
 

عرفان اجتماعی درآینه کربال
 اندیشــه  در کنار ابعاد عقالنی و عاطفی حماسه گفت وگوی قدس با حجت االسالم رودگر

عاشورا که بر آن بســیار تأکید می شود، یکی از ابعاد 
مغفول مانده در این نهضت، بعد عرفانی آن و به طور 
خاص عرفان اجتماعی متجلی در این قیام است. برای 

روشن شدن ابعاد عرفان اجتماعی در حماسه عاشورا 
با محمد جواد رودگر، دانشــیار پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی گفت وگویی انجام داده ایم که حاصل 

 ............ صفحه 4آن را در ادامه می خوانید...

10 8 3
پورعلی گنجی در گفت و گو با قدس: مسئول سازمان لیگ ضمن قدردانی از آستان قدس: اسماعیل هنیه در دیدار مردمی در بیروت: 
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دست یافته است.  
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کانال سوئیس باز می شود؟

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
ناصر باغستانی

یکی از اهداف دولت از دمیدن در تنور بورس، هدایت نقدینگی به بازارسهام با هدف 
رونق تولید و جلوگیری از ورود نقدینگی به معامالت سوداگرانه در بازارهای موازی 
نظیر دالر، سکه و مسکن بود.در همین راستا دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
گفته بود: وقتی ارزش معامالت بازاری یک روز می تواند ۱۵ تا ۲۵هزار میلیارد تومان 

باشد، باید به این بازار با چشم دیگری نگاه کرد...

نقدینگی به داد تولید نرسید

گزارش قدس درباره وضعیت ساماندهی این مراکز مهم آموزشی و پرورشی 

مهدهایکودکیتیمماندهاند!

 سیاست  وزیــر امور خارجه سوئیس که 
بامداد روز گذشــته به کشورمان وارد شد، 
به عنوان نخستین مقصد خود در سفر به 
ایران، به اصفهان رفت. ایگنازیو کاسیس را 
در این سفر سه روزه برخی از شخصیت های 
پارلمانی نیز همراهی می کنند. سفر مقامات 
سوئیس به تهران آن هم در هنگامه ای که 
تنش ها میان جمهوری اســالمی ایران و 
ایاالت متحــده آمریکا در چند هفته اخیر 
به اوج خود رســیده، پرسش های بسیاری 

ایجــاد کــرده و اکنون این ســؤال مطرح 
اســت که »کاسیس« در سفر به تهران چه 
در چنته داشــته و چه اهدافــی را دنبال 
می کند؟ آن گونه که در خبرگزاری ها آمده، 
برنامه های رسمی سفر وزیر خارجه سوئیس 
پس از یــک توقف کوتــاه در اصفهان، از 
امروز در تهران آغاز می شود که مهم ترین 
آن جلسه گرامیداشت یکصدمین سالگرد 
آغاز روابط دو کشور است. هیئت سوئیسی 
همچنین امروز و فــردا با رئیس جمهور و 

وزیر امور خارجه ایــران دیدار و گفت وگو 
کــرده و مالقات هایی در مجلس شــورای 
اســالمی نیز برای آن ها پیش بینی شــده 
است. محورهای اصلی مذاکرات و دیدارهای 
ایــن دیپلمات سوئیســی در تهران طبق 
اعالم رسمی، رایزنی و تبادل نظر در مورد 
موضوعات مورد اهتمام مشترک در عرصه 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی و همچنین 
موضوعات مربوط به کانال مالی ســوئیس 
خواهد بود. اما در شرایط کنونی و با توجه 

به راهبرد جمهوری اســالمی برای توسعه 
هر چه بیشتر همکاری های دیپلماتیک با 
تمامی کشورهای غیر متخاصم و نقشی که 
سوئیس به عنوان دولتی بی طرف در حوزه 
اروپایی می توانــد در این زمینه بازی کند، 
این سفر مهم و قابل توجه به نظر می رسد. 
دکتر ســید رضا صدرالحسینی با ذکر این 
نکته ادامه می دهد: در حالی که کشورهای 
اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام همواره 

بر ماندن...

 ............ صفحه 7

عدالت در توزیع ثروت 
در ایاالت متحده 

به روایت آمارهای غربی

سرمایه داری 
روی دوش 

مردم آمریکا

عضو هیئت علمی گروه 
حقوق جامعه المصطفی 

تبیین کرد  

جایگاه 
»وقف ترمیمی« 

در جرم زدایی

 قدس محورهای اصلی دیدارها و مذاکرات در سفر وزیر خارجه سوئیس 
به کشورمان را بررسی می کند 

 ............ صفحه 6 ............ صفحه 3 ............ صفحه 8

 ............ صفحه ۲

خوشحالم با کرایوف 
کار می کنم

موشک های ما به تل آویو 
و دورتر ازآن هم می رسد

ورزشگاه امام رضا j از گزینه های 
مسابقات آسیایی خواهد بود
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 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︫ـ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨ـ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ارز
︗️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝ـ﹩ ﹉ ﹝︣﹙﹥ ای ︠︡﹝︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری (︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ا﹩ ︑﹊﹞﹫﹏ و 
 ﹅︣︵ ر) ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٩٠٠١۴۴۶٠٠٠٠٧٢ را از﹢︋︀︪﹫﹡ ︫︣ ار︑﹆︀ء ︑︭﹀﹫﹥ ︠︀﹡﹥ ﹁︀︲﹑ب
 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️︋ 
از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨ـ﹠︀د ا︨ـ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨ـ︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ 
︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و﹐زم ا︨️ 
 ️﹁︀ـ﹢ر و در﹋︢﹞ ️︀︀م در ︨ـ﹡ ️︊︔ ﹏ـ️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹢︱︻ ︭ـ﹥ ﹎ـ︣ان در ︮﹢رت ︻︡م﹇︀﹠﹞
﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ـ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨ـ︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪ـ︀ر ﹁︣ا︠﹢ان 
 ︡﹠در ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ ١٣٩٩/٠۶/١٢ ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡ .ا︵﹑︻︀ت و ا︨ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︎︦ از ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا

ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٣ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٩/١٣٩٩/٠۶

﹝﹙️ ار︨︀ل ︨︀︎ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٣ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/٠٧/٠٢
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨ـ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︠︣ا︨ـ︀ن ر︲﹢ی- ﹝︪ـ︡- ︋﹢﹜﹢ار و﹋﹫ـ﹏ آ︋︀د –ا︋︐︡ای 

︠﹫︀︋︀ن ︮︡ف -  ︑﹙﹀﹟ ۵- ٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١
︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١  ـ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨  ـ︀﹝︀﹡﹥︨  ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 

د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨و ٨٨٩۶٩٧٣٧
د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩

www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ️﹋︫︣
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﹡︖︀ت آب ﹨︡﹥ ای ︋﹥ آ﹠︡﹎︀ن ا︨️ . 
﹫﹞︀﹡﹊︀ری » ﹡﹢︋️ اول ︡﹝︀ت︎  ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︠   ︋️ ︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز  ︡ ︡︖︑ ︣ا︠﹢ان﹁ » 

 ﹅︣︵ ︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٩٠٠١۴۴۶٠٠٠٠٧٣را از﹝︫ـ ﹤︋︣ای ز ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ﹡︷︣ دارد ︫︡ـ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪ـ
 .︡︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار︑ ﹤﹡︀﹞︀︨

مبلغ برآوردمدت اجراموضوع مناقصهرديف
« ريال»

نوع و ميزان تضمين فرايند ارجاع كار 
(شركت در مناقصه)

1

موضوع مناقصه عبارتست خريد لوله يو پى 
وى سى 14 (UPVC)اينچ استاندارد 4 

مترى مشبك و 200 متر لوله جدار يو پى 
وى سى  14 اينچ استاندارد 4 مترى ساده  
جهت اجراى پروژه مجتمع بزد تربت جام 

طبق مشخصات فنى پيوست.

155/720/000/000 روز
ضمانتنامه بانكى، چك تضمينى بانكى، 
واريز وجه نقد جهت فرايند شركت در 
مناقصه به ميزان  286/000/000ريال 

﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و﹐زم ا︨️ 
ـ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥   ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀ـ ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ﹝﹠︀﹇︭ـ﹥ ﹎ـ︣ان در︮ 

﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در ︨︀﹝︀﹡﹥ ١۵/١٣٩٩/٠۶ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : ︨︀︻️ ١٩ روز︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٠/١٣٩٩/٠۶

﹝﹙️ ار︨︀ل ︨︀︎: ︨︀︻️ ١٢ روزدو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٣١/١٣٩٩/٠۶
︫︣ا︣︠ “︀﹁︣︮ -  : ︣﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳︡ از ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن و ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹋︀﹐ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 

ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی- ﹝︪︡- ︋﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د –رو︋︣وی ا︧︐﹍︀ه ﹝︐︣وی ︮︡ف -  ︑﹙﹀﹟ ۵- ٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١ د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٣٨۵١٩٣٧۶٨ و ٨٨٩۶٩٧٣٧٣ 

د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩
www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ️﹋︫︣

/ع
۹۹
۰۶
۰۴
۷

﹡︖︀ت آب ، ﹡︖︀ت ز﹝﹫﹟ ، ﹡︖︀ت ز﹡︡﹎﹩ . 
آ﹎﹩ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای ﹡﹢︋️ اول

سیاســت: امیر خانزادی، فرمانــده نیروی دریایی 
ارتــش در گفت وگو با خبرگزاری مهر در پاســخ به 
این پرســش که روند تجهیز شــناورهای نداجا به 
موشــک های عمود پرتاب چگونه است، گفت: وقتی 
صحبت از عمود پرتاب کردن موشک می شود یعنی 
قرار است در شــناور تعداد بیشتری موشک با خود 
حمل کنیم. اگر عمود پرتاب نباشد به واسطه وزنی 
که موشــک ها دارند و کنیســتر هایی که موشک ها 
در داخلــش قرار می گیرند ابعــاد و اندازه اش امکان 
بارگــذاری مجدد در دریا را فراهم نمی کند، اگر یک 
ناوشــکنی با هر تعداد موشــک به دریا برود وقتی 
اســتفاده کرد دیگر ظرفیتی برای بارگذاری مجدد 
ندارد، بیشــتر ناوگان های دنیا ظرفیتشــان به این 
شکل اســت، مثاًل چهار موشــک ضد سطحی و یا 
چهار موشک ضد اهداف هوایی دارد و به این ترتیب 

در قالب یک گروه رزمی کار می کنند.
وی ادامه داد: تجهیز شــناورها به موشک های عمود 

پرتاب بسیار اهمیت دارد؛ زمانی که موشک ها عمود 
پرتاب می شــوند شما اجازه دارید تعداد موشک های 
بیشتری در این شــناورها استقرار دهید، این یعنی 
توان و قــدرت رزمی شــما باالتر مــی رود. عمدتاً 
موشک های عمود پرتاب متوجه سامانه های پدافند 
هوایی هســتند و در الیه های مختلــف دفاع ارتفاع 

پست، متوسط و بلند تعریف می شود.
فرمانــده نداجا تصریح کرد: دفــاع ارتفاع بلند روی 
دریا خیلی تعریف نمی شــود و بیشتر متوجه ساحل 
و مقابله ملی با یک مجموعه هواپیماست که ممکن 
اســت در ارتفاع خیلی باال تهدید تلقی شــود، برای 
یک ناوشکن ارتفاع متوسط و کوتاه کفایت می کند. 
بنابراین موشک هایی که برای عمود پرتاب استفاده 
می شود ضد هوایی هســتند و برای این کار ساخته 

شده اند.
وی افزود: موشــک بالســتیک، یک گــروه دیگر از 
موشــک های عمود پرتاب هســتند که برای حمله 

به یــک ســاحل طراحی می شــوند و مربــوط به 
شناورهای ســنگین تر هســتند، چون موشک های 
بزرگ و سنگینی هستند و اندازه ضربه ای که تولید 
می کنند اندازه  بزرگی اســت و سازه های بزرگ تری 
را بایــد برایشــان پیش بینــی کــرد و فعــاًل روی 
ناوشکن های موجود ما موضوعیت ندارد، موضوعیت 
بیشتر ســامانه های پدافند هوایی است، کار تجهیز 
شــناورهای نداجا به سیلوهای عمود پرتاب در حال 

انجام است.
خانزادی در پاسخ به پرســش دیگری درباره اینکه 
پیشــرفت نیروی دریایــی در حوزه پهپــاد چگونه 
اســت، آیا در ســال جدید الحاق و رونمایی در این 
حوزه دارید، توضیح داد: موضوع بدون سرنشــین ها 
امروز موضوع روز دنیاســت و همه به دنبال استفاده 
از بدون سرنشــین ها هستند؛ شاید یکی از مهم ترین 
ویژگی های آن نداشتن تلفات انسانی در صحنه های 
نظامــی و غیرنظامی اســت. فناوری ایــن حوزه به 

ســرعت در حال دگرگونی است. ظرفیت، توانایی و 
قابلیت جدید بدون سرنشــین ها را متحول می کند، 
سرعت و دقتش را باال می برد و اندازه اش را مناسب 
می کند. در بخش نظامی به فناوری بدون سرنشین 
توجه جدی تری شده است و تمام کشورهای دنیا به 
این ســمت می روند. ذکاوت نیروی انسانی، توانایی 
صنعتــی و دانش مرتبط با آن موضوعی اســت که 
موجب تفاوت کشــورها در این زمینه می شــود. در 
نیــروی دریایی ارتش، ما ســال گذشــته رونمایی 

از پهپاد عمــود پرتاب پلیکان را داشــتیم و اکنون 
توانایی های آن را بهینه کرده ایم و در آینده نزدیک 
ممکن است ارائه ای داشته باشیم، این موضوع برای 

دشمنان باید غافلگیرکننده باشد.

 پیشرفته ترین اژدر دنیا را برای حمله به 
زیردریایی در اختیار داریم

امیرخانزادی در پاسخ به این پرسش که برنامه شما 
برای توسعه ناوگان بالگردی و هوایی چیست، گفت: 

توســعه بالگردی و پروازی ها وابسته به بلوغ فناوری 
اســت، هر میــزان در صحنه هوایــی ظرفیت های 
فناورانه کشــور رشــد کند در بخش نیروی دریایی 
هم از آن اســتفاده می شــود. امروز کشــور ما در 
هواپیماهای جنگنده پیشــرفت زیادی داشته است؛ 
هر چقدر پیشرفت بیشــتر باشد نتیجه آن در همه 
بخش های ارتش جمهوری اســالمی ایران، نیروهای 

مسلح و نیروی دریایی تسری پیدا می کند.
وی ادامه داد: موضوعی که امروز بســیار مورد توجه 
نیروی دریایی قرار دارد توان بالگردهاست و نیروی 
دریایی از پیشرفته ترین بالگردها برخوردار است. در 
گذشــته روی بالگردها موشــک های وایل گایدنس 
نصب بود که تا انتهای مســیر برخورد با یک ســیم 
هدایت می شد، اما این موضوع مورد پسند ما نبود و 
فناوری آن را تغییر دادیم و تسلیحات خاص خود را 

روی آن نصب کردیم.
خانــزادی افــزود: در بالگردهای ضــد زیردریایی 
هم به همین شــکل است. ما پیشــرفته ترین سونار 
دنیــا، پیشــرفته ترین تکنیک یافتــن زیردریایی و 
پیشــرفته ترین اژدر دنیا را برای حمله به زیردریایی 
در اختیار داریم و در باالترین سطح فناوری موجود 
در بحث هوا دریا هســتیم، اما توسعه ناوگان موکول 
به پیشرفت های دفاعی امنیتی جمهوری اسالمی در 

بحث پرواز است.

هشدار فرمانده نداجا به دشمنان ایران

بایکپهپادغافلگیرتانمیکنیم

در برابر هم قرار دادن در برابر هم قرار دادن 
»سالمت و آموزش«»سالمت و آموزش«
 نادرست است نادرست است
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تشکر ویژه شمخانی از قالیباف  سیاست: دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی توییتری از حضور محمدباقر قالیباف در مناطق مختلف استان خوزستان تشکر کرد. علی شمخانی در حساب کاربری خود در شبکه 
اجتماعی توییتر خطاب به رئیس مجلس شورای اسالمی نوشت: ارتباط چهره به چهره و مستمر مسئوالن با مردم هم ضروری و هم مؤثر است. وی ادامه داد: به عنوان یک خوزستانی از رئیس مجلس شورای اسالمی 

برای انتخاب خوزستان به عنوان نخستین مقصد سفرهای نظارتی و »پیگیری مشکالت مردم«، سپاسگزارم.

 سیاست/ مهدی خالدی  وزیر امور خارجه 
سوئیس که بامداد روز گذشته به کشورمان 
وارد شــد، به عنوان نخســتین مقصد خود 
در ســفر به ایران، به اصفهان رفت. ایگنازیو 
کاسیس را در این سفر ســه روزه برخی از 
شخصیت های پارلمانی نیز همراهی می کنند. 
سفر مقامات ســوئیس به تهران آن هم در 
هنگامه ای که تنش ها میان جمهوری اسالمی 
ایــران و ایاالت متحده آمریکا در چند هفته 
اخیر به اوج خود رسیده، پرسش های بسیاری 
ایجاد کرده و اکنون این ســؤال مطرح است 
که »کاسیس« در سفر به تهران چه در چنته 

داشته و چه اهدافی را دنبال می کند؟

 کانال مالی سوئیس »
یکی از محورهای رایزنی 

آن گونه که در خبرگزاری ها آمده، برنامه های 
رسمی سفر وزیر خارجه سوئیس پس از یک 
توقف کوتــاه در اصفهان، از 
امروز در تهران آغاز می شــود 
کــه مهم تریــن آن جلســه 
گرامیداشت یکصدمین سالگرد 
آغاز روابط دو کشــور است. 
هیئت سوئیســی همچنین 
امروز و فردا با رئیس جمهور و 
وزیر امور خارجه ایران دیدار و 
گفت وگو کرده و مالقات هایی 
در مجلس شــورای اسالمی 
نیز بــرای آن هــا پیش بینی 
شده اســت. محورهای اصلی 
مذاکــرات و دیدارهــای این 
دیپلمات سوئیســی در تهــران طبق اعالم 
رســمی، رایزنــی و تبــادل نظــر در مورد 
موضوعات مورد اهتمام مشــترک در عرصه 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی و همچنین 
موضوعات مربوط به کانال مالی ســوئیس 

خواهد بود.
اما در شــرایط کنونی و بــا توجه به راهبرد 
جمهوری اسالمی برای توسعه هر چه بیشتر 
همکاری های دیپلماتیک با تمامی کشورهای 
غیر متخاصم و نقشی که سوئیس به عنوان 
دولتی بی طرف در حــوزه اروپایی می تواند 
در ایــن زمینه بازی کند، این ســفر مهم و 
قابل توجه به نظر می رســد. دکتر سید رضا 
صدرالحسینی با ذکر این نکته ادامه می دهد: 
در حالی که کشورهای اروپایی پس از خروج 
آمریــکا از برجام همواره بر ماندن جمهوری 
اســالمی در ایــن توافق تأکید داشــتند، 
تهران یکی از شــروط خــود برای پایبندی 
به تعهداتــش را موضوع ایجاد خط ارتباطی 

مالی برای بازگشــت ارز حاصل از تبادالت 
مالــی و فروش نفت خود تعیین کرد. طرف 
اروپایــی در مقابل برای راضی نگه داشــتن 
تهران ســامانه حمایت از مبادالت تجاری 
تحت عنوان اینســتکس را بنا نهاد که پس 
از حدود دو سال مشخص شده هیچ کارایی 
و عایدی برای جمهوری اســالمی نداشته و 
عمالً به بن بست خورده است. این تحلیلگر 
حوزه سیاســت خارجی افزود: در این میان 
ســوئیس هم طی یکی دو سال اخیر تالش 
کرد با ایجاد خط اعتباری اختصاصی، موازی 

با اینستکس روی چند موضوع مهم به ویژه 
تأمین نیازمندی های پزشکی و دارویی ایران 
تمرکز کند. حال به نظر می رسد گشایش های 
بیشــتر در این خط اعتباری و امکان ارتباط 
مالی بیشتر از این طریق یکی از موضوعات 

مهم گفت و گو میان دو کشور باشد. 

موضوع انتقال پیام منتفی است»
نکتــه دیگر کــه در رابطه با ســفر مقام 
سوئیسی به تهران باید مورد توجه قرار داد، 
موضوع انتقال پیام آمریکا از سوی »ایگنازیو 

کاســیس« برای تهران و مسئله احتمال 
میانجیگری این کشور برای فراهم کردن 
شرایط مذاکره بین تهران و واشنگتن است. 
این گمانه پس از تماس تلفنی چهارشنبه 
گذشــته مایک پمپئو، وزیر خارجه ایاالت 
متحده با همتای سوئیسی اش قوت گرفت. 
صدرالحســینی ولی معتقد است با توجه 
به اظهــارات مقامات تهران و واشــنگتن 
علیه یکدیگر در چنــد روز اخیر موضوع 
انتقال پیام از ســوی کاسیس منتفی بوده 
و این گونه اظهارات یک عملیات روانی در 
فضای مجازی و از سوی مقامات آمریکایی 
برای تحت تأثیر قرار دادن اصل این ســفر 
اســت. وی در این باره افزود: با عنایت به 
اقدام هایی که یانکی ها در ماه های اخیر علیه 
جمهوری اسالمی انجام داده اند - که البته 
در همه ایــن تالش ها ناکام مانده اند - در 
شرایط کنونی هیچ کشوری حاضر به انجام 
این ریسک نیست که در ارتباط با آمریکا و 
ایران به عنوان میانجی عمل کرده و اعتبار 
خود را زیر سؤال ببرد؛ چراکه از یک طرف 
تهران با توجه به بدعهدی تجربه شده در 
موضوع برجام اعالم کرده در هیچ سطحی 
آماده گفت و گو با مقامات کاخ سفید نیست 
و از سوی دیگر دولت ترامپ نشان داده به 
هیچ عهد خود وفادار نیست و این مسئله 
دیوار بی اعتمادی به ایاالت متحده را قطور 

و بلند تر کرده است.
البته اینکه وزیر خارجه سوئیس حامل پیامی 
از سوی هیچ طرف خارجی نبوده و قرار است 
در مدت حضور وی در تهران تنها مناسبات 
دوجانبه مورد بررســی قرار گیرد، موضوعی 
است که سخنگوی وزیر خارجه کشورمان هم 
به آن اشاره داشته است. سعید خطیب زاده 
روز گذشته با بیان اینکه سفر کاسیس ربطی 
به مسائل روابط ایران و آمریکا ندارد، گفت: 
تماس های شــتابزده وزیر خارجه آمریکا با 
شخصیت هایی که قصد سفر به ایران دارند، 
مسئله تازه ای نیست و پمپئو از سر استیصال 
و ناچاری سعی می کند سیاست موهوم فشار 
حداکثری واشنگتن را به هر طریقی پیگیری 
نماید. سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد 
علت انجام این ســفر آن هم در این مقطع 
زمانی هم گفته اســت: همان طور که قباًل 
هم گفته شــده تاکنون دو مورد تراکنش از 
طریق کانال ســوئیس انجام شده است. این 
ســفر فرصتی برای تبادل نظر و همفکری 
دو کشــور برای فعال تر شــدن کانال مالی 
سوئیس و بررســی راهکارهای ممکن برای 

رفع مشکالت است.

قدس محورهای اصلی دیدارها و مذاکرات در سفر وزیر خارجه سوئیس به کشورمان را بررسی می کند

کانال سوئیس باز می شود؟

خطاب به گاوهای شــیرده ترامپ؛ ای آل ســعود و خلیفه و نهیــان / ای خود س
فروختگان ملحد و مســلمان نمای  بی ایمان / ای بانیان فروش ارض فلسطین به 
صهیونیست / ای کارگزاران مزدور رژیم اشغالگرقدس!؟ تعجیل درهالکتان نکنید! ای 
دشمنان امت و قرآن / ارض فلسطین از آن امت اسالم بوده و خواهد بود؛ دست و پا 
نزنید/ نابود می شود اشغالگر در آن!؟ عاقبت به دست جنود عبادالرحمن / این وعده 
خداســت به قرآن، شک نکن به زودی می رسد موعد آن / نابودی آمریکا واذنابش 

فرامی رسد، ان شاءاهلل  09150006196
آقا رئیس جمهور، پاسخگو باش! با 6 تا چک برگشتی به خاطر کرونا و تعطیلی س

محل کسب و کار، چگونه اجاره خانه، پول خورد و خوراک، قبض آب و برق و گاز را 
فراهم کنیم؟! 09150007752

واکنش ها به جدیدترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران

همکاری میان تهران و آژانس برای بهانه زدایی©
سیاست: »میخائیل اولیانوف«، نماینده روسیه 
در سازمان های بین المللی مستقر در وین در 
توییتی به همکاری ایران و آژانس اشاره کرد 
و آن را موجب ناامیدی کسانی دانست که به 
دنبال بحران سازی هستند. اولیانوف در این 
خصوص نوشت: از گزارش های دریافتی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی مشخص شده که ایران 
)روند( دسترسی به مکان های تعیین شده از سوی آژانس را آغاز کرده است. کسانی که به 
دنبال ترتیب دادن یک بحران درباره این موضوع بودند، احساس ناامیدی زیادی می کنند. 

روح همکاری بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و تهران غالب شد.
وی پیش از این از درز سریع گزارش محرمانه این نهاد بین المللی به رسانه ها انتقاد کرده 
بود. اولیانوف در توییتر نوشت: »مانند همیشه، گزارش محرمانه مدیر کل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در خصوص ایران اندکی پس از توزیع در میان اعضای شورای حکام به سرعت 
به رسانه ها درز پیدا کرد. شرم آور است. وجه مثبت ماجرا آن است که همکاری خوب میان 

ایران و آژانس بار دیگر برای عموم تأیید شد«.

تحلیل البی ضدایرانی در مورد گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی»
از ســوی دیگر، به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، عضو ارشد البی »اتحاد علیه ایران 
هســته ای« گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی را نشان دهنده تالش ایران برای 
اجتنــاب از اختالف با اعضای برجام ارزیابی کرد. جیســون برداســکای با درج گزارش 
خبرگزاری آسوشیتدپرس در خصوص گزارش آژانس در موضوع ایران در حساب توییتری 
خود آورد: جالب است گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید ذخایر آب 
سنگین ایران کاهش یافته و اکنون به محدوده برجام بازگشته است. این )مسئله( در کنار 
فراهم کردن دسترسی های پادمانی آژانس به دو سایت هسته ای )ایران(، نشان می دهند 
تهران در تالش است تا )در بحبوحه تقالی آمریکا برای فعال سازی مکانیسم ماشه( دست 
کم از اختالف پیدا کردن با دیگر اعضای برجام اجتناب کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در جدیدترین گزارش خود که روز جمعه در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفته، تأیید 
کرده میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران افزایش یافته است. در گزارش آژانس تصریح 
شده میزان این ذخایر در حال رسیدن به ۲۰۱۵ کیلوگرم است که نسبت به گزارش قبلی 
این نهاد بین المللی ۵۳۴ کیلوگرم افزایش یافته است. در این گزارش تصریح شده میزان 
ذخایر آب سنگین ایران به کمتر از ۱۳۰ تُن رسیده که میزان ذخایر مجاز برای این مواد 
ذیل توافق هسته ای برجام است. بدین ترتیب میزان ذخایر آب سنگین ایران برای نخستین 
بار پس از اعالم کاهش تعهدات این کشور به مفاد توافق هسته ای در محدوده مجاز در 
برجام قرار گرفته است. برپایه گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، آژانس اتمی همچنین 
گفته میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بیش از ۱۰ برابر میزان مجاز در برجام رسیده 
است. مسئله دیگر در گزارش این نهاد بین المللی، اجازه ایران برای دسترسی به دو سایت 
اســت. آژانس اتمی در گزارش خود مدعی شده ایران اجازه دسترسی به یکی از این دو 
سایت برای نمونه برداری های محیطی را داده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی 
شــده بازرس های این سازمان در روزهای آینده در ماه سپتامبر و در تاریخی که بر سر 
آن با ایران توافق حاصل شده، از سایت دیگر هم دیدن و نمونه برداری انجام خواهند داد.

غریب آبادی: فرقی با گزارش های قبلی ندارد»
کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین با 
اشاره به انتشار گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد راستی آزمایی اجرای 
برجــام در ایران، اظهار کرد: این گزارش تفاوت محتوایی چندانی با گزارش قبلی آژانس 
ندارد و در واقع، برخی اطالعات فنی را به روزرسانی کرده است، به گونه ای که در بردارنده 
اطالعات الزم در خصوص اقدام های ایران در اجرای تصمیمات پیشــین خود در جهت 

توقف بخشی از تعهدات خود تحت برجام است.

نتایج سفر گروسی به تهران»
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، چهارشنبه گذشته در پایان سفر مدیرکل آژانس 
به تهران و انجام مذاکرات با مقامات ایران، توافق کردند تا همکاری های خود را بیش از 
پیش تقویت کنند و اعتماد متقابل را به منظور تسهیل اجرای کامل موافقت نامه جامع 
پادمان و پروتکل الحاقی به آن، که از ۱6 ژانویه ۲۰۱6 به صورت موقت توسط ایران در 
حال اجراست، ارتقا بخشند. در این بیانیه آمده بود؛ پس از مشورت های فشرده دوجانبه، 
ایران و آژانس در خصوص حل و فصِل توأم با حسن نیت موضوعات مشخص شده توسط 
آژانس در ارتباط با اجرای پادمان به توافق رسیدند. در این ارتباط، ایران به طور داوطلبانه 
به دو مکان مشخص شده توسط آژانس دسترسی داده و فعالیت های راستی آزمایی آژانس 

را برای حل و فصل این موضوعات تسهیل خواهد کرد.

انگلیس بدهی خود به ایران را پذیرفت©
ایسنا: وزیر دفــاع انگلیس با تأیید بدهی 
کشورش به ایران بر سر عدم تحویل تانک 
هــای چیفتن، گفت در تالش اســت این 
بدهی پرداخت شــود. به گزارش روزنامه 
گاردین، برای نخستین بار در دولت انگلیس 
بن والــس، وزیر دفاع این کشــور بدهی 
کشورش به ایران را بر سر خرید تانک های 
چیفتن تأیید کرد و با تالش برای مرتبط کردن این موضوع به زندانی بودن نازنین 
زاغری شهروند دو تابعیتی انگلیسی-ایرانی در ایران، گفت فعاالنه به دنبال پرداخت 
این بدهی به دولت ایران اســت و این موضوع می تواند به اطمینان حاصل کردن از 
آزادی شــهروندان دو تابعیتی انگلیسی از جمله نازنین زاغری در ایران کمک کند. 
والس به وکالی این خانواده ها اطمینان داد دولت انگلیس به دنبال مجرایی قانونی 
برای پرداخت این بدهی اســت. تأیید این بدهی در نامه ای به وکالی نازنین زاغری 
مطرح شده است. انگلیس  بر سر عدم تحویل تانک های چیفتن که در زمان حکومت 
محمدرضاشاه پهلوی از سوی ایران سفارش داده شده بود، تقریبا ۴۰۰ میلیون پوند 
به ایران بدهکار است. نه دولت انگلیس و نه دولت ایران به طور رسمی تأیید نکرده اند 
آزادی شــهروندان دو تابعیتی انگلیسی که در ایران زندانی هستند به عدم پرداخت 

این بدهی مرتبط است.

روایت سردار سپاه از پیغام محرمانه آمریکا به ایران©
خبرگزاری دانشجو: ســردار علیرضا افشــار گفت: آمریکا در پی حمله ایران به 
عین االســد از طریق عمان پیام فرستاد ایران اجازه دهد به یک نقطه غیرمسکونی 
با موشک شلیک کنیم، اما جمهوری اسالمی پاسخ داد اگر آمریکا هر حرکتی انجام 
دهد، ایران محکم تر پاســخ او را خواهد داد. ســردار علیرضا افشار معاون پژوهشی 
دانشگاه دفاع ملی در مصاحبه با »رادیو گفت وگو« در خصوص رونمایی از دستاورد های 
جدید نظامی ایران از راهبرد و نتایج دســتاورد های نظامی ایران گفت و اظهار کرد: 
نخستین نتیجه در خصوص دستاورد های نظامی کشور، بازدارندگی است؛ برای اینکه 
دشمنان ایران طمع تجاوز نداشته باشند باید قوی باشیم. بخشی از این قوی شدن 
مربوط به عوامل انسانی یعنی جامعه پایدار و مقاوم و شهادت طلبی است. وی با بیان 
اینکه بخش دیگر قوی شدن مربوط به تجهیزات مورد نیاز برای یک برنامه دفاعی 
است، اظهار کرد: روند رشد در همه بخش ها و در همه سطوح نظامی، دنیا را حیرت 
زده کرده است، زیرا آن ها گمان نمی کردند در شرایط تحریمی شدید، متخصصان 
و دانشمندان ایران فرایند رشد را با این سرعت زیاد طی کنند، به طوری که آمریکا 

جرئت تجاوز نداشته باشد.

اما و اگرهای بازگشایی مدارس©
آغاز ســال تحصیلــی بــرای نونهاالن و 
نوجوانان کشــور روزهای به یاد ماندنی و 
خاطره انگیزی است. الزمه پیشرفت کشور 
علم آمــوزی و تحصیل فرزنــدان این مرز 
و بوم اســت و آینده ایران را نســلی که از 
امروز فصل دیگری از کسب دانش را آغاز 

کرده اند، خواهند ساخت.
امســال 6 ماه پس از شــیوع کرونا و فراز 
و نشــیب های اقتصادی و اجتماعی ناشی 
با تصمیم های  از آن، بازگشــایی مدارس 
شتابزده و برخی ناهماهنگی ها و تناقض ها 
همراه بود که این روز را برای دانش آموزان 
و والدین آن ها چندان خوشایند و شیرین 
رقــم نزد. برخی از این اما و اگرها با تعمق 
و تدبیربیشــتر قابل پیشگیری بود تا فشار 
روانی و بالتکلیفی به جامعه تزریق نشود.

 ۱- هفته هاســت که مسئوالن آموزش و 
پرورش از بازگشایی ترکیبی مدارس سخن 
می گویند و تفاوت های آموزش در مناطق 
ســفید، نارنجی و قرمز راتشریح می کنند، 
اما ناگهان دو روز به بازگشــایی مدارس، 
اعالم بازگشایی حضوری مدارس موجی از 

نگرانی را در خانواده ها ایجاد کرد.
بســیاری از مدارس مناطــق قرمز آماده 
پذیرش دانش آمــوزان نبودند و خانواده ها 
نیزتمهیــدی برای حضــور فرزندان خود 
در مدرســه نیندیشــیده بودنــد. از همه 
مهم ترنگران ســالمت فرزنــدان خود نیز 

بودند؛ تکرار تصمیم کنکوری!
۲- میــزان ناهماهنگــی در حــدی بود 
که در شــب بازگشــایی مــدارس رئیس 
مرکــز هماهنگی حــوزه وزارتــی وزارت 
آموزش وپرورش از والدین خواســت صبح 
۱۵شــهریور پیش از حضور فرزندانشان با 
مدرسه تماس بگیرند و از باز بودن مدرسه 
مطمئن شــوند. چنین درخواستی -حتی 
اگر شدنی باشد- روایت آشکاربی برنامگی 

وشتابزدگی است.
۳- محوریــت آموزش حضوری همزمان با 
اعالم اجباری نبودن حضور دانش آموزان، 
از ناهماهنگی اســت که  نشــانه دیگری 
حاصلی جز سرگردانی در اردوگاه والدین 

ندارد.
۴- پایه اســتدالل بازگشــایی حضوری، 
مــدارس با کمتر از ۵۰ دانش آموز اســت 
که برمبنای آن بــرای مدارس پرجمعیت 
-که کم هم نیستند- همان نسخه پیچیده 
می شود. رعایت پروتکل های بهداشتی در 
مدارس پرجمعیــت ۴۰۰، ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ 
نفره با توجه به روحیــه دانش آموزان- به 
ویژه در مقطع دبســتان- واقعاً امکان پذیر 
نیســت. آیا توصیه رئیــس جمهور برای 
اعمــال مقــررات انضباطی نظیــر مراکز 
آموزش نیروهای مسلح در مدارس شدنی 

است؟ 
6- رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور 
که علت این تصمیم  برای او نامشــخص 
است در نامه ای به وزیر آموزش و پرورش 
می نویسد: »علت این تصمیم غیر منتظره 
هر چه هســت با شــرایط خطیر بیماری 
کرونا و ســالمت دانش آمــوزان و خانواده 
آن ها ســازگاری نــدارد و یقینــاً موجب 
تحمیل بیماران بیشتر بر جامعه پزشکی، 
پرســتاری و کادر درمان خواهد شد. شما 
بــه خوبی واقف اید که در شــرایط حضور 
دانش آموزان در مدرســه هــا به خصوص 
در پایه دبســتان با وجود ابالغ بخشنامه، 
امــکان عملــی و مطمئــن رعایت اصول 
ســه گانه محافظتی و بهداشــتی میســر 
نیســت«. در همیــن حال پزشــک فوق 
تخصص بیمارســتان مســیح دانشوری-
اصلی ترین مرکــز درمان بیماران کرونایی 
کشــور- می گوید: »ما صحنه های بســیار 
بسیار فجیع را در زمینه مرگ و میر کرونا 
دیده ایم که اگر این صحنه ها را مسئوالن 
می دیدنــد، اجازه بازگشــایی مدارس را 
نمی دادند«. این سخنان پزشکان متخصص 
و دســت اندکار بر نگرانی مردم نسبت به 

سالمت خود و فرزندانشان می افزاید.
مجموعه اما و اگرهای بازگشایی مدارس، 
شــتابزدگی و عدم بررسی همه جانبه این 

تصمیم را به خوبی آشکار می کند.
انتظــار می رود مســئوالن وزارت آموزش 
و پــرورش بــا ارزیابی عواقــب احتمالی 
این تصمیم- کــه حداقل در یک احتمال 
می تواند فاجعــه بار باشــد- بایک توقف 
کوتاه به راه حل کم هزینه تری بیندیشند.

در این زمینه شاید یکی از بهترین شیوه ها 
گسترش مدرسه تلویزیونی در رسانه ملی، 
بهره گیری از فضای مجازی و سامانه شاد 
و برنامه ریزی برای رفع اشــکال حضوری 
هفتگــی بــرای دانش آموزان بــا رعایت 
زمان بندی و محدودیت تعداد دانش آموز و 
امکان نظارت دقیق مسئوالن و معلمان بر 

رعایت پروتکل های بهداشتی  باشد. 
هرگونــه تصمیم در مورد ســال تحصیلی 
جدید بایــد درکارنامــه وزارت آموزش و 
پــرورش »نمــره قبولی« بگیــرد. آموزش 
تعطیل شدنی نیســت اما »آزمون و خطا« 
در این مــورد می تواند خدای نکرده منجر 

به فاجعه شود.

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

در شرایط کنونی 
هیچ کشوری 
حاضر به انجام این 
ریسک نیست که 
در ارتباط با آمریکا 
و ایران به عنوان 
میانجی عمل کرده 
و اعتبار خود را زیر 
سؤال ببرد

بــــــــرش

سیاست: حســن روحانی دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با 
بیماری کرونا، گفت: به تعطیلی کشاندن کشور به بهانه مقابله با 
ویروس کرونا، خواسته دشمن و دستگاه های تبلیغاتی آن ها بود 
که ناکام ماندند. ما ویروس را قطعاً شکست می دهیم اما سالمت 
را با فعالیت در کنار رعایت همه دســتورالعمل های بهداشتی 
توأم می کنیم. به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
روحانی در برابر هم قرار دادن »جان و نان«، »سالمت و دیانت« و 
»سالمت و آموزش« را بار دیگر نادرست خواند و با تأکید بر اینکه 
تعطیلی مدارس راحت ترین راه است، اظهار کرد: مشکل و مسئله 
ما تنها یک ویروس نیست؛ مسئله اصلی حفظ سالمت جسم و 

روح مردم و تداوم زندگی و معنویت مردم است.

80 درصد مردم در محرم پروتکل های کرونایی را »
رعایت کردند

رئیس جمهــور با قدردانــی از رعایت دقیق دســتورالعمل های 
بهداشــتی در دهه نخست ماه محرم با استناد به گزارش وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، بر تــداوم اجرای دقیق 
دســتورالعمل های بهداشتی در مناســبت ها و مراسم عزاداری 
دهه های بعدی محرم و ماه صفر تأکید کرد. روحانی گفت: از همه 
بزرگان و مراجع و به ویژه از رهبر معظم انقالب که هم با زبان و هم 
با عمل مردم را راهنمایی و ارشاد کردند و همچنین صداوسیما و 
رســانه ها تشــکر می کنم. بحمداهلل عزاداری شکوهمند توأم با 
مراعات پروتکل ها اجرا و عملیاتی شــد و اینکه در اینجا گزارش 
شد 8۰ درصد جمعیت  در سراسر کشور پروتکل ها را به خوبی اجرا 
و عمل کردند، بسیار مهم بود. رئیس جمهور در ادامه به موضوع 
بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت: در هفت ماه سپری شده از 
آغاز شــیوع کرونا در بسیاری از کشورها تعطیل شدن مدارس و 
ماندن از روی اجبار فرزنــدان خانواده ها در منزل برای بچه ها و 
خانواده ها مشکالت روحی و روانی ایجاد کرده است. رفتن بچه ها 
به مدرســه و حضور در آن فضای اجتماعی یک رابطه زیبا بین 

خانه و مدرسه در راستای تعالی و تربیت فرزندان ایجاد می کند.

روحانی گفت: حضور در مدرســه صرفاً برای آموختن درس و 
دانش نیست، بلکه حضور در مدرسه سبب تربیت و فراگیری 
اخالق و مهارت های اجتماعی برای بچه ها می شــود؛ بنابراین 
تصمیــم بر این شــد که فعالیت مدرســه ها آغاز شــود، اما 
درعین حال از همه معلمان و مسئوالن مدارس و مراکز آموزشی 
اکیداً می خواهیم که حفظ سالمت دانش آموزان و فرزندان این 

مرزوبوم را در اولویت قرار دهند.

کالس های دانشگاه ها در صورت امکان حضوری باشد»
رئیس جمهور همچنین به اهمیت برگزاری کالس های حضوری 
در دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: کالس دانشگاه ها باید درجاهایی 
که امکان پذیر است حضوری و فعال باشد. روحانی گفت: امروز 
عمالً فعالیت مدارس و دانشــگاه آغاز شــد و حتماً در جلسه 
پنجشنبه این هفته با وزیر علوم صحبت می کنیم. دانشگاه ها باید 
آنجاهایی که امکان پذیر هست حضوری و فعال باشد، آنجاهایی 
که نمی توانند به صورت غیرحضوری کالس ها را برگزار کنند و 
البته موضوع خوابگاه ها نیز هست که باید برای رفع این مشکل 

طراحی هایی انجام گیرد.
رئیس جمهور با اظهار امیدواری نسبت به اینکه در مدارس نیز 
همچون کســب وکارها و ادارات، آمار رعایت دستورالعمل های 

بهداشــتی باالی 7۰ و 8۰ درصد باشد، افزود: درست است که 
قدرت و دانش بشر بی انتها نیست اما این نکته را نیز باید در نظر 
داشته باشیم که بشر محکوم به فنا نیست و باالخره واکسن و راه 

درمان این ویروس را پیدا می کند.
روحانی با بیان اینکه در هفت ماه سختی که با شیوع ویروس 
کرونا پشت ســر گذاشتیم تجارب ارزشــمندی نیز بدست 
آوردیم، اظهار کــرد: در این هفت ماه نه تنها آمریکا به عنوان 
یک دشمن شرور هیچ کمکی به ملت ایران نکرد، بلکه حتی 
کشــورهای دوست نیز پا پیش نگذاشتند تا با قبول خطر در 
این شرایط سخت کمکی به ایران کنند، در نتیجه ملت ایران 
به خوبی این نکته را دریافت که باید در این جهان فقط روی 

پای خودش بایستد.

کار بزرگ ملت ایران در تداوم گردش چرخ اقتصاد»
رئیس جمهور تصریح کرد: ملت ایران در ضمن مقابله با ویروس 
کرونا کار بســیار عظیم و بزرگی در عرصه تداوم گردش چرخ 
اقتصاد انجام داده و با وجود آنکه اقتصاد کشــورهای بزرگ در 
ماه های گذشــته نرخ رشــد منفی باالی ۱۰ درصد و حتی تا 
منفی ۲۰ درصد داشته اند، این رقم در ایران منفی ۱.7 درصد 

بوده است.
روحانی خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران در همه عرصه ها 
عملکرد درخشان و قابل مقایسه با پیشرفته ترین کشورهای جهان 
داشته و ازجمله در زمینه مقابله با بیماری و عملکرد موفق کادر 
درمانی نیز حتی از بسیاری کشورهای پیشرو و بزرگ در زمینه 
برخورداری از نظام های بهداشتی پیشرفته و فراگیر بهتر عمل 
کرده است. رئیس جمهور اظهار کرد: شایعاتی که ضدانقالب و 
دشمنان درباره خستگی و فرسودگی کادر درمان منتشر می کنند 
نیز به هیچ وجه صحیح نیست و اگرچه فشار کار روی کادر درمان 
کشورمان زیاد بوده، اما نیروهای بهداشتی و پزشکی کشورمان 
متعهدانه و مجاهدانه در سنگر حفاظت و صیانت از سالمت کشور 

ایستادگی و ازخودگذشتگی کردند.
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روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا:

در برابر هم قرار دادن »سالمت و آموزش« نادرست است

فارس: سفیر جمهوری اسالمی ایران در مسکو نسبت به آغاز هر چه 
سریع تر فرایند تولید مشترک واکسن کووید-۱٩ با همکاری صندوق 

سرمایه گذاری مستقیم روسیه ابراز امیدواری کرد. 
کاظم جاللی به تازگی در گفت وگوی مجازی با »کیریل دمیتریف« 
رئیس صندوق ســرمایه گذاری مســتقیم روسیه ضمن تبریک 
موفقیت های دولت روســیه در زمینه ســاخت و تولید واکســن 

کووید-۱٩، به گفت وگوی رؤسای جمهور و وزرای بهداشت دو کشور 
و توافق درباره همکاری های مشــترک دوطرف اشاره کرد. جاللی 
با اســتناد به نتایج دو نشست کارگروه واکسن و دارو بین انستیتو 
پاســتور و مرکز ملی گامالی روسیه نسبت به آغاز هر چه سریع تر 

فرایند تولید مشترک واکسن کووید-۱٩ ابراز امیدواری کرد. 
رئیس صندوق ســرمایه گذاری مستقیم روســیه نیز ضمن ابراز 

خرســندی از همکاری با کشورمان در زمینه ساخت و تولید انبوه 
واکســن کووید-۱٩ توضیحات مبســوطی درخصوص مراحل و 
چگونگی آغاز کار مشــترک ارائه کرد. جاللی همچنین پنجشنبه 
۲۳ مرداد ماه در گفت و گو با ســرویس خبری اســپوتنیک اظهار 
کرد: در زمینه مقابله با ویروس کرونا از ابتدای شــیوع این بیماری 

همکاری هایی بین ایران و روسیه شکل گرفت.
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گفت وگوی مجازی سفیر ایران با رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقیم  روسیه

امیدواری به آغاز تولید مشترک واکسن کرونا با همکاری روسیه

گامی برای افزایش همکاری دوجانبه
تحلیلگر مسائل کشورمان در گفت و گو با قدس سفر هیئت سوئیسی به تهران را در 
راستای افزایش تعامالت دوطرفه می داند. حسن السجردی در این باره عنوان کرد: 
سفر ایگنازیو کاسیس به تهران به نظر می رسد همان گونه که مقامات کشورمان به 
طور رسمی اعالم کرده اند در راستای افزایش همکاری های دوجانبه باشد. وی ادامه 
داد: سوئیس در گذشته همواره مواضع مثبتی در رابطه با ایران داشته و از آنجا که 
به عنوان حافظ منافع ایاالت متحده در کشــورمان هم شناخته می شود، این سفر 
قابل اهمیت است. مسلماً قسمت اعظم دیدار و گفت و گوها میان مقامات دو طرف بر 
موضوع افزایش تعامالت میان دو طرف تمرکز خواهد داشت، با این وجود برخی با 
توجه به جایگاه سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران معتقد هستند هیئت 

سوئیسی می تواند حامل پیامی از سوی آمریکا برای ایران باشد. 
السجردی در ادامه تصریح کرد: »برن« در گذشته تالش کرد با مطرح کردن کانال 
مالی ارتباطی اختصاصی خود با ایران، جایگاهش در عرصه سیاست خارجی را نشان 
دهد. هر چند این کانال مالی نتوانســته توقع جمهوری اســالمی در بحث مالی را 
برآورده کند، اما همچنان از اهمیت برخوردار است. در حالی که کانال مالی اروپا با 
ایران موسوم به اینستکس به واسطه وابستگی اتحادیه به ایاالت متحده عمالً هیچ 
کارایی نداشته، کانال مالی سوئیس حداقل شاید بتواند در حوزه بشردوستانه مؤثر 
واقع شود. وی در انتها افزود: با توجه به اینکه آمریکا در فعال کردن مکانیسم ماشه 
و رویارویی ایران با کشــورهای طرف برجام روبه رو هست به نظر نمی رسد سوئیس 
بتواند در این حوزه چندان ورود کند، ولی این کشور همچنان تالش دارد در تنش 

میان تهران و واشنگتن بیشتر نقش آفرینی کرده و تأثیرگذار باشد.



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

 آزمون مجازی پایان دوره آموزشی کرسی نهج البالغه برگزار شد   آستان نیوز:  این آزمون، به همت واحد آموزش اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی صبح روز پنجشنبه 13 شهریور با حضور جمعی 
از شرکت کنندگان در نخستین دوره آموزشی کرسی نهج البالغه برگزار شد. گفتنی است؛ به شرکت کنندگانی که در این آزمون نمره قبولی را کسب کنند، گواهی دانش افزایی از سوی اداره علوم قرآنی آستان قدس 

رضوی اعطا خواهد شد. دومین دوره آموزشی کرسی نهج البالغه نیز از روز یکشنبه شانزدهم شهریورماه در فضای مجازی و در کانال تلگرامی زندگی برمدار قرآن این اداره برگزار خواهد شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی خبر داد

 70 هزار خانوار کم برخوردار سراسر کشور©
 بر سر »سفره مهربانی 3« می نشینند

آستان: مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی 
ضمن اعــام طرح هــای مختلف این 
مجموعه، از اجرای مرحله ســوم طرح 
»سفره مهربانی« با محوریت توزیع نان 
متبــرک رضوی بین 70 هــزار خانوار 
کم برخوردار سراسر کشور در مدت سه 
ماه خبر داد. محمدحسین استاد آقا با 
اشاره به شاخص ترین برنامه در دست 

اقدام این بنیاد، گفت: یکی از اقدام های محوری بنیاد کرامت رضوی اجرای طرح 
»سفره مهربانی 3« با موضوع توزیع نان متبرک رضوی است.  وی با اشاره به نحوه 
اجرای این برنامه اظهار کرد: از دهه دوم ماه محرم به مدت سه ماه برای 70 هزار 
خانوار در سراسر کشور نان توزیع خواهد شد و این نان متبرک حضرت رضا)ع( 
میهمان سفره های آن ها خواهد شد. استادآقا به تداوم طرح »نسیم مهر رضوی« در 
بیمارستان های درگیر درمان بیماران مبتا به کرونا سراسر کشور نیز اشاره کرد 
و گفت: در مرحله نخست این طرح، در 327 بیمارستان کشور، 150 هزار پرس 
غذای متبرک حضرت رضا)ع( و نیز 77 هزار بسته نبات، نمک و گاب متبرک 

بین کادر درمانی بیمارستان ها توزیع شده است.
وی با اشاره به موج جدید شیوع ویروس کرونا، در رابطه با مرحله دوم اجرای این 
طرح توسط خادمان و خادمیاران رضوی در استان ها گفت: در جریان اجرای این 
طرح که از دهه والیت آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه دارد، ضمن قدردانی از 
خدمات کادر درمانی، غذای حضرت رضا)ع( به همراه یک پرچم اهدایی آستان 

قدس رضوی بین بیمارستان های درگیر کرونا توزیع خواهد شد.

مسئول سازمان لیگ ضمن قدردانی از آستان قدس رضوی:

 ورزشگاه امام رضا j  از گزینه های©
 مسابقات آسیایی خواهد بود

آستان: سهیل مهدی، مسئول سازمان لیگ باشگاه های کشور از میزبانی شایسته 
آســتان قدس رضوی در ســری مســابقات جام حذفی فوتبال کشور قدردانی 
کرد. دیدار فینال جام حذفی باشــگاه های کشور میان دو تیم استقال تهران و 

تراکتورسازی تبریز پنجشنبه هفته گذشته در ورزشگاه امام رضا)ع( برگزار شد.
میزبانی شایسته ورزشگاه امام رضا)ع( در رقابت های کشوری و همچنین تمهیدات 
فرهنگی در نظر گرفته شــده در این زمینه سبب شد از همان ابتدا مشهد یکی 

از گزینه های اصلی سازمان لیگ برای برگزاری دیدار پایانی جام حذفی باشد.
سهیل مهدی در مورد کیفیت میزبانی ورزشگاه امام رضا )ع( در دیدار پایانی جام 
حذفی می گوید: دوستان و همکاران ما در مجموعه آستان قدس رضوی و به ویژه 
بخش تربیت بدنی و مسئوالن ورزشگاه امام رضا)ع( از بدو امر میزبانی این رقابت 
حساس، همکاری خوبی را با ســازمان لیگ صورت دادند.وی خاطرنشان کرد: 
عــاوه بر این همواره برگزاری بازی ها در جوار بارگاه منور رضوی، دارای برکات 
معنوی خاصی اســت و همواره شــاهد بوده ایم که آستان قدس رضوی تدارک 
برنامه های خاص فرهنگی متناسب با شرایط و اقتضائات زمانی را نیز در دستور 
کار قرار داده و در فینال جام حذفی نیز با توجه به همزمانی آن با ایام عزاداری 

اباعبداهلل)ع( این برنامه ها اجرایی شد. 
وی با اشاره به اینکه ورزشگاه امام رضا)ع(، استادیومی زیبا و باامکانات و مجهز است 
تصریح می کند: این مسئله در کنار کیفیت مناسب چمن همواره بر کیفیت بازی ها 
افزوده و تاکنون شاهد بوده ایم بازی های خوبی در این استادیوم رقم خورده است.

بازدید وزیر ورزش از »موزه ورزش« تربیت بدنی ©
آستان قدس رضوی

آستان: وزیــر ورزش و جوانان از 
»موزه ورزش« مؤسسه تربیت بدنی 
آســتان قدس رضوی بازدید کرد. 
مسعود سلطانی فر در سفر خود به 
شهر مشهد و تشرف به حرم مطهر 
حضرت رضا)ع(، پس از برگزاری 
مسابقه نهایی جام حذفی فوتبال 

میان دو تیم تراکتورســازی و اســتقال، در موزه ورزش در محل استادیوم امام 
رضا)ع( حاضر شد. وی در این بازدید، ضمن اشاره به جایگاه ویژه استادیوم امام 
رضا)ع( به عنوان ورزشگاهی بی نظیر در سطح کشور از نظر تجهیزات و ظرفیت، 
موزه ورزش متعلق به این مؤسســه ورزشی را هم بسیار ارزشمند ارزیابی کرد. 
اهدای فرش نفیس تیم ملی ایران در جام جهانی 2018 روســیه به موزه ورزش 

تربیت بدنی آستان قدس رضوی یکی دیگر از بخش های این دیدار بود.

کتاب »امنیت سیاسی در اندیشه مقام معظم رهبری« ©
منتشر شد

آستان: تازه ترین اثر به نشر)انتشــارات آستان قدس رضوی( با عنوان »امنیت 
سیاسی در اندیشه مقام معظم رهبری« منتشر و روانه بازار کتاب شد. این اثر از 
دریچه اندیشه مقام معظم رهبری مفهوم امنیت سیاسی را در دو سطح امنیت 

ملی و امنیت انسانی بررسی می کند.
بر اســاس این کتاب، در بررسی های مبتنی بر تعاریف علمی و مفاهیم امنیت 
سیاسی، اندیشــه رهبر معظم انقاب در دو سطح امنیت ملی و امنیت انسانی 
قابل تفکیک است. امنیت سیاسی در سطح ملی، ناظر بر حفظ نظام اسامی و 
پایگاه مردمی آن اســت و در امنیت انسانی، متضمن برخورداری ملت از حقوق 
مدنی و سیاســی خود اســت. از جمله این حقوق مدنی و سیاسی می توان به 
امنیت انتخابات، حق رأی و تعیین سرنوشت، نامزد شدن در انتخابات و انتخاب 
شدن؛ آزاد اندیشی و امنیت عقیده و بیان، آزادی های قانونی در صحنه سیاست، 
امنیت فعالیت احزاب و گروه ها، امنیت فعالیت مطبوعات و رسانه ها و نیز امنیت 
قومیت های ملی و اقلیت های مذهبی اشاره کرد.از آنجا که شاخص های برشمرده 
در اندیشــه مقام معظم رهبری، از موضوعاتی اســت که می توان اثرات آن را در 
صحنه اجرا بر روند پیشرفت و ثبات سیاسی، مشارکت مردمی و استحکام پایه های 
مردم ساالری دینی و تأمین امنیت ملی مشاهده کرد، علی قاسمی و زهیر قاسمی 
نویسندگان این اثر سعی کرده اند زمینه آشنایی بیشتر و عمیق تر همگان را با ابعاد 
اندیشه رهبر معظم انقاب در باب امنیت سیاسی فراهم کنند. این اثر در چهار 
گفتار پیشینه و مبانی نظری امنیت، مفهوم امنیت سیاسی، امنیت سیاسی در 
اسام و امنیت سیاسی در اندیشه مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
تنظیم شــده اســت و در قطع رقعی و 134 صفحه با قیمت 180 هزار ریال در 

فروشگاه های کتاب و محصوالت فرهنگی به نشر به عاقه مندان عرضه می شود.

با رویکرد ایجاد اشتغال پایدار و متناسب با منطقه ایجاد می شود

شبکه تولید و پشتیبانی دام سبک در شهرستان سرخس©
آستان: مدیر پیشرفت منطقه ای و عضو هیئت  مدیره مؤسسه عمران و توسعه 
رضوی گفت: در آینده ای نزدیک شــبکه تولید و پشتیبانی دام سبک به همت 
این مجموعه و همچنین مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در شهرستان 
ســرخس ایجاد می شود. محمدمهدی زردوزنیا بیان کرد: شهرستان سرخس با 
حدود 600 هزار دام ســبک، 5 هزار بهره بردار و تولید ساالنه 5 هزار تن گوشت 

قرمز، ظرفیت باالیی در پرورش دام سبک دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخشی از جامعه هدف در این شهرستان به دامپروری 
مشغول هستند اما به دلیل توانایی مالی کم و دانش پایین، در تأمین نهاده های 

باکیفیت یا خدمات جانبی مناسب، نمی توانند بهره وری مطلوبی داشته باشند.
مدیر پیشرفت منطقه ای مؤسسه عمران و توسعه رضوی افزود: بخش دیگری نیز 
به دلیل سابقه خانوادگی یا بستر منطقه، عاقه مند به ورود به دامپروری هستند؛ 
به همین منظور، این مجموعه در گام اول شناسایی این افراد و اهلیت سنجی فنی 

و مالی آن ها را برای پشتیبانی در دستور کار دارد.
وی با اشاره به مراحل اجرای این پروژه تصریح کرد: پس از شناسایی جامعه هدف، 
الزم است برنامه پشتیبانی از آن ها در قالب تأمین دام مناسب منطقه، جیره بندی 
غذایی، تأمین خوراک دام، ارائه خدمات بهداشــتی و پزشــکی و مشــاوره های 
موردنیاز ارائه شود.زردوزنیا ادامه داد: در این خصوص، شناسایی و تحلیل وضعیت 
موجود جامعه هدف، از طریق تیم های تسهیلگری و پشتیبانی از دامپروری ها از 

طریق مؤسسه دامپروری آستان قدس رضوی انجام می شود.

در  کاشانی    مروج  قدس/محمدحسین   
مردادماه سال جاری در جلسه ای با حضور رئیس 
دانشگاه علوم اسامی رضوی و برخی از استادان 
و کارشناسان مرتبط با حقوق جزا و جرم شناسی 
وقف  ترمیمی،  عدالت  همچون:  مفاهیمی  و.... 
این دانشگاه،  ترمیمی و شهرترمیمی در محل 
مورد نقد وبررسی قرار گرفت که به نوبه خود 
نگاهی تازه به عدالت ترمیمی با نگاه نواندیشانه 

به نهاد وقف است. 
که  آنچه  مطابق  موضوع  این  بررسی  طرفی  از 
مورد نظرحاضران در این جلسه بوده است، ارائه 
راهکارهایی از نگاه نواندیشانه به وقف ترمیمی 
برای جلوگیری از وقوع جرم و بزه به شمار می آید. 
االسام  با حجت  گفت وگو  در  بهانه  همین  به 
والمسلمین »دکتر محمدباقر گرایلی« که دراین 
مفاهیم  این  بررسی  به  داشت  حضور  جلسه 
دکترای  مقطع  آموخته  دانش  وی  پرداختیم. 
رشته حقوق جزا وجرم شناسی از دانشگاه علوم 
اسامی رضوی وعضو هیئت علمی گروه حقوق 

جامعه المصطفی العالمیه است.

برای    زمینه هایی  پیش  دکتر! چه  آقای 
بررسی مفاهیمی همچون عدالت ترمیمی، 
وقف ترمیمی، شهر ترمیمی و... باید مورد 

توجه قرار گیرد؟
موضوع اصلی که باید به آن توجه داشت، بررسی 
وقف ترمیمــی و رابطه آن با شــهر ترمیمی و 
تأثیر آن بر پیگیری و کنترل جرم و آسیب های 
اجتماعی اســت. اما پیــش از ورود به بحث در 
راســتای تنویر اذهان و به عنــوان مقدمه، الزم 
است چند اصطاح تبیین شود. جرم، رفتارخاف 
شاخصه های اخاقی جامعه و نقض قوانین است 
و قدمتی به طول تاریخ بشــر دارد. بســیاری از 
افراد جامعه اقدام به نقض مقررات قانون و نقض 
هنجارهای جامعه می کنند و در مقابل، حاکمیت 
در راســتای ایجاد امنیت بر اساس مبانی دینی 
یا عقایی یا بر اساس قرارداد اجتماعی درصدد 
پیشــگیری از این هنجار شــکنی و کنترل آن 
برمی آید تــا بتواند به وظایــف حاکمیتی خود 
عمل کند. در کنار جرم می توان از آســیب های 
اجتماعی نام بــرد که می تواند منجر به پرورش 
بستری برای ارتکاب جرم شود. آسیب هایی مانند 

طاق، فقر، عدم آموزش و....
در طول تاریخ، تفکر غالب بر جوامع بشری برای 
پیگیری و کنترل جرم و آســیب های اجتماعی 
عمدتاً پیشــگیری و کنتــرل از طریق عدالت 
کیفری بوده اســت که از زمان پیش از تحوالت 
کیفری تا چند دهه پیش به عنوان مهم ترین یا 
تنها راه، استفاده می شــده و به عبارت دیگر با 
توجــه به اینکه مجرم ســود و لذت غیر قانونی 
از جامعه برده اســت، باید مکافات عمل خود را 

تحمل کند.
در کمتــر از نیم قرن اخیر حدود دهه 70 و 80 
میادی دانشمندان حقوق با بررسی ها و ارزیابی 
سیستم عدالت کیفری بر اســاس نرخ ارتکاب 
جرایم و میــزان افزایش آن و نرخ تکرار جرم به 
این نتیجه مهم دست یافتند که سیستم عدالت 
کیفری در پیشــگیری و کنترل جرم موفقیت 
نسبی داشــته، ولی موفقیت آن مطلوب نبوده 
است. در ضمن عدالت کیفری بزهکار محور بوده 
و صرفاً نگاه مکافاتی و اصاحی به بزهکار داشته 
اســت، در حالی که جرم دارای مثلث »بزهکار«، 
»بزه دیده« و »جامعه« اســت، بــه عبارت دیگر 
وقتی جرم ارتکاب پیــدا می کند، از یک طرف 
مجرم، ســود و لذت غیر قانونی بــرده و رفتار 
ضد اجتماعی از خود بروز داده اســت و از سوی 
دیگر، بزه دیده از جرم دچار صدمات جسمی و 
روحی شده اســت و از ناحیه سوم، نظم جامعه 
هم به خاطر ارتکاب جرم به هم خورده است که 
سیستم عدالت کیفری صرفاً بر مکافات بزهکار و 
اصاح و بازاجتماعی کردن وی تمرکز کرده و در 
این سیستم جایگاه رسمی برای بزهکار و جامعه 
اصالتاً دیده نمی شود، حتی در بعضی از الگوهای 

اصاح و تربیت در سیستم عدالت کیفری مانند 
الگوی بالینی، جایگاه ویژه به بزهکار داده شــده 
و در مقابــل، جایگاه بزه دیده و جامعه، تضعیف 
می شود و ازدیگر سو، در سیستم عدالت کیفری، 
نگاه خاصی به حوزه عوامل جرم زا و آسیب های 

اجتماعی نمی شود.
با توجه به دو نکته اساسی فوق، ناتوانی سیستم 
عدالت کیفری در پیشگیری و کنترل جرم و به 
حاشــیه رانده شــدن جامعه و بزه دیده در این 
سیستم در راستای تقویت پیشگیری و کنترل 
جــرم و حمایت از بزه دیــده و جامعه تفکرات 
نوینی پا به عرصه وجود نهاد. یکی از مهم ترین 
مکاتب و شــاید تأثیرگذارترین مکتب در دوران 
تحــوالت حقوق کیفری در ایــن زمینه عدالت 

ترمیمی است.

 مفاهیمی همچون عدالت ترمیمی، شهر   
ترمیمی و....به چه معناست و چه ارتباطی 
در زمینه رفع نقایصی که اشــاره کردید، 

دارند؟ 
 ابتــدا باید عدالت ترمیمی و رابطه آن با شــهر 
ترمیمی و در نهایت جایگاه وقف ترمیمی تبیین 
شود، ضمن اینکه آستان قدس رضوی به عنوان 
بزرگ ترین نهاد موقوفاتی دنیا در کنار خدمات 
بســیار ارزنــده در حوزه های مختلــف، چگونه 
می تواند در رابطه بــا عدالت ترمیمی تأثیرگذار 

باشد؟
 عدالــت ترمیمی فرایندی اســت برای جبران 
جمعی صدمات وارده به تمام طرف هایی که به 
نوعی ســهمی در ارتکاب جرم داشته اند؛ شامل: 

»بزهکار«، »بزه دیده« و »جامعه«. 
در رابطــه با عدالــت ترمیمی باید ســه نکته 
مورد توجه قرار گیرد: »ضــرر و زیان«، »جبران 
ضرروزیــان اعم از زیــان وارده به بــزه دیده یا 
جامعه« و »مشــارکت جمعی در ترمیم نظم از 
دســت رفته«. به عبارت دیگر بــا ارتکاب جرم، 
نظم حاکم بر جامعه از بین می رود و رابطه بین 
بزهکار، بزه دیده و جامعــه به هم می خورد در 
این بین عدالت ترمیمی ســعی دارد با تکیه بر 
توانمندی جامعه مدنی بدون دخالت سیســتم 
عدالت کیفری نظم برهم خورده جامعه را ترمیم 

کرده واحیا کند. 
در ســال های اخیر نــگاه جدیدی بــه عدالت 
ترمیمی از ســوی اســتادان ارائه شده است، در 
این باز تعریف انجام شده ازعدالت ترمیمی، تمام 
ارکان جامعه مدنی و جامعه محلی در راســتای 
پیگیری و کنترل جرم و آســیب های اجتماعی 
بــه عنوان یک وظیفه اجتماعــی دارای وظیفه 

خواهند بود، به عبارت دیگر، 
دراین باز تعریف، تمام شهر و 
نهادهای آن درگیر پیشگیری 
و کنترل جرم می شــوند تا 
میزان ضرر و زیان حاصل از 

جرم به حداقل برسد.
حــاال و پــس از بیــان این 
توضیــح ، می توان به مفهوم 
پرداخت.  ترمیمــی  شــهر 
در بــاز تعریف بیان شــده 
ازمفهوم عدالت ترمیمی، تمام 
اعضای جامعه مدنی شــامل 
پاســگاه،  دادســرا،  دادگاه، 
مدرسه، مســجد، شهرداری، 
آتش نشانی با مفهوم ترمیمی 
خواهند بــود وحتی محله و 
منطقه، وقف و غیره ... تبدیل 
به نهاد ترمیمی می شــوند و 
برای خــود وظیفه ترمیمی 
قائل انــد و تــاش می کنند 
حتــی االمــکان عملکــرد 
ترمیمی داشته باشند.در شهر 

ترمیمی تاش بر این نقطه متمرکز می شــود تا 
تعقیب کیفری به حداقل رسانده شود و نهادهای 
مدنی به صــورت جمعی اقدام به جبران ضرر و 

زیان و ترمیم نظم از دست رفته نمایند.

جایگاه وقف به عنوان یک نهاد شرعی   
و فقهی در مفهوم عدالت ترمیمی و وقف 

ترمیمی چگونه است؟
پیش از ورود به اصل موضوع، این نکته قابل ذکر 
است که وقف نهادی است که از یک مثلث شامل: 
»واقف«، »متولی« و »موقوف علیهم« تشکیل شده 
است که هر یک ازآن ها وظیفه خاصی را برعهده 
دارند و از طرف دیگر، با توجه به انعطاف پذیری 
که در ســاحت نیات واقف وجود دارد، می توان 
نهاد وقف را ترمیمی ترین نهاد فقهی دانســت. 
وقف این ظرفیت را دارد که در تمام حوزه هایی 
که به شــکلی در جامعه با کاستی مالی مواجه 
هستند، کمک کرده و این کاستی را جبران کند.

در حــال حاضر وقف های بســیار»جزیی نگر« و 
درعین حال ســودمند به حــال جامعه در بین 
موقوفات دیده می شوند، مثاً: وقف برای تأمین آب 
شرب مربوط به یک مکان و محلی خاص یا مربوط 
به حرم مطهر یا وقف برای تنقات کودکانی که 
در مراســم عزاداری سید و ساالر شهیدان حاضر 
می شــوند تا خاطره خوبی ازاین مراســم داشته 
باشند یا وقف کفش برای زائرانی که کفش هایشان 

مفقود می شــود و یا وقــف ایتام، 
وقف روشنایی حرم، وقف عزاداری 
یا گردهمایی مدیران شــهری و یا 
وقف دبیر ســهرابی در چناران که 
خاص زایشــگاه بیمارســتان امام 
رضا )ع( اســت یا وقف آشــتیانی 
مخصــوص بیمــاران بی بضاعــت 
و.... رضــا)ع(  امــام  بیمارســتان 
ســو  یــک  از  موقوفــات  ایــن 
انعطاف پذیری نیت وقف را نشان 
داده و از سوی دیگر نگاه تیزبینانه 
و همراه با بصیــرت متولیان امر و 
متولیان فرهنگی را نشان می دهد 
که با توجــه به شــرایط جامعه، 
نیات واقف متناســب با هر زمان 
را تبلیــغ و ترویــج می نموده اند.

 در حــال حاضر نیز بــا توجه به 
شــرایط زمان و مکان و با رعایت 
ماهیــت مبارک و شــرعی وقف، 
می تــوان نیــات جدیــدی را در 
اجتماعی  آســیب های  رفع  حوزه 
جــرم  کنتــرل  و  پیگیــری  و 
بــه واقفــان و خیــران عزیــز ارائــه کــرد.
در راستای ترمیمی کردن وقف، می توان در یک 
تقســیم بندی، وقف را به» وقف های ابتدایی« و 

»وقف های موجود« تقسیم کرد.
در وقــف ابتدایی، با جهت دهــی نیت واقفان 
در وقف هــا می تــوان بســیاری از الزامــات و 
نیازمندی های حوزه پیشگیری و کنترل جرم و 

آسیب های اجتماعی را تقویت کرد. 
امــروزه در حوزه میانجیگری کیفــری، اطفال 
بزهــکار، محله های جرم خیز، زنان سرپرســت 
خانوار، جرایم غیرعمد، اختاف های خانوادگی 
منجر به ارتکاب جــرم، فرزندان طاق و عوامل 
مؤثــر بر طاق و موارد مشــابه، می توان با ارائه 

نیت های جدید از این جرایم پیشگیری کرد. 
به عنوان مثال در اسام، توبه و کمک به مرتکب 
جرم و گناه برای بازگرداندن وی از گناه و اصاح 
ذات البین دارای ثواب بسیار بوده و آثار دنیوی و 

اخروی بی شماری دارد.
 حضــرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب)ع( در 
وصیت نامه معروفشــان که اصبغ بن نبات آن را 
نقل می کند، می فرمایند: حســن و حسین شما 
و تمام فرزندانم و تمام کســانی که نامه من به 
دســت آن ها می رســد را به اصاح ذات البین 
توصیه می کنم، ســپس حضرت ادامه می دهند: 
یک اصاح ذات البین و ترمیم نظم به هم خورده 
اجتماعی از تمام نمازها و روزه های مســتحبی 

ثواب بیشتری دارد. )نهج الباغه نامه 47(.
 در روایتی دیگر مفضل بن عمر یکی از اصحاب 
امام جعفرصادق)ع( در خیابان شــاهد درگیری 
بین دو نفر از شــیعیان بــوده و آن ها را به خانه 
خودش دعــوت کرده و با 400 درهم بین آن ها 
صلح برقرار می کند و در پایان می گوید: این پول 
تنخواهی است که امام جعفرصادق )ع( در اختیار 
من قرار داده اند که اگر بین شــیعیان اختاف 
مالــی بود و بــا مقداری ســرمایه اختاف رفع 
می شود، من از سرمایه آن حضرت هزینه نمایم. 
در این روایت، امام ششم حضرت امام صادق )ع( 
دو چیز را به مفضل توصیــه کردند: اول اینکه 
میانجیگری کنی و اصــاح ذات البین نمایی و 
بعد از محل ســرمایه امام صادق )ع( هزینه این 
میانجیگری پرداخت شود.)بحار االنوار جلد 47 
حدیــث6(. این دو روایت کامًا نمایانگر رویکرد 

وقف ترمیمی است در نگاه اهل بیت)ع(. 

به نظر شما چگونه با استفاده از مفهوم   
آســیب های  جلو  می توان  ترمیمی  وقف 

اجتماعی را گرفت؟
در ادامه توضیحات پرسش قبلی باید به وقف های 
موجود هم پرداخته شود. »وقف های موجود« را 
می توان به »وقف عام« و»وقف خاص« تقسیم کرد.

وقف خاص، وقفی است که واقف بر مورد خاصی 
تمرکز کرده و نمی توان ازمسیر تعیین شده آن 
عدول کرد. به عنوان مثال: نیت واقف در زمینه 
کمک به ایتام یا تأمین آب شرب محل خاصی بوده 
یا مصرف موقوفه در عزاداری حضرت ابا عبداهلل 
الحسین )ع( و... که این موقوفات، قابلیت تغییررا 
نداشــته و بر اساس مبانی شرعی و قانونی الزاماً 
باید براساس نیت واقف و در مسیر آن هزینه شود.
اما وقف عام، موقوفاتی است که واقف صرفاً نیت 
خیرخواهانه داشته است و محل خاصی را برای 
هزینه کرد و مصرف موقوفه، مشخص نکرده است. 
یکی از بهترین مسیرها برای هزینه این موقوفات، 
نجــات گنهکاران و مجرمان از ورطه های جرم و 
گناه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی است .

از منابع اســامی چنین اســتفاده می شود که 
حضــرت پیامبراکــرم)ص( که رحمــت برای 
جهانیــان اســت ، همیشــه و تا لحظــه آخر 
عمرمبارک و شریفشان، نگران قشر آسیب پذیر 
و گنهکار جامعه بوده اند وبرای رفع این نگرانی 
خداوند متعال آیه پنجم از سوره مبارکه ضحی 
را نــازل کرد »و لســوف یعطیک ربک فترضی« 
در لحظات آخر عمر شــریف پیامبر)ص( وقتی 
خداوند نگرانی پیامبر را مشــاهده کرد از پیامبر 
ســؤال شــد: نگران چه هســتند؟ پیامبر)ص( 
فرمودند: نگران گنهکاران امتم هستم . این آیه 
به پیامبراسام)ص( عرضه شد: فردای قیامت به 

قدری از امت تو می بخشیم تا راضی شوی.
نگرانی پیامبر و آیه ای که به ایشان عرضه شد، 
نشــان دهنده آن است که وقف یکی از بهترین 
مســیرها برای واقفان ابتدایی در جهت کمک 
به کنترل و پیشــگیری از جرم و آســیب های 
اجتماعی اســت و همچنیــن در وقف های عام 
هــم یکی از بهترین محل ها بــرای هزینه کرد 
پرداختن به کنترل وپیشــگیری از جرم و گناه 

و بزه است.
امروزه بسیاری از اقشار آسیب پذیر وجود دارند 
که در معرض ارتکاب جرم بوده و یا ممکن است 
در گروه بزه دیدگان قــرار گیرند که می توان با 
اندک هزینــه ای آن ها را از این ورطه خطرناک 
نجــات داد و مهم ترین عنصر رشــد جامعه که 
نیروی انســانی است را از این طریق تقویت کرد 
و بــه تبع آن، امنیت اجتماعی جامعه را باال برد 
و به وسیله وقف می توان بسیاری از آسیب های 

اجتماعی را کنترل کرد. 
بنابرایــن واقفــان، خیران ونیکــوکاران جامعه 
می توانند با نگاه دینی ومذهبی و درعین حفظ 
اصالت و ماهیت وقف، نیات خیرخواهانه خود را 
در مسیر رفع مشکات جامعه و اقشار آسیب پذیر 

تقویت و اجرا کنند.

امروزه در حوزه 
میانجیگری 

کیفری، اطفال 
بزهکار، محله های 

جرم خیز، زنان 
سرپرست خانوار، 

جرایم غیرعمد، 
اختالف های 

خانوادگی منجر 
به ارتکاب جرم، 

فرزندان طالق 
و عوامل مؤثر 

بر طالق و موارد 
مشابه، می توان 
با ارائه نیت های 

جدید از این جرایم 
پیشگیری کرد 

بــــــــرش

عضو هیئت علمی گروه حقوق جامعه المصطفی تبیین کرد  

جایگاه »وقف ترمیمی« در جرم زدایی

خـــبر
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آستان: مراسم غنچه های حسینی، شکوفه های رضوی با حضور معاون وزیر و مدیر 
کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در جوار حرم مطهر امام رضا )ع( برگزار شد. 
در این آیین 50 دانش آموز مشهدی به نمایندگی از 142 هزار دانش آموز کاس 
اولی کشور با رعایت تمامی پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی ،سال جدید 

تحصیلی را از جوار بارگاه ملکوتی امام مهربانی )ع( آغاز کردند.

قاب رضوی

غنچه های حسینی، شکوفه های رضوی

عکس ها: مسعود نوذری/ عکس رضوی



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

روزنامـه صبـح ایـران 4

 بی خبری فیلسوفان مسلمان از تحوالت فلسفی دنیا، قلمرو فلسفه اسالمی را محدود کرده است  اندیشه: محمد فنایی اشکوری، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( 
درباره فلسفه اسالمی و نیازهای معاصر به مهر گفت: مهم ترین اشکال فلسفه اسالمی آن است که فیلسوفان مسلمان پس از عصر ترجمه، تقریباً با دنیای بیرون از اسالم ارتباطی نداشته و از تحوالت فلسفی دنیا 
بی خبر بوده اند. از آثار این بی خبری محدود شدن قلمرو فلسفه اسالمی به فلسفه اولی یا هستی شناسی است؛ در حالی که فلسفه، شعب گوناگونی دارد. البته در قرن اخیر تالش هایی در این زمینه انجام شده است.

تضعیف جایگاه پدران در خانواده های ایرانی©
مفتاح: فهیمــه زارع، عضو هیئت علمی 
پژوهشکده زن و خانواده در نشست علمی 
»جایگاه و نقش پدری در جریان کربال« که 
به صورت مجازی برگزار شد، با بیان اینکه 
خانواده کوچک ترین نهاد جامعه به شــمار 
می آید ولی بیشترین تأثیرات را دارد، بیان 
کرد: در آموزه های اســالمی جایگاه پدر در 
تربیت فرزندان یک جایگاه عظیم و ویژه ای معرفی شده است. البته معموالً روایتی که 

مربوط به جایگاه پدر است، کمتر در مباحث دینی ما بازنمایی شده است.
وی ادامه داد: از پیامبر)ص( روایت داریم »پدر میان بهشــت است، اگر می خواهی آن 
را نگه دار و اگر می خواهی رها کن« یعنی اگر بهشت را می خواهی باید احترام پدر را 

نگه داری. در روایت دیگر داریم که رسیدن فرد به بهشت در گرو رضایت پدر است.
عضو هیئت علمی پژوهشــکده زن و خانواده با ابراز تأسف از اینکه در جامعه امروزی 
تا حدودی جایگاه پدران با خدشه روبه رو شده است، یادآور شد: این جایگاه گاهی از 
ناحیه فرزندان و گاهی از سوی مادران و رسانه ها مورد خدشه واقع می شود و این سبب 

شده با مشکالت و مسائل اجتماعی متعددی روبه رو شویم.
وی افزود: همچنین در کشــور ما درباره حوزه پدران و مردانگی پژوهش های کمتری 
صــورت گرفته، در حالی کــه درباره زنان طی دهه های اخیــر پژوهش ها و کارهای 
زیادی انجام شده است. زارع با تأکید بر اینکه از جمله حوزه های پژوهشی که با فقر 
پژوهشی در آن روبه رو هســتیم حوزه مردان و مردانگی است، بیان کرد: غربی ها به 
دلیل مشکالتی که در جریان مدرنیته با آن روبه رو بودند، در دهه های اخیر مطالعات 
خوبی در زمینه مردان داشته اند.وی با اشاره به اینکه آمار جرم و جنایت در غرب بیشتر 
برای فرزندانی است که پدران در خانواده های آن ها حضور ندارند، گفت: ما کم کم در 
خانواده های ایرانی می بینیم که روز به روز جایگاه پدران در حال کمرنگ شدن است. 
یعنی ابهت و اقتدار پدران در حال کم شدن است. کم شدن اقتدار و ابهت پدر سبب 

می شود در آینده گرفتار پیامدهای مختلفی شویم.
عضو هیئت علمی پژوهشــکده زن و خانواده با انتقــاد از بی توجهی به نقش پدران 
در ســریال های طنز خاطرنشان کرد: در این سریال ها جایگاه و نقش پدر با وضعیت 
خنده داری به نمایش گذاشــته می شود. این کار آســیب هایی را متوجه نسل آینده 

می کند که ممکن است افراد ذهنیتی درباره این آسیب ها نداشته باشند.
زارع، اقتدار و صمیمیت را دو مؤلفه مهم در تربیت اجتماعی و اخالقی فرزندان دانست 
و گفت: امروزه در بیشتر خانواده های ایرانی نقش پدران نقش عابر بانک است و آن ها را 
در نان آوری منحصر کرده ایم. وی ادامه داد: پدران در شکل گیری هویت، شخصیت و 
آینده اجتماعی فرزندان نقش ویژه ای دارند به همین دلیل منحصر کردن نقش پدران 
در نــان آوری تبعات فراوانی دارد.عضو هیئت علمی پژوهشــکده زن و خانواده تأکید 
کرد: به نظر می رسد آنچه در خانواده های ایرانی بیشتر بازنمایی می شود این است که 
مادران نقش اصلی در تربیت فرزندان را دارند، در حالی که اسالم مسئول اصلی تربیت 

را پدران معرفی می کند.
وی افزود: در جریان کربال شاهد صمیمیت ویژه ای از سوی سیدالشهدا)ع( در برخورد 
با خواهران، فرزندان و اصحاب هستیم که اتفاقاً این بعد صمیمی امروزه در جامعه ما 

فراموش شده و فرزندان ما بیشترین تصویرشان از پدران، اقتدار است.
این استاد عنوان کرد: در جامعه امروزی ابراز محبت از سوی پدران نسبت به فرزندان 
را یا نمی بینیم یا کمتر می بینیم، در حالی که اهل بیت)ع( نسبت به فرزندان خود ابراز 
 محبت می کردند. در جریان کربال بارها شــاهد هستیم که امام حسین)ع( به خیمه 
امام ســجاد)ع( ســر زده و جویای احوال ایشان می شــوند.وی یادآور شد: در جریان 
کربال شــاهد ظهور و بروز صمیمیت پدر و احترام فرزندان به جایگاه پدری هستیم. 
همچنین امام حسین)ع( برخورد عاطفی با حضرت سکینه)س(، رقیه)س( و حضرت 
علی اکبر)ع( دارند.عضو هیئت علمی پژوهشــکده زن و خانواده، یکی از عوامل مهم 
شکل گیری و هویت یابی دختران را نقش پدران بیان و اظهار کرد: کنشگری، شجاعت 

و بصیرت در بستر خانوادگی اتفاق می افتد.
وی ادامه داد: درســی که از برخورد امام حســین)ع( با فرزندان خود در جریان کربال 
می گیریم این است که پدر جایگاه رفیعی در تربیت دینی، اجتماعی و قدرت فهم و 
بصیرت فرزندان دارد و برای اینکه این الگوســازی رخ دهد یکی از پایه های ویژه آن 

ارتباط صمیمی پدر با فرزندان است که این ارتباط باید به زبان بیاید.

 اندیشه/ افتخاری  در کنار ابعاد عقالنی و 
عاطفی حماســه عاشورا که بر آن بسیار تأکید 
می شــود، یکی از ابعاد مغفــول مانده در این 
نهضت، بعد عرفانی آن و به طور خاص عرفان 
اجتماعی متجلی در این قیام است. برای روشن 
شد ابعاد عرفان اجتماعی در حماسه عاشورا با 
محمد جواد رودگر، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسالمی گفت وگویی انجام داده ایم که 

حاصل آن را در ادامه می خوانید.

آقای دکتر! اگــر بخواهیم تعریفی از   
عرفان اجتماعی ارائــه کنیم آن تعریف 

چیست؟ 
عرفان اجتماعی، دانشــی اســت کــه اصول و 
مسائل عرفان اسالمی را در مبانی و غایات علوم 
اجتماعی مانند روان شناسی و مقوالت اجتماعی 
مانند سبک زندگی بررســی می کند. عارف با 
خلــق خدا همان کند که خــدا با بندگانش. از 
وظایف عارف، خداخو کردن جامعه و حاکمیت 
نگــرش و گرایش توحیدی بــر آن، خدمت به 
خلق، اصالح امور جامعه و ســوق دادن آن به 
سمت زیســت اخالقی- معنوی، احقاق حق و 
اقامه عدل اجتماعی از طریق تدبیر و ساماندهی 
آن اســت. عرفان اجتماعی، عرفانی اســت که 
تربیت معنوی و جامعه سازی مبتنی بر آموزه ها 
و باید و نبایدهای سلوکی را تمهیدی بر تکوین 
تمــدن نوین اســالمی قرار داده تا پیشــرفت 
همه جانبــه در عرصه های گوناگون را به حیات 
طیبه اجتماعی پیوند زند. در این حیات طیبه 
احقاق حق و اقامه عدالت اجتماعی موضوعیت 
دارد و حتی فلسفه اجتماعی اسالم و عرفان ناب 
اسالمی در تحقق و تعین همین واقعیت است. 
به بیان دیگر عرفان اجتماعی به معنای سیر در 
خلــق خدا با من فانی فی اهلل و باقی به بقاء اهلل 
است، یعنی درواقع برای عارف بعثتی رخ داده 
و مســئولیت کالن اجتماعی برعهده اش نهاده 
می شود تا با خلق خدا بودن از جهت هدایت و 
تربیت از یک سو و تدبیر سیاست و ساماندهی 
جامعه از ســوی دیگر معنا یابــد. ناگفته نماند 
که برخی، عرفــان اجتماعی را بــا آموزه های 
عرفان  اجتماعی  کارکردهای  عرفان،  اجتماعی 

و عمومی ســازی عرفان و ایجاد جامعه عرفانی 
نســبی یا به تعبیر دیگر تربیت عرفانی جامعه 
نیز تعریف پذیر دانسته اند که اگرچه به ابعادی 
از آن داللت دارد، اما نمی تواند تعریفی جامع و 

دقیق باشد.

جایگاه و تجلــی عرفان اجتماعی در   
حماسه عاشــورا به چه شکلی رخ داده 

است؟
عرفــان اجتماعی در پرتو نهضت حســینی از 
توحیــد اجتماعی و عدالت اجتماعی ســالم و 
ســازنده، فعال و مبتنی بر عقالنیت و معنویت 
برخوردار اســت و بازشناســی، بازســازی و 
غنی ســازی عرفان اســالمی در ســایه قیام 
جاودانه عاشورا و غدیر امری بایسته و شایسته 

است. 
درواقــع عرفان را بایــد در برابــر آینه کربال 
پیرایش و پاالیش و ســپس آرایــش کرد. با 
ایــن وجــود درحقیقت می توان مدعی شــد 
نهضت اباعبــداهلل)ع( و قیــام کربال خروجی 
عرفان اجتماعی اهل بیتی اســت و اگر کسی 
بخواهد عرفان و هجرت، عرفان و جهاد، عرفان 
و سیاســت، عرفان و عدالت را مشاهده نماید 

باید در نهضت حسینی بدان بنگرد. 
امام حسین)ع( با قیام کربال منبع سرنوشت سازی 

برای فهم اسالم ناب و ابعاد گوناگون آن ایجاد 
کرده که یکی از ابعادش عرفان و ســلوک، آن 
هم عرفان اجتماعی و سلوک جهادی - انقالبی 
است. چنین منبعی که مشحون از قول و فعل 
و تقریر امام اســت حجیــت دارد و می توان از 
این ســنت معصوم)ع( گزاره ها و حتی قواعد و 
روش های عرفان اجتماعی و سلوک جهادی را 
با نــگاه تمدنی تعیین و تبیین کرد. منبعی که 
هسته نرم و سخت هندسه عرفان اجتماعی را 
دربردارد و مبنا و معیار ارزیابی عرفان های دیگر 
نیز اســت. بنابراین بایسته و شایسته است که 
نهضت حسینی را منظومه وار، معرفت شناسانه 
و در عین حال پدیدارشناســانه مورد مطالعه و 
مداقه قــرار داد و گفتمان ها و امواج متجلی در 
آن را شــناخت و شناساند که عرفان اجتماعی 
تمام عیار در نهضت حســینی قابلیت تعیین و 

تعین دارد. 

اهمیت و ضرورت عرفان اجتماعی در   
قابل  جهاتی  چه  از  نهضت حسینی  پرتو 

بررسی است؟
اول از جهت ایجابی، بدین معنا که عرفان جامع 
و کامل، عرفانی اســت که غیر از کارکردهای 
سلوک فردی، از کارکردهای سلوک اجتماعی 
نیز برخــوردار بوده و درمتن زندگی اجتماعی 

نقش آفرین باشــد و عرفان 
اصیــل اســالمی هــم در 
بینشی  و  دانشــی  ساحت 
و هم در ســاحت منشــی 
ظرفیتــی  از  گرایشــی  و 
برخوردار است که می تواند 
جامعــه را از حیث معرفتی 
و معنویتی متحول ســازد 

و انقــالب معنــوی ایجــاد 
کنــد تــا عطــر عبودیت و 
فضای  و  متــن  در  معنویت 
زندگی منتشــر شود. دوم از 
جهت سلبی، بدین معنا که 
عرفان منهای اجتماع و بعد 
عرفانی  داشــتن،  اجتماعی 
دارای  و  ناقــص  و  منفــی 
جبران ناپذیر  کاســتی های 
خواهد بود، به ویژه در زمانی 
می کنند  تــالش  برخی  که 
عرفان را امری فردی منهای 
و  اجتماعی  کنشــگری های 
بدون ظرفیت نــگاه تمدنی 
نشــان دهند اهمیــت بیان 
عرفــان اجتماعی و ضرورت 
دو چنــدان  را  آن  تبییــن 
اســتاد  تعبیر  بــه  می کند. 
جعفری  محمدتقــی  عالمه 
»جای بسی تأسف است که 

عرفان به خصــوص موقعی که اصطالح تصوف 
به آن پوشــیده می شــود، تنها بــرای برکنار 
ســاختن فرد از جامعه اســتخدام می شــود. 
گویی فرد موقعی به مقــام واالی عرفان نائل 
می گردد که از دیگر انســان ها قهر کرده و به 
تنهایی عازم کوی ربوبی گشته باشد ...«. عارف 
مکتب اسالم، جامعه گراســت نه جامعه گریز، 
جامعه ستاســت نــه جامعه ســتیز و خدمت 

استکمالی حین سلوک دارد.

به نظر شما نهضت حسینی از قابلیت و   
ظرفیت الزم و کافی برای درک و دریافت 
عرفــان اجتماعی و ســلوک جهادی - 

انقالبی برای تمدن سازی در 
عصر جدید برخوردار است؟

اوالً عرفــان اجتماعی مبتنی بر 
این نهضت و واقعه، بر فلســفه 
دارد.  ابتنا  امامت محور  سیاسی 
دوم عرفانی که در کربال ترسیم 
شد و در عاشــورا تقریر یافت، 
عرفــان جامع و کامــل، عرفان 
شمشــیر و شهود، عرفان سجاده 
و ســنگر، عرفان عقل و عشــق، 
بیرونی،  و  درونــی  عرفان جهاد 
عرفان عقالنیت و عدالت است و 
چنین عرفانی، معیار ســنجش و 
و شاخص  عرفان ها  ارزیابی همه 
پیشنهادی  ســلوک های  تمامی 
است و »عرفان معیار« را باید در 
کربال و عاشورا جست وجو کرد و 
دیگر هیچ. بله، اگر در »اعتقاد« 
و »بینش ها« باید از »توحید« به 
»امامــت« راه یافت، در »عمل« 
و »گرایش هــا و کنش هــا« باید 
از »امامــت« بــه »توحید« راه 
یافت؛ از امام باقر)ع( چنین وارد 
شــده است: »به وســیله ما خدا 
بندگی می شــود و به وسیله ما 
خدا شناخته می شود و به وسیله 
ما توحیــد خداوند متعال تحقق 
می یابد. یکــی از اجزای غیرقابل 
تکفیک اســالم ناب محمــدی، عرفان اصیل 
اسالمی و ســلوک ناب ثقلینی است که یکی 
از ابعادش در عرفان اجتماعی متجلی اســت 
و ما بر ایــن باوریم اگر نگاه عرفانی واقعی هم 
به واقعه عاشورا داشــته باشیم، باز هم تفسیر 
فردگرایانــه و درون گرایانــه محض که جنبه 
شــخصی محض داشته باشــد از آن مستفاد 
نیســت، بلکه برآنیم تا عرفان اجتماعی را در 
پرتو نهضت حســینی بیــان و تبیین نماییم، 
مفهوم سازی  مفهوم گیری،  قابلیت  که  نهضتی 
و بازســازی و غنی ســازی یا ترمیم و تکمیل 
مفاهیم عرفانی - ســلوکی از توحید تا والیت 

را داراست. 

گفت وگوی قدس با حجت االسالم رودگر

عرفان اجتماعی در آینه کربال 

عرفان منهای 
اجتماع و بعد 
اجتماعی داشتن، 
عرفانی منفی و 
ناقص و دارای 
کاستی های 
جبران ناپذیر 
خواهد بود، به ویژه 
در زمانی که برخی 
تالش می کنند 
عرفان را امری 
فردی منهای 
کنشگری های 
اجتماعی و بدون 
ظرفیت نگاه تمدنی 
نشان دهند

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  یکشنبه 16شهریور 1399  17محرم 1442 6 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9336

گزارش

صفحه 4   1399/06/16

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )971543(

 آگهی تغییرات شرکت اتحادیه بازرگانی شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان دولت در استان خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 3876 و شناسه ملی 10380197720

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,05,02 ونامه شماره 2,26346 مورخ 1399,05,21 اداره تعاون کارو رفاه 
سمت  به   0932959024 کدملی  انصاری  زاده  معلم  حسن  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  مشهد  شهرستان  اجتماعی 
به استعفا آقای  با توجه   . انتخاب گردیدند  تاتاریخ 1401,07,17  باقیمانده هیئت مدیره  مدیرعامل اتحادیه برای مدت 
شرکت  البدل  علی  بازرس   0870321404 کدملی  مقدم  رضا  آقای  اصلی  بازرس  سمت  از  انصاری  زاده  معلم  حسن 

جایگزین ایشان گردیدند. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )971545(

 آگهی تغییرات شرکت صحیفه خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4692 و شناسه ملی 10860198321

ملی  کد  به  زاد  شاه  قیاس  منوچهر  آقای   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,12,01 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
0938318489 بسمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای علی افشارپور به کد ملی 0933929579 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره 3- آقای 
نادر قیاس شاه زاد به کد ملی 0944622992بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و 
اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و متغییر رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار 

خواهد بود . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )971583(

 آگهی تغییرات شرکت بازرگانی زعفران اسفدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13496 و شناسه ملی 10380291471

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,10,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به 
قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: آقای علی ساالری به شماره ملی 0859439331 و آقای حسین ساالری به شماره ملی 
0934338469 و نرگس ساالری به شماره ملی 0941061345 - آقای محمد عبدالهی به شماره ملی 0859521184 به عنوان بازرس 
علی البدل و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین ارقام پیام با شناسه ملی 14003821788 به سمت بازرس اصلی برای یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
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پیام  آزاد  مسکن  شرکت  انحالل  آگهی 
ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  مهر  اسکان 

33980 و شناسه ملی 10380491187

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
 2,26546 شماره  نامه  و   1399,04,30 مورخ 
رفاه  و  کار  تعاون  مورخ 1399,05,22 مدیریت 
اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ 
نشانی  و  گردید  منحل  مذکور  شرکت   : شد 
مشهد  شهر  مرکزی،  بخش   – مشهد  تصفیه  محل 
شهید  )آموزگار   43 امامت  خیابان   – زیباشهر   –

طبقه   –  543 پالک  امامت،  بلوار  رجایی5(- 
دوم – واحد3 – کد پستی 9188694447 تعیین 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )971587(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )971591(

 آگهی تغییرات شرکت پاپیروس برگ دیبا شرکت تعاونی به شماره ثبت 51595 و شناسه ملی 14004150587 

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,31و نامه شماره 2,25610 مورخ 1399,05,15 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان مشهد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محسن طاهری کدملی 0901156396 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره خانم مرضیه صباغیان به کدملی 
0932199801به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی صباغیان به کدملی 0945063921 به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اسناد واوراق تعهد آور بانکی ازقبیل چک،سفته وبرات باامضای ثابت آقای محسن طاهری)مدیر عامل( و خانم مرضیه صباغیان)نایب 
رئیس هیئت مدیره( همراه بامهرشرکت معتبر است واوراق عادی و نامه ها باامضای آقای محسن طاهری )مدیر عامل( و مهر شرکت دارای اعتبار 

است.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )971596(

آگهی تغییرات شرکت پاپیروس برگ دیبا شرکت تعاونی به شماره ثبت 51595 و شناسه ملی 14004150587

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,03,31 و نامه شماره 2,25610 مورخ 1399,05,15 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان 
مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن طاهری به کدملی 0901156396 مرضیه صباغیان به کدملی 
0932199801 علی صباغیان به کدملی 0945063921 بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و کیوان معظمی انیسی به کدملی 2217936743 و اکرم چراغچی 
مسجدی به کدملی 0933044631 به سمت اعضای علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند. - یاسمن احمدآبادی به کدملی 0942534948 به سمت 
بازرس اصلی و فرهاد ضیایی زحمتکش به کدملی 0921058098 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - صورتهای مالی 

سالهای96الی 98مورد تصویب قرارگرفت. 
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آگهی تغییرات شرکت سپهر نیرو الماس شهر 
)با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 14160 

و شناسه ملی 14005978902

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 

 1398,09,10 مورخ  العاده  فوق  بطور 

مریم  خانم   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 

نیکنام به شماره ملی 4322228194 و خانم 

 2391912633 ملی  شماره  به  نیکنام  سمانه 

به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای 

مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

قزوین )971304(
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گستر  تهویه  مهراز  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  ایرانیان 

2387 و شناسه ملی 14007145486

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,01,18
نشانی شرکت از قزوین-البرز جای سابق به 
نشانی جدید استان قزوین ، شهرستان البرز 
 1 منطقه  محمدیه،  شهر   ، محمدیه  بخش   ،
 ، هفتم  شقایق  کوچه   ، نهم  شقایق  کوچه   ،
، طبقه همکف  باران  ، ساختمان  پالک 43 

به کد پستی 3491776788 انتقال یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

شهرستان البرز-قزوین )971307(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )971287(

 آگهی تغییرات شرکت سالمت گستر گناباد شرکت تعاونی به شماره ثبت 1486 و شناسه ملی 14006394048

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,04,20 و مجوز شماره 20471 مورخ 99,05,08 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان قاین تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - آقای حسن سبحانی بشماره ملی 0920057276 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه صغرائیان بشماره ملی 0919828515 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره و خانم بتول ابراهیمیان بشماره ملی 0889840504 به سمت منشی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت سه انتخاب گردیدند. 2 - کلیه 
قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک , سفته, برات و اوراق بهادار با امضای آقای حسن سبحانی )رئیس هیئت مدیره( ودر غیاب آقای 
حسن سبحانی با امضای خانم فاطمه صغرائیان )نائب رئیس هیئت مدیره( به اتفاق خانم بتول ابراهیمیان مدیرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق 

عادی و نامه ها با امضای خانم بتول ابراهیمیان مدیر عامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 
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طرح  مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی  اصفهان  فاضالب  و  آب  تحقیقات  و 
ملی  شناسه  و   4641 ثبت  شماره  به  خاص 

10260257912

مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   

شماره16108  نامه  و   1398,06,21 مورخ 
مورخ1398,7,20 سازمان خصوصی سازی 
شماره  به  آبادی  دولت  طغیانی  مرتضی   :
نماینده  عنوان  به  ملی1288601662 
استانداری به شناسه ملی14001916969 در 
تاتاریخ1399,4,12جایگزین  مدیره  هیئت 

محمدعلی طرفه اصفهانی گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )970817(
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آگهی دعوت مجمع عمومی  فوق العاده 

جلس��ه مجمع عموم��ی فوق العاده ش��رکت گچ 
خراسان)سهامی خاص( به شماره ثبت 19130 و 
شناس��ه ملی 10100644481   درساعت  9 صبح 
روز پنج ش��نبه   99/06/27 در دفتر ش��رکت 
واقع درمش��هد -احمد آباد – بلوار رضا – رضا 

7 پالک 19 برگزار می گردد. 
بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران دع��وت 

می گردد درجلس��ه مذکور ش��رکت نمایند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

1-  کاهش مبلغ اسمی و افزایش تعداد سهام 
بدون تغییر در میزان سرمایه شرکت و اصالح 

ماده مربوطه در اساسنامه 
2-افزای��ش تع��داد مدیران  ش��رکت و اصالح 

ماده مربوطه در اساسنامه 
3-تغییر نش��انی اصلی ش��رکت و اصالح ماده 

مربوطه در اساسنامه 
3- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

فوق العاده می باشد .
 هیئت مدیره شرکت گچ خراسان 

)سهامی خاص( 9ع
90
60
54

آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی 
به طورفوق العاده شرکت گل آذین مقصود 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 46054 و  

شناسه ملی 10380620324
 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
گل آذی��ن مقصود )س��هامی خ��اص( دعوت به 
عمل می آید تا در جلس��ه مجم��ع عمومی عادی 
ب��ه طورفوق العاده ک��ه در س��اعت 13ظهر روز 
یکش��نبه 1399/06/30 در مح��ل کارخانه واقع 
در مشهد , ش��هرک صنعتی توس فاز یک جنب 
س��پیده جام توس تش��کیل می گردد, ش��رکت 

فرمایند. 
دس��تور جلس��ه :  1- اس��تماع گ��زارش هیئت 

مدیره و بازرس قانونی 
2- بررسی و تصویب حسابهای ترازنامه و سود 

و زیان دوره مالی منتهی به پایان سال 1398
3- انتخاب بازرس و حسابرس جهت سال مالی 

1399
4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 

5- بررسی ادامه فعالیت شرکت
6- س��ایر م��وارد قاب��ل طرح در مجم��ع عمومی 

عادی به طورفوق العاده
9ع هیئت مدیره شرکت 

90
60
53
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کتاب »زیبایی شرور« منتشر شد  معارف: کتاب »زیبایی شرور )شرور و بالیا؛ چرایی و وظیفه ما(« شامل گفتارهایی از آیت اهلل مصباح یزدی، توسط مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( منتشر شد. 
این کتاب توسط حسین مظفری تدوین و با هدف پاسخگویی به برخی مسائل مطرح درباره حکمت بالها و مصیبت های دنیوی در دو بخش سامان یافته است. چرایی خلقت شرور در عالم، بیان فلسفه آفرینش انسان و 

رابطه آن با شرور، وظیفه انسان در برابر نعمت های الهی و بالیا در بخش نخست مطرح شده و بخش دوم شامل پاسخ  به هفت پرسش مهم با محوریت مباحث بخش نخست است.

توصيه هاي آيت اهلل مکارم شيرازي در آغاز سال تحصيلي حوزه

از مسئول حوزه مي خواهم تا جایي که امکان دارد دروس ©
حوزه حضوري باشد

رسا: آيــت اهلل مکارم شــيرازي در ابتدای 
مراسم آغاز سال تحصيلي حوزه هاي علميه 
به حمــد و ثناي خدا به علت آغاز ســال 
تحصيلي جديد حوزه علميــه پرداخت و 
گفت: من بارها گفته ام اولين حوزه علميه 
در اسالم به دست پيغمبر اکرم)ص( گشوده 
شد؛ آيه 122 سوره توبه به صراحت مي گويد 

پيغمبر دستور تشکيل حوزه علميه داد؛ »َوَما َکاَن الُْمْؤِمُنوَن لَِيْنِفُروا َکاَفًّه َفلَْوَل نََفَر ِمْن ُکِلّ 
يِن َولُِيْنِذُروا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم لََعلَُّهْم يَْحَذُروَن«؛ اين  ُهوا فِي الِدّ فِْرَقٍة ِمْنُهْم َطائَِفٌه لَِيَتَفَقّ

مدرسه تعطيل نشد و در زمان امام باقر و امام صادق)ع( گسترش پيدا کرد. 
وي با اشاره به تاريخ حوزه علميه پس از غيبت عنوان کرد: مرحوم شيخ طوسي شخصي 
اســت که به نجف اشــرف آمد و حوزه علميه تأسيس کرد که پس از هزار سال در ساير 
شهرستان ها به خصوص قم حوزه هاي ديگري بنا شد؛ بنابراين، حوزه علميه ميراثي است 
که از زمان پيامبر براي ما مانده و ســند افتخار ماست، اگر حوزه نباشد، اسالم به تدريج 

محو مي شود.
استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم با بيان اينکه شرايط فعلي، شرايط سختي است، 
اظهار کرد: اگر مي شود کالس ها را به صورت حضوري برگزار کرد، حضوري برگزار کنيد؛ 
من قصد دارم با 10 نفر درس را در منزل برگزار کنم و محتوا را ضبط کرده و منتشر کنم. 
وي افزود: تا امکان دارد کالس ها حضوري باشد، زيرا حوزه مجازي نداريم و من از مسئول 
حوزه، اســاتيد و شوراي عالي تقاضا مي کنم تا امکان دارد، دروس حوزه حضوري باشد و 

آنجا که امکان ندارد و معذوريم، مجازي برگزار شود.
استاد برجسته حوزه علميه در نکته ديگري يادآور شد: اگر دروس به صورت مجازي برگزار 
شــد، حضور و غياب را رعايت کنند؛ مسئولن حضور و غياب کنند و دروس به گونه اي 
نباشد که هر کسي خواست بيايد و هر کسي هم نخواست شرکت نکند. وي ضمن بيان 
اينکه مسائل اخالقي در حوزه مجازي نبايد کمرنگ شود، خاطرنشان کرد: کالس ها خواه 
مجازي باشد يا حضوري، برادران سعي کنند هر روز يا هفتگي يک حديث اخالقي بخوانند 

و شرح دهند؛ همان طور که علم بايد در حد اعلي باشد، اخالق نيز بايد برترين باشد.
آيت اهلل مکارم با بيان اينکه شوراي عالي بايد سعي کند آبروي حوزه علميه را در شرايط 
کنوني حفظ کند، درباره مدارس شهرستان ابراز کرد: در شهرستان ها هم بايد مديران با 
اين برنامه ها خودشان را هماهنگ کنند؛ چنان شود که آنجا نيز در صورت امکان حضوري 
و اگر امکان ندارد مجازي باشد؛ همه مسائل علمي و حضور و غياب رعايت شود. وي در 
پايان با اســتعانت از امام زمان)عج( اهميت دروس را يادآور شد و تأکيد کرد: اگر دروس 
نباشــد، حوزه مفهوم درستي نخواهد داشــت؛ امام زمان)عج( هم عنايتش به اين است 
حوزه هايي که ميراث اهل بيت)ع( را نگه داشته، مفاهيم را به آينده منتقل کند و خداوند 

نيز ما را ياري مي کند.

 معــارف  روزنامــه قدس در صفحــه معارف 
موضوعات گوناگون انديشه ای را ارائه می کند ولی 
نظرهای ارائه شــده الزاماً ديدگاه روزنامه نيست و 
مکرر بيان می شــود ديدگاه روزنامــه منويات و 
مطالبات مقام معظم رهبری اســت. ازاين رو آنچه 
ديروز درباره مسئوليت های دولت در مقوله حجاب 
در قالب مناظره دو استاد در اين صفحه ارائه شد 
ديدگاه روزنامه قدس نيســت. در ادامه ســخنان 
حجت السالم دکتر محمود مرويان حسينی که در 
نشست علمی حجاب در شهر قم بيان شده است 

ارائه می شود. 
واژه حجاب در لغت به معنی مانع، پرده و پوشش 
آمده اســت. اين کلمه در اســتعمالت قرآنی آن 
بيشتر به معنی پرده به کاررفته و ازآن جهت مفهوم 

پوشش می دهد که پرده، وسيله پوشش است.  
مقصود عالمان اسالمی از حجاب و حکم وجوبی 
آن، اين است که زن در هنگام معاشرت با مردان، 
بدن خود را بپوشــاند و به جلوه گری و خودنمايی 

نپردازد. 
بنابراين حجاب به معنی پوشــش اسالمی، دارای 
دو بعد ايجابی و ســلبی اســت. بعد ايجابی آن، 
وجوب پوشاندن بدن و بعد سلبی آن، حرام بودن 
خودنمايی به نامحرم است. اين دو جنبه می بايست 
در کنار يکديگر باشــند تا حجاب اسالمی محقق 
شــود. گاهی مشاهده می شــود زنان محجبه در 
پوشــش خويش از رنگ و جنس تحريک کننده 
استفاده می کنند که در عين پوشيده بودن بدن، 
زيبايی آن آشــکار اســت، گويی که اصالً لباس 
نپوشيده اســت و اين دور از روح و هدف حجاب 

است. 
پوشش اسالمی از ضروريات اسالمی است و هيچ 
مسلمانی نمی تواند در اصل آن ترديد کند، زيرا هم 
قرآن مجيد به آن تصريح کرده است و هم روايات 
بسيار بر وجوب آن گواهی می دهد. به همين جهت 
فقيهان شيعه و سنی به آن فتوا داده اند. همان طور 
که نمــاز و روزه به دورانی خاص اختصاص ندارد، 
دستور پوشــش نيز چنين است و ادعای عصری 

بودن آن، بی دليل و کارشناسی نشده است. 
خداوند متعال در آيه 30 سوره مبارکه نور، نخست 
به مردان و ســپس در آيه بعد به زنان مســلمان 
فرمان می دهد که از چشم چرانی پرهيز کنند و در 

رعايت پوشش از نامحرمان، کوشا باشند. 
ســپس در آيه بعد می فرمايد: ای پيامبر به زنان 
مؤمن بگو: ديــدگان خود را فرو خوابانند و عفت، 
پيشه ساخته، دامن خويش را از بيگانگان بپوشانند 
و زيورهای خود را جز برای شــوهر و ساير محارم 
آشــکار نکنند، مگر آنچه پيداست و روسری های 
خويــش را به گريبان ها اندازند تا ســر و گردن و 
سينه و گوش هايشان پوشيده باشد و پا هايشان را 
به زمين نکوبند تا که آنچه از زينت پنهان می کنند، 

معلوم گردد. 
زنان عرب مســلمان قبل از نزول اين آيه، موهای 
خود را می پوشــاندند و برخی مشکلشان، آشکار 
بــودن گردن، گوش و زير گلو بــود، در اين آيه از 
روسری بلند سخن به ميان آمده است. همچنين 
زنــان عرب معمولً خلخال به پا می کردند و برای 
اينکه بفهمانند که زينت گران بها دارند، پاهای خود 
را محکم به زمين می کوفتند. اين آيه شريفه از اين 
کار، ايشان را نهی می کند. شهيد مطهری می گويد: 
از اين دستور می توان فهميد که هر چيزی موجب 
جلب توجه مردان گردد، مانند استعمال عطرهای 
تنــد و نيز آرايش های جلب نظر کننده در چهره، 

ممنوع است. 
گسترش فرهنگ حجاب و عفاف، آثار و پيامدهای 

مهمی دارد. در ســاحت فردی ايجاد ســالمت و 
آرامش روانــی در آحاد و افراد جامعه با حجاب و 
عفــاف پيوند دارد. در مقابل، فقدان حجاب و آزاد 
بودن معاشرت های بی بندو بارانه ميان زن و مرد، 
هيجان ها و التهاب های جنسی را فزونی می بخشد 
و اين هيجانــات را به صورت عطش روحی و يک 

خواست اشباع نشدنی درمی آورد. 
غريزه جنسی، غريزه ای نيرومند، عميق و درياصفت 
است که هر چه بيشتر اطاعت شود، بيشتر سرکش 
می گردد. بهترين گواه آن، دنيای غرب است که با 
رواج بی حيايی و برهنگی، هجوم به مسئله سکس 

و اطاعت از غريزه جنسی بيشتر شده است. 
کسانی که در پوشش تحقيقات علمی يا سخنان 
عوامانــه اين شــبهه را دامن می زننــد که همه 
گرفتاری های کشــورهای اسالمی و شرقی بر سر 
مسئله غريزه جنسی، ناشی از محدوديت ها هست 
و راهکار ارائه می کنند که بايستی موانع برداشته 
شود و روابط جنســی، آزاد اعالم شود و حتی به 
کودک و نوجوان آموزش داده شــود تا اين حرص 
و ولع برطرف گردد، بايســتی پاسخ دهند که اين 
نسخه، در غرب چه دســتاوردی داشته است. آيا 
به امنيت و آرامش منجر شده؛ آيا سالمت اخالق 
را به دنبال داشــته يا اينکه هرروز، جلوه جديدی 

از تمتعات جنســی و ناهنجاری های 
اخالقی و روابط ناسالم را آفريده است. 
کارکرد ديگر گسترش فرهنگ حجاب 
و عفاف، پايداری نماد خانواده اســت. 
فاصلــه گرفتــن از بی بندوباری های 
اخالقی، التذاذهای جنسی را محدود 
به محيط خانه نموده، اتصال و ارتباط 
قوی تر زوجيــن و اســتحکام کانون 
خانــواده و کارکردهای متنــوع آن را 

منجر می شود.  
امــروزه يکی از اولويت های اساســی 
فرهنگی اجتماعی غرب، جست وجوی 
راه های جبران در مسير حفظ و تقويت 
نهاد خانواده است. با فرهنگ برهنگی 
و برهنگی فرهنگی نمی توان، امنيت، 
صميميت، همکاری، پويايی و سالمت 
ذهن و ضمير و رشد را دردرون خانواده 

انتظار داشت. 
کارکــرد ديگر فرهنگ عفــاف و حجاب، حفظ و 
اســتيفای نيروی کار در جامعه است. جامعه در 
اضــالع مختلف خويش، رســالت ها و وظايفی به 
عهده دارد. جامعه علمــی، جامعه اداری، جامعه 
کارگری، جامعه ورزشی و ... هر يک دارای اهداف 
و شــرح وظايفی هســتند. بدحجابی و گسترش 
لذت جنسی در فضاهای شغلی، التهابات عاطفی 
و جنســی را دامن می زند و تمرکز نيروی کار در 
فضاهــای گوناگون کاهش می يابــد. اگر کالس 
و اداره و خيابــان و فروشــگاه و کارخانه، ميدان 
خودنمايی های جنسی و کام جويی های شهوانی و 
عرضه جسم و پيکر گردد، جامعه تعطيل می شود و 
رشد و پيشرفت و توسعه و اهداف شغلی و سالمت  

کاری زير سؤال می رود. 
ســالمت اقتصادی نيز در سايه گسترش فرهنگ 
حجاب و عفاف فراهم می شــود. اگر خودنمايی ها 
و جلوه آفرينی هــا باب شــود، مدگرايی و زندگی 
مصرفــی دامن زده شــود، از ســوی ديگر فقر و 
فاصله طبقاتــی اتفاق می افتد و هم بخش زيادی 
از سرمايه های اقتصادی، نامناسب هزينه می شود 
و هم روح و تفکر و شرافت های اخالقی و فضايل 

انسانی به حاشيه رانده می شود. 
البته در بيشــتر اظهارنظرها درباره حجاب، بحث 

را بــر پوشــش زن معطوف 
می نمايند و کمتر به پوشش 
مرد توجه کرده اند. اين مطلب 
از جهاتی چند قابل توجه است: 
اول اينکه: اين قاعده تا حدی، 
عادی و طبيعی است چراکه 
زن مظهــر جمــال و زيبايی 
است و مرد مظهر شيفتگی و 
اگر زن سالم باشد، مرد فاسد 

راه به جايی نمی برد. 
دوم اينکه: قرآن به مردان هم 
توجه کــرده و می فرمايد که 
مردان بايد چشــم خويش را 
از نگاه به نامحرمان فروگيرند 
و عفاف خــود را حفظ کنند 
)سوره نور آيه 30( و از سويی 
مردان هم بايستی از برهنگی 
و خودنمايی و تشبه به زن و 
تلّبس به لباس زنــان و آرايش  های غيرمتعارف و 

شهوت آفرين پرهيز نمايند. 
مهم فرهنگ عمومی جامعه و بر دست اندرکاران 
فرهنگی است که با زمينه سازی، تربيت، مراقبت 
و هشدارهای بجا، عرصه بی بندوباری را ببندند و 
با تقويت و کارآمد کردن نهاد خانواده -که در آن 
مردان و زنان نيازهای عاطفی و جنسی خويش را 
به طور کافی و شايسته و متنوع تأمين می نمايند - 
و نيز تقويت روابط سالم اجتماعی و ايجاد نشاط و 
شادابی در فضاهای دوستی و تالش و پشتکار در 
کار و توليــد و ارزش مداری برای دانش و اخالق و 
آشنايی با ترفندهای دشمنان، شرايطی را فراهم 
نمايند که دوران کودکــی و نوجوانی و جوانی با 

کمترين آسيب گذرانده شود. 
بی ترديد تحقق اهداف فرهنگی و سالمت اجتماعی 
ناشی از عفاف و حجاب نيازمند عزم بدنه مردمی 
در کنار اقدامات حاکميتی است. مصوبات شورای 
فرهنگ عمومی در سال 13۸۴ و در ادامه مصوبات 
شــورای عالی انقالب فرهنگی در سال 13۹۸ که 
برای بالغ بر 2۷ دســتگاه فرهنگــی و اقتصادی و 
اجتماعی و امنيتی و ماننــد  آن تکليف و برنامه 
پيش بينی کرده، نشانگر آن است که دولت  و ملت 

هردو در اين مقوله ملزم هستند.

گفتاری از حجت االسالم والمسلمین دکتر مرویان حسینی

مسئولیت ها در فرهنگ سازی حجاب 

بی تردید تحقق 
اهداف فرهنگی و 
سالمت اجتماعی 
ناشی از عفاف و 

حجاب نیازمند عزم 
بدنه مردمی در کنار 

اقدامات حاکمیتی 
است
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آگهى انحصاروراثت 
اقاى كريم عبدالهى بشماره شناسنامه 3591043311 شرح دادخواست به كالسه 99/525 از 
ــت نموده چنين توضيح داده كه شادروان ثريا عبدالهى بشماره شناسنامه  اين دادگاه درخواس
3580212516 درتاريخ 1397/09/01 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- متقاضى با مشخصات فوق پدرمتوفى 2- بى غم بامرى 

بشماره شناسنامه 3590910607 مادر متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد . 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت اگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين اگهى ظرف يكماه به دادگاه 

تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد . آ9906040
رئيس شوراى حل اختالف شماره يك شهرستان دلگان – عظيم بامرى

آگهى انحصاروراثت 
ــماره شناسنامه 3591043311 شرح دادخواست به كالسه 99/526  اقاى كريم عبدالهى بش
ــادروان نور بى بى عبدالهى بشماره  ــت نموده چنين توضيح داده كه ش از اين دادگاه درخواس
شناسنامه 3591818593 درتاريخ 1397/09/01 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- متقاضى با مشخصات فوق پدرمتوفى 2- بى 

غم بامرى بشماره شناسنامه 3590910607 مادر متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد . 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت اگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين اگهى ظرف يكماه به دادگاه 

تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد . آ9906041
رئيس شوراى حل اختالف شماره يك شهرستان دلگان – عظيم بامرى

آگهى تحديد حدود اختصاصى
پيرو آگهى قبلى كه به موجب ماده 14 قانون ثبت منتشر گرديده اينك بر حسب در خواست 
ــمت از  ــتند به ماده مذكور و ماده 61 آئين نامه قانون ثبت،تحديد حدود يك قس واصله مس
امالك واقع در قطعه8 درگز بخش 7 قوچان در ساعت ادارى در تاريخ مندرج در متن آگهى 

انجام و به شرح ذيل آگهى مى گردد:
پالك202-اصلى قريه دربندى عليا قطعه هشت درگز بخش 7 قوچان

ــدانگ يك قطعه  ــده از 202- اصلى آقاى حيدر على ظهيرى شش پالك 403 فرعى مجزى ش
زمين مزروعى ديمه زارى

تاريخ تحديد:1399/07/22
ــيله  ــماره هاى فوق به وس لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين ش
ــاعت مقرر در اين آگهى در محل حضوربهم رسانندو  اين آگهى اخطار ميگردد كه در روز و س
ــند  ــده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباش ــان امالك و يا نماين ــر يك از صاحب ــه ه چنانچ
ــده از طرف مجاورين تحديد  مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار ش
ــبت به حدود و حقوق ارتفاقى ونيز صاحبان امالكى كه  ــد و اعتراضات مجاورين نس خواهد ش
ــرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى  ــع مق در موق
ــت از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف يك ماه  معترض ثبتى معترضين ميبايس
ــت اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم را از مرجع مذكور  دادخواس

اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.آ9906038
تاريخ انتشار:1399/06/16

ناصر حسن زاده-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگز

آگهى مزايده اموال غير منقول(اسناد رهنى)
ــالك 5985 فرعى از يك  ــدانگ يك باب خانه پ ــه فوق شش ــه موجب پرونده اجرائى كالس ب
ــده است طبق سند  ــين عالى منتقل ش ــطه به آقاى محمد حس اصلى ثبت و صادر و مع الواس
ــال مبالغ 115,000,000و  ــماره 23796 و 33401 و 33402 دفترخانه 26 در قب ــى ش رهن
ــاورزى قرار گرفته و طبق نظر  ــال در رهن بانك كش 1,035,000,000 و 150,000,000 ري
ــوق داراى 180  ــده و پالك ف ــمى به مبلغ 2,900,000,000ريال ارزيابى ش ــناس رس كارش
ــند مالكيت 205/93 متر مربع عرصه در يك طبقه با قدمت حدودا  مترمربع اعيانى و طبق س
ــد  ــعابات آب و برق  كه برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالك مى باش ــال داراى انش 20 س
پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه 99/7/09 در اداره ثبت زابل واقع در خيابان از 
ــد مزايده از مبلغ 2,900,000,000 ريال شروع و به باالترين  طريق مزايده به فروش مى رس
ــت پرداخت بدهى هاى مربوط به  ــود الزم به ذكر اس ــنهادى نقدا فروخته مى ش قيمت پيش
ــه مورد مزايده  ــتراك و مصرف در صورتيك ــعاب و يا حق اش ــرق ، گاز اعم از حق انش آب ، ب
ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از  ــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض ش داراى آنها باش
ــد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت  ــده باش ــده يا نش اينكه رقم قطعى آن معلوم ش
ــترد  ــه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس ــازاد ، وجوه پرداختى بابت هزين ــود م وج
ــر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل  ــد و نيم عش خواهد ش
ــاعت و مكان مقرر برگزار خواهد  ــمى گردد ، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان س رس

شد.آ9906034
تاريخ انتشار: 99/6/16

م الف:482
مهدى پهلوانروى- رئيس ثبت اسناد و امالك زابل 

آگهى المثنى
آقاى پرويز نظامى با تسليم دو برگ فرم فقدان سند مالكيت كه امضاء شهود را در دفتر اسناد 
ــند مالكيت ششدانگ يكباب  ــماره 26 زابل گواهى نموده است اعالم داشته كه س ــمى ش رس
ــتان ملكى نامبرده صادر و تسليم  منزل پالك 2 فرعى از 27-اصلى  واقع در بخش يك سيس
ــته كه بر اثر جابجايى مفقود گرديده است لذا مراتب بموجب تبصره يك  گرديده و اعالم داش
ــبت به ملك مورد  ــودكه هر كس نس ــى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت آگهى مى ش اصالح
ــد ظرف مدت ده  ــند مالكيت نزد خود مى باش آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــند مالكيت و يا  ــار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه س روزاز تاريخ انتش
سند معامله تسليم نمايد.چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسيد و يا در صورت اعتراض اصل 
ــند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل طبق مقررات به صدور سند مالكيت المثنى و  س

تسليم آن به متقاضى مبادرت خواهد نموده.آ9906035
م الف:486 ///تاريخ انتشار: 99/06/16

مهدى پهلوانروى رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى فقدان سند مالكيت
ــند مالكيت كه امضاء شهود را در  ــليم دو برگ فرم فقدان س ــرفى با تس چون آقاى حبيب ش
ــماره 13990215263400106-99/06/01گواهى  دفتر اسناد رسمى شماره 24 زابل به ش
نموده است اعالم داشته كه سند مالكيت ششدانگ پالك 1/4881-اصلى  واقع در بخش دو 
ــرفى كه ذيل ثبت صفحه 157 دفتر 34 بنام حبيب شرفى صادر و  ــتان ملكى حبيب ش سيس
تسليم گرديده و اعالم داشته كه بر اثر جابجايى مفقود گرديده است لذا مراتب بموجب تبصره 
يك اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت آگهى مى شودكه هر كس نسبت به ملك مورد 
ــد ظرف مدت ده  ــند مالكيت نزد خود مى باش آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــند مالكيت و يا  ــار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه س روزاز تاريخ انتش
سند معامله تسليم نمايد.چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسيد و يا در صورت اعتراض اصل 
ــند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل طبق مقررات به صدور سند مالكيت المثنى و  س

تسليم آن به متقاضى مبادرت خواهد نموده.آ9906036
تاريخ انتشار: يكشنبه 99/06/16 ///م الف:485

مهدى پهلوانروى رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى ابالغ اجرائيه
بدينوسيله به آقاى گل محمد نورى فرزند شير بيك كد ملى 3672677035  ساكن زاهدان 
ــهر مجتمع مسكونى ارتش له خانم پيكر سنچولى جهت وصول مبلغ 164,920,000  زيبا ش
ــتناد مهريه مندرج در سند ازدواج عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به  ريال باس
ــه 9500787 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مامور ابالغ در محل اقامت شما  كالس
به شرح مندرج در سند ازدواج شناخته نشده ايد لذا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين 
نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يكمرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى ميشود 
ــبت به  ــوب مى گردد نس و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرايى جريان خواهد يافت .آ9906037
تاريخ انتشار:99/6/16 //م الف : 487

مدير واحد اجراى اسناد رسمى زابل- معصومه ميرى

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
ــف وضعيت ثبتى  ــون تعيين تكلي ــن نامه قان ــون و ماده 13 آئي ــاده 3 قان ــى موضوع م آگه
ــماره  139960308001001382    ــمى/برابر راى ش ــند رس ــاختمانهاى فاقد س واراضى و س
ــف وضعيت ثبتى اراضى و  ــت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكلي ــورخ  1399/05/01  هيئ م
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه 
ــنامه 434 و كد ملى  ــماره شناس بالمعارض متقاضى خانم وجيهه فاتحى گل  فرزند قنبر  بش
ــدانگ يكقطعه باغ مشجر به مساحت 1775/03  ــاع از شش 3621193065   در دو دانگ مش
ــان جنوبى بخش 4 حوزه ثبت ملك  ــع پالك 201 فرع از 20ـ  اصلى واقع در خراس ــر مرب مت
بيرجند از محل مالكيت مرحوم محمد حسين مهرور  محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع 
ــخاص نسبت به  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدور س
ــيد،ظرف مدت يك ماه  ــليم و پس از اخذ رس ــه مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس ب
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در  ــليم اعتراض،دادخواس از تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد  ــورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ص

شد.آ9906024
تاريخ انتشار نوبت اول : 16 /1399/06                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  : 01 /1399/07                          
على فضلى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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
ــف وضعيت ثبتى  ــون تعيين تكلي ــن نامه قان ــون و ماده 13 آئي ــاده 3 قان ــى موضوع م آگه
ــماره  139960308001001384    ــمى//برابر راى ش ــاختمانهاى فاقد سند رس واراضى و س
ــف وضعيت ثبتى اراضى و  ــت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكلي ــورخ  1399/05/01  هيئ م
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه 
ــنامه 5180 و كد ملى  ــماره شناس ــى خانم عاليه زارى فرزند محمد   بش ــارض متقاض بالمع
ــدانگ يكقطعه باغ مشجر به مساحت 1775/03  ــاع از شش 0653139446   در دو دانگ مش
ــان جنوبى بخش 4 حوزه ثبت ملك  ــع پالك 201 فرع از 20ـ  اصلى واقع در خراس ــر مرب مت
بيرجند از محل مالكيت مرحوم محمد حسين مهرور  محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع 
ــخاص نسبت به  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدور س
ــيد،ظرف مدت يك ماه  ــليم و پس از اخذ رس ــه مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس ب
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در  ــليم اعتراض،دادخواس از تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد  ــورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ص

شد.آ9906025
تاريخ انتشار نوبت اول : 16 /1399/06                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  : 01 /1399/07                          
على فضلى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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
ــف وضعيت ثبتى  ــون تعيين تكلي ــن نامه قان ــون و ماده 13 آئي ــاده 3 قان ــى موضوع م آگه
ــماره  139960308001001383    ــمى//برابر راى ش ــاختمانهاى فاقد سند رس واراضى و س
ــف وضعيت ثبتى اراضى و  ــت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكلي ــورخ  1399/05/01  هيئ م
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه 
ــنامه 23 و كد ملى  ــماره شناس ــى خانم عذرا جنتى گل   فرزند على   بش ــارض متقاض بالمع
ــدانگ يكقطعه باغ مشجر به مساحت 1775/03  ــاع از شش 0652022561   در دو دانگ مش
ــان جنوبى بخش 4 حوزه ثبت ملك  ــع پالك 201 فرع از 20ـ  اصلى واقع در خراس ــر مرب مت
بيرجند از محل مالكيت مرحوم محمد حسين مهرور  محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع 
ــخاص نسبت به  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدور س
ــيد،ظرف مدت يك ماه  ــليم و پس از اخذ رس ــه مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس ب
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در  ــليم اعتراض،دادخواس از تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد  ــورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ص

شد.آ9906026
تاريخ انتشار نوبت اول : 16 /1399/06                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  : 01 /1399/07                          
على فضلى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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
ــف وضعيت ثبتى  ــون تعيين تكلي ــن نامه قان ــون و ماده 13 آئي ــاده 3 قان ــى موضوع م آگه
ــماره  139960308001001330    ــمى//برابر راى ش ــاختمانهاى فاقد سند رس واراضى و س
ــف وضعيت ثبتى اراضى و  ــت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكلي ــورخ  1399/04/30  هيئ م
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى محمد گلشاهى   فرزند غالمحسين   بشماره شناسنامه 19 و كد ملى 
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 128/86 متر مربع قسمتى از پالك  0653296134   در شش
ــك بيرجند از محل مالكيت  ــان جنوبى بخش دو حوزه ثبت مل ــى واقع درخراس 1396ـ  اصل
سبحان انورى فرد محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ9906028
تاريخ انتشار نوبت اول : 16 /1399/06                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  : 01 /1399/07                          
على فضلى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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  139960308001001649   مورخ  1399/5/25  
ــند رسمى  ــاختمانهاى فاقد س هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــارض متقاضى آقاى محمد  ــك بيرجندتصرفات مالكانه بالمع ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت مل مس
ــنامه 226 صادره از بيرجند  در ششدانگ يكباب  ــماره شناس ــول كلندرزهى فرزند جالل    بش رس
منزل به مساحت 122/46 متر مربع قسمتى از پالك 1396 ـ اصلى واقع درخراسان جنوبى بخش 
دو حوزه ثبت ملك بيرجند از محل مالكيت ليلى دستى گردى  محرز گرديده است . لذا به منظور 
ــخاص نسبت به  ــود در صورتى كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  صدور س
ــليم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ9906030
تاريخ انتشار نوبت اول : 16 /1399/06            تاريخ انتشار نوبت دوم  : 01 /1399/07                          

على فضلى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــف وضعيت ثبتى و اراضى و  ــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكلي ــى موضوع م  آگه
ساختمانهاى فاقد سند رسمى// برابر راى  شماره139960327006000256مورخه 99.4.10هيئت 
ــند رسمى مستقر درواحد  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكايف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــعبانى فرزند فرج اله   ــتان طارم تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى نعمت اله ش ثبتى شهرس
ــماره شناسنامه 75صادره  از طارم به شماره ملى ـ5399918986در ششدانگ يك باب عمارت  بش
ــده از پالك 94فرعى از پالك  ــاحت371.77متر مربع پالك 2542فرعى مفروز و مجزى ش به مس
ــهر آببر خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى وجيه اله شعبانى محرز گرديده  146اصلى واقع در ش

است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مى توانند در شهرها از تاريخ انتشار  ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش نس
ــتا به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره  ــتاها از تاريخ الصاق آگهى در روس اولين آگهى و در روس
ثبت محل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
ــت را به اداره ثبت محل تحويل نمايند.  را به مراجع قضايى تقديم نمايند و گواهى تقديم دادخواس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. آ-9905377
تاريخ انتشار نوبت اول 99.6.1                           تاريخ انتسار نوبت دوم 99.6.16 

سيد رضا شفيعى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طارم

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى 
ــى واراضى  ــن تكليف وضعيت ثبت ــه قانون تعيي ــاده 13آيين نام ــاده 3قانون وم ــى موضوع م آگه
ــخ13/04/02 ــماره 139960301046000160تاري برابرراى ش ــمى  ــاختمانهاى فاقدسندرس وس

ــمى  ــاختمانهاى فاقدسندرس ــت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس 99هيئ
مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عباس ملكوتى 
ــن مزروعى(گلخانه) به  ــنامه 16صادره ازاصفهان دريك قطعه زمي ــماره شناس خواه  فرزند على بش
ــواخريدارى  ــى واقع درحوزه ثبت ملك پيش ــع پالك 59فرعى ازيك اصل ــاحت 21750مترمرب مس
ــبتهاى 15000مترمربع و6750  ــه نس ــم هداوندب ــودابه هداوندوآقاى قاس ــمى خانم س ازمالك رس
ــه 15روز آگهى  ــب دردونوبت به فاصل ــه منظور اطالع عموم مرات ــت.لذا ب ــع محرزگرديداس مترمرب
ــندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشندمى  ــخاص نسبت به صدور س ــود درصورتى كه اش مى ش
ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم پس ازاخذرسيد،  تواننداز تاريخ انتش
ــليم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى  ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس
ــندمالكيت صادرخواهد  ــت درصورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س اس

شد.137م/الف آ-9905414   نوبت اول:99/06/01 نوبت دوم:99/06/16
رييس ثبت اسنادوامالك پيشوا-خدادادبشيرى

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 موضوع قانون تعيين و  ــماره 139960318603004306مورخ 1399/04/11 هيئ برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــن قربانعلى زاده جانكبرى  فرزند حسن به  ــت ، تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى محس ناحيه 2 رش
ــماره شناسنامه 5105 صادره ازرشت در قريه پيله داربن  در ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل  ش
ــاختمان به مساحت 139/33 متر مربع پالك فرعى 2397 از اصلى 58 مفروز مجزى از پالك  بر س
ــيد جالل حميد  ــمى آقاى س ــت  خريدارى از مالك رس 31  از اصلى 58  واقع در بخش چهار رش

شريفى محرز گرديده است.
ــود در صورتى كه  ــه فاصله 15 روز آگهى مى ش ــوم مراتب در دو نوبت ب ــه منظور اطالع عم ــذا ب ل
ــند مى توانند از تاريخ انتشار  ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــخاص نس اش
ــيد ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در  ــليم اعتراض دادخواس يكماه از تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد شد. م  صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

الف 1251 آ-9905412
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/06/01             تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/06/16 

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

آيت اهلل نوری همدانی:

امت اسالم در برابر اسالم هراسی غرب بی تفاوت نباشد©
رسا: حضرت آيت اهلل نوری همدانی با صدور پيامی اقدام شرم آور اهانت به ساحت مقدس 

قرآن کريم  را محکوم کرد.
متن پيام اين مرجع تقليد بدين شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اقدام شرم آور اهانت به ساحت مقدس قرآن کريم موجب تألم خاطر همه انسان های آزاده 
گرديد. بی شک اين اقدام سبک سرانه با پشتيبانی انديشکده های صهيونيستی و آمريکايی 
در راستای اسالم هراسی صورت گرفته و لزم است مسلمانان جهان با اتحاد و همبستگی 

در مقابل اين نقشه شوم ايستادگی نمايند.
اينجانب ضمن محکوم کردن اين حادثه اسفناک، ازسران کشورهای اسالمی و سازمان های 
بين المللی درخواست می کنم نسبت به اين موضوع واکنش جدی داشته و مانع از تکرار 

اين قبيل جريانات شوند.
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برخی به بهانه ارتقای کیفیت آرد، گندم وارد می کنند    ایسنا: امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: برخی کاستی ها سبب شده همچنان شاهد ورود گندم به کشور 
باشیم. این گندم ها به بهانه تأمین و ارتقای کیفیت آرد و فراورده های جانبی وارد می شوند.متأسفانه کیفیت در روند خودکفایی گندم، میان مسئوالن و کارشناسان مغفول مانده است. در حالی که نباید اجازه دهیم 

گندم بی کیفیت در کشور تولید شود.

یادداشت

خبر

نقدینگی به داد  تولید  نرسید© یکشنبه 16 شهریور 1399  17 محرم 1442 6 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9336
ناصر باغســتانی: یکی از اهداف دولت از 
دمیدن در تنور بــورس، هدایت نقدینگی به 
بازارســهام با هدف رونــق تولید و جلوگیری 
از ورود نقدینگی به معامالت ســوداگرانه در 
بازارهای موازی نظیر دالر، سکه و مسکن بود.
در همین راستا دژپسند، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی گفته بود: وقتی ارزش معامالت بازاری 
یک روز می تواند ۱۵ تا ۲۵هزار میلیارد تومان باشد، باید به این بازار با چشم دیگری نگاه 
کرد، زیرا از کوچ نقدینگی به بازارهای دیگر جلوگیری می کند.حال پس از گذشت ۶ ماه 
از رونق بورس و در روزهایی که بورس با اصالحات پیاپی همراه اســت، الزم است هر دو 
هدف دولت از هدایت نقدینگی به سمت بورس یعنی »رونق تولید« و »جلوگیری از ورود 
نقدینگی به بازارهای سوداگرانه« را بررسی کنیم.به عقیده برخی اقتصاددانان، رشد بورس 
پیشــتاز تورم های بزرگ در بازارهای دیگر شده است. طبق بررسی های صورت گرفته از 
هشت ماه گذشته تاکنون شاخص کل یک هزارو740 درصد رشد کرده است و در همین 
بازه سکه بهارآزادی ۶74 درصد، نرخ دالر حدود ۵00 درصد و هزینه آپارتمان حدود 3۵4 

درصد رشد داشته است. 
بنابراین می توان دریافت روند حرکتی این بازارها هماهنگ با یکدیگر است و امکان ندارد 
که یک بازار دارایی دچار تحول شــود و بازارهای دیگر تغییری نکنند و اگر بازاری مانند 
بازارسرمایه رشد غیرمنطقی داشته باشد پس از یک وقفه زمانی در بازارهای دیگر تأثیرات 
خود را نشــان خواهد داد. هدف دیگری که دولت در نظر داشت، تقویت تولید از طریق 
تقویت بورس بود. برای بررسی این موضوع ابتدا باید بین رونق تمامی واحدهای تولیدی از 

بورس و رونق شرکت های حاضر در بورس، تمایز قائل شد.

رونق تولید در شرکت های بورسی»
اگر هدف از تقویت بورس را فقطرونق شــرکت های حاضر در بازار سهام بدانیم، بررسی 
روابط نظام مالی و بخش تولید در اقتصاد سایر کشورها نشان می دهد این دو در کشور های 
پیشرفته نه فقط مکمل و هماهنگ رفتار می کنند بلکه نظام مالی در خدمت بخش تولید 
اســت. وقتی بازار دارایی ها، هیجان و تالطمی جدی نداشته باشد، هر چند که معامالت 
بورسی در بازار ثانویه انجام شود و از این خرید و فروش چیزی عاید بخش تولید نشود، 
اثر مثبت غیرمســتقیم خود را بر بخش تولید خواهد داشت، زیرا افزایش قیمت سهام 
شــرکت یادشده موجب می شود صالحیت تأمین مالی جدید و قابلیت افزایش سرمایه 

مستقیم پیدا کند. 
همچنین اگر قیمت گذاری سهام براساس تولید و سودآوری شرکت به درستی انجام شده 
باشد، برای شرکت ناشر سهام این امکان هم فراهم می شود که با انتشار اوراق قرضه، تأمین 
مالی شود.اما متأسفانه بازار بورس کشورمان چنین شاکله ای نیافته است و برخی شرکت ها 
قیمت سهامشــان چند برابر شده و ظاهراً ظرفیت افزایش سرمایه را دارند، اما خبر های 
داخل آن شرکت ها از نظر تولید و سودآوری خبر های خوبی نیست و افزایش سرمایه های 
چشمگیری رخ نداده است که دلیل آن را می توان در جای دیگری غیر از بازارسهام یافت.

عالوه بر این باید توجه داشت شرکت های بورسی دو دسته هستند؛ برخی مانند بانک ها و 
لیزینگ ها، مالی اند و برخی دیگر ماهیت تولیدی دارند؛بنابراین جذب نقدینگی در بورس، 
افزایش قیمت سهام و تأمین مالی برای شرکت های مالی، الزاماً به معنای تأمین مالی و 

رونق بخش تولید نیست.

رونق تولید در تمامی بخش های اقتصادی کشور»
اگر هدف سیاست گذار از تقویت بورس فقط از رونق حدود ۶۵0 شرکت حاضر در بورس 
تهران باشد نه تنها بورس منجر به رونق تولید نمی شود بلکه بسیار برای تولید کشور مضر 
است، زیرا نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بورس در ماه های گذشته به قدری باال بوده که 
سرمایه گذاران را از ورود سرمایه به تولید به خصوص کسب و کارهای کوچک و متوسط 
)که نرخ بازدهی پایین تری نسبت به صنایع بزرگ دارند( بازداشته است. به عبارت دیگر 
نرخ رشد اقتصادی منفی ایران در سال های گذشته را می توان گواه متنعم نشدن اقتصاد 
ایران از تقویت بورس دانست. بنابراین می توان چنین جمع بندی کرد که اگر اهداف دولت 
از هدایت نقدینگی به بورس، رونق تولید و جلوگیری از تورم در بازارهای سوداگرانه بوده، 
شکست خورده اســت. البته برخی معتقدند هدف دولت جبران کسری بودجه است نه 
رونق تولید که  در این امر موفق بوده و توانسته بیش از ۱0هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی 

از نقل وانتقال سهام در بازار سهام در پنج  ماه ابتدایی سال  جاری داشته باشد.

      صفحه 6  16 /1399/06

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و 
ساختمانها فاقد سند رسمى

ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــادره هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س ــر آراى ص     براب
ــت. لذا  ــارض متقاضيان محرز گرديده اس ــات مالكانه و بال مع ــتقر در واحد ثبتى درگز تصرف ــمى مس رس
مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضاى آنان به شرح ذيل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
ــند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته  ــخاص نسبت به صدور س ــود در صورتى كه اش 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع  ــليم و پس از اخذ رس درگز تس

قضايى تقديم نمايند.
ــند مالكيت صادر  ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقضاى مدت مذك ــى اس   بديه

خواهد شد.
ــين زاده فرزند قربانعلى و خانم حكيمه موذنى فرزند عبداهللا ششدانگ يك باب منزل به  1.آقاى حميد حس
مساحت 210/18 متر مربع قسمتى از پالك 9 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز 
بخش 7 قوچان خريدارى نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ مع الواسطه از مالك رسمى آقاى محمدصادق 

اسماعيلى و يك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ از آستان قدس رضوى
ــدانگ يك باب منزل به مساحت  ــهم شش ــاع از ده س ــهم مش 2.خانم بى بى جعفرى پور فرزند على يك س
ششدانگ 176/18 متر مربع قسمتى از پالك 107 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه 

درگز بخش 7 قوچان خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى
3.خانم پرى يزدانى دولتشانلو فرزند ابراهيم يك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 
ششدانگ 143/13 متر مربع قسمتى از پالك 107 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه 

درگز بخش 7 قوچان خريدارى از مالك رسمى آقاى عباسعلى قادريان 
ــمتى از  ــاحت 151/17 متر مربع قس ــدانگ يك باب منزل به مس 4.آقاى على اكبر بلوچ فرزند محمد شش
پالك 127 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خريدارى نه سهم مشاع 
ــمى آقاى محمدباقر چترروز و يك سهم مشاع از ده سهم  ــطه از مالك رس ــهم ششدانگ مع الواس از ده س

ششدانگ از آستان قدس رضوى
5.خانم زهرا شعيبى جشن آبادى فرزند على يك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 
ششدانگ 289/40 متر مربع قسمتى از پالك 130 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه 

درگز بخش 7 قوچان خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى
ــدانگ يك باب منزل به  ــاع از ده سهم شش ــهم مش ــته فرزند دادعلى يك س 6.خانم زينب صادق كريم كش
ــاحت ششدانگ 125/37 متر مربع قسمتى از پالك 234 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر درگز  مس

قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى
ــدانگ يك باب منزل به مساحت 159/75 متر مربع  ــينعلى ارجمندپلگرد فرزند احمدعلى شش 7.آقاى حس
قسمتى از پالك 238 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خريدارى نه 
ــاع از ده سهم ششدانگ مع الواسطه از مالك رسمى آقاى محمد كوهكن و يك سهم مشاع از ده  ــهم مش س

سهم ششدانگ از آستان قدس رضوى
8.اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان درگز ششدانگ اعيان يك باب ساختمان ادارى به مساحت 2389/70 
متر مربع قسمتى از پالك 19ـ اصلى واقع در مزرعه دستجرد شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان كه 

متقاضى عرصه آن را بموجب سند رسمى از آستان قدس رضوى اجاره نموده اند.
ــدانگ يك باب منزل به مساحت 107/76 مترمربع قسمتى از  ــرعلى شش 9.آقاى محمد ممى زاده فرزند اش
ــهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خريدارى  ــك ش پالك 55 فرعى از 22ـ اصلى واقع در كالته كوش

مع الواسطه از مالك رسمى آقاى خداوردى روحى سعدآباد
ــمتى از  ــاحت 114/61 مترمربع قس ــدانگ يك باب منزل به مس 10.خانم ژيال ولى زاده فرزند يعقوب شش
ــه درگز بخش 7 قوچان خريدارى  ــهر درگز قطعه س پالك 25 فرعى از 24ـ اصلى واقع در كالته مرادآباد ش

مع الواسطه از مالك رسمى آقاى محمدعلى پروازى اول ايلخچى
ــيخكانلو فرزند سلطان ششدانگ اعيان يك باب منزل به مساحت 1136/43 متر  11.آقاى عباس مرادپورش
ــمتى از پالك 50ـ اصلى واقع در مزرعه لطف آباد قطعه چهار درگز بخش 7 قوچان كه متقاضى  مربع قس

عرصه آن را بموجب سند رسمى از آستان قدس رضوى اجاره نموده است.
ــاحت 538,36   ــك باب منزل و باغ متصل به مس ــدانگ ي ــاى ميالد حاجى نژاد فرزند خداقلى شش 12.آق
مترمربع قسمتى از پالك 14 فرعى از 292ـ اصلى واقع در قريه امان مرگان قطعه 13 درگز بخش 7 قوچان 

خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى خانم صياد خانم فرزند عوض محمد
ــدانگ يك باب منزل به مساحت 334/72 مترمربع تمامى پالك  ــين شيخ فرزند يوسف شش 13.آقاى حس
ــش 7 قوچان خريدارى پالك  ــهر درگز قطعه دو درگز بخ ــى و 1002ـ اصلى واقع در ش ــاى 1001ـ اصل ه
ــمى آقاى محمدرضا معراجى و تمامى پالك 1002ـ اصلى از محل  ــطه از مالك رس 1001ـ اصلى مع الواس

مالكيت خودش. آ- 995398
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تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/16

ناصر حسن زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان درگز

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت  ملك اسدآباد
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى برابر راي شماره 99/480مورخ05/19/ 99هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرف  ــمي مس ــند رس ــاختمان هاي فاقد س ثبتي اراضي و س
مالكانه بالمعارض متقاضي خانم صاحب سبز محمدى  همت فرزند لطفعلى بشماره شناسنامه  1 صادره از 
ــدآباد درششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 125/52 متر مربع در قسمتي از پالك 66 اصلى واقع  اس
ــمي آقاي نجاتعلى شكرى محرز گرديده  ــانى كوچه 13 خريداري با واسطه از مالك رس ــدآباد خ كاش دراس
ــت. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص  اس
ــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به  ــند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش ــبت به صدور س نس
ــليم  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاي مدت مذكور و  ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بدهي اس اعتراض،دادخواس

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.( م الف 161) آ-9905232
تاريخ انتشار اول  99/06/01
تاريخ انتشار دوم  99/06/16

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

در اجراى آگهى موضوع ماده 3قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  واراضى وساختمانهاى 
فاقدسندرسمى وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  واراضى وساختمانهاى 

فاقد سند رسمى مصوب90/9/20
امالك واحدثبتى تربت جام  به شرح ذيل آگهى مى گردد :

ــارض متقاضي خانم  ــماره139960306007000781-99/05/25 تصرفات مالكانه بالمع ــر راي ش 1-براب
ــالك 6فرعي از 3 اصلي مفروز  ــاحت 215,70 مترمربع پ ــتادي در يك باب  منزل  به مس منظر گلباف اس
ــمي آقاي امير خان كريمى تيمورى   ــهد  خريداري از مالك رس ــده از  واقع در بخش 13 مش و مجزي ش

محرز گرديده است.
ــه بالمعارض متقاضي آقاي  ــماره 139960306007000780-99/05/20 تصرفات مالكان ــر راي ش 2-براب
جواد رستمي در يك باب  منزل به مساحت 167 مترمربع پالك 7167 فرعي از 166 اصلي مفروز و مجزي 

شده از واقع در بخش 13 مشهد  خريداري از مالكيت مشاعى خودش  محرز گرديده است
ــه بالمعارض متقاضي آقاي  ــماره 139860306007000715-98/09/18 تصرفات مالكان ــر راي ش 3-براب
ــه دهي در يك باب منزل مسكونى به مساحت 110,60 مترمربع پالك 1 فرعي از  ــليماني س محمودرضا س
ــدها واقع درخراسان رضوى بخش 13خريداري از مالك رسمي آقاي خواجه  914 اصلي مفروز و مجزي ش

مختاراسماعيل احمدى محرز گرديده است.
ــات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم  ــماره 139960306007000368- 99/03/13 تصرف 4-برابر راي ش
سيده فاطمه سيدالحسيني در يك باب منزل   به مساحت 115 مترمربع پالك فرعي از 810 اصلي مفروز 
ــده واقع درخراسان رضوى بخش 13  مشهد  خريداري از مالك رسمي خانم منصوره  رحمانى  و مجزي ش

ياقوتى محرز گرديده است.
ــماره139960306007000715-99/05/6 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي  5-برابر راي ش
ــاحت 163,65 مترمربع(138,35مترمربع از پالك929- اصلى و 25,30  موالئي در يك باب منزل  به مس
ــده واقع در بخش 13  ــي از 945 اصلي مفروز و مجزي ش ــى )  پالك فرع ــع از پالك 945- اصل ــر مرب مت
ــمي آقاي ذبيح اله جامى االحمدى و خواجه محمد جامى االحمدى  محرز  ــهد خريداري از مالك رس مش

گرديده است
ــات مالكانه بالمعارض متقاضي  ــماره139960306007000764-99/05/19 هيات تصرف ــر راي ش 6-براب
ــاحت 469,70 مترمربع پالك فرعي از 724- اصلي مفروز  ــن نيك روش در يك باب منزل مس آقاي محس
ــا نيك روش (نجار فيوجى ) ــمي آقاي غالمرض ــهد  خريداري از مالك رس و مجزي واقع در بخش 13 مش

محرز گرديده است.
7-برابر راي شماره139960306007000728-99/05/06 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي غالم 
ــاحت 75,5 مترمربع پالك 6 فرعي از -1115 اصلي  ــاختمان  به مس يحيي نيك محمدي در يك باب س
ــم مريم نيك محمدى   ــمي خان ــهد خريداري از مالك رس ــده  واقع دردر بخش 13 مش مفروز و مجزي ش

محرز گرديده است.
ــارض  بالمع ــه  مالكان ــات  تصرف ــماره99/05/06-139960306007000724  ش راي  ــر  8-براب
ــع  ــاحت 235,10 مترمرب ــاختمان  مس ــاب س ــك ب ــدي در ي ــالل احم ــاز ج ــم   گلن ــي خان متقاض
ــهد   ــش13 مش ــوى بخ ــان رض ــع درخراس ــده واق ــزي ش ــروز و مج ــي مف ــي از 961 اصل ــالك فرع پ
ــت اس ــده  ــرز گردي ــدى  مح احم ــزار  ــالل خدمتگ ــه ج ــاي خواج آق ــمي  ــك رس مال از  ــداري  خري

ــارض  بالمع ــه  مالكان ــات  تصرف ــماره99/05/06-139960306007000725  ش راي  ــر  9-براب
ــاحت  مس ــا  بن دراى  ــور  ــن محص زمي ــه  قطع ــك  ي در  ــدي  احم ــالل  ــاز ج پرين ــم    خان ــي  متقاض
ــش 13  ــع در در بخ ــده واق ــزي ش ــروز و مج ــي مف ــي از 961 اصل ــالك فرع ــع پ 209,95 مترمرب
ــت ــرز گرديده اس ــزار احمدى مح ــالل خدمتگ ــه ج ــاي خواج ــمي آق ــك رس ــداري از مال ــهد خري مش

ــه بالمعارض متقاضي آقاي  ــماره139960306007000720-99/05/06 تصرفات مالكان 10-برابر راي ش
سعيد منير احمدي در يك باب ساختمان مسكونى  مساحت 167,10 مترمربع پالك فرعي از 192- اصلي 
ــمي  اقايان محمد  ــهد خريداري از مالك رس ــان رضوى بخش 13 مش ــده واقع در خراس مفروز و مجزي ش
عظيم و محمد يوسف منير احمدى وموازى دو متر مربع از محل ماكيت   نوراحمد شمس احمدى  محرز 

گرديده است.
ــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  ــماره139960306007000762-99/05/19  تصرف 11-برابر راي ش
ــالك فرعي از 167 اصلي اصلي  ــاحت 144,85 مترمربع پ ــد يارپورمنصوريه در يك باب منزل به مس محم
ــان رضوى بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقايان  ــده از پالك واقع در خراس مفروز و مجزي ش

شاه محمد محرمى و غالمرسول محرمى و محمد عثمان محرمى محرز گرديده است
ــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  ــماره 139960306007000761-99/05/19 تصرف 12-برابر راي ش
عبدالرحيم جامي االحمدي در يك قسمنى از ششدانگ يك باب منزل  به مساحت 276,83 مترمربع پالك 
4719 فرعي از 213  فرعي از 166- اصلي  مفروز و مجزي شده از واقع در خراسان رضوى بخش 13 مشهد  

خريداري از مالك رسمي آقاي محمد ناصر جامى االحمدى  محرز گرديده است.
ــه بالمعارض متقاضي آقاي  ــماره 139960306007000722-99/05/6 تصرفات مالكان ــر راي ش 13-براب
نوراله معيني نژاد  در شدانگ يك باب ساختمان  به مساحت 50 مترمربع پالك127 فرعى و108 فرعي از 
170- اصلي مفروز و مجزي شده  واقع درخراسان رضوى بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقاي 

سراج الدين اعشارى خيرابادى  محرز گرديده است
ــات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم  ــماره139960306007000765-99/05/19 تصرف 14-برابر راي ش
ــاختمان مسكونى به مساحت 243,50 مترمربع پالك فرعي از  ــدانگ  يك باب  س فاطمه ماه روخي درشش
730-اصلي  واقع درخراسان رضوى بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقاي خان محمد ماهروخى  

محرز گرديده است.
ــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  ــماره 139960306007000763-99/05/19 تصرف 15-برابر راي ش
ــدانگ يك قطعه زمين محصور  ايرانيت پوش   به مساحت 423,5 مترمربع  ــنگاني در شش احمد احراري س
پالك 20 فرعي از 732 اصلي مفروز و مجزي شده از  واقع در خراسان رضوى بخش 13 مشهد  خريداري 

از مالك رسمي آقايان عبدالغفور و عبدالقادر سرافرازى  محرز گرديده است
ــماره 139960306007000767-919/05/19 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  16-برابر راي ش
سيد وحيد كشفيان در  ششدانگ منزل  به مساحت 580,20 مترمربع پالك فرعي از 724 اصلي مفروز و 
ــان رضوى بخش 13 مشهد خريداري از مالك رسمي آقاي غالمرضا نيكروش  ــده از واقع درخراس مجزي ش

(نجار فيوجى) محرز گرديده است
ــه بالمعارض متقاضي آقاي  ــماره 139960306007000719-99/05/6 تصرفات مالكان ــر راي ش 17-براب
ــنامه 11686 صادره از تربت جام در يك باب  ــماره شناس ــلطاني ميرزاِئي فرزند خان ميرزا بش ــن س حس
منزل نيمه اسكلت مساحت 277,40 مترمربع پالك 1343 فرعي از 3 اصلي مفروز و مجزي شده از  واقع 
ــلطانى ميرزايى محرز  ــهد  خريداري از مالك رسمي آقاي خان ميرزا س ــان رضوى بخش 13 مش درخراس

گرديده است
ــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  ــماره139960306007000727-99/05/06  تصرف 18-برابر راي ش
آزاد فرهادي زاده درششدانگ يك باب منزل به مساحت 225,15 مترمربع پالك فرعي از 173اصلى و174 
اصلي مفروز و مجزي شده واقع در خرسان رضوى بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقاي محمد 

صديق جهانگيرى محرز گرديده است
ــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  ــماره139960306007000772-99/05/20 تصرف 19-برابر راي ش
محمد حسيني در يك باب منزل به مساحت 838 مترمربع پالك 161 فرعي از 57 اصلي مفروز و مجزي 

شده  واقع در خراسان رضوى بخش 13 مشهد خريداري از مالكيت مشاعى خودش  محرز گرديده است
20-برابر راي شماره139960306007000716-99/05/6تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محي 
ــاحت 99,75 مترمربع پالك 6393و7344 فرعي از 166  ــاختمان به مس الدين رباطي رباط  در يك باب س
ــان رضوى بخش 13 مشهد خريداري از مالكيت مشاعى خودش  ــده واقع درخراس اصلي مفروز و مجزي ش

محرز گرديده است.
ــه بالمعارض متقاضي آقاي  ــماره139960306007000726-99/05/6  تصرفات مالكان ــر راي ش 21-براب
ــاحت 297 مترمربع پالك 5 فرعي از 3- اصلي  ــن آبادآقابيك  در يك باب منزل به مس براتعلي حافظ حس
مفروز و مجزي شده  واقع در خراسان رضوى بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي خانم نورى رامى 

يادگارى  محرز گرديده است
ــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  ــماره 139960306007000777-99/05/20 تصرف 22-برابر راي ش
ــاختمان (يك دربند مغازه)به مساحت 18,50 مترمربع پالك 3763 و  داود جمالزايي كورد  در يك باب س
ــده واقع در خراسان رضوى بخش 13 مشهد  ــده از 517 فرعى  از 166-اصلي مفروز و مجزي ش مجزى ش

خريداري از مالك رسمي آقاي غالم اسماعيلى محرز گرديده است
ــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  ــماره139960306007000778-05/20/ 99 تصرف 23-برابر راي ش
خانم محمد جمالزايي كورد در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 18,90 مترمربع پالك 3763فرعي 
ــان رضوى بخش 13 مشهد خريداري از  ــده از  واقع در خراس فرعي از 166-اصلي اصلي مفروز و مجزي ش

مالك رسمي آقاي غالم اسماعيلى محرز گرديده است 
ــات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم  ــماره 139960306007000721-99/05/06 تصرف 24-برابر راي ش
ــهم از 6 شهم ششدانگ در بيع شرط در يك باب ساختمان  به مساحت  ــنا سواري كشككي در يك س حس
73,75 مترمربع پالك 127 فرعي از 170- اصلي مفروز و مجزي شده  واقع در خراسان رضوى بخش 13 

مشهد خريداري از مالك رسمي آقاي سراج الدين اعشارى چنگ ابادى محرز گرديده است.
ــات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم  ــماره139960306007000717-99/05/06 تصرف 25-برابر راي ش
صديقه سواري كشككي در يك سهم مشاع از 6 سهم ششدانگ يك ساختمان به مساحت 73,75 مترمربع 
پالك 127 فرعي از 170- اصلي مفروز و مجزي شده واقع در خراسان رضوى بخش 13 مشهد  خريداري 

از مالك رسمي آقاي سراج الدين اعشارى چنگ ابادى  محرز گرديده است.
ــه بالمعارض متقاضي آقاي  ــماره139960306007000718-99/05/06 تصرفات مالكان 26-برابر راي ش
ــدانگ در بيع شرط مى باشد دريك باب ساختمان  به  ــواري كشككي در دو سهم از 6 سهم شش ــهيل س س
ــده واقع در خراسان رضوى  ــاحت 73,75 مترمربع پالك 127 فرعي از 170- اصلي مفروز و مجزي ش مس

بخش 13 مشهد خريداري از مالك رسمي آقاي سراج الدين اعشارى چنگ ابادى  محرز گرديده است.
ــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  ــماره 139960306007000723-99/05/06 تصرف 27-برابر راي ش
شعيب سواري كشككي در دو سهم از 6 سهم ششدانگ يك باب ساختمان مساحت 73,75 مترمربع پالك 
ــان رضوى بخش 13 مشهد  خريداري از  ــده از واقع در خراس 127 فرعي از 170- اصلي مفروز و مجزي ش

مالك رسمي آقاي سراج الدين اعشارى چنگ ابادى  محرز گرديده است
ــات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم  ــماره 139960306007000766-99/05/19 تصرف 28-برابر راي ش
ــاحت 199,5 مترمربع پالك  1439 -اصلي مفروز و مجزي  هما جامي االحمدي در يك باب منزل  به مس
شده از واقع درخراسان رضوى بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقاي خواجه محمد يوسف جامى 

االحمدى محرز گرديده است.
آگهى اصالحى

ــات مالكانه وبالمعارض  ــاى 88/4/16 و88/5/1كه تصرف ــردو به  تاريخه ــالت ه ــرو آگهى روزنامه رس 1-پي
ــبت به   شش دانگ يك باب منزل به مساحت 226,20مترمربع  واقع درخراسان  منظردل ارام احمدى نس
رضوى  بخش13مشهداشتباهامنتشرگرديده است ،كه صحيح آن به مساحت 244,35 مترمربع مى باشد.

ــدس ويادگارامروز وهردو به  تاريخهاى 98/11/28و98/12/13كه تصرفات مالكانه  2-پيرو آگهى روزنامه ق
ــاحت  ــش دانگ يك قطعه زمين محصوربه مسس ــبت به   ش وبالمعارض عبدالرحمان جامى االحمدى نس
ــرگرديده است ،كه  ــان رضوى  بخش13مشهداشتباهامنتش 191مترمربع داراى 10متراعيان واقع درخراس

صحيح آن به مساحت 192,6 مترمربع مى باشد.
ــه تصرفات  ــاى 98/9/3و98/9/19ك ــه  تاريخه ــردو ب ــروز وه ــدس ويادگارام ــه ق ــى روزنام ــرو آگه 3-پي
ــاختمان  ــك قطعه زمين محصورداراى س ــش دانگ ي ــبت به   ش ــه وبالمعارض محبوبه رحيمى نس مالكان
ــفنديار  ــهدوازمحل مالكيت اس ــان رضوى  بخش13مش ــاحت 1157,63مترمربع واقع درخراس ــه مسس ب
مقصودپوراشتباهامنتشرگرديده است ،كه صحيح آن به مساحت 1157,63  مترمربع   كه مقدار 1007,63 
مترمربع ازمحل مالكيت اسفنديار مقصودپور ومقدار150مترمربع از پالك 6309فرعى از 166-اصلى ازمحل 

مالكيت رمضان زارع مى باشد.
ــه تصرفات  ــاى 98/9/3و98/9/19ك ــه  تاريخه ــردو ب ــروز وه ــدس ويادگارام ــه ق ــى روزنام ــرو آگه 5-پي
ــاختمان به  ــك قطعه زمين محصورداراى س ــش دانگ ي ــبت به   ش ــه وبالمعارض مريم رحيمى نس مالكان
ــفنديار  ــهدوازمحل مالكيت اس ــوى  بخش13مش ــان رض ــع درخراس ــع واق ــاحت 1157,63مترمرب مسس
مقصودپوراشتباهامنتشرگرديده است ،كه صحيح آن به مساحت 1157,63  مترمربع   كه مقدار 1007,63 
مترمربع ازمحل مالكيت اسفنديار مقصودپور ومقدار150مترمربع از پالك 6309فرعى از 166-اصلى ازمحل 

مالكيت رمضان زارع مى باشد.
ــه تصرفات  ــاى 98/9/3و98/9/19ك ــه  تاريخه ــردو ب ــروز وه ــدس ويادگارام ــه ق ــى روزنام ــرو آگه 6-پي
ــاختمان به  ــك قطعه زمين محصورداراى س ــش دانگ ي ــبت به   ش ــه وبالمعارض ميثم رحيمى نس مالكان
ــفنديار  ــهدوازمحل مالكيت اس ــوى  بخش13مش ــان رض ــع درخراس ــع واق ــاحت 1157,63مترمرب مسس
مقصودپوراشتباهامنتشرگرديده است ،كه صحيح آن به مساحت 1157,63  مترمربع   كه مقدار 1007,63 
مترمربع ازمحل مالكيت اسفنديار مقصودپور ومقدار150مترمربع از پالك 6309فرعى از 166-اصلى ازمحل 

مالكيت رمضان زارع مى باشد.
ــه تصرفات  ــاى 98/9/3و98/9/19ك ــه  تاريخه ــردو ب ــروز وه ــدس ويادگارام ــه ق ــى روزنام ــرو آگه 7-پي
ــاختمان به  ــگ يك قطعه زمين محصورداراى س ــش دان ــبت به   ش ــه وبالمعارض محمدرحيمى نس مالكان
ــفنديار  ــهدوازمحل مالكيت اس ــوى  بخش13مش ــان رض ــع درخراس ــع واق ــاحت 1157,63مترمرب مسس
مقصودپوراشتباهامنتشرگرديده است ،كه صحيح آن به مساحت 1157,63  مترمربع   كه مقدار 1007,63 
مترمربع ازمحل مالكيت اسفنديار مقصودپور ومقدار150مترمربع از پالك 6309فرعى از 166-اصلى ازمحل 

مالكيت رمضان زارع مى باشد.
ــه تصرفات  ــاى 98/9/3و98/9/19ك ــه  تاريخه ــردو ب ــروز وه ــدس ويادگارام ــه ق ــى روزنام ــرو آگه 8-پي
ــاختمان به  ــش دانگ يك قطعه زمين محصورداراى س ــبت به   ش ــم رحيمى نس مالكانه وبالمعارض قاس
ــفنديار  ــهدوازمحل مالكيت اس ــوى  بخش13مش ــان رض ــع درخراس ــع واق ــاحت 1157,63مترمرب مسس
مقصودپوراشتباهامنتشرگرديده است ،كه صحيح آن به مساحت 1157,63  مترمربع   كه مقدار 1007,63 
مترمربع ازمحل مالكيت اسفنديار مقصودپور ومقدار150مترمربع از پالك 6309فرعى از 166-اصلى ازمحل 

مالكيت رمضان زارع مى باشد.
ــه تصرفات  ــاى 99/2/22و99/03/7ك ــه  تاريخه ــدس وكار وكارگر هردو ب ــه  ق ــى روزنام ــرو آگه 10- پي
ــان رضوى   ــش دانگ يك باب منزل واقع درخراس ــبت به   ش مالكانه وبالمعارض لطيفه كبودانى هزاره  نس

بخش13مشهداز محل مالكيت اقاى جان محمدگلى چشمه گلى از قلم افتاده است .
لذابه موجب ماده 3قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  واراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى وماده 13آئين 
ــاختمانهاى فاقدسندرسمى وماده 13ايين نامه مربوطه  نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  واراضى وس
ــرتادرصورتى  ــهرها منتش اين آگهى  در دونوبت به فاصله 15روزاز طريق روزنامه محلى وكثيراالنتشاردرش
ــخاص ذينفع به اراءاعالم شده  اعتراض داشته باشند بايدازتاريخ  انتشاراولين  آگهى درمحل تادوماه  كه اش
ــليم  ــدت يكماه اعتراض خودرابه  اداره ثبت محل وقوع ملك تس ــن براى آگهى اصالحى ظرف م وهمچني
ورسيد اخذنمايد ومعترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست  به دادگاه 
عمومى محل نمايد وگواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهدكه دراين صورت اقدامات ثبت 
ــت ودرصورتى كه اعتراض درمهلت قانونى واصل نگردد يا معترض ،  موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس
ــند مالكيت مى  ــت به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند اداره ثبت مبادرت بصدورس گواهى تقديم دادخواس

نمايد وصدور سند مالكيت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  نيست .آ-9905366
تاريخ انتشار نوبت اول :99/06/01                    تاريخ انتشار نوبت دوم :99/06/16

سيدمجتبى جوادزاده-رئيس ثبت اسناد وامالك تربت جام

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

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
ــند رسمى//برابر راى شماره 139960326007000364 مورخه 1399/3/22 هيئت موضوع قانون  فاقد س
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
ــنامه19881  ــماره شناس ــمعيل  به ش بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى بهروز نورى فرزنداس
صادره ازبهار درسه دانگ مشاع ازششدانگ يك باب مغازه به مساحت 24متر مربع  پالك 11049 فرعى از 
139اصلى واقع در بهار بخش چهارهمدان خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى لطف اله يزدانى محرز 
گرديده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس ازاخذ رس به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
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 الف270) آ-9905385
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/6/1                               تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/6/16

رئيس ثبت اسناد و امالك بهار – هادى يونسى عطوف 

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

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى//برابر راى شماره 139960326007000370 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــنامه17517 صادره ازبهار  ــماره شناس ــرف   به ش ــى آقاى حمزه روحى  فرزند على اش ــارض متقاض بالمع
ــمتى از پالك  ــاحت 304/34متر مربع  پالك 11050 فرعى قس ــدانگ يك باب خانه  به مس دراعيانى شش
955فرعى از 139اصلى واقع در بهار بخش چهارهمدان خريدارى با قولنامه  عادى ازآقاى على روحى محرز 
گرديده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس ازاخذ رس به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
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 278)آ-9905386
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/6/1                       تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/6/16

رئيس ثبت اسناد و امالك بهار – هادى يونسى عطوف 
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یکی از مهم ترین دالیلی که دولت طرح فروش نفت 
به مردم یا همان طرح گشایش اقتصادی  را عنوان 
کرد، تحریم نفتی است یا همان نفروختن یک قطره 
نفتی که دولتی ها دائماً از آن ســخن می گویند؛ 
بنابراین به این دلیل که یا نمی توانند نفت بفروشند 
یا قادر بــه دریافت پول فروش نفت نیســتند و 
عمالً مشخص نیست چه زمانی این پول به آن ها 
بازگردانده می شود، عموماً دولت تصمیم به فروش 
نفت به مردم در بورس گرفت تا بخش قابل توجهی 
از بودجــه خود را تأمین کند. مســئله مهمی که 
موجب مخالفت مجلس شــد و داد کارشناســان 
اقتصادی را از این خواسته دولت درآورد، این است 
که بار پرداخت بدهی ایــن دولت عمالً به دوش 
دولت بعدی می افتد، یعنــی دولت آقای روحانی 
از االن برای دولت بعدی در حال ایجاد مشــکل و 
دردسرآفرینی است. از این جهت که با رفتن دولت 
آقای روحانی و روی کار آمدن دولت جدید، مردم 
و دولت بعدی متضرران واقعی این طرح پیشنهادی 
دولت می شوند و امکان انجام این طرح نباید وجود 
داشته باشد.  دولتی که به دلیل تحریم ها نتوانسته 
نفت خود را به خارجی ها بفروشد با فروش آن به 
مردم، هر چند مشکل فعلی خود را حل می کند، 
اما فشار مضاعفی به دولت و تورم دیگری به زندگی 
مردم وارد می کند که در تحلیل های کارشناســی 
به عمل آمده تمکین بــه این طرح نباید چندان 
به نفع اقتصاد، دولت بعــدی و مردم در آینده ای 
نه چندان دور باشــد. دولت با گرفتن پول فروش 
طرح اوراق نفتی یا به عبارتی گشــایش اقتصادی 
که از آن نام برد تالش می کند فعالً از مردم پولی 
بگیرد، مشکل خود را حل کند، در حالی که برای 
دولت آقای روحانی فرقی نمی کند حجم مشکالت 
اقتصادی و بدهی هایی که ایجاد کرده تا چه حدی 
زندگی و معیشــت مردم  و ســازوکارهای دولت 
بعدی را با گرفتاری های متعددی روبه رو می کند. 
بنده معتقدم اجرای چنین طرح هایی نه تنها طرح 
گشایش اقتصادی نیست بلکه  یک خیانت بزرگ 
به ملت اســت. هر چند که بعید به نظر می رسد 
مردم  از این طرح استقبال چندانی به عمل بیاورند؛ 
چرا که براساس عملکرد آقای روحانی، اعتمادی به 

طرح های این دولت ندارند. 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 حسن خسروجردی
 رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفتی، 
گازی و پتروشیمی

 اقتصاد / طوســی   وقتی صالح، رئیس 
ســازمان خصوصی ســازی اعــالم کرد ۲۲ 
ســرور ســامانه ســهام عدالت را پشتیبانی 
می کنند تــا بورس ایران با ورود 49 میلیون 
سهامدار تازه وارد، ۶0 میلیونی شده و رکورد 
بزرگ تریــن بورس دنیــا را از آن خود کند، 
انتظار می رفت ســامانه ای با یک زیرساخت 
مناسب، قوی و پاسخگویی هوشمندانه برای 

نیازهای مراجعان رونمایی کرده باشد.
حسین فهیمی، سخنگوی ستاد آزادسازی 
سهام عدالت نیز که پیشتر از مزایای سامانه 
سهام عدالت برای دارندگان آن سخن گفته 
بود تصور نمی کرد ضعف این سامانه  و فرایند 
غیرشــفاف آن بتواند مخاطبان تازه وارد آن 
را با این حجم از چالش ها به 

چه کنم چه کنم بیندازد.
از اواســط خرداد کــه امکان 
آزادســازی و ثبت  درخواست 
فروش سهام عدالت فراهم شده 
است بسته به اینکه سهامداران 
روش مدیریــت مســتقیم یا 
غیرمســتقیم را انتخاب کرده 
بودند با مشکالتی در مدیریت 
ســهام خود مواجه شــدند تا 
جایی که ستاد آزادسازی سهام عدالت برای 
رفع مشکالت »سامانه پاسخگویی به مشکالت 
ســهامداران عدالت« را راه انــدازی کرد، اما 
مشکالت ساختاری این سامانه پس از گذشت 
بیش از سه ماه از آغاز فرایند فروش و آزادسازی 
این سهام همچنان پابرجاست تا فروشندگان 
مستأصل همچنان بین کارگزاری ها و سازمان 

بورس در رفت وآمد باشند.

 بی اطالعی سهامداران»
 از فروش سهام و باقیمانده آن

بررســی ســامانه ســهام عدالت شــرکت 
سپرده گذاری سهام عدالت و مشکالت موجود 
در سامانه سهام عدالت برخی کارگزاری ها، 
حاکی از ضعف آن ها در ایجاد ســامانه هایی 
کارآمــد و شــفاف اســت، به نحــوی که 
فروشندگان این سهام پس از ثبت درخواست 
خود نمی توانند متوجه شــوند که ســهام 

عدالتشان در چه وضعیتی قرار دارد. 
حتی این ســامانه ها مشــخص نمی کنند 
کدام ســهام به فروش رفته و کدام سهام در 
صف فــروش قرار دارد. عــالوه  بر این، پس 
از گذشــت مدتی از فروش ســهام عدالت و 
واریز مبالغ ســهام به حساب سهامداران، اما 
حساب کاربری کارگزاری ها و سامانه شرکت  
ســپرده گذاری مرکزی به روز نمی شــود و 
مشتریان نمی توانند از فروش سهام و میزان 

باقی  مانده سهام خود مطلع شوند.

 به روزرسانی ارزش سهام»
 فقط  در روزهای خوب

از سوی دیگر به نظر می رسد سامانه سهام 
عدالت قرار اســت فقط در روزهای خوب 
بورس به روز شود، چرا که از زمان آغاز روند 
نزولی بورس و ریزش ها در این بازار، ارزش 
سبد دارایی سهام عدالت ۵3۲ هزار تومانی 
در این ســامانه بدون تغییر در حوالی ۲0 
میلیون تومان باقی مانده اســت در حالی 
که ارزش به روز این سبد حدود ۱4 میلیون 

تومان شده است.
قابل توجه این است که با وجود فروش سهام 
و همچنین واریز وجه به حساب سهامداران، 
اما بخش »لیســت درخواست ها «ی سامانه 
شرکت ســپرده گذاری مرکزی هنوز به روز 
نشده است و هیچ کدام از درخواست ها را 
نمایش نمی دهد. شفاف نبودن روند فروش 
ســهام عدالت از همان ابتدا عامل افزایش 
ســردرگمی مردم در بازار شــده اســت.

همچنین وجود مشــکالت و معضالت در 
مسیر فروش ســهام عدالت، نارضایتی را از 
روند فروش سهام عدالت افزایش داده است.

 سهامدار باید خودش اطالعات»
 را مدیریت کند

هر چنــد به  تازگــی حســین فهیمی، 
کرده  اعــالم  ســخنگوی ســهام عدالت 
اســت هم اکنون دسترســی به اطالعات 
سهامداران اعم از اینکه تعداد سهام کدام 
دارایی شان کم شــده، کدام باقی مانده و 
ارزش روز دارایی شــان چقدر اســت در 
سامانه sahamedalat.ir امکان پذیر شده، 
اما مستقیم ســهام فروخته شده را نشان 
نمی دهــد بلکه ســهامدار بایــد خودش 
اطالعــات را مدیریــت کنــد و بداند در 
گذشــته چه مقدار از آن سهم را داشته 
و در حــال حاضر چه مقــدار از آن را در 

اختیار دارد.
 به عنوان نمونه اگر در نمادی در گذشــته 
40 سهم داشته، اگر در سامانه نشان دهد 
که در حال حاضر مانده ســهم وی در آن 
نماد ۱0 سهم است، این نشان می دهد که 
30سهم سهامدار توسط کارگزاری یا بانک 

فروخته شده است.
گفتنــی اســت، هم اکنون با آزادســازی 
30درصد دیگر از ســهام عدالت، مجموع 
ســهام عدالت آزادشــده برای سهامدارانی 
کــه روش مســتقیم مدیریت ســهام را 
انتخاب کرده اند به ۶0درصد رسیده است 
و این افراد می توانند با مراجعه به ســامانه 

کارگزاری ها سهام عدالتشان را بفروشند.

سردرگمی مردم پایان می یابد؟

دسترسی به جزئیات  سهام عدالت امکانپذیرشد

به نظر می رسد 
سامانه سهام 
عدالت قرار است 
فقط در روزهای 
خوب بورس هر روز 
به روز شود

بــــــــرش

کدام بانک ها در کانال مالی سوئیس فعالیت می کنند؟
فارس: رئیس اتاق مشــترک ایران و سوئیس با بیان اینکه کانال مالی سوئیس به لحاظ فنی 
آماده اجراســت، گفت: این کانال از کانال مالی اینستکس و کانالی که کره جنوبی از آن حرف 
می زند فعال تر است و از طریق این کانال چند معامله مالی انجام  شده است. به گفته نظام مافی، 
توافق کانال مالی ســوئیس با دولت ترامپ انجام  شده و این کانال همچنان پابرجا خواهد بود. 
از طرفی این کانال محدودیت مالی FATF را ندارد و بانک هایی مثل خاورمیانه و سامان در این 

حوزه بدون محدودیت فعالیت خواهند کرد.

تذکر مجلس به دولت درباره عدم راه اندازی سامانه حقوق و مزایا 
تسنیم: روح اهلل نجابــت، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در صفحه شخصی خود از تذکر 
بــه دولت در خصوص عدم اجرای ماده ۲9 قانون برنامه ششــم توســعه خبر داد. به گفته 
نجابــت، جمعــی از نمایندگان مجلس در تذکری به دولت، اجــرای ماده ۲9 قانون برنامه 
ششــم توسعه سامانه ثبت حقوق و مزایای رؤسا و مدیران را پیگیری کرده اند. نجابت ابراز 
امیدواری کرده اســت، پیــش از پایان دولت این تکلیف قانون اجرایی شــود و در صورت 

ضرورت قوانین کیفری را نیز تصویب خواهیم کرد.
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خانواده ها به آموزش و پرورش اعتماد کنند   ایرنا: محســن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در حاشــیه مراســم نواخته شــدن زنگ مدرسه گفت: آموزش و پرورش در چارچوب اعالم شده ستاد 
ملی مبارزه با کرونا در خصوص بازگشایی مدارس پیش می رود، از این رو در حوزه سالمت کوچک ترین عدولی نخواهیم داشت. خانواده ها به آموزش و پرورش اعتماد کنند تا این وزارتخانه با حساسیت های بیشتر 

مراقبت های الزم را اعمال کند. وی درخواست کرد از اظهارنظرهای پراکنده در فضای مجازی خودداری شود و گفت: آموزش و پرورش انتخاب کرد که به مجموعه بهداشت و درمان اعتماد کند. 

 خبر بد سازمان بهداشت جهانی ©
برای واکسیناسیون کرونا

جهانی  بهداشــت  ســازمان  فارس: 
جدیدتریــن تاریــخ احتمالــی برای 
واکسیناسیون گسترده علیه کرونا را 

اعالم کرد.
به گزارش رویترز، ســازمان بهداشت 
جهانــی اعالم کرد تا پیــش از نیمه 
۲۰۲۱، خبــری از واکســن کرونــا 

نخواهد بود؛ موضوعی که بسیاری را ناامید کرده است.
مارگاریت هاریس، سخنگوی سازمان بهداشت جهانی در نشست خبری در 
ژنو، گفت: »همان طور که می دانید تعداد زیادی از واکسن ها وارد مرحله سوم 
آزمایش شده اند. ما ۶ تا ۹ واکسن آزمایشی را می شناسیم که در واقع مسیر 

طوالنی در زمینه پژوهش را پشت سر گذاشتند«.
وی تأکید کرد تا اواسط سال آینده انتظار واکسیناسیون گسترده علیه کرونا 

را ندارد و بر اهمیت بررسی دقیق اثربخشی و ایمنی آن ها تأکید می کند.
مارگاریت هاریس ادامه داد: هیچ یک از واکسن های کاندیدا در آزمایش های 
بالینی پیشــرفته، تاکنون »ســیگنال واضحی« از کارایی را در سطح حداقل 

۵۰درصد افراد نشان نداده اند.
روســیه پس از کمتر از دو ماه آزمایش انسانی، واکسن کووید ۱۹ را در ماه 
آگوســت تصویب قانونی کرد و این موجب شــد برخی از کارشناسان غربی 

ایمنی و کارایی آن را زیر سؤال ببرند.
مقام های بهداشــت عمومی ایاالت متحده و Pfizer Inc نیز روز پنجشــنبه 
گفتند یک واکســن علیه کرونا می تواند در اواخر ماه اکتبر آماده توزیع شود 
و در شــرایطی که دقیقاً پیش از انتخابات ریاســت جمهوری آمریکاســت، 
می توانــد به دلیل فشــار دونالد ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا بر مقام های 

بهداشتی باشد.
تدروس ادهانوم، رئیس سازمان جهانی بهداشت هم در یک نشست مجازی 
تأکید کرد: »این سازمان هیچ واکسن غیرامن و ناکارا را تأیید نخواهد کرد«.

کاهش »میزان موالید کشور« به کمترین حد خود در ۵۰ سال گذشته!

خاک  خوردن »سیاست های کلی خانواده«©
میزان: در حالی ۱3 شــهریور، سالروز 
ابالغ سیاست های کلی خانواده در سال 
۱3۹۵ را پشــت سرگذاشتیم که تعداد 
تولدهای سال ۱3۹8 در مقایسه با سال 
۱3۹4 نشان دهنده کاهش 374هزار و 

۲۱۹ نفری است.
همچنین میزان موالید از حدود ۲۰ در 

هر هزار نفر جمعیت در سال ۱3۹4 با کاهشی محسوس به ۱4.4 در هر هزار نفر 
جمعیت در ســال ۱3۹8 و کمترین حد خود در ۵۰ سال گذشته رسیده است؛ 
بنا بر آمار رسمی، در حال حاضر حدود ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار جوان ۱۵ تا ۲۹ 

سال داریم که در انتظار ازدواج هستند!
با وجود تذکرهای متوالی و متعدد مقام معظم رهبری هنوز شــاهدیم بخش های 
مربوطه وظایف خود را به ارگان هــای دیگر ارجاع می دهند، از طرفی دولت هم 
اعتقادی به مســئله کاهش جمعیت و توجه به ازدواج ندارد! الزم است ستادها و 
تشکیالت ویژه ای برای این موضوع تشــکیل شود؛ در زمان حاضر ستاد خاصی 

نداریم که متولی »جمعیت و خانواده« باشد!
از طرفی همه قوانین ما باید پیوست جمعیتی داشته باشند به این معنی که برای 
افزایش جمعیت، ظرفیت سازی کنند تا بتوانیم بالفاصله وارد فاز عملیاتی شویم.

مسئله خانواده و جمعیت به سال و ماه خاصی محدود نیست، اما به بهانه سالروز 
ابالغ سیاســت های کلی خانواده از ســوی مقام معظم رهبــری دوباره بندهای 

شانزده گانه این سیاست ها را مرور می کنیم:
خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسالمی و کانون رشد و تعالی انسان و 
پشتوانه سالمت و بالندگی و اقتدار و اعتالی معنوی کشور و نظام است و سمت 

و سوی حرکت نظام باید معطوف باشد به:
۱- ایجــاد جامعه ای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی 
آن بر پایه الگوی اسالمی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسالمی فرزند 

و کانون آرامش بخش
۲- محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه ها، سیاست های اجرایی 
و تمام نظام های آموزشــی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه نظام مسکن و 

شهرسازی
3- برجســته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مســجد برای حفظ و ارتقای 

هویت اسالمی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه
4- ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه 
دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد 
در جامعه با وضع سیاســت های اجرایی و قوانین و مقررات تشــویقی و حمایتی 

و فرهنگ سازی و ارزش گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی
۵- تحکیم خانواده و ارتقای سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت 

و احترام و مودت و رحمت با تأکید بر:
 به کارگیری یکپارچه ظرفیت های آموزشــی، تربیتی و رســانه ای کشــور س

درراستای تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی
 فرهنگ سازی و تقویت تعامالت اخالقیس
 مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی س

و رفع موانع و زدودن آسیب ها و چالش های تحکیم خانواده
 ممنوعیت نشر برنامه های مخل ارزش های خانوادهس
 ایجــاد فرصت برای حضور مفید و مؤثر اعضای خانواده در کنار یکدیگر و س

استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعی
۶- ارائه و ترسیم الگوی اسالمی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسالمی 

ــ ایرانی با:
 ترویج ارزش های متعالی و سنت های پسندیده در ازدواج و خانوادهس
پر رنگ کردن ارزش های اخالقی و زدودن پیرایه های باطل از آنس
مبارزه با اشرافیت و تجمل گرایی و مظاهر فرهنگ غربس
اصالح رفتار گروه های مرجع و برجسته ســازی رفتارهای شایسته آن ها و س

جلوگیری از شکل گیری گروه های مرجع ناسالم
7- بازنگــری، اصالح و تکمیل نظام حقوقی و رویه های قضایی در حوزه خانواده، 
متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط 
حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرســی و اجرای 

احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده
8- ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسالمی زن و مرد در جامعه

۹- ارتقــای معیشــت و اقتصاد خانواده ها با توانمندســازی آنــان برای کاهش 
دغدغه های آینده آن ها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن

۱۰- ســاماندهی نظام مشــاوره ای و آموزش قبل، حین و پس از تشــکیل 
خانواده و تســهیل دسترســی به آن بر اساس مبانی اســالمی ـ ایرانی در 

راستای استحکام خانواده
۱۱- تقویت و تشویق خانواده در جهت جلب مشارکت خانواده برای پیشبرد 
اهداف و برنامه های کشــور در همه عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی 

و دفاعی.
۱۲- حمایــت از عــزت و کرامت همســری، نقش مادری و خانــه داری زنان و 
نقــش پدری و اقتصادی مردان و مســئولیت تربیتی و معنــوی زنان و مردان و 
توانمندسازی اعضای خانواده در مســئولیت پذیری، تعامالت خانوادگی و ایفای 

نقش و رسالت خود
۱3- پیشــگیری از آســیب های اجتماعی و عوامل تزلزل نهــاد خانواده به ویژه 
موضوع طالق و جبران آسیب های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طالق و 

فروپاشی خانواده و فرهنگ سازی کراهت طالق
۱4- حمایــت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده های با سرپرســتی زنان و 

تشویق و تسهیل ازدواج آنان
۱۵- اتخاذ روش های حمایتی و تشــویقی مناســب برای تکریم ســالمندان در 

خانواده و تقویت مراقبت های جسمی و روحی و عاطفی از آنان
۱۶- ایجاد ســاز و کارهای الزم برای ارتقای سالمت همه جانبه خانواده ها به ویژه 
ســالمت باروری و افزایش فرزندآوری در راســتای برخورداری از جامعه جوان، 

سالم، پویا و بالنده.

 جامعه/ اعظم طیرانی   اردیبهشت چهار سال 
و  معلمان  دیدار  در  انقالب  رهبر  که  بود  پیش 
نومعلمان کشور بر ضرورت ترویج فکر و فرهنگ و 
زبان بومی تأکید کردند و گفتند متأسفانه در برخی 
ترویج  انگلیسی  زبان  فارسی،  زبان  به جای  مواقع 
می شود و اکنون کار به جایی رسیده که آموزش زبان 

انگلیسی به مهدهای کودک نیز کشیده شده است.
برخی این بیانات را مترادف با مخالفت با یادگیری 
زبان خارجی دانســتند،  حال آنکه ایشان در همان 
سخنرانی تشریح کرده بودند این موضوع به  معنای 
مخالفت با یادگیری زبان خارجی نیست؛ بلکه بحث 

اصلی، ترویج فرهنگ بیگانه در کشور است.
چند روز پیش نیز موضوع نفوذ از طریق سیســتم 
آموزش وپرورش، بار دیگر در ســخنان رهبر انقالب 
مورد توجه قرار گرفت. رهبر انقالب هشــدار دادند 
مهد کودک ها  در ایران »رها« شده اند. همچنین ایشان 
فرمودند نباید به مهد کودک ها  نگاه مراکز خدماتی 
داشــت، بلکه ایــن مراکز، مراکز مهم آموزشــی و 

پرورشی هستند.
پیش از این بحث در خصوص شیوه اداره و نظارت بر 
مهدهای کودک بین بهزیستی و آموزش و پرورش 
منجر به بحث های فراوانی شده بود تا اینکه در نهایت 
بر اســاس تصمیمات مقرر شد هم بهزیستی و هم 
آموزش و پرورش متولی مهدهای کودک قرار گیرند.
با اینکه پس از چندی صدور مجوز و ارائه برنامه بر 
عهده سازمان بهزیســتی قرار گرفت اما باز هم در 
این میان چالشی بین بهزیســتی و وزارت آموزش 
و پرورش وجود دارد؛ اینکه متأســفانه به مهد های 
کودک به عنوان دســتگاهی خدماتی نگاه می شود 
و تعرفه مصوب برای شــهریه را سازمان حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در وزارت 
صمت مشخص می کند، موضوعی که مقام معظم 
رهبری نیز در سخنان اخیرشان به آن اشاره کردند و 
با اظهار تأسف از رها بودن مهدهای کودک  به دلیل 
اختالفات برخی دستگاه های دولتی، گفتند: بر اساس 
گزارش های رسیده وضعیت مهدکودک ها به هیچ 
وجه خوب نیست و نباید به مهدکودک ها نگاه مراکز 
خدماتی داشت بلکه مراکز مهم آموزشی و پرورشی 
هســتند. از این انتقادها به نظر می آید باید ساختار 
مهدهای کودک تغییر کند و نســبت به اصالح آن 

اقدام هایی صورت گیرد.

 اداره مهدهای کودک  »
با نگاه خدماتی و آموزشی 
کارنامــی،  بابایــی  علــی 
کمیســیون  ســخنگوی 
اجتماعــی مجلــس نیز در 
گفت وگــو با خانــه ملت با 
ابراز تأسف از اینکه پرورش 

کودکان در مهدهای کودک  در اولویت قرار نگرفته 
است، می گوید: تربیت و پرورش نیروی انسانی باید 
به عنوان اولویت اول کار مدیریت تعلیم و تربیت در 
مهد ها، مدارس و آموزش و پرورش قرار گیرد.  وی 
با اشــاره به هشدار مقام معظم رهبری در خصوص 
وضعیت مهدهای کــودک با تأکید بــر اینکه این 
مراکز باید زیر نظر آمــوزش و پرورش قرار گیرند، 
می افزاید: قرار گرفتن فعالیت مهدهای کودک  زیر 
نظر بهزیستی یکی از ایرادهای اساسی است؛ زیرا با 
نگاه خدماتی و آموزشی اداره می شوند؛ باید زیر نظر 

وزارت آموزش و پرورش قرار گیرند و این مهم یکی 
از ضرورت های اساسی حوزه آموزش است. 

 اختالف نظر بین بهزیستی »
و وزارت آموزش و پرورش
وحیــد قبادی دانــا، رئیس 
ســازمان بهزیســتی با بیان 
بین  نظری  اختــالف  اینکه 
بهزیستی و وزارت آموزش و 
پرورش بــود که مقام معظم 

رهبری نیز به این موضوع اشــاره کردند، می گوید: 
باید تکلیف مدیریت مهد های کودک مشخص شود 
و یک دستگاه این مسئولیت را بپذیرد و پاسخگوی 
تمام مسائل مربوط به آن ها باشــد. وی می افزاید: 
صدور مجوز و ارائه برنامه برعهده سازمان بهزیستی 
است و در این میان چالشی بین دو دستگاه بهزیستی 
و وزارت آموزش و پرورش وجود دارد که متأسفانه 
به مهد ها به عنوان دستگاهی خدماتی نگاه می شود 
و تعرفه مصوب برای شــهریه را سازمان حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در وزارت 
صمت مشخص می کند، اما اگر به مهدهای کودک به 
عنوان مرکز آموزشی و پرورشی نگاه شود، این اتفاق 
نمی افتد؛ به همین دلیل مدیریت مهدهای کودک 

نیاز به یک بازنگری دارد.
وی با اشاره به اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری 
مثل همیشه کلیدی و راهگشا بود و تأکید بر کارکرد 
آموزشــی و پرورشــی مهدهای کودک که همواره 
بسیار مهم اســت، می گوید: طبق تبصره ۲ ماده ۲ 

قانون تأســیس مدارس و مراکز 
آموزشــی و پرورشی غیردولتی، 
آموزشی  شــاخص های  تعیین 
و پرورشــی و تدویــن محتوا و 
نظــارت بر مهدهــای کودک  از 
حیث آموزشــی و پرورشــی با 
وزارت آموزش و پرورش است و 
فقط صدور مجوز و ارائه برنامه در 
حیطه وظایف سازمان بهزیستی 
قرارگرفته است. آیین نامه اجرایی 
این مــاده قانونی نیز از ســوی 
هیئت وزیران مصوب و ابالغ شده 

و تقسیم وظیفه صورت گرفته است. بنابراین مشکل 
از همین جا شروع شده و تولی گری مشخص نشده 
است و برای کســانی که وارد این حوزه می شوند، 
موجب سردرگمی خواهد شد. این مسئول با بیان 
اینکه آیین نامه، دادن مجوز و برنامه را به بهزیستی و 
شاخص های آموزشی و پرورشی را به وزارت آموزش 
و پرورش ســپرده اســت، ادامه می دهد: در برخی 
مواقع بعضی از همکاران مــا در آموزش و پرورش 
شــاخص هایی از جنس فضای فیزیکی را به عنوان 

شاخص آموزشی تلقی می کنند.

نهادی واحد پاسخگو باشد»
قبــادی دانا با اشــاره به اینکه به صورت ســنتی 
اختالف نظری بــرای مدیریــت مهدکودک بین 
آموزش و پرورش و ســازمان بهزیستی بوده است، 
می گوید: مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان 

به طور دقیق به این موضوع اشاره 
کرده اند و باید تکلیف حاکمیتی 
مهدهای کودک مشخص شود تا 
یک دستگاه مسئولیت مدیریت 
مهدهــای کــودک  را بپذیرد و 
پاسخگوی اقدام های مختلف در 

این زمینه باشد. 
وی می افزاید: مقام معظم رهبری 
بارها در خصوص مسئله کودک 
و نوجــوان فرموده اند »حقیقتاً 
باید بگویم اگر مســئوالن امور 
فرهنگی کشور بخواهند مسئله 
کودک و نوجوان را آنچنان که هست مورد اهتمام 
قرار دهند من خیال می کنم خیلی از آن هایی که 
مسئولند از ساعت خوابشان هم خواهند زد و به این 

مهم خواهند پرداخت«.
به گفته وی مهدهای کودک در گذشــته عمدتاً 
وظیفه نگهداری کودکان را بر عهده داشــتند، اما 
اکنون کارکرد مهدهای کودک  تغییر کرده است 
و مســائل آموزشی، پرورشــی و اجتماعی کردن 
کودکان در مهدها دنبال می شود و تمام تالش ما 
در این چندین ســال این بوده است که در حوزه 
پیش از دبستان، نگاه هزینه ای صرف را به کودکان 
به نگاه ســرمایه گذاری روی کودک تبدیل کنیم؛ 
چنان که بعضی از کشــورها بین ۲ تا 4 درصد از 
تولیــد ناخالص داخلی خود را به رشــد و تکامل 

کودکان اختصاص داده اند.
وی می افزایــد: با توجه به اینکه 8۰درصد بچه های 

مهدهای کودک در ســنین بین 4 تا ۶ ســال قرار 
دارند که می توانند تحت آموزش پیش دبســتانی 
قرار بگیرنــد، متفاوت بودن شــاخص های فضا و 
ســایر شــاخص ها موجب ایجاد دوگانگی شده و 

مهدکودک ها نیز دچار بالتکلیفی و ابهام شده اند.
وی ضمن اعالم آمادگی کامل ســازمان بهزیستی 
برای تعییــن تکلیف مهدهای کــودک می گوید: 
کامالً آماده هســتیم تا دوستان ما در شورای عالی 
انقالب فرهنگــی یا هر جای دیگری از صفر تا صد 
امور مهدهای کودک  را به یک نهاد مشخص بسپارند 
تاعالوه بر رفع اختالف نظرها، پاســخگویی در این 

حوزه شفاف تر صورت گیرد. 

آموزش و پرورش فقط در زمینه آموزش »
پیش دبستانی مسئولیت دارد

رضوان حکیــم زاده، معاون 
آموزش ابتدایی وزیر آموزش 
و پرورش نیز در گفت وگو با 
ما با بیان اینکه فرمایشــات 
مثل  رهبری  معظــم  مقام 

همیشه کلیدی و راهگشا بوده است، می گوید: هفته 
گذشته جلسه ای با شورای عالی انقالب فرهنگی در 
خصوص وضعیت مهدهای کودک  داشته ایم که هنوز 

نتیجه آن نهایی نشده است. 
وی ادامــه می دهــد: صدور مجــوز، برنامه ریزی و 
حتی آموزش مهدهای کودک  قبل از سنین پیش 
دبستانی یعنی ســنین صفر تا چهار سال برعهده 
سازمان بهزیستی است و آموزش و پرورش فقط در 
زمینه آموزش پیش دبستانی مسئولیت دارد. نتیجه 
جلسه های برگزار شده در خصوص وضعیت مهدهای 

کودک  اواخر هفته جاری مشخص خواهد شد. 

اظهارات ضد و نقیض»
سخنان حکیم زاده در حالی عنوان شد که محسن 
حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش هفته گذشته 
در گفت وگوی ویژه خبری سیما از توافقی با سازمان 
بهزیستی خبر داد. حاجی میرزایی گفت: در دولت 
بحث کردیم کــه در تمــام مهدهای کودک  همه 
فعالیت های آموزشــی تحت نظر آموزش و پرورش 
باشــد و بهزیســتی موافقت کرد که به آموزش و 
پرورش واگذار شــود. با این حال روز گذشته معاون 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفت وگو با ایرنا 
اظهار کرد: جلساتی در شورای عالی انقالب فرهنگی 
برای ســاماندهی مهدهای کودک مطرح شده اما 

تکلیف نهایی هنوز مشخص نشده است.
حبیب اهلل مســعودی فرید افزود: آنچه در رسانه ها 
در رابطه با تولی گری مهدهای کودک مطرح شده، 
همان بحث  شــاخص های آموزشی و پرورشی بوده 
که قبالً هم مصوبه مجلس شــورای اســالمی در 
سال ۹۵ بوده اســت و چیز جدیدی مطرح نشده، 
اما امیدواریم یا خود دولت یا شــورای عالی انقالب 
فرهنگی مشخص کند که مسئولیت تمام و کمال 

مهدهای کودک با چه دستگاهی باشد.
وی تأکید کرد: جلســاتی در شورای عالی انقالب 
فرهنگی برای ساماندهی مهدهای کودک مطرح 
شده اما اینکه تکلیف نهایی شود، هنوز مشخص 
نشــده است. نظر ما نیز این است که صفر تا صد 
مهدهــای کودک یا بــا آموزش و پــرورش یا با 

بهزیستی باشد. 

گزارش قدس درباره وضعیت ساماندهی این مراکز مهم آموزشی و پرورشی 

مهدهای کودک یتیم مانده اند!

باید تکلیف 
مدیریت مهد های 

کودک مشخص 
شود؛ یک دستگاه 

این مسئولیت 
را بپذیرد و 

پاسخگوی تمام 
مسائل مربوط به 

آن ها باشد

بــــــرش
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دستچین

دانش آموزان کرونا بگیرند خودمان را نمی بخشیم
مهر: محمد رضا هاشمیان، فوق تخصص ICU بیمارستان مسیح 
دانشــوری، با اشاره به اینکه این تصور که بچه ها مبتال به کرونا 
نمی شوند غلط است، گفت: ما صحنه های بسیار بسیار فجیعی 
را در زمینــه مرگ و میر کرونا دیدیم کــه اگر این صحنه ها را 

مسئوالن می دیدند اجازه بازگشایی مدارس را نمی دادند.

دست آموزش و پرورش را هم می بوسیم، اگر...
ایســنا: حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان 
مجلس گفت: ســتاد مبارزه با کرونا باید مســئولیت باز شدن 
مدارس را رسماً برعهده بگیرد. اگر فردا مشکلی پیش آمد نگویند 
مــا نبودیم که تصمیم گرفتیم. بچه کالس اول و دوم ابتدایی را 
در خانه هم نمی شــود کنترل کرد، حال اگر آموزش و پرورش 

می تواند که دستشان را هم می بوسیم. 

رفاه و خدمات اجتماعی

معاون وزیر کشور:
طرح ساخت خانه های 25 متری 

آماده شده است
 برنــا   مهدی جمالی نژاد، معــاون عمران و 
توســعه امور شهری و روســتایی وزیر کشور 
گفت: درحال حاضر طرح ساخت خانه های ۲۵ 
متری به صورت جامع و کامل آماده شده است 
که بناست به هیئت دولت ارسال شود تا مورد 

تصویب قرار گیرد.
جمالی نژاد افــزود: درحال حاضر این طرح به 
صورت جامع و کامل از سوی شهرداری تهران 
آماده شــده و ما آن را به تمام شهرداری های 
کشور ابالغ کردیم تا نظرات آن ها را هم بشنویم 
و طرح به صورت پخته به مرحله اجرا برسد تا 

به عنوان یک الگو در کل کشور اجرایی شود.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی 
وزیر کشــور افزود: پس از دریافت تمام نظرات 
و چکــش کاری طرح، به هیئت دولت ارســال 
می شــود تا مورد تصویب قرار گیرد و در همه 

کشور اجرایی شود.

آموزش

یک مقام مسئول مطرح کرد
سنجش کنکوری ها باید دو بار 

در سال انجام شود
 مهر   معاون خط مشــی گذاری ستاد علم و 
فناوری دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی 
گفت: سنجش و پذیرش باید از هم جدا باشند. 
ابراهیم سوزنچی گفت: 8۰ هزار صندلی دانشگاه 
دولتی بســیار پرمتقاضی است؛ بیشتر از یک 
میلیون نفر برای پذیرش در آن کنکور می دهند 

و این، وضعیت موجود را پیچیده کرده است.
وی افزود: ما قبول نداریم که سنجش و پذیرش 
در هم تنیده باشند، باید سنجش و پذیرش از 
هم جدا باشــند. دنبال این هستیم سنجش از 
یک بار در سال به دو بار در سال افزایش یابد، 
یعنی اگر کســی نتواند یک بار سنجش شود 

برای بار دوم بتواند این کار را انجام دهد.
معاون خط مشــی گذاری ســتاد علم و فناوری 
دبیرخانه شــورای عالی انقــالب فرهنگی افزود: 
همچنین به دنبال این هســتیم که آزمون فقط 
تستی نباشد و انواع هوش های دیگر سنجیده شود. 

بهداشت و درمان

مدیرکل داروی وزارت بهداشت:
واکسن آنفلوانزا اواخر شهریور 

در داروخانه ها توزیع می شود
 ایرنــا    مدیــر کل دارو و مواد تحت کنترل 
ســازمان غذا و دارو گفت: واکســن آنفلوانزا با 
برندهای معتبر اروپایی از اواخر شهریور ماه در 

داروخانه ها توزیع می شود.
حیدر محمدی افزود: حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون 
دوز از برندهای معروف واکسن آنفلوانزا از جمله 
هلندی و فرانســوی خریداری شده و از اواخر 

تابستان در داروخانه ها توزیع می شود.
مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو ادامه داد: فعاًل قرار بر این اســت توزیع 
این واکســن ها بین مردم  با کد ملی باشد و 
به هر کد ملی یک واکســن فروخته شــود، 
نیازی به نام نویســی نیست و مردم با مراجعه 
به داروخانــه و ارائه کارت ملی و پس از ثبت 
کد ملی آن ها در سیســتم، می توانند واکسن 
آنفلوانزا را دریافت کنند البته به شرط اینکه 

این تصمیم تغییری نکند.

فضای مجازی

عضو کمیسیون صنایع  خبر داد
تشکیل کمیسیون فضای مجازی 
در مجلس برای حاکمیت سایبری
 مهر    عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اســالمی از پیگیری تشکیل کمیسیون 
فضــای مجازی بــا هدف پرداختــن به موضوع 
حاکمیت سایبری و نیز اصالح قانون مقابله با قمار 

در فضای مجازی خبر داد. 
رضا تقی پور انوری گفت: مسئله حریم خصوصی 
فضای مجازی در کشور ما استحکام الزم را ندارد 

و تدوین مصوبه برای آن الزامی به نظر می رسد. 
وی افزود: همان طور که قانون حریم خصوصی 
GDPR توانســته در اتحادیه اروپا بسیاری از 
مشکالت را حل کند، ما نیز در کشور می توانیم 
مشــابه این قانون را با عنوان قانون »صیانت از 
اطالعــات و حریم خصوصی افــراد« تصویب 
کنیــم. برای ضرورت تشــکیل  کمیســیون 
فضــای مجازی باید ســایر کمیســیون های 
مرتبط را مجاب کنیم که این طرح در حیطه 

کمیسیون های دیگر وارد نمی شود.

نظامی و انتظامی

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی بیان کرد
 هشدار به خانواده ها 

همزمان با بازگشایی مدارس
 باشگاه خبرنگاران جوان    سرهنگ شهاب 
امینــی، رئیس اداره اجتماعــی پلیس آگاهی به 
والدین توصیه کرد فرزندان خود را در سرویس های 
مجاز و مورد تأیید مدارس ثبت نام کرده و به آن ها 
آموزش دهند که با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

از ناوگان حمل و نقل رسمی استفاده کنند.
وی گفت: والدین باید به دانش آموزان بیاموزند در 
صورت جاماندن از سرویس مدارس، خونسردی 
خود را حفظ کرده و با هماهنگی اولیای مدرسه، 
بهترین شــیوه را برای برگشت به منزل انتخاب 
کنند. ایــن مقام انتظامی از والدین خواســت از 
آراستن فرزندان خود به زیورآالت در مسیر مدرسه 
خودداری کرده و به آن ها گوشزد کنند تا هیچ گاه 
به تنهایی مدرســه را ترک نکنند و دعوت افراد 

ناشناس را برای همراهی یا حتی بازی نپذیرند.
همچنین والدین و اولیای مدرسه هرگونه غیبت 
فرزندان را مورد توجه و پیگیری جدی قرار دهند.

فراسو

برداشت آزاد
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رعایت پروتکل های بهداشتی توسط دبستانی  ها »شوخی« است
تسنیم: حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس 
گفت: اینکه فکر کنیم دانش آموزان مقاطع پایین را طوری مدرسه 
ببریم که پروتکل ها را رعایت کنند به یک شوخی شبیه است. از وزیر 
شنیدم که با روش های اروپا مدارس را بازگشایی می کنیم این هم باز 

شبیه شوخی است که مدارس را با اروپا مقایسه کنیم.

آقای وزیر، در تصمیمتان تجدید نظر کنید
مهر: محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران 
در نامه ای خطاب به محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، 
نوشــت: جناب آقای وزیر از نظر علوم اپیدمیولوژی و بهداشت در 
شرایط همه گیری بیماری های واگیر، نخستین محل هایی که باید 
تعطیل شــوند مدارس و آخرین محل هایی که بازگشایی می شوند 

مدارس هستند... در تصمیمتان تجدید نظر کنید.

طرح تفحص از سازمان تأمین اجتماعی 
تســنیم: ســید غنی نظری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
اقتصادی مجلس از کلید خــوردن تحقیق و تفحص از تأمین 
اجتماعی خبر داد و گفت: عملکرد مالی سازمان تأمین اجتماعی 
به ویژه در حوزه شستا با وجود ۱87 شرکت بزرگ و ۹ هلدینگ 
و در نتیجه گردش مالی بســیار باال، شفاف نیست که ما در این 

طرح خواستار شفافیت در این زمینه هستیم.

حتی بهزیستی از خریدن ویلچر سر باز می زند 
مهر: علــی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق 
معلوالن به گرانی وسایل توانبخشی از قبیل ویلچر، عصا و سمعک 
اشاره کرد و گفت: قیمت این وسایل به حدی افزایش یافته که 
حتی بهزیستی از خریدن ویلچر سر باز می زند و به معلوالن فقط 

هزینه خرید ویلچر تا سقف 8۰۰ هزار تومان را می دهد.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ذاالجالل واالکرام

 اسماعیل هنیه در دیدار مردمی در بیروت: 

موشک های ما به تل آویو و دورتر از آن هم می رسد©
المیادین: رئیس دفتر سیاســی جنبــش حماس تأکید کرد 
گزینه راهبردی در برابر دشــمن صهیونیستی، مقاومت است. 
اســماعیل هنیه در دیدار مردمی در بیروت گفت: تصمیم ما 
برای مجازات دشمنی که مرتکب جنایت صبرا و شتیال و دیگر 
جنایت ها شــده با گذشــت زمان از بین نمی رود. انتقام ما از 
دشمن تنها با بازگشت مردممان به خاک خود و بیرون راندن اشغالگران از تمام خاک 
فلسطین تکمیل خواهد شد. هنیه گفت: برد موشک های ما ۱۵ کیلومتر بود و اکنون 

موشک هایمان به تل آویو و دورتر از تل آویو نیز می رسد.

عدالت در توزیع ثروت در ایاالت متحده به روایت آمارهای غربی

سرمایه داری روی دوش مردم آمریکا
  جهان/ علوی  روزها می گذرد و بسیاری در جهان منتظر نتیجه 
انتخابات ریاست جمهوری در ایاالت متحده آمریکا هستند. سوای از 
اینکه دونالد ترامپ جمهوری خواه یا جو بایدن دموکرات بر صندلی 
دفتر بیضی کاخ سفید تکیه بزند، تحوالت و اتفاقات بعضاً حاشیه ای 
این انتخابات، واقعیات متعددی را از درون اقتصاد آمریکا به بیرون 
مخابره می کند. مروری بر برخی گفته های مقام ها و شخصیت های 
مطرح آمریکایی در کنار تکیه به داده های علمی می تواند به شناخت 
دقیق تر اقتصاد آمریکا کمک شــایانی کند. گفتنی اســت در این 
گزارش، تماماً از داده های اداره ملی آمار ایاالت متحده و از گفته های 

سیاستمداران این کشور استفاده شده است.
برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت و نامزد گذشته حزب دموکرات در 
انتخابات 2020 این کشور از فاصله طبقاتی موجود در جامعه آمریکا 
انتقاد کرد و خواستار اصالح نظام مالیاتی کشور شد. وی در توییتر 
خود نوشت: حداقل دستمزد در سطح فدرال در سال 200۹، ۷.2۵ 
دالر در ساعت بود و حداقل دستمزد فدرال در سال 2020 همچنان 
۷.2۵ دالر در ساعت است. این در حالی است که ثروت میلیاردرها 
در آمریکا در سال 200۹ معادل ۱.2۷ تریلیون دالر بود و این میزان 
در ســال 2020 به ۳.۶۳ تریلیون دالر رسیده است. وظیفه ما این 
است که از ثروتمندان مالیات بگیریم و حداقل دستمزد را دست کم 
تا ۱۵ دالر در ساعت افزایش دهیم. سندرز ضمن هشدار درباره اثرات 
امنیتی توزیع ناعادالنه ثروت خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد در این 
کشور )آمریکا( جنگ طبقاتی رخ دهد، زمان آن فرا رسیده است که 
طبقه کارگر در این جنگ پیروز شود. دیگر نمی توانیم این را تحمل 
کنیم که سه میلیاردر صاحب ثروتی بیش از دارایی ۵0 درصد طبقه 

پایین جامعه باشند.

79 درصد ثروت در آمریکا در دست یک درصد»
در گزارش نابرابری توزیع ثروت که از ســوی ســازمان همکاری و 
 Organisation for Economic Co‑operation( توســعه اقتصادی
and Development( منتشــر شده، بیشــترین میزان نابرابری در 
میان ثروتمندان آمریکایی دیده شــده اســت. آن طور که در این 
گزارش گفته شــده، ۷۹درصد از ثروت آمریکا در اختیار یک درصد 
از خانوارهای ثروتمند این کشور است. آن طور که در سایر گزارش ها 
گفته شــده، در ســال های اخیر آمریکا در میان پنج رتبه نخست 
فهرســت نابرابری توزیع ثروت قرار گرفته و هلنــد و دانمارک در 

رده های بعدی قرار دارند.

فقط 12درصد!»
اعتقاد و باور به وجود نابرابری در توزیع ثروت در جامعه آمریکا تنها 
منحصر به قشر نخبگان و تصمیم گیرندگان ایاالت متحده نمی شود. 

نتایج یک نظرسنجی نشــان می دهد بخش بزرگی از مردم آمریکا 
حتی در بین جمهوری خواهان نیز معتقد به نابرابری در اقتصاد این 
کشور هســتند. به گزارش ایسنا، نظرسنجی صورت گرفته توسط 
مؤسسه »پیو« نشــان می دهد عالوه بر دموکرات ها، بخش بزرگی 
از طرفداران حزب جمهوری خواه نیز به این مسئله معترف هستند. 
طبق نتایج این نظرســنجی، در حال حاضر ۵۱درصد مردم آمریکا 
کــه به حزب جمهوری خواه گرایش دارند، معتقدند نظام اقتصادی 
آمریکا دارای توزیع ثروت و درآمد ناعادالنه است. در بین طرفداران 
حزب دموکرات، این مسئله بسیار محسوس تر بوده و به ۸۶ درصد 
رسیده است. تنها ۱2درصد طرفداران دموکرات ها معتقدند وضعیت 
توزیع در نظام آمریکا عادالنه اســت! این نابرابری عمیق در توزیع 
ثروت که در طول سالیان دراز در تاریخ اقتصادی ایاالت متحده وجود 
داشته و روز به روز هم تشدید می شود، منجر به اعتراض های بسیاری 
در ایالت های آمریکا شــده است. جنبش اشغال وال استریت یکی 
از مهم ترین نمونه های این نارضایتی های عمومی در بین مردم این 
کشــور است که از شهریور ۱۳۹0 تا فروردین سال بعد ادامه یافت. 
نیویورک، شهر ابرثروتمندان آمریکاست و مردم در حوالی بورس این 
شهر گرد هم می آمدند. آن ها بورس را نماد تاخت و تاز ابرثروتمندان 

و یکی از عوامل توزیع نابرابر ثروت می دانستند.

14 درصد نوجوانان بیمه ندارند»
در سال 20۱۸، آمریکا با داشتن سهم 24درصدی در اقتصاد جهان، 
گرچه بزرگ ترین اقتصاد جهان اســت، اما جزو یکی از نابرابرترین 
کشورهای توسعه یافته اســت. بر اساس آمارهای اداره آمار آمریکا، 
2۸.۵ میلیون نفر فاقد هر نوع پوشش بیمه  حمایتی هستند. نکته 
جالب توجه در سیستم درمانی آمریکا، سهم ۱4 درصدی کودکان و 

نوجوان در بین افراد فاقد بیمه است.

سیاهان نصف سفیدها درآمد دارند»
از دیگر موارد نابرابری درآمدی در آمریکا، تفاوت درآمدهای بین نژادی 
است، به طوری که بررسی ها نشان می دهد درآمد سفیدپوستان تقریباً 
نزدیک به دوبرابر سیاه پوستان است. در این زمینه براساس آمارهای 
اداره آمــار آمریکا )United States Census Bureau(، طی ســال 
20۱۸ در حالی میانگین درآمد ساالنه برای یک خانواده چهارنفره 
حدود ۶۳ هزار و ۱۷۹ دالر بوده که این میزان برای نژاد سفید حدود 
۸۱ هزار و ۳۳۱ دالر، برای التین تبارها ۵0 هزار و 4۸۶ دالر و برای 

سیاهان 40 هزار و 2۵۸ دالر بوده است.

آمارهای سرسام آور!»
یکی از مواردی که به باور برخی کارشناسان از آمارهای گمراه کننده 

در اقتصاد آمریکاست، نرخ بیکاری است. به عنوان مثال، خبرگزاری 
آسوشیتدپرس در گزارشی اعالم کرده بود نرخ بیکاری در آمریکا به 
زیر ۱4درصد رسیده است، اما مسئله ای که باید بدان توجه داشت، 
این است که گرچه ۸۶درصد جمعیت آماده به کار در ایاالت متحده 
شاغل است، اما درآمد حاصل از آن کفاف مخارج زندگی را نمی دهد. 
بر اساس گزارش شبکه خبری سی ان ان، از هر ۱0 آمریکایی، ۶ نفر 
حتــی ۵00 دالر برای پس انــداز برایش باقی نمی ماند. همچنین 
40درصد آمریکایی ها توان پرداخت هزینه ضروری پیش بینی نشده 
400دالری را برای خود و خانواده شــان ندارند. این شبکه خبری 
نزدیک به دموکرات ها در گزارش دیگری به این مسئله اشاره می کند 
که نزدیک به یک چهارم آمریکایی ها به دلیل هزینه های سرسام آور 
نمی توانند پس انداز اضطراری داشته باشند. بر اساس داده های اداره 
آمار آمریکا در سال 20۱۸ بیش از ۳۸ میلیون نفر زیر خط فقر قرار 
داشــته اند که در 40 سال گذشــته، ۱2 میلیون نفر به تعداد آن ها 

افزوده شده است.

ثروت یک خانواده معادل 130 میلیون آمریکایی »
برای درک بهتر شــرایط زندگی طبقات اجتماعــی در آمریکا به 
بخش هایی از فصل هشــتم کتاب »انقالب ما، آینده ای که باید به 
 »Our Revolution: A Future to Believe Inآن اعتقــاد داشــت
نوشته برنی سندرز، سناتور دموکرات اشاره می کنیم. وی در فصل 
هشتم ذیل عنوان »زوال طبقه متوسط در آمریکا« )صفحات 2۱۹ تا 
22۹( درباره جامعه آمریکا اینچنین نقل می کند: »باوجود همه این 
بحران های اقتصادی و درد و اندوه ها، واقعیت دیگری هم وجود دارد. 
اینکه ثروتمندترین مردم و بزرگ ترین شرکت ها در این کشور بهترین 
بهره ها را می برند، در حالی که بیشتر آمریکایی ها به شدت از نظر مالی 

در تنگنا به سر می برند و درباره آینده شان وحشت زده اند، ثروتمندان 
کالن روزبه روز ثروتمندتر می شوند و اکثریت درآمدهای جدید فقط 
به یک درصد از مردم تعلق دارد. ایاالت متحده، ثروتمندترین کشور 
تاریخ جهان اســت، ولی واقعیت برای مردم این نیست، زیرا بیشتر 
ثروت برای تعداد اندکی از مردم این کشــور اســت و توسط آن ها 
کنترل می شود. امروز نابرابری درآمد و ثروت ما از هر کشور دیگر دنیا 
بیشتر است. هنگامی که خانواده والتون ها‑ که بنیان گذار و صاحب 
وال مارت هستند‑ ثروتشان بیشتر از ۱۳0 میلیون آمریکایی دیگر 
است؛ این فقط یک سطح عجیب و غریب از اختالف ثروت نیست که 

ما تجربه می کنیم، یک نابرابری وحشتناک است.

تبدیل نابرابری اقتصادی به نابرابری سیاسی »
جوزف استیگلیتز، اقتصاددان سرشناس آمریکایی و برنده جایزه نوبل 
نیز معتقد است نظام سرمایه داری در آمریکا نابرابری های گسترده ای 
را در این کشور رقم زده است؛ به طوری که اکنون تنها سه شخص 
ثروتمند در آمریکا، ۵0 درصد از کل منابع مالی را در اختیار دارند. 
وی معتقد اســت نابرابری اقتصادی موجب کاهش امید به زندگی، 
کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش بی اخالقی و تمرد از قانون شده 
است. وی در مقاله ای در نشریه ساینتفیک امریکن بیان کرده است: 
بر اســاس مطالعات انگس استوارت دیتون، اقتصاددان اسکاتلندی 
آمریکایی امید به زندگی در آمریکا به شدت در حال سقوط است و 
نشانه آن هم مصرف بیش از حد مواد مخدر، الکل و خودکشی است. 
استیگلیتز معتقد است نابرابری اقتصادی در آمریکا تبدیل به نابرابری 
سیاسی شده است؛ به این معنا که قوانینی که مصوب می شود فقط 
نیازهای سرمایه داران و ثروتمندان را پوشش می دهد و هیچ توجهی 

به قشر متوسط و سطح پایین از لحاظ مالی ندارد.
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ترامپ همه معترضان را با یک چوب می راند©
جهان: یکی از محورهایی که ترامپ در قبال اعتراض های داخلی آمریکا دنبال می کند این 
است که تالش می کند همه معترضان را آشوبگر معرفی کند. به این ترتیب، ترامپ می تواند 
با استفاده از گارد ملی آمریکا همه معترضان در همه ایالت ها را سرکوب کند. دموکرات ها 
هم که اداره بســیاری از ایالت ها را در اختیار دارند، با دست روی دست گذاشتن و روبه رو 
کردن معترضان با رئیس جمهور به فکر ماهی گرفتن از این آب گل آلود و پر کردن سبد 
رأی خود هستند. با وجود این، گاردین در گزارشی از مسالمت آمیز بودن بیشتر اعتراض ها 
در آمریکا پرده برداشت. طبق این گزارش، قریب به اتفاق این اعتراض های مسالمت آمیز با 
اقدام های سرکوبگرانه نیروهای دولتی مواجه شده است. گاردین که خشونت سیاسی در 
آمریــکا را پیگیری می کند اعالم کرده بیش از ۹۳ درصد اعتراض ها از ابتدا تاکنون، هیچ 

آسیبی به مردم یا خسارت به اموال را به همراه نداشته است.
طبق همین گزارش، اما دولت آمریکا رویکرد »ســرکوب گرایانه« را در مقابل معترضان 
 در پیش گرفته و در اغلب موارد از زور علیه معترضان مســالمت جو اســتفاده می کند. 
بنابراین گزارش، عالوه بر این برخوردها، روندی نگران کننده از خشونت و ارعاب مسلحانه 
از ســوی بازیگران منفرد وجود داشــته که شامل ده ها مورد حمله با خودرو به جمعیت 
معترضان در سراسر این کشور بوده است. این در حالی بوده که بنابر یافته های این گزارش، 
مداخله خشن نیروهای دولتی از شدت اعتراض ها نکاسته و به خصوص در پورتلند مداخله 
مقامات فدرال تنها اوضاع را بدتر کرده و اعتراض ها به خشونت کشیده شده را از ۵۳ درصد 
به حدود ۶2 درصد رسانده است.  ترامپ با شورشی و غارتگر توصیف کردن معترضان به 
نژادپرستی و خشونت پلیس آمریکا، علیه آن ها از نیروهای ویژه و گارد ملی استفاده کرده و 

آن ها را به استفاده بیشتر از این نیروها برای سرکوبشان تهدید می کند.
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روسیا الیوم: نیروهای نظامی ترکیه و روسیه برای مقابله با تروریست ها مانور مشترکی 
انجام دادند. این دومین تمرین مشــترک روســیه و ترکیه در شمال سوریه قلمداد 

می شود.
ایسنا: بانک جهانی از لغو کمک مالی 244 میلیون دالری خود برای ساخت یک سد 

در لبنان به بهانه اعتراض طرفداران محیط زیست خبر داد.
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 اداره ﹋﹏  راه و ︫︨︣︀زی  ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ذ﹏ را از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️(︨︐︀د) ︋︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و 
﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨︀﹝︀﹡﹥  ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋  ︀﹋️ ﹨︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨   ︎﹩︀︪﹎︋︀ز

﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︲﹞﹠︀ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫︣ح ︠﹢ا︨︐﹥ ︫︡ه ︋﹥ ︮﹢رت ﹁﹫︀︋ ﹩﹞ ﹩﹊︧︤️ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︑﹢﹏ ﹎︣دد.

ف
دي

شماره ر
مدت زمان مبلغ براورد(ريال)شرح مناقصهمناقصه

مهلت زمانى دريافت اسناد از مبلغ تضمين(ريال)فهرست بهااجرا
سامانه

آخرين مهلت ارائه پاكت ارزيابي 
كيفي و پيشنهاد قيمت و بارگذارى 

اسناد در سامانه

تاريخ و زمان برگزارى 
جلسه

كميسيون مناقصه

199/7
تجديد مناقصه عمليات خاكي و ابنيه 
فني باند دوم محور طبس-بشرويه 

هم زمان با ارزيابي كيفي
24 ماه102/000/000/000

تجميع شده راه،باند 
فرودگاه و زيرسازي راه 

آهن سال99
4/740/000/000

 ساعت12 روز يكشنبه 
مورخ 99/06/16 الى  ساعت 14 

روز پنجشنبه  مورخ 99/06/20

ساعت 14 روز
شنبه 

مورخ 99/07/05

ساعت 9صبح روز
يكشنبه

مورخ 99/07/06

299/9

احداث باقيمانده قطعه چهارم 
محور ديهوك-راور(محدوده 

كيلومتر145الي 172)  هم زمان با 
ارزيابي كيفي

18ماه532/814/000/000
تجميع شده راه،باند 

فرودگاه و زيرسازي راه 
آهن سال99

13/400/000/000
ساعت12 روز يكشنبه

مورخ 99/06/16 الى  ساعت 14 
روز پنجشنبه مورخ 99/06/20

ساعت 14 روز
شنبه

مورخ 99/07/05

ساعت 9:30صبح روز
يكشنبه

مورخ 99/07/06

آدرس و ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د﹁︐︣ ︠︡﹝︀ت ا︨︐︀ن ︗️ را﹨﹠﹞︀﹩ و ︔︊️ ﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝︐︣م :︠﹫︀︋︀ن ︴﹞ ︡﹫︫︣ی- ︨︀ز﹝︀ن ︮﹠︺️ و ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ ا︑︀ق ١١١ ︑﹙﹀﹟:٠۵۶٣٢٢٢١٢٢٠

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى اداره كل راه و شهرسازى استان خراسان جنوبي  - نوبت اول 

 اداره ار︑︊︀︵︀ت و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ - اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ 

﹫﹞︀﹡﹊︀ران   ︎﹤ ـ︣ی و ا︨︐︀﹡﹩ و از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝︪︣و﹥ ذ﹏ را︋  ـ︣﹋️ ﹨︀ی آب و ﹁︀︲﹑ب︫  ︀ ر︻︀️ ﹝﹀︀د آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت︫  ︫ـ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪ـ︡ در ﹡︷︣ دارد︋ 
 ︡︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭ذ

ف
مبلغ برآورد اوليهمدت اجراموضوعردي

به ريال
مبلغ تضمين شركت در 
فرآيند ارجاع كار به ريال

حداقل رتبه و رشته 
مورد نياز

نوع تضمين شركت در فرآيند 
ارجاع كار

1
تجديد مناقصه احداث حوضچه ، اتاقك و ابنيه سرچاه و اجراى 

كروكى هاى پراكنده خطوط انتقال آب چاههاى شهر مشهد
 ( شماره 1) ( بدون ارزيابى كيفى)

1820/903/127/166718/000/000 ماه
گواهى صالحيت پايه 5 
آب يا ابنيه از سازمان 
مديريت و برنامه ريزى
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2
تجديد مناقصه اجراى عمليات نصب انشعابات و توسعه شبكه فاضالب 

بصورت پراكنده و غيرپراكنده در سطح امور مشتركين منطقه 1-4 بدون 
تأمين لوله و لوازم (فاز 1) (بدون ارزيابى كيفى)

125/363/872/720251/000/000  ماه

گواهى صالحيت پايه 5 
آب از سازمان مديريت و 

برنامه ريزى

تجديد مناقصه عمليات اصالح شبكه و نصب مجدد انشعابات آب به صورت 3
1212/977/000/000480/000/000 ماهپراكنده در سطح منطقه 4 فاز 1 ( بدون ارزيابى كيفى)

4
تجديد مناقصه اصالح و توسعه شبكه توزيع پراكنده آب روستاهاى حاشيه 

28/455/484/959944/000/000 12 ماهشهرستان مشهد - فاز دوم (بدون ارزيابى كيفى) 

129/855/645/436386/000/000 ماه پراكنده (2) (با ارزيابى كيفى به صورت توأم)تجديد مناقصه اصالح شبكه و نصب مجدد انشعابات آب منطقه 3 بصورت 5

١ -﹋︀ر﹁︣﹝︀ : ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪︡     ٢- ﹝﹏ ︑︃﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر : ︋﹢د︗﹥ ︾﹫︣︻﹞︣ا﹡﹩       ٣- ︑︀ر و ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ (رد︿ ﹨︀ی ١ و ٢ و ٣ و ۴) و ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ﹝﹠︀﹇︭﹥ (رد︿ ۵) : از 
︀﹋︀ت ا︨﹠︀د   ︎﹜﹫﹚︧︑ ﹏﹞ و ︀︫ـ︡.      ۴- ︑︀ر  ︋﹩﹞ ️﹁︀در ﹏︋︀﹇  http://iets.mporg.ir ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀ـ ـ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪ـ ︡︀ در︨  ︑︀ر١۵  /۶/١٣٩٩ ﹜︽︀️ ١٣٩٩/۶/١٨ از ﹝﹏ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی︫ 
﹝﹠︀﹇︭﹥ (رد︿ ﹨︀ی ١ و ٢ و ٣ و ۴) : ︀︎︀ن و﹇️ اداری (︨︀︻️ ١٣/٣٠) ﹝﹢رخ ١٣٩٩/۶/٢٩ و ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه ( رد۵ ︿ ) : ︀︎︀ن و﹇️ اداری (︨︀︻️ ١٣/٣٠) ﹝﹢رخ ١٣٩٩/٧/٢ 
 ﹤﹠︤﹨ -۶      .︫︡︀ ﹥ ﹝︀ه ﹝﹩︋  ﹥ ﹝︡ت︨  ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️︋  ︀﹋︀ت︎   ︎﹏﹢︑ ︀دات از ︑︀ر﹠︪﹫ ـ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪ـ︡.      ۵- ﹝︡ت ا︻︐︊︀ر︎  ﹫︀︋︀ن ﹁﹙︧ـ︴﹫﹟، ﹁﹙︧ـ︴﹫﹟ ٢۶ ، د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی︫   ︠، ︡آدرس ﹝︪ـ ﹤︋

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

/ع
۹۹
۰۶
۰۲
۹

«آ﹎︡︖︑ ﹪︡ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای»

︣و﹡︡ان ﹎︣ا﹝﹩ ﹝﹩ ر︨︀﹡︡،  ︋﹥ آ ﹎︀﹨﹩︫ 
︋﹥ ﹝﹢︗︉ ﹝︭﹢︋﹥ ︫﹞︀ره ٢١۵۵٢/٩٨/۵/ ش 

︪﹞ ︣︡ ﹝﹆︡س، از ا︋︐︡ای  ﹢رای ا︨﹑﹝﹩︫  ﹝﹢رخ ١٣٩٨/١١/٠٨︫ 
﹝︣﹝ـ︀ه ٩٩، ︎︣دا︠ـ️ ﹡﹆︡ی ︻ـ﹢ارض و ︋︀ی ︠︡﹝ـ︀ت ︎︣وا﹡﹥، 
︀︎︀﹡ـ﹊︀ر و ﹝︖ـ﹢زات ︨ـ︀︠︐﹞︀﹡﹩ ︵︊ـ﹅ ︗︤﹫ـ︀ت ︋︀ر﹎ـ︢اری 
 ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ︫︣ ﹩﹞﹑﹝︭﹢︋︀ت ︑︀ر﹡﹞︀ی ︫﹢رای ا︨ـ ︩︋ ︫ـ︡ه در

shora.mashhad.ir  ﹝︪﹞﹢ل ١۴ در︮︡ ︑﹀﹫︿ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

س
/ ۹
۹۰
۵۹
۵۵

ا︵﹑︻ـ﹫﹥

︪︡﹞ ︣داری︫

سند و فاکتور فروش خودرو ، شناسنامه (برگ سبز) 
و کارت پالک خودرو ســـواری ســـمند به رنگ ســـفید 
مـــدل ۱۳۹۰ بـــه شـــماره پـــالک ۴۱۸ق۵۶ – ایران ۶۵ 
به شـــماره موتور ۱۲۴۹۰۲۵۲۵۸۶ به شـــماره شاســـ� 
NAACN۱CMVCF۰۰۶۲۹ بنـــام ابراهیم ارجمند پور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد .   ,ع
۹۹
۰۶
۰۴
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ســــند کمپان� ، شناســــنامه (برگ ســــبز) بــــرگ گمرک�  و 
پــــالک های عقــــب و جلو خــــودرو وانت تویوتا اســــتاوت 
۲۰۰۰ به رنگ ســــبز  یشــــم� روغن� مدل ۱۹۸۳ به شماره 
 RK110605477 �5 شــــماره شاســــR2164285موتور
شماره پالک ۳۸۹ع۳۸ ایران ۸۵ بنام عبدا... درک زه� 

سخا مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط م� باشد  ,ع
۹۹
۰۶
۰۴
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ سبز، سند کمپان�، سند محضری و کارت خودروی 
پژو پارس مدل ۱۳۹۰ رنگ مشک� به شماره انتظام� 
۹۳۳ل۴۴ ایران ۱۲  شـــماره موتور ۱۲۴۹۰۲۰۲۴۶۷ و 
شماره شاس� NAAN۰۱CA۴BK۱۱۶۷۸۹ به مالکیت 
ســـید حسن حسین� مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط م� باشد.  ,ع
۹۹
۰۶
۰۳
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

١٣٩٤ ︋﹥ ر﹡﹌  ︋︣گ ︨ــ︊︤︠﹢درو ︨ــ﹢اری را﹡︀ ﹝︡ل 
 ﹤︋١٦٣B٠١٩٠٩٨٦ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
NAAU٠١FE٣FT١١٠٢٨٩ ︋﹥ ︫﹞︀ره  ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
﹝﹞ــ︡  ︑﹢﹙ــ﹩  ︋﹠ــ︀م   ٢٦ اــ︣ان  ٢٧ ٧٧٩ل ︎ــ﹑ک 
﹁︣و︑ــ﹟ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

︀︫ــ︡.  ︋﹩﹞ /ع
۹۹
۰۶
۰۲
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۹
۰۶
۰۵
۲

برگ سبز موتورسیکلت زیگما مدل ۱۳۸۹ رنگ مشک� 
شـــماره موتـــور  NID*2978314 و شـــماره شاســـ� 
NID***125A8903776 به شـــماره انتظام� ۳۱۷۳۵ 
ایران ۷۶۴ به مالکیت سید علیرضا زحمتکش مفقود 

و فاقد اعتبار م� باشد.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

دانشگاه بين المللى
 امام رضا (ع) 

 ﹤  در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️︋ 
︣ور﹨︀ی   ︨﹩︊﹡︀︗ ﹤︷﹁︀ ︩ا﹁︤ا
︠ــ﹢د از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ 
ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. از ︫︣﹋︐︀ی وا︗︡ 
 ️︗ د︻ــ﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︳︫ــ︣ا
 ️︀︨ ﹤︋ ︣︐︪﹫︋ ا︵﹑︻︀ت ︉︧﹋
دا﹡︪﹍︀ه ︋﹥ آدرس ز︣ ﹝︣ا︗︺﹥ 

 .︡﹠︀﹝﹡
  www.imamreza.ac.ir

ع ۹
۹۰
۶۰
۵۷

︣﹎︤اری ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی   ︋﹩﹎آ
﹀﹫︡ ﹁﹢م ﹝﹆︭﹢د   ︨️﹋︣ ︋﹥ ︵﹢ر﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︫ 
(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣۵٠٨۴ و  

١٠٣٨٠۵٠۴١۵١ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
 

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫ــ﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐ــ︣م 
︫︣﹋️ ︨ــ﹀﹫︡ ﹁﹢م ﹝﹆︭﹢د(︨ــ︀﹝﹩ ︠︀ص) 
د︻ــ﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝ــ﹩ آ︡ ︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ 
︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹋﹥ در ︨︀︻️ 
 ﹏﹞ ︪ــ﹠︊﹥ ١٣٩٩/٠۶/٣٠ در﹊ ــ︣ روز︸١٢
﹝︪︡ ︠﹫︀︋︀ن ا﹞︡آ︋︀د ︎︀︨︐﹢ر ﹉ ︎﹑ک ١۵ 

 .︡﹠︀﹞︣﹁ ️﹋︣ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد,︫ 
 ️﹫﹨ د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ :  ١- ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎ــ︤ارش

︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩  ﹝︡︣ه و︋ 
٢- ︋︣ر︨﹩ و ︑︭﹢︋︀︧ ︉︀ی ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︨﹢د 

و ز︀ن دوره ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐︀︎ ﹤︋ ﹩︀ن ︨︀ل ١٣٩٨
٣- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس و ︧︀︋︣س ︗️ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ 

١٣٩٩
۴- ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر 

۵- ︨ــ︀︣ ﹝﹢ارد ﹇︀︋ــ﹏ ︵︣ح در ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده

 ️﹋︣ ۹ع ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫ 
۹۰
۶۰
۵۵
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