناد مربوطه 
می توانند به نشانی http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا 
ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 1399/04/23 نسبت به تحویل پیشنهادات 
تکمیل ش�ده، نمونه ها و مدارک مطابق ش�رایط اعالم شده اقدام نمایید، 
ضمن�ًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

شماره تماس 32001113-051 و 051-32001039

»آگهی مناقصه عمومی قاشق و چنگال یکبار مصرف«
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معاون�ت عمرانی آس�تان ق�دس رضوی در نظ�ر دارد جهت 
پروژه  در دست احداث خود مناقصات ذیل را به شرح شرایط 

مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
1( مناقصه خرید لوله ها، شیر و متعلقات تاسیسات مکانیکی

2( مناقصه خرید سیم و کابل
ل�ذا متقاضی�ان واجد ش�رایط می توانند جهت مش�اهده و دریافت اس�ناد 
مناقصه ه�ا حداکثر ت�ا تاری�خ 1399/04/19 به دبیرخان�ه معاونت عمرانی 
آس�تان قدس به نشانی مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس 
رضوی، معاونت عمرانی مراجعه یا با ش�ماره تلفن  32001126-051تماس 
حاص�ل نماین�د. ضمنا هزینه چاپ آگه�ی در روزنامه ها بر عه�ده برندگان 

مناقصه خواهد بود.

آگهی مناقصات عمومی معاونت عمرانی آستان قدس رضوی
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آس�تان قدس رضوی در نظر دارد پالس�تیک زباله مورد نیاز 
خود را به شرح مش�خصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه 
را از طریق مناقصه عمومی خریداری  نماید. جهت دریافت اسناد مذکور 
به نش�انی http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا ساعت 
13:30 روز دوش�نبه م�ورخ 1399/04/23 نس�بت ب�ه تحویل پیش�نهادات 
تکمیل ش�ده، نمونه ها و مدارک مطابق ش�رایط اعالم شده اقدام نمایید ، 
ضمن�ًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

شماره تماس 32001519-051 و 051-32001113

آگهی مناقصه عمومی خرید پالستیک زباله در سایز های مختلف 
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت 

معیار گستر توس ) سهامی خاص( به شماره 
ثبت 10441 و شناسه ملی 10380261620

شرکت  محترم  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
جلسه  در  تا  میشود  دعوت  توس  گستر  معیار 
ساعت  راس  که  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع 
دفتر  محل  در   1399/04/30 دوشنبه  روز   10
کالهدوز  شهید  بلوار  در  واقع  شرکت  مرکزی 
پستی  کد  اول  طبقه   348 پالک   )19 آبکوه   (
9184644631 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه : 
قانونی  بازرس  و  گزارشات هیئت مدیره  استماع   -1

برای علمکرد سال 1398
و  ترازنامه  و  زیان  و  سود  صورتحساب  تصویب   -2

صورتهای مالی منتهی به پایان سال 1398
3- انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال

به  البدل  علی  و  اصلی  قانونی  بازرسان  انتخاب   -4
مدت یکسال

5- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های
 شرکت برای مدت یکسال

6- سایر تصمیمات و مصوبات که در صالحیت مجمع 
عمومی عادی میباشد.

 هیئت مدیره شرکت
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت مهاب ثامن

)سهامی خاص به شماره ثبت 14681 و 
شناسه ملی10380303139 (

بدینوس��یله به اطالع کلیه سهامداران محترم 
ش��رکت مهاب ثامن می رس��اند جلس��ه مجمع 
روز   17 س��اعت  در  س��الیانه  ع��ادی  عموم��ی 
یکش��نبه 1399/4/29 در مح��ل دفتر مرکزی 

شرکت واقع در خیابان شهید اسدا... زاده
)س��ه راه ادبی��ات نرس��یده ب��ه چه��ارراه پل 
خاک��ی(- نب��ش اس��داله زاده8-  پ��الک 23  

تشکیل می گردد.
دستور جلس��ه:1- گزارش مدیران شرکت در 

خصوص عملکرد سال 98  
2- اس��تماع گزارش مالی ب��ازرس درخصوص 

تراز مالی سال98
3- تصوی��ب ترازنامه و س��ود و زیان عملکرد 

سال 98
4- انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال
5- انتخاب بازرسان قانونی برای مدت یک سال

رئیس هیئت مدیره  ع 9
90

32
33

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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 »تاریخ تحلیلی جامعه شناسی دیوان ساالری در ایران« رونمایی می شود اندیشه: تازه ترین اثر علی اکبر فرهنگی با عنوان »تاریخ تحلیلی جامعه شناسی دیوان ساالری در ایران« در خبرگزاری مهر رونمایی می شود. 
این کتاب توســط انتشــارات صاد منتشــر شده است.علی اکبر فرهنگی، فوق دکترای ارتباطات سازمانی از آمریکا، دکترای ارتباطات از دانشکده ارتباطات دانشگاه اوهایو در آمریکا و دکترای مدیریت از مدرسه علوم رفتاری 
کاربردی و رهبری آموزشی را در کارنامه دارد. وی تاکنون بیش از ۶۰ کتاب در حوزه های مدیریت، ارتباطات، اقتصاد و فرهنگ نگاشته است. فرهنگی در سال ۱۳۸۴ به عنوان چهره ماندگار کشور در رشته مدیریت معرفی شد.

رئیس پژوهشکده علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی:

سرمایه شناختی، سرمایه و ثروت ملی است©
اندیشــه: برنامه تلویزیونــی »چراغ 
مطالعــه« در دومین قســمت و فصل 
دوم خود، ســراغ گفت وگو با حمیدرضا 
پوراعتماد، نویسنده کتاب »مغزینه توجه 
و تمرکز« رفت تا به گفته نویســنده به 
این پرســش پاســخ دهد کــه چگونه 
می توان سرانه ملی مغزهای برتر کشور 

را افزایش داد.
پوراعتماد در پاسخ به چرایی شباهت این کتاب به کتابی برای بچه ها گفت: گاهی 
شما یک مسئله فلسفی یا یک راهبرد بزرگ را به یک سنگریزه تبدیل می کنید 
که راحت برداشته شود. دنیایی از علوم انسانی و علوم فنی و مهندسی پشت این 
کتاب اســت. گاهی برای یک اقدام مهم که یک دلیل فلسفی در پشت آن است 
نیازمند تبدیل آن به یک محصول کودکانه و ساده هستید. عالوه بر این، قصدمان 
این بوده کودکان از این کتاب استفاده کنند. این کتاب برای کودکانی است که 
تازه وارد مدرسه شده اند و نگران توجه و تمرکزشان هستیم، اما در پشت آن به 
این فکر می کنیم که چگونه می توان سرانه ملی مغزهای برتر کشور را افزایش داد؟

نویسنده کتاب »مغزینه توجه و تمرکز« به این پرسش که برخالف توصیه های 
رایج مبنی بر بد بودن تبلت و گوشــی هوشــمند و اینترنت برای کودکان چرا 
سی دی و کتاب را توصیه کرده است، گفت: سم اگر به اندازه خودش باشد دارو و 
اگر بیشتر باشد مرگبار است. این قاعده در این کتاب رعایت شده و این چیزها باید 
با ترتیب و مقدار مشخصی در اختیار گذاشته شود. یافته ها نشان داده این مسائل 
کمک کننده است و می تواند توجه کودکان را مدیریت کند. ما خیلی از فناوری ها 
را وارد کرده ایم، اما فرهنگ آن را نیاورده ایم. فرهنگ اســتفاده بسیار مهم است. 
برای مواجهه کودکان خردسالمان با فضای مجازی چه اقدام هایی برای واکسینه 

شدن انجام داده ایم درحالی که کشورهای دیگر انجام داده اند؟
پوراعتماد افزود: هدف دیگر این اســت که نشان دهد از این فناوری های جدید 
چه استفاده هایی می توان کرد. در یکی از کشورها برای کودکانشان آموزش تفکر 
نقاد را شروع کرده اند. ما فقط محدودیت های بیرونی قرار می دهیم. ما می ترسیم 
کودکانمان ســؤال کنند و می خواهیم منفعل باشند، چون مدیریتشان راحت تر 
اســت. این مخصوص ما و فقط مخصوص امروز و دیروز نیســت. شورای عالی 
انقالب فرهنگی کار قشنگی را آغاز کرده و آن هم بازنگری و تحول در سیستم 
آموزش وپرورش اســت که این ســؤال را مطرح می کند ما چگونه کودکانمان را 

تربیت کنیم.

سرمایه شناختی را مثل پول می توان معامله کرد»
رئیس پژوهشکده علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: در این کتاب 
درباره سرمایه شناختی که برگرفته از سرمایه فرهنگی است، صحبت کرده ایم. این 
یک تئوری شناخته شده فرانسوی در حوزه مردم شناسی و فلسفه است. سرمایه 
شناختی به احساسات و عواطف نیز توجه دارد و واقعاً یک سرمایه ای است که مثل 
پول می توان آن را معامله کرد. ۲۰ سال طول کشید این تئوری در علوم شناختی 
بیاید و این مطرح شــود که با سرمایه شناختی، مغز، برتر و کارآمد می شود که 

سرمایه و ثروت ملی است.
وی اضافه کرد: این طرز فکر مبنای مدیریت استراتژیک برخی کشورها شده تا 
خود را به این هدف برسانند؛ بنابراین استفاده از یافته های ژنتیک با هدف به دنیا 
آوردن مغز برتر و نه جذب صرف مغزهای برتر را در دستور کار خود قرار داده اند. 
از طرفی اســتفاده در تعلیم و تربیت، فنــاوری اطالعات، ارتقای توانمندی های 
شناختی جامعه، توان بخشی کودکانی که اختالالت شناختی دارند و... کاربردهای 
دیگری اســت که امروز به آن پرداخته می شود. هر کدام از این اقدام ها ما را یک 
قدم به سمت افزایش سرمایه ملی می برد. توانایی های شناختی از جمله توجه و 
تمرکز یکی از هسته های اصلی فعالیت های آموزشی و فعالیت های روزمره ماست.

حمیدرضا پوراعتماد خاطرنشان کرد: ما هنوز درگیر مسائل سخت افزاری هستیم. 

به فکر باال بردن سرانه ملی مغز باشیم»
گاهی اوقات ایجاد یک تغییر بســیار دشــوار اســت. چقدر در طول روز از هم 
می پرسیم حال مغزمان چطور اســت؟ اهمیت فکر در تصمیم گیری ها برای ما 
مشخص نیست و به همین خاطر هم در حادثه سیل و کرونا مشکالت مشابهی 
برای ما تکرار شد. اگر به فکر باال بردن سرانه ملی مغز باشیم آن وقت به راه های 
آن فکر می کنیم. مثالً در تصادف ها آسیب مغزی بسیار شایع است؛ پس به فکر 
خواهیم افتاد که آمار تصادف ها را کاهش دهیم یا ازدواج افراد با هوش باال منجر 

به باال بودن هوش فرزندان خواهد شد و می توان به این نکته توجه داشت.
وی سپس اظهار کرد: دستکاری ژنتیک، توان بخشی شناختی و ... نیز کارهایی 
اســت که در کشــورهای مختلف برای افزایش مغزهای برترشــان دارند انجام 
می دهند. دیگر رقابت در سرزمین و جمعیت و... نیست، بلکه در مغز برتر است. ما 
این نکات را تبدیل به محصولی کرده ایم که به دست کودک بدهیم تا بازی کند، 
اما پشتوانه علمی دارد. علم زمانی ارزش دارد که به درد مردم کف خیابان بخورد.

وی در پایان گفت: امیدوارم به سمتی برویم که به سالمت مغز نیز همان طور که 
به سالمت پوست و قلب و... توجه می کنیم اهمیت دهیم؛ بخشی از فرهنگمان 
شود و از این سرمایه ملی مراقبت کنیم. خوشبختانه امروز در نهادهای باالدستی 
ما به این مســئله توجه وجود دارد. حفظ کردن بس اســت. باید ببینیم چگونه 
بچه هایی تربیت کنیم که بهتر فکر کنند، تشریک مساعی داشته باشند و با هم 

حل مسئله کنند.

 اندیشه/ محسن فاطمی نژاد  تصاویر 
مختلفــی از جهان پــس از آمریکا ارائه 
می شــود؛ آمریکایی کــه در آن مقطع 
دیگر افــول کرده و قــدرت هژمون در 
بسیاری از شاخصه ها به حساب نمی آید. 
بحــران کرونا و اعتراض هــا در آمریکا، 
فکر کردن به این تصویــر را برای همه 
جدی تر کرده اســت؛ چیزی که پیش از 
این حتی کمتر تصــورش را می کردیم. 
دیدگاه هــای گوناگون در ایــن باره به 
نظر نیازمند ارزیابی های ســنجیده و در 
عین حال پیچیده اســت. وارد شدن به 
یک مرحله آشــفتگی تا رسیدن به نظام 
جهانی مرکب و متکثر، جهان منطقه ای 
و بــه دنبــال آن حاکمیت 
ســردمداری  منطقــه ای، 
پیشــروان جهانی شدن در 
دیدگاه هایی  و  جهان جدید 
که بــر اهمیت قــدرت نرم 
زیرســاخت های  برتــری  و 
فنــاوری ارتباطــات تأکید 
دیدگاه های  از جمله  دارند 
متمایزی اســت که تحلیل 
و تصویر ایــن موضوع را با 
دشواری روبه رو می کند. به 
همین دلیل در کنار ارزیابی 
لیبرال  انتقادی  و  مفهومی 
با  دموکراسی سعی کردیم 
دکتر رضا عابــدی گناباد، 
سیاســت گذاری  دکترای 
نویســنده  و  فرهنگــی 
کتاب »لیبرال دموکراســی 
هژمونی گرایی  از  آمریــکا؛ 
سیاســت،  نقش  افول«  تا 
عملکرد  و  تصمیم گیری ها 
منفــی برآمــده از نظــام 
سیاســی آمریکا را نیز در 
چینش ایــن پازل بــرای تصویر جهان 
پســاآمریکایی مورد توجه قــرار دهیم. 
آنچــه در ادامه می خوانیــد حاصل این 

گفت و گو است.

اگر بخواهیم درآمدی بر موضوع   
به  باشیم،  داشــته  مصاحبه  اصلی 
شما  هدف  پرسش  نخستین  عنوان 
از نگارش ایــن کتاب در این مقطع 

چه بوده است؟
این کتاب بخشــی از تز دکترای من با 
عنوان »گفتمان جمهوری اسالمی ایران 
در خاورمیانــه و چالش های پیش رو« 
بود. بخشــی از این پایان نامه به بررسی 
گفتمــان ایــران و آمریــکا در منطقه 
غرب آســیا به عنوان دو گفتمان رقیب 
یعنی مردم ســاالری دینــی و لیبرال 
دموکراســی پرداخته بــود که تصمیم 
گرفتم همیــن بخش را بســط داده و 
آن را به روز کنم. ســعی من نیز بر این 
بود کــه مباحث مبنایی در این حوزه را 
با مســائل روز پیوند بزنم. از طرفی نیز 
وقتی به کتاب هایی که به زبان فارســی 

در این حوزه چاپ شــده نگاه می کنیم، 
متوجه می شویم نویسندگان فارسی زبان 
اهتمام ویژه ای برای تبیین این موضوع 
نداشــته اند. آنچه در این میان بیشــتر 
دیده می شــد ترجمــه نظریاتی بود که 
اندیشــمندانی چون فوکویاما، ســمیر 
امین، فریــد زکریا یا مثاًل والرشــتاین 
مطــرح کرده بودند. البتــه این نکته را 
نیز باید گفت این اندیشــمندان کسانی 
هســتند که خواهان حفــظ جایگاه و 
تقویت آمریکا هســتند و اگر نقدهایی 
نیز دارند ناظــر به اصالح در جهت این 
آمریکا  اهداف و قدرت گیــری هژمونی 

مانند گذشته است. 
در فصل نخســت بــه تبییــن مفهوم 
دموکراسی و انواع آن و در دومین فصل 
به تــداوم هژمونی آمریکا بــا این نگاه 
پرداختم که چگونه لیبرال دموکراســی 
آمریکایــی به عنوان یــک الگو در قرن 
بیستم مطرح شد. مداخله گرایی نظامی 
و نفوذ فرهنگی از دیگر مسائلی بود که 
در ادامه این فصل شــرح و بســط داده 
شــد و در نهایت در فصل افول هژمونی 
آمریکایی آنچه در گذشــته بوده و آنچه 
امروزه هســت و بازنمایی می شــود را 
مــورد مداقه قــرار دادم. همان طور که 
پیشــتر اشــاره داشــتم در عین طرح 
ایــن مباحث نظری و مبنایی، مســائل 
روبنایی تــری همچــون تبییــن دالیل 
چرخش آمریکایی ها از شــعار »تغییر« 
اوبامــا بــه شــعار »احیــای آمریکای 
قدرتمنــد« ترامــپ، بررســی دیدگاه 
ترامپ و سیاست یکجانبه گرایی آمریکا 
و پیامدهای سیاســت خارجی و داخلی 
ترامپ در فصل ســوم مورد مطالعه قرار 

گرفته است. 

یکی از بحث هایی که در خصوص   
آمریکا مطرح است،  تداوم هژمونی 
توسعه  به واسطه  آمریکا  نرم  قدرت 
و ظرفیــت باالی این کشــور در 
ارتباطات  فناوری  زیرســاخت های 
است، ضمن اینکه بسیاری نیز برای 
کشوری که الگوی لیبرال دموکراسی 
در آن پیاده شده قائل به فروپاشی 

و زوال نیستند و معتقدند این الگو 
به صورت مــداوم در حال اصالح و 
بازسازی خود است. مواجهه شما با 

این دیدگاه ها چه بوده است؟ 
برخی هــا معتقدند آمریکا استثناســت 
کــه این موضوع به خصوص در کشــور 
ما بیشــتر از ناحیه طرفــداران لیبرال 
دموکراســی و جریان هــای متمایل به 
غرب مطرح اســت. اعتقاد آن ها به عدم 
فروپاشــی نیز با این استدالل است که 
این هــا به صــورت مداوم خودشــان را 
بازســازی می کنند و به تعبیری تخریب 
ســازنده انجام می دهند. نکته اینجاست 
که تاریخ، این فرایند را نشان نمی دهد. 
مــن نیز معتقــدم آمریکا یک اســتثنا 
نیســت چرا که تاریخ نشان داده قدرت 
هژمون تــری چون انگلســتان نیز دوره 
جوانی و قدرتی داشــت که از آن عبور 
کــرده و االن به یک قــدرت درجه دوم 
در ســایه ایاالت متحده بدل شده است. 
نکته دوم این اســت که نه تنها ما، بلکه 
بســیاری از اندیشمندان غربی معتقدند 
نشانه های تضعیف آمریکا پس از بحران 
ویتنام آغاز شــد. هر چند با فروپاشــی 
اتحادجماهیر شــوروی و از میان رفتن 
نظم دو قطبی شــاهد قــدرت گرفتن 
مجــدد آمریکایی ها بودیــم، ولی برخی 
معتقدند افول آمریــکا از جنگ ویتنام 
شــروع و از آغاز قرن بیســت و یکم با 
حمله به عراق و افغانســتان، ترک های 
این فروپاشــی نمــودار شــد. از طرفی 
نشــانه های مؤید این ضعف در شــعار 
سیاســتمداران چنــد دوره اخیر نیز به 
وضوح دیده می شــود. تا مشکلی وجود 
نداشــته باشد که کســی چون اوباما از 
شعار تغییر سخن به میان نمی آورد یا تا 
ضعفی احساس نشود کسی چون ترامپ 
از احیای آمریکا و بازگشت به آمریکای 

قدرتمند حرف نمی زند. 

را    آمریکا  اعتراض های  ریشــه 
جست وجو  مؤلفه هایی  چه  در  باید 
کرد؟ این چقدر به معضل »هویتی« 
آن  روی  فوکویاما  کــه  برمی گردد 

دست گذاشته است؟

 اتفاقات و به تبع آن اعتراض های اخیر را 
که در آمریکا نگاه کنیم، متوجه می شویم 
هویت های سیاسی شده و تناقض هایی که 
ایــن هویت ها در این جامعه پیدا کرده اند 
بســیار جدی اســت. دعوای مذهبی ها و 
غیرمذهبی ها، دعوای شرق و غرب، دعوای 
شــمال و جنوب و گســل هایی که میان 
پروتستان سفیدپوست و مهاجران وجود 
دارد، خودش را در ســاختار اجتماعی و 
فرهنگی آمریکا نشــان می دهــد و اگر 
فکری برای آن اندیشــیده نشود و به طور 
جدی تصمیم گیری نشود، در میان مدت 
جامعه آمریکا را دچار بحران های به مراتب 
جدی تری خواهد کرد. دقیقاً همان مسئله 
ناظر بر هویت که فوکویاما نیز در آخرین 

کتاب خود روی آن دست گذاشته بود. 

با مطرح و برجسته شدن موضوع   
جهان پساآمریکایی، برخی معتقدند 
آمریکا  مسئله  روی  ما  که  تمرکزی 
در شــرایط فعلی داریم شاید ما را 
که خــود را در پازل خود و دیگری 
می بینیم دچار مشکل کند، دیدگاه 

شما در این مورد چیست؟ 
برخی می گوینــد دوره ایدئولوژی تمام 
شــده، در حالی که هنــوز ما در دوران 
ایدئولــوژی هســتیم. بــوش و ترامپ 
پروتســتان  نماد جریان سفیدپوســت 
نژادپرســت در آمریکا بودند. به تعبیری 
آمریکا  ایدئولوژیک  بخــش  نماد  این ها 
هستند. در منطقه جنوب و جنوب غرب 
آمریــکا معروف به کمربند انجلیســت 
نزدیک به 5۰ میلیون نفر از آمریکایی ها 
اوانجلیــس یا به تعبیری صهیونیســت 
مســیحی هســتند و نگاه ایدئولوژیک 
دارند. ترامــپ در تبلیغات انتخاباتی اش 
به صراحــت می گویــد مــن مأموریت 
مسیحایی دارم که نشان می دهد بحث 
ایدئولوژی همچنان زده و نگاه آمریکا و 

غرب کاماًل ایدئولوژیک است. 
برخــی تلقی شــان این اســت که نگاه 
ما  و  اســالمی  مســئوالن جمهــوری 
صرفــاً ایدئولوژیک اســت در حالی که 
آمریکایی هــا نیــز کاماًل بــه مباحث و 
مســائل، نگاه ایدئولوژیــک دارند و ما 
را به عنوان دشــمن فرض کرده اند. در 
حالی که شما می بینید باوجود تأکیدات 
فراوانــی که از طــرف رهبری در بحث 
این شاخصه  داد،  وجود  دشمن شناسی 
در ما بســیار ضعیف تــر از طرف غربی 
اســت. به همین دلیل من تأکید دارم 
بگویم چالش اصلی مــا با آمریکایی ها، 
اســت.  ایدئولوژیک  و  گفتمانی  چالش 
بنابرایــن دال مرکزی گفتمان اســالم 
لیبرال  با  آشــکاری  تضادهای  سیاسی 
دموکراســی آمریکایــی دارد کــه این 
تضادها را می توانید در ریشــه ای  ترین 
مباحــث از توحیــد و معــاد گرفته تا 
مســائل اینچنینی به وضوح مشــاهده 

کنید.

گفت و گو با دکتر رضا عابدی  گناباد، نویسنده کتاب »لیبرال دموکراسی آمریکا؛ از هژمونی گرایی تا افول«

آمریکا امروز صحنه نزاع هویتی است
»مسئله فلسفی« پیش نیاِز ©

هرگونه فلسفه ورزی
در نگاه ابتدایی، ظاهــراً نمی توانیم بین انواع 
اندیشه های فیلسوفان و بحران کرونا رابطه ای 
بیابیم. درست اســت که بین آرای فیلسوفان 
نمی توانیم درباره بحران کرونا و فلسفه -که از 
یک طرف اصالت الوجود فلسفه اسالمی است 
و از طرف دیگر سوبژکتیویسم کانتی- رابطه ای 
عیان ببینیم، اما اگر بنا باشــد اندیشــه ورزی 
کنیم، می توانیم با ســرمایه های فلسفِی قبلِی 
خود نگاه های فلسفی جدیدی را عرضه کنیم، 
اما اندیشیدن با مسئله آغاز می شود. شرط الزم 
هرگونه فلسفه ورزی مواجهه با یک مشکل است؛ 
از نوع همان مسائلی که هیوم با آن کانت را از 
خواب جزمی نگری بیدار کرد. یکی از دالیلی که 
فلسفه دکارت اهمیت پیدا کرد آن بود که سبب 
پدیدار شدن مسائل مختلف فلسفی )همچون 
دوآلیسم، سوبژکتیویسم، اومانیسم، آمپریسم، 
ایــده آلیســم( گردیــد و از دل آن چالش ها 
دیدگاه های فلسفی متعددی ســر بر آوردند.

اگر جریان اجتماع و تفکر جهانی یک جریان 
یکنواخت ادامه دار قبلی باشد توفیق کمتری 
پیدا می شود که با پرسش های جدیدی مواجه 
شویم، اما با بروز یک تحول اساسی در جریان 
زندگِی انسان، ذهن برای پرسش انگیزی آماده 
می شود. به خصوص اگر این تحول در زندگی 
تمامی مــردم جهان رخ دهد، پرســش های 
بسیاری مجاِل مطرح شــدن پیدا می کنند. 
بحران کرونا تغییر اساسی در زندگی بشر به 
وجود آورد که ده ها ســال بود چنین تحولی 
در شــرایط جهانیان اتفاق نیفتاده بود. برای 
مواجهه فلســفی با این بحران باید به شکار 

پرسش های جدید رفت.
این پرسش ها هستند که بستر جدیدی برای 
اندیشه ورزی به وجود می آورند؛ چرا که حسن 
الســؤال نصف العلم. پس پیــش از آنکه نگاه 
فلسفی به کرونا داشته باشیم، باید تمام سعی 
خود را داشته باشیم که ببینیم چه ابهام های 
جدید و چالش هایی می تواند پدیدار شــود. 
 برشــمردن این چالش هــا و تجزیه و تحلیل

آن هاســت که ســبب بــروز خالقیت های 
فلسفی می گردد و در مواجهه با آن ها توفیق 
فلسفه ورزی را پیدا خواهیم کرد. آب کم جو 
تشنگی آور بدست، تا بجوشد آبت از باال و پست.

ذهــن جــّوال می تواند چالش ها و مســائل 
بالقــوه ای را در بحران کرونا پیدا کند که باید 
برای تحلیل آن ها، فلســفه پــا پیش بگذارد. 
بنابراین پیش از هر گونه نظرپردازی فلسفی، 
بهتر است به برشمردن چالش های فکری که 
در اثر تحول جهانی بحران کرونا پیش می آید 
بپردازیم. این چالش ها می تواند در حوزه ها و 
شاخه های مختلف فلسفی خود را نشان دهد. 
اندیشمندان از این شرایط تکرار نشدنی، برای 
مسلط ساختن ارزش های متعالی باید استفاده 
کنند. همان گونه که دیده می شــود بحران 
کرونا می تواند زمینه ساز فلسفیدن در بسیاری 
از مســائل بنیادین بشر باشــد. فلسفه ورزان 
باید این پرســش ها را استخراج و برمال کنند 
تا مجالی برای تجزیه و تحلیل آن ها فراهم و 
پاسخ هایی متناسب با آن ها توسط فیلسوفان 

ارائه شود.

هویت های سیاسی 
شده و تناقض هایی 
که این هویت ها در 
جامعه آمریکاپیدا 
کرده اند بسیار 
جدی است .دقیقًا 
همان مسئله 
ناظر بر هویت که 
فوکویاما نیز در 
آخرین کتاب خود 
روی آن دست 
گذاشته بود

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳99  ۱۴ ذی القعد ه ۱۴۴۱ ۶ جوالی 2۰2۰  سال سی و سوم   شماره 92۸۶

یادداشت

حمیدرضا آیت اللهی

گفتار

ایوان  زاگرس  فوالد  شرکت  تغییرات  آگهی 
به شماره ثبت 299 و  شرکت سهامی خاص 

شناسه ملی 10980103296

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
بنا   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,12,08
عمومی  مجمع  از  حاصله  اختیار  تفویض  به 
مدیره  هیئت  به   1397,9,24 مورخ  العاده  فوق 
42,000,000ریال  مبلغ  از  شرکت  سرمایه 
به  منقسم  151,200,000,000ریال  مبلغ  به 
تمامًا  که  نام  با  10,000ریالی  15,120,000سهم 
نقدی حال  ، واز محل مطالبات  پرداخت شده 
شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید 
اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت.  افزایش 

اصالح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت 
)902622( ایوان  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 
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ایوان  زاگرس  فوالد  شرکت  تغییرات  آگهی 
به شماره ثبت 299 و  شرکت سهامی خاص 

شناسه ملی 10980103296

فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1397,09,24 مورخ  العاده 
داده  اختیار  مدیره  هیئت  به   -  : شد  اتخاذ 
افزایش  نمودن  به عملی  نسبت  که  می شود 
مبلغ  به   42000000000 مبلغ  از  سرمایه 
از  پس  و  اقدام  ریال   151.200.000.000
ثبت  به  نسبت  سرمایه  افزایش  شدن  عملی 

آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت 
)902636( ایوان  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 
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تأسیس شرکت سهامی خاص رهام سازه اترک درتاریخ 1398,01,15 به شماره ثبت 67749 به شناسه ملی 14008246664

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام طراحی 
، محاسبه ، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین ساخت راه و باند ، سدسازی و 
طراحی ، محاسبه ، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین ساخت راه و باند سدسازی 
و تاسیسات مربوطه نقشه برداری و تسطیح اراضی گودبرداری تزریق سیمان شمع کوبی و شمع ریزی سدهای خاکی و بتنی تاسیسات 
برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها ، تولید و انتقال نیرو ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی و 
نگهداری فنی و نظارت فنی در امر پروژه های تاسیسات برقی و مکانیکی و الکتریکی طراحی و اجراء انواع دکل های ثابت و متحرک 
خرید و فروش ، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای 
داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان 
دوم  طبقه   ،  5 پالک   ،  4 بهارستان  کوچه   ، بهارستان]سجاد7-فردوسی18[  خیابان   ، سجادشهر  مشهد،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، مشهد 
کدپستی 9187845515 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 
100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 97-5049-273 مورخ 1397,12,19 نزد بانک 
انصار شعبه بزرگمهر با کد 5049 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم سیمین دخت عابدی به شماره ملی 0010402888و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای صفدر مختارزاده به شماره ملی 0639255582و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقای علی اصغر مختارزاده به شماره ملی 0872462412و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم ربابه جوخ به شماره ملی 0870290231 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم فاطمه مختارزاده 
به شماره ملی 0872958981 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )902835(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زبرخان )902844(

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های لبنی بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24 و شناسه ملی 10860009796

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,09,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدشفیع مشعوفی با شماره ملی 
1060272121 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم منیر کسائیان نائینی با شماره ملی 1062664795 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رسام مشعوفی با شماره ملی 1050837177 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 
سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با 2 امضا از 3 امضای اعضای هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زبرخان )902847(

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های لبنی بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24 و شناسه ملی 10860009796

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,09,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محمدشفیع مشعوفی با 
شماره ملی 1060272121 منیر کسائیان نائینی با شماره ملی 1062664795 رسام مشعوفی با شماره ملی 1050837177 برای مدت 2 
سال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. - عاطفه عارفخانی دارای کدملی: 1062785061 به سمت بازرس اصلی 
و کبری علی آبادی دارای کد ملی :1063555728 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه 

کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
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شرکت  ثامن  مهاب  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   14681 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10380303139

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
 -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,02,15
مدیر  بعنوان  آب  چک  علیپور  حسین  آقای 
هیئت  تصدی  مدت  باقیمانده  برای  عامل 
انتخاب گردید.  تاریخ 1399,04,09  تا  مدیره 
مالی و  اسناد  بهادار وتعهدآور،  اوراق  کلیه   -
علیپور  حسین  آقای  ثابت  امضاء  با  ها  چک 
به  مدیره  هیئت  ازاعضاء  یکی  و  آب  چک 

همراه مهر شرکت دارای اعتبار است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )902850(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )902904(

 آگهی تغییرات شرکت انگیزه نگار خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16282 و شناسه ملی 10380318902

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,08,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - بنابر اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ1398,02,22 وباعنایت به اظهارنامه تنظیمی وهم چنین گواهی بانک شماره 9,1268,129 مورخ 1398,08,02 بانک صادرات 
در  سرمایه  افزایش  جهت  مخصوص  سپرده  حساب  به  ریال   490,000,000 مبلغ  پرداخت  بر  مبنی  رضوی  خراسان  شعب  مدیریت 
نتیجه هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه را عملی دانسته منظور گردیدودرنتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح میگردد ماده 5 

اصالحی سرمایه شرکت مبلغ 500,000,000ریال منقسم به 5000 سهم 100,000 ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت شده است. 
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طالب جوان در تعطیالت تابستان، بی مهری به قرآن را جبران کنند معارف: حجت االسالم والمسلمین محسن قرائتی، در نامه ای به طالب جوان درباره تابستان جاری نوشت: اگر در روزهای تحصیل نسبت 
به قرآن و تفسیر کم مهری شده است، چه خوب است که از روزهای تعطیلی برای جبران آن استفاده کنیم. ]تفسیر و تدبر در قرآن[ باید به گونه ای رونق پیدا کند که اگر در منطقه ای، ده ها هیئت و جلسه عزاداری 

در محرم و صفر هست، به همان تعداد بلکه در همان جلسات، برنامه های متعدد تدبر و تفسیر هم داشته باشیم؛ زیرا اگر تدبر مستحب بود، خداوند به خاطر ترک آن مردم را توبیخ نمی کرد.

ائمهb مظهر  لطف و کرامت حضرت حق هستند©
معارف: خداوند تاج رحمت را بر سر انسان گذاشته و او را بر همه مخلوقات ترجیح 
داده و مسجود مالئکه قرار داده است. او آن گونه که در آیات 24 سوره سجده و 73 
سوره انبیا فرموده است، بر ما منت گذاشته به خاتم االنبیا)ص( و خلفای برحق خود 
امیرالمؤمنین)ع( و ائمه طاهرین)ع( که همه کرامات و خیرها به ایشان بازمی گردد؛ 
همچنان که امام هادی)ع( فرمود: »إِْن ُذِکَر الَْخْیُر ُکْنُتْم أَوَّلَُه َو أَْصلَُه َو َفْرَعُه َو َمْعِدنَُه َو 
َمأَْواُه َو ُمْنَتَهاه« اگر بهترین ها ذکر شود، اول بهترین ها، اصل بهترین ها، فرع بهترین ها، 
محل اقامت بهترین ها، جایگاه بهترین ها و نهایت بهترین ها حضرات معصومین)ع( 
هستند؛ اگر هر خیر و برکتی را در این عالم و در هر زمینه ای تجسس و تفحص کنیم 
به »رحمه للعالمین« برمی گردد؛ همان طوری که رحمانیت خداوند صفت عامه اوست 
و همه انسان ها اعم از مؤمن و کافر را شامل می شود، پیامبر اعظم)ص( هم برای همه 

انسان ها و در همه اعصار و تمامی مکان ها تا پایان جهان رحمت است.
باید در نظر داشته باشیم که رضایت خدا و اهل بیت)ع(، از زیارت آن حضرات مقدم تر 
است. جامعه ای که خود را منتسب به حضرت معصومه)س( و امام رضا)ع( می داند باید 
خود را به کرامت و تقوا مزین کند. هر چه تقوای ما منتسبین به ائمه)ع( بیشتر باشد، 
آن بزرگواران هم بیشتر از ما راضی بوده و دعاهایمان مستجاب شده و گرفتاری هایمان 
کم می شود. در آیه 30 سوره شوری آمده است: »َوَما أََصابَُکْم ِمْن ُمِصیَبٍه َفِبَما َکَسَبْت 
أَیِْدیُکْم َویَْعُفو َعْن َکِثیٍر« یعنی آنچه از رنج و مصایب به شما می رسد همه از دست 
اعمال زشــت خود شماست در صورتی که خدا بسیاری از اعمال بد را عفو می کند. 
نتیجــه اعمال و رفتار ما در گرفتاری ها بروز و ظهور پیدا می کند. در آیه 96 ســوره 
َماِء  اعراف نیز آمده است: »َولَْو أََنّ أَْهَل الُْقَری آَمُنوا َواتََّقْوا لََفَتْحَنا َعلَْیِهْم بََرَکاٍت ِمَن الَسّ
َواْلَْرِض« یعنی چنانچه مردم شهر و دیارها همه ایمان آورده و پرهیزگار می شدند همانا 
ما درهای برکاتی از آسمان و زمین را به روی آن ها می گشودیم؛ ولی اگر ادعا کرده و 
به دستورات آن بزرگواران عمل نکنیم مشکالت دنیا و آخرت برای همه پیش می آید.

در روایتی از امام هشــتم)ع( منقول اســت که حضرت فرمود: من در خواب، پدر 
بزرگوارم یعنی موسی  بن  جعفر)ع( را دیدم؛ »َرأَیُْت أَبِی)ع( فِی الَْمَناِم َفَقاَل«، پدرم 
هٍ« آن گاه که در شدت و سختی  « ای فرزند من، »إَِذا ُکْنَت فِی ِشدَّ فرمود: »یَا بَُنیَّ
قــرار گرفتی، »َفأَْکِثْر ِمْن أَْن تَُقوَل«، زیاد این ذکر را بگو: »یَا َرئُوُف یَا َرِحیُم«. بعد 
حضرت می فرماید: »َوالَِّذی نََراُه فِی النَّْوِم َکَما نََراُه فِی الَْیْقَظِه«؛ امام هشتم)ع( دفع 
دخل مقدر می کند که نگویی: آقا خــواب دیده؛ پس حضرت می فرماید: آنچه را 
کــه ما در خواب می بینیم مثل آن چیزی اســت که در بیداری می بینیم. تعبیر 
عجیبی است، یعنی شبهه  ای در آن نیست. روایت های مختلفی در این باره داریم که 
وقتی انسان در گرفتاری قرار می گیرد، چه ذکری بگوید؛  یکی از آن ها همین ذکر 
است. حتی حضرت برای این ذکر سقف هم نمی گذارد که چه تعدادی بگو؛ بلکه 
می فرماید: خطاب به خداوند زیاد بگو: »یَا َرئُوُف یَا َرِحیُم« یعنی اگر خدا را به این 

نام بخوانی،  شدت و سختی ات برطرف می شود.
خداوند در قرآن بیان کرده است که رئوف و رحیم است. در آیه 43 سوره احزاب نیز 
داریم که »کاَن بِالُْمْؤِمِنیَن َرِحیماً«؛ امام رضا)ع( هم رئوف و رحیم اســت. پس وقتی 
بیان می شــود یا رئوف و یا رحیم؛ هم ولی، هم رسول اهلل و هم ذات مقدس احدیت 
را خطاب قرار می دهیم، زیرا همه در طول هم رئوف و رحیم هستند. روایتی معتبر 
و مستند از امام صادق)ع( داریم که آن حضرت پس از اینکه امتیازات امام موسي بن  
جعفر)ع( را بیان کرد، فرمود: از نســل فرزندم موسي، دادرس و فریادرس این امت و 
روشني بخش است و فهم و حکمت امت را متجلي مي سازد؛ سخنی که در مورد هیچ 

یک از سایر ائمه)ع( بیان نشده است.
همه باید یقین بدانند از هر نقطه  عالم امام رضا)ع( را صدا کنند، او می بیند و پاسخ 
می دهد؛ همچنان که در آیه 105 سوره توبه آمده است: »َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَیَری اهلُل 
َعَملَُکْم َو َرُسولُُه َو الُْمْؤِمُنوَن« یعنی بگو که هر عملی کنید خدا آن عمل را می بیند 
و هم رسول و مؤمنان که ائمه)ع( هستند بر آن آگاه می شوند. ائمه)ع( مظهر رأفت، 
رحمت، لطف و کرامت حضرت حق هســتند. با توسل و رعایت تقوا به خصوص 
در ماه ذی القعده که ماه ذکر، دعا و استغفار است، می توان امیدوار بود که امراض، 
مصیبت ها، گرانی ها و... به کرم خداوند رفع شده و باب رحمت امام رضا)ع( برای 

همه دوستان و امت رسول اهلل)ص( باز شود.

 معارف  دهمین نشســت هم اندیشــی فقــه حکومتی 
پنجشــنبه گذشــته در قم برگزار شــد. در این نشســت، 
حجت االسالم والمســلمین محمدجواد ارسطا، استاد خارج 
فقه و اصول حوزه علمیه قم، با بیان اینکه فقه علمی اســت 
که پیوســته در حال تکامل اســت، گفت: در زمان مرحوم 
شیخ طوسی، کتاب »النهایه« ایشان در یک جلد تمام فقه 
را دربرداشــت؛ اکنون دوره های 150 و 160 جلدی فقه را 

در دوره  معاصر داریم.
وی که در جمع مقرران و شــاگردان استادان درس خارج 
حوزه ســخن می گفت، تصریح کرد: آنچه از حدود بیســت 
و خورده ای ســال پیش موجب جرقــه زدن مباحث ]فقه 
حکومتی، فقــه اجتماعی و...[ در ذهن من شــد، این بود 
که اگر بخواهیم بر اســاس احکامی که فقها در کتاب های 
فقهــی تنظیم می کننــد، جامعه را اداره کنیــم، در موارد 
مختلف دچار مشــکل می شویم. از ســوی دیگر معتقدیم 
اســالم پاسخگوی تمام نیازهاســت؛ هم آیه »الَْیْوَم أَْکَملُْت 
لَُکْم ِدیَنُکْم َو أَتَْمْمُت َعلَْیُکْم نِْعَمِتی َو َرِضیُت لَُکُم اإلِْســاَلَم 
ِدینا« بر ایــن داللت دارد، هم روایت از امام باقر)ع( یا امام 
صادق)ع( داریم که »َما ِمْن َشْيٍء إاِلَّ َو فِیِه ِکَتاٌب أَْو ُسَنٌّه«.

از بین رفتن حرمت قانون با تشخیص فرد»
این اســتاد حوزه علمیه با بیــان اینکه اصوالً موضوعات در 
حــوزه مباحث اجتماعــی با موضوعات در حــوزه مباحث 
فردی متفاوت اســت، اظهار کرد: در فتاوای جزئی از فقها 
همان اوایل انقالب ســؤال می شد که آیا پیروی از مقررات 
حکومت مثل مقررات راهنمایی و رانندگی، وجوب شــرعی 
دارد؟ اگر گفتیم واجب است، یکی از لوازمش این است که 
هــر کس رد کند، حداقل مرتکب گناه صغیره شــده و اگر 
تکرار کند، عدالتش از دست رفته است. اگر بگوییم حرمت 
شرعی ندارد، مقررات شهرسازی و... هم مطرح می شود؛ در 
بســیاری از موارد افراد حاضر می شوند جریمه هم پرداخت 
کنند، اما این ها را مراعات نکنند. مقررات صادرات و واردات، 
ثبت اسناد و... هم هست؛ اگر این ها رعایت نشود، قطعاً نظم 

عمومی به هم می خورد.
وی افــزود: فقها در مورد چــراغ قرمز گفته بودند اگر عبور 
کردن موجب اختالل نظام یا ضرر به دیگری شــود، نباید 
عبور کرد و اال می شود. سؤال می شد که تشخیص بر عهده 
کیســت؟ می گفتند بر عهده خود مکلف. کثیری از مکلفان 
اشتباه خواهند کرد. همین قدر که دیگران ببینند این آدم 
متدین هم عبور کرد، اولین مســئله در اینجا از بین رفتن 
حرمــت قانون خواهد بود و این یعنــی فراهم آمدن زمینه 

برای اختالل نظام.

 موضوعات اجتماعی »
نیاز به مدیریت مدیران جامعه دارد

ارســطا ادامه داد: موضوعات اجتماعی سه ویژگی دارد که 
در مسائل فردی نیســت: اولین ویژگی تکرارپذیری است. 
باید التفات داشــته باشــید که این فتوا را یــک نفر اجرا 
نمی کنــد؛ آیا اگر این فتوا را هزاران نفــر به اجرا بگذارند، 
هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد؟ ویژگی دوم تأثیر تدریجی 
این موضوعات اســت؛ اگر یک بار از چراغ قرمز عبور کنیم 
ممکن اســت نظم عمومی به هم نخــورد، اما اگر چندین 
بــار رخ داد، نظــم عمومی به هم می خورد. ویژگی ســوم 

این اســت که موضوعات اجتماعی نیاز به 
تدبیر و مدیریت دارند؛ نمی شود تشخیص 
آن هــا را مانند موضوعات فــردی به فرد 
مکلف واگذار کرد. این سه ویژگی موجب 
می شود بگوییم موضوعات اجتماعی نیاز به 

مدیریت مدیران جامعه دارد.
وی با بیان اینکه توجه به هویت مســتقل 
جامعه یکی دیگر از زمینه هایی اســت که 
ضرورت توجه بــه فقه اجتماعی را موجب 
می شود، ضمن اشــاره به دیدگاه آیت اهلل 
ســبحانی و عالمه طباطبایــی در اصالت 
قائل شــدن برای جامعه، تصریح کرد: در 
این صورت جامعه تکالیــف جداگانه پیدا 
می کنــد؛ از ایــن رو در فقــه اجتماعی با 
چهار مکلف مواجهیــم: مکلف اول همان 
فــرد اســت که در فقــه رایج هــم با آن 
مواجهیم؛ مکلف دوم همین فرد اســت به  
عنوان شــهروند، »بما أنه عضواً من اعضاء 
المجتمع االســالمی«؛ مکلف سوم جامعه 
اســت که تکالیفی متوجه آن است؛ مکلف 

چهارم هم دولت است.

 بی توجهی به فقه اجتماعی، عامل ناکارآمدی اسالم»
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه اگر به فقه اجتماعی 
توجــه نکنیــم و بخواهیم فقط به فقه فــردی عمل کنیم، 
نتیجه اش قطعاً ناکارآمد شدن اسالم در حوزه اداره خواهد 
شــد، گفت: به  عنوان نمونه درباره رؤیت هالل هنوز به یک 
نقطه استقراری نرسیده ایم و علت این است که این مسئله 

را از ناحیه فقه اجتماعی مورد توجه قرار نداده ایم.
وی بــا ذکر اینکه در کنــار فقه اجتماعــی، فقه نظام هم 
مطرح می شــود، گفت: مقصود من از نظــام یک مجموعه 
احکام منســجم و هدفمند اســت. تصور من این است که 
دین اســالم برای اداره امور اقتصادی یک مجموعه احکام 

منســجم و هدفمنــد دارد کــه بــه آن 
نظــام اقتصادی اســالم می گوییــم. برای 
اداره امــور فرهنگــی هــم همیــن  طور؛ 
 اســم این نظام فرهنگی اســالم می شود. 
نظام سیاسی، نظام علمی، نظام آموزشی، 
نظام پژوهشی و... هم به همین ترتیب قابل 
استخراج است؛ الزمه کمال دین اسالم این 
اســت که این  گونه باشد. مجموعه احکام 
طبعــاً نمی توانند بی ارتباط با هم باشــند؛ 
باید احکامی باشــند که هدف مشخصی را 
دنبال می کنند. شیوه برخورد فقهای ما در 
این 100 ســال اخیر که البته از مشروطه 
تاکنون بیش از 100 سال است، با مسائل 
جدید و مسائل فقه اجتماعی چگونه بوده 
است؟ پاسخ این اســت که شیوه برخورد 
جزیره ای بــوده؛ مثل همان شــیوه رایج 
کتاب های فقهی که مســئله، مسئله است؛ 
در باب بانک، بیمه و... به صورت مســئله، 

مسئله موضوع را بررسی کرده اند.

 با نگاه جزیره ای، در زمینی که »
غربی ها طراحی کرده اند، بازی می کنیم

ارسطا در توضیح آسیب جزیره ای بررسی کردن، اظهار کرد: 
این شــیوه ما را از یک نکته غافل می کند و آن اینکه این ها 
برای ما به شکل یک مسئله طرح شده، اما در نزد طراحان و 
تدوین  کنندگانش جزئی از یک منظومه منسجم را می سازد. 
غربی ها اجزائی را کنار هم چیده اند و یک دستگاه منسجم 
را تعریــف کرده اند که یک جزئش بانک اســت. اگر به این 
توجه نداشــته باشــیم، وقتی به بانک می پردازیم، فقط به 
عنوان یک مســئله بریده از ســایر مســائل به بانک توجه 
می کنیــم؛ نتیجه اش این می شــود که مــا در زمینی که 
دیگــران برای ما طراحی کرده اند، بــازی می کنیم. در نگاه 
تجزیه ای، ســاختاری که اســالم برای اداره امور به ما داده 

را مورد التفــات قرار نمی دهیم و نمی توانیم نظام اقتصادی 
اسالم را اســتخراج کنیم؛ اگر نتوانستیم حکمش را بدست 
بیاوریم، سعی می کنیم با احکام ثانویه مسئله را حل کنیم؛ 

یعنی به معنای واقعی کلمه داریم وصله پینه می کنیم.
وی به مجادالت مربوط به قانون کار در آغاز انقالب پرداخت 
و بیان کرد: نمی توان صرِف بسنده کردن به عنوان مصلحت 
و احاله دادن مســئله به اختیارات فقیــه، آن را حل کرد؛ 
همچنین ضرورت آشــنایی فقیه با علوم تخصصی مختلف 

وجود دارد و این آشنایی در استنباط های او مؤثر است.

مقصود از وجود مستقِل جامعه»
اســتاد حوزه علمیه قم گفت: آیا عنــوان جامعه صرفاً یک 
عبارتی اســت که به کار می بریم و کنار هــم قرار گرفتن 
مردم را جامعه می دانیم یا معنای دیگری مدنظر اســت؟ به 
نظــر ما معنای دیگری وجود دارد؛ جامعه دارای یک وجود 
تکوینی که مســتقل از افراد تشکیل دهنده اش باشد نیست 
اما به عنوان یک وجود مستقل عرفی دارای آثاری است که 

این آثار هم از نظر عقالیی قابل تشخیص است. 
وی افــزود: تکالیفی کــه متوجه جامعه می شــود، به نحو 
وجوب کفایی اســت؛ یعنی آن  قــدر باید افرادی در جامعه 
ایــن وجوب را به اجرا بگذارند که گفته شــود، این جامعه 
پایبند به این تکلیف اســت؛ عرفاً این  گونه گفته شود؛ مثاًل 
جامعه مطلوب دینی، جامعه ای اســت که پایبند به صدقه 
باشــد. ِکی این  گونه می شــود؟ زمانی که تعداد زیادی از 
مردم آن جامعه اهل صدقه باشند. اینجا نیاز به تدبیر است؛ 
یعنی یکی از وظایف حکومت اســالمی آن اســت که این 
جامعــه را طوری اداره کند که ارزش های دینی مثل صدقه 
دادن، مواســات و... در جامعه رواج پیــدا کند. چگونه باید 
رواج دهد؟ باید بگوید مردم موظف اید صدقه بدهید؟ صدقه 
که واجب نیست. بر حکومت اسالمی واجب است از طریق 
سیاســت گذاری، این ارزش ها را در جامعه استقرار ببخشد، 
نــه از طریق جرم انــگاری. کاری کند مردم بــا اراده آزاد 
خودشان به این سمت حرکت کنند مثل راهپیمایی اربعین.

مقاصد شریعت، َمَحکی است برای سنجش صحت استنباط»
حجت االسالم والمســلمین ارســطا همچنین در پاسخ به 
اینکه آیا اصول فقه موجود برای نظام سازی کفایت می کند؟ 
گفت: تصور من این اســت چارچوبی کــه اکنون به عنوان 
اصول فقه می شناسیم، پاسخگوی فقه اجتماعی است. این 
چارچوب، چارچوب منظم و منقحی اســت؛ منتها عناصری 

باید اضافه شود، مثاًل عنصر مقاصد شریعت. 
فقهای ما در مواردی عماًل به مقاصدالشریعه توجه کرده اند 
اما اســمش را نیاورده اند چون هنوز در فقه ما تنقیح نشده. 
مثــاًل امــام)ره( در بحث ربا در کتاب البیــع می گویند که 
اســتفاده از حیل شــرعیه جایز نیســت. می گوید اگر خدا 
ربــا را حرام کرده به دلیل این بــوده که ظلم اقتصادی در 
جامعه واقع نشــود؛ چون در انتهای آیه تحریم ربا می گوید: 
»التَظلِمون و التُظلَمون«. امام)ره( اضافه می کند اگر کسی 
روی ایــن 100هزار تومان یک خودکار بگذارد و بعد بگوید 
این را به قیمت بیشــتر می فروشــم، ظلم منتفی شــده؟ 
تمســک امام به مقصد اســت، اما اســم مقاصدالشریعه را 
نمی آورد. مقاصدالشریعه چراغ راه است؛ یعنی َمَحکی است 

برای سنجش صحت استنباط.

حجت االسالم والمسلمین ارسطا در دهمین نشست هم اندیشی فقه حکومتی:  

نتیجه غفلت از فقه اجتماعی، ناکارآمدی در اداره جامعه است

غربی ها اجزائی را 
کنار هم چیده اند 

و یک دستگاه 
منسجم تعریف 
کرده اند که یک 

جزئش بانک 
است. اگر به این 

توجه نداشته 
باشیم، وقتی به 

بانک می پردازیم، 
نتیجه اش این 

می شود که ما در 
زمینی که آن ها 
برای ما طراحی 
کرده اند، بازی 

می کنیم

بــــــرش
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یادداشت شفاهی 

 آیت اهلل سیدمحمد سجادی عطاآبادی

 حکم خواندن »دعای فرج« در قنوت نماز ©
بر اساس فتوای رهبر انقالب

تسنیم: رهبــر معظم انقالب اسالمی به استفتایی دربارۀ حکم قرائت دعای فرج در 
قنوت نماز پاسخ دادند. حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در پاسخ به این پرسش که 
»آیا در قنوت نماز می توان دعای فرج »اِلهی َعُظَم الَْبالَُء« را قرائت کرد؟«، می فرمایند: 
خواندن دعای مذکور تا جایی که مخاطب خداست اشکال ندارد اما مابقی که مخاطب 

غیر خداست، جایز نیست و سبب بطالن نماز می شود.
گفتنی است در بخشی از این دعا خطاب، از خدا به غیر خدا و امام معصوم)ع( می رسد 
َُّکما کافِیان...«. ُد اْکِفیانِی َفإِن ، یَا َعلِیُّ یَا ُمَحمَّ ُد یَا َعلِیُّ و چنین عرضه می داریم: »یَا ُمَحمَّ

آگهی اصالحی
پی��رو آگه��ی 9202- 13989189/12/15- 1398/11/30 روزنامه قدس موض��وع آگهی قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی شهرس��تان تایباد در مورد ملکی خانم طیبه حیدری 
مس��احت مل��ک براب��ر رأی اصالح��ی ش��ماره 13960306015001565 – 1399/3/29 از 268 مترمربع به 

286/80 مترمربع اصالح گردید.آ-9903217
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(
برابر درخواست بانک ملت شعب استان خراسان شمالی وارده به شماره 99/3765- 1399/03/20 نسبت به مزایده 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت دویست و پنجاه متر مربع)250( دارای پالک ثبتی 1669)یکهزار و ششصد 
و ش��صت و نه( فرعی مفروز و مجزا ش��ده از 380، 381، باقی مانده 402)سیصد و هشتاد، سیصد و هشتاد و یک و 
باقی مانده چهارصد و دو( فرعی از 139)یکصد و س��ی و نه( اصلی واقع در بخش دو بجنورد که س��ند مالکیت آن 
ذیل ثبت 58229 صفحه 152 دفتر 362 بخش مزبور به نام آقای آش��ر محمد ایزدی فرزند مهدی به ش��ماره ملی 
5919840250و ش��ماره  شناس��نامه 1 وثیقه گذار پرونده اجرائی کالسه 139704007141001366 و به شماره 
بایگانی 9701523 صادر و تس��لیم شده است و برابر سند رهنی شماره 16206-1396/11/05 تنظیمی دفترخانه 
اس��ناد رسمی ش��ماره 14 بجنورد در قبال مبلغ 1/300/000/000 ریال در رهن بانک ملت قرار گرفته، محدود به 

حدود زیر:
ش��ماالً: به طول 10 متر پی دیواریس��ت به ممر عام، ش��رقاً: بطول 25 متر پی دیوار به پی دیوار 1667 مجزی شده 
، جنوباً: بطول 10 متر پی دیواریس��ت به پی دیوار 1670 فرعی مجزی ش��ده، غرباً : بطول 25 متر پی دیوار به پی 

دیوار 1671 مجزی شده.
که توسط کارشناس مورد ارزیابی قرار گرفته و ششدانگ پالک مذکور به مبلغ 5/600/000/000 ریال) پنج میلیارد و 
ششصد میلیون ریال( برآورد شده و نظریه ارزیابی قطعی گردیده است ملک در روز یکشنبه مورخه 1399/04/29- از 
ساعت 9 تا 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد واقع در بجنورد خیابان شریعتی شمالی جنب اداره 
پس��ت قدیم به مزایده گذاش��ته می ش��ود، خریداران می تواننددر وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شده 
و در جلس��ه ش��رکت نمایند، مزایده فقط در یک نوبت برگزار می گردد و از مبلغ پنج میلیارد و شش��صد میلیون 
ریال)5/600/000/000 ریال( ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی از طرف خریدار نقداً می ش��ود و طبق ماده 
136- اصالح آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت 
و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را 
به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت 
عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشدو نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز 

اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
مشخصات ملک مطابق نظریه کارشناس مشخصات ملک: ملک مذکور به صورت ششدانگ عرصه و اعیان یک باب 
منزل مسکونی به مساحت 250 متر مربع که در آن اعیانی در سه طبقه) دو طبقه باالی پیلوت( برابر پروانه ساختمانی 
ش��ماره 58295 مورخه 1389/01/22 و برگه استعالم شهرداری بجنوردبه شماره 148069 مورخه 1396/09/28 
که زیر بناب پیلوت 161 متر مربع با کاربری انباری پارکینگ و راه پله می باشد و در زمان بازدید دو باب اتاق 3*5 
و 3*4 در پیلوت احداث شده است و طبقه اول و دوم هریک به مساحت زیر بنای 161/5 متر مربع با اسکلت بتنی 
و س��قف تیرچه بلوک احداث شده اس��ت و در حال حاضر در تصرف پسران آشر محمد ایزدی می باشد ساختمان 
با بنای س��نگ از ضلع ش��مال و جنوب و سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی می باشد کف پیلوت 
موزاییک فرش و کف هال در طبقات اول و دوم س��رامیک با درب های چوبی و پنجره های یو پی وی س��ی است و 
قدمت بنا حدود 8 سال می باشد آدرس ملک به نشانی بجنورد – شهرک فرهنگیان- کوی ارتش خیابان رودکی، 
رودکی 12، پالک 12 می باش��دتوضیح اینکه طبق اعالم بس��تانکار ملک فوق تا تاریخ 1399/11/08 دارای اعتبار 

بیمه می باشد، آ-9903209
حمید عزیزی  - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی دعوت افراز
چون آقای موسی درویش زاده سرسنگی فرزند ابراهیم احدی از مالکین مشاعی پالک 831 فرعی از 1- اصلی واقع   
در بخش2 سیستان شهرستان زابل میدان امام رضا بطرف اسالم اباد کوچه اول سمت راست طبق درخواست شماره 
102/2012- ز  مورخ 1399/2/29 تقاضای افراز سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک 
مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی 
دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم 
االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند 

دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1399/4/26 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور 
حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع 

ازانجام عمل افراز نخواهد شد. آ-9903208  م الف:277  تاریخ انتشار :دوشنبه  1399/4/16 
مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای منیرایران فر   دارای شناس��نامه   0942216210  به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه  127   از 
این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالفضل ایران فر  به شناسنامه   
1062304950  در تاریخ  1399/4/10   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
1.   منیر ایران فر   فرزند ابوالفضل   کد ملی  0942216210  ت.ت  1343/10/1  نسبت فرزند مرحوم  

2. محسن ایران فر   فرزند  ابوالفضل   کد ملی   0702371718  ت.ت  1341/9/13   نسبت فرزند مرحوم 
3. رضا ایران فر   فرزند ابوالفضل   کد ملی  1062641922   ت.ت  1339/6/30  نسبت فرزند مرحوم    

4.  مسعود ایران فر   فرزند ابوالفضل    کد ملی   2296040934  ت.ت  1345/9/15   نسبت فرزند مرحوم
5 . منصور ایران فر   فرزند ابوالفضل    کد ملی   1062695259  ت.ت  1348/6/12  نسبت فرزند  مرحوم

6. منیژه ایران فر  فرزند ابوالفضل  کد ملی   2298047154   ت.ت   1359/6/24 نسبت  فرزند  مرحوم
7 . مینا ایران فر   فرزند ابوالفضل   کد ملی  2295403881  ت.ت 1356/9/14   نسبت  فرزند  مرحوم          

8 . مریم ایران فر   فرزند  ابوالفضل کد ملی   2296908624  ت.ت  1357/11/21 نسبت فرزند مرحوم 
9. مهران ایران فر  فرزند  ابوالفضل  کد ملی 2295553962  ت.ت 1361/11/25  نسبت فرزند مرحوم 

10. مژگان ایران فر  فرزند ابوالفضل کدملی 2297008279  ت.ت 1361/1/15  نسبت فرزند مرحوم 
11. آریانا ایران فر  فرزند ابوالفضل  کد ملی  1051365716 ت.ت 1386/5/25 نسبت فرزند  مرحوم 
12.  اهورا ایران فر فرزند  ابوالفضل  کد ملی 1051256135 ت.ت  1384/12/6 نسبت فرزند  مرحوم 

13. رقیه ایروانی فرزند علی اکبر کد ملی 1062415442 ت.ت 1316/2/1 نسبت همسر مرحوم 
14 . فاطمه جعفری فرزند علی کد ملی 2432392396 ت.ت 1324/10/16 نسبت همسر مرحوم 
15 . معصومه زحمتکش فرزند علی اکبر کد ملی 5749034127 ت.ت 1355/6/20 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-9903203
سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهر خرو 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای محمد رضا قدمیاری  دارای شناسنامه   5749191133  به شرح دادخواست به کالسه  26  
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان  قربان  قدم یاری    به 
شناس��نامه   571 در تاری��خ  1374/11/20   در اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به   
1.   محمد رضا  قدمیاری   فرزند قربان   کد ملی  5749191133  ت.ت  1347/2/1  نسبت فرزند مرحوم  

2.  علیرضا  قدمیاری    فرزند  قربان   کد ملی   5749671347  ت.ت  1339/3/3  نسبت فرزند مرحوم 
3. زهرا   قدمیاری    فرزند  قربان  کد ملی  5749180093  ت.ت  1337/5/8  نسبت فرزند مرحوم    

4. سکینه   قدمیاری   فرزند قربان   کد ملی   5749213307  ت.ت  1345/11/1   نسبت فرزند مرحوم
5 .  زکیه   قدمیاری  فرزند قربان     کد ملی   5749203972  ت.ت  1352/1/2  نسبت فرزند  مرحوم
6. مریم  قدمیاری    فرزند قربان  کد ملی   4910029427   ت.ت  1349/11/28نسبت  فرزند  مرحوم

7 . مهدی قدمیاری   فرزند قربان  کد ملی  4910863818  ت.ت 1352/7/18   نسبت  فرزند  مرحوم          
8 . معصومه  قدمیاری  فرزند قربان کد ملی   4910867848  ت.ت  1354/6/28  نسبت فرزند مرحوم 

9. علی قدمیاری فرزند قربان ش.ش  10679 ت.ت 1358/5/24 نسبت فرزند مرحوم 
10. مرضیه قدمیاری فرزند قربان کدملی 4910892656 ت.ت 1362/1/1 نسبت فرزند مرحوم 

11. فاطمه مرشدلو فرزند مرتضی قلی کد ملی 5749502368 ت.ت 1309/9/10 نسبت همسر مرحوم 
12.  رضوان یزدی کاهانی فرزند غالمرضا ش.ش 8512 ت.ت 1332/7/23 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-9903204
سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 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 دربخش16 یزد- سانیج و توابع
317 فرعی از24 - اصلی – خانم فاطمه خانی س��انیج نس��بت به ششدانگ خانه بطور مفروزقسمتی از پالک ثبتی 

برابربه مساحت 143 مترمربع بموجب رای شماره 139960321006000533 مورخ
1399/03/21 واقع درسانیج تفت خریداری عادی ازمحمدعلی دهقانی سانیج مالک رسمی 

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین 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-9903201

تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1399/04/16
تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه 1399/04/31

امیر حسین جعفری ندوشن  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

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
935 فرعی از4935 - اصلی – آقای ابوالفضل حسن زاده مهدی آبادی نسبت به ششدانگ خانه بطورمفروزقسمتی از 

پالک برابربه مساحت 226/30 مترمربع بموجب رای شماره 139960321006000418 مورخ
1399/03/08 واقع درشهرک شهید صدوقی تفت خریداری عادی ازهانیه السادات میر کریم زاده وعباسعلی حسن 

زاده مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین 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.9903202

تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1399/04/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1399/04/31

امیر حسین جعفری ندوشن 
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

اداره ثبت اسناد و امالک حوره ثبت ملک بهار
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهای فاقد سند رسمي

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای شماره 139960326007000221 مورخه 1399/2/25 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسن عظیمی موفق فرزند نصراله  به شماره شناسنامه 15 صادره از بهار دراعیانی شش 
دانگ یک باب خانه کلنگی به مساحت 127/39 متر مربع پالک 11030 فرعي از 1242 فرعی از 139 اصلی واقع 
در بهار بخش چهارهمدان خریداری برابر قولنامه عادی از عنایت اله رجبی محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاس نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.)م الف 153( آ-9902501
 تاریخ انتشار نوبت اول 1399/4/1       تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/4/16

رئیس ثبت اسناد و امالک بهار - هادی یونسی عطوف

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی 

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

برابر راي شماره 99/270مورخ 19 /03/ 99هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرف مالکانه بالمعارض متقاضي آقای داریوش 
کرمی  فرزند عیسی  بشماره شناسنامه  432صادره ازاسدآباد درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 
95525/21 متر مربع در قسمتي از پالک 1/1 اصلی خسروآباد واقع دراسدآباد اراضی خسروآباد خریداري با واسطه از 
مالکان رسمي آقایان عیسی کرمی و اهلل یار کرمی  محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 90( آ-9902511
تاریخ انتشار اول : 1399,4,1               تاریخ انتشار دوم  1399,4,16

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

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

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون (

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

مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی شماره 139960313006000505 مورخه 1399/03/22 تقاضای آقاي نصراهلل حیدري قرخلو 
فرزند اس��داهلل مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه قسمتی از پالک 2658 فرعي از یک 
اصلی بخش 14 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری ش��ده از آقاي علي علي پور و 
محب عبدزاده پرونده هیأت 857 – 98 به مساحت 30 / 168 مترمربع که برای آن پالک 29205 فرعی 

تعیین شده است . آ-9902512
تاریخ انتشار نوبت اول : یک شنبه 1399/04/01       تاریخ انتشار نوبت دوم : دو شنبه 1399/04/16 

قنبر محمد وند  -   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیئت موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی 

برابر رای شماره 139960318603000495مورخ 1399/01/28 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
خانم مهین شریفی کیا سرائی فرزند عزت به شماره شناسنامه 42 صادره ازرامسر در قریه خسبخ  در ششدانگ یک 
قطعه زمین مش��تمل بر ساختمان به مس��احت 88/26 متر مربع پالک فرعی 21816 از اصلی 12 مفروز مجزی از 
پالک 470 باقیمانده از اصلی 12 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای نوروز علی پیرو کسبخی  

محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 544 آ-99002495
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/04/16 
حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
اقای مجتبی خائی فرزند مهدی ، به صورت ششدانگ یکقطعه زمین مزورعی ، به مساحت 264 متر مربع ، از پالک 
4111 فرع��ی و همچنی��ن 12454 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس از خریداری مع الواس��طه از آقای محمد 

حسین فصل جوان � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � شهرک بسیجیان � خیابان زعفرانیه 5
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 
مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-99002494

تاریخ انتشار نوبت اول:   01/ 1399/04       تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/04/16
محمود جهانی مهر  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس
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 نتیجه بی توجهی به شایسته ساالری است
مشــکالت اقتصادی بخش زیادی از مــردم را گرفتار کرده و تورم و 
بیکاری در کنار ســهم ناچیز درآمدی خانوارها، حجم مشکالت را به 
شــدت افزایش داده است. عدم تناســب بین درآمدها و تورم موجب 
شده معیشــت مردم در وضعیت بی مانندی قرار بگیرد به نحوی که 
یک خانواده چهار نفره به شــرط برخورداری از منزل مســکونی و 
عدم پرداخت اقســاط چندانی، با درآمد بیــن 5 تا 6 میلیون تومان 
همچنان نمی توانند زندگی معمول معقولی در شأن و کرامت انسانی 

داشته باشند.
قطعاً یک خانواده چهار نفره مستأجر در شهرهای بزرگی چون تهران 
با مشــکالت عدیده ای مواجه می شوند حتی اگر بین 5 تا 6 میلیون 
تومان درآمد داشــته باشند. واقعیت این اســت که سطح درآمدی 
همه خانوارها به این میزان نیســت؛ بنابراین فشارهای متعددی که 
به خانوارها وارد می شــود جامعــه را در وضعیت بغرنج و خطرناکی 
در آستانه عصبانیت ها، خســتگی ها، ناکارآمدی ها و اعتراض ها قرار 
می دهــد. کاهش درآمد و تنگناهای معیشــتی که منجر به افزایش 
تنش و استرس می شــود در عرصه کار و تالش به کاهش بهره وری 
در کار می انجامــد. یکــی از مهم ترین دالیلی کــه در اقتصاد و در 
بین همه کشورهای توســعه یافته ثابت شده منجر به افزایش تولید 
می شــود، ارتقای بهره وری اســت، در حالی که نبود امنیت شغلی و 
درآمدهای کم، میزان بهره وری را در بخش های مختلف بازار کار به 
شدت کاهش داده است؛ چرا که یکی از مهم ترین ستون های ارتقای 
بهره وری، دریافت دستمزد مناسبی است که با آرامش بخشی به مرد 
یا زن سرپرســت خانوار، منجر به افزایش اطمینان از آینده کاری و 

زندگی می شود.
 بنابراین در بهره وری کار تأثیر بسزایی از خود به جا می گذارد.

در حالی که مســئله بهره وری، مؤلفه مهم و تأثیرگذاری در افزایش 
تولید اســت، متأســفانه در ایران به این موضوع به هیچ وجه توجه 
نمی شــود. اســتخدام در دســتگاه های کشــور اعم از اقتصادی یا 
غیراقتصادی نشان می دهد براساس شایسته ساالری و تخصص نیست، 
بلکه عمدتاً براســاس مالحظات سیاسی اســت. بی تردید ورود افراد 
غیرکارشناس و غیرمتخصص به بخش های مختلف اقتصادی، کاهش 
بهره وری را افزایش می دهد.پایین بودن دستمزد مردم، عالقه به کار 
کردن، ارائــه کار و تولید باکیفیت را تحت تأثیر قرار می دهد، به این 
معنا که فرد دیگر عالقه ای به کارکردن به معنای کار با بهره وری باال 
ندارد؛ بنابراین برای تأمین هزینه زندگی به مشاغل دیگری به عنوان 
شــغل دوم و سوم رو می آورد، یعنی پس از یک شیفت کاری مجبور 
به حضور در شــیفت کاری بعدی می شود. چنین روالی در زندگی، 
فرصت رســیدگی به خانواده را از والدین می گیرد؛بنابراین افزایش 
شکاف بین نسلی درون خانوارها از اینجا کلید می خورد. شواهد نشان 
می دهد از اوایل دهه 70 با افزایش نرخ تورم و تبعات و پیامدهای به 
هم ریختگی اقتصاد، شکاف بین نسلی در ایران به شدت افزایش یافته 
اســت؛ چرا که دستمزدهایی که به نیروی کار داده می شود به هیچ 
وجه کفاف تأمین حداقل های زندگی را نمی دهد؛بنابراین زن و مرد 
دوشــادوش هم مجبور به کار بیرون از منزل هســتند و این شرایط 
برای زنان سرپرســت خانوار به شدت سخت تر می شود. هنگامی که  
فرصت رســیدگی به زندگی انســانی از مردم گرفته می شود، وقتی 
برای تفریح و اوقات فراغت، رشد قابلیت ها و ظرفیت های انسانی برای 
اعضای خانواده باقی نمی ماند؛ بنابراین ناتوانی مدیران در اداره اقتصاد 
کشــور، ضعف کارآمدی و بی توجهی آن ها به مســائل مهمی که در 
اقتصاد زنجیروار حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی را 
درگیر می کند، تبدیل به داســتان غمباری شده است که با افزایش 
شکاف بین نســلی و آمار جرم و جنایت، جامعه را در شرف وضعیت 

بحرانی خاصی قرار داده است. 

دولت بورس امالک و مستغالت را در هفته جاری راه اندازی  می کند

»خانه «  متری چند؟
 اقتصاد/زهرا طوسی  بورس امالک و مستغالت 
این هفته در حالی کلیــد می خورد که دولت آن را 
عامل توســعه پروژه های عمرانی در بخش مسکن 
دانسته، بورسی ها آن را راهی برای جذب نقدینگی 
قلمداد کرده و کارشناسان آن را به مزایده ای بزرگ 

برای امالک دولتی شبیه می دانند.
دولت که قرار است بورس امالک و مستغالت را در 
هفته جاری راه اندازی کند، می گوید: در این بورس 
فقط به دنبال تولید انبوه مسکن، اجرای پروژه های 
ســودآور عمرانی و کاهش قیمت تمام شده ساخت 
از طریق قرار گرفتن ارکان مختلف )دولت و نهادهای 
عمومی و غیردولتی، شرکت های پیمانکاری و منابع 
نقدینگی موجود در کشــور( در کنار یکدیگر  برای 
توسعه بخش مســکن و پروژه های عمرانی سودآور 
است.بورســی ها نیز امیدوار هســتند با راه اندازی 
پنجمین بورس کشور استقبال زیادی از سوی مردم 
برای پذیره نویســی و نیز فعاالن صنعت و نهادهای 
مالی صورت گیــرد و بخش زیادی از نقدینگی های 
خرد در دســترس مردم  بدین وســیله جذب شود. 
آن ها عرضه متری مســکن را به منزله بیمه کردن 

سرمایه های مردمی در برابر افزایش تورم می دانند.
اما کارشناسان اقتصادی از آنجا که مسکن را کاالیی 
ناهمگن می دانند، راه اندازی چنین بورسی را در عمل 
چیزی شــبیه مزایده های امالک نهادهای دولتی، 
عمومی و خصوصی عنــوان می کنند با این تفاوت 

که مزایده امالک با ســازوکار بازارسرمایه، نسبت به 
تشریفات مزایده های مرســوم که در فرایند قرائت 
پاکات پیشــنهاد همواره بیم مفســده وجود دارد، 
شفافیت بیشتری دارد. این در حالی است که موارد 
بســیاری در ســازوکار معامالت این بورس مبهم و 

نامعلوم مانده است.

ساز و کار مبهم عرضه امالک دولتی»
وزیر اقتصاد چند روز پیش از عرضه امالک نهادهای 
عمومــی در بــورس امالک صحبــت و اعالم کرد: 
بسیاری از سازمان ها همچون بنیاد مستضعفان، بنیاد 
شهید، ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، تأمین اجتماعی 
و دانشگاه آزاد اعالم آمادگی کردند تا امالک خود را 
در ایــن بورس قرار دهند. پس از آن علی صحرایی، 
مدیرعامل بورس تهران نیز با تأیید ســخنان وزیر 
اقتصاد گفت: نهادهای عمومی مانند بنیاد مستضعفان 
و ستاد اجرایی فرمان امام)ره( اراضی زیادی در اختیار 
دارند. از ســوی دیگر انبوه سازان پرقدرتی در کشور 
داریم که نیاز به منابع نقدینگی دارند. از طرف دیگر 
نقدینگی ُخرد هم در دســت مردم زیاد است که با 
راه انــدازی این بورس، منابع مالــی ُخرِد در اختیار 
مردم، به پروژه های انبوه ســازی متصل می شود،اما 
دستگاه هایی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امــام)ره( و دانشــگاه آزاد، تاکنون 
شفاف سازی در خصوص تعداد امالک و دارایی های 

غیرمنقول خود نداشته اند.
ضمن اینکه تا زمانی که ســامانه امالک و اســکان 
راه اندازی نشــود، چگونه می توان از شــفافیت در 
معامالت بورس مســکن سخن گفت. چه تضمینی 
است تا این بورس به محلی برای سفته بازی دالالن 
تبدیل نشــود. همچنین برخــی نهادهای عمومی 
حمایتی، امالک مازاد خــود را برای خانه دار کردن 
اقشــار مســتضعف و دهک های یــک و دو جامعه 
اختصاص داده اند؛ آیا قرار اســت نحوه عرضه امالک 
مســکونی این نهادها در بورس تشــریح شود؟ نوع 
کاربری امالک دستگاه های عمومی که قرار است به 
بورس امالک بیاید، مسکونی است یا اداری؟ از سوی 
دیگر، زیرساخت قانونی عرضه امالک دستگاه های 
دولتی و عمومی در بــورس کاال که به صراحت در 
قانون به صورت مزایده ذکر شده، چگونه قرار است 

ظرف کمتر از یک هفته اصالح شود؟

سازوکار »اوراق سلف موازی استاندارد« »
برای بورس مسکن

پیش از این نیز محمود محمــودزاده، درباره بورس 
مســکن، از مذاکره با ســازمان بورس و اوراق بهادار 
برای فعال کردن ابزار نوین بازارسرمایه شامل »اوراق 
سلف موازی اســتاندارد« با سازوکار بورس کاال خبر 
داده بود. »اوراق ســلف موازی «، ابزاری است که در 
بورس کاال برای خرید و فروش دیگر کاالها همچون 

فوالد و نیز پیش خرید فراورده های نفتی و همچنین 
محصــوالت نیروگاه ها در بورس انرژی فعال شــده 
بود، اما اینکه پروژه های مســکنی و انبوه سازی نیز 
با اســتفاده از این اوراق پیش فروش شوند، مشخص 
نیست که آیا همان اجرای قانون پیش فروش است 
یا قرار است سرمایه گذار و دارنده اوراق سلف موازی، 
واحدی که موجود نیست و از ویژگی های آن اطالعی 

ندارد، پیش خرید کند؟

هدف دولت از طرح بورس امالک »
با وجــود اصرار مقامــات اقتصــادی در خصوص 
راه اندازی بورس امالک و مستغالت در هفته جاری، 
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی در اظهارنظری، 
راه اندازی سریع بورس امالک و مستغالت را اقدامی 
پیچیده توصیف کرده که نیاز به زمان دارد و تأکید 
کرده اســت این بــورس نمی تواند به این ســرعت 

راه اندازی شــود. برخی کارشناسان معتقدند، دولت 
موضــوع بورس امــالک را در حالی که هیچ برنامه 
مدون و دستورالعمل دقیقی برای معامالت مسکن 
در بورس طراحی نکرده، برای ساماندهی بازار مسکن 
و جلوگیری از افزایــش بی ضابطه قیمت ها مطرح 
نکرده است بلکه هدف دولت این بوده که با استفاده 
از تبلیغات و مانور  روی بورس مســکن آن هم در 
دوره ای که بورس به شــدت مورد توجه مردم است، 
توجه ها را از بخش مســکن به ســمت بازارسرمایه 
منتقل تا بتواند جریان روانی بازار مسکن را کنترل 
کند. خوب است بدانید چنان که مسئوالن مربوط در 
بورس گفته اند، بورس مسکن و امالک به اقدام های 
زیرساختی از سوی سازمان های ذی ربط نیاز دارد تا 
از طریق اتصال زیرساخت فناوری های موجود آن ها  
بشود این خدمت الکترونیکی را راه اندازی کرد. در زیر 

اظهارات کارشناسان در این زمینه را بخوانید.

ممنوعیت واردات ۲هزار و 500 تعرفه ردیف کاالیی   میزان:  مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با بیان اینکه در حوزه واردات مجموعه سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
آن است که به غیر از سه قلم مواد اولیه کارخانجات، کاال های اساسی، تجهیزات و ماشین آالتی که در داخل کشور تولید نمی شود، با هر گونه واردات مخالفت نماید، این در حالی است که در سال گذشته بیش از  یک هزار 

و 500 تعرفه ردیف کاالیی مسدود شده و امسال در سه ماه اول نیز ۲هزار و 500تعرفه ردیف کاالیی که مشابه تولید داخلی دارند یا کاالی غیرضروری به حساب می آیند، ممنوع شده اند.
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یادداشت

 حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه  الزهرا)س(

 دوشنبه 16 تیر 1399  14 ذی القعد ه 1441 6 جوالی ۲0۲0  سال سی و سوم   شماره 9۲86

/ع
99
03
22
4

ب���رگ س���بز خ���ودرو وانت پی���کان رنگ سفیدش���یری 
روغنی مدل  1389 به ش���ماره موت���ور 11489016667 
و ش���ماره شاس���ی NAAA46AA0A117121 به شماره 
انتظامی 644 ط 57 ایران 32 به مالکیت محمد ولی 
صادقی اماموردیخان مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز، سند کمپانی خودروی پژو 405 مدل 1384 
رن���گ نق���ره ای به ش���ماره انتظامی 635ه����67 ایران 
36  ش���ماره موتور 12484016031 و ش���ماره شاس���ی 
13201120 ب���ه مالکی���ت مصطف���ی زنگوی���ی مفق���ود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
03
23
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز ،س���ند ماشین ،س���ند کمپانی نوع سواری 
سیس���تم س���یتروئن تی���پ زانتی���ا اس ایک���س2000 
نام مالك:حمی���ده باقرزاده فاروجی ش���ماره موتور : 
00045958 شماره شاسي S1512281105530 شماره 
پ���اك :74ایران176ق36 مدل 81 مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد .

,ع
99
03
23
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

تی���پ  پ���ژو  سیس���تم  س���واری  ن���وع  س���بز  ب���رگ 
مش���مول  حس���ینعلی  مال���ك:  ن���ام   405GLXI
ش���ماره موت���ور : 12488079005  ش���ماره شاس���ي 
NAAM11CA49K962696 ش���ماره پ���اك :12ای���ران 
677م28 م���دل 88 مفقود گردی���ده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد . ,ع
99
03
19
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل برگ س���بز خودروی س���واری پژو 405 به شماره 
انتظام���ی 52 ای���ران 422 ج 36 و ش���ماره شاس���ی 
16227847  و ش���ماره موتور 12484202765 متعلق 
به سرکارخانم حمیرا کلندرزهی پور مفقود گردیده و 

ازدرجه اعتبار ساقط میباشد .

,ع
99
03
24
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

دانش����نامه،ریز نم����رات و مج����وز تحوی����ل 
دانشنامه پزشکی عمومی اینجانب سیده 
نفیس����ه هوشیار حس����ینی ش ن 121569 

مفقود شده و فاقد اعتبار میباشد.
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی تجدید مناقصه عمومی نوبت )اول(
ش��هرداری پیش��وا باس��تناد مجوز ش��ماره 99/64/ش ص-99/2/14ش��ورای اسالمی شهر 
براس��اس ردیف 20101002درنظردارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی جهت تکمیل پروژه 
پارک بانوان )دیوارکش��ی،جدول وکفپوش کل مجموعه،تکمیل س��رویس بهداشتی واجرای 
تاسیسات( اقدام نماید لذاازمتقاضیان واشخاص حقیقی وحقوقی دعوت به عمل می آید به 
مدت ده روز پس ازانتش��ارآگهی نوبت دوم جهت کس��ب اطالع بیشترو دریافت فرم شرایط 
ش��رکت در مناقص��ه وارائه قیمت به مع��اون اداری ومال��ی وامور قراردادها ی ش��هرداری 

مراجعه نمایند تلفن تماس :  36721802و36734420- 021   
,ع   غالمرضا حبیبی - شهردارپیشوا

99
03
23
4

آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت قاشق چنگال درسا )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 44394 و  شناسه 

ملی 10380602560

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران محترم 
شرکت قاشق چنگال درسا )سهامی خاص( 
دعوت به عمل می آید تا در جلس��ه مجمع 
عمومی عادی سالیانه که در ساعت 9  روز 
چهارش��نبه 1399/04/25 در محل مشهد 
خیاب��ان پاس��تور یک پ��الک 15 تش��کیل                   

می گردد, شرکت فرمایند. 
دستور جلسه : 

1-تعیین اعضاء هیئت مدیره 
ع هیئت مدیره 9
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
و  نگه��داری   ، تعمی��ر  ام��ور  نظ��ردارد 
راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی  

بیمارستان ابن س��ینا و دکتر حجازی  را از طریق مناقصه 
عموم��ی به بخش غی��ر دولتی واگذار نمای��د کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 2099000060000029، 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ه��ا، از طری��ق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )س��تاد( به نش��انی
انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه  گران در صورت 
ع��دم عضویت قبل��ی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواه��ی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 420.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حس��ابداری ش��بکه مذکور به نشانی : مش��هد -میدان 

بوعلی -جنب نقلیه آستان قدس تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/4/16

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/4/21

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/4/31
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/5/1

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان  مناقصه
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد امور تهیه م��واد اولیه ، طبخ 

و توزی��ع غذای بیمارس��تان طالقان��ی  را از طریق انجام 
مناقص��ه عمومی به بخش غی��ر دولتی واگ��ذار نماید.. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2099000060000028، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبلغ 1.500.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نش��انی : مشهد ،                 

سه راه فردوسی تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/16

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/04/21

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/04/31
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/05/1

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
نظردارد امور تعمیر ، نگهداری و راهبری 
تاسیس��ات الکتریکی و مکانیکی  شبکه 

بهداشت و درمان شهرستان سرخس را از طریق مناقصه 
عمومی به بخ��ش غیر دولتی واگذار نمای��د. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 2099000060000027، 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ه��ا، از طری��ق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )س��تاد( به نش��انی
انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه  گران در صورت 
ع��دم عضویت قبل��ی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواه��ی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 450.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حسابداری شبکه مذکور به نشانی : شهرستان سرخس 

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/4/15

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/4/21

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/4/31
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/5/1

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت معیار گستر توس ) سهامی خاص (

به شماره ثبت 10441 و شناسه ملی 
10380261620

مزبور  شرکت  سهام  صاحبان  کلیه  از  بدینوسیله 
العاده  دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی فوق 
که راس ساعت 8 صبح روز  دوشنبه 1399/04/30 
شهید  بلوار  در  واقع  شرکت  مرکزی  دفتر  محل  در 
کالهدوز )آبکوه 19 ( پالک 348 - طبقه اول کدپستی 
بهم رسانند. میگردد، حضور  9184644631 تشکیل 

دستورجلسه:
 ) اساسنامه  موضوع   ( اساسنامه   2 ماده  1-اصالح 

2-تغییر شعبه یا نمایندگی شعب 
3- تغییر آدرس 

که در صالحیت مجمع  و مصوبات  4-سایر تصمیمات 
عمومی فوق العاده میباشد.

هیئت مدیره شرکت
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 اداره کل فرهنگ و ارش�اد اس�امی استان خراس�ان رضوی در چارچوب 
آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش�ی از مقررات 
مال�ی دول�ت )2( و همچنی�ن آیین نامه اجرای�ی تبصره ۱۹ قانون بودجه س�ال 99 کل 
کش�ور در نظ�ر دارد تعداد ۱۴ مورد از پ�روژه ها و فضاهای فرهنگ�ی و هنری خود را 
به منظور س�رمایه گذاری در احداث ، تکمیل و بهره برداری با ش�رایط خاص از جمله 
تغییر کاربری بخشی از فضای اعطای تسهیات تلفیقی و یارانه سود ، به بخش خصوصی 
و تعاونی های دارای شرایط و توانمند الزم واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواست 
می گردد جهت اطاع از آیین نامه ها و قوانین مربوطه و لیست مراکز به آدرس پرتال 
www.khrz.farhang. gov.ir مراجعه و یا با شماره همراه 09155164231 تماس حاصل 

نمایند .
شناسه آگهی 902810/م الف 4438

فراخوان واگذاری

آگهی مزایده عمومی پروژه ارغوان
 

مدیریت پروژه ارغوان در نظر دارد برخی از اقالم اضافی س��اختمانی، تأسیس��اتی خود را 
به شرح ذیل

1- ضایع��ات آه��ن آالت 2- ورق و میلگرد 3- لوله و اتصاالت پوش فیت بی صدا 4- دیگ 
حرارتی مرکزی 5- لوله و اتصاالت گالوانیزه 6- لوله و اتصاالت سیاه

از طریق مزایده با ش��رایط نقد بفروش برساند. متقاضیان خرید می توانند برای بازدید از 
اموال مذکور و کس��ب اطالعات بیش��تر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگه شرایط شرکت 
در مزایده و اس��ناد مربوطه از تاریخ آگهی لغایت 1399/4/18 همه روزه از س��اعت 7/30 
لغای��ت -/14 ب��ه آدرس پروژه ارغوان واق��ع در بلوار وحدت- بین وح��دت 7 و 9- بلوار 

امیرالمؤمنین جنب مسجد امام هادی)ع( نگهبانی پروژه مراجعه نمایند.
تلفن 33687282 – 33697284

مهلت تحویل پاکت: تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخه 1399/4/22 می باشد. /ع
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظردارد امور تهیه و طبخ و توزیع غذای 

بیمارس��تان علوی را از طری��ق انجام مناقصه عمومی به 
بخ��ش غیر دولتی واگذار نماید. . کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000026، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 730.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نش��انی : مشهد ، 

خیابان امام رضا )ع( تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/14

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/04/19

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/04/29
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/04/30

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

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

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 8047475 هیئت اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض سید محسن هادی پور 
فرزند سید علی شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای ساختمان به مساحت 738 مترمربع قسمتی از پالک 22 
اصلی به کالسه 97,3696 واقع در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری شده از سند مالکیت مشاعی مالک رسمی محرز 
گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  م الف19902609   آ-9903268
تاریخ انتشار : نوبت اول : 1399,04,16    تاریخ انتشار : نوبت دوم : 1399,04,31 

شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی
 موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رس��می برابر رای ش��ماره 802996 هیئت اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سعید زرخانی 
لنگرودی فرزند عبداله ش��ش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 258,30 مترمربع قسمتی از 
پالک 21 اصلی به کالسه 98,3799 واقع در بخش 2 ثبت تنکابن خریداری شده از صفرپور قلی ازاری مالک رسمی 
محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.    م الف19902602  آ-9903269
تاریخ انتشار : نوبت اول : 1399,04,16 
تاریخ انتشار : نوبت دوم : 1399,04,31

شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی
 موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 8002962 هیئت اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مجتبی شعبانی 
نژاد فرزند یعقوب ش��ش دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر ساختمان به مساحت 21,40 مترمربع قسمتی از پالک 
4028 فرعی از پالک 1 اصلی به کالسه 97,2106 واقع در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری شده از سند مالکت مشاعی 
مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض 
برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  م الف  19902599  آ-9903270
تاریخ انتشار : نوبت اول : 1399,04,16

 تاریخ انتشار : نوبت دوم : 1399,04,31
شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی
 موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 8002997 هیئت اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی صابر اکبرپلنگی 
فرزند کامران شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 200 مترمربع قسمتی از پالک 19 اصلی 
به کالسه 98,1779 واقع در بخش 2 ثبت تنکابن خریداری شده ازابراهیم دهقان مالک رسمی محرز گردیده لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.     م الف:19902598  آ-9903270
تاریخ انتشار : نوبت اول : 1399,04,16      تاریخ انتشار : نوبت دوم : 1399,04,31

شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

کارشناس اقتصاد مسکن
مسائل مبهم بورس مسکن بسیار زیاد است »

اقتصاد  کارشــناس  قائدی،  علی 
مســکن تصریح کرد: با توجه به 
اینکه مکانیزم بورس مسکن هنوز 
نهایی نشده و نحوه قیمت گذاری 
آن، قیمــت پایه، نحوه عرضه امالک در بورس و… 
نهایی نشده، نمی توان فعالً درباره آن اظهارنظر کرد. 
یا اینکه ملک فروخته شــده، اگر دوباره بخواهد در 
بورس مسکن عرضه شود، معامالت ثانویه آن به چه 
صورت است؟ نحوه اختصاص تسهیالت مسکن به 
امالک قابل معامله در بــورس کاال، دریافت کننده 
اصلی تسهیالت مسکن برای واحدهایی که چند بار 
عرضه شده اند و این تسهیالت چگونه قابل انتقال به 
خریدار نهایی اســت و بســیاری موارد دیگر، اصاًل 

سازوکاری برایشان اعالم نشده است.

دبیر کانون انبوه سازان
بورس امالک یا جوالن خصولتی ها ؟»

فرشــید پورحاجــت، دبیر کانون 
انبوه ســازان گفت: این بورس ابزار 
خوبی برای تأمین مالی پروژه های 
انبوه سازی است؛ اما آیا صندوق های 
پروژه بورس امالک را شرکت های ساختمانی بانک ها 
تشــکیل می دهند یا انبوه ســازان متعلق به بخش 
خصوصی واقعی؟ اگر قرار باشد محلی برای خرید و 
فــروش امالک نهادهای عمومی و بانک ها باشــد و 
بنــگاه داری بانک ها را تقویت کنــد و محل جوالن 
خصولتی ها شــود، آینده خوبی ندارد؛ اما اگر برای 
بنگاه های بخش خصوصی تأمین مالی کند، می تواند 
اتفاق خوبی برای صنعت ســاختمان و انبوه سازی 
مسکن مصرفی باشــد تا هزینه های سرمایه گذاری 
آن ها که تا پیش از این بانک محور بوده، کاهش یابد.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک
اجاره مسکن؛ بحرانی ترین شرایط  ۵۰ سال اخیر »

حســام عقبایــی، نایب رئیــس 
اتحادیه مشاوران امالک، با تأکید 
بر اینکه وظیفه دولت است برای 
تأمین مســکن متناســب مردم 
برنامه ریزی کند، گفت: هم اکنون در وضعیت کاماًل 
بحرانی در بخش مســکن به  سر می بریم، بخش 
اجاره نیز بحرانی ترین شــرایط نیــم قرن اخیر را 
تجربه می کند، بر این اساس دولت باید به این امر 
ورود پیدا می کرد. وی افزود: براساس قواعد فقهی 
مانند تسلیط و... ، ورود به حوزه خصوصی امالک 
کار ســختی اســت و این کار مصوبات مجلس و 
تأییدیه شورای نگهبان را می خواهد، اما در شرایط 
کنونی مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در حکم 

قانون است.

عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید
ابالغ دستورالعمل جدید ترویج شهرک سازی »

هیئت مدیره  داوودپور،عضو  زهره 
شرکت عمران شــهرهای جدید 
ترویج  دستورالعمل جدید  گفت: 
شهرک سازی در کشور به تمامی 
ادارات کل راه و شهرســازی و شــرکت های تابعه 

شهرهای جدید در کشور ابالغ شده است.
 وی با تأکید بر اینکه ایجاد شــهرک به عنوان یکی 
از روش های مؤثر تأمین مســکن در شکل موقت و 
دائم در کشورها محسوب می شود، گفت: شهرک ها 
و شهرهای جدید هر دو به عنوان بازوهای سیاستی 
دولت ها می توانند نقشــی مهم در ایفای رســالت 
ســاماندهی نظام اســکان، تعادل بخشــی به پهنه 
سرزمین و همگرایی با رویکردهای توسعه ای داشته 

باشند.

عضو شورای عالی بورس
سهام عدالت و پشتوانه رهنی خرید متری»

شاهین چراغی، عضو شورای عالی 
بورس، با اشاره به اینکه امیدواریم 
بتوانیم ســهام عدالت را پشتوانه 
رهنــی افراد بــرای خرید متری 
مســکن قرار دهیم، گفت: درصدد هستیم از طریق 
ارتباط دارایی هــا با یکدیگر، امکان وثیقه گذاری در 
رابطه با حوزه مســکن را فراهم کنیــم.وی افزود: 
بسیاری از مردم عالقه ای به فروش سهام عدالت در 
اختیار خود ندارند، اما می توانند از گذاشتن دارایی 
خود به عنوان وثیقه در بخش مسکن استفاده کنند. 
چراغی گفت: بســیاری از مردم اکنون امکان خرید 
یک واحد مسکن را ندارند، اما از طریق عرضه متری 
مسکن، اوراقی را خریداری و خود را در برابر افزایش 

تورم بیمه می کنند.
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 به هیچ عنوان ترم آینده را بهمن آغاز نمی کنیم    ایسنا: دکتر غالمی، وزیر علوم گفت: به هیچ عنوان ترم آینده را بهمن آغاز نمی کنیم، چرا که با وقت و عمر دانشجویان سر و کار داریم و وقتی که می توانیم 
این موضوع را مدیریت کنیم چرا باید فضا را خالی و آن را به یک زمان دیگر موکول کنیم. ضمن اینکه مشخص نیست بهمن ماه شرایط شیوع کرونا بهتر خواهد شد. ما آمادگی کامل داریم با شرایط فعلی ترم آینده را 

شروع کنیم و فرار کردن از مشکالت و به آینده موکول کردن، کاری را درست نمی کند. 

جمعیت سفیدپوستان در آمریکا آب رفت©
تسنیم: به گزارش بلومبرگ، براساس 
تازه ترین گــزارش اداره آمــار آمریکا، 
اقلیت های نژادی و قومی این کشور کل 
رشد جمعیت آمریکا را طی دهه گذشته 
تشــکیل داده اند. این اطالعات بر تنوع 
رشد جمعیت آمریکا تأکید کرده است 
و نشان می دهد این روند ادامه خواهد 

داشــت، چون جمعیت سفیدپوست آمریکا پا به سن گذاشته است و نرخ پایین 
تولد سبب کاهش سهم آن ها از جمعیت این کشور می شود. تعداد سفیدپوستان 
غیر اسپانیایی تبار 61 درصد جمعیت آمریکا را در 2019 تشکیل می داد. تعداد 
آن ها 9هزار نفر نسبت به سرشماری 2010 کاهش یافته و به 197 میلیون نفر 
رسیده است. طی همین دوره، 10.1 میلیون نفر از اسپانیایی تبارها به جمعیت 
آمریکا اضافه شده اند. متوسط سن سفیدپوستان غیر اسپانیایی تبار تا 43.7 سال 
افزایش یافته که بیش از یک دهه باالتر از میانگین ســنی اسپانیایی تبارها از هر 
ـ آسیایی هم می شود. نژادی است که شامل سیاه پوستان و شهروندان آمریکاییـ 

از دست رفتن حس بویایی و چشایی؛ معضل ابتال به کرونا©
فارس: به گزارش دیلی میل، براســاس 
نتایج یک بررســی، حداکثر 10 درصد 
از بیماران کووید 19 که حس بویایی و 
چشایی خود را از دست می دهند، ممکن 
است حتی تا یک ماه پس از بیماری از 
ایــن دو حس خــود محروم باشــند. 
براساس شواهد جمع آوری شده توسط 

راینولوژیست  های برجســته انگلیس، هر فرد در صورت از دست دادن ناگهانی 
حس بویایی، ممکن است »ناقل پنهان« ویروس کرونا باشد؛ حتی اگر این فرد هیچ 
یک از دیگر عالئم کرونا را نداشته باشد.تحقیقات حاکی است بسیاری از مبتالیان 
سراسر جهان، هیچ یک از عالئم شایع، نظیر تب باال و سرفه را نداشته و تنها حس 
بویایی و چشایی خود را از دست داده اند و درنهایت نتیجه آزمایش آن ها برای ابتال 
به ویروس کرونا مثبت بوده است.تغییر در حس بویایی و چشایی توسط مقام های 
بهداشتی به عنوان نشــانه کووید19 شناخته شده است و حاال پژوهش ها نشان 
می دهد مبتالیان به این ویروس ممکن است حتی بیش از یک ماه از این دو حس 
محروم باشــند و به مرور زمان و طی بهبودی، حس چشایی و بویایی بازگردانده 
شود.بررسی بیماران کووید19 نشان داد نیمی از آن هایی که حس بویایی و چشایی 
خود را از دســت داده بودند، پس از مدت کوتاهی آن ها را بازیابی کردند اما 10 

درصد از آن ها گفتند به هیچ وجه بهبودی را مشاهده نکرده اند.

۲۳۹ دانشمند و ادعای بزرگ

ویروس کرونا از طریق هوا منتقل می شود©
ایرنا: به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، ســازمان بهداشت جهانی مدت هاست 
معتقد اســت ویروس کرونا توســط قطرات بزرگ تنفسی که به محض سرفه و 

عطسه کردن افراد آلوده سریع بر زمین می افتند، منتشر می شود.
اما 239 متخصص و دانشــمند از 32 کشــور جهان در یک نامه سرگشــاده به 
ســازمان بهداشت جهانی شواهدی ارائه دادند که نشان می دهد ذرات کوچک تر 
نیز می توانند افراد را آلوده کنند و از این ســازمان خواستند در توصیه های خود 
تجدیدنظر کند.این در حالی اســت که سازمان بهداشــت جهانی در تازه ترین 
به روزرسانی خود در مورد ویروس کرونا که 29 ژوئن منتشر شد، اعالم کرد انتقال 
ویروس کرونا از طریق ذرات معلق در هوا تنها پس از انجام رویه های پزشکی که 
موجب تولید قطراتی کوچک تر از پنج میکرون )یک میکرون برابر اســت با یک 

میلینیوم متر( می شود، میسر است.

پای درددل مردی که کرونا کمرش را خم کرده است

آرزویی به بزرگی یک سقف©
باشگاه خبرنگاران جوان: لباس آبی 
رنگ روشــنی بر تن و پوشــه ای پر از 
برگه در دست داشت. مو های سپیدش 
غالب بر مو های خاکســتری اش بود و 
اشک حلقه زده در چشمان و مستأصل 
بودنش، خود حدیــث مفصلی بود که 
فقط انتظار یک گوش شنوا را می کشید.

وقتی او را دیدیم ســه شب بود در خیابان خوابیده بود، چرا که به گفته خودش 
روی برگشتن به خانه را نداشت. 

چهار ســال از مهاجرتش به تهران نگذشته بود که با اتومبیلی که روی آن کار 
می کرد، تصادف کرد و همین موضوع پس از 19 سال در زندگی اش ریشه دواند 
و مســیر آرام زندگی اش را تغییر داد تــا اینکه کرونا -این میهمان ناخوانده- به 

مشکالت او بیش از پیش اضافه کرد.
اما این تمام قصه تلخ مرد میانسالی که حدود 6 دهه از عمرش می گذرد نیست؛ 
چــرا که برایم این طور گفت: »ســال 7۵ از رودبار به کرج آمدم و از ســال 79 
روی یک تاکســی کار می کردم. کار و بار خوبی داشتم و زندگی ام به روال عادی 
می گذشــت و خدا را شکر راضی بودم تا اینکه با یک نفر تصادف کردم. صاحب 
ماشــین به من نگفته بود ماشــینش بیمه ندارد، به همین خاطر فردی که با او 
تصادف کرده بودم از من شــکایت کرد و با وجود اینکه فقط جراحت دیده بود 
مجبور شدم شهریور سال گذشته به قیمت روز، دیه سنگینی به او پرداخت کنم«.
او می گوید در تمام این ســال ها با وجود بیماری همسرش و اینکه حتی مجبور 
شده ماشینش را بفروشد و روی تاکسی دیگران کار کند، تا این حد به درماندگی 
نرسیده بود. به گفته خودش، پس از آمدن کرونا، یک مشکل بزرگ به مشکالتش 
اضافه شد، چون دیگر به خاطر کمی مسافر نتوانست آن قدر درآمد داشته باشد 
که بتواند عالوه بر خرج و مخارج ماشــین، ماهی 1.۵ تا 2 میلیون تومان هم به 
صاحب ماشین بدهد و به همین خاطر با وجود اجاره نشینی، تنها منبع درآمدش 
را از دست می دهد.با این حال، تنها امیدش به ابالغیه دولت بود که از صاحبخانه ها 
خواســته بود هوای مســتأجران را در ایام کرونا داشته باشند، اما صاحبخانه که 
بــه گفته او تمام 10 میلیون پول رهن را هم بابت اجاره بهای پرداخت نشــده 
خود برداشته اســت، حاال او را تهدید به شکایت کرده و درخواست تخلیه داده 
اســت. او می گوید برای خودش ناراحت نیست، چون می تواند شب را در خیابان 
یا چادر ســر کند، اما دلش برای همسر و دخترش می سوزد که هیچ سرپناهی 
برای ماندن ندارند.اردیبهشــت ماه بود که در میان نگرانی های ناشی از ویروس 
کرونا و آسیب هایی که به شهروندان وارد شد، خبر تمدید قرارداد های موجران و 
مستأجران تیتر رسانه ها شد؛ به طوری که مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه 
امالک کشوری اظهار کرد: براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا تمدید قرارداد 
مستأجران برای مالکان الزامی شد و تمامی مالکان در صورت درخواست مستأجر، 
باید قرارداد اجاره خود را تا دو ماه با همان شرایط قبلی تمدید کنند و اجازه هیچ 

گونه افزایش قیمتی هم در این دو ماه برای مالکان وجود ندارد.
وی بیان کرد: طبق این مصوبه، هیچ دادگاهی در این ایام برای تخلیه واحد های 
مســکونی حکمی را صادر نمی کند، یعنی در طول ایــن دو ماه، دادگاه ها برای 
رسیدگی به تخلیه واحد های مسکونی مستأجران حکمی صادر نمی کنند و در 
نتیجه مســتأجران هم در این ایام نباید نگران تخلیه واحد های مسکونی خود 
باشند.رئیس اتحادیه امالک کشوری تصریح کرد: با توجه به اینکه در ایام کرونایی، 
شرایط کشور تغییر کرده است، وزارت راه و شهرسازی با استفاده از ابزار اجرایی 
که دارد، می تواند مالکان را مجبور به تمدید قرارداد های اجاره مستأجران کند؛ این 
در حالی است که پیش از این دوران، هیچ گونه ابزار اجرایی برای بازار اجاره وجود 
نداشت و مالکان می توانستند مستأجر ها را مجبور به تخلیه واحد های مسکونی 
خود کنند.گویا اشــک های مرد میانسال منتظر تلنگری بودند؛ چرا که بی صدا 
فریاد می زدند و آرام آرام روی کاغذ قرارداد خانه اش نقش می بســتند و او هم به 
آرامی و با بغضی در گلو فقط این جمله را تکرار می کرد: »خودم مهم نیستم و مثل 
این چند شب می توانم داخل خیابان بمانم، فقط نمی دانم بعد از سه شب ماندن 
در خیابان چطور به خانه برگردم و به همسر و دخترم بگویم نتوانستم یک سقف 
کوچک برایشان تهیه کنم«.درخواست او فقط یک چهاردیواری کوچک بود که او و 
همسر و فرزندش را از آوارگی نجات دهد یا کاری که بتواند با آن برای خانواده اش 
یک سرپناه تهیه کند. می گفت از انجام هیچ کاری هم ابایی ندارد، فقط نگران این 

است که در این سن با وجود داشتن نوه، آواره خیابان ها شود.

 جامعه/اعظم طیرانی اختالف بین والدین و 
بین نسل ها موضوعی  یا همان فاصله  فرزندان 
از  زیرا  است؛  روان شناسان  توجه  مورد  و  مهم 
گذشته تاکنون همواره این دو نسل با یکدیگر 
در تضاد و تعارض بوده اند. با بررسی دالیل این 
تصور  به  والدین  از  بسیاری  درمی یابیم  مسئله 
اینکه نیاز فرزندانشان صرفاً در تهیه لباس زیبا و 
تغذیه مناسب خالصه می شود، از ایجاد محیطی 
خودداری  آنان  با  دوستانه  ارتباط  و  صمیمانه 
می کنند، به همین دلیل دائم بین آن ها بر سر 

مسائل گوناگون، اختالف به وجود می آید.
این در حالی اســت که خانــواده واحد بنیادی 
اجتماع اســت و پیوندهای نسبی و اصیل نظیر 
رابطه ولــدی، والدی، برادری و خواهری در آن 
وجود دارد که از اعضای خود در برابر نامالیمات 
اجتماعی حمایت می کند. نقــش این نهاد در 
جلوگیری از فاصله نســل ها بر کسی پوشیده 
نیست، اما به دلیل نارسایی های مختلف که از 
جنبه های رفتاری و روان شناســی قابل بررسی 
است، برخی خانواده ها نه  تنها در این زمینه به 
یاری نسل های جدا افتاده نمی شتابند، بلکه به 
عمیق تر شدن فاصله ها نیز دامن می زنند و این 
کمرنگ شــدن پیوندهای عاطفی و ارتباطات 
کالمی در خانواده موجب می شود فاصله میان 
نسل ها تا رســیدن به مرحله بحران و آشکاری 
تضادهای اساســی پنهــان بماند و فرصت های 
مغتنم و ارزشمندی که این نهاد برای همگرایی 
خانواده در اختیار دارد ناکارآمد و بی تأثیر شود.

تفاوت بین نسل ها همیشه بوده است »
سیما فردوسی، دکترای تخصصی روان شناسی 
در گفت و گو با ما در خصوص فاصله بین والدین 
و فرزندان نسل جدید می گوید: برخی از والدین 
فرزندانشــان را در معرض خطر و تمایل به آن 
فرض می کنند. آن ها اراده و اختیار نســل های 
جــوان را بــرای پرهیز و امتناع قبــول ندارند 
و همواره می کوشــند با نظــارت دقیق، اعمال 
لباس  محدودیت دربــاره دوســت یابی، نحوه 
پوشــیدن، معاشــرت و حتی صحبت و اظهار 
 نظر کردن، جوانان را از آســیب ها مصون نگه  
دارند، آن ها تفاوت های فکری و شــئون رابطه 
میان نسل ها را به صورت منفی فرض می کنند؛ 
این تفکــر راه  زندگی آنــان را از یکدیگر جدا 
می کند که نتیجه کاماًل معکوسی در پی دارد و 
مخفی کاری و تضعیف رابطه صادقانه را موجب 

می شود.
دکتر فردوسی می افزاید: به دلیل تفاوت سنی 
بین والدین و فرزندان، شکاف نسلی همواره در 
همه نسل ها وجود داشته و هرچه این تفاوت های 
سنی بیشتر باشد تفاوت در نگرش های فکری 
و سبک اندیشه نیز متفاوت تر می شود، زیرا در 
بیشــتر مواقع پدر و مادرها – به ویژه والدینی 

که مطالعه کمتری دارند- می خواهند خواسته 
فرزنــد خود را نادیده بگیرنــد و عقیده خود را 
به او تحمیــل کنند. در مقابل، نوجوانان هم به 
هر طریقی مقاومت می کنند؛ برای آنکه دوست 
دارند ســلیقه، اعتقــادات و ارزش های خود را 
بــه کار ببندند؛ به همین دلیل از والدینشــان 
نافرمانی می کنند و تعارض به وجود می آورند. 
وی با اشاره به تغییر و تحول گسترده در سبک 
زندگی ها طی دهه های اخیر می افزاید: به دلیل 
دسترسی به اینترنت و فضاهای مجازی، سطح 
اطالعات و آگاهی نســل جدید در مقایســه با 
نســل های گذشته افزایش و امکانات این حوزه 
توســعه یافته و اطالعات روز دنیا به آسانی در 
دسترس کودکان و نوجوانان قرار می گیرد؛ این 
موضوع موجب تفاوت ســبک زندگی فرزندان 
با والدینشان شــده و بر عمیق تر شدن تفاوت 

نسل ها طی دو دهه اخیر افزوده است.
 ضرورت دارد والدین بکوشند با مطالعه بیشتر، 
شناخت بیشتری از نســل جدید پیدا کنند تا 
بتوانند با بــه روز کردن رفتارهای خود، تفاوت 

کمتری با آن ها داشته باشند. 
این روان شناس خانواده با اشاره به اینکه والدین 
تحصیلکرده ای که از ســطح فرهنگی باالتری 
برخوردار هستند، تعارض کمتری با فرزندانشان 
دارند، می گوید: این دســته از والدین به دلیل 
شناخت نیازهای فرزندانشان می توانند از طریق 
گفت وگو بــا آن ها این تفاوت هــا را به حداقل 
ممکن رســانده و از ایجاد تفــاوت و در پی آن 
تعارض در نگرش اعضای خانواده پیشــگیری 

کنند. 
دکتر فردوسی می افزاید: برخی از پدر و مادرها 
به این دلیل نمی توانند با فرزندان نوجوان خود 
روابط صمیمانه برقرار کنند که آنان را با زمان 
نوجوانی خود مقایســه می کنند و انتظار دارند 
مانند فرزندان آن زمــان رفتار کنند و در واقع 
فراموش کرده اند که خودشان نیز در آن دوران 
با والدینشــان متفاوت بوده و همین مشکالت 

را داشته اند.
وی بــا تأکید بر ضرورت حفــظ احترام متقابل 
بین اعضای خانواده می گویــد: فرزندان، به ویژه 
نوجوانان و جوانان که از درک و فهم بیشــتری 
در مقایسه با کودکان برخوردارند و خانواده انتظار 
بیشتری از آن ها دارد نیز وظیفه دارند به عقاید 
و اندیشه والدین خود احترام گذاشته و در سایه 
احترام متقابل و شناخت از سبک زندگی آن ها 
_ ســبک زندگی دهه های قبل _ این تفاوت ها 
را کاهش داده و تا حــد امکان از ایجاد تعارض 
در خانواده پیشگیری کنند.به اعتقاد این مشاور 
خانــواده، هر چه تفاوت ســنی بیــن والدین و 
فرزندان کمتر باشــد، سبک زندگی آن ها به هم 
شــبیه تر و در نتیجه شکاف نســلی بین آن ها 
کمتر است. بنابراین هرچه سن ازدواج در جامعه 

افزایش یابد شــکاف نسلی و 
تبعــات آن در خانواده هــا نیز 
افزایش خواهد یافت، در نتیجه 
یکی از راهکارهای اساسی برای 
پیشگیری از شکاف عمیق بین 
نسلی برای همه جوامع، کاهش 
سن ازدواج و در پی آن کاهش 
سن فرزندآوری عنوان می شود. 

گسترش مرزهای علم »
و دانش 

محمدحسین توانایی، اســتاد حوزه و دانشگاه 
نیز مهم ترین دالیل تفاوت بین دیدگاه والدین 
و فرزندان را تغییرات سریع فرهنگی و اجتماعی 
طی دوران مدرنیته، پســت مدرن و پسا پست 
مــدرن عنوان می کند و می گویــد: اکنون این 
تغییرات به لحاظ فرهنگی و اجتماعی بســیار 
مشهود اســت که موجب تغییراتی در نگرش، 
آداب و رسوم، سبک زندگی و حتی نوع پوشش 

افراد شده است. 
دکتر توانایی گســترش مرزهــای علم و دانش 
و توســعه فضای مجــازی در دوران مدرنیته و 
پسامدرن را یکی دیگر از عوامل افزایش فاصله 
نســلی بین والدین و فرزندان برمی شــمارد و  
می افزاید: در دنیای امروز سرعت توسعه علم و 
دانش رو به افزایش است، ضمن آنکه گسترش 
فضای مجازی نیز به این تفاوت ها  دامن می زند، 
بــه طوری که اطالعات از طریق فضای مجازی 
به سرعت انتشار  می یابد و افراد با مظاهر جدید 
فرهنگ و تمدن در جهان پیرامون خود آشــنا  
می شــوند و می کوشــند رفتارهای خــود را با 
فرهنــگ و تمدن جدید هماهنــگ کنند. این 

تفاوت های  موجــب  مــوارد 
مشــهود آن ها با نســل و یا 
نســل های پیــش می شــود 
کــه می تواند موجــب عمق 
بخشیدن به فاصله نسلی بین 
والدین و فرزندان شــود. این 
زندگی  مهارت های  کارشناس 
به حدیــث صریح  اشــاره  با 
مولی الموحدیــن  شــفاف  و 
حضرت علی)ع( مبنی بر اینکه  
»فرزنــدان خود را بــه آداب و 
رســوم زمان خود اجبار نکنید زیرا آن ها  برای 
زمانی غیر از زمان شــما آفریده شده اند« ادامه 
می دهد: بنابراین طبیعی اســت که تفاوت بین 
والدین و فرزندان رو به افزایش باشد؛ این پدیده 
نه تنها در بین پســران بلکــه در بین دختران 
مشاهده می شود اما به نظر می رسد این تفاوت ها 
در بین دختران – به دلیل حساسیت هایی که 
جامعه ایرانی و اسالمی نسبت به دختران دارد- 
بیشتر مشاهده   می شود و هرچه سطح فرهنگ 
و آموزش ارتقا یابــد به تدریج این فاصله کمتر 

خواهد شد. 

فاصله نسلی در خانواده های پرمشغله »
دکتر توانایی در خصوص زمان شــروع فاصله 
نســلی بین فرزندان و والدین می گوید: به طور 
طبیعی با ورود به دوره نوجوانی فاصله نســلی 
بین والدین و فرزندان آغاز می شود که در مورد 
دختران این ســن از 11 سال به بعد و در مورد 
پســران پس از 13 سالگی است؛ البته این سن 
در خانواده های پرمشــغله و خانواده هایی که از 
سطح فرهنگی و آموزشی پایین تری برخوردارند 

کاهــش یافته اســت و پیش از ورود به ســن 
نوجوانی خود را نشــان می دهد و تا زمانی که 
فرزندان به بلوغ عقلی، فکری و اجتماعی برسند 
و بتوانند رفتارهــای خود را کنترل کنند ادامه 

خواهد یافت.
وی با اشــاره بــه اهمیت نقش همســاالن در 
افزایش فاصله نسلی فرزندان با والدین می گوید: 
به طــور حتم نقش گروه همســاالن در رفتار 
فرزندان بســیار تأثیرگذار است و والدین آگاه، 
کسانی هســتند که از فرزندانشــان در زمینه 
انتخاب دوســت مراقبت و این مهم را به طور 
دوســتانه و بــا صمیمیت مدیریــت می کنند 
تا دوســتان فرزندانشان از شــخصیت سالم و 

پایداری برخوردار باشند. 
دکتــر توانایی بــا تأکید بر نقــش خانواده در 
پیشــگیری از عمیق شــدن تفاوت نســل ها 
می گویــد: هرچه مهر و محبــت، صمیمیت و 
احترام متقابل بین والدین بیشــتر و مشهودتر 
باشد، فرزندان از ثبات اندیشه و رفتار بیشتری 
برخوردار شــده و والدین خود را بیشــتر قبول 
خواهند داشــت، در نتیجه فاصله بین والدین و 

فرزندان کاهش می یابد.

محبت بی قید و شرط والدین به فرزندان»
به گفته این کارشــناس مهارت های زندگی و 
مشــاور خانواده، محبت بی قید و شرط والدین 
نسبت به فرزندان – دوســت داشتن فرزندان 
بــدون توجه به رفتار آن هــا- مهم ترین عاملی 
است که می تواند زمینه درک متقابل والدین و 
فرزندان را فراهم کند و فاصله نسلی بین آن ها 
را کاهــش دهد، زیرا فرزنــدان در خانواده های 
موفق احساس امنیت می کنند و اطمینان دارند 
خانه امن ترین و مطمئن ترین مکان دنیاســت. 
والدیــن آگاه به این موضوع واقف هســتند که 
همواره حتی در صورت ارتکاب خطا آغوش پر 
مهر و محبت آن ها به روی فرزندانشان باز باشد 
و اطمینان دارند در همین آزمون و خطاهاست 
که فرزندان شخصیت واقعی خود را می سازند. 

دکتــر توانایی تقویت مهــارت درک همدالنه 
والدین نسبت به فرزندان را از دیگر ویژگی های 
والدیــن آگاه بــرای کاهش فاصله نســلی با 
فرزندانشــان عنوان می کنــد و می افزاید: این 
والدین نســبت به درک و شــناخت نیازهای 
فرزندانشــان می کوشــند، از تحقیــر کردن و 
واکنــش منفی بــه رفتارهای نادرســت آن ها 
 خــودداری می کنند و دربرابــر خطاهای آن ها 
واکنش مناسب توأم با احترام نشان می دهند؛ 
در چنیــن خانواده هایــی اســت کــه والدین 
می توانند نقش الگویی مناســبی برای فرزندان 
خود داشته باشــند و تنها در این صورت است 
که فاصله و شکاف نسلی بین والدین و فرزندان 

به حداقل ممکن خواهد رسید.

بررسی دالیل  اختالف  بین والدین و فرزندان در گفت و گو با کارشناسان خانواده

ترمیم شکاف نسل ها با پایین آمدن سن ازدواج

محبت بی قید و 
شرط والدین به 

فرزندان مهم ترین 
عاملی است که 

فاصله نسلی بین 
آن ها را کاهش 

می دهد

بــــــرش
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دستچین

زیر نرخ جانشینی فرزندآوری هستیم
مهر: علی آقا محمدی، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
گفت: میزان فرزندآوری ایرانیان زیر نرخ جانشینی )2.1 درصد( 
است. در حال حاضر تعداد فرزندان خانواده ها پایین تر از دو فرزند 
است، یعنی از نرخ جانشینی هم پایین تر هستیم و جمعیت ایران 
رو به کاهش اســت؛ درواقع این بدترین حالتی است که کشور 

می تواند داشته باشد.

برگزاری کنکور در شب یا فضای باز
مهر: احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: چند 
سناریو درباره کنکور مطرح است که می توان به تعویق کنکور، 
برگزاری آن در شب و یا در چند روز به جای یک روز اشاره کرد. 
دلیل اینکه کنکور شب ها برگزارشــود، این است که شب، نیاز 
به خنک کننده ها و کولرها که از عوامل انتشار ویروس هستند 

نیست .

 محیط زیست

یک کارشناس محیط زیست:
98 شهر درگیر بیابان زایی 

هستند
 باشــگاه خبرنگاران جوان  یک کارشناس 
محیط زیست گفت: 1۸ استان و 9۸ شهرستان 
کشــور درگیر پدیده بیابان زایی هستند.محمد 
کاظم زاده با اشــاره به اینکه ایران 30 میلیون 
هکتار بیابان دارد، اظهار کرد: نابودی پوشــش 
گیاهی ســبب از بین رفتن منابع تولید علوفه 
و دام، شــور شــدن اراضی، از بین رفتن حیات 
وحــش، افزایش بیمار های تنفســی  و افزایش 
بیابان زایی در کشور شــده است.او افزود: بارش 
کم، دمای باال و تبخیر زیاد موجب از بین رفتن 
پوشــش گیاهی و ایجاد بیابان خواهد شد و در 
مناطــق بیابانی تبخیر تقریبــاً دو برابر بارش و 
وزش باد عامل اصلی تخریب و فرسایش است.

این کارشــناس با تأکید بــر اینکه 30 میلیون 
هکتار از اراضی کشــور در معرض بیابانی شدن 
قــرار دارند، گفت: بیش از یک میلیارد هکتار از 

اراضی طبیعی جهان در خطر بیابان زایی است.

بهداشت و درمان

یک مسئول ستاد مبارزه با کرونا عنوان کرد
آخرین خبرها از واکسن ایرانی 

کرونا
 ایســنا    دکتر مصطفی قانعی، دبیر کمیته 
علمی ستاد مبارزه با کرونا گفت: در حال حاضر 
6 مــورد از بین حدود 20 پــروژه ای که برای 
واکسن پیشنهاد شده، جلوتر از بقیه هستند و 
با آن ها قرارداد بســته شده و در حال پیگیری 
هســتند. هنــوز نمی دانیم کدام یــک از این 
واکســن ها موفق می شود ایمنی پایدار حداقل 

یکساله را برای مردم به ارمغان آورد.
وی گفــت: بر همین اســاس اعــالم نکردیم 
کدام واکســن در چه مرحله ای است. برخی از 
واکسن ها فاز آزمایشــی خود را طی کرده اند. 
تزریق به حیوانات بخشــی از فرایند واکســن 
است، اما زمانی که در سازمان غذا و دارو مجوز 
تزریق به انسان را بگیریم، می توانیم اعالم کنیم 
کدام واکســن جلوتر از همه اســت.وی افزود: 
آنچه می توان اعالم کرد این است که از چرخه 
واکسنی که در دنیا انجام می شود عقب نیستیم.

سالمت

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران:
 گیاه خواری کامل
 توصیه نمی شود

 برنا   فرزاد شیدفر، استاد دانشگاه علوم پزشکی 
ایران اظهار کرد: گیاه خــواری چندان توصیه 
نمی شود. افرادی که گیاه خوار کامل هستند از 
شیر و پنیر و تخم مرغ استفاده نمی کنند و در 
آستانه کمبود برخی مواد مغذی قرار می گیرند. 
بــرای مثال در گیاه خواران کمبود مواد غذایی 
همچون آهــن و کلســیم و ویتامین ب 12 
مشــاهده می شود.این اســتاد دانشگاه گفت: 
در رژیم تغذیه، گیاه خــواری صرف را توصیه 
نمی کنیم، بلکه گیاه خــواران عالوه  بر مصرف 
حبوبات، ســبزیجات و غــالت از مواد غذایی 
همچون شــیر و تخم مرغ هم باید اســتفاده 
کنند.شیدفر افزود: در این شرایط کمبود مواد 
مغذی همچون کلسیم در مواد غذایی گیاهی 
وجود دارد. دسترسی به کلسیم و آهن در منابع 
گیاهی اندک است، بنابراین فرد مصرف کننده 

دچار کمبود ویتامین می شود. 

آموزش

یک مدیر وزارت علوم خبر داد
فروش امالک بنیاد شهید برای 

پرداخت شهریه  دانشجویان 
 فارس   مدیر کل امور دانشــجویان شاهد و 
ایثارگر سازمان امور دانشــجویان وزارت علوم 
گفت: بنیاد شــهید و امور ایثارگران در تالش 
اســت با فروش بخشی از امالک خود، مشکل 
شهریه دانشجویان زیر پوشش خود را حل کند.
سید فردین تقی زاده افزود: بنیاد شهید و امور 
ایثارگران در حال رایزنی اســت که در صورت 
امکان، بخشی از امالک خود را به فروش برساند 
و مشکل شهریه دانشجویان زیر پوشش خود در 

دانشگاه های غیرانتفاعی و دولتی را حل کند. 
مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان 
امور دانشجویان وزارت علوم گفت: همان طور 
که پیش از این تأکید کرده ام هیچ دانشگاهی 
از جمله دانشگاه های غیرانتفاعی و دولتی نباید 
به بهانه اینکه از بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
مطالبه دارند مانــع تحصیل و فارغ التحصیلی 

دانشجویان زیر پوشش این نهاد شوند.

خانه و خانواده

سخنگوی سازمان ثبت احوال پاسخ داد
علت طوالنی شدن زمان صدور 

کارت هوشمند ملی 
 ایرنا   ســیف اهلل ابوترابی، سخنگوی سازمان 
ثبت احوال در مورد علت طوالنی شــدن زمان 
صدور کارت هوشمند ملی گفت: این تأخیر به 
دلیل مشــکل تأمین بدنه کارت است. از آغاز 
ســال 97 با شــرکت های متولی که چاپخانه 
دولتــی متولی تأمین و تولید آن اســت، وارد 
مذاکره شــدیم؛ تالش ها آغاز و قرار شد بدنه 
ایرانی کارت مشابه خارجی باشد، آزمایش های 
طوالنی انجام شــد و این کارت مشــابه نمونه 
خارجی اســت و همه نــکات ایمنی و فنی در 

تولید آن رعایت شده است.
اگر کارت داخل به موقع تولید شود و چاپخانه 
دولتی به تعهداتش در این زمینه عمل کند و 
تراشه گذاری هم انجام شود، سازمان ثبت احوال 
هم آمادگی صدور 2.۵ میلیون کارت را در ماه 
دارد. امیدواریم چاپخانه دولتی به تعهدات خود 

در زمینه تولید بدنه کارت عمل کند.

فراسو
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هیچ کاری برای ایمن سازی ۲۹ هزار ساختمان پایتخت نشد
فارس: محســن هاشمی، رئیس شــورای اسالمی شهر تهران 
گفت: در تهران پس از حادثه پالسکو، 33 هزار ساختمان ناایمن 
شناسایی شدند. در مســیر ایمن شدن ساختمان ها تنها 200 
ساختمان ایمن شده و 3 هزار ساختمان هم در مسیر ایمن سازی 

قرار دارند اما 29 هزار ساختمان هیچ اقدامی انجام نداده اند.

وجود بیش از 700 کلینیک ناایمن در تهران
تسنیم: اقبــال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: 
براساس آماری که به دستم رسیده بیش از 700 کلینیک مشابه 
سینا به طور ناایمن در تهران شناسایی شده اند! اگر شهرداری، 
وزارت بهداشــت، وزارت کار یا هر نهاد نظارتی دیگری در انجام 
مسئولیت  های خود کوتاهی کنند، هر اتفاقی در آن ها رخ دهد 

مسئول هستند و باید پاسخگوی مرجع قضایی باشند.

انتقاد از ایجاد تقاضای القایی توسط پزشکان
فارس: ســیدعلی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران 
گفت: اصطالحی به نام تقاضای القایی وجود دارد که الزم است 
وزارت بهداشت هرچه سریع تر با آن برخورد کند. تقاضای القایی 
یعنی پزشک در منافع داروهای تجویزی سهم داشته باشد. مثاًل 
به بیمار القا شــود حتماً داروی خاصی از داروخانه خاصی تهیه 

شود که این کار کامالً غیر قانونی است.

قطع عضو دیابتی ها به دلیل ترس از کرونا
ایرنا: ابوالفضل آفریده، مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین 
اجتماعی گفت: در موج نخست شیوع کرونا ترس روانی شدید 
از ابتال به این بیماری و همچنین عدم اطالع از جداسازی مراکز 
درمان به منظور معالجه بیماران مبتال به کرونا، موجب عدم مراجعه 
بیماران دیابتی به بیمارستان ها و قطع عضو برخی از آن ها شد.

برداشت آزاد
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

مرور نظرسنجی های معتبر از انتخابات 2020 نشان می دهد

دیپلماسی برای آمریکایی ها مهم نیست
  جهــان/ زارع  کمتر از پنج ماه تــا برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا  باقی مانده است. 
تاکنون معلوم شده ترامپ و بایدن دو گزینه اصلی 
پیش روی آمریکایی ها برای فرستادن به کاخ سفید 
هستند. اما آمریکایی ها با توجه به کدام مسائل هر 
کــدام از این دو را انتخاب خواهند کرد؟ به عبارت 
بهتر، مردم در آمریکا در حال حاضر چه مســائل 
مهمی دارند که رئیس جمهور آینده آمریکا بخواهد 

آن ها را حل کند؟
تاکنون نظرســنجی های مختلفی در این زمینه 
در داخل ایاالت متحــده اتفاق افتاده که در آن ها 
این موضوع پرســیده شده اســت. نگاهی به این 
نظرســنجی ها نشــان می دهد »بیمه سالمت« 
مهم ترین مسئله همه آمریکایی هاست. به عبارتی 
مردم آمریکا بیش از هرچیز نگران این هســتند 
که اگر بیمار شدند، دولت آینده چه برنامه ای برای 

کاهش هزینه ها و حفاظت از سالمت آن ها دارد.
طبق نظرســنجی پایگاه هیل )وابسته به کنگره 
آمریکا( 15درصد رأی دهندگان در سراسر آمریکا 
معتقدند مسئله اول کشور، بیمه سالمت است. هیل 
اضافه می کند:  12درصد از مردم مسئله تروریسم 
و مقابله با آن را مهم می دانند. مهاجرت و اقتصاد 
هم بــا 10درصد و تغییرات اقلیمی با 8 درصد در 
رده های بعدی مســائل مهم برای رأی دهندگان 

آمریکایی هستند.

در نظرســنجی پایگاه هیل معلوم شده سیاست 
خارجی برای رأی دهنــدگان آمریکایی در مرتبه 
دوازدهــم اهمیت قــرار دارد و فقــط یک درصد 
آن هایی که می خواهند در انتخابات شرکت کنند 

این مسئله را مهم می دانند.
نگاهی به نظرسنجی انجام شده از سوی دانشگاه 
هاروارد هم نشــان می دهــد اکثریت آمریکایی ها 
از نبــود بیمه درمانی مناســب رنــج می برند. به 
طور میانگین 38درصد شــرکت کنندگان در این 
نظرسنجی معتقدند دولت آینده آمریکا باید فکری 
به حال بیمه درمانی کند. همچنین به عقیده 29 
درصد رأی دهندگان مهاجران و مسائل مربوط به 
آن، 26درصد تروریســم و مقابله با آن و 24درصد 
اقتصاد و مسائل زیست محیطی مهم ترین مسائلی 
هســتند که دولت آینده آمریکا بایــد برای آن ها 
برنامه داشــته باشــد. در این نظرسنجی مسائل 
مربوط به سیاســت خارجی سیزدهمین مسئله 
آمریکایی هاســت و فقط 9درصــد رأی دهندگان 

معتقدند مهم است.
مؤسسه گالوپ هم در یک نظرسنجی، مهم ترین 
مســائل رأی دهنــدگان آمریکا را بررســی کرده 
اســت. در نظرســنجی این مؤسســه هم »بیمه 
درمانی« مهم ترین دغدغه رأی دهندگان اســت و 
به طور متوســط 35درصد مردم آمریکا معتقدند 
رئیس جمهــور آینده بیش و پیش از هر چیز باید 

برای کاهش هزینه های درمان برنامه داشته باشد. 
نکته قابل اهمیت در این نظرسنجی ارتقای مسئله 
»حمل ســالح« به جایگاه سوم است و 34درصد 
رأی دهندگان نسبت به سیاست های حمل اسلحه 
واکنش نشــان داده اند و آن را مهم دانسته اند. اما 
حتی در نظرســنجی گالوپ هم حوزه سیاســت 
خارجی و مســائل مربوط به آن جزو 10مســئله 
مهم آمریکایی ها هم نیســت و در رتبه چهاردهم 

قرار دارد.
مؤسسه معتبر پیو هم نظرسنجی درباره مهم ترین 
مســائل رأی دهندگان آمریکایی انجام داده است. 
طبق آنچه این مؤسســه منتشر کرده هم مسائل 
مربوط به »بیمه درمانــی« در رده اول قرار دارد و 
66درصد رأی دهندگان معتقدند مهم ترین مسئله 
آمریکا در حال حاضر هزینه های درمان است. اعتیاد 
به مواد مخدر با 64درصد و هزینه های تحصیالت 
عالی با 55درصد آرا هــم در رتبه های بعدی این 

نظرسنجی قرار دارند. حتی در این نظرسنجی هم 
که به نظر می رســد از بین رأی دهندگان جوان تر 
اخذ شده سیاست خارجی جزو 10 مسئله اصلی 

ایاالت متحده قرار نگرفته است.
با مرور این نظرسنجی ها که همپوشانی قابل قبولی 
دارند می توان این گونــه مطرح کرد که نامزدهای 
انتخاباتی آمریکا یعنــی جو بایدن و دونالد ترامپ 
عمالً هیچ نیازی به رو کردن برگ برنده ای در حوزه 
سیاست خارجی ندارند، چرا که این حوزه اصالً برای 
مردم آمریکا اهمیت چندانی ندارد. از این گذشته 
نگاهی به دیگر نظرســنجی ها مثل گالوپ و پیو 
نشان می دهد آنچه هم در سیاست خارجی برای 
آمریکایی ها مهم است نحوه مواجهه سیاستمداران با 
چین، کره شمالی و روسیه است. بازگشت سربازان 
آمریکایی از نقاط مختلف جهان هم مسئله دیگر 
در سیاســت خارجی آمریکاســت که برای پدر و 

مادرهای آمریکایی اهمیت بیشتری دارد.

بغدادالیوم: احمد مال طالل، سخنگوی دولت عراق 
گفت: بغداد دو نامه اعتراضی و شدیداللحن به ترکیه 
درباره حمالتش به خاک عراق تحویل داده که در 
آن بر ضرورت عدم تعرض به حاکمیت، جان و اموال 

عراقی ها تأکید شده است.

جو بایدن:

نژادپرستی نظام مند در آمریکا ©
سابقه 200 ساله دارد

تــاس:  خبرگــزاری 
نامــزد حــزب دموکرات 
ریاســت   انتخابــات  در 
جمهــوری 2020 آمریکا 
در اظهارنظــری توییتری 

عنوان کرد نژادپرســتی نظام مند در این کشور 
ســابقه ای بیش از 200 ســال دارد. جو بایدن 
نوشت: آمریکا هرگز مطابق با اصل بنیان گذاری 
خــود مبنی بر »تمــام مردم یکســان آفریده 
 شده اند« پیش نرفته اســت و این اصل پس از

 بیش از 200 سال نژادپرستی نظام مند، همچنان 
جا مانده است.
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نفوذ»سعودی« در سرزمین دری©
سفیر عربســتان در کابل از ساخت یک بیمارســتان، 100مدرسه اسالمی، 
دانشــگاه بین المللــی و 200میلیــون دالر کمک برای مبارزه بــا کرونا در 
افغانســتان خبر داده اســت. واقعیتی که وجود دارد، این است که عربستان 
روی افغانستان حساب باز کرده و راه را برای نفوذ خود در افغانستان مساعد 
می بیند. تفاوتی که امروز با گذشــته دارد، قدرتمند شدن طالبانی است که 
به لحاظ ایدئولوژیکی به شــدت تحت تأثیر سعودی است. فعاًل بحث طالبان، 
شــراکت در قدرت اســت اما اگر آن ها در ســازوکار دموکراتیک و انتخابات 
شــرکت کنند، شــانس به قدرت رســیدن را دارند. البته در سمت مقابل، 
جامعه افغانستان یکدست نیست و گروه ها و جریان های دیگری نیز مشغول 
فعالیت اند که اتفاقاً تمایلی به نفوذ ســعودی ندارند. اما در هر حال، سعودی 
کشوری ثروتمند است و افغانستان دارای منابع مالی زیادی نیست. به عالوه، 
جنبــه روانی را هم باید در نظر گرفت. عموماً افغانســتانی ها به دلیل حرمین 
شریفین نگاه مثبتی به سعودی دارند. سلطنت آل سعود، مکان های مقدس مکه 
و مدینه را در اختیار داشته و مدیریت می کند که نفس این امر، ذهنیت مثبتی 
را در جوامع اهل سنت دنیا برای عربستان بدون اینکه هزینه ای بکند، به وجود 
 آورده اســت. عربســتان هم از این مزیت نسبی در حال اســتفاده کردن است.

 اگر کمک های سعودی در زمینه آموزش، تداوم یابد، منجر به بدست آوردن 
جایگاهی مهم در افغانستان سوای اینکه چه گروه و شخصی در قدرت باشد، 
می شــود. اصوالً برنامه های عربستان در کشورها بلندمدت است و افغانستان 
هم مســتثنا نیست. سعودی به افغانستان نگاهی راهبردی دارد؛ ممکن است 
در شرایطی تصمیم به عقب نشــینی بگیرد، اما همین تمرکز بر امر آموزش، 

خود نشان از آینده نگری آن ها دارد.
درمجموع مؤلفه هایی وجود دارد که زمینه مســاعدی برای نفوذ عربســتان 
فراهم می کنند، اما نکته مهمی نیز در این مورد هســت و آن، وفاداری عمده 
افغانستانی ها به مکتب دیوبندی هند است. درست است که مکتب دیوبندی 
در امر جهاد با وهابیت در زمان اشــغال شوروی به اشتراک نظر رسید، اما به 
لحاظ فقهی دو جریان متفاوت اند. بنابراین، این مسئله، بسط نفوذ عربستان 
را در این کشــور با محدودیت روبه رو می کند. اما در مجموع، عربســتان از 
زمینه های نفوذ در افغانســتان به خصوص در قبایل پشــتون برخوردار است 
و تنها گروه هایی که کم و بیش ممکن اســت زاویه داشــته باشند، شیعیان 
عمدتاً هزاره یا تاجیک های عمدتاً اخوانی هستند. بقیه جامعه اما کم و بیش 
نوعی تفاهم با ســعودی دارند. اما نباید فراموش کرد که عربستان یک بازیگر 
در کنار دیگر بازیگران منطقه ای و بین المللی در افغانســتان است. اگر تمام 
رقابت های ایران و عربستان، عربستان و پاکستان، قدرت های بزرگ با هم در 
افغانســتان را کنار هم قرار دهیم، می بینیم به دلیل تنوع بازیگران، هر کدام 
با جناحی مشغول فعالیت خود هستند و این طور نیست که یک کشور نفوذ 
کاملی پیدا کرده و دیگران نیز ســاکت بمانند. در مجموع، به نظر می رســد 
ترکیب قومی و مذهبی متنوع افغانستان تحرک عربستان را مقداری محدود 
کند؛ هر چند بر اســاس داده های کنونی این کشــور احتماالً در آینده نفوذ 

بیشتری خواهد یافت.

  نمابر تحریریه:     37610087 -37684004  )051(
)051(   امور مشترکین:                 37618044-5 
  روزنامه گویا:                       37651888   )051(
  روابط عمومی:                    37662587   )051(
  ارتباطات مردمی:                37610086   )051(
  سازمان آگهی ها:                       37088   )051(
)051(   37628205                                             
                                      فاکس: 37610085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 91735  
  تلفن:                           )9 خط(  37685011 )051(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6182   و   66937919 )021(
 نمابر:                                     66938013  )021(
 پیامک:                                            30004567

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 پیرمحمد مالزهی، کارشناس مسائل افغانستان

چهره

بدون تیتر

خبر کوتاه

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

دوشنبه 16 تیر 1399  14 ذی القعد   ه 1441 6 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9286

 فتح: عرف دیپلماتیک 
را رعایت کنید

 333 کشته و زخمی 
پس از قتل خواننده مشهور

روسیه: نیروهای اطالعاتی آمریکا 
قاچاقچی مواد مخدرند

فارس: منابع عراقی درباره شــنیده شدن صدای چندین انفجار در 
بغداد، گفتند: نیروهای آمریکایــی در حال انجام آموزش و آزمایش 
کارایی سامانه موشکی پاتریوت شامل شلیک آتش و انفجار بمب های 
صوتی به منظور سنجش آژیرهای خطر و انهدام آزمایشی یک پهپاد 
آمریکایی در منطقه خضراء بودند تا میزان کارایی ســامانه پاتریوت 
آزمایش شود. در واکنش به این اقدام، ائتالف الفتح عراق اقدام سفارت 
آمریکا مبنی بر آزمایش سامانه دفاع موشکی پاتریوت در سفارت این 
کشــور در منطقه سبز را امری عجیب، غیرمسئوالنه و نقض عرف 

دیپلماتیک و قوانین بین المللی خواند.

اسپوتنیک: پلیس اتیوپی با اشــاره به تداوم ناآرامی ها در این 
کشور از افزایش شمار قربانیان به 166 کشته و 167 زخمی خبر 
داد. درگیری ها در اتیوپی پس از ترور هاشالو هوندیسا خواننده و 
فعال سیاسی مشهور اتیوپیایی و عضو نژاد اورومیا )از بزرگ ترین 
قبایل اتیوپــی( رخ داد که منجر به از ســرگیری درگیری ها و 
تنش های قومی و نژادی شــد. بر اساس این گزارش، هزار و 84 
نفر هم از سوی پلیس بازداشت شده اند. آبی احمد، نخست وزیر 
اتیوپی با تراژدی خواندن ترور این خواننده و فعال سیاســی در 

کشورش، وعده داده عامالن قتل او را به عدالت تحویل دهد.

خبرگزاری تاس: نماینده ویژه دولت روسیه در امور افغانستان، 
نیروهای اطالعاتی آمریکا در این کشــور را به قاچاق مواد مخدر 
به برخی کشورهای اروپایی متهم کرد. ضمیر کابولوف گفت: آن 
دسته از نیروهای اطالعاتی آمریکا که ما را متهم می کنند، خود 
در قاچاق مواد مخدر نقش دارند و هواپیماهای آن ها از قندهار و 
بگرام به آلمان، رومانی و هر کجا بخواهند بدون هیچ گونه بازرسی 
پرواز می کنند. آمریکا در روزهای گذشــته مدعی شــد روسیه 
با پرداختن پول به نیروهای طالبان آن ها را ترغیب به کشــتن 

نیروهای آمریکایی کرده بود. 

اطالعاتی های قاچاقچیدرگیری های قومی در اتیوپیآزمایش پاتریوت در سفارت آمریکا

شرکت تولید نیروی برق یزد در نظر دارد تجدید ارزیابی کیفی مناقصه موضوع فوق را بر اساس اطالعات ذیل و 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 2099004211000005 برگزار نماید.

1- نوع مناقصه:محدود دو مرحله ای
2-زمان دریافت اسناد:از تاریخ 1399/04/17 لغایت 1399/04/21

 WWW.SETADIRAN.IR3-نحوه دریافت اس��ناد و ثبت نام در س��امانه:واجدین شرایط می توانند  به س��امانه ستاد به آدرس
مراجعه نموده و به صورت الکترونیکی یک نسخه از اسناد را دریافت نمایند.

برای ثبت نام در سامانه با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.
4-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:ساعت 12 روز شنبه مورخ 1399/05/04

5-تسلیم پیشنهادها:کلیه مراحل برگزاری استعالم ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد تا اعالم نتایج و ارسال دعوتنامه به 
مناقصه گران تایید صالحیت شده برای شرکت در مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد ( انجام خواهد شد.

6-نش��انی و ش��ماره تماس دستگاه مناقصه گذار:یزد، بلوار دانشجو، کوچه جنب دانشگاه پیام نور )چهل و یکم(، شرکت تولید 
نیروی برق یزد، واحد بازرگانی 035-38254812-13

7-توضیحات:س��ایر مش��خصات در اسناد درج شده است.در ضمن به پیشنهادات مش��روط، مبهم، مخدوش و پیشنهاد هایی که 
بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

معاونت مالی و پشتیبانی
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آگهي تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ساخت Mixing Chamber اتاق احتراق مولد 
کرافت نیروگاه سیکل ترکیبی یزد به شماره 98200/17 نوبت اول

وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق یزد

1-دستگاه مناقصه گذار : شهرداری مهردشت به آدرس استان یزد – شهرستان ابرکوه – شهر مهردشت - بلوار امام خمینی  )ره(
 تلفن های تماس: 03532873800 و 03532872899 

2-موضوع مناقصه : واگذاری حجمی کلیه امور فضای سبز و خدمات شهری ودبیرخانه و تأمین نیروی انسانی شهرداری مهردشت 
3-مبلغ برآورد اولیه  : 2100.000.000 )دو میلیارد و یکصد میلیون( ریال)ماهیانه( از محل منابع داخلی شهرداری 

4-محل و زمان تحوبل اسناد مناقصه : واحد مالی شهرداری مهردشت حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1399/04/26 
5-تاریخ بازگشایی : روز شنبه مورخ 1399/04/28 ساعت 9 صبح در محل شهرداری مهردشت ، به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و 

پیشنهادهایی که بعد از موعد مذکور واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
6-مدت قرارداد : از تاریخ 1399/05/01 لغایت تاریخ 1400/03/31 به مدت 11 ماه 

7-میزان و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: 1.155.000.000 )یک میلیارد و یکصد و پنجاه و پنج  میلیون( ریال می باش�د که می بایست به صورت
ضمانت نامه معتبر بانکی یا مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شهرداری باشد یا به صورت نقدی به حساب شماره  845412662 بانک کشاورزی 

واریز  گردد.
8-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست    

9-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . 
10-پیمانکار بایستی دارای گواهی صالحیت پیمانکاری معتبراز وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در زمینه های ذکر شده در موضوع مناقصه باشد

)با شرایط درج شده در اسناد مناقصه( و مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت نباشد. 
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای   شهرداری مهردشت 

روابط عمومی شهرداری مهردشت

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در نظر دارد انجام امور 
راهنمای موزه های سطح استان و دفاتر خدمات گردشگری و بازدید از تأسیسات گردشگری 
را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط واگذار و دارای گواهینامه 
تأیی��د صالحی��ت کار از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی واگ��ذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به نشانی www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .

1- ش��رح مختصر مش��خصات کار : انجام امور راهنمای موزه های سطح استان و دفاتر خدمات گردشگری 
و بازدید از تأسیسات گردشگری به شرح اسناد مناقصه .

2- مدت زمان انجام کار: ۱۲ ماه کامل شمسی 
3- مبلغ برآورد کل پیمان : 15.647.453.100 ریال 

4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:782.372.655 ریال 
5-  مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج اولین آگهی تا ساعت 15 شنبه مورخ 1399/04/21می باشد.

6-  محل دریافت اس��ناد: س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت) س��تاد ( به نش��انی www.setadiran.ir  و 
محل پاس��خگویی به سؤاالت: مش��هد ، بلوار ش��هید صادقی ، اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و 

گردشگری خراسان رضوی واحد قراردادها ، تلفن تماس05137269501
7-  مهلت و محل تحویل پیشنهادها : تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخه 1399/04/31در سامانه ستاد

8-  تاریخ بازگش��ایی پیشنهادها : ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/5/1 در محل سالن جلسات 
اداره کل 

 شرکت های متقاضی می بایست در سایت http:// iets.mporg.ir تحت عنوان پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
نیزثبت نام و کد رهگیری را به امور قراردادها ارائه نمایند. س��ایر توضیحات در شرح اسناد مناقصه.
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آگهی مناقصه- نوبت اول برگ س���بز خ���ودروی س���ایپا111SE م���دل 1393 رنگ 
ن���وک مدادی متالیک به ش���ماره انتظامی 836ب64 
ایران 36  ش���ماره موتور 5104312 و ش���ماره شاسی 
NAS431100E5778842 ب���ه مالکیت س���ید س���جاد 
س���ید موسوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
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ش�رکت آب و فاضالب استان خراس�ان ش�مالی در نظر دارد به اس�تناد آیین نامه اجرایی بند )ج( از ماده )12( قانون برگزاری 
مناقص�ات مصوب 1383 مجلس ش�ورای اس�المی و آیی�ن نامه اجرایی اصالح ش�ده آن )تصویب نامه ش�ماره 84136/ت 33560 
ه م�ورخ 85/7/16 هیئ�ت وزیران و اصالحیه ش�ماره 22225/ت37194ه� مورخه 86/2/17( و ماده واح�ده قانون اصالح ماده 56 قانون الحاق 
موادی به قانون تنظیم بخش�ی از مقررات مالی دولت مصوب به ش�ماره 69454/ت50913ه مورخ 93/06/20، به منظور اجرای پروژه ای مطابق 

مشخصات ذیل نسبت به انتخاب سرمایه گذار به شرح ذیل اقدام نماید:
1- کارفرما: شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی  2- دستگاه نظارت: مهندسین مشاور سروآب

3- موضوع مناقصه: تأمین مالی و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضالب شهر شیروان
4- میزان تس�هیالت مالی مورد نیاز: برآورد اجرای کار بر طبق فهارس بهای پایه 1399 س�ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش�ور حدود 500 میلیارد 

ریال می باشد   5- دوره احداث: دو )2( سال    6- پایه و رشته پیمانکار: رشته آب )حداقل پایه سه(
7- مناقصه گران بایس�تی مطابق با بخش�نامه شماره 94/30593 مورخ 1394/03/05 و دستورالعمل شماره 69432 مورخ 94/04/30 دارای ظرفیت 

کاری و ریالی مناسب باشند.
8- شرایط کلی: بازپرداخت اصل و سود تسهیالت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تضمین خواهد شد. شروع بازپرداخت تسهیالت 6 
ماه پس از تحویل موقت پروژه و مدت بازپرداخت سود و اصل تسهیالت به مدت پنج سال با اقساط شش ماهه می باشد. محاسبه سود و بازپرداخت 
تسهیالت در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با رعایت عقود اسالمی مندرج در آن خواهد بود. نرخ سود مورد انتظار توسط 
تأمین کننده منابع مالی پیش�نهاد می ش�ود )تا سقف سود اوراق مشارکت س�ال 1399( و تأمین کننده می بایست اسنادی دال بر توانایی تأمین مالی 

تسهیالت تعهد شده که مورد قبول دستگاه اجرایی باشد، ارائه نماید. 
9- تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اس�تعالم ارزیابی کیفی: مهلت تهیه اس�ناد ارزیابی کیفی به مدت 7 روز از انتش�ار نوبت دوم آگهی می باشد و مهلت 

تحویل اسناد ارزیابی از آخرین روز توزیع اسناد چهارده روز می باشد.
 )www.setadiran (  ) 10- نشانی دریافت و تحویل استعالم ارزیابی کیفی: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد

لذا پیمانکاران حقوقی دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته مذکور که ظرفیت کاری و ریالی مناسب را دارا می باشند، می توانند پس از 
چاپ نوبت اول آگهی با مراجعه به آدرس فوق، اسناد را دریافت نمایند به پیشنهاد های فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا 
مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنًا هزینه چاپ آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی /ع
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آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم
  تجدید فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران و تأمین کنندگان مالی)نوبت دوم(

 تظاهرات در محکومیت توهین 
رسانه های سعودی به آیت اهلل سیستانی

مرجعیت، خط قرمز عراقی هاست©
تســنیم: صدها نفر از شــهروندان عراقی روز 
گذشته در محکومیت توهین رسانه های سعودی 
بــه آیت اهلل سیســتانی، مرجع عالی شــیعیان 
عراق تظاهرات کردند. شهروندان عراقی در این 
تظاهرات گسترده که در مرکز بغداد برگزار شد، 
اهانت روزنامه الشرق االوسط سعودی به آیت اهلل 
سیستانی را محکوم کردند. آن ها شعارهایی در 
محکومیت سیاست های آل سعود و دخالت های 
این رژیــم در امور داخلی عراق و تعدی و اهانت 
رســانه هایش به نمادها و شعائر دینی سر دادند 
و اعالم کردند آیت اهلل سیستانی خط قرمز ملت 
عراق است و هرگز به کسی اجازه نخواهند داد به 

این نماد بی حرمتی کند.
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