
 

سیاست های امام کاظمj بقای تشیع را تضمین کرد
jمعارف  امروز بنا به روایتی سالروز والدت امام موسی بن جعفر)ع( گفت وگو با دکتر سعید طاووسی مسرور به مناسبت والدت امام موسی بن جعفر 

هفتمین پیشوای شیعیان است که منزلتی واال داشت؛ عبادت ها  و 
بندگی های خالصانه، سخاوت و بخشندگی بی مثال، دانش بسیار 

 ............ صفحه 5و حلم و بردباری در برابر...

10 12 2
استقالل-سپاهان در یک چهارم نهایی جام حذفی به هم رسیدند گفت وگو با افسانه احسانی  که عروسک های بومی 

چند منطقه کشورمان را زنده کرده است

ابوترابی از عزم مجلس برای سؤال از وزیر دادگستری می گوید

w w w . q u d s o n l i n e . i r دوشنبه 20 مرداد 1399  20 ذی الحجه 1441 10 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9315 8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    8صفحه راهکار   1000 تومان 

میالد با سعادت  امام موسی کاظم علیه السالم را به عموم مسلمانان تبریک می گوییم

»فرهاد« بدون خط آتش 
مقابل قلعه »ژنرال« »دوتوک« به جای »باربی«

چرا طرح اعاده اموال نامشروع 
مسئوالن اجرا نمی شود؟

 قدس نتایج یک نظرسنجی درباره تأثیر بورس بازی بر رفتار اقتصادی مردم را بررسی می کند 

»بورس« چالش انگیزه کار!
افشاگری بی سابقه پرویز فتاح 

درباره پس ندادن مستغالت 
این نهاد توسط برخی ارگان ها و 

اشخاص خبرساز شد

امالک »بنیاد« به 
»مستضعفان« 

برمی گردد؟

 اقتصاد   با توجه به شــدت توجه مردم به بورس، به نظر می رسد رفته رفته بورس به 
جزئی از زندگی آحاد جامعه تبدیل شود و پرسشی در ذهن شکل بگیرد که آیا بورس تنها 
یک راه درآمدزایی باقی خواهد ماند یا به تک تک رفتارهای اجتماعی و حتی فردی مردم 
رســوخ خواهد کرد؟ به عبارت دیگر آیا انسان بورس باز، انسانی دگرگون شده نسبت به 
قبل ورود به بورس خواهد شد؟ آیا با همان تورم انتظاری سابق منزل خود را می فروشد؟ 
آیا کسی که ماهی 30 درصد از سرمایه گذاری خود سود می کند دیگر به حقوق کارگری 
و یا سود فروشندگی در این بازار کساد راضی می شود یا به هر شکل ممکن از سر و ته کار 

 ............ صفحه 6می زند تا به همان نرخ سود سهام های خود برسد؟ به گفته هامونی...

 سیاست   پرویــز فتاح، وزیر بی حاشیه دولت 
احمدی نــژاد که در ســال 96 به عنوان رئیس 
کمیته امــداد امام خمینی)ره( فرصت رقابت با 
رئیس جمهور وقت، حســن روحانی را داشت، 
اما ترجیح داد بی حاشــیه بماند. فتاح بعدها با 
پذیرش ریاست بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
بازهم همکاری بی حاشــیه ای با دولت را ادامه 
داد، اما اظهارات جنجالی شامگاه شنبه فتاح در 
صداوسیما درباره اموالی از بنیاد مستضعفان که 
در اختیار افراد و نهادهای مختلف است، جبران 
همه رفتار بی حاشیه بودن وی را کرد. پیش ازاین 
رفتار بی حاشیه فتاح سبب شده بود که چهره های 
سیاسی همسو با دولت همچون اصالح طلبان 
فرصت چســباندن انگ سیاســی کاری به او را 
نداشته باشند، اما با اظهارات اخیر وی بار دیگر 
گمانه زنی درباره انتخاباتی بودن این افشاگری ها 

مطرح شد...

معاون سازمان 
نظام پزشکی مشهد 

هشدار داد

خطر ورود دالالن 
به عرصه درمان

نگاهی به پویش مجازی 
»نه به فاشیسم« 
در ایاالت متحده

 مرگ تدریجی
 رؤیای آمریکایی

 ............ صفحه 9 ............ صفحه 3 قدس خراسان

گذری بر دفتر بخش 
نگهداری اشیای پیدا شده 
jدر حرم مطهر امام رضا

جامانده ها ؛ 
داستانی که 

تکراری نیست
 ............ صفحه 3

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

چند روزی است که مقامات ارشد مملکتی در اعالم خبری سعی در سبقت گرفتن 
از یکدیگر دارند، جوهر کالم همه آن ها اعالم یک خبر خوش اقتصادی است. این 
قبیل اخبار مبهم، خوراک فضای مجازی و رسانه ای و تحلیلگران شیفته فالوور و 
توجه است. من قصد پیش بینی ندارم. نمی خواهم نظیر انبوه صیادان چنین اخباری، 

سعی در گمانه زنی و شرح آن و توجیه به مخاطبان...

 خبر خوش اقتصادی 
و ادامه جهاد مبارزه با فساد

 ............ صفحه 2
صفحه 1  1399/05/20

فراخوان مناقصه نوبت دوم 
مركز بهداشت شماره يك 

۴﹤﹀︮ ︫︣ح در

,ع
۹۰
۴۶
۳۵

/ع
۹۹
۰۴
۶۹
۰

 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
ارا﹥ ﹋﹙﹫﹥ ︠︡﹝︀ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ا︗︀ره ١٣د︨︐﹍︀ه ︠﹢درو 

︨︀ز﹝︀ن  ﹁﹠﹩ و ﹡﹍︡اری ︣م ﹝︴︣ ر︲﹢ی

٨  ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

فراخوان مناقصه نوبت دوم 
بيمارستان  اكبر
٨﹤﹀︮ ︫︣ح در

,ع
۹۹
۰۴
۶۳
۷

     ︫ـ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪ـ︡ در ﹡︷︣ دارد ︋︀ ر︻︀️ ﹝﹀︀دآ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت ︫ـ︣﹋️ ﹨︀ی آب و ﹁︀︲﹑ب ︫ـ︣ی و 
ا︨ـ︐︀﹡﹩ و از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋︀﹐﹨︀ی  ﹝︪ـ︣و﹥ ذ﹏ را از ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ︀ ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ذ︭﹑ح ︣︠︡اری 

.  ︡︀﹝﹡

مشخصات فنى /استاندارد موضوعرديف
مبلغ تضمين

شركت در فرآيند 
ارجاع كار به ريال

نوع تضمين شركت در فرآيند
 ارجاع كار

1
خريد الكتروموتور و پمپ شناور 

در سايزهاى مختلف به تعداد 
76 دستگاه

ISO 5199,ISO9908,AP 1910567/390/000
1.واريز نقدى به حساب جاري شماره 

100050005 بانكى پاسارگاد شعبه 
آبفاى مشهد

2. ضمانتنامه بانكى
3.اوراق مشاركت  

4. چك تضمين شده بانكى 2
خريد و نصب و راه اندازى  
سنسور آناليزور كيفى آب 

آنالين به تعداد 20 عدد

پروانه بهره بردارى در خصوص 
توليددستگاههاى سنجش آنالين 

كلرصادره از وزارت صمت يا 
پروانه دانش بنيان 

240/450/000

︪︡﹞ ١-﹋︀ر﹁︣﹝︀ : ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب
٢-﹝﹏ ︑︃﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر : ا︻︐︊︀رات ︾﹫︣ ︻﹞︣ا﹡﹩ 

٣-︑︀ر و ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : از ︑︀ر درج آ﹎︀︽﹛ ﹩️ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/٠۵/٢۵ از ﹝﹏ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫ـ︣﹋️ 
آب و ﹁︀︲﹑ب ︀ در ︀︨️ اhttp://iets.mporg.ir ﹩︐﹡︣︐﹠  ﹇︀︋﹏ در︀﹁️ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٠۵١٣٧٠٠٨١۴٩

۴-آ︣︠﹟ ﹝﹙️ ︻﹢دت ︎︀﹋︀ت ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه : ︨︀︻️ ١٣ ﹝﹢رخ ١٠/١٣٩٩/٠۶﹝﹩ ︋︀︫︡ .
۵- ﹝﹏ ︑︧﹙﹫﹛ ︎︀﹋︀ت ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه : ﹝︪︡ ، ︠﹫︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟ ، ﹁﹙︧︴﹫﹟ ٢۶ ، د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪︡ و در 

. ︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀م ︋︀ ︫﹞︀ره ٠۵١٣٧٠٠٨١۴٩ ︑﹞︀س︋رت ا﹢︮
︀ً ︋﹥ ا︵﹑ع  ۶-︎︦ از ا﹡︖︀م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︡ ︫︣ا︀︨ ، ︳︣ ا︵﹑︻︀ت (﹝﹏ و ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ) ﹋︐︊

ا︪︀ن ︠﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡. 
٧-﹝︡ت ا︻︐︊︀ر ︎﹫︪﹠︀دات از ︑︀ر﹢︑ ﹏ ︎︀﹋︀ت ︎﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ ︋﹥ ﹝︡ت ︨﹥ ﹝︀ه ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 

٨﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭︀ت  ﹝﹩ ︋︀︫︡. ٩٩٠۴٣٩٣١  
︪︡﹞ آب و ﹁︀︲﹑ب ️﹋︣ د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩︫ 

/ع
۹۹
۰۴
۶۶
۰

آب ﹡︺﹞️ ︋︤رگ ا﹜﹩ ا︨️ آن را ﹨︡ر ﹡︡﹨﹫﹛ . . 
︑︖︡︡ آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای

اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومى ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد كليه مراحل 
مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.

مبلغ تضمين مبلغ برآوردموضوعشماره مناقصه
فرايند ارجاع كار

مدت اجراى 
كار

دوره تضمين

1
2099003489000076

تهيه و حمل نمك ضد يخ آسيابى 
جهت ايمن سازى محورهاى حوزه 

استحفاظى استان مازندران
ندارد12 ماه30/390/000/0001/519/500/000

 ارائه پروانه بهره بردارى از مراجع ذى صالح الزامي است.       مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد :تا  ساعت 14 مورخ  99/06/01 
مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه ستاد : ساعت 14  مورخ   99/06/11         زمان بازگشايى پيشنهادات : ساعت  8,30  صبح مورخ 99/06/12 در دفتر مدير كل  آدرس : 

ساري خيابان انقالب مقابل استانداري-اداره پيمان و رسيدگي  تلفن   33326002  -011    اين آگهي همزمان در سايتiets.mporg.ir نيز درج گرديد. 
شناسه آگهى 929096                                                                                            اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مازندران

/ع
۹۹
۰۴
۷۲
۵

آ﹎﹪ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ - ﹡﹢︋️ اول

/ع
۹۹
۰۴
۶۰
۵

 ﹩﹡﹢﹀︻ ︡︲ ︹︀﹞ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد د︨︐﹊︩ و
 ،︡︀﹝﹡ ︡اری︣  ︠﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ د را از﹢ ﹝ـ﹢رد ﹡﹫︀ز︠ 
︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥  ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝︐︣م ︗️ ﹝︪︀﹨︡ه︫ 
﹥ ﹡︪︀﹡﹩  ︋http://dev.razavi.ir︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋ 
﹫︪﹠︀دات   ︎﹏﹢︑ ﹤ ︨︀︻️ ١٣:٣٠ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢۶/١٣٩٩/٠۵ ﹡︧︊️︋ 
 ،︡﹫︀﹝﹡ ا︻﹑م ︫︡ه ا﹇︡ام ︳︫ـ︣ا ﹅︋︀︴﹞ ︫ـ︡ه، ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ و ﹝︡ارک ﹏﹫﹝﹊︑
﹢د.  ﹢ا﹨︡︋  ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥︠  ︣ ︻︡ه︋  ︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀︋  ︲﹞﹠ـ

︫﹞︀ره ﹨︀ی ︑﹞︀س ٣٢٠٠١١١٣-٠۵١ و ٣٢٠٠١٠٣٩-٠۵١ 

«﹩﹡﹢﹀︻ ︡︲ ︹︀﹞ د︨︐﹊︩ و ︡︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞»

 FATF به کلی منتفی استطرح گشایش اقتصادی هنوز قطعی نشده استروحانی پیشنهاد »شفا« داد
 سیاست  رئیس جمهــور در جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا گفت: ما  باید در نظر بگیریم دست کم 6 ماه دیگر 
این اوضاع ]درگیری با کرونا[ را داریم، البته ممکن است 
بیشتر شود، اما باید توجه داشته باشیم که ما حداقل 6 ماه 
دیگر با همین اوضاع مواجه هستیم تا روزی که واکسنی 
به دســت ما برسد که مؤثر و به اندازه کافی در اختیار ما 
باشد. روحانی ادامه داد: نه می توانیم فعالیت های اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و .... را به طور کامل تعطیل 
کنیم و نه می توانیم بگوییم مانند ســابق اجرا شود بلکه 
نیازمند یک حد وسط هستیم. ادامه محدودیت های شدید 
امکان پذیر نیست؛ چرا که جامعه را دچار التهاب، اضطراب 
و افســردگی می کند.  وی با اشاره به چند دستورالعمل 
تحت عنوان »شفا« گفت: »شین« همان شست وشو است 
شامل دست شستن و نظافت فردی به عنوان اصل اول. 
»ف« ما فاصله گذاری اجتماعی است که باید مراعات کنیم. 
»الف« اول؛ استفاده از ماسک است، »الف« دوم؛ اجتناب از 

ترددهای غیرضروری و »الف« سوم؛ اجتناب از تجمعات 
بزرگ اســت. اگر ما این موارد را رعایت کنیم، می تواند 
مؤثر باشــد. وی  اظهار کرد: همه باید دستورالعمل ها را 
رعایت کنند و اگر کسی رعایت نکرد، در دستورالعمل های 
مجازاتی که هفته بعد وزیر کشور می آورد، این موارد لحاظ 
شود که اگر کسی باید ۱۴روز در خانه بماند، پس از دو روز 
بیرون آمد و گفت من حالم خوب است، باید با او برخورد 

شود؛ چرا که دیگران را مبتال می کند.

 سیاســت   رئیس مجلس در صحــن علنی مجلس 
تصریح کرد: این روزها درباره گشایش اقتصادی در جامعه 
پرسش هایی مطرح می شود که باید گفت ما تحقق آینده 
خوب را از مسیر ســخت ممکن می دانیم، اما نباید توقع 
حل مشــکالت را در هفته و ماه داشت بلکه اثر اقدام ها در 
فصل های پیش رو دیده خواهد شــد. قالیباف گفت: طرح 
مهمی در شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در 
حال بررسی اســت که می تواند بر اقتصاد تأثیر ملموسی 
بگذارد، اما باید تصریح کرد این طرح فقط در صورتی که 
در جزئیات آن نظرات کارشناسی برای حفظ منافع ملی 
مدنظر قرار گیرد، می تواند به اهداف خود برسد. وی ادامه 
داد: در این زمینه اختالف نظرهای کارشناسی وجود دارد 
و هنوز هیچ طرحی قطعی نشــده؛ بنابراین باید صبر کرد 
و اجازه داد این طرح ها در فضای کارشناسی بررسی شده 
و به نتیجه نهایی برســد. رئیس مجلس شورای اسالمی 
افزود: مردم عزیز اطمینان داشته باشند مجلس با ترکیبی 

از نمایندگان توانمند در عرصه اقتصاد و کارشناسان مرکز 
پژوهش ها، منافع مردم را تأمین خواهد کرد. همان طور که 
در بسته اقتصاد مردمی توضیح داده شد، مجلس مبنای 
عمل خود را مردمی کردن اقتصاد به نفع طبقه متوسط و 
محروم قرار داده است.  قالیباف در ادامه با اشاره به برگزاری 
کنکور در شــرایط کرونایی، گفت:  گزارش ها حاکی از آن 
است که نحوه برگزاری کنکور ارشد نسبت به کنکور دکترا 
بهتر شده است، اما همچنان اشکال های اساسی وجود دارد.

 سیاست  عضومجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه صحبت از پذیرش FATF نوعی تحریف است، 
گفت: اگر پذیرش FATF را به مصلحت کشور می دیدیم 
آن را تصویب می کردیم، اما معتقدیم FATF چیزی جز 

خسارت برای ملت ایران به دنبال ندارد.
حجت االسالم و المسلمین غالمرضا مصباحی مقدم در 
گفت وگو با تسنیم با اشاره به برخی گمانه زنی ها مبنی بر 
اینکه گشایش اقتصادی مورد نظر رئیس جمهور پذیرش 
FATF خواهد بود، اظهــار کرد: موضوع پذیرش لوایح 
چهارگانه مرتبط با FATF به کلی منتفی است و به وعده 
رؤسای جمهور و مجلس برای گشایش اقتصادی ربطی 
ندارد.  مصباحی مقدم با اشاره به اینکه اکنون جمهوری 
اســالمی ایران فعالیت های اقتصادی خود را به گونه ای 
انجام می دهد که تحریم ها مانع آن نیستند و آمریکا هم 
نمی تواند جلو این فعالیت ها را بگیرد، خاطرنشــان کرد: 
سال گذشته ۴2میلیارد دالر صادرات محصوالت غیرنفتی 

داشتیم و بیش از ۴۱میلیارد دالر کاالهای مورد نیازمان 
را وارد کردیــم. وی گفت: همه این کارها به صورت دور 
زدن تحریم  بوده، اگر FATF تصویب شود، امکان اینکه 
یک دالر جنس از کشــور خارج و یا وارد کشــور شود، 
 FATF وجود ندارد. وی بیان کرد: آن هایی که دلبسته
هســتند بدانند این یک دام است و صحبت از پذیرش 
آن جز تحریف قدرت جمهوری اســالمی ایران در غلبه 

بر تحریم های ظالمانه آمریکا، چیز دیگری نخواهد بود.

پاسخ مصباحی مقدم به گمانه زنی درباره گشایش دولتاطمینان قالیباف به مردمتوصیه های بهداشتی رئیس جمهور به مردم 

طمع  فرانسویطمع  فرانسوی
انتقادها به اقدام های نواستعمارگرانه مکرون انتقادها به اقدام های نواستعمارگرانه مکرون 

در لبنان بحران زده باال گرفته استدر لبنان بحران زده باال گرفته است
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 ............ صفحه 2
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با مقاومت فعال از چالش های موجود عبور می کنیم  سیاست: علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در توییتی نوشت: »جلوگیری از همکاری راهبردی ایران با شرق و تداوم وابستگی 
اقتصاد ملی به نفت، مبنای قبض و بسط سیاسی غرب نسبت به کشور ماست«. وی افزود: »ایران مدت هاست تصمیم به این دو کار گرفته و با  مقاومت فعال و همبستگی ملی از چالش های موجود عبور 

خواهد کرد«.    

وزیــر  فتــاح،  پرویــز   سیاســت   
بی حاشــیه دولت احمدی نــژاد که در 
ســال 96 به عنوان رئیس کمیته امداد 
امــام خمینــی)ره( فرصــت رقابت با 
رئیس جمهــور وقــت، حســن روحانی 
را داشــت، امــا ترجیح داد بی حاشــیه 
بمانــد. فتاح بعدها با پذیرش ریاســت 
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی بازهم 
همکاری بی حاشــیه ای با دولت را ادامه 
داد، اما اظهارات جنجالی شامگاه شنبه 
فتاح در صداوســیما دربــاره اموالی از 
بنیاد مســتضعفان کــه در اختیار افراد 
و نهادهای مختلف اســت، جبران همه 

رفتار بی حاشیه بودن وی را کرد.
پیش ازاین رفتار بی حاشــیه فتاح سبب 
شــده بود کــه چهره های 
سیاســی همســو با دولت 
اصالح طلبــان  همچــون 
انگ  چســباندن  فرصــت 
سیاسی کاری به او را نداشته 
باشند، اما با اظهارات اخیر 
وی بــار دیگــر گمانه زنی 
این  بودن  انتخاباتی  درباره 

افشاگری ها مطرح شد.
انحراف  یــک  نیت خوانی   
اســت که اتفاقاً موردعالقه 
سیاسی  جریان های  برخی 
داخلی و خارجی بوده، اما 
 ۱۴۰۰ بــرای  فتاح  اینکه 
کاندیدا خواهد شــد یا نه 
احقاق  نیســت، مهم  مهم 
حق مــردم اســت. همان 
گونــه  کــه فتــاح، رئیس 
درباره  مســتضعفان  بنیاد 
شــرکت در انتخابات ۱۴۰۰ در همین 
برنامه گفت: جمع بندی من برای ۱۴۰۰ 
نیست و برنامه پنج ساله در بنیاد دارم.

مزیت دیگر ســخنان بی پــرده فتاح در 
رسانه ملی روشــن شدن برخی مسائل 
مبهم در زمینه واگذاری اموال دولتی و 
حاکمیتی به برخی افراد و جریان هاست. 
در واقع افشاگری فتاح سبب شد برخی 
از افراد در مقام پاســخگویی رفع شبهه 
و اعالم آمادگی بــرای پس دادن اموال 

بنیاد مستضعفان را کنند.
عالوه بر این اکثر مراکز یاد شــده، مجوز 
فعالیت داشته اند و فعالیت های عام المنفعه 
ارائه می دهند، اما ضابطه ای برای بازگشت 
منافع آن به مردم تعیین نشــده اســت؛ 
بنابراین مجلس و قوه قضائیه برای حل این 

مشکالت آستین همت را باال بزنند.

 در امالک بنیاد مستضعفان »
چه خبر است؟

اما فتاح در برنامه تلویزیونی نگاه چه گفت 
و یقه چه نهادها و اشــخاصی را گرفت؟ 
البته می توان این پرســش را به شــکل 

دیگر پرسید که رئیس بنیاد مستضعفان 
یقه چه کسانی را نگرفت! فتاح با حضور 
در یــک برنامه تلویزیونــی در خصوص 
مســتغالت تحت تملک افــراد خاص و 
ارگان ها افشــاگری بی ســابقه ای کرد؛ از 
ســاخت جکوزی و ســونا در کاخ مرمر 
تا تصرفات غیرقانونــی برخی مقامات و 

نهادهایی همچون سپاه و ارتش.
فتاح در ابتدای برنامه گفت: در روز معارفه 
بنده در این ســمت گفته بــودم که برای 
بازپسگیری این امالک و مستغالت اقدام 
خواهم کرد و به طــرق قانونی، دراین باره 
قبل از آنکه ما وارد مراحل قانونی شــویم 
برخی مانند خبرگزاری ایرنا و دانشــکده 
خبر خودجوش اقــدام به واگذاری امالک 
نمودند، اما برخی هم از راه و روند همکاری 

فاصله گرفته اند.

در طبقه دوم کاخ مرمر حمام، سونا »
و جکوزی ساخته اند!

 فتاح در خصوص بازپســگیری کاخ مرمر 
بیان کرد: این بنا سال ها در تملک هاشمی 
رفسنجانی و ســپس در دست تشخیص 
مصلحت بــود و زمانی کــه دولت قصد 
بهره برداری دیگری از این ملک را داشت با 
همکاری روحانی کاخ مرمر باز پس گرفته 
و با همکاری سازمان میراث فرهنگی قرار 

شد این بنا تبدیل به موزه گردد.
بازسازی های الزم انجام شد، اما هنوز هم 
آثار دردناکی در این کاخ خودنمایی می کند؛ 
زیرا در این کاخ آسانســور نصب کرده اند، 
حمــام و جکوزی برقــرار کرده انــد و ...، 
حال سؤال اینجاست زمانی که این اتفاق 
می افتاده چرا خبــری از میراث فرهنگی 

نبوده و اقدامی صورت نپذیرفته است؟

حداد عادل یک زمین را پس داد، »
اما اجاره یک بنا را نداده است

بازپسگیری  به  بنیاد مستضعفان  رئیس 
مدرســه حداد عادل اشاره کرد و افزود: 
ایشــان برای احداث مدرسه فرهنگ در 
خیابان فرشــته بنایــی را اجاره نمودند 
و این اجاره چندین نوبت تمدید شــد، 

البته ایــن اجاره بها بــا مالحظات بوده 
و مشــمول نرخ روز نمی شــد، در حال 
حاضر موعد اجاره به سررسیده است و 
باید تخلیه شــود یا اجاره بها به نرخ روز 
تنظیم گردد که البته با توجه به گرانی 
آن منطقــه احتماالً تمدید اجاره با نرخ 

روز برای ایشان به صرفه نخواهد بود.
او بابیــان اینکــه ارزش ریالــی ملک 
مدرســه فرهنگ در حــال حاضر 2۰۰ 
افزود:  برآورد می شــود،  تومان  میلیارد 
قطعاً پس از بازپســگیری این ملک به 
فروش می رســد و پــول حاصله، صرف 

محرومیت زدایی خواهد شد.
رئیــس بنیــاد مســتضعفان ادامه داد: 
آقــای حداد عــادل عالوه بر مدرســه 
فرهنــگ، زمین دیگری برای ســاخت 
مدرســه دریافــت کرده بود کــه البته 
موفق به دریافت مجوز نشــد؛ زیرا این 
زمیــن به متراژ 8 هــزار متر در منطقه 
هروی و روی گســل قرار دارد به همین 
دلیل آقــای حداد عادل این ملک ۴۰۰ 
میلیــارد تومانی را به مــا تحویل داد و 
بدون شــک هزینه ایــن ملک هم پس 
از فروخته شــدن، صــرف محرومان و 

محرومیت زدایی خواهد شد.
فتاح در بخــش دیگری از ســخنانش 
اعالم کرد خانم موالوردی و ابتکار بابت 
تخلیه ساختمان بنیاد ۵ میلیارد تومان 

می گیرند که این کار تخلف بوده است!
وی افــزود: ملکــی هــم در اختیــار 
باران  برای مؤسسه  رئیس جمهور اسبق 
بوده است که پیش از تصدی مسئولیت 
بنده در بنیاد، تخلیه شــده بود و در ایام 
بــا هماهنگی وزارت بهداشــت،  کرونا 
درمــان و آموزش پزشــکی، آنجا را به 
تبدیل کردیم  بیمــاران  قرنطینه  محل 
و اکنــون هم در اختیار آن هاســت، اما 

پس ازاین مرحله، آنجا را می فروشیم.
رئیس بنیــاد مســتضعفان اضافه کرد: 
در کشــور ما ضابطه ای وجود ندارد که 
رئیس جمهورها پــس از پایان کار خود، 
کجا مستقر شوند و باید چاره ای برای این 
منظور اندیشیده شود؛ زیرا اکنون همین 

رئیس جمهور  احمدی نژاد  با  را  مســئله 
سابق داریم و با مجوز در ملک مربوط به 
بنیاد مستضعفان با مساحت حدود هزار 
و 8۰۰ مترمربع در منطقه ولنجک برای 

چند سال مستقر است.
وی گفــت: البته پیامــی داده که آماده 
اســت به مرکز شــهر منتقل شود، اما 
ملکــی را با آن شــرایط نداشــتیم که 
تحویل دهیــم، این موضــوع هم باید 
مدت دار و محدود به زمان باشــد. فتاح 
افــزود: از روحیه مردمــی احمدی نژاد 
انتظار داریم تا ایــن بیت المال به بنیاد 
برگــردد و آن را بفروشــیم که بیش از 

2۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد.
پژوهش های  مرکــز  اســتقرار  محــل 
مجلس، ساختمان کوهک که در اختیار 
نیروی دریای ارتش اســت و ملکی در 
جماران در دســت ســپاه ولــی امر از 
جمله نمونه هایی بود که فتاح در برنامه 

تلویزیونی به آن اشاره کرد.
فتاح در ادامه به وضعیت بنیاد و عملکرد 
آن پرداخت. مالکیت ۱۰۰ درصدی بانک 
سینا و ضرورت عرضه سهام آن در بورس 
و کاهش ســهم بنیاد مستضعفان به 33 

درصد بخش دیگری از سخنان وی بود.
عالوه بر این فتاح به موضوع محل فعلی 
بنیاد نیز پرداخــت و گفت: محل فعلی 
بنیاد که در آن مســتقر هســتیم، جای 
خیلی خوبی اســت و ۱9 هکتار وسعت 
دارد کــه خدمت جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور رفتم و از او خواستم اینجا 
را از ما برای دولت بخرد و شهردار تهران 
را هــم دعوت کردیم اما نتوانســتیم به 
توافق برسیم. فتاح افزود: اکنون هم اعالم 
می کنیم هرکســی که خریدار این ملک 
اســت، به قیمت روز آن را می فروشــیم 
و قــول می دهیم همه پــول آن را خرج 

محرومان و مستضعفان  کنیم.

به دشمن فرصت سوءاستفاده ندهیم»
هرچند شــهیندخت موالوردی، معصومه 
ابتکار، محمود احمدی نژاد و سایر افرادی 
کــه به نوعی به اموال بنیاد مســتضعفان 
مربــوط بودند، به ســخنان فتاح واکنش 
نشــان داده یا وعده پاسخگویی شفاف در 
آینده دادند، اما به نظر می رسد دشمن از 
این فرصت سوءاستفاده خواهد کرد که کل 
مسئوالن نظام را زیر سؤال ببرد. چیزی که 
دشــمن به آن توجه ندارد، این است که 
فقط در یک نظام سالم و سالمت هست که 
می توان این طور حق مردم را مطالبه کرد و 
مطالبه گر هم اتفاقاً خود مدیر نظام است. 
بااین حال، صحبت های شــفاف فتاح فتح 
بابی خواهد بود برای مطالبه حقوق مردم و 
مهم تر از آن اصالح روندهای گذشته بنیاد 
مستضعفان به نحوی که شایسته گام دوم 

انقالب اسالمی باشد.

افشاگری بی سابقه پرویز فتاح درباره پس ندادن مستغالت این نهاد توسط برخی ارگان ها و اشخاص خبرساز شد

امالک »بنیاد« به »مستضعفان« برمی گردد؟

28 هزار نفر از فرهنگیان اســتان کرمان از سال۷۷باپرداخت ۵۰۰تا36 هزار س
تومان از شرکت تعاونی سحاب ســهام خریداری که2۵هزار نفر در سال فوق و 
بقیه بعد از آن با خرید سهام به عضویت درآمدند ماحصل آن هتل طرقبه و هتل 
آریانا در مشــهد و کارخانه کیک و کلوچه و فروشگاه معلم و فعالیت در ساخت 
مســکن و ... سرمایه گذاری کردند و تا اآلن هیچ سودی برای اعضا نداشته، ولی 
شرکت با این پشتوانه اعالم ضرر کرده! استدعای رسیدگی دارم. 09130009504

مردم! دکترها و پرستارها خسته شدند، بفهمید. 09150007302س
انفجاری که در لبنان رخ داد بی شــک و تردید رژیم صهیونیستی مستقیم و س

غیرمستقیم در آن نقش دارد، این حمله پیامی به ایران است که اگر روزی قدرت 
دفاعی و موشکی خود را تحویل دهد، قطعاً همین حمله به او انجام خواهد شد، 
این درس عبرتی برای آن هایی که خواهان مذاکره با آمریکا هستند ، است. مطیع 

رهبر باشید. 09370005856
من یک معلم بازنشســته شاغل به تدریس هستم با ۴۰سال سابقه تدریس.از س

مردم فهیم و با فرهنگ خواهش می کنم به دالیلی از جمله موارد ذیل فرزندان 
خویش را در مدارس غیر انتفاعی ثبت نام نکنند: ۱.ایجاد طبقات اجتماعی باال و 
پایین در بین مردم و دو دستگی بین مردم و دلخوری و ناراحتی معلمان خوب 
و متعهد آموزش وپرورش از ایجاد این نگاه دوگانه 2. بی توجهی بیشتر دولت به 
وظایفش در امر آموزش و پرورش همگانی 3.عدم نظارت دقیق و کافی بر هزینه 
کرد مالی از سوی وزارت به جهت اینکه برخی از این ناظران خود دارای مدارس 
غیر انتفاعی بوده ویا شریک درصدی این گونه مدارس هستند. ۴. مخارج بیهوده 
مثل برگزاری کالس های فوق العاده وفوق برنامه آموزشــی و....کمک به رشــد 
و قدرت یابی بیشــتر مافیای کنکور و فروش کتاب های کمک درسی وآموزشی 
ناشران بی شمار مافیای کنکور. ۵.نتایج کنکور در سنوات اخیرنشان دهنده این 
اســت که مدارس غیر انتفاعی جایگاه مناســبی در قبولی دانش آموزانشان در 

رشته ها ودانشگاه های برتر نداشته اند. 09150008972
می خواهم بدانــم این مراکز آموزش رانندگی بازرس عملکرد ندارند. من پنج س

بار اســت که آیین نامه امتحان می دهم و هر دفعه هم 6 غلط دارم)نه کمتر و نه 
بیشتر( به خدا دیگر همه اش را حفظ شدم. اعتراض هم قبول نمی کنند. در هر 
دوره از هر ســالن فقط یک زن و یک مرد قبول می کنند. باید به کجا اعتراض 

کنیم. نمی شود یک گزارش از این مورد تهیه کنید؟ 09330002182
در خبرها آمد امکان پذیرش جاماندگان ســهام عدالــت وجود ندارد و بهانه س

آوردند، در صورتی که نیمی از ســهامداران تقدیمی نداشتند و اصل سهامشان 
کمتر از نیم شــد! و در ۱۰ ســال اول ســود ازمحل کل ۵۰۰ تومان نشــد اما 
دردو ســال اخیر ۱۵ میلیون ســود کرده اند، واقعاً مردم را چه فرض کرده اند؟ 

09150009278
 به جناب خسرو پناه که درباره فلسفه اسالمی مطلب داشتند،عرض می کنم س

فالسفه غرب عماًل نمود اندیشــه های خود را در جامعه شان می بینند و قوت ها 
و ضعف های آن را شــاهدند، برون رفت فلسفه اسالمی جز تئوری چه بوده. در 

کدام رفتار و کردار و گفتارمان آثار فلسفه اسالمی را ببینیم. 09153000032

قدسازآخرینتالشهایناکامیانکیهاگزارشمیدهد

سه شنبه سیاه پیش روی قطعنامه آمریکایی ©
و  منابع   آرش خلیل خانــه: 
دیپلمات هــای اروپایی که متن 
توزیع شده این سند در شورای امنیت را 
دیده انــد، می گوینــد فراتــر از موضوع 
تســلیحاتی  فعلی  تحریم هــای  تمدید 
ایران، آمریکایی هــا در این قطعنامه به 
دنبال اعمال محدودیت ها و سخت گیری 
در مورد بازرسی کشتی های ایرانی و همچنین اعمال تحریم هایی علیه مقامات 
نظامی به ویژه اعضای ســپاه پاسداران هستند. دیپلمات های فرانسوی هم این 
قطعنامــه را افراطی و تمامیت خواه )ماکسیمالیســتی( توصیــف کرده اند. به 
گــزارش خبرگزاری فرانســه)AP( یکــی دیگر از دیپلمات هــای غربی به این 
خبرگزاری گفته پیش نویس قطعنامه پیشــنهادی آمریکا »فراتر از مفاد فعلی« 
ممنوعیت هایی رفته اســت که بر فروش تســلیحات متعارف بر ایران قرار داده 

شده است و ۱8 اکتبر )2۷ مهرماه( منقضی می شود.

سیاسِت به مرگ بگیر، به تب راضی کن»
این قمار ســوخته دولت آمریکا در حالی است که دونالد ترامپ همین پنجشنبه 
گذشــته برایان هوک مســئول گروه اقدام)علیه( ایران و آخرین بازمانده مثلث 
دیپلمات های ضد ایرانی و جنگ طلب موســوم به گروه شاهین ها را هم از وزارت 
خارجه خود اخراج کرد. هوک دو هفته پیش از کنار گذاشته شدنش در خاورمیانه 
و اروپا مشــغول دوره گردی و التماس کردن به کشورهای مختلف برای همراهی 
با آمریکا و امنیت و موافقت با قطعنامه پیشنهادی آمریکا با راهبرد ایران هراسی 
بود. دو هفته ای که به نظر می رســد فقط وقت تلف کردن بی نتیجه بوده است. 
او تنها توانست همراهی بی تأثیر برخی متحدان عرب آمریکا همچون عربستان و 
بحرین را بدســت آورد که هیچ بازتابی در شورای امنیت ندارد. سفر او به تونس 
عضو موقت و عرب این دوره شورای امنیت هم به سخره گرفته شد؛ چون تونس 
به دلیل بحران های سیاســی داخلی و استعفای الیاس الفخفاخ نخست وزیر این 
کشور از بیست و پنجم تیرماه عماًل فاقد دولت قانونی است. هوک حتی نتوانست 
امید آخر ترامپ را هم برآورده کند و همراهی تروئیکای اروپایی عضو برجام را با 

قطعنامه واشنگتن بدست آورد. 
در مجموع ارزیابی ها و شــواهد گویای آن اســت که کار از کار گذشــته و در قمار 
سه شــنبه برگ آن ها بازنده اســت. مسکو و پکن هر دو رســماً روز جمعه بر ادامه 
مخالفتشان با قطعنامه آمریکا تأکید کردند. اما حتی بدون در نظر گرفتن وتو زودرس 
و از پیش اعالم شده چین و روسیه هم به گفته نشریه آمریکایی فارن پالیسی ممکن 
اســت اصالً کار به وتو هم نکشد؛ زیرا واشنگتن احتماالً از 9 رأی الزم برای تصویب 

قطعنامه خود نیز برخوردار نیست.
روز جمعه دونالد ترامپ مستأصل از انزوایش شخصاً با امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
فرانســه تماس گرفت و بــا او گفت وگو کرد. هر چند بهانــه این تماس وضعیت و 
رویدادهای اخیر لبنان بود، اما به گفته »جاد دیر« دستیار ویژه رئیس جمهور آمریکا 
و معاون سخنگوی کاخ سفید، ترامپ درباره ایران و قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای 
تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران هم با مکرون رایزنی کرده است. تالشی که به نظر 
نمی رسد موفقیتی به همراه داشته است؛ چون هیچ خبری از آن به بیرون داده نشده 
که با روش های رســانه ای و تبلیغاتی ترامپ همخوانی ندارد. بسیاری از تحلیلگران 
معتقدند واشــنگتن با علم به اینکه قطعنامه پیشــنهادی او در شورای امنیت رأی 
الزم را نخواهد آورد و یا با وتو مواجه خواهد شد، متن سند را بسیار سخت گیرانه و 
باز گرفته است تا در مراحل بعدی شاید بتواند مخالفان را به کف خواسته های خود 

راضی کند.

تالش ترامپ برای جلب نظر آیپک در انتخابات »
یک کارشــناس امور سیاســی و بین الملل در این رابطه می گوید آمریکایی ها 
در شــرایطی قطعنامه پیشــنهادی خود را لجوجانه و مصرانه به شورای امنیت 
می برند که کاماًل از تصویب آن ناامید هستند . حسین کنعانی مقدم به خبرنگار 
قدس آنالین گفت: در این شرایط بردن قطعنامه به شورای امنیت با هدف زیر 
فشار گذاشتن اعضای این نهاد است تا در گام های بعدی آن ها به سختی بتوانند 
با خواســت آمریکا مخالفت کنند. وی افزود: این نشان می دهد آمریکایی ها به 
دنبال ابزاری برای فشار بیشــتر بر ایران هستند و ماهیت قطعنامه پیشنهادی 
که بسیار فراتر از تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران تنظیم شده، نشان می دهد 
واشنگتن به دنبال بازرسی و کنترل شدید صادرات نفت و تجارت خارجی ایران 
به نام بازرســی تسلیحاتی است. کنعانی مقدم با بیان اینکه شواهد متقن بیانگر 
آن اســت که قطعنامه آمریکایی ها توسط چین و روســیه وتو می شود، درباره 
اصــرار وی بر رأی گیری در شــورای امنیت، اظهار داشــت: ترامپ نیاز به یک 
مانور سیاسی در آســتانه انتخابات آمریکا دارد تا نظر البی صهیونیستی آیپک 
را بــرای تأمیــن منابع مالی تبلیغات انتخاباتــی او و حمایت از وی جلب کند. 
این کارشــناس مسائل سیاســی با بیان اینکه اروپایی ها همواره میانه ماجرا را 
گرفته و سیاســت یکی به نعل و یکی به میخ را به کار می گیرند به خبرنگار ما 
گفت: تروئیکای اروپایی احتمــاالً رأی ممتنع می دهند؛ چون می دانند تمدید 
تحریم های تسلیحاتی به معنای پایان برجام است و آن ها حداقل در این مقطع 
و پیش از معلوم شــدن نتیجه انتخابات آمریــکا نمی خواهند این اتفاق بیفتد. 
آن ها ترجیح می دهند تا این مناقشــه دنباله دار و بالتکلیف باقی بماند تا ایران 

از برجام خارج نشود.

 خبر خوش اقتصادی ©
و ادامه جهاد مبارزه با فساد

چند روزی اســت که مقامات ارشد مملکتی 
در اعالم خبری ســعی در سبقت گرفتن از 
یکدیگر دارنــد، جوهر کالم همه آن ها اعالم 
یک خبر خوش اقتصادی اســت. این قبیل 
اخبار مبهم، خوراک فضای مجازی و رسانه ای 
و تحلیلگران شیفته فالوور و توجه است. من 
قصد پیش بینی ندارم. نمی خواهم نظیر انبوه 
صیادان چنین اخباری، سعی در گمانه زنی و 
شــرح آن و توجیه به مخاطبان داشته باشم. 
مطابق شنیده ها بناست روز سه شنبه، یعنی 
فردا از این خبر رونمایی شــود. من هم نظیر 
تمام مردم در فشــار اقتصــادی این روزها و 
مشکالت پیچیده ناشی از بیماری کرونا، دعا 
می کنم آنچه بناســت رخ دهد، گرهی از کار 
فروبسته همه ما بگشــاید و به امید خداوند 

گشایش حاصل شود. ان شاءاهلل
اما این خبر هر چه باشد به هر حال قبل و بعد 
از آن زندگی ادامه داشته و خواهد داشت. هیچ 
خبری سبب نمی شود افتخارات این سرزمین 
و قهرمانی های این ملت فراموش شود و نیز 
هیچ خبری نباید سبب شود چنانچه در جایی 
مسئوالنی اگر نسبت به مردم و ادای نوکری 
خود به آنان سستی کرده اند، از حساب کشی 
معاف شوند. خدا را شکر که در ماه های اخیر 
قوه قضائیه و ریاست محترم آن نشان داده اند 
حرکت مبارزه با فســاد در این سرزمین آغاز 
شــده و با آنکه به مذاق بسیاری نیز خوش 
نیامده اســت، اما متوقف شدنی نیست. در 
همین رابطه چند روز پیش یکی از نمایندگان 
پیشین مجلس نامه ای به ریاست قوه قضائیه 
نوشــته و به اذعان خودش پــرده از برخی 
»سوءاســتفاده ها در واگذاری زمین هایی« به 
گروهــی از وزرا، مســئوالن وقت کشــور یا 
نزدیکان آن ها برداشته و اظهار امیدواری کرده 
پس از ۱۴ ســال نتیجه واگذاری این اراضی 
منابع  ملی روشن شود. یا در نامه او فهرستی 
از این زمین ها با متراژهای حتی 2۰ هکتار و 
۵۰ هکتار و یا کمتر و بیشتر در مناطقی گاه 
بسیار مرغوب منتشر شده و اسامی دریافت 
کنندگان نیز طبق معمول مبهم و با حروف 

نخست نام هایشان موجود است.
مدت ها پیش رهبر انقالب از بسیار سخت و 
پیچیده بودن مبارزه با فساد سخن گفتند و آن 
را به اژدهایی با سرهای متعدد تشبیه کردند 
که با قطع کردن هر سرش، سرهایی دیگر بر 
آن می روید. با این وصف تأکید داشــتند این 
مبارزه با همتی بلند و خستگی ناپذیر تداوم 
داشته باشــد. این همان کار بزرگی است که 
قوه قضائیه آغاز کرده و با وجود تمام هجمه ها 
در حال ادامه آن اســت، همین عزم ســبب 
شــده تا دیگر دســتگاه ها نیز چنین هدفی 
را جــدی بگیرند و این بار مرعــوب نام ها و 
سمت ها و مقام ها نشوند؛ به طور مثال از بنیاد 
مستضعفان خبر می رسد، در یک سال اخیر 
حرکت ارزشمند بازپسگیری امالک مرغوب 
و گران قیمتی که در اختیار مسئوالن و حتی 
برخــی مراکز و مجموعه ها بوده، آغاز شــده 
است. بســیاری از خبرگان رسانه بازگرداندن 
کاخ مرمر، ساختمان بنیاد باران را به این بنیاد 
و نیز اخطار برای بازپسگیری ساختمان ده ها 
میلیاردی دفتر ولنجــک را در همین ردیف 
می دانند. حتی گفته می شــود زمینی را که 
یکی از چهره های ارشد و معروف سیاست و 
فرهنگ مملکت در بهترین منطقه تهران برای 
ساخت مدرسه در اختیار گرفته بود، با دستور 
رهبر انقالب پس گرفته اند. باری قصدم از این 
مثال ها آن بود تا تأکید کنم، وقتی مبارزه با 
فساد شامل همه شود و از صدر تا ذیل را در 
برگیرد و مهم تر از آن شــامل همه جناح ها 
و گروه ها و چهره ها، بــدون توجه به جایگاه 
و جهت سیاسی شان باشــد، مردم آن را باور 
می کنند و عامالن چنین مبارزه ای قهرمانان 
آن ها خواهند بود. بی شک دست خداوند هم 
با آن هایی اســت که خالصانه سختی و خطر 
چنین هدفــی را به جــان خریده اند. دعای 
مردم هم با آن هاست. پس بیایید خبر خوش 
اقتصادی هر چه بود، ادامه این مبارزه سخت 

را از یاد نبریم. ان شاءاهلل.

 سفیر جمهوری اســالمی ایران در بغداد روز س
یکشــنبه تأکید کــرد در دوره دولت »مصطفی 
الکاظمی« نخســت وزیر عراق، گام های خوبی در 

زمینه توسعه روابط با تهران برداشته شده است.
 علی نیکــزاد، نایب رئیس مجلس شــورای س

اســالمی با بیان اینکه به دنبال تعامل سازنده با 
دولت برای حل مشــکالت مردم هستیم، اظهار 
کرد: صبــر مجلس برای حل مشــکالت مردم 
محدود اســت، اما دولت می داند که ما به دنبال 
حل کردن مشکالت مردم هستیم و تمام تالش 
هیئت رئیسه این است که مجلس به حاشیه نرود.

 در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی س
و در جریان بررســی طرح دو فوریتی الحاق یک 
تبصره به تبصره یک قانون بودجه ســال ۱399، 
درخواست سلب فوریت از این طرح در دستور کار 
قرار گرفت، اما نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
با تقاضای سلب یک فوریت از طرح دو فوریتی قیر 

رایگان مخالفت کردند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

فتاح با حضور 
در یک برنامه 
تلویزیونی در 
خصوص مستغالت 
تحت تملک 
افراد خاص و 
ارگان ها افشاگری 
بی سابقه ای کرد؛ از 
ساخت جکوزی و 
سونا در کاخ مرمر تا 
تصرفات غیرقانونی 
برخی مقامات و 
نهادهایی همچون 
سپاه و ارتش

بــــــــرش

 سیاســت/ مینا افرازه  رســیدگی به 
اموال مســئوالن و مدیرانی که دارایی های 
عجیب وغریــب و باالیــی دارنــد و چنین 
دارایی هایــی در مدت دوره مسئولیتشــان 
کسب شــده، یکی از موضوعاتی اســت که 
برای حل آن قوانین متعــددی مانند اعاده 
اموال نامشــروع مســئوالن تصویب شــده 
اســت، اما بااین حال در طول دهه های اخیر 
اجرای این قوانین نه تنها بر زمین مانده، بلکه 
کسب اموال و رانت جویی در بین مدیران و 
مسئوالن افزایش داشته و موجب بروز فساد 
و انتشــار هرروزه خبرهای مرتبط با مفاسد 
اقتصادی شده که هرکدام به نوعی از مقام و 

موقعیت خود سوء استفاده کرده اند.
بهمن ماه سال گذشــته بود که نمایندگان 
در راســتای رســیدگی به طرح اعاده اموال 
نامشروع مسئوالن، ایرادهای شورای نگهبان 
بــه طرح را رفع کردند که بنابراین اصالحیه 
در مــاده ۱9 الحاقی موضوع ماده ۴؛ مراد از 
اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از 
موقوفات، فروش زمین های موات و مباحثات 
اصلــی و سوءاســتفاده از مقاطعه کاری ها و 
معامالت دولتــی و مانند آن و اموال حاصل 
از غصب رشوه، اختالس و سایر موارد مندرج 
در اصل ۴9 قانون اساسی به تشخیص مقام 
قضایی اســت و عواید اموال نامشــروع نیز 

مشمول این ماده است.

وعده قوه قضائیه بر کشاندن »
دانه درشت ها به پای میز محاکمه

امــا پس ازایــن، اجــرا و به نتیجه رســاندن 
طرح توســط قوه قضائیه که نهــاد متولی و 
رسیدگی کننده به آن است، مسکوت مانده و 
آخرین بار معــاون حقوقی و امور مجلس قوه 
قضائیه عنوان کرد: مشغول تدوین دستورالعملی 
بــرای اجرای این قانون هســتیم و امیدواریم 

امسال بتوانیم آن را تدوین و ابالغ کنیم.

محمد مصدق گفته بود: بر اساس این قانون 
به دادســتان های کشــور به ویژه دادستان 
تهران وظایفی محول شــده است، ازجمله 
اینکه دانه درشــت ها را شناســایی کنند و 
به پای میز محاکمه بیاورند که توضیح دهند 

اموال را از کجا آورده اند.
البتــه گرچه معاون حقوقی قــوه قضائیه از 
عبارت از کجا آورده ای برای مصوبه رسیدگی 
به اموال مســئوالن استفاده کرد، اما یکی از 
نمایندگان بر این باور است که این تعبیر در 
حال حاضر کاربرد ندارد و به جای آن عبارت 
اعاده اموال نامشــروع مســئوالن به کاربرده 

می شود.

500 نفر از مسئوالن از طریق رانت »
میلیاردر شده اند

فعلی  نماینده  ابوترابی،  ابوالفضل  همچنین، 
مردم نجف آباد در مجلس که در دوره گذشته 
نیز عضو کمیسیون امور حقوقی و قضایی و 
یکی از مطلعان و امضاکنندگان طرح اعاده 
اموال نامشروع مسئوالن بود، درباره آخرین 
وضعیت این مصوبه می گوید: به نظرم یکی 
از مهم تریــن اقدام های مجلس دهم، اصالح 
قانون اجرای اصل ۴9 قانون اساســی است 

که در اصطالح به آن اعاده اموال نامشــروع 
مسئوالن می گویند. پیش بینی مان این است 
که پس از انقالب اسالمی حدود ۵۰۰ نفر از 
مسئوالن و مقامات رده باال از طریق استفاده 
از رانت میلیاردر شــده و اموال نامشــروع 

هنگفتی بدست آورده اند.
ابوالفضــل ابوترابــی در گفت وگــو با قدس 
اظهار کرد: مثاًل وزیــری که در حال حاضر 
3۰۰ میلیــارد تومان دارایی دارد و در طول 
این ســال ها هم همواره کارمند دولت بوده، 
واضح اســت که غیر از رانت نمی تواند از راه 
دیگری چنین دارایی را دســت وپا کند. در 
بین این مسئوالن هستند افرادی مانند آقای 
آخوندی، وزیر ســابق راه و شهرسازی که از 
رانت بهره جسته و امروزه سخن از دارایی 3 

هزار میلیارد تومان ایشان است.
عضو کمیســیون شــوراها و امــور داخلی 
مجلس معتقد اســت: ماده ۷ یــا ۷۰ اعاده 
اموال نامشروع مســئوالن، به تعریف رانت 
و مصادیق آن پرداخته اســت؛ بنابراین باید 
این موضوع در جایگاه داوری قرار بگیرد که 
کارمندان و مدیران رده بــاال چگونه به این 
حجم از اموال دست یافته اند. به طور مثال در 
حوزه انتخابیه شهر خودم، نماینده مجلسی 

داریم که در حال حاضر وضعیت دارایی وی 
نجومی و باورنکردنی است و قطعاً کسب این 
میزان از ســرمایه و اموال از راه دیگری جز 
رانت امکان پذیر نیست. بنده به عنوان فردی 
که ســه دوره در مجلس حضــور دارم و از 
جزئیات کار و نیز حقوق نمایندگی مطلعم، 
ایــن را می گویم که یک نماینده بدون رانت 
آن هم در مدت کوتاه چهارســاله نمی تواند 

بدین صورت میلیاردر شود.

پیش بینی درآمد 200 هزار میلیارد »
تومانی از اعاده اموال

وی ادامه داد: مــاده ۷ اصالح قانون اعمال 
اصــل ۴9 قانون اساســی دربــاره رانت و 
برخورد با چنین معضلی است تا آن هایی که 
بدون هیچ توجیه عقلی میلیاردر می شــوند 
خودشان را در برابر قانون پاسخگو بدانند و 
اعالم کنند که این اموال را از کجا آورده اند. 
در حال حاضر ماده ۷ قانون تصویب شــده و 
در راســتای همین موضوع نیــز ما در حال 
تهیه ســؤال از وزیر دادگســتری هستیم تا 
بپرسیم چرا قوه قضائیه و وزارت دادگستری، 
ماده ۷ یا همان قانون اعاده اموال نامشــروع 

مسئوالن را اجرایی و اعمال نمی کنند.
نماینده مردم نجف آبــاد در مجلس تصریح 
کرد: پیش بینی مان این اســت که از طریق 
اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئوالن، 
بتوانیم درآمــدی به میــزان حداقل 2۰۰ 
هزار میلیارد تومان داشــته باشیم و بخشی 
از بودجه را تأمین کنیم. در شــرایط فعلی، 
پس گرفتــن و واریــز این رقم بــه خزانه 
کشور می تواند بسیار مشکل گشا باشد. باید 
دارایی های میلیاردی آقازاده ها، نوکیسه ها و 
رانت خواران را همانند اوایل انقالب که اموال 
خاندان شــاه را مصادره کردیم، یک بار دیگر 
مصادره و از بزرگ شــدن جیب مفســدان 

جلوگیری کنیم.

annotation@qudsonline.ir

مشت بـر سندان

محمدحسین جعفریان

سیاستسیاست
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گزارش

 گفت وگو

ابوترابی از عزم مجلس برای سؤال از وزیر دادگستری می گوید

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

اهدای بسته های متبرک فرهنگی به زوج های جوان  آستان:  به همت اداره انتظامات خواهران آستان قدس رضوی و همزمان با عید غدیر خم، بسته های متبرک فرهنگی در قالب »تحفه رضوی« به 
زوج های جوان اهدا می شود. روح اهلل رنجبر، مدیر انتظامات و تشریفات آستان قدس رضوی اظهار کرد: از شب عید غدیر تاکنون به زوج های جوانی که مراسم عقد آن ها در رواق شیخ طوسی انجام می شود بسته های 

متبرک شامل یک جلد صحیفه سجادیه، یک جلد کتاب به همراه نبات و گل های فوق ضریح اهدا می شود. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 توزیع نان رایگان در ۴٩ نانوایی©

 توسط دربانان حرم رضوی 
آستان: همزمان با عید غدیر و به همت 
خدام دربان حرم رضوی، نان رایگان در 
۴٩ واحد نانوایی حاشــیه شهر مشهد 

توزیع شد.
محمدرضــا آقائی کبیر، سرکشــیک 
دربانان کشیک ششم حرم مطهر رضوی 
اعالم کرد: در راستای لبیک به تأکیدات 

مقام معظم رهبری و در ســالروز عید بــزرگ غدیر، پخت 100 درصدی نان به 
تعداد 1٢1 هزار و ٧٣٣ قرص در ۴٩ واحد نانوایی حاشــیه شــهر مشهد توسط 
کشیک ششم خدام دربان انجام گرفت.آقائی کبیر هزینه این کار خیر را  بیش 
از 6۴1 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: با برنامه ریزی های انجام شده توزیع نان 
در نقاطی از جمله شــهرک شهید رجایی، شهرک شهید باهنر، منطقه بابانظر، 
جاده طرق، ویرانی شاندیز، خیابان پنجتن، خواجه ربیع، خیابان مهر مادر، خیابان 
رسالت، میدان عسگریه و روستای شورک در جاده سرخس با رعایت کامل ضوابط 
بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در نانوایی ها انجام شد.این خادم حرم 
مطهر حضرت رضا)ع( یادآور شد: خدمت به محرومان شهر مشهد همواره جزو 
اولویت های خادمان این آستان مقدس بوده که امسال به واسطه شیوع بیماری و 
محدودیت های به وجود آمده، در قالبی دیگر خدمت رسان همشهریان عزیز بودیم.

 10 هزار قرص نان متبرک رایگان©
 در مناطق کم برخوردار بیرجند توزیع شد

آستان: همزمان با عید سعید غدیر خم و با همکاری کانون های خدمت رضوی 
خراســان جنوبی، 10 هزار قرص نان تبرک رایگان در مناطق کم برخوردار شهر 

بیرجند پخت و به صورت رایگان بین مردم توزیع شد.
دبیر کانون های خدمت رضوی خراسان جنوبی با تأکید بر اطعام علوی اظهار کرد: 
همزمان با روز عید غدیر خم و در راستای گرامیداشت این روز مبارک به همت 
خیران و همکاری آستان قدس رضوی سه واحد نانوایی اقدام به پخت و توزیع نان 

رایگان بین شهروندان بیرجندی کردند.
محمدعلــی ابراهیمی با بیــان اینکه این نانوایان با رعایــت کامل پروتکل های 
بهداشتی در سه وعده غذایی پخت نان داشتند، گفت: در این روز بیش از 10 هزار 
قرص نان رایگان توســط این نانوایی ها پخت و بین مردم نیازمند مناطق شمال 
شهر بیرجند توزیع شد.وی خاطرنشان کرد: همچنین به مناسبت عید غدیر با 
همکاری کانون های خادمیاری محله ای نیز یــک هزار و 500 وعده غذای گرم 
بین خانواده های نیازمند توزیع شده است.دبیر کانون های خدمت رضوی خراسان 
جنوبی اضافه کرد: هدف تمام این اقدام های انجام شده در واقع نهادینه کردن و 

ترویج فرهنگ غدیر در جامعه است.

با مشارکت بنیاد فرهنگی رضوی انجام شد

 برگزاری وبینار بررسی تجارب آموزش مجازی©
 در مدارس ابتدایی در دوران کرونا

آستان: وبینار بررسی تجارب آموزش 
مجازی در مدارس ابتدایی شهر مشهد 
در بحــران کرونــا با مشــارکت بنیاد 
فرهنگی رضوی و دانشگاه فردوسی طی 

دو روز برگزار شد.
حســین باغگلــی، مدیرعامــل بنیاد 
فرهنگــی رضوی گفت: پژوهشــکده 

مطالعات اســالمی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی با مشارکت بنیاد فرهنگی 
رضوی، 1٢ و 15 مرداد جلسه ای مجازی با موضوع طرح پژوهشی »بررسی تجارب 
آموزشــی جمعی از مدارس ابتدایی شهر مشهد در دوره بحران کرونا مبتنی بر 

ارزش های اسالمی« برگزار کرد.
وی افزود: این وبینار با هدف ایجاد زیرســاخت های فضای مجازی همراه با رشد 
و ارتقای ســطح آموزش و یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی به ویژه پایه اول 
و با حضور مســئوالن آموزشی و فناوری و نیز والدین برگزار شد.باغگلی با بیان 
اینکه این جلسه مجازی با مشارکت دبستان دخترانه واحد 5 و 1٧ امام رضا)ع( 
و دبستان پسرانه واحد ٢ و 16 امام رضا)ع( برگزار شد، ابراز کرد: در این جلسه، 
کیفیت تدریس مدرســان در فضای مجازی، امکانــات جدید تحصیلی، نحوه 
مشارکت والدین با دانش آموزان، فرصت ها و تهدیدهای بهره گیری از یک روش 

جدید آموزشی و... مطرح شد.
وی با اشاره به اینکه از آغاز شیوع کرونا در کشور، مدارس امام رضا)ع( نیز زمینه 
استفاده از رســانه های نوین در امور آموزشی مدارس ابتدایی را فراهم کرده اند، 
اضافه کرد: از آغاز شــیوع بیماری، مدرسان هر روز به مدت یک ساعت و نیم با 
استفاده از نرم افزار »اسکای روم« سرفصل دروس را با دانش آموزان مرور می کردند.

به گفته این مقام مسئول، در این وبینار چالش های موجود در استفاده از فضای 
مجازی برای اهداف آموزشی از جمله تعداد زیاد دانش آموزان و هماهنگی متولیان 
آموزشی با بچه ها برای تدریس، هماهنگ شدن والدین با بچه های کم سن و سال 
ابتدایی در ســاعات تدریس آنالین، چالش های استفاده دانش آموزان ابتدایی از 
وسایل نوین ارتباطی، کمبود گوشی های هوشمند در اختیار همه خانواده های با 
چند فرزند، ساعات طوالنی تهیه و بارگذاری محتوای رسانه ای در فضای مجازی 
برای مربیان، ضعف زیرســاخت های ارتباطی و اینترنت و... مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت.وی همچنین با بیان فرصت های ایجاد شده در فضاهای نوین آموزشی 
تأکید کرد: در مقابل تهدیدها، فرصت هایی نیز با رواج استفاده از آموزش آنالین 
فراهم شده که از آن جمله می توان به آمادگی والدین و مربیان برای بهره گیری 
از این فضاها در روزهای آلوده و تعطیل، جلوگیری از مخاطرات حضور بچه ها در 
فضای خیابان ها، تغییر فضای خسته کننده و طوالنی تدریس حضوری و نظارت 

والدین بر روند تحصیل دانش آموزان از نزدیک اشاره کرد.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  
 زیــارت بــارگاه مطهر امام هشــتم)ع( 
مملو از خاطرات شــیرین اســت، در این 
میان اما گاهی اوقــات برخی از اتفاق ها و 
حوادث موجب بروز نگرانی ها، دلشوره ها، 
دلواپسی ها و... در بین زائران و خانواده آنان 
شده که ممکن است به عنوان یک خاطره 
به یادماندنی از یک ســفر زیارتی در ذهن 

آنان برای همیشه باقی بماند.
یکــی از ایــن اتفاق ها، گم کــردن یا جا 
گذاشتن اسباب، لوازم، مدارک شخصی و... 
زائران در رواق ها، صحن ها، بست ها و اماکن 
متبرکه حرم منور امام هشتم)ع( است که 
ممکن اســت به دفعات برای بســیاری از 

زائران اتفاق بیفتد.
تصور بکنید، زائری پــس از زیارت حرم، 
خواندن زیارت نامه و نماز زیارت، گشــتن 
در صحن ها و رواق ها و سایر اماکن متبرکه 
حرم به ناگاه متوجه می شود که مثالً کیف 
پول یا شناسنامه و کارت ملی یا جاسوئیچی 
و کلیدها یا تلفن همراه یا ساعت و انگشتر 
یا کلید اتاق هتل محل اسکان خود را گم 
کرده است. به نظر شما چه حس و حالی 

به این زائر دست می دهد؟ 
دفتر بخش نگهداری اشــیای پیدا شــده 
حرم مطهر امام هشتم)ع( مملو از خاطرات 
شیرین در زمینه پیدا شدن لوازم و اشیا یا 
مدارک و اسناد مربوط به زائران است که پس 
از انجام مراحل و دستورالعمل ها و ضوابط 
اداری به صاحبانشان تحویل داده می شود. 
بــرای تهیه این گــزارش پــس از انجام 
هماهنگی های الزم به دفتر این بخش در 
صحن غدیر حرم منور رضوی می روم. پس 
از ورود به این دفتــر، در مقابل خود میز 
پیشخوان بزرگی را می بینم که به اصطالح 
پارتیشن بندی شده و باجه ها و غرفه های 
متعــددی مربــوط به نگهداری اشــیای 
پیدا شــده در این اتاق وجود دارد. طال و 
جواهرات، ساعت، پول )اسکناس و سکه(، 
اسناد و مدارک شناســایی، تلفن همراه، 
ریموت و... از جمله اشیا و لوازم جامانده از 
زائران است که پس از پیدا شدن و تحویل 
به این دفتر، مطابق دسته بندی های انجام 
شده و ضوابط اداری، هر یک در باجه و غرفه 
مربوط به خود نگهداری می شوند. از کیف 
و کفش، پوشاک و البسه، روسری و چادر 
و مقنعه، عصا و عینک، انگشتر و تسبیح، 
عروسک و اسباب بازی و... نباید غفلت کرد، 
این ها هم از جمله اشیا و لوازمی هستند که 
توســط زائران در حرم جا مانده و هر یک 
در غرفه و محل مناسب خود در دفتر این 
بخش نگهداری می شــوند. نگاهی از روی 
کنجکاوی و تعجب به این دفتر و باجه ها 
و غرفه هایش و اشــیای جا مانده از زائران 
می انــدازم. حس غریبــی دارم، انگار این 
جامانده های زائران هم منتظر صاحبانشان 
هستند. گویی آن ها هم مطمئن هستند 
که سرانجام به دست صاحبانشان می رسند. 
نمی دانم آیا آن ها هم همچون صاحبانشان، 
دلتنگ این دوری و مشــتاق دیدار دوباره 
هســتند؟ خدا می داند که این جامانده ها، 
چه قصه هایی با صاحبانشان دارند. تحویل 
اشیای جا مانده و به اصطالح پیدا شده از 
زائران به صاحبانشان در دفتر این بخش در 
نگاه نخست شاید انجام یک وظیفه و کار 
اداری، تکراری و خســته کننده به حساب 
آید، مثل خیلی از کارهایی که ما انسان ها 
هر روزه و به رسم عادت تکرار می کنیم، اما 
نه... اینجا تنها یک دفتر کار اداری نیست، 
این دفتر، ایستگاه اشک ها و لبخندهاست. 
قصه و داســتان جامانده های زائران حرم، 
قصه اشــک و لبخند است. قصه خاطرات 
ماندگار، دلنشــین و شنیدنی است. قصه 
آرامــش و رضایت و رفــع نگرانی و ترس 
و اســترس اســت. قصه خدمت به زائران 
اســت که خادمان و مأمــوران حرم حتی 

رساندن یک عدد تسبیح و دسته کلیدی به 
صاحبش یا رساندن عروسک و اسباب بازی 
به کودک زائری را وظیفه خدمتگزاری خود 
و مایه رضایت آقا و بزرگ حرم، امام مهربان 
و رئوف می دانند. قصه جامانده های حرم، 

قصه تکراری نیست.

امانتی که از پدربزرگ به نوه اش »
رسید

»محمدرضا درخشانفر« ٢1 سال سابقه کار 
در آستان قدس رضوی دارد. او هم اکنون 
رئیس اداره امانات و نگهداری اشیای پیدا 
شــده حرم مطهر رضوی است. او از دوران 
کار کردنش در این بخش خاطره ای را این 
گونه بیان می کند: در یکی از روزهای گرم 
مرداد سال1٣٩٧، پیش از اذان ظهر، جوان 
٢٧ یا ٢8 ســاله ای اهل تهران وارد دفتر 
بخش نگهداری اشیای پیدا شده حرم در 
صحن غدیر شــد و سراغ تسبیح گمشده 
پدربزرگش که مرداد ماه ســال قبلش در 
حرم مطهر گم شده بود را گرفت. او سپس 
ماجرای این تسبیح را برایمان تعریف کرد. 
او گفت: خدابیامرز پدربزرگم یک تسبیح 
داشــت که با خودش به بیشتر سفرهای 
زیارتی مثــل حج، کربــال و نجف، عمره 
مفرده، حرم امام رضا)ع(، قم، جمکران و... 
برده و تبرک و تیمن کرده بود و همیشــه 
با این تسبیح ذکر خدا می گفت و صلوات 
می فرستاد. تقریباً حدود یک سال پیش در 
یکی از روزهای مرداد سال1٣٩6 در حرم 
امام رضا)ع( تسبیحش را جا می گذارد و آن 

را گم می کند.
 البته آن طور که خودش پس از بازگشت 
از مشهد به تهران برای ما تعریف کرده بود 
چند مرتبه هــم به همین دفتر در صحن 
غدیر آمده ولی تسبیحش هنوز پیدا نشده 
بود و ســرانجام موعد بازگشت به تهران 
فرامی رسد و مرحوم پدربزرگم بدون پیدا 
کردن تســبیحش به تهــران بازمی گردد 
و پس از دو یا ســه مــاه هم فوت می کند 
و از دنیــا مــی رود. حاال امســال )مرداد 
ســال1٣٩٧( من برای زیارت به حرم امام 
رضا)ع( آمدم و پس از حدود یک سال که 
از این ماجرا گذشــته، ناگهان یاد تسبیح 
گمشده خدابیامرز پدربزرگم افتادم و برای 

پیدا کردن آن به دفتر شما آمدم.
درخشــانفر در ادامه تعریــف این خاطره 
اظهار می دارد: سپس این جوان مشخصات 
تسبیح پدربزرگش شــامل: جنس و نوع 
تســبیح، رنگ و اندازه آن، شکل تسبیح، 
حتی نحوه گره های موجود در نخ تسبیح، 
شکل دانه های تسبیح و... همه را برای من 
مو به مو تعریف کرد و من هم یادداشــت 
کردم. به آن جوان گفتــم از مرداد ٩6 تا 
مرداد ٩٧ )در مدت یک سال( تعداد زیادی 
تسبیح در حرم مطهر پیدا شده که ما هم 
مطابق ضوابط اداری و دســتورالعمل های 
خودمان، به طور هفتگی تســبیح ها را در 
کیسه های جداگانه بسته بندی کرده و در 
انبار قرار داده ایم، شاید بیشتر از ٢00 کیسه 
است که در داخل هر یک از این کیسه ها، 

تعداد زیادی تســبیح در انواع و اشکال و 
اندازه هــای مختلف، رنگ هــا و طرح های 
گوناگون و... وجود دارد و بررسی آن ها کار 
ساده و آسانی نیســت. جوان اصرار کرد و 
گفــت: اگر کمک کنید تا آن را پیدا کنم، 
خیلی از شما ممنون می شــوم. به اتفاق 
این جوان از دفتر بخش اشیای پیدا شده 
)در صحن غدیر( بیرون آمدیم و به طرف 
انبــار این بخش که در آن زمان در صحن 
هدایت سابق حرم مطهر قرار داشت رفتیم. 
ابتدا به بست شیخ طبرسی رسیدیم و به 
رسم ادب دست به سینه به طرف گنبد و 
بارگاه امام هشتم)ع( سالم دادیم. جوان هم 
سالم داد. چشم هایش بسته بود، دست بر 
سینه، کلمات و جمالتی را زیر لب زمزمه 
می کرد. شاید در آن لحظه برای شادی روح 
مرحوم پدربزرگش دعا می کرد، شاید همان 
طوری که مشغول زمزمه با امام رضا)ع( بود 
با خودش فکر می کرد آیا این تسبیح پیدا 
می شود؟ شاید...، ولی خوب یادم هست که 
در آن لحظه من هم فکر می کردم آیا این 
تسبیح هنوز داخل انبار دفتر ماست؟ خدا 
کند پیدا شود تا این جوان ناامید و مأیوس 

به تهران برنگردد.
رئیس این اداره ادامــه می دهد: پس از باز 
کردن در انبار و دیدن کیســه های تسبیح، 
ایــن جوان هاج و واج مرا نــگاه کرد و یکه 
خورد و با تعجب گفت: وای چقدر تســبیح 
اینجاســت! حاال چه جوری تسبیح مرحوم 
پدربزرگم را پیدا کنم؟ من به او گفتم: نگران 
نباش به خدا توکل می کنیم و به امام رضا)ع( 
هم متوسل می شویم و من خودم یک کیسه 
از بین آن همه کیسه را برداشتم و گره آن 
را باز کردم و تسبیح ها را روی زمین ریختم. 
شــاید باورتان نشود به محض پخش شدن 
تسبیح ها روی زمین، جوان ناگهان تسبیح 
مورد نظر خودش را شــناخت و بلند فریاد 
کشید: پیدایش کردم، خدا را شکر، این همان 
تسبیح پدربزرگم است. با تطابق این تسبیح 
با مشخصات و عالمت هایی که پیش تر این 
جوان از تســبیح خدابیامرز پدربزرگش به 
من داده بود و من هم یادداشت کرده بودم، 
مشخص شــد این همان تسبیح مورد نظر 
است. در آن لحظه جوان بالفاصله صورتش 
را به ســمت گنبد و بارگاه امام هشتم)ع( 
برگرداند و دســت به ســینه در حالی که 
اشک شــوق می ریخت گفت: »آقاجان، از 
شــما خیلی ممنونم که امانــت پدربزرگم 
را به من رســاندید و مــرا ناامید نکردید«. 

عروسک خودم را می خواهم»
»مهدی جدی« ٢٢ سال سابقه کار در بخش 
نگهداری اشیای پیدا شده حرم مقدس امام 
رضا)ع( دارد و هم اکنون کارشناس مسئول 
این بخش است. او نیز از دوران کار کردنش 
در این بخــش خاطره ای را این گونه بیان 
می کند: زمستان سال ٩8 بود. در یکی از 
روزهای سرد دی ســال گذشته، در دفتر 
بخش اشیای پیدا شــده در صحن غدیر 
نشسته بودم. ناگهان در باز شد و دختربچه 
هفت یا هشت ساله ای گریه کنان به همراه 

مرد و زنی که مادر و پدرش بودند وارد دفتر 
شدند. صدای هق هق گریه این دختربچه 
مرا خیلی نگران کرد. از پشــت میز بلند 
شدم و با یک شکالت به استقبال او رفتم. 
ابتدا از مادر، اسم دخترش را پرسیدم، گفت 
فاطمه، موضوع را جویا شدم و مادر گفت: 
ما سه یا چهار روز است از کاشان به مشهد 
آمده ایم و دیروز در حرم مطهر امام رضا)ع( 
عروســک دخترم گم شد. هر چه گشتیم 
پیدا نشد. از خدام و مأمورهای حرم سؤال 
کردیم آن ها نیز اظهار بی اطالعی کردند تا 
اینکه ما را به دفتر شما راهنمایی کردند. 
آمده ایم نزد شما تا ببینیم عروسک دختر 

ما را اینجا نیاورده اند؟
سبد اسباب بازی ها و اشــیای مربوط به 

کودکان را نشانشــان دادم. 
چند عروسک و اسباب بازی 
داخل سبد بود. اما دختربچه 
بلند  با صــدای  گریه کنان 
جیــغ می کشــید و پا به 
زمین می کوبید و می گفت: 
مــن عروســک خــودم را 
می خواهم... عروسک خودم 

کجاست؟
به مــادر و پدرش گفتم که 
متأسفانه عروسکی که شما 
می دهید  را  آن  مشخصات 

هنوز تا این لحظه به این دفتر تحویل داده 
نشده است. به آنان گفتم تا آخر امروز دوباره 
مراجعه کنید. دختربچــه گریه می کرد. 
مادرش او را دلداری می داد. پدرش از من 
خداحافظی کرد ولی احساس کردم که با 
ناامیدی و نگرانی از دفتر ما خارج شــدند. 
راســتش را بخواهید دلم خیلی گرفت. به 
امام رضا)ع( متوسل شــدم البته به زبان 
هیچی نگفتم، اما مهم ترین آرزویم در آن 
لحظه این بود که عروسک این دختربچه 
هر چه زودتر پیدا شــود. از بعدازظهر آن 
روز کالفه شده بودم. صدای دختربچه در 
گوشم و چهره اش در مقابل چشمانم بود. 
به همکارانم ســپردم که بررسی کنند در 
دفاتر مختلف حرم مطهر، به خصوص در 
بین اشــیای پیدا شده آیا عروسکی وجود 
دارد که هنــوز به دفتر این بخش تحویل 
نشده باشد؟ ساعت کاری من تمام شد و به 
منزل رفتم، صبح روز بعد در ابتدای ورود 
به دفتر، اول به سراغ سبد اسباب بازی ها 
رفتم، خدا خدا می کردم که ناامید نشوم، 
تا اینکه چشمم به عروسک جدیدی افتاد 
که روی عروســک های دیگر در این سبد 
قرار گرفته بود که دقیقاً مشخصات همان 
عروسکی را داشت که دیروز مادر دختربچه 

به ما داده بود.
خیلی خوشــحال شــدم. از صبح تا اذان 
ظهر چندین مرتبه با تلفن همراه پدر این 
دختربچه که دیروز شــماره آن را گرفته 
بودم، تماس گرفتــم اما یا خاموش بود یا 
متأســفانه ارتباط برقرار نمی شد. در این 
مدت افراد زیــادی به این دفتر آمدند، اما 
هیچ کدام فاطمه کوچولوی هشت ساله و 
مادر و پدرش نبودند. میهمانان کاشانی ما 
بعدازظهر سر و کله شان پیدا شد. دختربچه 
باز هم گریه می کرد، این دفعه دیگر طاقت 
نداشتم اشــک های معصومانه او را ببینم، 
سراسیمه به استقبال آنان رفتم و عروسک 
دخترک را که پشــت خودم مخفی کرده 
بودم، ناگهــان درآوردم و نشــانش دادم، 
خیلی خوشحال شد. فریاد بلندی از روی 
خوشــحالی کشید. عروســک را گرفت و 
به سینه اش چســباند. مادر و پدرش هم 
خوشــحال بودند، به پدر و مادر این دختر 
گفتم: اینجا خانه امن امام رضا)ع( اســت 

کسی نباید ناامید شود. 
فاطمه کوچولو مشــغول بــازی و نوازش 
عروسکش بود و اصالً متوجه نبود که پدر و 

مادرش گریه می کنند... . 

این قصه، قصه 
خاطرات ماندگار، 

دلنشین و شنیدنی 
است. قصه آرامش و 

رضایت و رفع نگرانی 
و ترس و استرس 

است. قصه خدمت به 
زائران است

بــــــــرش

  jگذری بر دفتر بخش نگهداری اشیای پیدا شده در حرم مطهر امام رضا

خادمیاران منوجان 8 هزار ©جامانده ها ؛ داستانی که تکراری نیست
وعده غذای گرم توزیع کردند

آســتان: در راســتای خدمات کریمانه 
خادمیاران رضوی در شهرســتان منوجان 
و همزمان با عید ســعید غدیر خم، 8 هزار 
وعده غذای گرم میان نیازمندان شهرستان 

منوجان استان کرمان توزیع شد.
ابراهیم ساالریان، مسئول کانون خادمیاران 
رضوی منوجان گفت: عید غدیر بزرگ ترین 
عید مســلمین بــوده و از روز غدیر خم به 
عنوان عیداالکبر یاد می شود بدان جهت که 
در این روز نه تنها حضرت علی)ع( به عنوان 
جانشین پیامبر)ص( تعیین می شود، بلکه 
حضرت محمد)ص( بنا به امر الهی، اسامی 
جانشینان پس از خویش که همگی از نسل 
حضرت زهرا)س( و علی)ع( بودند را معرفی 
کرده و مژده ظهور حضرت مهدی)عج( را در 

آخرالزمان می دهد.
وی افــزود: خادمان امام رضــا )ع( نیز این 
فرصت را مغتنم شــمرده و به ترویج سنت 
الهی و خیرخواهانه پرداخته و تعداد 8 هزار 
وعده غذای گرم میان ٢ هزار خانوار محروم 

و نیازمند منطقه توزیع کردند.

 توزیع ۴00 بسته معیشتی©
 بین نیازمندان شهرستان بهار

آســتان:  دبیر کانون های  خدمت رضوی 
شهرستان بهار استان همدان از توزیع ۴00 
بسته معیشتی بین نیازمندان این شهرستان 
به مناســبت عید غدیر خبــر داد. عبداهلل 
رجبی، دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان 
بهار اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت عید 
غدیر خم بیش از ۴00 بسته معیشتی بین 

نیازمندان شهرستان بهار توزیع شد.
وی افزود: این بسته ها شامل گوشت، برنج، 
روغن، ماکارونــی، رب گوجه و حبوبات به 

ارزش هر بسته ٢00 هزار تومان است.
رجبی بیان کــرد: در مجموع برای تهیه و 
توزیع این بسته های مواد غذایی بیش از 80 
میلیون تومان به همت خیران و خادمیاران 
هزینــه شــد.دبیر کانون  خدمــت رضوی 
شهرستان بهار اســتان همدان عنوان کرد: 
برپایی ایســتگاه صلواتی و اهدای یک هزار 
آویز به نام مبارک حضرت امیرالمؤمنین)ع( 
و یک هزار و 500 ماسک بهداشتی در محل 
سه راهی بهار همدان از دیگر اقدام های این 

مجموعه در روز عید غدیر بود.

خدمت رسانی کریمانه ©
خادمیاران در سیرجان

آستان: بــه مناسبت عید سعید غدیر خم 
5 هــزار وعــده غذای گرم توســط کانون 
خادمیاران رضوی مســجد امــام رضا)ع( 
سیرجان طبخ و بین نیازمندان توزیع شد. 
معصومه ایران نژاد، مسئول کانون خادمیاران 
رضوی مسجد امام رضا)ع( با اشاره به اجرای 
طرح خدمت کریمانه توســط خادمیاران 
رضوی در این کانون اظهار کرد: به مناسبت 
عیداهلل اکبر؛ عید ســعید غدیر خم، تعداد 
5 هــزار وعــده غذای گرم توســط کانون 
خادمیاران رضوی طبخ و بین نیازمندان این 

شهرستان توزیع شد.
وی بــا تأکیــد بر حفــظ شــعائر دینی و 
مناســبت های مذهبی و اعیاد به ویژه عید 
غدیر خم افــزود: در محدودیت های فعلی 
ناشی از شــیوع بیماری کرونا، باید اعیاد را 
زنده نگه داشــته و پرشورتر برگزار کنیم و 
این مهم را یک وظیفه شــرعی برای خود 
می دانیم.معصومــه ایران نــژاد همچنین با 
تأکید بر اهمیت دســت گیری از نیازمندان 
و ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری گفت: 
در شرایطی که مشکالت اقتصادی به افراد 
کم درآمد و ضعیف جامعه فشار زیادی وارد 
کرده حضور خیران در فعالیت های احسان 
و نیکــوکاری نقطه امیدی اســت تا گامی 
در مسیر حل مشــکالت اقشار آسیب پذیر 
برداشته شود.وی با تأکید بر اینکه رسیدگی 
به حال محرومان و نیازمندان از ویژگی های 
رفتاری موالی متقیان حضرت علی)ع( بوده 
و ایــن الگوپذیری و اجــرای آن نیاز امروز 
جامعه است، گفت: باید همه دست به دست 
هم دهیم و بــرای ترویج فرهنگ علوی در 

بین جوانان تالش کنیم.

 توزیع نان رایگان©
 در شهرستان دشتی  

آســتان: به همت کانون های خادمیاران 
رضوی منطقه کاکی شهرســتان دشــتی 
و خیران در روز عید غدیر هشــت نانوایی 
نان رایگان بین شــهروندان توزیع کردند. 
به مناســبت عیــد غدیر خــم کانون های 
خادمیاران رضوی شــهر کاکی شهرستان 
دشــتی با همت خیران رضوی در روز عید 
غدیر در هشت نانوایی با نان متبرک رضوی 
و به صورت صلواتی سفره های مردم مؤمن 
منطقه را به خوان عظیم اهل بیت)ع( تیمن 

بخشیدند.
این ســنت حسنه هر ســال در شهرستان 
دشتی به همت خیران و خادمیاران رضوی 
برگزار می شــود که مردم بــه نیت تبرک 
و شــفای بیماران از این سنت استقبال و 

استفاده می کنند.

توزیع غذای متبرک  در بیمارستان های مشهد
 آستان  همزمــان با عید سعید غدیر، یک هزار و ٣80 وعده 
غذای متبرک حضــرت رضا)ع( با حضور خادمان و خادمیاران 

رضوی در چهار بیمارستان شهر مشهد توزیع شد.
هادی غالمی، جانشــین مدیریت امور مجاورین آستان قدس 
رضوی گفت: طی دو روز 1٧ و 18 مردادماه، چهار بیمارستان 
شهر مشــهد زیر پوشــش طرح توزیع غذای متبرک حضرت 

رضا)ع( در دهه والیت قرار گرفتند.
وی با اشاره به اینکه از آغاز دهه والیت، غذای متبرک حضرت 
در 11 بیمارســتان شهر مشهد توزیع  شــده، افزود: کارکنان 
و بیمــاران چهار بیمارســتان امام زمان)عــج( از ٢50 وعده، 
بیمارستان ٢٢ بهمن از ٢10 وعده، بیمارستان ثامن االئمه)ع( 
از ۴٢0 وعده و بیمارستان 1٧ شهریور از 500 وعده غذای گرم 

متبرک بهره مند شدند.
گفتنی است مدیحه سرایی و ذکر نام اهل  بیت)ع( توسط خادمان 
بارگاه منــور رضوی و نیز قدردانی از خدمــات و زحمات کادر 
درمانی بیمارســتان ها، بخش های دیگری از اجرای این برنامه 
معنوی است.یادآور می شود، طرح مناسبتی تهیه و توزیع غذای 

متبرک حضرت رضا)ع( از روز عید قربان آغاز شده و تا پوشش 
دادن همه بیمارستان های شهر مشهد ادامه پیدا می کند و پس  از 
آن در بیمارستان های خراسان رضوی به اجرا گذاشته خواهد شد.

 توزیع 8هزار وعده غذا در حاشیه مشهد»
 توسط مدارس امام رضا)ع(

مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی هم از توزیع 8هزار وعده غذا 
در حاشیه مشهد توسط مدارس امام رضا)ع( خبر داد. 

حســین باغگلی گفت: اطعام نیازمندان در فرهنگ اسالمی 
بسیار توصیه شــده و به فرموده امام صادق)ع(: »اطعام یک 
نفــر در روز عید غدیر برابر با اطعام تمام پیامبران و صدیقان 

است«.  
وی اضافه کرد: این برنامه در روز 18 مردادماه، همزمان با عید 
غدیر با مشــارکت دبیرستان علوم و معارف اسالمی رضوی و 
مساجد منطقه شهید فرامرز عباسی شهر مشهد انجام شد.  

باغگلی با اشــاره به جزئیات اجرای طرح اظهار کرد: به همت 
چهار مسجد امام علی)ع(، عمار یاسر، ثامن االئمه)ع( و الغدیر 

با همراهی دبیرســتان علوم و معارف اسالمی، افزون بر 600 
میلیون ریال کمک جمع آوری شد.

وی ادامــه داد: از محل این کمک های مردمی، 8 هزار وعده 
قیمه پلو در حیاط دبیرســتان طبخ شــد و از مسیر رابطان 
آستان قدس رضوی در مناطق حاشیه ای شهر مشهد از جمله 
سیدی، طالب، اســماعیل آباد و شهرک شهید رجایی میان 

مستمندان واقعی توزیع شد.

خبر
جانشین مدیریت امور مجاورین آستان قدس رضوی  خبرداد

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید

 دوشنبه 20 مرداد 1399  20 ذی الحجه 1441 10 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9315

توسط کشت  و صنعت تربت حیدریه صورت گرفت

 تولید جو با هدف تأمین نیاز دامپروری های©
 آستان قدس رضوی

آستان: مدیر کشــت و صنعت تربت 
حیدریه زیرمجموعه شرکت کشاورزی 
رضوی از کشــت و تولید محصول جو 
توســط این مجموعه با رویکرد تأمین 
بخشی از نیاز مجموعه دامپروری های 
آســتان قدس رضوی خبــر داد.احمد 
هراتی گفت: با توجه به اینکه کشت و 

صنعت تربت حیدریه دارای دامداری ٢ هزار رأسی دام سبک است، بنابراین بخش 
بیشتر جو تولیدی به واحد دامداری این مجموعه اختصاص داده خواهد شد.وی 
ادامه داد: سطح زیر کشت جو در مزارع این کشت و صنعت حدود ٧5.٩ هکتار 

است که در مجموع حدود 6٢0 تن محصول برداشت شده است.
مدیر کشت و صنعت تربت حیدریه افزود: این مجموعه، کشت جو را در حدود ٢6 
هکتار از مزرعه محمدآباد و نزدیک به 50 هکتار از مزرعه سالمی انجام داده که 

به ترتیب 1٧0 تن و ۴50 تن برداشت شده است.
وی با اشاره به کشت ارقام جو یوسف و سی بی در خصوص محصول جو امسال 

خاطرنشان کرد: برداشت از خرداد آغاز شد و تا اواسط تیر ماه به پایان رسید.
هراتی ادامه داد: این مجموعه برای افزایش راندمان تولید، اقدام هایی نظیر استفاده 
از کودهای میکرو و ماکرو و اجرای عملیات به موقع کاشت، داشت و برداشت را 

به بهترین نحو انجام داده است.
وی از آبیاری تمامی مزارع این کشت و صنعت با استفاده از سامانه های سنتر و 
تیپ خبر داد و تصریح کرد: بهره گیری از سامانه های آبیاری تحت فشار، سهولت 
در امر تغذیه و افزایش بهره وری منابع آبی را به دنبال دارد.هراتی ادامه داد: سال 
گذشــته نیز در حدود ٧0 هکتار از اراضی جو کشت و صنعت تربت حیدریه از 

سامانه سنتر و لینیر آبیاری و ارقام بهمن و نصرت استفاده شده است.
مدیر کشت و صنعت تربت حیدریه تأکید کرد: این مجموعه با توجه به نیاز واحد 
گوسفندداری خود و سایر گاوداری های آستان قدس رضوی، تولید جو را هر ساله 

در الگوی کشت محصوالت خود قرار داده است.
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 پیام تسلیت آیت اهلل رشاد در پی ارتحال حجت االسالم والمسلمین استاد سیدعباس موسویان اندیشه: حجت االسالم والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان، فقیه اقتصاددان، متخصص مالی 
اسالمی و همچنین استاد تمام گروه اقتصاد اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی صبح دیروز دارفانی را وداع گفت. آیت اهلل علی اکبر رشاد در بخشی از پیام تسلیت خود نوشت: او برای خدمت به علم و 

دین، انقالب و نظام اسالمی سر از پا نمی شناخت؛ عمر پربرکت خویش را طی سه دهه یکسره وقف نظریه پردازی، گره گشایی معرفتی و کاربردی در عرصه  اقتصاد اسالمی کرد.

نقدی بر دالیل تعویق فرزندآوری©
مهر: مریم اردبیلی، کارشناس مسائل زنان 
و خانواده در نشســت تخصصی جمعیت 
که در محل پژوهشــکده دفتر قم برگزار 
شــد، گفت: از بین تمام پیشران هایی که 
داریم دو پیشــران اصلی را می توان گفت 
پیشــران های مهم تری هستند، به خاطر 
اینکه آینده جمعیتی ما را شکل می دهند 
و بر آن مؤثرند؛ یکی پیشران اقتصادی است، یکی پیشران فرهنگی و سبک زندگی. 
بحث اقتصادی را نمی توانیم نادیده بگیریم. نگرانی در بین زوجین جوان ما مبنی بر 
اینکه از عهده مخارج فرزند بر بیایند یا نه، وضعیتشان با ثبات باشد، مسکن داشته 
باشــند و یا حداقل به صورت استیجاری برایشان تأمین باشد مسائل حائز اهمیتی 
است. این واقعیت جامعه اســت. صاحبخانه به چند فرزندی خانه اجاره نمی دهد. 
صاحبخانه ایده آلش زوج جوان است یا درنهایت با یک فرزند. حتی گاهی در قرارداد 
شرط می کنند که اگر فرزند شما شد دو فرزند، باید خانه را خالی کنید. خیلی جالب 
است، در همین قم خانه هایی که به هم متصل و چهار خوابه بودند را تفکیک و به دو 
یا سه واحد تبدیل کردند تا بتوانند فقط به زوجین جوان اجاره بدهند. پس پیشران 
اقتصادی مهم است. من وقتی می روم مجلس و با مجلسی ها صحبت می کنم، به آن ها 
می گویم ببخشید شما االن به پیشران اقتصادی فکر کنید فرهنگ با ما خانواده ها. چرا 
خانواده های ما ۲/۶ فرزند می خواهند ولی ۱/۷ محقق می شود. چرا دولت شرایطی را 

فراهم نمی کند که مردم همان تعداد فرزندی که می خواهند محقق کنند؟
وی افزود: در کشورهای اروپایی گپ بین فرزند خواسته و فرزند محقق شده بسیار 
ناچیز است و حتی ما کشوری داریم که فرزند محقق شده بیشتر از فرزند خواسته 
است. یعنی فرد ۲/۷ فرزند می خواسته ولی سیاست های تشویقی چنان آن ها را تحت 
تأثیر قرار داده که ســه فرزند آورده اســت. همین االن ما ۲0 سال از سیاست های 
مشوق فرزندآوری عقب هستیم. مگر ما چند خانواده باالی پنج فرزند داریم. دولت 
بگوید ما تضمین می کنیم خانواده های باالی چهار فرزند را با سازوکار های مختلف 
مانند وام و ملک دادن، در اختیار قرار دادن زمین در شهرستان و... در ۱0 سال آینده 
صاحب مســکن می کنیم. ولی به جای این سیاست ها، سیاست های ضد جمعیتی 
هم می بینیم. در دنیا هم دیده نشــده که دولت بگوید ما یارانه باالی سه فرزندها را 
نمی دهیم یا به سختی می دهیم. به نظر من با این عقب ماندگی که داریم، قانون گذار 

و مجری، انرژی عمده خود را باید روی مشوق اقتصادی بگذارند.
این کارشناس مســائل خانواده گفت: چرا می گوییم فرهنگ پیش نیاز است؟ چون 
همان طبقه دهک باالی اقتصادی، کمترین فرزند را دارد می آورد و این نشان می دهد 
همه اقتصاد هم اگر فراهم باشد لزوماً منجر به فرزندآوری نمی شود. بعضی خانواده ها 
هم فرزندشان را دوست دارند ولی دچار فرزندهراسی شده اند. برخی از زوجین جوان 
ما این قدر در بحث فرزندپروری کمال گرا شده اند که می ترسند سراغش بروند. وقتی 
شــما از زوجین می پرســی چرا بچه نمی آورید، می گویند هنوز نمی توانیم آن کاخ 
رؤیاهایمــان برای بچه را فراهم کنیم. اکنون این قدر کمال گرایی افراطی رواج پیدا 

کرده که دچار فرزندهراسی شده ایم. 
وی افزود: تصویر محتمل و ممکن خیلی روی تصمیم ما اثر می گذارد. نهایت تصمیم 
من دوتاست، با این تصویر من یکی می آورم. خرافه هایی که به عنوان فکت علمی وارد 
جامعه ما شده در دنیا پذیرفته نیست. چه کسی گفته ازدواج باید در این سن اتفاق 
بیفتد؟ االن دغدغه یک مملکت ما باید این شود که ازدواج های ما سنش پایین است 
یــا خیر؟ در صورتی که عمده ازدواج های ما در این دهک اتفاق می افتد. به دختران 
گفته می شود تحصیلت را باید تمام کنی بعد ازدواج کنی، درحالی که در سنگاپور 
نوشته بودند کار و تحصیلت را چرا با زوجت شروع نمی کنی؟ ما حمایتت می کنیم. 
به دل جوان باید انداخت که اتفاقاً در شــروع دانشگاه برو و همسرت را انتخاب کن. 
اتفاقاً تو در طول دانشگاه برو و بچه ات را به دنیا بیاور، ما حمایتت می کنیم. هر کدام 
از زوجین دانشــجو بچه دار شدند، ما به او فالن امتیاز را می دهیم. خرافه بعدی این 
است که شما ازدواج کردی، چهار یا پنج سال بعد از ازدواج باید فرزند بیاورید. دقیقاً 
در همین چهار پنج سال است که بیشــترین طالق اتفاق می افتد و در پژوهش ها 
ثابت شده زوجینی که در پنج سال اول بچه به دنیا می آورند کمتر طالق می گیرند 
و زوجینی که بچه نمی آورند و دارند بررسی می کنند که اوضاع چگونه است، طالق 

در آن ها بیشتر است.

 اندیشــه/ افتخاری، فاطمی نســب  یکی 
از مناقشــه  های مهــم حــوزه عدالت، مســئله 
برداشــت های متفاوت دغدغه مندان اجرای آن 
اســت؛ تا آنجا که مقدار زیادی از وقت و هزینه 
اجرای آن، صرف همین تنازعات فکری و روشی 
بر ســر مصداق اجرای عدالت می شــود و دست 
آخر نیز، همچنــان اجماع چندانی بر ســر آن 
صورت نمی گیرد. در این شــماره بر آن شدیم تا 
به ریشه های مناقشات فکری در این حوزه مهم 
بپردازیم. به همین منظور با دکتر مهدی موحدی 
بکنظر، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه 
شاهد همکالم شده ایم که حاصل آن را در ادامه 

می خوانید. 

آقای موحدی! بین عدالت و ایدئولوژی   
چه ارتباطی وجود دارد؟

پیش از هر چیز باید توضیحی درباره انگاره های 
ذهــن بدهم. توضیــح انگاره می توانــد به فهم 
پیچیدگی های مفهوم عدالت کمک کند. انگاره، 
شبکه ای از مفاهیم درهم تنیده ای است که این 
مفاهیم به اتکای نسبتی که در شبکه مفهومی 
پیدا شــده، به یک مفهوم مرکــزی که معرف 
انگاره اســت معنی می دهــد. وقتی می خواهیم 
عدالــت را معنــا کنیم باید ببینیــم عدالت در 
چه شبکه مفهومی خلق می شــود، آن وقت به 
اتکای این شبکه مفهومی خلق شده، می توانیم 
درباره مفهوم عدالت بحث کنیم. دقت کنید که 
عدالت چه زمانی طرح می شــود؟ عدالت زمانی 
موضوعیــت پیــدا می کند که نــزاع، تعارض و 
اختالفی ایجاد شده باشــد. این اختالف و نزاع، 
مســتلزم یک داوری اســت که ما این داوری را 
بر عهده مفهوم عدالــت می گذاریم و می گوییم 
عدالت! تو امر بایســته را از امر غیر بایسته جدا 
کن، امر حســن را از قبیــح جدا کن و به همین 
ترتیب توقع داریــم این عدالت بیاید و رفع نزاع 
کند، اما هیــچ گاه به این نکته توجه نمی کنیم 
که عدالت منهای این شبکه مفهومی موضوعیت 
پیدا نمی کند. در نتیجه ما یک مقوله تعریف شده 
و دارای ماهیت مشخصی از عدالت نداریم، به این 
معنی که نمی توانیم بگوییم عدالت این است و 
جز این نیســت. مگر اینکه سامانه باورهای من 

این شبکه انگاره های مختص به من را شکل داده 
باشد و به اتکای این، من بگویم این عدالت است 

و دیگری عدالت نیست. 

حد و حدود عدالت اسالمی با توجه به   
انگاره ها چگونه است؟

اسالم یک عدالت ندارد، این گونه نیست که من 
البه الی پدیده های پیرامونم بگردم و یک عدالتی 
را کشف کنم، باید به انگاره های سازنده آن مفهوم 
توجه کنیــم. این موضوع که کدام انگاره اصیل، 
مبتنی بر متون مقدس و سیره پیامبر است، بر 
تمامی دعواهای اعتقادی و کالمی سایه می اندازد 
و به تبع آن، مفهوم عدالت را شکل می دهد. مثاًل 
وقتی شما می گویید من این گونه باورمندی به 
مقوله عصمت دارم، آن مقوله عصمت بر مفهوم 
عدالت سایه می اندازد. هر جا مفهوم عدالت باشد، 
باید ها و نباید ها و خوب و بد مطرح می شود، پس 
من بین مقوله اخالق و عدالت تمایزی نمی بینم. 
اخالق هم دقیقاً همین است؛ می گوید چه چیزی 
خوب است و چه چیزی بد. وقتی در اسالم بحث 
عدالت می شود، عدالت من از منظر اسالم تمام 
آن چیزی اســت که اسالم تدارک می بیند تا به 
من بگویــد چه فعلی خوب اســت و چه فعلی 
نابایسته؛ پس اینجا امر فقه و اخالق و عدالت بر 
هم منطبق می شود. چیزی نیست که اسمش را 

بگذاریم فقه که جدا از اخالق باشد. فقه به معنای 
فقه اکبر،  نه فقه اصغر؛ فقهی که به معنی اعم از 
دین گرفته می شود به من می گوید چکار بکنم و 
چکار نکنم. هر آنچه دین من مبتنی بر حجیت 
شرعی بخواهد به من بگوید، عدالتی است که من 
از اسالم فهم کرده ام. حاال این عدالتی که من از 
اسالم فهمیده ام ممکن است با عدالتی که شما از 
اسالم فهمیده اید متفاوت باشد. چرا؟ چون شبکه 
انگاره ای شــما که مبتنی بر دین اســت ممکن 
است با شبکه انگاره ای من از همان دین، متفاوت 
باشد، چرا؟ چون من فهم متفاوتی از متون قرآن 
و احادیث دارم. در نتیجه می شود عدالت اسالمی 
از نظر موحدی، عدالت اسالمی از منظر مطهری، 

از منظر بهشتی و... . 
هر کــدام از این افــراد دارند عدالت اســالم را 
می گویند. در حالی که این ها با شــبکه مفهومی 
خودشان که از دین برداشت کرده اند، سامانه ای 
را می ســازند که از آن، عدالت مدنظرشان بیرون 
می آید. این ها  می تواننــد با هم بحث کنند که 
عدالت من درست است، یکی از طرفین قانع شود، 
یا هیچ کدام قبول نکنند یا باهم بحث کنند و یک 
تجدید نظری در نظرات خود داشــته باشند؛ در 
صورتی که هنوز با هم مخالف اند. اما اینکه کدام 
اجرا شود بستگی به این دارد که کدام یک بتواند 

مردم را اقناع کند.

رضایت    اوصــاف،  این  با 
مردم از اجرای عدالت امری 
می رسد؛  نظر  به  غیرممکن 

این طور نیست؟ 
لیبرال هــا بــا عدالتــی کــه 
انگاره هایش  مبنای  بر  مارکس 
بــا  و  مخالف انــد  می گویــد 
عدالتی که خودشان مبتنی بر 
می کنند،  مطرح  انگاره هایشان 
موافق. دعوا ســر لفظ نیست، 
انسجام یافته  شبکه  روی  بحث 
اســت. پس  این عدالت  درون 
پوســته را کنــار بگذاریم و در 
مورد مغز عدالت که به واسطه 
آن عدالــت معنــی و مفهــوم 
پیــدا می کند صحبــت کنیم. 
زمانی که لیبرال ها به مشــکل 
برمی خورنــد چــه چیــزی را 
را.  آزادی  فراخوان می کننــد؟ 
ممکن است شما از یک لیبرال 
بپرسید آیا این آزادی با عدالت 

همخوان اســت یا خیر؟ کلی بحث می کند که 
بله این عدالت اســت، اما اگر نگاه شما عدالت 
مارکس است، این آزادی با عدالت مارکس جور 
در نمی آید. جان استوارت میل، فیلسوف قرن 
۱8، یک فایده گراست. او می گوید ما زمانی که 
دربــاره عدالت صحبت می کنیم عدالت چیزی 
جــز پیروی از فایده نیســت. هایک مبتنی بر 
نگاه آزادی خواهی می گویــد عدالت اجتماعی 
سراب است. این ها از عدالت اجتماعی صحبت 
می کنند کــه مدنظر سوسیالیست هاســت و 
می گوینــد آن پوچ اســت. اما اگــر از خودش 
بپرسیم موافق اجرای عدالت در اجتماع هستی 
می گویــد بلــه. بنابراین زمانــی عدالت ایجاد 
رضایت می کند که انگاره های حاکمان و مردم 
یکی باشــد. تا زمانی که مــردم معتقد به این 
انگاره ها نباشــند و همپای شما نیایند، طبیعتاً 
با قرائت شــما از عدالت موافقت نخواهند کرد 
و رو به روی شما می ایستند. حاال این انگاره ها  
می تواند ناشی از رسانه ها و رفتارهای حاکمان 

و گذشته تاریخی این مردم باشد.

چه رابطه ای میان مفهوم   
برابــری و عدالت در عصر 

حاضر وجود دارد؟ 
اساساً همه نظریات عدالت، در 
مــورد برابری صحبت می کنند 
اما مهم این است که برابری در 
چه چیزی؟ برابری در امکانات؟ 
آزادی؟  فرصت هــا؟  در  برابری 
کدام یک از این ها؟ این برابری 
در چه چیز، تفاوت عدالت ها با 
یکدیگر را مشخص می کند. برای 
هر کدام از مکاتــب یک انگاره 
مهم اســت، برای یکــی توزیع 
پیش از تولید مهم است، دیگری 
عدالت در فرصت ها، برای یکی 
عدالت در قابلیت ها مهم است و 

برای دیگری عدالت در آزادی. 

در نگاه اســالمی چطور؟   
برابری در نگاه اسالمی بدون 
مفهوم عدالت جایگاهی دارد؟

زمانی که بحث از عدالت اســالمی می شود یعنی 
شــارع مقدس می خواهد به من بگوید کدام فعل 
من در خانواده، سیاست گذاری و... مطلوب شارع 
است. پس من باید بروم مطلوب شارع مقدس در 
مورد اینکه این مســئله چیست را استنباط کنم. 
اتفاقاً امام هم در منشور روحانیت در مورد چنین 
چیزی صحبت می کند و می گوید حکومت در نظر 
مجتهد واقعی فلســفه عملی فقه در تمام زوایای 
زندگی انسان است؛ یعنی همان فقه پویا و فلسفه 
عملی اداره جامعه از گهواره تا گور یعنی هیچ جایی 
در زندگــی وجود ندارد که بحث از فقه و مطلوب 
شارع نباشد. الزمه این، آن است تمام کسانی که 
دارند در نظریه اســالمی بحث از عدالت می کنند 
به مثابه یک مجتهد، نه اینکه من باید بروم اصول 
فقه بخوانم، بلکه به مثابه کســی که می خواهد با 
تالش خود حکم مطلوب شارع را استخراج کند، 
بیاید و این مســئله را اتخاذ کند. موضوعات هم 
کامالً متفاوت است، یک زمان در مورد نیروی کار 
صحبت می کنم، زمانی در مورد سربازی اجاری و 

وقت دیگر از استخراج نفت حرف می زنم.

گفت وگو با دکتر مهدی موحدی درباره ریشه های نظری مناقشه در مفهوم عدالت 

فقه پویا، تنها مسیر استخراج عدالت اسالمی است 

عدالت من از 
منظر اسالم تمام 
آن چیزی است 
که اسالم تدارک 
می بیند تا به من 
بگوید چه فعلی 
خوب است و چه 
فعلی نابایسته؛ 
پس اینجا امر فقه و 
اخالق و عدالت بر 
هم منطبق می شود

بــــــــرش
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آ﹎﹩ د︻﹢ت 

︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ︫ــ︣﹋️ 
﹝︺︡﹡﹊︀ران ا﹫︀ء ︫︣ق (︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋︪﹞︀ره 
︔︊ــ️ ١١٨٣٣ و ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙ــ﹩ ١٠٣٨٠٢٧۵٢٩٠ 
︋︣ای ︨ــ︀ل ﹝︀﹜ــ﹩ ﹝﹠︐﹩ ︋ــ﹥ ١٣٩٨/١٢/٢٩ در 
 ︊  ︮٩ ️︻︀ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠٢/١٣٩٩/٠۶︨ 
 -︪︡﹞ د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی ︫︣﹋️ وا﹇︹ در ﹏﹞ در
﹙﹞︀ن ﹁︀ر︨﹩ ۴ و   ︨﹟﹫ ﹙﹞︀ن ﹁︀ر︨﹩-︋  ︠﹫︀︋︀ن︨ 
︑﹆︀︵︹ ﹋﹑﹨︡وز ︨︀︠︐﹞︀ن ٩٩ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹫﹍︣دد. 
﹜︢ا ︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م د︻﹢ت 

︀ً ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡. ︀ً و ︀ و﹋︀﹜︐ ﹝﹩ ︫﹢د ا︮︀﹜︐
د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥:

١- ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩.
٢- ︑︭﹢ــ︉ ︑︣از﹡︀﹝ــ﹥ و ︮﹢رت ﹨ــ︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ و 
 ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩ــ︀ن ︨ــ︀ل ﹝︀﹜ــ︧ــ︀ب ︨ــ﹢د و ز

.١٣٩٨/١٢/٢٩
٣- ا﹡︐︀ب ﹨﹫︡﹞ ️︣ه.

۴- ا﹡︐ــ︀ب ︧ــ︀︋︣س و ︋︀زر︨ــ︀ن ا︮﹙ــ﹩ و 
︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل.

۵- ا﹡︐ــ︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ︗️ درج 
آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️.

 ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ ️﹫﹑︮ اردی ﹋﹥ در﹢﹞ ︣︀︨ -۶
︻︀دی ا︨️.

۹ع ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ﹝︺︡﹡﹊︀ران ا﹫︀ء ︫︣ق
۹۰
۴۷
۰۵

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︑﹢︨︺﹥   ︨️﹋︣ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︫ 
︀ص )  ︠﹩﹞︀︨) ︣ا︨︀ن ︮﹠︺️ و ﹝︺︡ن︠ 

 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٠٣۶١ و
   ١٠٣٨٠٣۵٨٧١٠ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫ 

︡︋ــ﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م 
ا︪ــ︀ن  ﹇︀﹡﹢﹡ــ﹩  ﹡﹞︀﹠ــ︡﹎︀ن  ــ︀  ︫ــ︣﹋️ 
د︻ــ﹢ت ﹝ــ﹩ ︫ــ﹢د ︑ــ︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ 
︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫ــ︣﹋️ ﹋﹥ در ︨ــ︀︻️ 
١٠/٣٠ ︊︮ روز ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠١/١٣٩٩/٠۶ 
﹫﹟ ︗︀﹡︊︀ز  ﹙﹢ار ︗︀﹡︊ــ︀ز ،︋   ︋︡آدرس ﹝︪ــ ﹤︋
︣︡ ﹡﹫ــ﹊︀ ︵︊﹆﹥ دوم ﹋︀﹁﹩  ــ﹥ ﹝︣﹋︤︠  ﹉ و︨ 
 ﹜︋ ــ﹢ر︱ ︫ــ︀پ ﹝︣﹋︤ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹫﹍ــ︣دد

ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر﹋︀ر ︗﹙︧ــ﹥ ︻︊︀ر︑︧️ از :  ١-︑︭﹞﹫﹛ 

 ﹤︀﹞︨︣ ︩︣ی در ︭︠﹢ص ا﹁︤ا﹫﹎
٢-︑︭﹞﹫ــ﹛ ﹎﹫ــ︣ی در ︭︠ــ﹢ص ︑︽﹫﹫︣﹝ــ︀ده 
 ️﹫﹨ ٢۶ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ (︑︽﹫﹫︣ ︑︺ــ︡اد ا︻︱︀ی

﹝︡︣ه از ٣ ﹡﹀︣ ︋﹥ ۵ ﹡﹀︣) 
︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︑﹢︨︺﹥   ︨ ️﹋︣  ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫ 

︣ا︨︀ن   ︮﹠︺️ و ﹝︺︡ن︠  ۹ع
۹۰
۴۶
۹۳

آ﹎﹩ د︻﹢ت از ︋︧︐︀﹡﹊︀ران 
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹡﹑ل ︫︣﹋️ ﹇︀﹜︊﹊︀ر ︑﹢س ( ︨︀﹝﹩ ︠︀ص)

از ︨﹢ی داد﹎︀ه ︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︋︧︐︀﹡﹊︀ران ا︻﹛ از 
 ️﹋︣  ︫﹤﹫﹚︻ ﹩︊﹚︴﹞ ︀ ︀︻اد ﹤﹋ ﹩﹇﹢﹆ و ﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا
﹝﹠﹙﹥ ﹝︢﹋﹢ر ﹋﹥ در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ دار﹡︡ ︸︣ف 
 ️﹋︫︣  ﹤﹫﹀︭︑  ︣︡﹞  ﹤︋ ا﹡︐︪︀ر   ︀ر︑ از  ﹝︀ه   ۶ ﹝︡ت 
آ﹇︀ی ﹞ ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ﹢﹚﹞︀︫ ︡﹞︀﹏ ︑︭﹀﹫﹥: ︋﹙﹢ار ار︫︀د، 
﹙﹢ک ۶ ︵︊﹆﹥ دوم وا︡ ۴ ﹝︣ا︗︺﹥   ︋١۵ ︩︋ار︫︀د ٩ ﹡﹢ر
 ﹩︀︻ق ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ اد﹢﹁ ️﹚﹞ در ︮﹢رت ا︑﹞︀م .︡﹠︀﹝﹡

︢︎︣﹁︐﹥ ﹡﹫︧️ و ︠︐﹛ ︑︭﹀﹫﹥ ︫︣﹋️ ا︻﹑م ﹝﹫﹍︣دد
﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨

/ع
۹۹
۰۴
۶۹
۴

﹠︺️ و ﹝︺︡ن  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︑﹢︨︺﹥︮   ︨️﹋︣ ︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︫  آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 
︠︣ا︨︀ن (︨︀﹝﹩ ︠︀ص ) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٠٣۶١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣۵٨٧١٠

﹢د ︑︀ در ︗﹙︧﹥  ︣﹋️ ︀﹝﹡ ︀﹠︡﹎︀ن ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا︪︀ن د︻﹢ت ﹝﹩︫  ︀﹝︡اران ﹝︐︣م︫  ︡︋﹟ و︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥︨ 
 ﹤ ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠١/١٣٩٩/٠۶︋  ︊ روز︫   ︮٨/٣٠ ️︻︀ ــ︣﹋️ ﹋﹥ در︨  ︴﹢ر﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︫  ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 
︀پ ﹝︣﹋︤ ︑︪﹊﹫﹏  ︣︡ ﹡﹫﹊︀ ︵︊﹆﹥ دوم ﹋︀﹁﹩︫  ــ﹥ ﹝︣﹋︤︠  ﹫﹟ ︗︀﹡︊︀ز ﹉ و︨  ﹙﹢ار ︗︀﹡︊︀ز ،︋   ︋︡آدرس ﹝︪ــ

﹛ ر︨︀﹡﹠︡. ﹝﹫﹍︣دد ︱﹢ر︋ 
د︨︐﹢ر﹋︀ر ︗﹙︧﹥ ︻︊︀ر︑︧️ از :

 ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ل ︭﹢ص ︻﹞﹙﹊︣د︨  ︣﹋️ در︠  ︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ︧︀︋︣س︫  ١- ارا﹥ ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و︋ 
 . ١٣٩٨/١٢/٢٩ ︀ر︑ ﹤︋

 ١٣٩٨/١٢/٢٩ ︀ر︑ ﹤  ︋﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ل ﹢د و ز︀ن و ︻﹞﹙﹊︣د︨  ︣ر︨﹩ و ︑︭﹢︉ ︑︣از ﹡︀﹝﹥ ، ︧︀ب︨   ︋-٢
 . ١٣٩٩/١٢/٢٩ ︀ر︑ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︧︀︋︣س ︫︣﹋️ ︋︣ای ︨︀ل ︀ب ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و︐﹡٣- ا

 ﹅ ﹟﹫﹫︺︑ -۴︱﹢ر ا︻︱︀ی ︾﹫︣ ﹝﹢︸︿ ﹨︡﹞ ️﹫︣ه . 
۵- ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ و ا︵﹑︻﹫﹥ ﹨︀ و د︻﹢ت ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︫︣﹋️ .

 ︀︨ -۶︣ ﹝﹢اردی ﹋﹥ در ︮﹑﹫️ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
/ع  ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️  ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︑﹢︨︺﹥ ︮﹠︺️ و ﹝︺︡ن ︠︣ا︨︀ن  

۹۹
۰۴
۶۹
۲

 اداره ﹋﹏ ﹁︣﹨﹠﹌ و ار︫︀د ا︨﹑﹝﹩ ا︨︐︀ن ﹇﹛ در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️ ︋﹥ ︣︠︡ ٨ د︨︐﹍︀ه ﹋﹢﹜︣ ︨﹙﹢﹜︤ی ۵٠﹨︤ار  از ︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
.︡︀﹝﹡ ای ا﹇︡ام ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻

︀️ اداره ﹋﹏ ﹁︣﹨﹠﹌ و ار︫︀د   ︨︀ و  www.setadiran.ir آدرس ﹤ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ارک ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋  ١-  ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د:︨ 
 qom.farhang.gov.ir ا︨﹑﹝﹩ ا︨︐︀ن ﹇﹛ ︋﹥ آدرس

 ١٣٩٩/٠۵/٢٣ ️︀︽﹛ ١٣٩٩/٠۵/٢٠ ا︨﹠︀د: از ︑︀ر ️﹁︀در ٢-  ︑︀ر
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ︣ای ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ︲﹞﹟ ︔︊️ در︨  ــ︀︻️ ١۴:٣٠ روز دو︫﹠︊﹥ ٠٣/١٣٩٩/٠۶︋  ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀: ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨   ︎﹏﹢︑ -٣

دو﹜️ (︨︐︀د)، ︋﹥ ︮﹢رت ﹁﹫︤﹊﹩ ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︀︋︧️ ︋﹥ آدرس ﹇﹛، ︋﹙﹢ار ︗﹞﹢ری، ﹡︊︩ ﹋﹢﹥ ٢٨، وا︡ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ اداره ﹋﹏ ار︨︀ل ﹎︣دد.
۴- ︑︀ر ︋︀ز﹎﹠︪﹫︎ ﹩︀︪︀د﹨︀: روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/٠۶/٠۴ ︨︀︻️ ١١:٠٠ در ﹝﹏ ︨︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت اداره ﹋﹏

︀ً ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡. ﹠︪﹫︎ ﹤︋ -۵︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء و ︎﹫︪﹠︀د﹨︀﹩ ﹋﹥ ︎︦ از ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر وا︮﹏ ︫﹢د ﹝︴﹙﹆

اداره ﹋﹏ ﹁︣﹨﹠﹌ و ار︫︀د ا︨﹑﹝﹩ ا︨︐︀ن ﹇﹛

/ع
۹۹
۰۴
۷۲
۶

آ﹎︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹙﹥ ای

٩٢٩٠٩٣﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫

اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︋︖﹠﹢رد (٩٢٨٨٦٤)

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︠﹢ر︫﹫︡ ﹝︣ ︎︣ور آر︨ ️﹋︫︣ ︀︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٣١٤ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٤٠٠٠٠٨٦٩٠

︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١١,٣٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ︨︺﹫︡ ﹋︣﹞﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٢٠٣١٧٥٩٦٠٤ ︋﹥ ︨﹞️ 
﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ﹡︀︉ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه و ﹨︀دی ︻﹙﹫︤اده ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٥٢٢٩٧٦٥٧٩٨ ︋﹥ ︨﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و ﹋︋ ﹜︣︣ام ︎﹢ر 
 ﹉ ﹏﹫︊﹇ ︡آور ︫︣﹋️ از︺︑ ︀دار و︋ ︀ب ︫︡﹡︡ . -﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و اوراق︐﹡︣ه ا︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻ ️﹝︨ ﹤︋ ٥٢٢٨٨١٧٧٩٤ ﹩﹚﹞ ︀ره﹝︫ ﹤︋
 ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ و ﹏﹞︀︻︣︡﹞ )﹩﹝︣﹋ ︡﹫︺︨ ︀ی︱﹞︋︣وات ، ﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢دا︨﹑﹝﹩ و اوراق ︻︀دی و﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی اداری ︋︀ ا ، ﹤︐﹀︨ ،

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨(︣ه︡﹞

,ع
۹۹
۰۴
۶۸
۳

اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︋︖﹠﹢رد (٩٢٨٨٦٦)

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︠﹢ر︫﹫︡ ﹝︣ ︎︣ور آر︨ ️﹋︫︣ ︀︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٣١٤ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٤٠٠٠٠٨٦٩٠

︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١١,٣٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : - ا︻︱︀ء ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 
︋﹥ ﹇︣ار ذ﹏ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︣﹋ ︡﹫︺︨ :︡﹡︡﹞﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٢٠٣١٧٥٩٦٠٤ و ﹨︀دی ︻﹙﹫︤اده ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٥٢٢٩٧٦٥٧٩٨ 
 ﹩﹚﹞ ︋﹥ ︫﹞︀ره  - ﹝︡ی ︗︺﹀︣ی   .  ︡﹡︡︣د﹎ ا﹡︐︀ب  ︋︣ای ﹝︡ت دو︨︀ل   ٥٢٢٨٨١٧٧٩٤  ﹩﹚﹞ ︋﹥ ︫﹞︀ره  ︎﹢ر  ︋︣ام   ﹜︣﹋و
٥٢٤٩٢٣٦٧٨٢ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︨︺﹫︡ ︗﹢ا﹡﹞︣د ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧٥٠٠٤١٤٩٨ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای 

﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡. 
,ع
۹۹
۰۴
۶۸
۴

/ع
۹۹
۰۴
۷۲
۸

برگ ســـبز خودروی وانت دوکابین زامیاد رنگ سفید 
مدل ۱۳۹۸ به شـــماره موتور ZG۲۴۵۱۵۷۴۱ و شماره 
شـــماره  بـــه   NAZRL۱۳۲PK۰۰۱۷۴۹۰ شناســـایی 
انتظامـــ� ۱۶۷ م ۷۲ ایـــران ۱۲ بـــه مالکیـــت راضیـــه 
رضایـــی آبقد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســـاقط 

م� باشد.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

نـــوع  پـــالک  کارت  و  ســـبز)  شناســـنامه(برگ 
موتورسیکلت سیستم ایرانا تیپ CDI 125 مدل۱۳۸۸ 
رنگ آلبا لویی شـــماره موتور *NFA*1029073 شـــماره 
تنـــه NFA***125A8851094 شـــماره پالک ۸۱۹-۱۹۹۳۷ 
بنـــام مهـــر بی بی حســـین بـــر فرزند عیســـ� مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد 

,ع
۹۹
۰۴
۷۱
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۹
۰۴
۷۲
۹

برگ سبز و سند کمپان� خودروی سواری پژو پاس رنگ 
سفید مدل ۱۳۸۷ به شماره موتور ۱۲۴۸۷۰۵۸۰۵۴ و 
شماره شاســـ� NAAN۰۱CA۹۸E۷۱۵۸۰۸ به شماره 
انتظامـــ� ۳۳۲ ب ۹۴ ایـــران ۷۴ به مالکیت  ســـتاره 
اســـماعیل پور ســـنجابی مفقـــود گردیـــده و از درجه 

اعتبار ساقط م� باشد.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

بـــرگ کمپان� خـــودرو وانت پیکان مـــدل ۸۰ به رنگ 
ســـفید روغنـــ� وشـــماره انتظامـــ�   ۷۹ -۴۹۳ ق ۸۶ 
وشـــماره شاســـ� ۸۰۹۰۵۴۶۸ وبـــه شـــماره موتـــور 
۱۱۵۱۸۰۰۵۲۶۶ مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط 

م� باشد.(قزوین)

,ع
۹۹
۰۴
۷۰
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۹
۰۴
۷۲
۷

بـــرگ ســـبز خـــودرو   ســـواری پراید  صبا مـــدل ۱۳۸۱  
رنگ ذغال� متالیک به شـــماره موتـــور ۰۰۳۱۳۸۴۴ و 
شماره شاس� S۱۴۱۲۲۸۱۷۷۸۱۷۲ به شماره انتظام� 
۹۶۹س  ۳۷ ایران ۷۴ به مالکیت عل� پریشان قلعه 
نو مفقود و فاقد  اعتبار م� باشددرجه اعتبار ساقط 

م� باشد.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

بـــرگ ســـبز تراکتورکشـــاورزی ام اف ۲۸۵مدل۱۳۸۹ 
موتـــور  شـــماره  ایـــران۱۹-۸۳۸ک۱۱  پـــالک  شـــماره 
LFW۰۹۰۷۸W شـــماره شاس� J۰۸۶۰۸  به نام عل� 
بخـــش نظری مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ســـاقط 

م� باشد.

,ع
۹۹
۰۴
۷۱
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۹
۰۴
۶۳
۶

فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡در 
﹡︷︣دارد ا︡اث ﹝︣﹋︤ ︗︀﹝︹ ︨ــ﹑﹝️ 

ــ﹞︀ره ﹉  را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م  ︡ا︫️︫  ︫ــ︀﹨︡ ﹝︣﹋︤︋ 
 .︡︀﹝﹡ ــ︣ دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩  ︋﹤ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︋ 
. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
٢٠٩٩٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠۴٢، از در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ 
 ،︀﹨ ️ ﹋︀  ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و︋   ︎﹤ارا
از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ 
﹢ا﹨︡  ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠  (︨ــ︐︀د)︋ 
︫ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م 
ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ️ ﹡︀م در︨  ︊︔ ﹏ــ️ ﹇︊﹙ــ﹩، ﹝︣ا﹢︱︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ 

در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٨۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ︫﹟﹫﹝︱︑ *
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر 
 ، ︪︡﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ︧︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ﹤︋

ا﹡︐︀ی ︋﹙﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٩/٠۵/١۵ ا﹡︐︪︀ر﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑*

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٩/٠۵/٢٢

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٢/٩٩/٠۶
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٣/٩٩/٠۶ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

︋︣﹡ــ︡ه ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  ︋ــ﹥ ︻ــ︡ه  * ﹨︤﹠ــ﹥ درج آ﹎ــ﹩ 
.︫︡︀︋ ﹩﹞

 ﹏ــ️ ا﹡︖ــ︀م ﹝︣ا︗ ــ﹟ ︑﹞ــ︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹀﹚︑
  ️ ︻︱﹢️ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر: ٠٢١۴١٩٣۴ و د﹁︐︣ ︔︊

﹡︀م: ٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

/ع
۹۹
۰۴
۴۵
۸

︫ـ︣داری ﹋︣﹋﹢﹡ـ︡ ︋ـ﹥ ا︨ـ︐﹠︀د ﹝︖ـ﹢ز ︫ـ﹞︀ره ٩٨/٢۵۵ ﹝ـ﹢رخ 
 ️﹫﹢︨ ︡︣م ا︨﹑﹝﹩ در ﹡︷︣ دارد دو وا︐﹞ ٩٨/٩/١٩ ︫ـ﹢رای
آ︎︀ر︑﹞ـ︀ن وا﹇︹ در ﹝︪ـ︡ ، ︠﹫︀︋︀ن ا﹝︀م ر︲ـ︀ ٣١ را از ︵︣﹅ آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه 
 ️︗ ـ﹩ ︋﹥ ﹁︣وش ︋︨︣ـ︀﹡︡ .﹜︢ا از ﹋﹙﹫ـ﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت ﹝ـ﹩ ﹎︣دد﹞﹢﹝︻
︋︀زدـ︡ از ا﹝﹢ال ذ ﹋︣ ︫ـ︡ه و ︑﹢﹏ ︎﹫︪ـ﹠︀دات ︑︀ ︀︎︀ن و﹇ـ️ اداری ︑︀ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︣داری︫ ﹤﹡︀︠︣﹫︋رخ ٩٩/۶/١ ︋﹥ د﹢﹞
﹨︤﹠﹥ آ﹎︻ ︣︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

آدرس :︫︨︣︐︀ن ﹝︊︀ر﹋﹥ ،︫ ، ︡﹡﹢﹋︣﹋ ︫︣︣داری ﹋︣﹋﹢﹡︡ 
٠٣١۵٢٣٨٢۶٢۶ : ︦﹋︀﹀﹚︑

٩٢٧٢۶۵﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹡﹢︋️ دوم 

﹝﹞﹢د ﹋﹀︺﹞﹩ ︫︣دار ﹋︣﹋﹢﹡︡ 
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نخستین شماره دوفصلنامه »فقه دولت اسالمی« منتشر شد  معارف: نخستین شماره دوفصلنامه فقه دولت اسالمی )بهار و تابستان ۱۳۹۹( به مدیر مسئولی حجت االسالم دکتر احمد رهدار، از سوی 
مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسالمی فتوح اندیشه منتشر شد. سرمقاله »الزامات نظری- عملی تحقق فقه دولت« و مقاالت »امر به معروف و نهی از منکر  پیشران پیشرفت در دولت اسالمی«، »بررسی فقهی قوانین و 

مقررات رسانه ملی و ارائه راهکار«، »وضعیت شناسی الگوی استحکام خانواده در فقه و تجربه جمهوری اسالمی در تحقق این الگو«و... در این شماره منتشر شده است.

©  jضرورت جهاد با نفس در بیان امام کاظم
جهاد با هوای نفس چیســت؟ تکلیف 
انســان در ارتباط با آن چیست؟ پاسخ 
این پرســش در حدیث امام موسی بن 
جعفر)ع( آمده اســت. امام کاظم)ع( به 
هشــام بن حکم فرموده اند: یا هشام... 
ها َعن  َهواها، فإنَُّه  جاِهْد نَْفَســَك لَِتُرَدّ
واِجــٌب علَیَك کِجهاِد َعــُدِوَّك )تحف 

العقول عن آل الرسول علیهم السالم، ص399/ الوافی، ج26، ص281/ بحاراالنوار، 
ج1، ص157 و ج 78، ص 315( ای هشام!... با نفست جهاد کن تا آن را از هوای 
نفس برگردانی و بازداری، پس این کار بر تو همانند جهاد با دشمنت واجب است.
در این حدیث از ضرورت و وجوب جهاد با هوای نفس همچون نبرد با دشمنان 

تأکید شده است.
مفهوم جهاد با هوای نفس باید روشــن شــود. راغب اصفهانی در ماده »جهد« 
نوشــته است: الجهاد والمجاهده: استفراغ الوسع في مدافعه العدو، والجهاد ثالثه 
أضرب: مجاهده العدو الظاهر، و مجاهده الشیطان، و مجاهده النفس )المفردات 
فی غریب القــرآن، ص 10( جهاد و مجاهدت به کار بردن همه توانایی در دفع 
کردن دشمن است و جهاد سه قسم است: مجاهدت با دشمن آشکار، و مجاهدت 
با شیطان، و مجاهدت با نفس. در هر صورت و در هر قسم واژه جهاد در نبرد با 
دشمن استعمال می شود و هوای نفس در شمار دشمنان انسان قرار دارد. بنابراین 
جهاد، کوشــیدن به اندازه طاقت و کوشش در نهایت توان و سعی کردن تمام و 

کامل است.
راغب اصفهانی در ماده »هوی« می نویسد: الهوی میل النفس الی الشهوه، و یقال 
ذلك للنفس المائله الی الشهوه، و قیل سمی بذلك النه یهوی بصاحبه فی الدنیا 
الی کل داهیه و فی اآلخره الــی الهاویه )المفردات فی غریب القرآن، ص 548( 
»هوی میل نفس به سوی شهوت است، و هوای نفس برای نفس مایل به شهوت 
گفته می شود، و گفته شده هوا، میل به شهوت نامیده شده است زیرا صاحبش را 
در دنیا به هر حادثه ناگوار و در آخرت به جهنم می کشاند و ساقط می کند. هوای 
نفس میل به انحراف، تحریف، فساد، تبهکاری، خوشگذرانی، هوسرانی، فحشا و 
گناه است. هوس مترادف هوی است و گونه ای از دیوانگی، سبك عقلی، هوسبازی، 
سبك مغزی و گیجی است. هوس دلباختگی شدید و شیفتگی و عشق شدید به 
فردی یا چیزی است که نشان دهنده احمقی است و خردمندانه و مطلوب نیست. 

حکم جهاد با هوای نفس»
در این حدیث امام کاظم)ع( نخست فعل امر »جاهد« را آورده و فرمان به جهاد 
بــا هوای نفس صادر کرده اند و فعل امر داللت بر وجوب می کند. در ادامه هم با 
جمله »فانه واجب علیك لجهاد عدوك« به صراحت از وجوب جهاد با هوای نفس 
سخن گفته اند. هوای نفس را دشمن انسان شمرده و دستور داده اند که جهاد با 

نفس مثل جهاد با دشمن واجب است.
هوای نفس کشش نفس به سوی بدی ها و پیروی از شیطان و آلودگی به مفاسد 
اخالقی است. پیروی از هوای نفس عامل درگیری ها، عصبانیت ها، شهوترانی ها و 
سقوط انسان هاست. هوای نفس جاذبه منفی شهوت و هوسرانی و عالقه به رذایل 
اخالقی و زشتی ها و پلیدی ها و میل به گناه و نافرمانی پیامبر و امامان)ع( است.

انســان خردمند با دشــمنش چگونه رفتار می کند و به او چه می گوید؟ انسان 
فرهیخته با فهم دشمنی هوای نفس با عقل و فطرت و شریعت، هوای نفس را کنار 
می گذارد. عامل میل به هر بدی، خبائث، جنایت، شیفتگی و عاشقی با رویکرد به 
فحشا و کارهای حرام، هوای نفس است. باید از هوای نفس رهایی یافت چون راه 

رشد، کمال، کارآمدی، آرامش و آمادگی برای خدمت، نبرد با هوای نفس است.
امــام کاظم)ع( در این گفتار اخالقی جهاد اکبر را آموزش داده اند. جهاد با هوای 
نفس، تمام کوشش خود را به کار بستن و نبرد با همه قدرت با دشمن است. امام 
در برخورد با هوای نفس کلمه جهاد را به کار برده اند و این دستور را با فعل امر 
صادر نموده اند و هوای نفس را دشمن شمرده و جهاد با آن را واجب اعالم کرده اند. 
بنابراین با چند تأکید، ضرورت نبرد با همه توان با هوای نفس را وظیفه و تکلیف 

شرعی و اخالقی هر مسلمان و پیرو اهل بیت)ع( می دانند.

 معــارف/ مریــم احمــدی شــیروان  
امــروز بنا به روایتی ســالروز والدت امام موســی 
بن جعفر)ع( هفتمین پیشــوای شیعیان است که 
منزلتی واال داشت؛ عبادت ها  و بندگی های خالصانه، 
سخاوت و بخشندگی بی مثال، دانش بسیار و حلم 
و بردباری در برابر نامالیمات روزگار تنها بخشی از 
فضیلت های اخالقی واالی آن امام اســت که سبب 
شــد نزد مردم مقام و جایگاه ارزشمندی پیدا کند. 
برای تبیین بیشتر شخصیت این امام بزرگوار با دکتر 
سعید طاووسی مسرور، پژوهشگر تاریخ تشیع و عضو 
هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی به گفت وگو 

پرداختیم که در ادامه می خوانید. 

امام موسی کاظمj مجاهدی صبور»
دکتر طاووسی مسرور در ابتدا با 
اشاره به نام امام هفتم شیعیان 
می گوید: نام امام هفتم شیعیان 
موسی اســت. نامی که در بین 
امامان دیگر تکرار نشــده است. 
این اســم از جهتی متناسب با 
زندگی امام)ع( است. نبی بزرگ 
الهی موســی کلیــم اهلل)ع( با 
فرعون مواجهه داشــت و امام 
موســی بن جعفــر)ع( نیز با 
فرعون بنی عباس، هارون الرشید 
مقتدرترین و ظالم ترین خلیفه 
عباسی، هم دوره و روبه رو بود. 
عباســیان حدود 500 سال با 
37 خلیفــه حکومــت کردند 
که اوج قدرت آن هــا در دوره 
هــارون بود. این طــور که در 
تاریخ آمده داستان های هزار و 
یك شب بیانگر قدرت افسانه ای 

هارون است و مساحت بسیاری 
از مرزهای چین تا نزدیکی های مراکش آفریقا و از 
یمن تا افغانستان و گرجستان در اختیار او بوده است.

او تصریــح می کند: قدرت داشــتن هارون بیان 
می کنــد که هدایت و رهبری شــیعیان با وجود 
چنین شــخصیتی برای امام راحت نبوده است. 
وقتی به عظمت کار امام)ع( بیشــتر پی می بریم 
که توجــه کنیم هارون رابطه خوبی با ســادات، 

بنی هاشــم و علویان نداشــت و در این زمینه با 
حضرت و دوســتداران او تندروی و جنایت های 

بسیاری انجام می داد.
این اســتاد دانشــگاه بیــان می کند: موســی بن 
جعفر)ع( نخستین امام شــیعیان است که توسط 
حاکمان ظالم زندانی شــد. البته پس از او نیز فقط 
در دوره عســکریین مشاهده می کنیم که آن ها در 
ســامرا تحت محاصره بودند و گاهی نیز به زندان 
انداخته می شــدند. مدت امامت امام کاظم)ع( 35 
ســال بود. زمانی طوالنی که سبب شد این امام با 
چهار خلیفه عباسی هم عصر شود. منصور به ظاهر 
معترض حضرت نشــد. در دوره مهدی عباسی آن 
حضرت مدت کوتاهی حدود یك ســال در زندان 
به سر برد. مهدی عباسی در آغاز خالفت معترض 
امام هفتم)ع( نمی شد ولی فعالیت های 
آن حضرت را کنترل می کرد. او که به 
خاطر محبوبیت شدید پیشوای هفتم 
در جامعه، حکومــت خود را در خطر 
می دید دستور بازداشــت صادر کرد. 
در مدت کوتاه حکومت مهدی عباسی 
قیام فخ را داریم که 100 تن از سادات 
در یك روز کشــته شــدند. در دوره 
هادی عباســی آن حضرت آزاد بود 
هر چند حکومت او بیشتر از یك سال 
طول نکشید. بیشترین مدت زندانی 
شــدن امام کاظم)ع( در زمان هارون 
بود که حدود چهار سال طول کشید. 
در این دوران اختناق و فشار بسیاری 
متوجه امام)ع( و یارانش بود و حضرت 
با صبوری بســیار جامعه اسالمی را 

هدایت می کرد.

 نیابت، ادامه شبکه وکالت »
jامام کاظم

عضو هیئــت علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی 
می افزایــد: هارون مدت نســبتاً طوالنی خلیفه 
بود و از جهات مختلف در تالش برای ســاختن 
دولتی باشــکوه بود. او به علم و دانشی که لزوماً 
ریشه اسالمی نداشــت اهمیت بسیاری می داد 
و کتاب های ســایر تمدن هــا را ترجمه می کرد. 
در این دوره مشــاهده می کنیم کــه روایت های 

کالمی، عقایدی و اعتقادی زیادی از امام کاظم)ع( 
وجود دارد. علت این است که در جامعه اسالمی 
افکار غیراســالمی و فرقه های نوظهور دینی، از 
طریق همین ترجمه ها زیاد شــده بود و امام)ع( 
با برنامه ریزی فکــری و آگاهی دادن عقیدتی به 
مردم، تالش می کرد پوچی و خالف حق بودن این 

فرقه ها را به مردم ثابت کند.
او به شبکه وکالت حضرت نیز اشاره کرده و عنوان 
می کند: از عصر امام صــادق)ع( به بعد با توجه به 
گسترش تشیع و مناطق شیعه نشین و ضرورت های 
موجود، تشکیالتی ایجاد شد تا با کمك آن امامان)ع( 
با سهولت بیشــتری بتوانند با شــیعیان خود در 
دورترین نقاط عالم اسالمی مرتبط باشند و شیعیان 
نیز از طریق این تشکیالت بتوانند راحت تر نیازهای 

شرعی و دینی خود را رفع کنند.
این پژوهشــگر تاریخ تشیع یادآور می شود: یکی از 
کارکردهای شبکه وکالت جمع آوری و تحویل وجوه 
و حقوق شرعی مانند خمس، زکات، نذرها و هدایای 
شیعیان به ائمه)ع( بود. در کنار این کار وظایف مهم 
دیگری مانند نقش علمی و دینی، نقش ارشــادی 
در معرفی امام معصوم)ع(، تحویل نامه های حاوی 
پرســش های شرعی و درخواســت های شیعیان و 
تحویل پاسخ آن ها به مردم و رفع مشکالت شیعیان 

نیز داشت.
او ادامــه می دهد: مؤســس شــبکه وکالت امام 
صادق)ع( بود ولی بیشــتر و مشهورتر این است 
امام کاظم)ع( آن را تأســیس کرده است. زیرا در 
زمــان امام صادق)ع( این شــبکه مخفی بود اما 
در زمان امام کاظــم)ع( علنی تر آغاز به کار کرد. 
ارزش و اهمیت سیاســتی که امام کاظم)ع( در 
پیش گرفته بــود، در دوره امامان بعدی خود را 
بیشتر نشــان داد. زیرا امامان پس از امام رضا)ع( 
دچار محدودیت های بیشتری بودند. به خصوص 
امام هادی)ع( و امام عســکری)ع(، بنابراین تمام 
ارتباطــات آن ها با بدنه شــیعه از طریق همین 
شبکه وکالت انجام می شد. پیشرفت شبکه وکالت 
مرهون اقدام هایی اســت که امام کاظم)ع( بنای 
آن را گذاشــت و بعدها به نیابت امام زمان)عج( 
و نواب اربعه تبدیل شــد. سیاست گذاری و تدبیر 
امام کاظم)ع( بقای شیعه و مواجهه با مشکالت در 

دوره های بعد را تضمین کرد.

سبک زندگی امام کاظمj اسوه مسلمانان»
دکتر طاووسی مســرور به بیان ویژگی هایی از امام 
کاظم)ع( پرداخته و می گوید: امام کاظم)ع( در دوران 
حیات و پس از آن باب الحوائج بود. لقبی که در زبان 
مردم تکرار می شد زیرا امام از همان زمان به گونه ای 
ملجأ حاجات شیعیان و اهل سنت شده بود و افراد 
مختلف با توسل به ایشان حوائجشان مرتفع می شد.

او یادآور می شود: مورخان و محدثان اهل شیعه و 
سنت حضرت را با اوصاف زیادی توصیف کرده اند. 
به طور نمونه ابن عنبه در این باره نوشته است که 
همــواره نزد او کیســه هایی از زر بود و به هر که 
می رسید یا به هر کســی که به احسان حضرت 
چشم داشــت از آن ها می بخشید، به طوری که 
کیســه های زر او ضرب المثل شده بود. در متون 
علمای شــیعه و سنی ثبت شده است که امام به 
هر که پول می داد، دیگر آن شخص فقیر نمی شد. 
در کتاب شذرات الذهب آمده است که آن حضرت 
از صالحان، عابدان، سخاوتمندان و بردباران بود و 

شخصیتی بس بزرگ داشت.
این اســتاد حوزه و دانشگاه با اشاره به برخی القاب 
حضرت توضیح می دهد: امام کاظم)ع( به تصدیق 
تمام مورخان به زهد و عبادت بسیار معروف بود و به 
دلیل همین عبادت ها و سخت کوشی ها به عبدصالح 
معروف شده بود. آن حضرت به دلیل عبادت ها، شب 
زنده داری ها و جهاد در راه خدا به  زین المتهجدین 
یعنی زینت متهجدان مشهور شد. لقبی که مشابه 

لقب امام چهارم)ع( زین العابدین است.
دکتر طاهری مســرور در پایان با اشــاره به سبك 
زندگی و ســیره اجتماعی امام موســی کاظم)ع( 
می گوید: شــیوه، سیره زندگی و بیانات آن حضرت 
برای همیشــۀ تاریخ بهترین درس و الگوی زندگی 
برای شــیفتگان حقیقت و فضیلت اســت. یکی از 
اوصاف ایشــان کاظم بودن و غلبه بر خشم است. 
به تأســی از اهل بیت)ع( باید با تکیه بر صبر، حلم 
و تمرین خویشــتن داری برای زندگی خود و دیگر 

اعضای جامعه آرامش و سعادت به ارمغان بیاوریم.

jگفت وگو با دکتر سعید طاووسی مسرور به مناسبت والدت امام موسی بن جعفر

سیاست های امام کاظمj بقای تشیع را تضمین کرد  

پیشرفت شبکه 
وکالت مرهون 

اقدام هایی است که 
امام کاظم j بنای 

آن را گذاشت و 
بعدها به نیابت امام 

زمان f و نواب اربعه 
تبدیل شد

بــــــرش
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یادداشت
 حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدرضا جواهری
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

      صفحه 5  1399/05/20

دفتر خانه ازدواج شماره 1 و طالق شماره 1 شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبى 
اگهى ابالغ اجرائيه ( سند ذمه ـ مهريه ) 

بدينوسيله به آقاى محمد رزگير فرزند حسين به شماره ملى 3674315351 ساكن زابلـ  كرباسك 
ـ منزل پدرش ابالغ مى گردد : خانم زهرا رزم گير فرزند نور محمد به شماره ملى 0640110592 
مستند به سند رسمى به شماره 1494 مورخ 1383/05/06 نزد دفتر خانه ازدواج شماره يك شهر 
نهبندان ، راجع به وصول مبلغ 30000000 ريال وجه نقد موضوع صداقيه خويش كه برابر شاخص 
ــده  ــبه ش بهاى كاالها و خدمات مصرفى بانك مركزى به نرخ روز مبلغ 419038778 ريال محاس
است ، تقاضاى صدور اجرائيه عليه شما نموده و پرونده اى تحت شماره بايگانى 9800132 در اين 
خصوص نزد واحد اجراى اسناد رسمى نهبندان تشكيل شده است ، نظر به اينكه بر طبق گزارشات 
ــانى فوق الذكر شناسايى نگرديده و امكان ابالغ  ــما به نش مورخ 1398/11/21 مامور ابالغ آدرس ش
مفاد اجرائيه در آدرس معرفى شده از سوى متعهدله به نشانى زابل ـ كرباسك ـ منزل پدرش ميسر 
ــد ، لذا بنا به درخواست زوجه  و  ــما نمى باش ــتانكار قادر به معرفى آدرس ديگرى از ش نبوده و بس
ــى مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از  ــه ماده 18ـ  آئين نامه اجرا به موجب اين آگه ــتند ب مس
روزنامه هاى كثيراالنتشار درج و اجرائيه از تاريخ انتشاراين اگهى ابالغ شده محسوب است و عمليات 

اجرائى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار عليه شما ادامه خواهد يافت.9904687
تاريخ انتشار: دوشنبه 1399/05/20 

سيد مهدى پروين محبى 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهبندان 

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده 9700189
به موجب پرونده اجرائى كالسه 9700189 شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد خانم- سپيده 
ــماره ملى: 0921049811 شماره شناسنامه:  ــهابى نام پدر: خسرو تاريخ تولد: 1369/08/01 ش ش
ــند نكاحيه به شماره 5598- 1363/3/8 دفترخانه ازدواج 38 مشهد  ــتناد س 0921049811 به اس
جهت وصول تعداد 110 عدد سكه طالى تمام بهار آزادى اجرائيه اى تحت كالسه 9605257 عليه 
آقاى داريوش بيات نام پدر: عباسعلى تاريخ تولد: 1363/03/08 شماره ملى: 0943090814 شماره 
ــت  ــالغ اجرائيه در مورخه 1397/2/1 بنا به درخواس ــادر نموده كه پس از اب ــنامه: 2246 ص شناس
ــتانكار وارده به شماره 54810- 1398/10/7 نسبت به بازداشت سهم االرث احتمالى مديون از  بس
ــهد به نام پدر  ــان پالك ثبتى 19439 فرعى از 175 اصلى بخش 10 مش ــش دانگ عرصه و اعي ش
مديون مرحوم عباسعلى بيات در قبال تعداد 110 عدد سكه تمام بهار آزادى بازداشت گرديد. و به 
موجب گزارش كارشناس رسمى دادگسترى وارده بشماره 4231- 1399/2/7- در خصوص ارزيابى 
ــكونى بازديد نظريه  ــم آباد- فالحى 47 پالك 24 منزل مس ــانى مشهد قاس پالك ثبتى فوق به نش

ارزيابى به شرح ذيل به استحضار ميرساند:
مساحت عرصه 324 مترمربع ملك جنوبى به ابعاد حدودى 12 در 27 حاشيه 12 متر معبر هشت 
مترى شش دانگ مسكونى مساحت اعيانى دو طبقه شامل زيرزمين و همكف قديمى ساز با آجرگرى 
ــجد و ملك در يد ورثه  ــازى 103/306/6 و يك كنتور آب و برق و گاز روبروى مس بدون نما كد نوس
مرحوم ميباشد و ارزش ششدانگ پالك مذكور به مبلغ 25/920/000/000 ريال ارزيابى گرديد كه 

حدود اجمالى ملك به شرح ذيل مى باشد.
ــت به  ــرقاً به طول 27 متر پى اس ــت به خيابان 8 مترى ش ــماالً به طول 12 متر درب و ديوار اس ش
ــه پالك هاى 19456 و 19457 غرباً به طول 27  ــت ب پالك 19428 جنوباً به طول 12 متر پى اس
ــند 136247 در صفحه 152 دفتر امالك 280  ــت به پالك 19440 به شماره چاپى س متر پى اس

ثبت ذيل شماره 56148 شده است
ــماره 30861- 1399/5/8  ــهم بندى مأمور اجرا وارده بش با توجه به قطعيت ارزيابى و با توجه به س
ــدانگ پالك ثبتى موصوف در قبال طلب  ــت سهم شش ــاع از چهل و هش ــهم مش ميزان چهارده س
ــور به مبلغ  ــيد لذا مزايده مذك ــه مزايده خواهد رس ــغ 7/560/000/000 ريال ب ــه مبل ــتانكار ب بس
ــاعت 9 صبح الى  ــنبه مورخ 1399/6/5 س ــال از طريق مزايده در روز چهارش 7/560/000/000 ري
ــهد به باالترين قيمت كه خريدار  ــل خيابان امام خمينى 28 اداره اجراى ثبت مش ــر در مح 12 ظه
داشته باشد مزايده و مبلغ 378/000/000 ريال بابت نيم عشر دولتى و مبلغ 302/400/000 ريال 
ــر عالوه بر مبلغ ارزيابى كه طبق تبصره 6 ماده  ــد كه حق مزايده و نيم عش بابت حق مزايده ميباش
121 آئين نامه اجرا پرداخت بدهى هاى آب برق گاز و بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و كليه 
ــده بعهده برنده  ــده يا نش بدهى هاى مربوطه تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن ها معلوم ش
ــد همچنين در صورت تعطيلى روز  ــت و هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول خواهد ش مزايده اس
ــده برگزار مى گردد. همچنين شركت در  ــاعت تعيين ش ــمى در س مزايده در روز بعد از تعطيل رس
ــدوق ثبت بوده و حضور خريدار يا  ــه پرداخت 10 درصد از مبلغ پايه مزايده به صن ــده منوط ب مزاي

نماينده قانونى آن در جلسه مزايده الزامى است. آ-9904665 م.الف 154
تاريخ انتشار آگهى: 1399/5/20

سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده 9502356
ــه 9502356 خانم-- سپيده حق دوست يزدى نام پدر: احمد تاريخ  به موجب پرونده اجرائى كالس
تولد: 1363/09/03 شماره ملى: 0940070049 شماره شناسنامه: 4636 به استناد-- سند ازدواج: 
ــند: 1393/03/28، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج 3 شهر  ــماره سند: 13365، تاريخ س ش
مشهد استان خراسان رضوى اجرائيه فوق الذكر جهت وصول مهريه خود به تعداد پانصد سكه كامل 
ــماره ملى:  ــام پدر: عباس تاريخ تولد: 1357/06/24 ش ــار آزادى عليه:- على صادقيانى ن ــالى به ط
ــنامه: 1865 اجرائيه اى به كالسه فوق صادر كه پس از ابالغ اجراييه  ــماره شناس 0939761793 ش
ــب درخواست بستانكار وارده به شماره 10552-  ــت حس 95/6/21 كه صحت ابالغ مورد گواهى اس
ــهم االرث احتمالى مديون چهار دانگ مشاع از شش دانگ پالك ثبتى 5057 فرعى از  95/6/23 س
ــكه طالى تمام  ــهد ملكى مرحوم عباس صادقيانى در قبال مبلغ 500 عدد س 4- اصلى بخش 9 مش

بهار آزادى بازداشت گرديد. منزل مورد نظر توسط كارشناس محترم دادگسترى به آدرس: مشهد- 
بلوار سجاد- حاشيه خيابان حامد جنوبى- بين حامد جنوبى 11 و 13 پالك هاى 31 و 33 بازديد و 

معاينه محلى به عمل آمد و نظريه كارشناسى 4612- 99/2/17 به شرح ذيل مى باشد:
ــماره 137628 مورخ 78/10/12 عرصه ملك بصورت دوممر  ــند اجاره ابرازى ش ــت س طبق رونوش
ــى اصلى بعرض 16 متر در ضلع غربى و معبر  ــرقى با معبر دسترس در موقعيت جغرافيايى جنوب ش
ــتان قدس رضوى بوده و اجاره آن تا سال 1388  ــمالى، موقوفه آس فرعى 12 متر فرعى در ضلع ش
پرداخت شده است. طبق رونوشت استعالم اخذ شده از شهردارى منطقه به شماره 196695 مورخ 
ــه  ــاحت 548/95 مترمربع و اعيان ملك در دو طبقه و س 1391/09/29 عرصه موجود ملك به مس
ــكونى زيرزمينى به مساحت 50 مترمربع، انبارى زيرزمينى به  ــكونى، شامل يك واحد مس واحد مس
ــكونى در طبقه همكف به مساحت 300 مترمربع به انضمام  ــاحت 38/5 مترمربع و دو واحد مس مس
16 متر پاركينگ و 33/5 متر يك دربند تجارى جمعاً به مساحت 438 مترمربع با قدمت حدود 40 

سال احداث و در حال بهره بردارى است.
ــته و در تصرف مالكين  ــدارك ابرازى مطابقت داش ــناد و م ــده با اس حدود اجمالى ملك معرفى ش

است.
ــاختمان احداثى بصورت نيمه اسكلت و نماى ساختمان سنگ  ــخصات فنى ساختمان: سازه س مش
ــنگ و كف  ــازى ديوار حياط س ــا پنجره هاى آلومينيومى و دربهاى ورودى از پروفيل آهن و نماس ب
حياط موزائيك فرش مى باشد. واحد مسكونى طبقه همكف جنوبى بازسازى شده با كد ارتفاعى كف 
ــبت به حياط، شامل سه اطاق خواب با كف پاركت و كمد ديوارى، آشپزخانه اپن ام دى  1/00+ نس
اف و هود و گاز، هال و پذيرايى با كف سراميك، بدنه كاغذ ديوارى و پانل پى وى سى و سقفها گچ 
و رنگ و سرويس توالت دستشويى و حمام مى باشد. سيستم سرمايشى كولر آبى و گازى و سيستم 
ــى بخارى گازى است. واحد مسكونى همكف شمالى بازسازى شده شامل يك اطاق خواب،  گرمايش
ــرويس توالت و دستشويى و حمام مى باشد، سيستم سرمايشى  ــپزخانه اپن، هال و پذيرايى و س آش
ــكونى كولر آبى و سيستم گرمايشى بخارى گازى است. واحد مسكونى طبق زيرزمين  اين واحد مس
به ارتفاع كف تا سقف 2 متر و در تراز 1/40- نسبت به حياط شامل هال و نشيمن با كف سراميك 
ــرويس توالت و دستشويى و حمام ميباشد. واحد  ــپزخانه و س و بدنه كاغذ ديوارى، يك خواب و آش
ــراميك و بدنه كاشى به ارتفاع 3/20 با درب سكوريت  ــاحت 33/5 مترمربع با كف س تجارى به مس
ــوپرماركت در حال بهره برداريست. بنا به اظهارات نماينده مالكين سرقفلى تجارى مغازه  بعنوان س
واگذار نشده است و همچنين پس از اخذ گواهى پايانكار ساختمانى نسبت به اضافه نمودن زيربناى 
ــكونى  ــتان قدس رضوى جهت تغيير كاربرى از مس واحد تجارى اقدام نموده و حقوق متعلق به آس
ــعابات منصوبه براى مغازه 2 امتياز برق و 2  ــده است. انش به تجارى براى واحد تجارى پرداخت نش
امتياز برق ديگر براى مسكونى هاى طبقه همكف و زيرزمين و آب و گاز هر كدام يك امتياز بصورت 

مشترك براى سه واحد مسكونى مى باشد.
ــتان قدس و ارزش اعيانى  ــش دانگ تمامى عوايد و منافع عرصه موقوفه آس ارزش چهاردانگ از ش
ملك با توجه به اسناد مالكيت، شرايط و موقعيت ملك، مساحت و شكل هندسى، كاربرى مسكونى 
و تراكم زياد ملك، دو ممر بودن، حاشيه بر گذر، قدمت و كيفيت اعيانى بازسازى شده و گاز منصوبه 
و مقايسه با امالك مشابه در منطقه و با احتساب ساير جهات مؤثر در امر كارشناسى بدون در نظر 
ــته باشد جمعاً به مبلغ 128/000/000/000  گرفتن تعهدات و ديونى ديگرى كه ممكن وجود داش

ريال (يكصد و بيست و هشت ميليارد ريال) برآورد و كارشناسى ميگردد.
ــناد و ا مالك ناحيه 2 مشهد 25805-  ــئول بايگانى اداره ثبت اس حدود اجمالى ملك برابرنامه مس
99/4/22 مشهد بر اساس پرونده ثبتى بدين شرح ميباشد: به حدود: شماالً؛ بطول 13/65 متر درب 
و ديواريست به خيابان بن بست شرقاً؛ بطول 40 متر ديوار به ديوار اعيان مجاور جنوباً؛ بطول 13/85 

ديواريست به دبستان غرباً؛ بطول 40 متر درب و ديواريست به خيابان.
ــماره 139505806092000845 مورخ 1395/06/24  پنج مورد بازداشت دائم بموجب دستور ش
صادره از مدير محترم شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى به نفع- بازداشت مى باشد بموجب دستور 
ــعبه اول اداره  ــورخ 1395/06/25 صادره از مدير محترم ش ــماره 139505806091001282 م ش
ــت مى باشد بموجب دستور شماره 139505806091001279  اجراى ثبت مشهد به نفع- بازداش
ــئول محترم شعبه اول اداره اجراى ثبت به مبلغ 5000000000  مورخ 1395/06/25 صادره از مس
به نفع- بازداشت مى باشد بموجب دستور شماره 139505806091001281 مورخ 1395/06/25 
ــهد به مبلغ 3000000000 به  ــعبه اول اجراى ثبت اسناد رسمى مش ــئول محترم ش صادره از مس
ــماره 139505806091001251 مورخ 1395/08/11  ــت مى باشد بموجب دستور ش نفع- بازداش

صادره از مسئول محترم شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد به نفع- بازداشت مى باشد.
ــهم مشاع از 64 سهم مشاع از 96  ــتانكار 14 س با توجه به مالكيت مديون مطالبات و هزينه هاى بس
سهم ششدانگ پالك ثبتى بر مبناى مطالبات بستانكار محاسبه و در قبال مبلغ 28/000/000/000 
ــر بمبلغ  ــق مزايده و نيم عش ــغ 1/120/000/000 ريال ح ــاً مبل ــد ضمن ــده خواهد ش ــال مزاي ري
ــد و  ــاده 121 آئين نامه اجرا بعهده برنده مزايده ميباش ــال كه طبق تبصره م 1/400/000/000 ري
مزايده بمقدار فوق از مبلغ 28/000/000/000 ريال از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در روز سه شنبه 
ــه آدرس خيابان امام خمينى، خيابان ثبت اداره  ــعبه دوم اجراى ثبت ب مورخه 99/6/4 در محل ش
ــعبه 2 برگزار ميگردد. مزايده از مقدار و مبلغ اعالمى شروع و به  ــهد- ش ــمى مش ــناد رس اجراى اس
باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهى هاى مربوطه اعم از 
آب و برق و گاز حق انشعاب و يا حق اشتراك و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا 
تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آنها معلوم شده يا نشده بعهده برنده مزايده است و هزينه هاى 
قانونى طبق مقررات وصول خواهد شد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل 

رسمى در ساعت تعيين شده برگزار ميگردد.
همچنين شركت در مزايده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پايه مزايده به صندوق ثبت بوده و 

حضور خريدار يا نماينده قانونى آن در جلسه مزايده الزامى است. آ-9904666 م.الف 155
تاريخ انتشار روزنامه: 99/5/20

سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى- محمدرضا اجتهادى عرب

آگهى فقدان سند مالكيت
ــق وبس به موجب وكالتنامه 40817 مورخ 1399/05/09 و برابر درخواست  چون خانم فاطمه عاش
شماره 3334- 1399/05/11 با ارائه دو برگ استشهاديه محلى امضاء شده مدعى است سند مالكيت 
ــازى  ــدانگ تجميعى پالك هاى 8 و 9 فرعى از 278 اصلى بخش 2 قوچان كه برابر استانداردس شش
ــت  پالك ها به پالك 209 فرعى از 278 اصلى بخش 2 قوچان به علت جابجايى مفقود گرديده اس
و با بررسى شماره دفتر امالك مشخص گرديد ذيل صفحه 244 دفتر 235 به شماره ثبت 48064 
ــليم گرديده  ــند مالكيت آن صادر و تس ــدانگ پالك فوق بنام آقاى محمد جنتى مهر ثبت و س شش
است. لذا به استناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى مى گردد تا هر كس مدعى 
انجام معامله يا وجود سند مالكيت پالك فوق نزد خود مى باشد بايد ظرف مدت 10 روز پس از مدت 
ــپرى شدن مهلت  ــت پس از س ــار آگهى به اين اداره مراجعه و مراتب را اعالم نمايد. بديهى اس انتش

مقرر طبق مقررات نسبت به صدور سند المثنى به نام متقاضى اقدام خواهد شد.آ: 9904667
تاريخ انتشار: 99/05/20

رئيس ثبت اسناد و امالك قوچان- عباس برق شمشير

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك كبودرآهنك 
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 

رسمى
ــن تكليف  وضعيت  ثبتى و اراضى و  ــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيي ــى موض آگه
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كبودرآهنگ  تصرفات   ــاختمانهاى فاقد فاقد سند رسمى مس س
ــيد احمد موسوى فرزند سيد محمد به شماره شناسنامه 3361  مالكانه بال معارض متقاضى آقاى س
ــده از پالك  ــاحت 5000 متر مربع مفرور و مجرى ش صادره از كبودرآهنگ دريك گاودارى به مس
ــتجرد بخش 4 حوزه  ثبت ملك كبودراهنگ خريدارى از مالكين  ــتاى دس 238 اصلى واقع در روس
ــوى محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم  ــيد محمد وسيد حسين موس ــمى  آقايان س رس
ــخاص نسبت  به صدور سند  ــود در صورتى كه اش مراتب  دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش ، مالكيت متقاضى اعتراضى داش
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 122)9904686
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/5/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/6/4

رئيس اداره ثبت اسناد وامالك كبودرآهنگ -  محمد صادق بهرامى

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

امالك واقع در بخش14 يزد- نصراباد و توابع
2451فرعى از 21 - اصلى – خانم شهال زروئى نصراباد نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ خانه

بطور مفروز قسمتى از پالك برابر به مساحت كل 92 مترمربع بموجب راى شماره
ــمى  ــورخ 1399/04/22 واقع در نصراباد  تفت در ازاى مالكيت رس 139960321006000822 م

مشاعى متقاضى
ــاع  ــه دانگ مش ــبت به س ــيد جالل مير اكرم على اباد نس ــى – آقاى س ــى از 21 - اصل 2451فرع
ازششدانگ خانه بطور مفروز قسمتى از پالك برابر به مساحت كل 92 مترمربع بموجب راى شماره 
ــمى  ــع در نصراباد تفت در ازاى مالكيت رس ــورخ 1399/04/22 واق 139960321006000832 م

مشاعى متقاضى
ــخاص نسبت  ــود درصورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت 
ــليم  ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر  بديهى اس

خواهد شد.9904682
تاريخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1399/05/20

تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1399/06/04
اميرحسين جعفرى ندوشن

رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان تفت
از طرف على محمد شبانيان تفتى

آگهى تحديد حدود اختصاصى
پيرو آگهى قبلى كه به موجب ماده 14 قانون ثبت منتشر گرديده اينك بر حسب در خواست واصله 
ــمت از امالك واقع  ــاده 61 آئين نامه قانون ثبت،تحديد حدود يك قس ــتند به ماده مذكور و م مس
ــرح  ــاعت ادارى در تاريخ مندرج در متن آگهى انجام و به ش در قطعه3 درگز بخش 7 قوچان در س

ذيل آگهى مى گردد:
پالك19-اصلى واقع در دستجرد قطعه 3 درگز بخش 7 قوچان

ــم زينب مير  ــودى زنگالنلو و خان ــده از 19- اصلى آقاى محمد بهب ــى مجزى ش ــالك 344 فرع پ
ــكونى كه متقاضيان عرصه آن را بموجب سند رسمى از آستان  ــدانگ اعيان يك باب منزل مس شش

قدس رضوى اجاره نموده است . واقع در خيابان مدرس مدرس 5 
تاريخ انتشار:1399/06/24

ــيله اين  ــماره هاى فوق به وس ــذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين ش ل
ــانندو چنانچه  ــاعت مقرر در اين آگهى در محل حضوربهم رس آگهى اخطار ميگردد كه در روز و س
ــند مطابق ماده 15  ــا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباش ــك از صاحبان امالك و ي ــر ي ه

قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات 
ــبت به حدود و حقوق ارتفاقى ونيز صاحبان امالكى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند  مجاورين نس
ــت از  مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايس
تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم و گواهى الزم را از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.9904681
تاريخ انتشار:1399/05/20

ناصر حسن زاده
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگز

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى اراضى و  ــه قانون تعيين تكليف وضعي ــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نام ــوع م ــى موض  اگه

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــون تعيين تكليف  ــه 99/4/31موضوع قان ــماره 1399860327006000300 مورخ ــر راى ش  براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان طارم تصرفات 
ــيد غفور شفيعى فرزند سيد نازنين به شماره شناسنامه 3573 صادره  مالكانه بالمعارض متقاضى س
ــبت به ششدانگ  يك باب  عمارت به مساحت 209.69  ــماره ملى5399886863 نس از طارم به ش
متر مربع مفروز  و مجزى شده از پالك 146 اصلى واقع در شهر آب بر انتقال مع  الواسطه از مالك 
ــت لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز  ــمى حسن محرمى محرز گرديده اس رس
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند در شهر ها 
ــتا به مدت دو ماه اعتراض  ــتاها از تاريخ الصاق  آگهى در روس ــار اولين آگهى ودر روس از تاريخ انتش
ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  اعتراض  ــليم وپس از اخذ رس خود را به اداره ثبت محل تس
دادخواست  خود را به مراجع قضايى تقديم نمايد و گواهى تقديم دادخواست را به اداره پست  محل 
ــدم وصول اعتراض طبق  مقررات  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و ع ــل نمايند بديهى اس تحوي

سند مالكيت صادر خواهد شد.9904680
 تاريخ انتشار نوبت اول99/5/20                       تاريخ انتشار نوبت دوم99/6/4

 سيد رضا شفيعى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طارم

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك خمام

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى 

ــف وضعيت ثبتى واراضى و  ــاده 13 آيين نامه قانون  تعيين تكلي ــوع ماده 3 قانون و م ــى موض آگه
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر راى شماره 139960318015001222 مورخ 1399/05/09 هيئت اول  موضوع قانون تعيين 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ملك خمام تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سيد برنا برهانى فرزند سيد مرتضى به شماره 
ــاحت 135/47  ــتمل  بر انبارى به مس ــت  در يك قطعه زمين مش ــنامه 5373 صادره ازرش شناس
ــده  از پالك 124 فرعى از 22  ــماره پالك 2229 فرعى از 22 اصلى مفروز و مجزى ش مترمربع بش
ــوده محرز  ــمى آقاى ورثه گان قاونى قربانعلى فرس اصلى واقع در خواچكين  خريدارى از مالك رس
ــود در  ــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــت .لذا ب گرديده اس
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
ــيد ظرف  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 

م الف 1168//9904674
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/05/20            تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/06/03 

محمد رجب پور دموچالى
رييس ثبت اسناد و امالك 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى واراضى و  ــن نامه قانون تعيين تكليف وضعي ــاده 3 قانون و ماده 13 آئي ــى موضوع م آگه
ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره  139960308001000884   مورخ  1399/03/31  
ــند رسمى  ــاختمانهاى فاقد س هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ميثم باقى   مس
ــنامه و كد ملى 0640449913 صادره از بيرجند در  ششدانگ يك  ــماره شناس فرزند غالمرضا  بش
ــازى دوجداره به مساحت 261/59 متر مربع قسمتى از پالك 1444  قطعه كارگاه درب و پنجره س
فرعى از 238 فرعى از 338  ـ اصلى بخش دو بيرجند از محل مالكيت كرباليى موال بهدانى  محرز 
ــود در  ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش گرديده اس
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
ــيد،ظرف  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس انتش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى  ــليم اعتراض،دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس
است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.آ-9904052
تاريخ انتشار نوبت اول : 04 /1399/05                 تاريخ انتشار نوبت دوم  : 20 /1399/05                          

على فضلى
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 ارزش از دست رفته پول ملی ©
با حذف چهار صفر بازنمی گردد

مشــرق نیــوز: کامــران نــدری، 
تحلیلگــر مســائل اقتصــادی گفت: 
بانــک مرکــزی اعــام کرده اســت 
حذف چهار صفــر از پول ملی تأثیری 
اقتصــادی  کان  شــاخص های  بــر 
نمی گــذارد؛ بدین معنا کــه نمی توان 
تعــداد صفرهای  بین  ارتباط چندانی 
پــول ملــی و شــاخص های کان اقتصــادی نظیر تــورم، رشــد اقتصادی، 
تولیــد ناخالص داخلــی و... قائل شــد. این طرح فقط یک نــوع اصاح واحد 
پــول ملی به حســاب می آید کــه در دســتور کار دولت قرار گرفته اســت.

عامل تورم تیر ماه، جهش نرخ ارز بود©
ایلنا: حمید پورمحمدی، معاون ســازمان برنامه و بودجه، با اشــاره به اینکه 
اختیــارات بانک مرکزی محدود بوده و انتظار اعمال ســه گانه ناممکن از بانک 
مرکزی جهت کنتــرل نرخ ارز وجود ندارد، گفت: عامــل تورم تیرماه، جهش 

ناگهانی نرخ ارز بوده است. 
 وی عنوان کرد:  براساس مفهوم سه گانه ناممکن در ادبیات اقتصادی »دولت ها 
نمی توانند همزمان سیاست پولی، سیاست ارزی و آزادی جریان سرمایه را اعمال 
نمایند«. اختیارات بانک  مرکزی نیز محدود بوده و انتظار اعمال سه گانه ناممکن 

از بانک مرکزی جهت کنترل نرخ ارز وجود ندارد.

سقوط ۲هزار تومانی قیمت دالر در بازار آزاد©
ایرنا: بازار ارز شــاهد کاهش ۲هزار تومانی بهای دالر و یــورو در بازار آزاد بود 
به طوری که نرخ فروش دالر در بازار غیررســمی به رقم ۲۱هزار و ۵۰۰ تومان 
عقب نشــینی کرد. بهای هر دالر آمریکا  در صرافی های بانکی به کانال ۲۱هزار 
تومان بازگشــت و به قیمت ۲۱هزار و ۸۰۰ تومان رسید. همچنین بهای خرید 

دالر در این صرافی ها نیز ۲۱هزار و ۷۰۰ تومان شد.

 تکلیف واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه©
 این هفته مشخص می شود

اقتصاد آنالین: نماینده مردم شوش با 
اشاره به اینکه سازمان خصوصی سازی 
نمی تواند حقوق کارگــران هفت تپه را 
پرداخت کنــد، گفت: در نشســتی با 
رئیس جمهور یا معاون اول وی تکلیف 
واگذاری این شرکت مشخص می شود.  
کعب عمیر ادامه داد: معضل این شرکت 
باید به  صورت ریشه ای حل و این شرکت به یک نهاد دولتی واگذار شود. مجلس 

قطعاً اجازه نمی دهد هفت تپه های دیگر در کشور ایجاد شود.

افزایش دو برابری تولید ماشین لباسشویی هم ©
گران فروشی را مهار نکرد 

تسنیم: مطابق جدیدترین آمار از میزان تولید کاالهای منتخب صنعتی در سه 
ماهه نخست امسال، بخش تولید شاهد روند کند  تولید در انواع محصوالت بوده 
است. نکته مهم در این آمار رشد تولید ۱۱۵ درصدی ماشین لباسشویی در سه 

ماهه امسال است. 
رشــد تولید این کاال در حالی اعام شــده که همچنان قیمت این کاال در بازار 
نوسان دارد. جالب اینجاست در حال حاضر قیمت یک ماشین لباسشویی ایرانی 
در سامانه ۱۲4  حدود ۱3میلیون تومان به ثبت رسیده، اما همان کاال در بازار 

9 میلیون تومان قیمت خورده است.

قدس نتایج  یک نظر سنجی درباره تأثیر بورس بازی بر رفتار اقتصادی مردم  را بررسی می کند

»بورس« چالش انگیزه کار!
اقتصاد/ ناصر باغستانی: با توجه به شدت توجه 
مردم به بورس، به نظر می رســد رفته رفته بورس 
به جزئــی از زندگی آحاد جامعه تبدیل شــود و 
پرسشــی در ذهن شکل بگیرد که آیا بورس تنها 
یک راه درآمدزایی باقی خواهد ماند یا به تک تک 
رفتارهای اجتماعی و حتی فردی مردم رســوخ 
خواهد کرد؟ به عبارت دیگر آیا انســان بورس باز، 
انسانی دگرگون شده نسبت به قبل ورود به بورس 
خواهد شد؟ آیا با همان تورم انتظاری سابق منزل 
خود را می فروشد؟ آیا کسی که ماهی 3۰ درصد 
از سرمایه گذاری خود سود می کند دیگر به حقوق 
کارگری و یا ســود فروشندگی در این بازار کساد 
راضی می شــود یا به هر شکل ممکن از سر و ته 
کار می زند تا به همان نرخ ســود سهام های خود 
برسد؟ به گفته هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران، 
تا تیرماه 99، ۱۵میلیون نفر کد بورسی فعال دارند 
و عاوه بر آن 49میلیون نفر هم سهام عدالت دارند 
که در این آمار لحاظ نمی شوند؛ بنابراین نیاز است 
این بار از دید جامعه شناسانه به بورس و بورس بازی 
نگاه کرد. به همین مناسبت گفت وگویی داشتیم 
با دکتر مصطفی نصــر اصفهانی، دکترای اقتصاد 
مالــی، که تمرکز خــود را روی اقتصاد رفتاری و 
شناخت رفتارهای اقتصادی مردم گذاشته است.

مردم پس از فراگیری بورس با مردم پیش   
از فراگیری بــورس چه ویژگی های رفتاری 

متفاوتی خواهند داشت؟
در بسیاری از خانواده ها نه تنها در ساعات معامات 
بلکه در ساعات دورهمی هم مهم ترین بحث، بحث 
راجع به بورس است. فعالیت در بازار سهام منجر به 
بلوغ احساسی و رفتاری معامله گران می شود. بازار 
سهام را می توان باشــگاه خودسازی نام گذاشت. 
مواردی پیش می آید که کاماً ناامید شده اید، اما 
یکمرتبه گشــایش ایجاد می شود. مواردی پیش 
می آید که به تحلیل و اطاعات خودت غره شده ای 
و بــه ناگاه می بینی که کاماً در اشــتباه بوده ای. 
می توان ادعا کرد بازار ســهام اثرات معناداری بر 

ویژگی های رفتاری افراد دارد. 

ظاهراً شما این موضوع را به نظر سنجی   

هم گذاشته اید!
ما در مؤسســه مطالعاتی بینش های رفتاری یک 
نظرسنجی آناین برگزار کردیم و در آن از مخاطبان 
درخواست شــده بود مشخص کنند بازدهی های 
کوتاه مدتی که در بازار سهام حاصل می شود و مزه 
شیرین این بازدهی ها در دهان بسیاری از مردم مزه 
کرده اســت، کدام یک از اثرات مطرح شــده را بر 

پارامترهای رفتاری مردم خواهد گذاشت؟ 
فهرست گزینه ها شامل موارد زیر بود:

افزایش ریسک پذیری فردی
افزایش حساسیت نســبت به روابط خارجی و 
کاهش ریسک پذیری در سطح کان و کل کشور

افزایــش نرخ رجحــان زمانی )عــدم تمایل به 
نگهداری پول(

تشدید انتظارات تورمی
افزایش سرعت گردش پول

توجه بیشتر مردم به تولید و بنگاه های داخلی و 
تاش برای بهبود عملکرد آن ها

کاهش انگیزه کار به واســطه مقایسه دستمزد 
دریافتی با بازدهی بورس

پاسخ های شرکت کنندگان در نظرسنجی جالب 
بود. بیشترین موافقت با آخرین گزینه که »کاهش 
انگیزه کار به واسطه مقایسه دستمزد دریافتی با 

بازدهی بورسی« اتفاق افتاد. 
در رتبه بعدی »افزایش نرخ رجحان زمانی« بود و 
ســومین رتبه را »تشدید انتظارات تورمی« کسب 
کــرد. در رتبه های بعــدی به ترتیــب »افزایش 
ریســک پذیری فردی«، »حساسیت بیشتر مردم 
نسبت به روابط خارجی«، »افزایش سرعت گردش 
پول« و »توجه بیشــتر مردم به تولید و بنگاه های 
داخلی و تاش برای بهبــود عملکرد آن ها« قرار 
گرفت.در نظرســنجی فوق که بیــش از یک هزار 
نفر در آن شــرکت کرده بودند بیشترین موافقت 
با »کاهش انگیزه کار« و کمترین موافقت با »توجه 
مــردم به بنگاه های داخلی و تــاش برای بهبود 

عملکرد آن ها« صورت گرفت. 
از جمله نتایجی که می توان از نظرســنجی فوق 
برداشت کرد این است که دغدغه کسب سود در 
بازار سهام مترادف با دغدغه بهبود عملکرد بنگاه ها 
نیست. به بیان دیگر، از نظر مصاحبه شوندگان رشد 

قیمت سهام، مستقل از عملکرد شرکت یا با فاصله 
زمانی زیاد با آن است. این یعنی اطاعات شفاف 
نیســت و اصطاحاً کارایی اطاعاتی بازار پایین 
است.جنبه مهم دیگری که در نظرسنجی مذکور 
آشکار می شود، اثر معنادار بازار سهام بر نیروی کار 
است. اثر بازدهی های حاصل از بازار سهام بر انگیزه 
نیروی کار به حدی زیاد اســت که مدیران منابع 

انسانی را با چالش های جدی روبه رو خواهد کرد.
 
کارگــران    و  کارمنــدان 

می کنند  دریافت  حقوق هایی 
که نســبت به بازدهی بورس 
بسیار کمتر است. این مسئله 
در ساعات  کار  کیفیت  بر  هم 

تأثیرگذار  بــورس  فعالیت 
است و هم بر رضایت شغلی. 

این مسئله را قبول دارید؟ 
در پژوهشی که صورت گرفت، 
بیشتر افراد بر اثر منفی بازدهی 
بورس بر کیفیت کار و رضایت 
شــغلی تأکید کــرده بودند و 
برای  جــدی  مســئله ای  این 
مدیران خواهد شد. در کل  به 
نظر می رسد رشــد اخیر بازار 
ســهام منجر به این می شــود 
کــه بســیاری از تعادل هــای 
قبلی به کلی بــه هم ریخته و 
از بیــن بروند، اما نمی توان ادعا 
کرد این بــه هم ریختِن تعادِل 

قبلی چیــزی منفی یا نامطلوب اســت. به بیان 
دیگر، با به هم خــوردن تعادل های فعلی، تعادل 
جدیدی شکل خواهد گرفت. اینکه تعادل بعدی 
به چه صورت شــکل بگیرد، وابســته به عملکرد 
سیاست گذار و دیگر نیروهای اثرگذار است. اکنون 
که چشم انداز بازدهی بورس باالست شاید بهترین 
موقع است ســازمان های دولتی که با مازاد نیرو 
مواجه هستند برای تجدید ساختار و الکترونیکی 

کردن کارها اقدام کنند.

برخی معتقدند رشــد بورس بیشــتر   

سفته بازانه است و روزی از اوج 
فرود می آید. شما این تحلیل را 
جامعه  معتقدید  یا  دارید  قبول 
گرفت  خواهد  یاد  را  بورس بازی 
و رفتار هــای موجی  و هیجانی 

کنترل خواهد شد؟
نوســان در ذات بازار است و بازار 
ســهام در همه جای دنیا یکی از 
اینکه  بازارهاست.  خطرناک ترین 
انتظار داشته باشیم همیشه بازار 
مثبت باشــد، انتظاری نابجاست. 
در صورت تشدید نوسان ها کم کم 
مردم یاد خواهند گرفت که معامله 
در بازار ســهام یک کار حرفه ای 
اســت که باید توسط متخصصان 
مربوط صورت بگیرد. بازار ســهام 
یکی از هوشــمندترین بازارهای 
مالی است. زمانی که در سال 9۲، 
همه مردم غرق شــور و هیجان 
مذاکرات برجام بودند، بازار سهام 
وارد اصاح سنگینی شد که تعجب 
همه را برانگیخته بود. اما پس از شکست برجام تازه 
متوجه شدیم که بازار سهام هوشمندانه و پیشاپیش 
آن شکست را دیده بوده است. اکنون هم رشد بازار 

احتماالً آینده ای روشن را نوید می دهد. 

چند درصد مردم ایران آن قدر نقدینگی   
دارند کــه از بورس درآمد کســب کنند؟ 
ما از طرفــی با جامعه ای روبه رو هســتیم 
که در بورس فعال اســت و از طرفی حجم 
بســیاری زیر خــط فقر هســتند،کدام 
تصویــر از جامعه ایران درســت اســت؟

هنوز هــم درصد باالیی از جامعــه درگیر بورس 
نشده اند. بســیاری از کدهای معاماتی که صادر 
شده اند در عمل فعال نیستند و صرفاً برای خرید 
عرضه های اولیه هســتند و یا توسط فرد دیگری 
مدیریت می شوند و این چیز مطلوبی نیست. ایده آل 
این است که بازار سهام که آینه اقتصاد یک کشور 
به حساب می آید، دغدغه همه آحاد جامعه باشد. 
ورود به بازار سهام و کسب سود از آن، نیازمند پول 
چندانی نیست. بیشتر از پول، نیازمند اطاعات و 
دانش اســت. اگر کســی ابتدای سال فقط عرضه 
اولیه شستا را که آن زمان حدود 3میلیون تومان 
نقدینگی نیاز داشــت خریــداری می کرد، اکنون 
ارزش آن 3میلیون تومــان به حدود ۲۰ میلیون 
تومان افزایش پیدا کرده بود. به جز افرادی که در 
فقر مطلق هستند تهیه این 3 میلیون تومان برای 

بسیاری از فقرا نیز غیرممکن نبود. 

آیا بورس توانسته در قدرت خرید مردم   
تأثیرگذار باشد یا حس سود کردن در بورس 
یک نوع توهم پولی اســت و اگرنه با توجه 
به تورم اتفاق خاصی در قدرت خرید افراد 

نیفتاده است؟
تا اینجای سال، فعاالن بازار سهام به طور متوسط 
افزایش قدرت خرید را تجربه کرده اند و اگر روال 
به همین شکل ادامه پیدا کند قدرت خرید واقعی 
ســهامداران افزایش می یابــد .  با این حال توهم 
پولی بین همه افراد وجود دارد و احساس خوشی 
که ســهامداران دارند با آنچــه در واقعیت اتفاق 
می افتد، کمی ناهمخوانی دارد. یعنی سهامداران 
فکر می کنند ثروتشــان مثاً پنج برابر شده است 
در حالی که قدرت خریدشــان در عمل دو برابر 

شده است. 

در پژوهشی که 
صورت گرفت، 
بیشتر افراد بر 
اثر منفی بازدهی 
بورس بر کیفیت 
کار و رضایت شغلی 
تأکید کرده بودند 
و این مسئله ای 
جدی برای مدیران 
خواهد شد

بــــــــرش

جزئیات اعطای کارت اعتباری با وثیقه سهام عدالت   مهر: معاون وزیر اقتصاد گفت: بانک ها مکلف هستند معادل ۵۰ درصد ارزش روز سهام عدالت را وام با نرخ سود ۱۸درصد و دوره بازپرداخت سه 
ساله به متقاضیان پرداخت کنند تا مردم به خاطر نیاز مالی کوتاه مدت مجبور نشوند سهام عدالتشان را بفروشند. معمارنژاد با بیان اینکه سهامی برای واگذاری سهام عدالت جدید وجود ندارد، گفت: با این وجود 

اگر مجلس قانونی مبنی بر اعطای سهام جدید تصویب کند، دولت مکلف است آن  را اجرا کند.

خـــبر

 دوشنبه 2۰ مرداد ۱399  2۰ ذی الحجه ۱44۱ ۱۰ آگوست 2۰2۰  سال سی و سوم   شماره 93۱۵

      نوبت دوم    1399/06/04      صفحه 6  20 /1399/05

آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قاون ياد شده اسامى افرادى كه اسناد عادى يا 
ــتقر در اداره ثبت اسناد و امالك فاروج مورد رسيدگى و تأييد قرار گرفته  ــمى آنان در هيأت مس رس
ــار و  ــريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتش ــت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش جه

محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد:
بخش سه قوچان پالك 3 اصلى- اراضى تيول

ــاحت 7131/04  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك .... فرعى از 3 اصلى فوق به مس - شش
متر مربع ابتياعى آقاى على اكبر زورمند فرزند غالمعلى از محل مالكيت رسمى مشاعى آقاى كريم 

زورمند برابر رأى شماره 139960307003000218-1399/4/14 كالسه 4-1399هيأت
بخش سه قوچان پالك 5 اصلى – اراضى محمدآباد

ــاحت 1596/57  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك .... فرعى از 5 اصلى فوق به مس - شش
ــاعى آقاى جعفر  ــمى مش متر مربع ابتياعى آقاى رضا خان زاده فرزند ولى از محل مالكيت ثبتى رس

اربابيان برابر رأى شماره 139960307003000290-1399/04/25 كالسه 85-1398 هيأت
بخش سه قوچان پالك 12 اصلى – اراضى مفرنقاه

ــى از 12 اصلى فوق به  ــالك .... فرعى از 383 و 601 فرع ــاختمان داراى پ ــدانگ يك باب س -شش
ــالمى ايران به بهره بردارى وزارت فرهنگ و  ــاحت 4200 متر مربع ابتياعى دولت جمهورى اس مس
ارشاد اسالمى از محل مالكيت ثبتى رسمى مشاعى متقالضى  و آقاى برات محمد عزيزى برابر رأى 

شماره  139960307003000279-1399/04/24 كالسه 61-1397 هيأت
بخش سه قوچان پالك 14 اصلى –  اراضى آقاخان 

-ششدانگ يكباب دامدارى داراى پالك .... فرعى از 14 اصلى فوق به مساحت 3345/48 متر مربع 
ــاعى آقاى محمد زحمتى  ــمى مش ابتياعى آقاى رضا نظافتى فرزند مجيد از محل مالكيت ثبتى رس

برابر رأى شماره 139960307003000209-1399/4/8 كالسه 69-1398 هيأت
بخش سه قوچان پالك 16 اصلى – اراضى كالته مستوفى

-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك .... فرعى از 16 اصلى فوق به مساحت 60112/95 
متر مربع ابتياعى آقاى جعفر راسخ كالته جعفرآبادى فرزند محمدعلى از محل مالكيت ثبتى رسمى 

مشاعى راسخ رأى شماره 139960307003000319-1399/04/30 كالسه 9-1398 هيأت
بخش سه قوچان پالك 19 اصلى – اراضى غرقاب

ــاختمان داراى پالك .... فرعى از 9 و 10 فرعى از 19 اصلى فوق به مساحت  ــدانگ يك باب س -شش
ــر مربع ابتياعى بقعه متبركه امام زاده جعفر يام به توليت اداره اوقاف و امور خيريه فاروج  3701 مت
ــماره 139960307003000237- ــى پور  برابر رأى ش ــمى آقاى احمد موس از محل مالكيت رس

1399/04/19 كالسه 16-1399 هيأت
بخش سه قوچان پالك 42 اصلى – اراضى تيتكانلو

ــاحت  ــى از 42 اصلى فوق به مس ــالك .... فرع ــى داراى پ ــقطعه زمين مزروع ــك س ــدانگ ي -شش
ــد جعفرى و  ــت آقاى دين محم ــين به تولي ــى موقوفه حاج حس ــع ابتياع ــر مرب 171472/38 مت
ــماره  ــاعى متقاضى برابر رأى ش ــمى مش نظارت اداره اوقاف و امور خيريه فاروج از محل مالكيت رس

139960307003000236-1399/04/19 كالسه 90-1398 هيأت
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك .... فرعى از 42 اصلى فوق  ــاع از شش ــه دانگ مش -س
ــجاع مقدم تيتكانلو فرزند قربان از محل  ــاحت 57286/55 متر مربع ابتياعى آقاى حسين ش به مس
ــمى آقاى شيرمحمد عليزاده به متقاضى برابر رأى شماره 139960307003000234- مالكيت رس

1399/04/19 كالسه 31-1398 هيأت
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك .... فرعى از 42 اصلى فوق به  ــه دانگ مشاع از شش -س
ــمى  ــع ابتياعى آقاى يحيى بزرگمهر فرزند على از محل مالكيت رس ــاحت 57286/55 متر مرب مس
ــى به متقاضى برابر رأى شماره 139960307003000235-1399/04/19 كالسه  آقاى على جيش

30-1398 هيأت
بخش سه قوچان پالك 52 اصلى – اراضى برگرد

ــاحت 49734/64  ــدانگ يكقطعه زمين مزروعى داراى پالك ... فرعى از 52 اصلى فوق به مس -شش
ــت ابتياعى آقاى  مترمربع كه مقدار 3594 متر مربع از حد جنوب در حريم رودخانه قرار گرفته اس
ــاى محمد جواد و محمد  ــمى آق ــادى مايوان فرزند رمضانعلى از محل مالكيت رس ــين برزل آب حس
ــماره 139960307003000286 – 1399/04/24 كالسه  مهدى و غالمرضا طاهرزاده برابر رأى ش

1397/120 هيأت
بخش سه قوچان پالك 76 اصلى – اراضى طرقى

ــاحت 35823/12  ــدانگ يكقطعه زمين مزروعى داراى پالك ... فرعى از 76 اصلى فوق به مس -شش
ــاعى  ــمى مش ــين اكبرى قلعه صفا فرزند على اكبر از محل مالكيت رس مترمربع ابتياعى آقاى حس

متقاضى برابر رأى شماره 139960307003000243 – 1399/4/21 كالسه 1398/96 هيأت
-24095/57 سهم مشاع از 50012/20 سهم ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى داراى پالك ... فرعى 
از 76 اصلى فوق به مساحت 50012/20 مترمربع ابتياعى آقاى حسين اكبرى قلعه صفا فرزند على 
ــماره 139960307003000244 –  ــاعى متقاضى برابر رأى ش ــمى مش اكبر از محل مالكيت رس

1399/4/21 كالسه 1398/94 هيأت
ــدانگ يكقطعه زمين مزروعى داراى پالك ...  ــهم شش ــهم مشاع از 32665/34 س -14925/92 س
فرعى از 76 اصلى فوق به مساحت 32665/34 مترمربع ابتياعى آقاى حسين اكبرى قلعه صفا فرزند 
ــمى مشاعى متقاضى برابر رأى شماره 139960307003000246 –  على اكبر از محل مالكيت رس

1399/4/21 كالسه 1398/95 هيأت
ــاحت 12150/76  ــدانگ يكقطعه زمين مزروعى داراى پالك ... فرعى از 76 اصلى فوق به مس -شش

ــت ابتياعى آقاى  ــرار گرفته اس ــع از آن در حريم رودخانه ق ــدار 722/5 متر مرب ــه مق ــع ك مترمرب
ــماره  ــاعى متقاضى برابر رأى ش ــمى مش ــل مالكيت رس ــد رضا از مح ــد فرزند محم ــان جاوي قرب

139960307003000241 – 1399/4/21 كالسه 1398/54 هيأت
-24095/58 سهم مشاع از 50012/20 سهم ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى داراى پالك ... فرعى 
ــاى قربان جاويد فرزند محمدرضا از  ــاحت 50012/20 مترمربع ابتياعى آق ــى فوق به مس از 76 اصل
محل مالكيت رسمى مشاعى متقاضى برابر رأى شماره 139960307003000245 – 1399/4/21 

كالسه 1398/57 هيأت
ــاحت 23526/11  ــدانگ يكقطعه زمين مزروعى داراى پالك ... فرعى از 76 اصلى فوق به مس -شش
ــمى مشاعى متقاضى برابر  مترمربع ابتياعى آقاى قربان جاويد فرزند محمد رضا از محل مالكيت رس

رأى شماره 139960307003000242 – 1399/4/21 كالسه 1398/56 هيأت
-17739/42 سهم مشاع از 32655/34 سهم ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى داراى پالك ... فرعى 
ــان جاويد فرزند محمدرضا از  ــاحت 32665/34 مترمربع ابتياعى آقاى قرب ــى فوق به مس از 76 اصل
محل مالكيت رسمى مشاعى متقاضى برابر رأى شماره 139960307003000247 – 1399/4/21 

كالسه 1398/55 هيأت
بخش سه قوچان پالك 84 اصلى – اراضى كوران تركيه

ــاحت 1281/16 مترمربع  ــدانگ يكقطعه باغ داراى پالك 198 فرعى از 84 اصلى فوق به مس -شش
ابتياعى آقاى حسن كريمى صفا فرزند حيدرعلى از محل مالكيت رسمى آقايان كيوان و محمدتقى 
ــه  ــماره 139960307003000219 – 1399/4/14 كالس ــر رأى ش ــان كيوان براب ــوادى و قرب ج

1398/37 هيأت
بخش سه قوچان پالك 112 اصلى – اراضى سياهدشت

ــاحت  ــاختمان و زمين متصل داراى پالك ... فرعى از 112 اصلى فوق به مس ــدانگ يكباب س -شش
ــت به توليت اداره اوقاف و امور  41637/60 مترمربع ابتياعى بقعه متبركه امام زاده جعفر سياهدش
خيريه فاروج از محل مالكيت رسمى آقايان قاسم حيدرى و جهان آغا هژبر قليچى و سبحان پاكزاد 

برابر رأى شماره 139960307003000317 – 1399/4/29 كالسه 1396/11 هيأت
بخش سه قوچان پالك 161 اصلى – اراضى چرى

ــاحت  ــى از 161 اصلى فوق به مس ــى داراى پالك ... فرع ــه زمين مزروع ــاب قطع ــدانگ يكب -شش
ــيد چرى فرزند عبدالحسين از محل مالكيت رسمى  ــين رش 13813/90 مترمربع ابتياعى آقاى حس
ــه  ــماره 139960307003000248 – 1399/4/21 كالس ــاى قربانقلى خدمتگذار برابر رأى ش آق

1398/102 هيأت
بخش سه قوچان پالك 243 اصلى – اراضى ينگه قلعه

ــدانگ يكباب منزل داراى پالك ... فرعى از 99 فرعى از 243 اصلى فوق به مساحت 275/32  -شش
ــماره  ــين مهرداد برابر رأى ش ــمى آقاى حس مترمربع ابتياعى خانم آيدا مهرداد از محل مالكيت رس

139960307003000036 – 1399/2/13 كالسه 1397/25 هيأت
ــاحت 156/36 مترمربع  ــه مس ــالك 58 از 243 اصلى فوق ب ــزل داراى پ ــاب من ــدانگ يكب -شش
ــماره  ــم برابر رأى ش ــيخ ابوالقاس ــمى آقاى ش ــور از محل مالكيت رس ــى ولى پ ــاى قل ــى آق ابتياع

139960307003000063 – 1399/2/23 كالسه 1397/95 هيأت
آگهى اصالحى

ــاحت 81860/66 مترمربع پالك ... فرعى از 376 فرعى از  ــدانگ يكقطعه زمين مزروعى به مس شش
ــه قوچان ابتياعى  ــى از 376 فرعى از 12 اصلى واقع در مفرنقاه بخش س ــى و كل 460 فرع 12 اصل
آقاى غالمرضا برزل آبادى مايوان فرزند على محمد برابر رأى اصالحى 139960307003000223 
ــاحت 80591/08 متر  ــتباهاً به مس ــه 1397/100 هيأت كه در آگهى قبل اش – 1399/4/15 كالس

مربع منتشر شده بود.
ــمش به مساحت 4304/21 مترمربع پالك ...  ــدانگ يكباب ساختمان كارخانه بسته بندى كش شش
فرعى از 42 اصلى واقع در تيتكانلو بخش سه قوچان ابتياعى آقايان حسين و مهدى و رسول ناهيد 
تيتكانلو(بالسويه) برابر آراى اصالحى  139960307003000280 الى 139960307003000282– 
1399/4/24 كالسه 16و15و1395/14 هيأت كه در آگهى قبل اشتباهاً به مساحت 4003/90 متر 

مربع منتشر شده بود.
لذا بدينوسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد 
ــتاها از تاريخ الصاق در محل تا  ــار اولين آگهى و در روس چنانچه اعتراضى دارند بايد از تاريخ انتش
ــذ نمايند معترضين بايد  ــيد اخ ــليم و رس ــاه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس دو م
ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند  ظرف يك ماه از تاريخ تس
ــت به اداره ثبت محل تحويل دهد در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى  و گواهى تقديم دادخواس
ــل ارائه ننمايد اداره ثبت  ــت به دادگاه عمومى مح ــل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس واص
ــه متضرر به دادگاه  ــند مالكيت مانع از مراجع ــند خواهد نمود ضمناً صدور س ــادرت به صدور س مب

عمومى نخواهد بود.9904676
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/05/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/06/04

محمد اسماعيل فرهمند
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فاروج

آگهى فقدان سندمالكيت
ــهاديه گواهى  ــتناد دوبرگ استش ــعادتى فرزند محمد به ش ش 34 به اس نظريه اينكه آقاى على س
ــند مالكيت المثنى نوبت اول  ــمى شماره 26 شيروان جهت دريافت س ــده توسط دفتر اسناد رس ش
ــماره   ــتگاه آپارتمان   بش ــدانگ يكدس ــند مالكيت شش به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اند كه س
پالك2864فرعى ازيك اصلى  واقع درقطعه  چهار شيروان بخش 5قوچان به آدرس خيابان فلسطين 

كه متعلق به ايشان مى باشد بعلت نامعلومى مفقودشده است با بررسى دفتر امالك معلوم گرديده كه 
سند مالكيت آن بشماره چاپى  624478ذيل دفتر الكترونيك بشماره 139920307114001210  
ــليم گرديده است پالك مذكور برابرسندشماره 41073-98/05/23دررهن  به نام نامبرده صادروتس
ــتناد تبصره يك  ــى ندارد  لذابه اس ــالك بيش ازاين حكايت ــت دفتر ام ــكن قرارگرفته اس بانك مس
ــبت به  ــن نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگرددهركس نس ــى ماده120آئي اصالح
ــندمالكيت نزد خود مى باشد بايستى ظرف  ملك موردآكهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــند مالكيت ياسندمعامله رسمى به اين  ــارآگهى اعتراض خودرابه همراه اصل س ده روز ازتاريخ انتش
اداره تسليم نمائيد بديهى است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالكيت يا سندمعامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى 

اقدام خواهد شد9904670
تاريخ انتشار:99/05/20

صمدابراهيم زاده
رئيس ثبت اسنادوامالك شيروان

آگهى فقدان سندمالكيت
ــتناد دوبرگ  ــد به ش ملى 0820040819به اس ــته ژاله فرزند برات محم ــه اينكه خانم فرش نظري
ــماره 38 شيروان جهت دريافت سند مالكيت  ــهاديه گواهى شده توسط دفتر اسناد رسمى ش استش
ــتگاه  ــدانگ يك دس ــند مالكيت شش المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اند كه س
ــيروان بخش 5قوچان به  ــى از 2 اصلى  واقع درقطعه  چهار ش ــماره  پالك 7107فرع ــان بش آپارتم
ــركت مى باشد بعلت نامعلومى مفقودشده است با بررسى دفتر  آدرس خيابان -تفتازانى متعلق به ش
ــل صفحه223 دفتر394و  ــماره چاپى  665273ذي ــند مالكيت آن بش ــالك معلوم گرديده كه س ام
ــت دفتر امالك بيش ازاين حكايتى  ــليم گرديده اس ــماره ثبت 71379 به نام نامبرده صادروتس وش
ــب يك نوبت آگهى  ــى ماده120آئين نامه قانون ثبت مرات ــتناد تبصره يك اصالح ــدارد  لذابه اس ن
ومتذكر ميگرددهركس نسبت به ملك موردآكهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سندمالكيت 
نزد خود مى باشد بايستى ظرف ده روز ازتاريخ انتشارآگهى اعتراض خودرابه همراه اصل سند مالكيت 
ــندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمائيد بديهى است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت  ياس
ــندمعامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت  ــند مالكيت يا س مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه س

المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد9904671
تاريخ انتشار:99/05/20

صمدابراهيم زاده
رئيس ثبت اسنادوامالك شيروان

آگهى ابالغ اجراييه
ــماره ملى  ــماره 1وش ــنامه ش ــه شناس ــد محمد ب ــان زاده فرزن ــاى رضاقرب ــه آق ــيله ب ــن وس بدي
ــگاه يك پالك 15ابالغ ميشود كه  ــاكن :خيابان دانشگاه ،دانش ــيروان س 0829714960صادره ازش
خانم روضه گل خرام جهت وصول مبلغ پنج ميليون ريال وجه رايج ومبلغ ده ميليون ريال جهيزيه 
ــماره 12شيروان عليه  ــند ازدواج شماره 22498دفترخانه ازدواج ش ــتناد مهريه مندرج در س به اس
ــكيل شده و طبق  ــه 9900260دراين اداره تش ــما اجراييه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس ش
ــرح متن سند شناخته نشده ،لذا بنابه تقاضاى بستانكار طبق  ــما به ش گزارش مأمور ،محل اقامت ش
ماده18آئين نامه اجرا مفاداجراييه فقط يك مرتبه دريكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى 
ــوب مى گردد ،نسبت به  ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز ازتاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس ميش

پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرايى جريان خواهد يافت.9904672
صمد ابراهيم زاده

رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه آقاى عبدالروف نبى الهى داراى شناسنامه شماره 0740046330 به شرح دادخواست 
به كالسه 3/9900190ح از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان زيبا عرفانى به شناسنامه 34 در تاريخ 91/7/8 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 

و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- عثمان نبى الهى فرزند حيدر ش ش 853 متولد 1313/8/10 صادره از تايباد همسر متوفى فوت 98/10/24
2- فضل احمد نبى الهى فرزند عثمان ش ش 41 متولد 1360/1/10 صادره از تايباد باخرز فرزند متوفى
3- عبدالرئوف نبى اللهى فرزند عثمان ش ش 0740046330 متولد 1368/9/19 صادره تايباد فرزند متوفى
4- عبدالرحيم نبى اللهى فرزند عثمان ش ش 129 متولد 1365/10/8 صادره از تايباد فرزند متوفى
5- عبدالحق نبى الهى فرزند عثمان ش ش 1379 متولد 1349/6/22 صادره از تايباد فرزند متوفى

6- فضل اله نبى الهى فرزند عثمان ش ش 14 متولد 1357/3/2 صادره از تايباد فرزند متوفى
7- عبداهللا نبى الهى فرزند عثمان ش ش 1378 متولد 1348/6/3 صادره از تايباد فرزند متوفى

8- عبدالصمد نبى اللهى فرزند عثمان ش ش 0749832975 متولد 1364/6/20 صادره از تايباد فرزند متوفى
9- عبداالحد نبى اللهى فرزند عثمان ش ش 20 متولد 1364/6/20 صادره از تايباد فرزند متوفى

10- منيژه نبى اللهى فرزند عثمان ش ش 11 متولد 1363/1/20 صادره از تايباد فرزند متوفى
ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هر كس

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 990469
قاضى شورا- شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد- محمد بارى

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه خانم مريم رحمتى باغكى داراى شناسنامه شماره 1763 به شرح دادخواست به كالسه 
3/9900178ح از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
اميرحسين كريمى شادى ئى به شناسنامه 0740678401 در تاريخ 1388/11/1 در اقامتگاه دائمى 

خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- على اصغر كريمى شادى ئى فرزند على اكبر ش ش 622 متولد 1359/9/5 صادره از فريمان پدر متوفى
2- مريم رحمتى باغكى فرزند يارمحمد ش ش 1763 متولد 1359/5/10 صادره تايباد پل بند مادر متوفى

ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هر كس

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9904699
قاضى شورا- شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد- محمد بارى

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــرح  ــماره 0748411348 به ش ــنامه ش ــف آبادى داراى شناس ــر به اينكه خانم آفاق عرب يوس نظ
ــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح  ــت به كالسه 980444 از اين ش دادخواس
داده كه شادروان امين اله عرب يوسف آبادى به شناسنامه 0748804481 در تاريخ 1387/7/29 در 

اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- مملكت بهرامى فرزند فيض محمد با كدملى 0749315601 متولد 1311/5/26 مادر متوفى

2- آفاق عرب يوسف آبادى فرزند غالمسرور با كدملى 0748411348 متولد 1355/1/1 همسر متوفى
3- گلنوش عرب يوسف آبادى فرزند امين اهللا با كدملى 0740323814 متولد 1374/8/5 فرزند متوفى
4- گل ناز عرب يوسف آبادى فرزند امين اله با كدملى 0740458231 متولد 1379/7/14 فرزند متوفى
5- ابوبكر عرب يوسف آبادى فرزند امين اله با كدملى 0740601156 متولد 1383/12/21 فرزند متوفى

ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هر كس

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9904700
قاضى شورا- شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد- سيدسعيد هرمزى

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره 0749345659 به  ــنامه ش ــف آبادى داراى شناس ــه اينكه آقاى عبدالصمد مولوى يوس نظر ب
ــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين  ــرح دادخواست به كالسه 9900136 از اين ش ش
ــنامه 0749332271 در تاريخ  ــادروان عبدالرسول مولوى يوسف آبادى به شناس توضيح داده كه ش
ــوت آن مرحوم منحصر  ــود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الف ــگاه دائمى خ 1399/3/31 در اقامت

است به:
1- عبدالصمد مولوى يوسف آبادى با كدملى 0749345659 فرزند عبداللطيف صادره از تايباد برادر متوفى

2- فاطمه مولوى با كدملى 0749463163 فرزند عبداللطيف صادره از تايباد خواهر متوفى
3- شمس الملوك مولوى با كدملى 0749495413 فرزند عبداللطيف صادره از تايباد خواهر متوفى
4- سهيال مولوى يوسف آبادى با كدملى 0749490901 فرزند عبداللطيف صادره از تايباد خواهر متوفى

ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هر كس

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9904701
قاضى شورا- شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد- سيدسعيد هرمزى

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اداره كل ثبت اسناد و امالك قم
آگهى تحديد حدود اختصاصى

ــه  پالك  ــده ب ــداث بنا ش ــه در آن اح ــه زمين ك ــك قطع ــش دانگ ي ــدود ش ــد ح ــون تحدي چ
شماره1956/261/1473 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم اراضى سيارون( نيروگاه، بلوار يادگار امام 
ــد در حال حاضر در  ــماعيل نزهت فرزند خيراهللا ميباش ــش كوچه 44 پالك 59 ) به نام اس (ره) نب
ــاده 67 آيين نامه قانون ثبت ( عدم رعايت فواصل  ــد كه به علت عدم رعايت م جريان ثبت مى باش
ــده از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز  ــد حدود) تحديد حدود به عمل نيام ــى و روز تحدي آگه
ــاختمانهاى فاقد سند  نمى توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعيين تكليف اراضى و س
ــه وارده 2/5841 – 1399/05/11 تحديد حدود اختصاصى  ــمى و بنا به تقاضاى مالك مذكور ب رس
پالك مذكور در روز دوشنبه مورخ1399/06/10 ساعت 8/30 الى 12/30 ظهر در محل وقوع ملك 
ــاند كه  ــيله به اطالع مالكين و مجاورين يا وكيل يا نماينده قانونى مى رس انجام مى گردد بدين وس
در روز و ساعت مقرر در آگهى  در محل مذكور حضور به هم رسانند مهلت قانونى اعتراض از تاريخ 
تنظيم صورتمجلس تهديدى به مدت يك ماه خواهد بود و اعتراضات مالكين و  مجاورين طبق ماده 
ــيدگى خواهد شد ضمن آن كه با تبصره ماده واحده مصوبه25 /73/2  20 قانون ثبت پذيرفته و رس
معترضين در مدت يك ماه پس از تصميم اعتراض به اداره ثبت ميبايست گواهى تقديم دادخواست 

به مرجع ذيصالح قضايى را نيز به اين اداره ارائه نمايند. /ن/9904677/ ميم. الف: 12843
تاريخ انتشار: 1399/05/20

عباس  پور حسنى حجت آبادى
 رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم
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با کاهش اندک آمار فوتی های کرونا، بساط جاده چالوس راه انداخته اند!  ایسنا: دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه کاهش آمار مرگ و میر کرونا از اعداد باالتر از ۲۰۰ به 
حدود ۱۵۰ چندان خوشحالی ندارد؛ زیرا هنوز هم آمار فوتی ها سه رقمی است، گفت: متأسفانه کاهش اندک در آمار مرگ و میر، بساط جاده چالوس و جوجه و... را راه انداخته است؛ در حالی که در بیش از ۱۰۰ 

کشور دنیا اکنون عدد مرگ و میر کرونا به صفر یا اعداد تک رقمی رسیده است.

 6 نامزد واکسن کووید 19 ©
در مرحله سوم آزمایش بالینی هستند

فارس: بــه گفته مدیر اجرایــی برنامه 
فوریت های بهداشــتی سازمان بهداشت 
جهانــی، 6 نامزد واکســن کووید 19 در 
مرحله سوم آزمایش های بالینی هستند 

که سه مورد آن ها متعلق به چین است.
به گزارش ســی جی تی ان، مایکل رایان، 
مدیر اجرایی برنامه فوریت های بهداشتی 

سازمان بهداشت جهانی به تازگی اعالم کرده: 6 نامزد واکسن کووید 19 در مرحله سوم 
آزمایش های بالینی هستند؛ سه مورد از این واکسن ها متعلق به چین است.

واکســن های چین که به مرحله پایانی آزمایش بالینی رسیده اند متعلق به شرکت 
زیست فناوری سینوواک)Sinovac(، مؤسسه محصوالت بیولوژیکی ووهان و انستیتو 

محصوالت بیولوژیکی پکن هستند.
تمام این واکسن های آزمایشی که برای بیماری کووید19 توسعه داده شد ه اند، سبب 

ایجاد پاسخ ایمنی در بدن بیماران مبتال به این بیماری شده و ایمن است.
مدیر اجرایی برنامه فوریت های بهداشتی ســازمان بهداشت جهانی در ادامه افزود: 
واکســن های دیگر مربوط به دانشــگاه آکسفورد، شــرکت مدرنا و شرکت آلمانی 
Biontech می شود؛ در پروژه این شرکت دارویی آلمانی، شرکت آمریکایی Pfizer و 

شرکت چینی Fosun Pharma نیز مشارکت دارند.
مایکل رایان گفت: این واکسن ها برای نخستین بار در مرحله ۳ پس از آزمایش های 
قبلی روی ایمنی، ایمنی بدن و پاســخ ایمنی روی شمار گسترده ای از افراد آزمایش 
می شوند و نتایج این مرحله بررسی می کند که آیا واکسن ها می توانند از تعداد زیادی 

از مردم در طوالنی مدت محافظت کنند یا خیر.
وی تأکید کرد: مرحله سوم به معنای موفقیت واکسن های توسعه داده شده نیست و 
هیچ تضمینی وجود ندارد که هر 6 واکسن توسعه داده شده علیه کرونا بتواند از افراد 
در برابر این ویروس محافظت کند. براســاس داده های منتشر شده از سوی سازمان 
بهداشت جهانی، در مجموع 16۵ نامزد واکسن کرونا آزمایش های خود را آغاز کرده اند 

و ۲6 واکسن در مرحله آزمایش بالینی قرار دارند.

با آغاز مذاکرات اولیه

توییتر رقیب مایکروسافت برای خرید »تیک تاک« شد©
مهر: به گــزارش دیجیتال ترندز، به نظر 
می رسد توییتر نیز قصد خرید تیک تاک را 
دارد و به رقیبی برای مایکروسافت تبدیل 
شده است. اما هنوز مشخص نیست این 
شــبکه اجتماعی می تواند در مقایسه با 
مایکروســافت قیمت باالتری برای خرید 

ارائه دهد یا خیر.
روزنامه وال اســتریت ژورنال در گزارشی جدید به نقل از یک منبع آگاه فاش کرده 

توییتر مذاکرات اولیه برای خرید تیک تاک را آغاز کرده است.
البته به گفته این منابع آگاه، چنانچه توییتر بخواهد این عملیات ادغام را انجام دهد 
باید سرمایه خود را افزایش دهد، زیرا ارزش بازاری توییتر ۲9 میلیارد دالر و تقریباً به 
اندازه ارزش سرویس های تیک تاک در آمریکاست که رئیس جمهور آمریکا دستور 
خرید آن ها را صادر کرده است. اریک گوردن، پروفسور دانشگاه میشیگان در این باره 
می گوید: توییتر به منظور فراهم کردن سرمایه الزم برای خرید سرویس های تیک تاک 

در آمریکا با چالش بزرگی روبه رو است. ظرفیت دریافت وام شرکت محدود است.
از سوی دیگر شــرایط خرید تیک تاک توسط توییتر هنوز مشخص نیست اما این 
شرکت معتقد است به اندازه مایکروسافت با تحقیقات گسترده آنتی تراست روبه رو 

نخواهد شد.

با گالری شخصی روان همسرتان نجنگید!©
یکی از بدیهی ترین ذهن مشغولی ها و مشاجرات ابتدای زندگی زوجین؛ مدیریت روابط 
بین فردی است که پیش از ازدواج هر کدام آن ها داشته و با همان سرمایه ارتباطی 
وارد زندگی مشترک شده اند. روابط مادر دختری، مادر پسری، خواهر برادری، کاری، 

دوستانه و... که بخشی از زندگی و تعامالت شخصی هر فردی را شامل می شود.
از آنجا که با تأهل، عالم مجردی پایان می یابد و فرد وارد مرحله تازه ای از یک رابطه بین 
فردی عمیق و متفاوت می شود، بسیار دور از ذهن است که از آن پس تمام روابط قبلی 

خود را حذف و فراموش کرده و تمام وقت خود را در خدمت رابطه زوجی قرار دهد.
بلکه فقط هر کدام باید در بعضی رابطه ها و کم و کیف آن ها تجدید نظر کرده و روابط 

خود را حول محور زندگی مشترکشان طرح ریزی و ادامه دهند.
امــا فارغ از انواع روابط و چگونگی مدیریت آن ها، موضوع ما رابطه مهم مادر فرزندی 
است که با عناوینی چون مادرشوهر و مادرزن از آن ها یاد می شود. پس از تأهل نه تنها 
از شدت و مقدار این رابطه کاسته نمی شود که گاه پررنگ تر و در مواردی دردسرساز تر 
هم شده و زوجین را که خود درگیر کنار آمدن های اولیه با عالم متأهلی و شناخت 

یکدیگر هستند، وارد مرحله جدی و گاه سخت ماجرا می کند.
در اینجا هر کدام از طرفین باید با مدیریت فضای شخصی خانواده خود، طرف مقابل 
رابطه را از آســیب ها و گزندهای احتمالی کــه در برخی موارد متأثر از هیجان های 

والدگری والدینشان است، مصون بدارد.
قطعــاً برای هر زوجی اتفاق افتاده اســت که از رفتار مادر یا نزدیکان همســر خود 
به خصوص در اوایل ازدواج که طرفین شناخت کافی از اخالقیات و روحیات خانوادگی 
یکدیگر ندارند؛ آزرده خاطر شده باشند و اغلب نابالغانه ترین و ناکارآمدترین رفتارها را 
از خود نشان می دهند که این آغاز جر و بحث های بی پایان زندگی آن ها خواهد شد.

عموماً افراد در چنین مواقعی یا می پذیرند مادرشان اشتباه کرده و به دفاع نابلدانه از 
همسر خود، دچار بحث و جانبداری می شوند که چون صحیح عمل نمی کنند، نه تنها 
کمکی نمی شود که تخم کینه و نفرت را نیز می کارند یا نمی پذیرند مادر آن ها رفتارش 
صحیح نبوده و توقع دارند همسرشــان همیشه دست پایین را بگیرد و به دل نگیرد 
و مدام او باشد که کوتاه می آید؛ این ها هم رابطه زوجی را قربانی رابطه والد فرزندی 
می کنند. عده ای هم که اساساً کاری نمی کنند و حق را به کسی نمی دهند و در حاشیه 
امن خود یک گوش را در و گوش دیگر را دروازه می کنند؛ این عده بی مسئولیت، بسیار 

مستعد طالق عاطفی و روابط زوجی ناسالم هستند.
اما با توجه به گریزناپذیر بودن تعامالت نزدیک خانواده ها و همسران، چگونه باید عمل 

کرد که نه سیخ بسوزد و نه کباب؟ 
در ابتدا از همســرتان بخواهید موضوع ناراحتی را برایتان شــرح دهد و شــما هم س

بی طرفانه او را بشــنوید، بگذارید طرف مقابلتان حال بد خود را بیان کند. قرار نیست 
قاضی باشید و حکم بدهید؛ دنبال مقصر نگردید، فقط کافی است شرح ناراحتی را شنید.

بدون جانبداری و قضاوت و ســوگیری، پس از شــنیدن ماجرا با او همدلی و س
دلجویی کنید و سعی در عادی سازی شرایط و یا نصیحت کردن نداشته باشید.

اگر واقعاً رفتار نزدیکانتان اشــتباه بــوده، بابتش حتماً عذرخواهی کنید و در س
فرصت مناســب بدون حضور او، ناراحتی اش را ناراحتی خود دانســته و حدود 
دخالت و نظردهی خانواده را در یک گفت وگوی سالم و سازنده به آن ها گوشزد و 

مرزهای رابطه تان را به طور شفاف مشخص کنید.
و اما اگر سوءتفاهم و برداشت اشتباه توسط همسرتان صورت گرفته بود؛ حتماً س

برای او با حوصله، بدون جانبداری توضیح دهید و کمک کنید تا به شناخت بهتر 
و دقیق تری از مدل خانوادگی شما برسد و سعی در آرام سازی اش داشته باشید.

اما متأســفانه زوجین در این شــرایط به جای طی کردن موارد باال و حل مسئله و 
پرداخت صحیح به موضوع، تمام تالش خود را می کنند تا با بدترین ادبیات و الفاظ از 

خجالت وابستگان همسر خود دربیایند.
اتفاقی که می افتد یک جنگ و نبرد نابرابر با گالری شخصِی رواِن طرف مقابلشان است.

بدین گونه که چون هر فردی در ذهن خود افراد را به ترتیب حضور و اهمیتشــان 
پوشه بندی می کند و از آنجا که رابطه مادر فرزندی نخستین رابطه هر فردی است، 
پوشــه مادر و تصاویری که از او در ذهن هر فرد اســت؛ قدیمی ترین، حجیم ترین، 
ماندگار ترین و بعضاً مقدس ترین پوشه را تشکیل می دهد؛ وقتی هر کدام از زوجین 
بخواهند به آن پوشــه تعــرض کنند و به اصطالح دربیفتند؛ ابتــدا آرامش زندگی 
مشترکشــان و روان طرف مقابل را به هم زده و پوشــه خود را در مقابل کسی قرار 
می دهد که در روان همسرش قدمت باالیی دارد و در ادامه با توهین به آن پوشه در 
واقع فرد، خودش را تخریب می کند، چرا که پوشــه همسری به تازگی ایجاد شده و 

احتمال از بین رفتنش خیلی بیشتر از پوشه مادر است.
پس مدیریت روابط یعنی اینکه هر وقت به افراد مهم گالری ذهن همسرتان خواستید 

توهین کنید، مراقب جایگاه خودتان باشید.

معتقدند  متخصصان   جامعه/ اعظم طیرانی   
بخشی از فشار روانی جامعه، بدبینی های اجتماعی و 
تعارضات فرهنگی در بین نسل جوان، نتیجه پدیده 

»سلبریتیسم« در کشور است.
در ســال های اخیر آنچــه بیش از همــه، تلخی 
روزهای سخت کرونا، فشار اقتصادی و دغدغه های 
معیشتی را در کشور بیشــتر می کند تأثیر پنهان 
پدیده سلبریتیسم است که اگر به طورجدی به آن 
پرداخته نشود در بزنگاه های مختلف، هزینه سنگینی 
را بر جامعه تحمیل می کند.  برخی از سلبریتی ها 
مدت هاست با حضور و یا اظهارنظرهای غیرمتعارف 
در خصوص پدیده های مختلف اجتماعی، به جای 
آنکه مرهمی بر دردهای جامعه شوند به دامنه شدت 

بحران ها و آسیب های روحی و روانی می افزایند. 

رفتارهای ساده و مردمی سلبریتی ها »
امیرمحمودحریرچی، اســتاد دانشــگاه و تحلیلگر 
مسائل اجتماعی در این خصوص می گوید: سلبریتی 
عنوانی است که به همه افراد سرشناس جامعه گفته 
می شود که در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی فعالیت دارنــد. حریرچی ادامه می دهد: 
در هر جامعه ، رفتارهایی که از نرم خارج می شــوند 
شکل ناهنجاری به خود می گیرند. اکنون باید ببینیم 
چرا این به اصطالح سلبریتی ها می توانند این گونه 
خودنمایی کنند و رفتارهای نابهنجاری را بروز دهند. 
وی با اشــاره به اینکه در اغلب جوامع، سلبریتی ها 
ستاره های مشهوری هستند که به لحاظ حرفه ای 
و اخالقی الگو محســوب می شــوند و بزرگی آن ها 
به سادگی شــان و فعالیت های اجتماعی مثمرثمر 
آن هاســت، می افزایــد: اعتمــاد ســایر جوامع به 
ســلبریتی ها جــدا از هنر و حوزه فعالیتشــان، به 
رفتارهای ســاده و مردمی آن ها بســتگی دارد، اما 
متأسفانه در کشور ما بیشتر سلبریتی ها ستاره های 
تقلبی  هستند که روزهای نداشته خود را در رسانه ها 
و فضای مجازی به تصویر می کشند، غافل از اینکه 
ایــن رفتار آن ها موجب ناامیدی و نارضایتی درونی 
بســیاری از نوجوانان و جوانان از زندگی می شــود. 
گرچه ممکن اســت بســیاری از افــراد دیگر هم 
عکس هایی را از سبک زندگی لوکس خود منتشر 
کنند، اما ســلبریتی ها به دلیــل دنبال کننده های 

میلیونی موجب بدبینــی، افزایش ناامیدی و یأس 
بیشتر در جامعه می شــوند که این آسیب ها تأثیر 

مخربی را بر روان افراد جامعه خواهد گذاشت.
وقتی پدری به دلیل مشکالت اقتصادی نمی تواند 
نیازهای فرزندش را برآورده کند، یک ســلبریتی با 
عکس گرفتن از سگ و یا گربه خود در یک ویالی 
لوکس و خطاب کردن حیوان به عنوان »پسر نازم« 
یا »دختر مهربانم« تأثیری مخرب و ویرانگر در روح 
و روان نســل جدید می گذارد و سبب می شود این 
نوجوان، میزان خوشــبختی و تفریح خود را از یک 

حیوان کمتر ببیند.

نمک بر زخم مردم می پاشند»
وی ادامه می دهد: در شــرایط فعلــی که مردم به 
دلیل تحریم ها با مشکالت معیشتی زیر فشار روحی 
هســتند و دامنه اضطراب، استرس و ترس از آینده 
در آن ها باال رفته، برخی از سلبریتی ها با نشان دادن 
زندگی لوکس و الکچری خود، نمک بر زخم مردم 
می پاشند و در واقع خود برای جلب توجه مردم نقش 
پاپاراتزی - عکاســانی که کارشان تهیه عکس های 
جالب از چهره های سرشــناس به ویژه هنرمندان و 
ورزشــکاران و نیز خانواده آنان و فروش این تصاویر 

به مجالت مختلف است- را بازی 
می کنند تا از این طریق نیاز خود 
را به جلب توجه بیشــتر تأمین 
کنند و ایــن رفتار به یک تفریح 
و ســرگرمی برای آن ها تبدیل 
شده است. البته برخی از این به 
اصطالح ســلبریتی ها به نمایش 
زندگی خود اکتفا نمی کنند، بلکه 
به جای دســتگاه های فرهنگی 
برای سبک زندگی و بینش مردم 
نظریه پــردازی می کنند و ذهن 
مردم را نسبت به آینده بدبین و 
با انتشار مطالب نسنجیده، موجب 
تشــویش،  پریشــانی،  افزایش 
دلواپســی و بی تابی در جامعه 
پیش  جایی  تا  می شــوند.آن ها 
رفته اند که حتــی در صفحات 

مجازی خود، تجویز دارو می کنند، در محیط زیست، 
سیاست، ورزش و اقتصاد دخالت دارند و در شرایط 
بحرانی به جای هالل احمر از مردم پول جمع آوری 
می کنند. از آنجایی که کمتر اندیشــمندی حاضر 
است به شــکل جدی و علمی به آگاهی سازی در 

زمینه رفتارهــای غلط و گاهی 
بپردازد،  آن ها  هنجارشکنی های 
این خأل موجب شــده برخی از 
ســلبریتی ها عرصه را بی رقیب 
و خــود را محق در هــر اموری 

بپندارند.

افراد اصیل، الگوی خود را »
از خانواده انتخاب می کنند

 به گفته این اســتاد دانشگاه، 
در سایر جوامع به دلیل برابری 
برای  فرصت هــا  اجتماعــی، 
همه فراهم اســت و جوانان به 
جای حســرت خوردن، تالش 
می کنند، اما در کشور ما برابری 
اجتماعی وجود ندارد و هستند 
افرادی که برای متولد شــدن 
فرزندانشان به کشورهای اروپایی و آمریکایی سفر 
می کنند و در مقابــل آن ها جوانان تحصیلکرده 
بیکاری که همه عمر خود را صرف کسب علم و 
دانش کرده اند و اکنون که در اواسط دهه سوم و 
یا حتی دهه چهارم زندگی خود قرار دارند، هنوز 

با والدینشان زندگی می کنند و... .
این تحلیلگر مســائل اجتماعی ادامه می دهد: افراد 
اصیــل جامعه که دارای آگاهی هســتند مرجع و 
الگوی خــود را از درون خانواده انتخاب می کنند و 
هرگز چنین افــرادی را الگوی خود قرار نمی دهند. 
با این حال برخی جوانان که سلبریتی ها را به عنوان 
الگوی خود انتخاب کرده اند ممکن اســت به تقلید 
از آن ها دســت بــه چنین رفتاری بزننــد و رفتار 
سلبریتی ها برای بسیاری از جوانان سرمشق  شود. 
بنابراین اگر ســلبریتی ها کارکرد مثبت خود را به 
جامعه نشان بدهند، می توانند در جامعه به صورت 
مثبت جریان سازی کنند، اما متأسفانه آموزه هایی 
که امروز از سوی برخی سلبریتی ها در جامعه ترویج 
می شود به دلیل ماهیتی که دارد، سبب افسردگی و 

ناامیدی در بین جوانان جامعه شده است. 

بروز رفتارهای نابهنجار برای جذب فالوور »
دکتر حریرچی با بیان اینکه واکنش مردم جامعه به 
رفتارهای دوگانه برخی از سلبریتی ها به عنوان یک 
پدیده، طبیعی شده اســت، می گوید: در سال های 
اخیــر اعتماد مردم به حرف ها و رفتار آن ها کاهش 
یافته و این گونه نیست که تصور کنیم مردم حرف  و 
رفتارهای آن ها را باور دارند، با این حال برخی از آن ها 
به رفتارهای نابهنجار خود ادامه می دهند و این به 
اصطالح سلبریتی های دانشمند نما در همه حوزه ها 
اظهارنظر می کنند تا فالوورهای بیشتری جذب کنند. 
به گفته وی، بهره مندی از دنیای مجازی و ارتباطاتی 
این گونه، سواد الزم خود را طلب می کند که با کسب 
آن نه تنها بر دانش ما افزوده شــده بلکه می تواند 
موجب انبساط خاطرمان نیز شود، مشروط به اینکه 
دنیای ارتباطات واقعی به ویژه از نوع عاطفی اش را در 
گرو آن قرار نداده، غرق در آن نشده و اجازه ندهیم 
بازیچه بازیگران ستاره نمایی که به اشکال گوناگون 
با کوچک شماری دیگران خود را بزرگ می شمارند، 
قرار گیریم. وی با بیان اینکه برای دیده شدن نباید 
مردم را به زندگی بدبیــن کرد، می افزاید: برخی از 
سلبریتی ها با انتشار عکس های تلخ از اتفاقات روزمره 
یک جامعه ۸۰ میلیونــی، تالش می کنند بیش از 
پیش دیده شوند ولی این اقدام آن ها موجب بدبینی 

و افزایش ناامیدی و یأس در جامعه می شود.

یک تحلیلگر مسائل اجتماعی در گفت وگو با قدس تشریح کرد

آسیب های روانی اظهارات سلبریتی های دانشمند نما

برخی سلبریتی ها 
به جای دستگاه های 

فرهنگی برای 
سبک زندگی 
و بینش مردم 
نظریه پردازی 

می کنند

بــــــرش
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برداشت آزاد

آموزش

معاون وزارت آموزش وپرورش:
640 هزار معلم تا 1404 

بازنشسته می شوند
 برنا    قاســم احمدی الشکی، معاون حقوقی و 
امور مجلــس وزارت آموزش وپــرورش گفت: در 
پایان سال 14۰4 تعداد 64۰ هزار معلم از چرخه 
وزارت آموزش وپرورش خارج و بازنشسته می شوند. 
هم اکنون حدود 9۳۰هزار نفر همکار فرهنگی داریم 
که باید تا سال 14۰4 برای بازنشستگی فرهنگیان 
و جبران این نیروها در سیستم اقدام های مناسب 
انجام داد. وی افزود: برای امســال حدود ۲7هزار 
و ۳۰۰ نفر از طریق ماده ۲۸ اســاس نامه دانشگاه 
فرهنگیان با برگزاری آزمون جذب می شوند. این 
افراد یک سال وارد دانشگاه فرهنگیان شده و تحت 
آموزش هــای الزم قرار گرفته و به مجموعه اضافه 
می شــوند. همچنین ۵هزار ردیف از سال گذشته 
باقی مانده که از سازمان استخدامی کشور مجوز 
اخذ شده است. درضمن طی سال جاری ۲۰ هزار 
نفر خروجی دانشگاه فرهنگیان هستند. ۲۵ هزار نفر 
هم از نیروهای حق التدریس، نهضت سوادآموزی 

و... ردیف بودجه برایشان اخذ شده است.

بهداشت و درمان

عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا:
 شیوع موج سوم کرونا 

بیچارگی است
 برنا    مینو محرز، عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا 
گفت: هم اکنون درگیر موج دوم کرونا هســتیم. 
شــدت هجوم بیماران به مراکــز درمانی کاهش 
یافته است، اما همچنان بیماران به مراکز درمانی 
مراجعه می کنند. هم اکنــون کادر درمان قادر به 
پوشــش دهی بیماران نیستند و خسته اند. مراکز 

درمانی هم جایی برای بستری بیماران ندارند.
 عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا اظهار کرد: شاهد 
عود مجدد کرونا در بین برخی مبتالیان هستیم. 
در ابتدا تیم درمان بر این باور بود که افراد مبتال به 
کرونا دیگر در مقابل این بیماری مصون می شوند. 
در حالی که چنین مصونیتی وجود نداشته و شاهد 

عود این بیماری در بین مبتالیان هستیم.
وی بــا بیان اینکه درصورت بروز تجمعات، تعداد 
بیشتری از افراد، گرفتار بیماری کرونا می شوند، 
خاطرنشان کرد: هنوز موج دوم بیماری در کشور 
به پایان نرسیده؛ در این شرایط شیوع موج سوم 

بیچارگی است.

محیط زیست

یک کارشناس محیط زیست:
ساالنه ۲ درصد خاک کشور 

بیابان می شود
 باشــگاه خبرنگاران جوان    یک کارشناس 
محیط زیست گفت: هر ســال ۲ درصد از خاک 
ایران به بیابان تبدیل می شــود که این مســئله 
می تواند امنیت غذایی کشــور را تحت تأثیر قرار 
دهــد. محمدرضا محبــوب فر افــزود: وقتی در 
منطقــه ای از کره زمین تغییــرات اقلیمی اتفاق 

می افتد، آنجا دچار فرسایش خاک می شود.
خاک یکی از منابع ارزشــمند زمین محســوب 
می شود که اگر دچار فرسایش شود و از بین برود، 
تجدیدپذیری آن بیش از ۵۰۰ سال طول می کشد. 
وی گفت: فرسایش خاک از رشته کوه های البرز 
تا رشــته کوه های زاگرس کشیده شده است، به 
طوری که در استان هایی مانند فارس و کهگیلویه 

و بویراحمد شاهد فرسایش خاک هستیم.
این کارشناس با اشاره به اینکه ایران رتبه نخست 
را در فرسایش خاک دارد، گفت: خسارت سالیانه 
ناشــی از فرسایش خاک در کشــور بیش از ۵۰ 

میلیارد دالر برآورد شده است.

حقوقی و قضایی

رئیس پلیس راهور ناجا:
ایجاد پارکینگ اختصاصی در 

فضای عمومی شهر تخلف است
 میزان    به گفته رئیس پلیس راهور ناجا، ایجاد 
فضای اختصاصی در خیابان ها و پیاده رو ها توسط 

کسبه تخلف است.
سردار سید کمال هادیانفر گفت: فضای عمومی 
شهر، فضای شــخصی کسی نیست و هیچ کس 
نمی تواند برای خود فضایی اختصاصی، از فضای 
عمومی جدا کند. این مقام ارشد انتظامی اظهار 
کرد: فضای اختصاصی هر مغازه یا نمایشگاه، تنها 
حریم در به داخل است و فضای بیرون، مالکیت 
اختصاصی ندارد. وی افزود: در ســنوات گذشته 
طرح هایی برای برخورد با این متخلفان اجرا شد. 
به عنوان مثال برخی نمایشــگاه داران ماشین، با 
اســتفاده از کله قندی ها، برای پارک خودرو های 
خود، پارکینگ اختصاصی ایجاد می کردند که با 
آن ها برخورد الزم به عمل آمد. وی ادامه داد: اگر 
افرادی با تصــرف فضای عمومی، به دنبال ایجاد 
فضــای اختصاصی برای خود هســتند، مردم به 

سامانه 11۰ گزارش دهند.

رفاه و خدمات آموزشی

یک مدیر آموزشی عشایر اعالم کرد
تأمین تبلت برای دانش آموزان 

مناطق کم برخوردار
 ایلنا    مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و 
آموزش عشایر درباره نقش دستگاه ها در کمک به 
دانش آموزان مناطق کم برخوردار گفت: دستگاه ها 
می توانند تبلت هایی که خودشان تأمین کرده اند را 
به مناطق محروم به خصوص استان های هرمزگان، 
سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و جنوب 
کرمان هدیه کنند. محمدرضا سیفی گفت: با توجه 
به جلساتی که در زمینه رسیدگی به دانش آموزان 
مناطق کم برخوردار برگزار شد، بنا شد دستگاه ها، 
وزارتخانه ها و نهادهای مختلف هر کدام در طرح »با 
هر تبلت یک مدرسه می سازیم« مشارکت کنند. 
وی گفت: مبلغ هر تبلت یک میلیون و۵۰۰ هزار 
تومان اســت و مردم هم می توانند در این پویش 
ملی شــرکت کنند. اکنون بهتر اســت ساخت 
مدرســه را به تهیه تبلت تبدیل کنیم. همچنین 
بانک ها و مؤسســات به جای پول و هزینه ای که 
صرف مدرسه ســازی می کردند و ســاالنه 1۰۰ 
مدرسه می ساختند، امسال هزار تبلت هدیه دهند.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

سبک زندگی

 اکرم شاهد، کارشناس ارشد مشاوره خانواده

 دوشنبه ۲۰ مرداد ۱399  ۲۰ ذی الحجه ۱44۱ ۱۰ آگوست ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره 93۱۵

فارس: از یــک پیرمرد کوتاه  قامت شــنیدم که 
می گفت: »انگشــت های اشاره ای که به سمت من 
نشــانه رفت را نمی توانم ببخشم؛ چون سبب شد 
دوران کودکی و جوانی ام را در خانه بمانم. آن ها را 
نمی بخشم چون مادرم همیشه به خاطر من غمگین 
بود؛ اما از یک جایی فهمیدم من هم در این جامعه 
سهمی دارم، آن وقت با همه سختی ها از خانه بیرون 
زدم؛ آمدم بیــرون، بین مردم و گفتم آی آدم های 
معمولی، تفاوت ما با شــماها فقط در این است که 

تعداد ما آدم کوچولوها کم است، فقط همین!«
حاال خیلی چیزها عوض شده. جامعه کوتاه قامتان 
چند سالی است که حصار تنهایی شان را شکسته  و 

ثابت کرده اند آن ها هم حق زندگی دارند.
به خصوص وقتی ویروس کرونا آمد و فرقی نگذاشت 
بین همه مردم، اما کوتاه قامتان معتقد بودند چرا! 
کرونا بین آن ها و دیگران فرق گذاشته است. وقتی 
به گفته خودشان: »کووید 19 با دیدن ما سردرگم 
شد. ما را با بچه ها اشتباه گرفت، طوری که در موج 
اول کرونا، هیچ کدام از کوتاه قامتان به ویروس مبتال 
نشدند« البته در موج دوم هم ابتال به ویروس هیچ 

کوتاه قامتی گزارش نشده است.

کوتاه قامتان بلندهمت هستیم»
انجمن کوتاه قامتان در این شرایط سخت و روزهای 
کرونایــی، خیلی خــوب ظاهر شــدند. در اوایل 
اردیبهشت به بیمارستان رفتند و برای روحیه بخشی 

به کادر درمان از هیچ کوششی دریغ نکردند. 
نمونــه یکی از همیــن شــهروندان کوتاه قامت و 
بلندهمت خانم »آمنه جهانبخش« است. او متولد 
1۳66 و دانش آموخته دانشگاه در رشته فوق لیسانس 
شیمی اســت. جهانبخش در آزمایشگاه تشخیص 
طبی و آزمایش های ارســالی بخش کووید 19 کار 
می کند. البته سه سالی می شــود که به آرزویش 
رسیده. پس ازاینکه سال ها به دنبال کار می گشت؛ 

توانست با پشــتکاری که از خودش نشان داده در 
یکی از آزمایشگاه های طبی پزشکی مشغول به کار 
شود و حاال مدیریت یکی از بخش های آزمایشگاه را 
بر عهده دارد. آمنه جهانبخش می گوید: »روزهای 
سخت و پراضطرابی را می گذرانیم. هرچند روزهای 
اول، کار بسیار ســخت تر بود. سخت تر، چون این 
ویروس برای ما بسیار ناشناخته بود. باوجوداینکه 
پروتکل های بهداشتی را رعایت می کردم؛ اما باز هم 

به دلیل ابهامی که داشتم بسیار وسواسی شده بودم. 
اوایل عالوه بر ارسال نمونه ها از شهرستان هایی که 
شرایط آزمایشگاهی مجهزی نداشتند به مرکز ما، 
بعضی وقت ها نتایج بررسی ها نیز به آزمایشگاه ما 
ایمیل می شد. من مســئول آزمایش های ارسالی 
بودم. برای نخســتین بار چند تــا از آزمایش های 
کووید 19 در آزمایشگاه ما مثبت اعالم شده بود و 
برگه چاپ شده ایمیل به دست من رسید، به دلیل 
ترس و اضطراب، آن قدر به کاغذی که ایمیل شده 
بود مواد ضدعفونی کننده اســپری کرده بودم که 
کامالً نوشته های روی کاغذ مخدوش شده بود.  این 
قصه موجب خنده و شوخی همکارانم در محل کارم 

شده بود.«

می توانیم موفق باشیم»
آزاده محمدی، از دیگر افراد کوتاه قامت جامعه مان 
هم که در آزمایشــگاه تشخیص طبی بیش از یک 
اپراتور کار می کند، می گوید: »خیلی از کوتاه قامتان 
در این جامعه مظلوم واقع شــده اند و خودشــان 
هم برای عدم حضورشــان در جامعه بهانه تراشی 
می کنند؛ اما من معتقدم تــا وقتی که ما در خانه 
بمانیم، جامعه اصالً متوجه حضور ما نمی شــود. 

مدت هاســت بین خــودم و دیگــران هیچ فرقی 
نمی بینم. کوتاه قامتــان گله های زیادی دارند مثل 
بلند بودن خودپردازها و مشــکالت شهری که با 
ویژگی های فیزیکی ما هماهنگ نیست؛ اما همیشه 
در روی یک پاشنه نمی چرخد. من از روزی که وارد 
جامعه شدم و تالش کردم که خودم باشم می بینم 
چطور مشــکالتم یکی پس از دیگری از جلو پایم 
برداشته می شوند. مدیریت آزمایشگاه بسیار به ما 
لطف داشتند؛ در جامعه ای که اعتمادها کم شده، 
دکتر، ما را بسیار تشویق می کند و معتقد است اگر 
باز هم نیرویی مرتبط نیاز داشــته باشند از انجمن 

کوتاه قامتان نیرو می گیرد و این یعنی موفقیت ما«.

هیچ تفاوتی نمی بینم»
دکتر »بهزاد پوپک« مدیریت آزمایشگاه، می گوید: 
»راستش ابتدای کار فکر می کردم کار خیری انجام 
داده ام که ایــن خانم ها را پذیرفته ام، اما گذر زمان 
نشــان داد اصالً این طور نیست. آن ها هیچ فرقی با 
دیگر پرسنل آزمایشگاه ندارند؛ حتی گاهی حس 
می کنم توان و همت آن ها از بلندقامتان هم بیشتر 
است. انگیزه شان بیشتر است و حتی دقتشان بیشتر 
است. راستش تجربه این چند سال کار کردن با این 
دو نیروی بسیار ماهر به من ثابت کرده آن ها هیچ 
کمبود فیزیکی ندارند. روزهای اول خودشــان هم 
باورشان نمی شد در این جایگاه این طور ظاهر شوند. 

اما حاال آن ها جزو بهترین نیروهای من هستند«.

فکر می کردم کرونا هم ایمیل می شود!
کرونا کوتاه  قامتان را به میدان آورد
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا
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انتقادها به اقدام های نواستعمارگرانه مکرون 
در لبنان بحران زده باال گرفته است

طمع فرانسوی
  جهان/علــوی  آن چیــزی کــه اوضــاع 
این روزهــای لبنــان را متمایــز از دیگر ایام 
می کند، ناآرامی پشــت ناآرامی اســت. پیش 
از شــیوع کرونا، برای مدتی درگیر اعتراض ها 
و درگیری هــای داخلی بود. پس از گذشــت 
مدتی، محموله نیترات آمونیوم مصادره شــده 
در مسیر موزامبیک در بندر بیروت منفجر شد 
و گودالــی به عمق 43متر ایجــاد کرد. اما این 
تمام اتفاق هــای اخیر لبنان نبود و بخش هایی 
از مردم با تحریک رسانه های نزدیک به جریان 
غرب گرای 14مارس، عصر شــنبه با حمله به 
ادارات دولتی و بانک ها، شهر بیروت را به آشوب 
کشــاندند که در این اغتشاشــات، یک نیروی 
پلیس کشــته و 180 نفر نیز مجروح شــدند. 
اغتشاشــگران با تجمع در چند قسمت بیروت 
به ســاختمان های پارلمان، اتحادیه بانک های 
لبنان، وزارت اقتصاد، وزارت محیط زیســت و 
وزارت خارجه حمله کرده و خســارات بسیاری 
را بر آن هــا وارد کردند. گزارش ها حاکی از آن 
است که اســناد و تجهیزات ساختمان وزارت 
اقتصاد و محیط زیســت به سرقت رفته و این 
دو ساختمان به شدت دچار حریق شده است. 
در این میان، پس از آشــوب طلبی جریان های 
طرفدار 14مارس، نیروهای امنیتی برای مقابله 
با خشونت آشــوبگران و برقراری نظم و امنیت 
وارد عمل شــدند کــه به درگیــری دو طرف 
انجامید و صلیب سرخ لبنان اعالم کرد بر اثر آن، 
172 نفر مجروح و یک پلیس کشته شده است. 
یک منبع در پلیس بیروت در گفت وگو با رویترز 
اعالم کرد معترضان خشونت طلب، با حمله به 
یک نیروی پلیس، او را زخمی کرده و در نهایت 
او را در داخل آسانسور هتلی در نزدیکی میدان 
شهدا بیروت کشتند. منابعی در دولت لبنان نیز 
به شبکه المیادین گفتند معترضان طی حمالت 
تخریبی به ادارات و وزارتخانه ها، به دنبال نابود 
کردن پرونده های فســاد که از ســال 1۹۹2 

جمع آوری شده، بوده اند.

عادت همیشگی آمریکا، حمایت از »
آشوب

در ســایه اوضاع ناآرام لبنان، ســفارت آمریکا 
در بیروت طبق پیش بینی ها از وجود ســناریو 
طراحی شده از ســوی غربی ها برای به آشوب 
کشــیدن اوضاع لبنان به دنبال انفجار بیروت، 
در اوج اعتراض های خشــونت بار شنبه بیروت، 

بیانیه منتشر و ادعا کرد: ملت لبنان رنج زیادی 
برده اند و الیــق رهبرانی هســتند که صدای 
شفافیت خواهی را می شــنود. اسکای نیوز هم 
اعالم کرد »دیوید هیل« معاون سیاســی وزیر 
امور خارجه آمریکا قرار اســت به بیروت سفر 

کند.
از ســوی مقابل، سفیر روسیه در بیروت ضمن 
تکذیــب ادعاها مبنــی بر وجود ســالح های 
حزب اهلل در بندر بیروت، با انتقاد از غرب گفت: 
وجود سالح های حزب اهلل در بندر بیروت صحت 
ندارد، آن ها می خواهند از هر اتفاقی که در جهان 
رخ می دهد، علیه حزب اهلل استفاده کنند و ما در 
روســیه از این موضع رنج می بریم. ما می دانیم 
آمریکا شــروط غیرممکنی بــرای حزب اهلل و 
ســالح آن دارد و هیچ زمینــه ای برای تحقق 
این خواسته ها در شرایط کنونی وجود ندارد. به 
گزارش ایسنا، الکساندر زاسپکین ضمن هشدار 
درباره سیاسی کردن حادثه انفجار لبنان توسط 
غرب، با اشاره به سوابق متعدد آمریکا و انگلیس 
در سوءاستفاده از این گونه حوادث، اظهار کرد: 
دستگاه های امنیتی لبنان قادر به تحقیق درباره 
انفجار بندر بیروت هســتند و تمامی ابزارهای 
الزم برای ایــن کار را در اختیار دارند. آنچه در 
این بندر رخ داد ۹0 درصد و حتی بیشتر واضح 
و روشــن است و نیاز به تالش فوق العاده ندارد. 
این مقام روس ادامه داد: ما نمی خواهیم اقدامی 
علیــه حاکمیت لبنان انجام شــود. در صورت 
مطرح شــدن موضوع بین المللی کردن بحران 
لبنان، روسیه با این مسئله مخالفت خواهد کرد.

 از استعفای وزیر تا فرصت دوماهه »
نخست وزیر

در میدان تحوالت سیاســت داخلی لبنان هم 
اخبار مختلفی به گوش می رســد. نخست وزیر 
لبنان با بیان اینکه »فســاد« سبب انفجار بندر 
بیروت شــد، اظهار کرد دولــت او به مبارزه با 
فساد ادامه خواهد داد. حسان دیاب در نشست 
خبری خود اظهار کرد دولت او در بیانیه  وزیران، 
خود را ملزم به تحقق خواســته های »انقالب« 
کرده بود،ولی بدون برگزاری انتخابات پارلمانی 
زودهنگام نمی توان از بحران فعلی خارج شــد. 
وی اعالم کرد تا دو ماه دیگر مســئولیت دولت 
را برعهــده خواهد داشــت و در این مدت باید 
جریان های سیاســی برای برون رفت از بحران 
اخیر به توافق برسند. نخست وزیر لبنان در مورد 

حادثه انفجار بیروت نیز این پرســش را مطرح 
کرد که چه کســی یا کســانی از ماندن مواد 
نیترات آمونیوم در انبارهای بندر ذی نفع بودند. 
او گفت: همه مسئوالن انفجار بندر، بازجویی و 
محاکمه خواهند شد. در همین زمینه، روزنامه 
فرامنطقه ای القــدس العربی اعالم کرد: پلیس 
نظامی ارتش لبنان در چارچوب تحقیقات درباره 
انفجار اخیر بندر بیروت که با نظارت دادستانی 
کل دیوان محاسبات و به دستور قاضی غسان 
عویــدات، دادســتان کل آغاز شــد، بازجویی 
مسئوالن دستگاه های امنیتی در این بندر را از 
امروز آغاز می کند. در اقدام تنش زای دیگری در 
صحنه داخلی لبنان نیز »منال عبدالصمد« وزیر 
اطالع رسانی لبنان از سمت خود استعفا کرد. به 
نوشته النشره، او گفت: پیش از رسانه ای کردن 
این موضوع، »حســان دیاب« نخست وزیر را در 
جریان کناره گیری خود از دولت گذاشته است.

انتخابات زودهنگام، راه حل مناسب برای »
عبور از بحران است؟

در حالی که نخست وزیر لبنان پس از ناآرامی ها 
در بیروت اعالم کرد برگزاری انتخابات زودهنگام 
پارلمانی راه مناسبی برای عبور از بحران هاست، 
بسیاری از کارشناسان به این موضوع باور ندارند. 
به گزارش المیادین، »غسان جواد« روزنامه نگار 
لبنانی تأکیــد کرد: اظهارات »حســان دیاب« 
تعجب برانگیز بوده و این اظهارات با هماهنگی 
رئیس جمهــور و احزاب سیاســی لبنان نبوده 
اســت. وی در ادامه تصریح کرد: شرایط کنونی 
برای برگــزاری انتخابات زودهنگام مناســب 
نیست. طالل عتریسی، کارشناس عرب مسائل 
منطقــه نیز بیان کرد: اظهارات حســان دیاب 
مبنی بر برگزاری انتخابات زودهنگام برای لبنان 
گامی به عقب بوده و به پیشــبرد امور کشــور 

کمکی نخواهد کرد. وی در ادامه افزود: برگزاری 
انتخابات پارلمانی بر اساس قانون فعلی، شرایط 
کنونــی را تغییر نخواهد داد. عتریســی افزود: 
تحــرکات عده ای در خیابان های لبنان با هدف 
ممانعت از گشــوده شــدن مسیر حمایت های 

بین المللی از لبنان است.

امانوئل مکرون در مسیر ناپلئون »
بناپارت؟!

از سوی دیگر، سفر غیرمنتظره رئیس جمهور 
فرانســه به بیروت در میانه بحران انفجار بندر 
بیروت، انتقادهای بسیاری را در جهان عرب و 
اروپا برانگیخته است. خبرگزاری آسوشیتدپرس 
در گزارشــی در همین زمینه نوشــت: رئیس 
جمهــور فرانســه در بازدید اخیرش از شــهر 
بحران زده بیروت، در تــالش برای آرام کردن 
جمعیت پریشــان، وعده بازسازی این شهر را 
داده و ادعا کرد انفجار به قلب خود فرانسه رخنه 
کرده اســت. منتقدان مکرون این اقدام های او 
را به عنوان تاخت و تاز نواســتعماری اروپایی 
برای بازیابی نفوذ بر ســرزمینی خاورمیانه ای 
قلمداد کرده و اشاره کردند: وی به دنبال پرت 
کردن حواس مردم فرانسه از مشکالت در حال 
انباشت در کشورش است. کاریکاتوری هم در 
فضای مجازی در حال پخش اســت که به او 
لقب »مکرون بناپارت، امپراتــور ناپلئون قرن 
بیست و یکم« را داده است. در پاریس مخالفان 
سیاسی دولت مکرون از چپ افراطی تا راست 
افراطــی به این رهبر میانه رو فرانســه از بابت 
»نواســتعمارگری خزنده« و کشیدن امتیازات 
سیاسی از لبنان در ازای کمک هشدار داده اند. 
جولیــن بایو، رئیس حزب محبوب ســبزهای 
 فرانسه عنوان کرد: همبســتگی با لبنان باید 

بی قید و شرط باشد.

ماهاتیر محمد: 
 سکوت©

 راه حل مسئله کشمیر نیست
جهــان: نخســت وزیر 
ســابق مالزی گفت بابت 
اظهاراتش درباره سرکوب 
صورت گرفته در کشمیر 
از ســوی هند در مجمع 

عمومی سال گذشته ســازمان ملل عذرخواهی 
نمی کند و بدون خویشتنداری درباره این مسئله 
حــرف می زنــد. ماهاتیر محمد، نخســت وزیر 
ســابق مالزی در یک رشــته توییت پس از یک 
رویداد که در حمایت از کشــمیر در کوآالالمپور 
برگزار شد، نوشــت: با وجود آگاهی از انتقادهای 
احتمالی، انتخاب کردم که درباره مسئله کشمیر و 
سرکوب های صورت گرفته از سوی دولت هند در 
این منطقه در مجمع عمومی سازمان ملل سخن 
بگویم. وی ادامه داد: من در حمایت از بشریت و با 
وجود آگاهی از انتقادهایی که بعداً شد، درباره این 
مسئله صحبت کردم. از نظر من، سکوت راه حل 

و گزینه بن بست کشمیر نیست.

دهلی به تولید داخل رو می آورد
هند واردات ۱۰۰ مورد تجهیزات ©

نظامی را ممنوع کرد
جهان: هنــد اعــالم کــرد واردات 101 قلم از 
تجهیزات نظامی را در راستای تقویت تولید بومی 
و خودکفایی در تولید تسلیحات ممنوع می کند. 
راجنات سینگ، وزیر دفاع هند یکشنبه اظهار کرد 
دولتش در حال برنامه ریزی برای اجرای تدریجی 
ممنوعیت واردات برخی کاالهای نظامی منتخب، 

طی سال جاری میالدی و سال 2024 است.
راجنات سینگ در توییتر نوشت: هدف ما اطالع 
 دادن بــه صنایــع نظامی هند دربــاره ملزومات 
پیش بینی شــده نیروهای مســلح هند است تا 
بــه این ترتیب آمادگی آن هــا برای تحقق هدف 
بومی ســازی افزایش یابد. این یک گام بزرگ به 

سمت خودکفایی نظامی است.

 7 کشته و ۱6 زخمی ©
در انفجار غزنی

آواپرس: در نتیجه انفجار یک خودرو بمب گذاری 
شده نزدیک یک واحد نظامی محافظت عامه در 
شــهر غزنی، دست کم هفت نفر کشته و 1۶ نفر 
زخمی شدند. مهاجمان در این درگیری نظامی 

کشته شدند.
تاکنون کسی مســئولیت این حمله را به عهده 

نگرفته است. 

مراسم هفتاد و پنجمین سالگرد ©
بمباران اتمی ناگازاکی برگزار شد

جهان: شــهر ناگازاکــی ژاپن مراســم  یادبود 
هفتادوپنجمین ســالگرد نابود شدن این شهر با 
بمب اتمی آمریکا را برگزار کرد. ناگازاکی سه روز 
پس از هدف گرفتن هیروشیما با بمب اتمی، در 
یک انفجار اتمی دیگر از بین رفت. این دو انفجار 
اتمی سبب شدند ژاپن تبدیل به تنها کشوری که 
هدف تسلیحات هسته ای قرار گرفته، شود. آمریکا 
در آگوست 1۹45 با انداختن دو بمب اتم روی دو 
شهر هیروشیما و ناگازاکی حدود 220 هزار نفر را 
در کسری از دقیقه کشت. بسیاری از مردم ژاپن 
هم در طول روزها و حتی ماه های پس از بمباران 

کشته شدند.
آبه شینزو، نخست وزیر ژاپن یک حلقه گل را به یاد 

قربانیان در شهر ناگازاکی قرار داد.
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»لویه جرگه« و ترسیم نقشه راه مذاکره با طالبان ©
سرانجام لویه جرگه مشورتی صلح در افغانستان پس از سه روز مذاکرات نه چندان 
فشرده و در فضایی به دور از هیجان و التهاب )صرف نظر از اتفاقی که برای یکی 
از نماینــدگان زن رخ داد( بــا صدور قطعنامه نهایی به کار خــود پایان داد. این 
لویــه جرگه ظاهــراً با هدف رفع موانع مذاکرات صلح و بــه طور خاص در مورد 
آزادی 400زندانی طالبان شکل گرفته بود. بر همین اساس نیز بسیاری مخالف 
برگزاری آن بودند و آن را نه تنها هدر دادن بودجه و زمان ارزیابی می کردند، بلکه 
نســبت به جایگاه حقوقی و قانونی جرگه مشورتی برای تصمیم گیری در زمینه 
چنین موضوعی ابراز تردید کرده و آن را در حیطه اختیارات مجلس نمایندگان 
می دانستند. برخی دیگر نیز این نشست را صرفاً در چارچوب برنامه ها و بعضاً منافع 
شخصی اشرف غنی مورد توجه قرار داده اند؛ چنان که اتالف وقت و خالی کردن بار 
مسئولیت از دوش رئیس جمهور )مشابه همان اقدامی که حامد کرزی در هنگام 
امضا پیمان امنیتی با آمریکا انجام داد( و در نهایت نمایش انسجام و یکپارچگی 
دولت و مجموعه جناح مقابل طالبان را دالیل برگزاری نشست لویه جرگه عنوان 
کرده اند. به نظر می رسد همه این نظرات و دیدگاه ها به درستی بخش ها و زوایایی 
از اهداف برگزاری نشست لویه جرگه مشورتی را روشن کرده اند؛ با این حال اکنون 
که این اجالس به پایان رسیده و قطعنامه پایانی آن صادر شده است شاید بتوان به 
شکل دقیق تر و با دیدگاه وسیع تری در این زمینه اظهار نظر کرد. در وهله نخست 
این نکته روشــن است که دولت و اشرف غنی مخالفتی با آزادی این زندانیان از 
سوی لویه جرگه مشورتی صلح نداشته اند و از این جهت نه تنها فشاری بر لویه 
جرگه وجود نداشته، بلکه بنا بر بعضی نقل قول ها توصیه های اکیدی از سوی دولت 
به کمیته های تخصصی جرگه برای پذیرش آزادی زندانیان انجام گرفته بود. اما در 
وهله دوم از این مسئله شاید بتوان به استنباط و نتیجه گیری مهم تری نیز دست 
یافت و آن اینکه در اصرار و پافشــاری برای برگزاری این نشست، اهدافی فراتر و 
مهم تر از آزادی زندانیان وجود داشــته است.در این زمینه اگر از اهداف و منافع 
اشرف غنی که به برخی از آن ها پیش از این اشاره شد صرف نظر کنیم؛ دقت در 
مفاد قطعنامه 25 ماده ای پایانی اجالس می تواند برخی از مقاصد پشــت پرده را 
بیشتر آشکار کند. بر این اساس شاید بتوان اهداف مورد نظر را در دو جهت ارزیابی 
کرد؛ نخست بخش درخواست ها که شامل تأکید و پافشاری بر تقاضاهای پیشین 
و مؤکد دولت برای شروع مذاکرات صلح با طالبان است. انجام مذاکرات مستقیم 
و بدون بهانه گیری با دولت از سوی طالبان، برقراری آتش بس فوری و درخواست 
تلویحی از جامعه جهانی برای تداوم حمایت از دولت افغانستان از جمله مواردی 

است که در قطعنامه پایانی بر آن تأکید شده است.            
اما از ســوی دیگر، تعیین مســیر و چارچوب مذاکرات آتــی صلح و در تعبیری 
دقیق ترتعییــن خطوط قرمز دولت در مذاکرات صلــح را می توان دومین هدف 
برگزاری این نشســت ارزیابی کرد. تأکید بر حفظ اصولی همچون مردم ساالری، 
جمهوریت و حقوق اساســی شــهروندان به ویژه اقلیت های قومی و مذهبی در 
قطعنامه پایانی کامالً گویای همین رویکرد اســت.عالوه بر این، تأکید مجدد بر 
نقش و جایگاه سیاسی زنان در بیانیه پایانی را نیز نباید نادیده گرفت. از همه این ها 
مهم تر در این قطعنامه بر حفظ ساختار قانون اساسی به عنوان وثیقه ملی تأکید 
شده و صحبت از تعدیل و نه تغییر آن، در صورت نیاز و پس از مذاکره با طالبان 
به میان آمده است. با توجه به موارد مطرح شده در جرگه مشورتی به نظر می رسد 
دولت بیشــتر به دنبال اجرای مدلی از مصالحه است که پیش از این با حکمتیار 
تجربه کرده بود. شــکی نیست که این موضوع به هیچ وجه با دیدگاه ها و مواضع 
طالبــان هماهنگی ندارد و از این جهت باید در انتظار تعارضات بزرگی در فرایند 
مذاکرات باشــیم. البته این را هم باید در نظر گرفت که مشارکت عبداهلل عبداهلل 
در این اجالس و مهر تأیید او بر نتایج آن، دست شورای عالی مصالحه به رهبری 
خودش را برای تصمیم گیری در مسیری متفاوت بسته و به اشرف غنی این امکان 
را خواهد داد که مذاکرات را در مسیر از پیش تعیین شده و مورد تأکید در لویه 

جرگه هدایت کند.  
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 دوشنبه 20 مرداد 1399  20 ذی الحجه 1441 10 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9315

سلمان،   جهان  افسر سابق اطالعاتی عربستان که پیشتر محمد بن 
ولیعهد این کشور را به تالش برای ترورش در سال 2018 متهم 
کرده بود، پس از دریافت تهدیدهای جدیدی در محل اقامت 
خود در کانادا تحت مراقبت شدید قرار گرفت. روزنامه »گلوب اند 
میل« کانادا نوشت: گزارشی از تالش برای حمله دوباره به سعد 
الجبری، مسئول سابق دستگاه اطالعات عربستان که در یک 
دستگاه های  به  دارد،  اقامت  تورنتو  منطقه  در  مخفی  مکان 

امنیتی کانادا ارائه شده است.
الجبری به عنوان مشــاور امنیتی محمد بن نایف که در سال 
2017 محمد بن سلمان جایگزین او شد، مشغول به فعالیت 
بود. ایــن روزنامه کانادایی جزئیات بیشــتری از تهدید اخیر 

الجبری از سوی مزدوران عربستانی ارائه نداده است.
خالد الجبری، فرزند سعد الجبری نیز پیش از این در گفت وگوی 
ویژه خود با شبکه تلویزیونی »سی ان ان« خاطرنشان کرد پدرش 

دو هفته پیش در معرض تهدید قرار گرفته است.
الجبری در شــکایت قضایی که پنجشنبه به دادگاه فدرال در 
واشــنگتن ارائه داد، بن ســلمان را به اعــزام یک تیم ترور به 
تبعیــدگاه خود در کانادا با هدف کشــتن و تکه تکه کردن او 
به شیوه قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار مخالف عربستانی 

متهم کرد.
گفته می شود الجبری اطالعات خوبی از فعالیت های بن سلمان 
دارد که می تواند به روابط مســتحکم تقویت شده با واشنگتن 
ضربه بزند. الجبری ژوئن 2017 زمانی که بن ســلمان ولیعهد 
شــد و محمد بن نایف در حبس خانگی قرار گرفت، خارج از 
عربستان بود و از این منظر جزو معدود مقام های بانفوذ سعودی 

است که موفق به فرار از کشور شده است. 

نگرانی از کشته شدن »خاشقچی دوم«
کانادا تدابیر امنیتی در مقر افسر اطالعاتی سابق عربستان را بیشتر می کند

گزارش

صفحه 8   1399/05/20

شـركت آب و فاضالب استان خراسان شـمالى در ﹡︷︣ دارد از ﹝﹏ ﹝﹠︀︋︹ ا︻︐︊︀رات ︻﹞︣ا﹡﹩ (ا︨ـ﹠︀د ︠︤ا﹡﹥ ، اوراق 
 ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅ـ︣︵ را از ﹏ذ ﹤︣وژه ﹝︪ـ︣و ︣﹎︤اری ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩︎  ︣ ا︨ـ︀س  ﹇︀﹡ـ﹢ن︋   ︋(﹩﹛︀︪ـ︀ر﹋️ ، ر﹞
ـ︣﹋︐︀ی ذ︭﹑ح   ︫﹤ ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑ـ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️(︨ـ︐︀د) (WWW.SETADIRAN.IR) ا﹡︖︀م و︋  ـ︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در︨  ﹝︣﹙ـ﹥ ای︋ 

٪︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار

برآورد اوليه(ريال)مدتنام و مشخصات خدمات مورد نيازرديف

1
بهره بردارى  و نگه دارى از تاسيسات آب شرب روستايى  و خدمات 

3650/725/441/941 ماهمشتركين بخش گرمخان  شهرستان بجنورد  

2
بهره بردارى  و نگه دارى از تاسيسات آب شرب روستايى و خدمات 

3676/837/890/625 ماهمشتركين بخش مركزى شهرستان بجنورد 

3
بهره بردارى  و نگه دارى از تاسيسات آب شرب  روستايى  و خدمات 

3650/479/057/805 ماه مشتركين بخش هاى شهرستان جاجرم  

4
بهره بردارى  و نگه دارى از تاسيسات آب شرب  روستايى  و خدمات 

3623/837/870/228 ماه مشتركين بخش هاى شهرستان گرمه

﹫︲﹢︑ ︣︀︨︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ و ︫︣ح ﹋︀ر در ا︨﹠︀د ا︻﹑م ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ٣  روز ︎︦ از ا﹡︐︪︀ر آ﹎﹩ از 
︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در دو ﹡﹢︋️ ︋﹥ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ق ا﹜︢﹋︣ ا︠︢ و ا﹇︡ام﹢﹁ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

/ع
۹۹
۰۴
۶۶
۸

 ﹜︤﹫﹨︣︍︋ ا︨️، از ا︨︣اف آن ﹩︀︊︀ت و ز﹫ ﹤﹝︪︨︣ آب
︑︖︡︡ آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ (﹡﹢︋️ اول)

/ع
۹۹
۰۴
۶۹
۱

 ﹤ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ارا ︣︴﹞ ︣م ︡اری﹍﹡ ︨︀ز﹝︀ن  ﹁﹠﹩ و
﹋﹙﹫﹥ ︠︡﹝︀ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ا︗︀ره ١٣د︨ـ︐﹍︀ه ︠﹢درو (﹞﹏ ︋︀ر و 
 ﹤︀﹊﹛ در ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︣م  ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ٢ ﹡﹀︣ را﹡﹠︡ه︎  ︀ را﹡﹠︡ه و︋  ︾﹫︣ه) ﹨﹞︣اه︋ 
﹝︴ـ︣ ︱︣ت ر︲ـ︀ (ع) را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋ـ﹥ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران وا︗︡ 
︀ـ︀ن و﹇️ اداری روز  ︫ـ︣ا︳ وا﹎ـ︢ار ﹡﹞︀︡ . ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︑︀︎ 

 ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀ ﹥ آدرس︨  ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/٠۵/٢٢ ︲﹞﹟ ﹝︣ا︗︺﹥︋ 
  http:// sem.aqr-harimeharm.org  ( ︑﹙﹀ـ﹟ ٣١٣٠۵٢۴٣- ٠۵١ ) ﹡︧ـ︊️ ︋﹥ 

 .︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ️﹁︀در

 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ

 ︨︀ز﹝︀ن ﹁﹠﹩ و ﹡﹍︡اری ︣م ﹝︴︣ ر︲﹢ی

حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت
هيئت موضوع قانون تعيين وتكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــت ثبتى اراضى و  ــون تعيين و تكليف وضعي ــورخ 1399/04/14 هيئت موضوع قان ــماره 139960318603004374م ــر راى ش براب
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2 رشت ، تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى مهيار امانى سنديانى  
فرزند محمود  به شماره شناسنامه 2756 صادره از تالش در قريه كيژده  در ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 
274/47 متر مربع پالك فرعى 3848 از اصلى 78 مفروز مجزى از پالك 56 از 78 واقع در بخش چهار رشت  خريدارى از مالك رسمى 

آقاى على جعفرى خوشوقت  محرز گرديده است.
ــبت به صدور سند مالكيت  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى  ــليم اعتراض دادخواس ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس رس

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 953  آ-9904023
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/05/05      تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/05/20 

حسين اسالمى كجيدى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو رشت

/ع
۹۹
۰۴
۶۳
۸

فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣دارد ا﹝ــ﹢ر ︑︺﹞﹫ــ︣ ، ﹡﹍ــ︡اری و 

﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن   را﹨︊ــ︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت ا﹜﹊︐︣﹊﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ︋ 
 ︣﹫︾ ︩ ــ﹥︋  ا﹋︊ــ︣ را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︋ 
︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥  دو﹜︐ــ﹩ وا﹎ــ︢ار ﹡﹞︀︡  . ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣اــ﹏︋ 
 ️﹁︀︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٩٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠۴٣  از در
ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑ــ︀ اراــ﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان و 
️ ﹨︀، از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ۴٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
 ﹤ ︀︫ــ︡ ﹋﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر︋   ︋﹩﹞ ﹩﹊﹡︀ رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋ 
︧︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ : ﹝︪︡ -︋﹙﹢ار 

︫﹫︡ ﹋︀وه ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٩/٠۵/١٩ ا﹡︐︪︀ر﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٩/٠۵/٢٣

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٠٢/٩٩/٠۶
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٠٣/٩٩/٠۶ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹝︑ ﹟﹀﹚︑
﹡ــ︀م:    ️ ︔︊ــ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋ــ﹢ر: ٠٢١۴١٩٣۴ و د﹁︐ــ︣ 

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

برایان سندرز خطاب به ترامپ:

از ایالت ها کالهبرداری نکن!©
جهــان: در ادامه دعواهــای انتخاباتی 
آمریکا، ســناتور برنی ســندرز در چند 
توییت به خاطــر بی توجهی به وضعیت 
آمریکایی های بیکار شده، به دونالد ترامپ 

حمله کرد.
برنی ســندرز نوشت: طرح قبلی افزایش 
مزایای بیکاری، ۶00 دالر در هفته را به 
مزایای بیکاری ایالتی استاندارد اضافه کرد اما اقدام اجرایی ترامپ این میزان را به 
400 دالر کاهش داده و ایالت ها را ملزم کرد هزینه 25 درصد آن را تأمین کنند. 
سندرز تصریح کرد: رئیس جمهور ترامپ، »متقلب تمام عیار« بودن را متوقف و 
از مکمل بیکاری ۶00 دالر در هفته که دو ماه پیش توســط مجلس نمایندگان 
آمریکا تصویب شــد، حمایت کنید. ایالت ها چطور می توانند وقتی بســیاری از 
آن ها در آســتانه ورشکستگی هســتند 25 درصد هزینه را تأمین کنند. عجب 

کالهبرداری ای!


	1 m
	2
	3 new new new
	4 New
	5
	6 new new
	7
	8 new new

