
 

اشک های غیرت
زارعی، دلنوشته ای از سیدمحمدرضا میرتاج الدینی علی اصغر  دکتر  مرحوم  سیاست    

مهره های  از  یکی  و  انقالبی  و  متعهد  فردی 
اتمام  از  پس  حتی  و  بود  مجلس  در  اثرگذار 
مسئولیت نمایندگی  اش کماکان ارتباطات خود 

راهنمایی ها  ارائه  به  و  کرد  مجلس حفظ  با  را 
نه  زارعی  دکتر  پرداخت.  کارشناسی  نظرات  و 
تنها در زندگی فردی، بلکه در عرصه سیاسی و 

نقش آفرینی اجتماعی...

12 4 2
داوران چه فیلم هایی را در جشنواره سی و نهم خواهند دید گفت و گو با محمدحسین متولی امامی نایب رئیس مجلس خبر داد

:jامام علی
جان های شما را 

بهایی جز بهشت 
نیست، پس خود 
را جز به آن بها 

مفروشید.
 نهج البالغه 
حکمت 456
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کرونا و پرده 
خاک گرفته سینما

با  نظام پولی مدرن  
عدالت محقق نمی شود

 تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا 
پس از نوروز 14۰۰

 ............ صفحه 2

 قدسپیشنهادهایمجلسودولتدربارهورودماشینخارجیبدونخروجارزرابررسیمیکند 

 دست اندازهای طرح واردات خودرو

گزارشی از نخستین 
سفر خارجی وزیر جدید 

امور خارجه سوریه

سفری برای 
به روزرسانی 

مناسبات

 اقتصاد  در الیحه بودجه که هفته گذشــته به مجلس تقدیم شــد، برخالف دو ســال 
گذشــته، 2هزارو40میلیــارد تومــان درآمــد از محل واردات خودرو در نظر گرفته شــد که 
پیش بینی آزاد شدن واردات خودرو را تقویت کرد. این در حالی است که واردات خودرو 
از اواخر خرداد 97 در پی خروج آمریکا از برجام و احساس خطر دولت به دلیل کمبود 
منابع ارزی، ممنوع شــده بود. به نظر می رســد مجلس نیز موافق آزاد شــدن مشــروط  
واردات خــودرو بــوده و واردات مشــروط خــودرو را در طــرح ســاماندهی عرضــه و تولیــد 
خودرو گنجانده و در کمیســیون صنایع و معادن نیز آن را به تصویب رســانده اســت.  

 ............ صفحه 6هم دولت و هم مجلس بر این موضوع واقف  هستند...

 سیاست   فیصل المقداد وزیر امور خارجه 
مقصد سفر  نخستین  در  سوریه  جدید 
خارجی خود پس از تصدی این مسئولیت، 
بعد از ورود به تهران با تنی چند از مقامات 
کشورمان دیدار و گفت وگو کرد. رایزنی درباره 

آخرین تحوالت...

کج سلیقگی مسئوالن 
آموزش و پرورش صدای 

»هوشنگ مرادی کرمانی« 
را هم درآورد

با اندکی  
دخل وتصرف!

کارشناسان از چرایی تمایل 
جوانان به تجرد می گویند

شکاف های اجتماعی 
روی دیوار 

خانه های مجردی
 ............ صفحه 7 ............ صفحه 9

مردم روستای زین آباد 
خود دست به بازسازی 
کاروانسرای تاریخی زدند

»همیاری« 
جواب می دهد

 ............ صفحه 2 قدس خراسان

یـــادداشــت  روز
علیرضا تقوی نیا

چند روز پیش، جنبش حزب هللا لبنان در یک برنامه تلویزیونی با نام »اسرارالتحریر 
الثانــی: رازهــای آزادســازی دوم« در شــبکه تلویزیونــی المنــار، تصاویــری از حضور 
هواپیمای شناســایی بدون سرنشــین خود در ســرزمین های اشــغالی فلســطین را 

منتشر کرد. پس از شهادت علی کامل محسن...

پهپادی که معادالت نظامی را 
به هم ریخت

 ............ صفحه 8
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آگهی مناقصه سازمان فنی و نگهداری حرم 
مطهر رضوی

عملیات کانال کشی هوارسانهای  مهمانسرا و ...

شرح در صفحه 8
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آگهی مناقصه سازمان فنی و نگهداری حرم 
مطهر رضوی

تهیه و تحویل 5 قلم تجهیزات کنترلی مارک هانیول  

شرح در صفحه 8
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آگهي تجدید مزایده فروش ضایعات آهنی و غیر آهنی 
 به شماره 99400/01 - نوبت اول

معاونت مالی و پشتیبانی

وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق یزد

99
09
61
0

آگهـی  مناقصه ) عمومی – یك مرحله ای( نوبت اول
كد فراخوان : 2099092339000003  سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( شماره مجوز:1399.5146

رمضانعلی قارزی - رئیس روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار     

مناقصه گذار: شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار
موض��وع مناقص��ه: اداره حجم��ی انب��ار، س��تاد و س��وختگیری 

هواپیمایی منطقه سبزوار
ش��ركت مل��ی پخش فرآورده های نفتی منطقه س��بزوار در نظ��ر دارد كلیه مراحل 
مناقصه پیمان فوق االشاره را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( 

به آدرس ذیل به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.   
http://setadiran.ir     :آدرس

الزم به ذكر است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی بایستی مراحل ثبت نام در 
سایت مذكور و نیز گواهی امضاء الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه معمول نمایند. 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 41934- 021، 

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
ش��ركت های ذیص��الح كه تمایل به هم��كاری دارند می توانند جهت كس��ب اطالعات 
بیش��تر و دریافت اس��ناد مناقصه به س��امانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( 
مراجع��ه نمایند. ش��ایان ی��ادآوری اس��ت باعنایت ب��ه اینكه از روش فش��رده در 
برگزاری مناقصه فوق االش��اره استفاده می گردد، در جلس��ه بازگشائی پاكات بدوًا 
ارزیاب��ی كیف��ی مناقصه گ��ران انجام و متعاقبًا پ��اكات قیمت ش��ركت هائی كه حائز 
امتیاز الزم گردند مفتوح خواهد گردید و پاكات س��ایر ش��ركت ها ناگشوده مسترد 
می گردد. ضمنًا مناقصه گران می توانند تا قبل از بازگشائی پاكات یك نوبت پاكات 

قیمت خود را مسترد نموده و پاكات حاوی نرخ اصالح شده خود را ارائه نمایند.

1- موضوع مناقصه: اداره حجمی انبار ، ستاد و سوختگیری هواپیمائی منطقه سبزوار
2- برآورد  مناقصه:   31/952/763/680  ریال

3- مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: 1/597/639/000   ریال 
4- نوع تضمین: كلیه تضامین مندرج در آیین نامه تضمین در معامالت دولتی جهت شركت در فرآیند ارجاع كار. ضمنًا شماره حساب بانكی 

مناقصه گزار جهت  واریز وجه نقد به شرح ذیل می باشد:
حساب شماره 92000707/46 به شماره شناسه 42100000040 نزد بانك ملت 

5- تاریخ انتشار آگهی در سامانه تداركات الكترونیك دولت: 1399/09/22 ساعت 8 صبح
6- مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه تداركات الكترونیك دولت: 1399/09/22 الی 1399/09/26

7- مهلت بارگذاری اسناد توسط مناقصه گران در سامانه تداركات الكترونیك دولت شامل اسناد ارزیابی كیفی، پاكت الف )تضمین( و پاكت ج 
)نرخ پیشنهادی و آنالیز نرخ پیشنهادی(:  1399/10/11 ساعت 14

8- تاریخ جلسه توضیح اسناد )جلسه توجیهی(: 1399/10/03 ساعت 12:30 در محل سالن كنفرانس منطقه 
9- تاریخ  ارزیابی كیفی مناقصه گران و بازگشائی پاكات پیشنهادات واصله: 1399/10/13 ساعت 12:30 صبح

10- محل بازگشائی پیشنهادها: سبزوار؛ بلوار دكتر علی شریعتی، شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار، كمیسیون مناقصات
11- شرایط متقاضیان: مطابق مفاد راهنمای مناقصه گران جهت شركت در  مناقصه كه به انضمام فرم های ارزیابی كیفی در پایگاه های اینترنتی 

مندرج در آگهی بارگذاری می گردد.
12- تاریخ چاپ آگهی )روزنامه قدس (: 1399/09/18 نوبت اول   1399/09/20 نوبت دوم

WWW.IETS.MPORG.IR .ضمنًا آگهی و  برنامه زمانبندی مناقصه در پایگاه های اینترنتی ذیل نیز درج خواهد گردید

شرکت تولید نیروی برق یزد در نظر دارد تجدید مزایده موضوع فوق 
را بر اس���اس اطالعات ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 1099004211000003 برگزار نماید.
1- نوع مزایده: عمومی یک مرحله ای

2- ش���رایط اولیه: کلیه اش���خاص حقیقی یا حقوقی که اسناد مزایده را از طریق 
سامانه ستاد دریافت و در آن شرکت و اقدام به ارایه پیشنهاد نمایند.

3- زمان دریافت اسناد: از تاریخ 1399/09/19 لغایت 1399/10/02
4- نحوه دریافت اس���ناد و ثبت نام در س���امانه: واجدین ش���رایط می توانند به 
س���امانه س���تاد به آدرسWWW.SETADIRAN.IR مراجع���ه نموده و به صورت 

الکترونیکی یک نسخه از اسناد را دریافت نمایند.
برای ثبت نام در سامانه با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.

5- مبلغ تضمین ش���رکت در فرآیند ارجاع کار:  )ودیعه( در اس���ناد مزایده درج 

گردیده است.
6- آخری���ن مهل���ت تس���لیم پیش���نهادها: س���اعت 14 روز پنجش���نبه م���ورخ 

1399/10/04
7- زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 14:15 روز پنجشنبه مورخ 1399/10/04

8- تس���لیم پیش���نهادها: کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اس���ناد تا ارایه 
پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.
9- نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گذار: یزد، بلوار دانشجو، کوچه جنب 
دانش���گاه پیام نور )چهل و یکم(، ش���رکت تولید نیروی برق یزد، واحد بازرگانی 

035-38254812-13
10- توضیحات: س���ایر مش���خصات در اس���ناد مزایده درج ش���ده است.در ضمن 
به پيش���نهادات مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد تضمین و پیشنهاد هایی كه از 

طریق سامانه ستاد ارسال نگردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان قم در نظر دارد نسـبت به ارزیابی پیمانكاران و مناقصه عمومی )به روش فشرده( از 
طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت جهت اجرای پروژه ذیل اقدام نماید:

مبلغ تضمین شركت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد )ریال(موضوعردیف

نگهداری سیستم روشنایی بهمراه چراغ های 1
32/358/845/4781/618/000/000چشمك زن در سال 1400-1399

,ع
99
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فراخوان مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی )شماره 99-13(

كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه الكترونیكی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سـایت مذكـور و دریافت گواهی امضای 
الكترونیكی را جهت شـركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه 99/09/18 می باشد.
نوع تضمین شركت در مناقصه:

ضمانت نامه بانكی یا واریز وجه
مهلت زمانی دریافت اسناد:

از سـاعت 8/00 روز سه شـنبه مورخ 99/09/18 تا سـاعت 
14/30 روز سه شنبه مورخ 99/09/25

مهلت زمانی ارائه پیشنهادها:
تا ساعت 14/30 روز سه شـنبه مورخ 99/10/09 در سامانه 

ستاد بارگذاری گردد.
تاریخ بازگشایی پاكات  ارزیابی كیفی:

پاكت ارزیابی كیفی مناقصه گران رأس سـاعت 8/30 مورخ 

99/10/10 باز و توسـط كمیته فنی بازرگانی مورد رسیدگی 
قرار خواهد گرفت.

محل و زمان افتتاح پیشنهادها:
از ساعت 12/30 روز چهارشـنبه مورخ 99/10/10 در محل 

سالن جلسات اداره كل برگزار می گردد.
جهت كسـب اطالعات بیشـتر متقاضیان می توانند به پایگاه 
 http:\\iets.mporg.ir ملی اطالع رسانی مناقصات به نشـانی
مراجعه و یا با شـماره تلفـن 7-37780426 025 تماس 

حاصل فرمایند.
ارائـه پاكت الف به آدرس: قم- انتهای بلوار عمار یاسـر- 
بلوار تعاون- مجتمـع ادارات- اداره كل راهداری و حمل 

و نقل جاده ای
شماره نمابر: 02737775583

مركز تماس سامانه سـتاد ایران جهت انجام مراحل عضویت 
در سامانه: )شماره پشتیبانی سامانه: 02141934( 

شناسه آگهی:1055978

 ............ صفحه 2

رأی دوباره ونزوئال به مقاومترأی دوباره ونزوئال به مقاومت
ائتالف سیاسی مادورو در انتخابات پارلمانی پیروز شدائتالف سیاسی مادورو در انتخابات پارلمانی پیروز شد

 ............ صفحه  ............ صفحه 88
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سنگ اندازی آمریکایی ها برای ورود واکسن کرونا به ایران  سیاست: رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد به خاطر رفتار غیرانسانی دولت آمریکا خرید داروی کرونا از سوی ایران با مشکالتی مواجه 
شده است. عبدالناصر همتی در یادداشتی در اینستاگرام نوشت: از آنجا که خرید واکسن کرونا باید از مسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی انجام گیرد، تاکنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز مورد 

نیاز به خاطر تحریم غیرانسانی آمریکا و ضرورت دریافت مجوز دفتر کنترل دارایی های خارجی )اوفک( با مانع مواجه شده است. همتی گفت: البته، انتقال پول از مسیرهای دیگر تحت پیگیری است. 

 سیاست / مهدی خالدی   فیصل المقداد 
وزیر امور خارجه جدید سوریه در نخستین 
مقصد سفر خارجی خود پس از تصدی 
این مسئولیت، بعد از ورود به تهران با تنی 
چند از مقامات کشورمان دیدار و گفت وگو 
کرد. رایزنی درباره آخرین تحوالت دوجانبه، 
منطقه ای، بین المللی و موضوع تدوین قانون 
اساسی سوریه از مهم ترین محورهای دیدار 
این دیپلمات عالی رتبه سوری در جریان این 
المقداد  فیصل  است.  شده  عنوان  سفر 
۶۶ساله، دوم آذرماه در پی درگذشت »ولید 
المعلم« وزیر امورخارجه فقید سوریه، با 
حکم بشار اسد، سکان دستگاه دیپلماسی 

کشورش را به دست گرفت. 

در دیدار ظریف و المقداد چه گذشت؟»
وزیــر خارجــه جدیــد ســوریه در نخســتین 
برنامــه کاری اش روز گذشــته بــا حضــور در 
محل وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
بــا همتــای ایرانی خــود دیدار کــرد. دو طرف 
در ایــن دیــدار بــر اراده خــود برای گســترش 
و تحکیم مناســبات تأکید و درباره توســعه 
روابــط دو و چندجانبــه اقتصــادی بحــث و 
تبــادل نظــر کردنــد. محمدجــواد ظریف در 
ابتــدای ایــن مالقــات یــاد و خاطــره مرحــوم 
معلم وزیر امور خارجه فقید سوریه را گرامی 
داشت و ضمن تبریک به فیصل المقداد، 
آمادگی خود را برای همکاری با وزیر خارجه 
در  ظریــف  داشــت.  ابــراز  ســوریه  جدیــد 
ایــن دیــدار بــا ابــراز خرســندی از ادامه روند 
سیاســی در ســوریه، بــر حمایــت ایــران از 
روند آســتانه تأکید و برگــزاری اجالس اخیر 
آوارگان را مثبــت ارزیابی کرد. وی همچنین 
با تشــریح شــرایط و تحوالت اخیر منطقه، 
ضرورت هوشــیاری و همفکری میــان ایران، 
ســوریه و ســایر کشــورها را بیــش از پیــش 
ضروری دانســت. »فیصل المقداد« نیز در 
این دیدار مراتب تسلیت بشار اسد رئیس 
جمهور و ملت سوریه به دولت و ملت ایران 
به مناسبت شهادت شهید دکتر فخری زاده 
را ابالغ کرد. وزیر امور خارجه سوریه با ابراز 
تشــکر و قدردانــی از حمایت هــای مســتمر 
جمهــوری اســالمی از ســوریه در مبــارزه بــا 

تروریسم و افراط گرایی، به اقدام های ناهنجار 
آمریــکا در منطقــه کــه به افزایــش تنش ها 
منجــر شــده، اشــاره و آن را در چارچــوب 
ترجیح منافع رژیم صهیونیستی بر منافع 
آمریکا در منطقه ارزیابی کرد. مقداد از عزم 
دمشق برای ادامه مبارزه با تروریسم گفت و 
همکاری های مشترک دو کشور را در این باره 
مهــم خوانــد و آن را گام اساســی جهــت 
بازگشت صلح و آرامش به سوریه دانست.

خارجــه  وزارت  ســخنگوی  ایــن  از  پیــش 
کشورمان در نشست هفتگی با خبرنگاران 
دربــاره ســفر فیصــل المقــداد عنــوان کــرد: 
این نخســتین سفر خارجی ایشان است و 
نشان می دهد روابط دو کشور چقدر نزدیک 
است. وی در این باره افزود: ملت سوریه از 
مسیر بســیار دردناکی عبور کرده؛ مسیری 
که برخی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای 
با توهم اینکه بتوانند قدرت را به سبک خود 
تغییر دهند، روزهای پر از درد و رنجی برای 
مردم ســوریه درســت کردند و تکفیری ها را 
آنجا فرســتادند. سعید خطیب زاده با بیان 
اینکــه آمریکا بدون هرگونه شــرم و حیایی، 
از نفــت ســوریه اســتفاده می کنــد، گفــت: 
بخشی از ســوریه اشغال شده است. ایران 
در کنار مردم سوریه است تا روزهای بهتری 

برای آن ها رقم بخورد. 
وزیــر امــور خارجــه ســوریه امــروز بــا علــی 
شــمخانی دبیــر شــورای عالــی امنیت ملی 

گفت وگو می کند.

روابط راهبردی دوجانبه»
سفر وزیر خارجه سوریه به تهران در حالی 
صــورت می گیــرد که غرب آســیا در آســتانه 
اسباب کشــی دونالــد ترامــپ از کاخ ســفید 
و تحــت تأثیــر تحــرکات خصمانــه ائتــالف 
سعودی – صهیونیستی در آستانه آشوب 
قــرار گرفتــه اســت. یــک دیپلمــات اســبق 
کشــورمان ضمــن اشــاره بــه ایــن نکتــه در 
تشریح ابعاد اهمیت سفر فیصل المقداد 
به جمهوری اســالمی گفت: انتخاب تهران 
بــه عنوان نخســتین مقصد ســفر خارجی 
حتــی پیــش از ســفر ایــن مقــام ســوری بــه 
مســکو در وهله نخســت از پیوند راهبردی 
همکاری هــای میــان دو طرف حکایــت دارد. 
احمــد دســتمالچیان بــا بیــان اینکــه الزم 
بــود پــس از فوت ولید المعلــم و برای انجام 
هماهنگی های بیشتر چنین اقدامی صورت 
گیرد، افزود: روابط تهران و دمشق همواره بر 
همکاری در موضوعات مختلف استوار بوده 
اســت. اکنــون هم دو طرف الزم دانســته اند 
پرونده های مختلف موجود را به روزرسانی و 
تصمیمات مختلف را با هماهنگی هم اتخاذ 
کننــد. موضــوع عادی ســازی روابــط برخــی 
شیخ نشین های عربی با رژیم صهیونیستی 
یکی از دغدغه های مشترک دو ملت است. 
از ســوی دیگر بحث خنثی ســازی توطئه ها 
علیــه فلســطین و توافقات دوجانبــه درباره 
موضوعات سیاســی و امنیتــی می تواند در 

این دیدار مورد نظر باشد. 

آینده روشن مناسبات»
یک تحلیلگر دیگر مســائل سیاســی نیز در 
گفت وگــو با قــدس درباره ابعــاد اهمیت این 
ســفر گفت: روابط دو کشــور پس از انقالب 
ایــران از یــک رونــد خــوب و رو بــه رشــدی 
برخوردار بوده است. در این باره همکاری  ها در 
سطح باال و رو به رشد استمرار داشته است. 
ایــن روابــط در دوران دفــاع مقدس هم وجود 
داشت به طوری که سوریه یکی از مهم ترین 
کشــورهای عربی بــود که در این نبــرد نابرابر 
کنــار ما ایســتاد و به حمایتــش از جمهوری 
اسالمی ادامه داد. اصغر زارعی با بیان اینکه 
متأسفانه دمشق در 10 سال گذشته از سوی 
طرف هایی که چشــم دیدن رشــد و ترقی آن 
را ندارنــد هــدف قــرار گرفــت، افــزود: در ایــن 
شرایط ایران در کنار سوریه بود و دو طرف با 
کمک همدیگر تمامی نقشه های نظام سلطه 
و رژیــم صهیونیســتی را برای منطقه خنثی 
کردند. وی با بیان اینکه اما سفر کنونی آقای 
مقــداد بــه ایران در حالی صورت می  گیرد که 
سوریه از ثبات و امنیت پایدار برخوردار شده، 
ادامه داد: حال تداوم همکاری های جمهوری 
اســالمی در دوران سازندگی سوریه و به ویژه 
مشــارکت در بازســازی زیرســاخت های ایــن 
کشــور از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. 
نخستین ســفر وزیرخارجه سوریه به تهران 
هــم نشــان دهنده اهمیــت جایــگاه ایــران از 
دید مســئوالن سوری و عالقه آن ها به تداوم 
این همکاری هاســت. این تحلیلگر سیاســی 
بــا بیان اینکه تهــران در حمایت از مقاومت 
دســت  از  ســوریه  اراضــی  بازپســگیری  و 
تروریســت های مــورد حمایت غرب نقشــی 
غیرقابل انکار داشت، افزود: امروز جایگاه ما 
در بازار و اقتصاد سوریه اندک است در حالی 
که چین و ترکیه در این حوزه ســرمایه گذاری 
زیــادی داشــته اند. پــس الزم اســت توســعه 
تعامــالت اقتصــادی، تجــاری و بازرگانــی در 
دستور کار قرار گیرد. از سوی دیگر همکاری 
بیشــتر در موضوعــات منطقــه ای و جهانــی 
نیز مورد نظر سیاســتمداران دو طرف است. 
این ســفر می تواند نشان دهنده عزم طرفین 
در ارتقــای همکاری هــا و نویــدی بــر توســعه 

مناسبات باشد.

گزارشی از نخستین سفر خارجی وزیر جدید امور خارجه سوریه

سفری برای به روزرسانی مناسبات

امــروز لپــه کیلویــی ۴0 هزارتومــن خریدم. باخودم گفتــم ای کاش ۶ ماه س
پیش چند تن لپه می خریدم االن می شدم سلطان لپه! خالصه که چندتا 
شــاخ دیگه با این قیمت ها روی ســرم درآمد. االن روی ســرم شده شاخ زار. 

9150000064
حاال که تراکتورها را پالک شده کرده اید، کارت سوخت بدهید و مردم را س

جلو جهاد جمع نکنید. ممنون. 9150000810
درزمــان جنــگ ایــران وعــراق، نانوایی هــا کیســه های آرد را جلــو نانوایــی س

بــه نمایــش می گذاشــتند تا جلو شــایعات کمبــود آرد گرفته شــود و مردم 
وحشــت نکننــد. اگــر االن از همین روش در همــه ارزاق عمومی پرمصرف 
استفاده شود، جلو گرانی و احتکار گرفته می شود و دست شیادان خالی 
می ماند. و ای کاش اکثر مغازه ها همکاری می کردند و به محض شــایعه، 
کاال را بــه نمایــش می گذاشــتند، کــه قطعاً اثــر و ســود آن نصیب همه ما 

خواهد شد. )غیر از این باشد بی رحمی رشد خواهد کرد( 9350000571
آقــاى ظریــف! ایــن هم نتیجه دیپلماســى لبخند شــما. ســردار دل ها را س

شــهید کردند. دانشــمند ما را شــهید کردند. این میز مذاکره آغشــته به 
خون شهید فخرى زاده شده است. فرداى قیامت هر کسی در این ماجرا 
کوتاهــی کــرده باشــد یــا تقصیر داشــته باشــد، مدیــون خون شهداســت. 

9150000210
اندر حکایت افزایش قیمت هفتگی لبنیات که این رویه تقریباً شامل س

همه کاالها نیز شــده و می شــود فقط و فقط می توان نقش دولت را کامالً 
و بدون رتوش که همان عدم تأمین مواد اولیه است، مشاهده کرد! هدف 
مستأصل کردن مردم و تَن دادن به مذاکره با کدخداست! این را با دادن 
خوراک به ســایت های خبری معاند و همراه کردن آن ها با این ایده فکری  

به راحتی می توان لمس کرد. 9020000961 
یــک نفــر در کشــور پیــدا نمی شــود بــه ســؤال و اعتــراض بیــش از 3.5 س

میلیــون مســتمری بگیر و بازنشســته تأمیــن اجتماعــی که با افــراد تحت 
تکفــل تقریبــاً 1۴ میلیــون نفــر می شــوند پاســخ دهــد کــه علــت تبعیض 
دولت در همسان ســازی حقوق بازنشســتگان کشوری و لشکری با تأمین 

اجتماعی چیست؟! 9150000223 
سرانه مصرف شیر و لبنیات به علت گرانی بسیار پایین بود و هست. س

باتوجه به گرانی اعالم شده، قشرضعیف کالً  باید دور لبنیات را خط قرمز 
بکشند؟!  9150000864 

 واکنش تروئیکای اروپایی 
به نصب سانتریفیوژهای جدید در نطنز

اروپایــی برجــام  سیاســت: طرفیــن 
باوجود کم لطفی که در چهار سال 
گذشــته در قبال ایران داشته اند؛ با 
انتشــار بیانیه ای مشترک، با اتخاذ 
لحنــی طلبکارانــه، دربــاره تصمیــم 
ایــران بــرای نصب ســانتریفیوژهای 
جدیــد در تأسیســات نطنــز، ابــراز 
نگرانــی کردنــد. انگلیــس، فرانســه 
و آلمــان در بخشــی از ایــن بیانیــه 
مدعــی شــدند: چنانچــه ایــران مصمم به حفظ فضای دیپلماســی اســت؛ 

نباید چنین اقدام هایی را عملی کند. 
ایــن بیانیــه در ادامــه ادعاهــای مطــرح شــده و بــا اشــاره به مصوبــه اخیر 
مجلــس تحــت عنــوان »اقدام راهبــردی برای لغــو تحریم هــا و صیانت از 
حقــوق ملــت ایران« می  افزاید: اگر این قانون اجرا شــود، به طور اساســی 
برنامه هسته ای ایران را توسعه داده و دسترسی های نظارتی آژانس اتمی 
را محدود می کند. این اقدام ها با برجام و تعهدات گســترده تر هســته ای 
ایــران همخوانــی نــدارد. تروئیکای اروپایــی در نهایت مدعی شــد: چنین 
اقدامــی تالش هــای مشــترک ما بــرای حفظ برجام را به خطــر می اندازد و 
فرصت مهم برای بازگشــت به دیپلماســی با روی کار آمدن دولت جدید 

آمریکا را تضعیف می کند.
ایــن ادعــای طرفیــن اروپایــی برجــام در حالــی مطرح می شــود کــه آن ها در 
طول چهار سال دوره زمامداری دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا، 
عمــالً بــا رفتار منفعالنه خود مانع از بهره منــدی ایران از مزایای اقتصادی 
برجــام شــدند، حــال آنکــه اکنون نیز با ایــن احتمال که کاخ ســفید به جو 
بایدن دموکرات محول خواهد شــد؛ ادعاهای فرابرجامی جدیدی را مطرح 
می کننــد. هفتــه پیــش، هایکــو ماس وزیــر خارجه آلمان مدعی شــده بود: 
بــه جــای توافــق موجود کــه دیگر یک توافق کامل نیســت به دنبــال توافق 

هسته ای جامع و گسترده تر با ایران هستیم!

نایب رئیس مجلس خبر داد

 تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا 
پس از نوروز ۱۴۰۰

رئیــس  نایــب  خبرنــگاران:  باشــگاه 
بــا بیــان  مجلــس شــورای اســالمی 
اینکه تولید انبوه واکســن کرونا پس 
از عیــد 1۴00 خواهــد بود از حمایت 
خبــر  ایرانــی  واکســن  از  پارلمــان 
داد. ســید امیرحســین قاضــی زاده 
هاشمی نایب رئیس مجلس شورای 
اســالمی در صفحــه شــخصی خود 
در رشــته  توییتــی خاطرنشــان کــرد: 
امروز جلســه ای با حضور دانشــمندان و مســئوالن دستگاه های ذی صالح 
در تولیــد واکســن ایرانــی کوویــد١٩ در مجلس برگزار شــد؛ آنچه مشــخص 
است، نخستین واکسن ها تا پایان سال جاری تولید می شود و تولید انبوه 
آن پــس از عیــد خواهــد بــود. تأکیــد کرده ایــم کــه بایــد پیش از کشــورهای 
منطقه به واکسن کووید ١٩ دست یابیم؛ به همین دلیل هفته آینده جلسه 
تشــکیل می شــود و تا حصول نتیجه نیز موضوع را با همکاری کمیســیون 
بهداشــت دنبــال می کنیــم.  همت ما این اســت که فقط از واکســن تولید 

داخل استفاده کنیم.

وزارت امور خارجه افغانستان: 

تصاویر آزار و اذیت اتباع در ایران صحت ندارد
فارس: وزارت امور خارجه افغانستان 
روز گذشــته با صدور بیانیه ای اعالم 
کــرد ویدئــو و تصاویر منتشــر شــده 
منتســب بــه آزار و اذیــت مهاجــران 
نــدارد.  حقیقــت  ایــران  در  افغــان 
سفارت افغانستان در ادامه، از قول 
چندیــن نفر از نماینــدگان مهاجران 
از  فعــاالن حمایــت  و  ایــران  مقیــم 
مهاجران در شهر کرمان نوشت این 
افــراد از وقوع چنیــن برخوردهایی اظهار بی اطالعی کرده اند. وزارت خارجه 
افغانســتان همچنیــن تأکیــد کرد: متأســفانه تعدادی از شــهروندان افغان 
توسط باندهای قاچاق به طور غیرقانونی به ایران آورده می شوند که سبب 
حوادث تلخ همچون تصادف، گروگان گیری و گاهی ســبب از دســت دادن 

جانشان می شود.

حجت االسالم والمسلمین رئیسی: 

 آرمان خواهی دانشجو
 از جنس مطالبات 

احزاب سیاسی نیست

سیاســت: رئیــس قــوه قضائیــه بــا بیان 
اینکــه آرمانخواهــی دانشــجو از جنــس 
نیســت،  سیاســی  احــزاب  مطالبــات 
گفت: پیشگامی در پیشرفت و عدالت 
در کشور، وظیفه اصلی دانشگاه است.
ســید  والمســلمین  حجت االســالم 
ابراهیم رئیســی در جلسه شورای عالی 
در  ملــت  نماینــدگان  از  قضائیــه،  قــوه 
مجلس شــورای اســالمی بــرای تصویب 
و  تحریم هــا  کاهــش  راهبــردی  قانــون 
وادار کــردن دشــمن به پایبندی و انجام 
و  توافقــات  در  تعهداتــش  و  وظایــف 

قراردادهای بین المللی قدردانی کرد.
وی بــا بیان اینکــه بیگانگان باید بدانند 
هــر گونــه فشــار بــر ملــت بــزرگ ایــران 
خواهــد  هزینــه   آن هــا  بــرای  اســالمی 
داشــت، تأکیــد کــرد: هــر چه دســت ما 
در برخــورداری از اهرم هــا و مؤلفه هــای 
دشــمن  هزینه هــای  باشــد،  پــر  قــدرت 
 بــرای دشــمنی و اعمــال فشــار بــر ملت 

افزایش می یابد.
بــا  ادامــه  در  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
نقــش  بــر  دانشــجو،  روز  گرامیداشــت 
دانشــجویان در تولیــد علــم و جنبــش 
نرم افــزاری تأکید و اظهار کرد: دانشــگاه 
بایــد در تحقــق پیشــرفت و عدالــت در 
و  پیشــگام  اســالمی  انقــالب  دوم  گام 
زمینــه  ایــن  در  مؤثــر  و  فعــال  نقشــی 

داشته باشد.
وی بــا بیــان اینکــه عدالــت خواهــی و 
اجــرای عدالــت در همه الیه های کشــور 
مهــم اســت، تصویــب قوانیــن عادالنــه 
در نهــاد تقنین و اجرای عادالنه قوانین 
توسط دســتگاه های اجرایی و همچنین 
داوری عادالنــه در دســتگاه قضــا را از 

الزامات حکمرانی شایسته دانست.
حجت االســالم والمســلمین رئیسی از 
دانشــجویان به عنوان جوانان بانشــاط، 
آرمان خــواه، صــادق و دغدغه منــد یــاد 
آرمان خواهــی  اینکــه  بیــان  بــا  و  کــرد 
دانشــجویان از جنــس مطالبات احزاب 
و گروه هــای سیاســی نیســت، تصریــح 
کرد: روحیه انقالبی دانشجویان ایجاب 
می کنــد فضای دانشــگاه ها هم انقالبی 
باشد و بنا بر تأکید رهبر معظم انقالب، 
دانشــجویان هــم در تحقــق پیشــرفت 
عدالــت  اجــرای  مطالبــه  در  هــم   و 

پیشگام باشند.
وی بــا اشــاره بــه آثــار و بــرکات تعامــل 
در جهــت  نخبــگان  بــا  قضــا  دســتگاه 
تبییــن اقدام هــا و برنامه هــای عدلیــه و 
اطــالع از نظــرات و دیدگاه هــای آن هــا، 
بــر ضــرورت ارتبــاط مســتمر همــکاران 
مجموعــه قــوه قضائیــه و ســازمان های 
تابعــه بــا دانشــجویان و طــالب و ســایر 

اقشار جامعه تأکید کرد.
رئیــس دســتگاه قضا در بخــش دیگری 
از ســخنانش بــا قدردانــی از اقدام هــای 
قــوه  اطالعــات  فنــاوری  و  آمــار  مرکــز 
قضائیــه بــرای یکپارچه ســازی خدمــات 
الکترونیــک قضایــی گفــت: ایــن اقــدام 
گام مهمــی در جهــت هوشمندســازی 
نظام قضایی و تسهیل دسترسی مردم 

به عدالت است.
حجــت االســالم والمســلمین رئیســی 
بهره منــدی  بــا  کــرد  امیــدواری  ابــراز 
و  نویــن  فناوری هــای  ظرفیــت   از 
قــوه  بخش هــای  همــه  هوشمندشــدن 
قضائیــه، هــم فراینــد دسترســی مــردم 
به خدمات قضایی آســان تر شــود و هم 
شــرایط کار برای همکاران دستگاه قضا 

به ویژه قضات بهتر شود.
در این جلســه زارع پور رئیس مرکز آمار 
و فناوری اطالعات قوه قضائیه با اشــاره 
بــه افتتاح »درگاه ملی قــوه قضائیه« در 
هفتــه جــاری کــه محلــی بــرای تجمیــع 
دســتگاه  الکترونیکــی  خدمــات  همــه 
قضــا بــه مــردم و تــالش بــرای تســهیل 
عدالــت  بــه  جامعــه  آحــاد  دسترســی 
صورت گرفته، اعالم کرد: در هفته پیش 
رو نیــز اپلیکیشــن »عدالت همــراه« که 
امکان ارائــه تمامی خدمات الکترونیک 
قضایی را روی گوشی تلفن همراه فراهم 

می کند، رونمایی خواهد شد.
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خبـر

یادداشت

دلنوشته ای از سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، نماینده مردم تبریز در مجلس

اشک های غیرت
دکتــر  مرحــوم 
علی اصغر زارعی، 
فــردی متعهــد و 
انقالبــی و یکی از 
اثرگذار  مهره های 
در مجلــس بود و 
حتی پس از اتمام مسئولیت نمایندگی  اش 
کماکان ارتباطات خود را با مجلس حفظ 
نظــرات  و  راهنمایی هــا  ارائــه  بــه  و   کــرد 

کارشناسی پرداخت.
دکتــر زارعــی نــه تنهــا در زندگــی فردی، 
بلکــه در عرصه سیاســی و نقش آفرینی 
نماینــدگان  میــان  در  نیــز،  اجتماعــی 
شــخصیتی  دارای  سیاســی  رجــال  و 
محبــوب، قابــل اعتمــاد و محتــرم بــود. 
عالوه بر آن، تعهد و دلسوزی وی نسبت 
به مســائل کشــور از ســایر ویژگی هایش 
بارزتــر و ملموس تــر بــود. ضمــن اینکــه 
دیــدگاه جناحــی یــا منفعت گرایانــه بــه 
مســائل نداشــت، بلکــه مصالح کشــور، 
منافع ملت، ارزش های انقالب اســالمی 
و توجــه بــه رهنمودهای رهبر انقالب در 

اولویت کاری او بود. 
از  یکــی  صداقــت  این هــا،  کنــار  در 
ویژگی های رفتار سیاســی مرحوم زارعی 
بــود و هیــچ گاه ســرمایه صداقــت خــود 
را قربانــی بــازی و انگیزه هــای سیاســی و 

جناحی نکرد.
برجــام،  در ماجــرای تصویــب معاهــده 
تمامــی ملت نگرانی و دلســوزی ایشــان 
بــه تبعــات تصویــب برجــام را  نســبت 
دیدنــد کــه چگونــه از شــدت ناراحتــی  
بــرای آنچــه از دســت می رفــت، اشــک 
همــان  در  زارعــی  مرحــوم  می ریخــت. 
زمــان گفــت: قســم می خورم کــه من در 
کمیســیون  در  برجــام  بررســی  جلســه 
تخصصــی مربــوط بــه موضــوع حضــور 
پیشــنهادهای  و  توافقــات  و  داشــتم 
جلســه  آن  در  مطروحــه  کارشناســی 
بــا چیزی کــه امــروز مطرح شــد، تفاوت 
داشــت! وی همچنیــن بــه صراحت این 
نکته را هم تأکید کرد که بنا نبود برجام 
بــه ایــن شــکل تصویــب و آن توافقات و 

کنــار  کارشناسی شــده  جمع بندی هــای 
گذاشته شود و متن دیگری را به صحن 
علنــی مجلــس بیاورنــد و آن را در مدت 

بسیار کمی به تصویب برسانند.
کســانی کــه برجــام را به مــردم تحمیل و 
آن را در عــرض تنهــا 20 دقیقــه و بــدون 

مطالعه و آگاهی از محتوایش به تصویب 
رســاندند، در واقع باید پاسخگوی ملت، 
چنین افراد دلســوز و بیش از همه تاریخ 
و آینده باشند. حامیان برجام که آن زمان 
دلســوزان کشــور را با چمــاق »دلواپس« 
حــال  در  می زدنــد،  ضربــه  »تنــدرو«  و 
حاضر باید سرنوشــت برجام را مشاهده 
و در پیشــگاه مردم اعتــراف کنند که چه 
بــا بصیــرت و شــناخت بــاال و  کســانی 
پیش بینی وضعیت کنونی پیش رفتند و 
در مقابل شیفتگان غرب بدون توجه به 
انتقادها دلســوزانه و غیرتمندانه، چنین 

مصائبی را بر سر مردم ایران آوردند.
عــالوه بــر این همــه، مرحوم زارعــی یکی 
کــه  بــود  مقــدس  دفــاع  ایثارگــران  از 
مســیر  در  عمــرش  مقاطــع  تمامــی  در 
والیتمــداری حرکــت کــرد. بــه یــاد دارم 
زمانــی کــه قــرار بــود در دوره دولت نهم 
وزیر نفت را انتخاب کنند، مرحوم دکتر 
زارعــی یکــی از گزینه های اصلی تصدی 
نیروهــای  از  ایشــان  زیــرا  بــود؛  وزارت 
محســوب  نفــت  وزارت  زیرمجموعــه 
می شــد. اما روزهای آخر به یکباره وزیر 
شــدن مرحوم زارعی منتفی شــد. وقتی 
علــت ماجــرا را از ایشــان جویــا شــدم، 
اظهــار کردنــد عــده ای خــارج از دولت و 
وزارتخانــه بــا من جلســه ای گذاشــتند و 
در آن نشســت برخی مســائل را مطرح 
کردنــد و گفتنــد اگــر بــه وزارتخانــه راه 
یافتید و وزیر شــدید باید خواســته های 
ایشــان  بنابرایــن  کنیــد.  رعایــت  را  مــا 
نیــز بــا قاطعیــت چنیــن درخواســتی را 
رد کــرده و گفتــه بــود تنهــا در چارچوب 
ضوابــط و برنامه هــای کالن کشــور عمل 
خواهد کرد و به هیچ فرد و جناحی باج 
نخواهد داد. شــاید همین پاسخ کوبنده 
ایشــان بــه درخواســت های غیــر قانونی 
ســبب شــده بــود برخــی فضاســازی ها 
علیه وی رقم بخورد. با مشــاهده چنین 
موضوعی، باید گفت ایشــان در مســیر 
حفــظ و عمــل بــه ارزش هــای کشــور و 
والیت پذیری و خدمت و دلســوزی برای 

مردم، شخصیتی مثال زدنی است.

در  قــوا  رؤســای  از  تــن  دو  سیاســت: 
پیام هــای جداگانــه ای درگذشــت دکتر 
علی اصغر زارعــی نماینده مردم تهران 
شــورای  نهــم  و  هشــتم  مجالــس  در 

اسالمی را تسلیت گفتند.
دکتر محمدباقــر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اسالمی در پیام خود آورده است: 
درگذشت جانباز و رزمنده ســرافراز دوران 
دفــاع مقــدس دکتــر علی  اصغــر زارعــی 
نماینــده ادوار هشــتم و نهــم  مجلــس 
شورای اسالمی موجب تأسف و تأثر شد. 
ایشان از چهره های دلسوز نظام بودند که 
سال های متمادی در عرصه های مختلف و 
مسئولیت های متعدد از جمله فرماندهی 
ستاد جنگ الکترونیک  سپاه و جانشینی 
ســازمان  پدافند غیرعامل مشغول انجام 
خدمــت بودنــد. اینجانــب ضمــن عرض 
تســلیت به همرزمــان، خانــواده محترم و 
ســایر وابســتگان، از درگاه خداوند متعال 
بــرای آن مرحوم رحمــت و مغفرت و برای 
بازماندگان صبر و اجر مســئلت می کنم. 
حجت االســالم والمسلمین سیدابراهیم 

رئیســی، رئیــس قوه قضاییه نیــز در پیام 
خود نوشته است: خبر درگذشت یادگار 
دفاع مقدس و چهره شناخته  شده علمی 
کشــور مرحــوم دکتــر علی اصغــر زارعــی 
موجــب تأثــر اینجانــب شــد. آن مرحــوم 
بــا صفــای باطــن و اخــالص مثال زدنــی 
و دغدغه منــدی انقالبــی، چــه در زمــان 
فرماندهــی واحد جنگ الکترونیک دفاع 
مقــدس، چه در ریاســت دانشــکده فنی 
دانشــگاه امــام حســین)ع( و جانشــینی 
سازمان پدافند غیر عامل و چه در کسوت 
مــردم در  نماینــده  و  یــک سیاســتمدار 
مجالس هشــتم و نهم، تمام تالش خود 
را بــرای انجــام تکلیــف و دفــاع از حقــوق 
مردم ایران مبذول داشت و یاد و خاطره ای 
جاودان از خود بر جای گذاشت. اینجانب 
فقدان این اســتاد دانشگاه را به خانواده، 
دوســتان و همــکاران آن مرحــوم و جامعه 
علمی کشور تسلیت می گویم و از خداوند 
برای ایشان مغفرت و همنشینی با برادر 
شــهیدش و بــرای بازمانــدگان صبر و اجر 

مسئلت دارم.

 پیام تسلیت دو رئیس قوه 
برای درگذشت دکتر علی اصغر زارعی
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طرح نان رضوی برای نیازمندان  آستان: مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی در مراسم معارفه دبیر کانون های خدمت رضوی کرمان با اشاره به اجرای طرح نان رضوی گفت: این طرح برای خانواده های نیازمند 
طراحی شده تا هر روز بتوانند به اندازه 5 هزار تومان نان تهیه کنند. محمدحسین استادآقا افزود: کارت های اعتباری قابل شارژی در اختیار خانوارها قرار داده شده که قابل برداشت به اندازه سقف مجاز 

است. در این مراسم دکتر سعید کاظمی به عنوان دبیر کانون های خدمت رضوی استان کرمان معرفی و از تالش های دکتر سیدحسین صابری قدردانی شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی:

اقدام های آستان قدس رضوی در حاشیه شهر 
مشهد جای قدردانی دارد 

اصــل  کمیســیون  رئیــس  آســتان: 
نود مجلس شــورای اســامی گفت: 
آســتان قــدس رضوی بــا وجود آنکه 
در زمره دســتگاه های خدمت رســان 
در حاشــیه شهر مشهد نیست اما 
در ایــن حوزه پیگیری ها و اقدام های 
ارزشمندی داشته که جای قدردانی 

و تشکر دارد.
حجت االســام پژمان فر عنــوان کرد: 

حاشــیه شــهر مشهد با انبوهی از مشکات انباشته شده پیوند خورده و در 
گذر این سال ها و دهه ها، برای آن ها چاره جویی مؤثری صورت نگرفته است.

نماینده مردم مشهد و کات در مجلس شورای اسامی توضیح داد: متوسط 
جمعیت حاشیه نشین شهرها 12 الی 17درصد جمعیت هر شهر برآورد می شود 

اما برای مشهد این نسبت، 34درصد جمعیت این شهر است.
پژمان فر خاطرنشان کرد: متأسفانه ساکنان این منطقه از بسیاری از خدمات و 
زیرساخت ها محروم هستند و تاش های اخیر مدیریت شهری و دستگاه هایی نظیر 
آستان قدس رضوی با هدف کاهش شکاف و توزیع متوازن امکانات انجام می گیرد.
وی با اشاره به همراهی و همدلی تولیت آستان قدس رضوی برای رفع مشکات 
در ایــن حــوزه تأکیــد کــرد: امیدواریم دیگر دســتگاه های اجرایی نیز همگرایی 
مؤثرتری را رقم بزنند که اگر چنین شود، چالش ها و مشکات حاشیه شهر 

مشهد حل و فصل خواهد شد.

دکتر محور به مدیریت گروه سالمت و درمان 
بنیاد بهره وری موقوفات منصوب شد

آســتان: مدیر گروه ســامت و درمان 
بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس 

رضوی منصوب شد.
آســتان  سیاســت های  بــه  نظــر 
قــدس رضــوی و در راســتای تحقــق 
مأموریت های بنیاد بهره وری موقوفات 
در حــوزه یکپارچه ســازی و منســجم 
ساختن موقوفات و بهره وری بهینه از 
آن، دکتر محســن محور؛ مدیرعامل 

بیمارستان فوق تخصصی رضوی با حفظ سمت به عنوان مدیر گروه سامت 
و درمان این بنیاد منصوب شد.

بر اساس این حکم انتصاب، تاش برای تحقق و ایجاد زنجیره ارزش و افزایش 
بهره وری در بیمارستان ها و مراکز درمانی موقوفات استان ها و شهرستان ها از 
طریق بهینه سازی امور، انسجام و یکپارچه سازی فعالیت ها و امور بیمارستان ها، 
مؤسسه های درمانی با رویکرد افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها و نیز 
تهیه گزارش های مدیریتی دوره ای از فعالیت های گروه و حضور فعال در جلسات 
ارزیابی بودجه ساالنه، برنامه راهبردی و پایش عملکرد به مدیر گروه سامت و 

درمان بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی محول شد.
همچنین در این حکم عاوه  بر اشــاره به ســوابق ارزشــمند علمی، اجرایی و 
مدیریتی دکتر محسن محور، نسبت به تدوین برنامه راهبردی گروه سامت 
درمانی با استفاده از ظرفیت کارشناسی موجود در بیمارستان ها، مؤسسه ها و 
مراکز درمانی و توان تخصصی مشاوران خبره و دانشگاه حکم داده شده است.
بر اساس این حکم، مدیر گروه سامت و درمان بنیاد بهره وری آستان قدس 
رضوی وظیفه نظارت تخصصی و فنی بر فعالیت های مؤسسه های هم گروه 
در پیشبرد طرح ها و پروژه ها، تحقق برنامه و بودجه و نیز بهره برداری بهینه از 
دارایی های در اختیار و همچنین بررسی و تأیید طرح ها و پروژه های گروه و تاش 
و برنامه ریزی به  منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز پیشبرد طرح های مشترک 

گروه را بر عهده دارد.
گفتنی است، دکتر محسن محور، یک سال پیش بر اساس حکم تولیت آستان 
قدس رضوی به عنوان مدیرعامل بیمارستان رضوی منصوب شد و در این حکم 
وی موظف به اجرای »اسامیت«، »انضباط مالی« و »مردم محوری« در برنامه 

راهبردی این بیمارستان شد.

معاون مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی خبر داد

 پذیرش آثار تولیدی سال های 98 و 99 
در جشنواره رسانه ای امام رضا)ع(

و  ارتباطــات  مرکــز  معــاون  آســتان: 
رســانه آســتان قدس رضوی با اشــاره 
بــه درخواســت اهالــی رســانه بــرای 
اصاح ضوابــط زمان بندی تولید آثار 
در جشــنواره رســانه ای امــام رضا)ع(، 
گفــت: بر این اســاس مقرر شــد آثار 
رســانه ای منتشر شده در سال 1398 

نیز در جشنواره پذیرفته شوند.
محســن هوشــمند گفت : بر اســاس 

اعام قبلی، آثاری که در فاصله زمانی اول فروردین 1399 تا 20 بهمن 1399 تولید 
شده بودند، می توانستند در جشنواره شرکت کنند. اما با توجه به درخواست 
اهالــی رســانه و محدودیت هایــی که در تولید آثار رســانه ای با توجه به شــیوع 
ویروس کرونا ایجاد شده، هیئت اجرایی جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( تصمیم 
گرفت آثاری که از اول فروردین 98 به بعد تولید شده اند را در جشنواره بپذیرد.
وی در تشریح بخش های جشنواره گفت: جشنواره رسانه  ای امام رضا)ع( در 
محورهای »رسانه  های خبری و تحلیلی«، »رسانه های مجازی« و »رسانه های 
صوتــی و تصویــری« برگــزار می شــود کــه با توجــه به ظرفیت های گســترده ای 
 کــه در حــوزه عکــس وجــود دارد، با تصمیم هیئت اجرایی جشــنواره، بخش 

»عکس خبری« نیز به اجزای محور رسانه های خبری و تحلیلی افزوده شد.
هوشمند افزود: بر این اساس عاقه مندان در بخش رسانه های خبری می توانند 
آثار خود را در قالب های خبر، مصاحبه، گزارش، سرمقاله و یادداشت، گزارش 
خبری رادیویی و تلویزیونی، اینفوگرافی و عکس خبری به دبیرخانه جشنواره 
ارســال کنند. وی همچنین درباره بخش رســانه های صوتی و تصویری گفت: 
در این بخش قالب های برنامه تلویزیونی، برنامه رادیویی، نماهنگ تلویزیونی، 
مستند تلویزیونی و طرح برنامه رادیویی و تلویزیونی پیش بینی شده و فعاالن 
رسانه های صوتی و تصویری می توانند آثار خود را در این بخش عرضه کنند.

معاون مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه در بخش 
رسانه های مجازی امکان مشارکت همه عاقه مندان فراهم آمده است، اظهار 
کرد: در این بخش قالب های موشــن گرافی، پادکســت، طرح بازی و نرم افزار و 

همچنین وقف مجازی قرار گرفته است.
هوشــمند بــا بیــان اینکه در بخــش وقف مجازی امکان مشــارکت همه مردم 
عاقه مند و فعال در رسانه های اجتماعی فراهم آمده است، گفت: در این بخش 
همه فعاالن شبکه های اجتماعی می توانند صفحات خود را که به طور کامل 
به محورهای موضوعی جشنواره اختصاص یافته و یا در برخی پست ها این 

موضوعات را مورد نظر قرار می دهند، برای رقابت معرفی کنند.
وی با اشاره به استقبال شایسته اصحاب رسانه و ارسال آثار متنوع به دبیرخانه 
جشنواره گفت: آخرین مهلت ارسال آثار برای شرکت در جشنواره 22 بهمن ماه 
1399 خواهد بود. متقاضیان برای کسب اطاعات بیشتر و تکمیل فرم نام نویسی 
شرکت در نخستین دوره جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( می توانند به وب سایت 

این جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه کنند.

 قــدس/ محمدحســین مــروج کاشــانی   
مدیــر مرکــز امور بانوان و خانواده آســتان 
قــدس رضــوی از اجرای طرح »هم ســایه« 
ویــژه نومزدوجیــن در فضــای مجــازی در 

روزهای کرونایی خبر داد.
بــه  ارتبــاط  ایــن  در  دژبــرد«  »فاطمــه 
خبرنــگار قــدس گفــت: موضــوع خانواده 
اســامی  و  ایرانــی  فرهنــگ  در  ازدواج  و 
یکــی از موضوعــات مهــم و کلیدی اســت 
و مقوله ای است که توجه به آن می تواند 
موجبــات تغییــرات فرهنگــی و اجتماعــی 
مثبت و مؤثری را در جامعه فراهم آورد.

راســتا،  همیــن  در  داد:  ادامــه  وی 
حمایت های معنوی و آموزشی از زوج های 
کم برخوردار و محروم و پیوند نومزدوجین 
بــا امــام مهربانی هــا و آشــنایی زوج هــا بــا 
ســیره اهــل بیــت عصمــت و طهــارت)ع( 
بــه خصوص ســیره امــام رئــوف و مهربان 
حضــرت رضــا)ع( از اولویت هــای خدمتی 

آستان قدس رضوی به شمار می رود.
مدیــر این مرکز افزود: نظر به اینکه اهتمام 
و  بخش هــا  متولیــان  و  مســئوالن  جــدی 
نهادهــای کان کشــور بــه جوانــان و ازدواج 
آنــان می تواند زمینه ســاز تحوالت اساســی 
طــرح  منظــور،  بدیــن  باشــد،  فرهنگــی 
فرهنگی، آموزشی و زیارتی »هم سايه« ويژه 
نومزدوجيــن زائر از سراســر كشــور در مرکز 
امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی و 
با همکاری دبیرخانه های خدمت رضوی در 
اســتان ها و همچنیــن کانون های موضوعی 
سراســر  در  خانــواده  و  بانــوان  خامیــاری 

 کشور، برنامه ریزی شد و هم اکنون در حال 
اجراست.

ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد: از آبان 
لغايــت اســفند ســال 1397 و از مهــر تــا 
بهمــن ســال 1398 در اردوهــای فرهنگی، 
حــدود  »هم ســایه«  زیارتــی  و  آموزشــی 
از  زائراولــی  نومزدوجیــن  از  نفــر  هــزار   7
سراسر کشور از خدمات پیش بینی شده 
در این برنامه بهره مند شده و در اردوهای 
طرح »هم ســايه« حضــور يافتند و زندگی 
مشــترک خــود را با اســتعانت از خداوند 
علی بــن  امــام  مطهــر  حــرم  در  متعــال 

موسی الرضا)ع( آغاز کردند.

 نومزدوجین در طرح »هم سایه« »
چه فرا گرفتند؟

دژبــرد دربــاره آموزش هــای ارائــه شــده به 
زوج هــا در ایــن طــرح خاطرنشــان کرد: در 
روزهای پیش از شــیوع و انتشــار ویروس 
منحوس کرونا )یعنی ســال های 97 و 98( 
در اردوهــای آموزشــی و زیارتی ســه روزه، 
زوج هــا موضوعــات مرتبط بــا مهارت های 
زندگــی، روان شناســی زن و مــرد و... در 
قالب کارگاه های آموزشی و موضوع سیره 
زندگانی حضرت ثامن االئمه امام رضا)ع( 
جشــن  قالــب  در  را  خانــواده  نظــام  در 
ازدواج نومزدوجیــن در حرم مطهر رضوی 

فراگرفتند.
وی اضافه کرد: خدمات این طرح، فرصت 
مناســبی برای شناخت ویژگی های زنان و 
مــردان و نقــش آن ها در زندگی زناشــویی 

در کنــار تجربه هــای اجتماعــی جــذاب و 
آموزش هــای هدفمنــد بــه شــمار می رفت 
و از طــرف دیگــر حرم گــردی، اســتفاده از 
خدمــات پایگاه هــای آداب زیــارت، برنامه 
حکایت آفتاب، شمیم رضوان و بازدید از 
موزه هــای حــرم مطهر از دیگــر برنامه های 
جانبــی ایــن اردوهــا در روزهــای حضــور 
و  شــیوع  از  پیــش  و  مشــهد  در  زوج هــا 
انتشار ویروس منحوس کرونا بوده است.

مدیــر ایــن مرکــز بیــان کــرد: نومزدوجیــن 
پــس از شــرکت در ایــن اردوهای ســه روزه 
آموزشــی و زیارتی، در یک دوره سه ســاله 
از پشتیبانی های فرهنگی و آموزشی طرح 
ملــی زندگــی بــه ســبک رضــوی بهره مند 
و  پشــتیبانی  نظــام  خدمــات  از  و  شــده 

راهنمایی این طرح بهره مند می شوند.

 ارائه طرح هم سایه »
در شرایط کرونایی متوقف نشد

ایــن مقــام مســئول در بخــش دیگــری از 
سخنانش درباره اجرای طرح هم سایه در 
شرایط کرونایی کشور تأکید کرد: در سال 
1399 و با توجه به پدیدار شدن و انتشار 
بیمــاری منحوس کرونــا و محدودیت های 
اجرا شده از لحاظ سفر به مشهد مقدس 
و براســاس رعایت پروتکل های بهداشتی 
و اولویــت حفــظ جــان زائــران و مجــاوران 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع(، تمامی 
برنامه های حضوری و کاس های آموزشی 
و فرهنگــی طــرح همســایه با اســتفاده از 
آموزش هــای پیش بینــی شــده در فضــای 

مجازی پیگیری می شود. 
در  غیرحضــوری  آموزش هــای  دربــاره  وی 
ایــن طــرح گفت: ایــن آموزش ها در بســتر 
نرم افــزار تحــت وب و »وبینــار رضــوی« به 
صــورت زنــده و در قالــب جلســه دوطرفــه 
بیــن اســتاد و مخاطبــان انجــام می شــود، 
بــه  برنامــه  ایــن  مخاطبــان  همچنیــن 
صــورت برخــط، آموزش های ارائه شــده در 
زمینه هایــی مانند: مســیر آرامش، زندگی 
عاشقانه، نقش ها و مسئولیت ها، کیمیای 
ســازنده(،  تعامــل  مؤثــر،  محبت)ارتبــاط 
را  و...  فرزنــدآوری  فرایند هــای  و  ضــرورت 
فــرا گرفتــه و در آزمــون مربــوط بــه همیــن 
برنامــه کــه در ســامانه زندگــی بــه ســبک 
رضــوی بارگــذاری می شــود شــرکت کــرده 
و پــس از قبولــی زوج هــا در ایــن آزمــون، 
اسامی قبول شدگان نهایی، طی نامه ای به 
استان های سراسر کشور ارسال می شود. 

دژبرد خاطرنشــان کــرد: آموزش های ارائه 
بهره گیــری  بــا  مجــازی  فضــای  در  شــده 
از اســتادان شــاخص حــوزه خانــواده زیــر 
نظــر دبیرخانــه مرکــزی زندگــی به ســبک 
برگــزار  تاریخ هــای اعامــی  رضــوی طبــق 
می شــود و تاکنــون بــا برپایــی بیــش از 12 
وبینار آموزشــی با حضور زوج های عزیز و 
گرامی کشــورمان و بهره مندی از استادان 
آمــوزش  و متخصــص در حــوزه  مجــرب 
مهارت هــای زندگــی، اجــرای طــرح ادامــه 
یافتــه و مقــرر اســت تا پایان ســال جاری 
4هزار و 500زوج از محتوا و دیگر خدمات 

این طرح بهره مند شوند. 

مدیر مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی خبر داد

تهیه یک هزار جفت کفش زوج های جوان میهمان »هم سایه« با آموزش های مجازی
برای دانش  آموزان محروم 

آســتان: دبیــر کانون هــای خدمــت رضــوی 
استان کهگیلویه و بویراحمد از توزیع هزار 
جفــت کفــش بــرای دانش آمــوزان محــروم 
اســتان خبر داد. ســتار هدایت خواه گفت: 
در قالــب طــرح همپــای اربعیــن و بــا هدف 
محرومیت زدایــی از خانواده هــای نیازمنــد 
هزار جفت کفش تهیه و بین دانش آموزان 

این استان توزیع شد.  
همــت  بــه  پویــش  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
خادمیاران، عاشــقان و دلدادگان حســینی 
کــه از حضــور در آییــن پیــاده روی اربعیــن 

امسال جا مانده اند راه اندازی شده است.
در  شــرکت کنندگان  افــزود:  هدایت خــواه 
ایــن پویــش بــه ازای هــر عمودی در مســیر 
 حــرم امــام حســین)ع( از نجــف تــا کربــا
500 هزارريال برای تهیه کفش دانش آموزان 

مناطق محروم کمک کردند.

ساخت مسجد و خانه 
مسکونی برای محرومان 

فریدون شهر
رضــوی  خادمیــاران  مســئول  آســتان: 
شهرســتان فریدون شــهر گفــت: به همت 
جمعــی از خادمیــاران  و خیــران، یــک باب 
مسجد و دو باب منزل مسکونی در مناطق 

دورافتاده این شهرستان ساخته شد.
حجت االســام محمــد طاهــری گفــت: به 
همت خادمیاران  رضوی و خیران، یک باب 
مسجد و دو باب منزل مسکونی در مناطق 
محروم و دورافتاده شهرستان فریدون شهر 

ساخته شد.
بســیار  مناطــق  ایــن  کــرد:  تشــریح  وی 
مصالــح  رســاندن  و  اســت  ســخت گذر 
ساختمانی به این مناطق کار دشواری است 
ولی به همت خادمیاران رضوی و به لطف 
امــام رئوف)ع( این اقدام برای مردم محروم 

این مناطق تحقق یافت.

 کانون های محلی 
خدمت رضوی مازندران، 

حامی محرومان 
آســتان: کانون های محلی اســتان مازندران 
کمک هــای خود را بــه نیت امام رضا)ع( به 

نیازمندان اهدا کردند.
خدمــت  محلــی  کانون هــای  خادمیــاران 
رضوی شهرســتان قائمشهر، به نیت امام 
رضا)ع( کمک های خود را به ارزش بیش از 
240 میلیون ریال به 11۶ خانواده محروم و 

نیازمند اهدا کردند.
بــرای  تبلــت  دو  شــامل  کمک هــا  ایــن 
دانش آمــوزان بی بضاعــت، 7۶ ســبد کاالی 
معیشتی، 30 کارت هدیه، پنج سبد مرکبات، 
یک قواره چادر و چند جلد کتاب می شود. 

کانون های محلی خدمت رضوی چمرانده، 
چمازکتــی،  خطیــرکا،  صنــم،   شــهدای 
ترک محله، شهدای چشمه سر و شهدای 
مسجدالرســول)ص( از جملــه کانون هایــی 
خداپســندانه  عمــل  ایــن  در  کــه  بودنــد 

مشارکت داشتند.
همچنیــن در مراســم سرکشــی از چهــار 
خانــواده نیازمند که بــا حضور امام جمعه 
و مسئول کانون خدمت رضوی شهرستان 
بابلسر انجام شد، عاوه بر تحویل سبد کاال 
به خانواده های نیازمند، از روند ساخت یک 
باب واحد مسکونی به متراژ 80 متر بازدید 

به عمل آمد.
این واحد مســکونی قرار اســت به خانواده 
نیازمنــدی کــه دارای فرزنــد یتیــم و بیمــار 

دیالیزی است تحویل داده شود.

اجرای طرح »دست گیری از 
بیماران کرونایی« در گودین
آســتان: مســئول کانــون خدمــت رضــوی 
شهرســتان گودین از اجــرای طرح »مودت 
و دســت گیری از بیمــاران کرونایی ناتوان« 
بــه نیابــت از امــام رضــا)ع( در شهرســتان 

گودین خبر داد.
علــی نیاکانی با اشــاره به رونــد اجرایی این 
طرح گفت: در فراخوان اعام شــده حدود 
30 نفــر برای مشــارکت در ایــن طرح اعام 
آمادگی کردند که طی مدت یک هفته این 
طــرح در شــهر گودین و روســتاهای اطراف 

اجرا می شود.
نیاکانــی، تهیــه ســوپ، آبمیــوه طبیعــی، 
و  ماســک  تأمیــن  نیــاز،  مــورد  داروهــای 
مــواد ضدعفونی کننده و حضور پزشــکان 
کرونایــی  بیمــاران  بالیــن  بــر  متخصــص 
خانواده های محروم و نیازمند را از جمله 
خدمــات ارائــه شــده در قالــب ایــن طــرح 

برشمرد.    

سرزمین آفتاب 

خبر
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قاب رضوی  

 آســتان  خادمان مرکز ارتباطات و رســانه آســتان قدس 
رضوی به صورت شبانه روزی در تاش اند تا نفحات بارگاه 
ملــک پاســبان امــام مهربانی هــا را به عاشــقان حضرت 
برسانند و دل های آشنا با غریب الغربا)ع( را به این آسمان 

پرنور گره بزنند.

زیارت بر بال امواج
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آســتان: مدیر عامل شــرکت کشــت و صنعت اسفراین 
زیرمجموعــه شــرکت کشــاورزی رضــوی گفــت: خریــد 
تضمینــی محصــول کلزا توســط دولت مــی تواند نقش 

مؤثری در تولید اقتصادی آن داشته باشد.
عنایت هللا سمیعی فر بیان کرد: کلزا از جمله محصوالتی 
به شمار می رود که مورد حمایت و خرید تضمینی دولت 
اســت و همیــن امــر می توانــد در اقتصــادی کردن بخش 

کشاورزی مؤثر باشد.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال زراعــی جاری مســاحت 28 
هکتار به کشت کلزا اختصاص داده شده است، افزود: 

این رقم در سال زراعی گذشته 11 هکتار بوده است.
مدیــر عامل شــرکت کشــت و صنعــت اســفراین درباره 
ارقــام مــورد اســتفاده در کشــت ایــن محصــول گفــت: 
بــا توجــه بــه نتایج به دســت آمــده و بررســی نقاط قوت 
و ضعــف، در ســال زراعــی رقــم نپتــون برای کشــت کلزا 

استفاده شده است.

وی ادامه داد: از جمله ویژگی های بارز رقم نپتون می توان 
پر محصول بودن، پایداری عملکرد و همچنین مناســب 

بودن آن برای کشت در اقلیم و مناطق سرد را نام برد.
ســمیعی فــر با اشــاره به مزایای کشــت کلــزا گفت: این 
گیاه می تواند در تناوب با زراعت گندم و جو قرار گرفته 
و از تراکم بیماری ها، آفات و علف های هرز بکاهد و نیز 

باعث افزایش عملکرد دانه این محصوالت شود.
وی ادامه داد: از طرفی کاه و کلش کلزا سریع تر از غات 
در زمین پوسیده شده و سبب افزایش مواد آلی و بهبود 
حاصلخیزی خاک می شــود. ســمیعی فر، رعایت تاریخ 
کاشــت و آبیاری به موقع را از جمله نقاط قوت کشــت 
کلزای کشــت و صنعت اســفراین در ســال جاری عنوان 
کرد و افزود: عاوه بر این، می توان تراکم مناســب گیاه، 

مبارزه با آفات و بیماری ها و تغذیه مناسب را نام برد.
وی ادامه داد: ضمن اینکه رعایت اصول فنی، بهره گیری 
از بذرهــای مرغــوب، کنتــرل به موقــع علف های هــرز و... 
بخشــی دیگــر از مهم ترین برنامه هــای این مجموعه در 

زمینه کشت کلزا را به خود اختصاص می دهد.
مدیر عامل شــرکت کشــت و صنعت اســفراین با اشاره 
بــه روش آبیــاری این اراضی گفت: آبیــاری این اراضی از 
طریق نشتی انجام می گیرد که متناسب با شرایط آب 

و خاک منطقه است.

گزارش

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت اسفراین:

خرید تضمینی کلزا نقش مؤثری در تولید اقتصادی این محصول دارد

عکس ها: علی کریمی رستگار/ عکس رضوی
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ایبنــا: کتــاب »زبــان و ذهن« نوشــته نوآم چامســکی که نشــر هرمس آن 
را بــا ترجمــه کــورش صفــوی منتشــر کرده، یکــی از آثار مهم و کالســیک 

زبان شناسی است. 
نظریــات چامســکی انقالبــی در رشــته زبان شناســی بــه وجــود آوردنــد. او 
معتقــد اســت اصــول و خصوصیــات زبان در انســان ذاتی و »بــه طور ارثی 
برنامه ریزی شده« است و محیط پیرامون کودک، تنها نقش محرک را برای 
یادگیــری زبــان مادری ایفا می کند. کودک مجموعه معدودی از اطالعات را 
از محیط زبانی خویش می گیرد و خود قادر است ترکیبات جدیدی بسازد. 
نظریه پــردازان پیشــتر معتقــد بودند زبــان مادری تنها از راه شــنیدن گفتار 

اطرافیان و به صورت اکتسابی وارد مغز کودک می شود.
ســه مقالــه نخســت این کتــاب با نام هــای »دســتاوردهای زبان شــناختی در 
مطالعه ذهن: گذشته«، »دستاوردهای زبان شناختی در مطالعه ذهن: حال« 
و »دستاوردهای زبان شناختی در مطالعه ذهن: آینده« در سال 1968، مقاله 
چهــارم بــا نــام »صورت و معنــی در زبان های طبیعی« در ســال 1969، مقاله 
پنجــم بــا نام »ماهیــت صوری زبان« درســال 1965 و مقاله ششــم آن با نام 
»زبان شناســی و فلســفه« )که به اعتقاد مترجم، شــاهکار این کتاب است( 
در سال 1968 به صورت سخنرانی و یا متن نوشتاری برای نخستین بار ارائه 
شــده اند. دهه 60 در ادوار کاری چامســکی، دوره ای اســت که او مهم ترین و 
مطرح ترین نظریه  زبان شناختی اش، »دستور زایشی- گشتاری« را مطرح کرد 

و موجب ایجاد انقالبی در زبان شناسی معاصر شد.
زبان شناســی می توانــد نقــش بســزایی در مطالعــات ذهن انســان داشـــته 
باشــد. عقل گرایانــی همچــــون نــوآم چامســکی، زبان شــناس، فیلســوف و 
نظریه پردازسیاسی آمریکایی، منبع معرفت و یـا شناخت انسان را »عقل« 
می داند. برای چامسکی یک توانـایی طبیعی همچون توانایی زبانی، صرفاً 
مانند راه رفتن است. به سخن دیگر، زبان واقعاً چیزی نیست که شما آن 
را یاد می گیرید، بلکه چیزی اســت که بر شــما عارض می شــود. چامسکی 
بر ایــن باور است که نقش محیط بر قوه نطق، تنها در حد محرک است. 
بر ایــــن اساس، تجربه، نحوه عملکرد ذهـــن را تعییـن نمی کنـد، بلکـه آن را 
تحریک می کند و موجب می شــود به شــیوه عمدتاً از پیش تعییـــن شــده 
خود کار کند و البته محیط بـــه عنـــوان محـــرک بـاید بـــه انـدازه کـافی غنـی 
باشـــد تـــا تحریـــک الزم صـورت پذیـــرد. به عبارت دیگر، از نظر چامسکی، 
کودک در هنگام تولد، به دانش زبانی ذاتــی و زیستی مجهز است که این 
دانــش ذاتــی او را قــادر می ســازد زبان بیاموزد. او قوه نطــق را موهبتی ذاتی 
می داند کــــه ویـــژه انســان اســـت. هنگامی کــه این بخش ذهــن در معرض 
داده هــای زبانــی خاصی واقـــع می شــود، دانش زبانی، آن زبان خاص را بـــه 
دست می دهـد، یعنی تجربه و مشاهدات زبانی را به نظامی از دانش زبان 

مبدل می سازد.
چامسکی عالوه بر قائل بودن به استقالل قوه نطق و دانش زبانی از دیگر 
قــوای ذهــن از قبیــل هوش، تفکر و اســتدالل منطقی، اصــول و مالحظات 
اجتمـــاعی و فرهنگی ناظر بر کاربردهای زبــانی، کاربردشناسی، فرایندهای 
روان شناختی دخیل در ادراک و گفتـار و... باور دارد بخش تشکیل دهنــده 
نظـــام زبـــان از قبیـــل نحـــو، واژگان، واج و معنا نیز مستقل از هم هستند. 
پس اگر مـــا بتوانیـــم شواهدی دال بر ارتباط بخش های زبان بـــا هر یک از 
حوزه های دیگر موجود در ذهن ارائه کنیم، در واقع توانســته ایم رابطه فکر 

و زبان را نشان دهیم.
چامسکی تاکنون آثار متعددی درباره ذهن و زبان منتشر ساخته است و البته 
کتاب »زبان و ذهن« یکی از نخستین ها در این میان است. او در پیش گفتار کتاب 
خود، در زمینه زبان می نویســد: »زبان نقشــی اساســی در تفکر و تعامل انسان 
برعهده دارد و موردی است که می توان از طریق آن به توصیف نظام دانش کسب 
شده پرداخت و برخی از فرضیات مربوط به ظرفیت های درونی انسان را که وی را 
قادر به کسب این دانش  می سازد، تدوین کرد«. زبان در ارتباطی مستقیم با ذهن، 

آینــه ای از آن اســت و از ایــن رو بــرای بررســی رفتارهــای 
انسان بسیار حائز اهمیت است. 
علــم زبان شناســی کــه تاکنــون با 
افــراد، ایده هــا و نظریه پردازی های 
متفاوتی رو به رشــد و تغییر بوده 
است، برای کسب و فهم دانش ها 
همــواره جایگاهــی مهم و ویــژه در 
میــان علــوم انســانی دارد. ارتباط 
زبان شناسی با روان شناسی امروزه 
یکــی از حوزه هــای جالــب توجــه 
این علم اســت که در بررسی های 
زبان شناسان و به خصوص از آن 
میــان نــوام چامســکی بــه عنوان 
بررسی ای که تغییراتی اساسی در 
علم زبان شناسی پدید آورد، حائز 

اهمیتی بسیار بوده است. 

معرفی کتاب

خلق پول موجب 
می شود تمرکز سرمایه 
و حجم نقدینگی و 
پول های پرقدرت به 

دست عده ای سپرده 
شود و وقتی آن پول 
وارد جامعه می شود 
نقدینگی را افزایش 

می دهد و این شکاف 
طبقاتی روز به روز 
افزایش پیدا می کند

بـــــــرش

 اندیشه/ محسن فاطمی نژاد  جهش تورمی 
ریال سبب  ارزش  دو سال اخیر و کاهش 
شده توجه فضای عمومی جامعه بیش از 
پیش به طال جلب شده و به طال به عنوان 
ارزش  برای حفظ  بهترین بسترها  از  یکی 
مؤسسه  شود.  نگاه  پس انداز  و  سرمایه 
که  اسالمی  تمدن  راهبردی  تحقیقات 
سرپرستی آن به عهده حجت االسالم دکتر 
محمدحسین متولی امامی است چند سال 
را روی موضوع »پولطال«  است طرح  خود 
گذاشته و اعتقاد دارد برای پایه گذاری تمدن 
پولی و  از نظام  باید  نوین اسالمی ضرورتاً 
بانکی فعلی عبور و پول خلقت که همان 
طالست را احیا نمود. به بهانه انتشار کتاب 
تألیفی »درآمدی بر نظریه پولطال: نظام پولی 
تمدن نوین اسالمی« و ترجمه کتابی با عنوان 
»احیای پولطال: راهبرد خروج از بحران پول 
اعتباری« با ایشان، گفت وگویی کرده ایم که 

در ادامه می خوانید.

بفرمایید مشــخصه نظریه »پولطال« که   
شــما بــا ایــن دو کتــاب درصــدد احیــای آن 

هستید، چیست؟
ما اکنون کتاب های پولطال در جهان اســالم 
داریم ولی با نظام فکری اهل سنت هستند 
ندارنــد.  فکــری شــیعه  نظــام  بــه  ربطــی  و 
بحث هــای فقــه پــول هــم داریــم کــه ربطــی 
بــه مســئله انقــالب اســالمی و تمــدن نوین 
اســالمی و دغدغه هــای انقالبــی نداشــته و 
راهــکاری نیــز نــدارد. حرف ما این اســت که 
نظــام پــول اعتبــاری و پول هایی کــه به آن ها 
در عربــی »اوراق نقلیــه« می گوینــد، امــکان 
نظام سرمایه داری است. نظام پول اعتباری 
بســتر نظام ســرمایه داری است؛ تا وقتی که 
این بســتر وجود دارد امکان تمدن اســالمی 
وجــود نــدارد، چــرا کــه اساســاً ریل گــذاری و 
بســتری که بــرای چرخش پول فراهم شــده 
اســت، هماهنگی بــا آرمان های والیت فقیه 
نــدارد. حرف من این اســت که والیت فقیه 
و نظــام پــول اعتبــاری الیجتمعــان هســتند 
چرا که والیت فقیه به دنبال اجرای عدالت 
و تقســیم عادالنه ثروت اســت در حالی که 
نظام پول اعتباری برای تمرکز ثروت و شکاف 
طبقاتی ایجاد شــده اســت. ایــن نظام پولی 
اصالً برای نظام ســرمایه داری به وجود آمده 
است و شما نمی توانید در بستر سرمایه داری 
و نظام پولی مدرن، شعار عدالت بدهید. پول 
اعتبــاری چگونــه ایــن امــکان را فراهــم کرده 
اســت؟ با رویکرد خلق پول از هیچ. در واقع 
خلق پول موجب می شــود تمرکز ســرمایه و 
حجم نقدینگی و پول های پرقدرت به دست 
عــده ای ســپرده شــود و وقتــی آن پــول وارد 
جامعه می شود نقدینگی را افزایش می دهد 
و ایــن شــکاف طبقاتــی روز بــه روز افزایــش 
پیدا می کند. به نظر من کتاب نظریه پولطال 
صورتی از پاســکاری فقه و نظام کارشناسی 

است و به نوعی با همدیگر همکاری کرده اند.

شــاید ایــن گفتمــان در ســطح جامعه با   
اقبال روبه رو شود، اما آیا این نظریه در جذب 

اهل علم هم موفق بوده است؟ 
بایــد منظــور از اهل علم را مشــخص کنیم. 
شما اگر نظریه والیت فقیه حضرت امام)ره( 
را نــگاه کنیــد، در هیــچ یــک از کتــب علــوم 
سیاسی و حقوق مرسوم جهان پذیرفته شده 
نیست. ادبیات والیت فقیه از دل بطن فقه 
شــیعی بلند شــد و بدنه حوزه را با خودش 
همــراه کــرد. ما اگــر بتوانیم بدنــه حوزه های 
علمیــه و فقهــا –یعنی نخبــگان و اهل علم 
پایــگاه فقاهت- را با این بحث همراه کنیم، 
موفــق هســتیم. چون این بحث ریشــه های 
فقــه شــیعی دارد اقتصــاد مــدرن و کســانی 
که دکترای علوم اقتصادی و علوم اجتماعی 
خوانده اند، نمی توانند بپذیرند و با این بحث 
بیگانه اند. کسی که با آن ادبیات انس گرفته 
نمی تواند با این بحث همراهی کند. به نظر 
خودمان در جریان دادن این بحث در بدنه 
حــوزه، گام هــای خوبی برداشــته ایم و تعداد 
زیــادی از فقهــا و به خصــوص فقه پژوهــان 
حــوزه را بــا آن همــراه کرده ایــم؛ دســت کم 
همدل هســتند و مقابلــه نمی کنند، چرا که 

متن فقه شــیعه با این بحث همراه اســت. 
اگر بخواهیم به سمت تمدن نوین اسالمی 
برویم، ضرورتاً چون سیاســت باید از پایگاه 
فقاهت سیاست گذاری و طراحی شود، پول 

ما نیز باید همین طور باشد.

نکته ای که وجود دارد این است که اقناع   
حوزه نیز به نظر امکان پذیر نیست، دست کم 
همــه را نمی توان همراه کرد. مؤید این نکته 
هــم همــان بحــث شــوخی بــودن اقتصــاد 
اسالمی بود که توسط آقای علوی بروجردی 

مطرح شد. 
من معتقدم اگر به خود نظریه والیت فقیه 
نیــز نــگاه کنید، ایــن نظریــه در زمانه ای که 
امــام مطــرح می کنــد، طرفــداران  حضــرت 
کمــی دارد. قــرار نیســت همــه بدنــه حــوزه 
یــک دیــدگاه و تقریــر را قبــول کننــد. شــما 
در هــر بحــث و ســطحی کــه از مطالعــات و 
پژوهش هــای علــوم انســانی ورود می کنید، 
می بینید اختالفات و نظریات علمی خیلی 
متکثر است. من نظرم این است اگر کسی 
بتوانــد دانشــی را ارائــه دهــد کــه نخســت 
پایا باشــد یعنی حرف هایش نظم داشــته و 
مستند باشد و دوم پویا باشد یعنی کارآمد 
باشد، قطعاً پیروز می شود و نظریات دیگر را 

تحت تأثیر خود قرار می دهد. 
نظریــه والیــت فقیه حضرت 
امام نیز همین طور بود، یعنی 
کارآمدی داشت، جامعه را با 
یــک  کــرد و  خــودش همــراه 
ســاختار سیاسی ایجاد کرد. 
حــاال در ایــن بین کســی هم 
بگوید والیت مطلقه نیست 
و مقیــده اســت دیگــر عیبی 
علمــی  بحث هــای  نــدارد. 
ســرجای خودش، اآلن بحث 
این است که به قول حضرت 
آقــا مــا بــا تمــدن بــه مثابــه 
یــک پدیــده عینــی و عملــی 
روبــه رو هســتیم. بــه عبارتی 
مــا باید ببینیم کــدام نظریه 
و کــدام دیــدگاه توان راهبری 
ساختارســازی  و  اجتماعــی 
دارد. اینکــه مــن بنشــینم و 
3هزار صفحه کتاب بنویسم 

و این ها را بیاورم و نقشه کنم اما هیچ کدام 
ربطی به واقعیت اجتماعی نداشــته باشد، 
قطعــاً نمی تواند جریان نخبگانی و دولت و 
حکومت را با خود همراه و همراستا کند. اما 
اگر ما دانشی را ارائه دهیم که کارآمد باشد 
بــه ســرعت از آن اســتقبال می شــود. برای 
نمونه خود نظریه پولطال و آن دیدگاهی که 
مطرح می کنیم، خودش دارد کارآمدی اش را 
نشان می دهد؛ شما نگاه می کنید که فقط 
در اصفهــان، 80 درصــد ذخیره و پس انداز 
مبــادالت  طالســت.  اصفهانی هــا  پولــی 
بیــن مــردم طالیی شــده اســت یعنی طرف 
می خواهــد مثــالً خانــه بخــرد بــه ســرعت 
طالهایــش را می فروشــد و خانــه می خرد یا 
برعکس، این طور نیســت که کســی ریال یا 
دالر نگه دارد و بیشتر طالیی شده اند. خب 
این کارآمدی را نشان می دهد. شما در این 

بین فقط باید ساماندهی کنید.
حرف من این است که نگران تکثر دیدگاه ها 
در حوزه نباشــیم بلکه نگران این باشــیم که 
نتوانیــم طــرح عملیاتی و کارآمــد و راهبردی 
ارائــه دهیــم. در فقــه تمدنــی به نظــر حقیر 
دیدگاه هــا  از  برخــی  و  اســت  ایــن صــادق 
اساســاً ربطی به واقعیت ندارند؛ مثالً طرف 
طرحــی دارد کــه 40-30 ســال اســت دارد 
مطرح می کند. اما پرسش این است که این 
طــرح کجــای ایــن نظــام را تکان و یــا جامعه 
را تحت تأثیر خودش قرار داده اســت. باید 
طــرح نظــر به عمل و میدان باشــد تا بتواند 
تمدنی باشد وگرنه با عنوان تمدن سازی که 
اتفاقــی نمی افتد. فقه اگر بخواهد تمدنی و 
نظام ســازی داشته باشــد باید طرح علمی و 
برنامه ورود داشته باشد. ما در مؤسسه متا 
طرحی با عنوان طرح »تصرف« ارائه می کنیم 
که احتماالً با آن آشنا باشید یا مقاله اش را 

مطالعه کرده باشید.

منظورتــان همــان »الگــوی   
تصرفی« است؟ 

عملیاتــی  طرح هــای  بــا  بلــه، 
از  برخــی  مــا،  پولطــالی 
طرح هایــش ســابقه 15 ســاله 
ســال   10-15 آن  روی  و  دارد 
فکر شــده، عملیاتی کار شده 
است. برای نمونه همین اآلن 
نزدیک 10 شــرکت با طرح ما 
حقوق با طال می دهند. برخی 
از طرح هــا چهــار پنــج ســال 
اســت ولــی همــه اش تســت 
عملیاتــی شــده اســت. چند 
ســال فقط بازار طالی ایران و 
کشورهای مجاورش را تحلیل 
می کردیــم کــه چگونــه تبادل 
می کننــد یا مســئله حقوق با 
طــال بــه معنای اینکــه حقوق 
کارگر و کارمند با طال پرداخت 
شود ما را یکی دو سال درگیر 
کــرده بــود و چنــد شــرکت مبتنی بــر همین 
دیــدگاه را طراحــی کردیــم. ویژگی برجســته 
کتــاب این اســت کــه طرح هایــی علمی برای 
وضعیت فعلی جمهوری اسالمی و در شرایط 
امــروز جمهــوری اســالمی ارائــه می دهد. ما 
راهکارهــای عملــی اش را نیــز دنبــال کردیــم 
و نمونه هــای عملــی اش را هــم داریم. فصل 
 ســوم کتاب مختص راهکار هــای عملیاتی و 

گام به گام است. 

می شــود این سؤال عامه پسند را پرسید   
که به هر حال کی قرار است این ها در سطح 

قانون گذاری و بعد نهادسازی برود؟
نخســت اینکه این زمان پذیر نیست، یعنی 
این گونــه نیســت کــه مــن زمان تعییــن کنم 
ولی می بینیم امروزه ذائقه مردم به نگهداری 
ریال و پول های اعتباری کم شــده و بیشــتر 
مردم دارند پس انداز خودشان را با طال انجام 
می دهنــد و قرض الحســنه های طــال خیلــی 
گســترش پیــدا کرده اســت. اینکــه هدیه ها 
به فرزندان و همســران عمدتاً طالیی اســت 
نشان می دهد این ذائقه در مردم وجود دارد. 
شــما ببینیــد از زمانــی کــه علمــای اســالم و 
شــیعه پیــش از انقالب گفتنــد مهریه ها به 
ریال نباشد چون ریال نوسان دارد و مهریه ها 
را بر اساس طال نوشتند، اصالً ذائقه جامعه 
ایــران مبتنی بر همیــن تصمیم گیری چقدر 

نسبت به طال متفاوت شده است.
می گوینــد شــما اگــر طــال داشــته باشــید از 
تــورم فــرار می کنیــد و اســم آن را پولشــویی 
می گذارنــد. مــا می گوییــم حفــظ ارزش پول 
خودم است و می خواهم ثروت خود را حفظ 
کنم. اگر این اتفاق بیفتد این مصوبه قانونی 
می توانــد در کنــار آن تصمیم علما مبنی بر 
نوشتن مهریه بر اساس طال، پولطالیی شدن 

کشور را تسریع کند. 

گفت و گو با محمدحسین متولی امامی به بهانه انتشار دو کتاب »درآمدی بر نظریه پولطال« و »احیای پولطال«

بانظامپولیمدرنعدالتمحققنمیشود

برای اجرای گام دوم باید از نظام پولی و بانکی موجود بگذریم
کتاب »درآمدی بر نظریه پولطال« پشتوانه 15 سال کار مطالعاتی میدانی و کتابخانه ای 
اســت و مــا ادعایــی را در آن مطــرح می کنیــم کــه معتقــدم ایــن ادعــا بایــد در رســانه ها 
معرفــی و برجســته شــود. ادعــای مــا ایــن اســت کــه بــرای برداشــتن گام دوم انقــالب، 
ضرورتــاً مــا بایــد از نظــام پولــی و بانکــی موجــود بگذریــم. بــه نظر مــن بزرگ تریــن مانع 
گام دوم انقــالب و حرکــت بــه ســوی تمــدن نویــن اســالمی، نظــام پولــی و بانکــی اســت. 
 کتــاب ســه ویژگــی اساســی دارد کــه می توانــد آن را در مباحــث نظــری پــول و نظام پولی 
منحصر به فرد کند. نخست اینکه از پایگاه فقاهت، پول اعتباری و پولطال را مورد مداقه قرار 
داده است. دوم اینکه ممکن است خیلی از کتاب ها بحث فقه پول کرده باشند اما تمایز 
این کتاب با آن ها این است که با دغدغه های انقالب اسالمی و تمدن نوین اسالمی بحث 
می کند. ویژگی سومی نیز که کتاب را منحصر به فرد می کند این است که راهکار عملی 
 برای شرایط موجود جمهوری اسالمی ارائه می دهد. این سه ویژگی به نظر من این کتاب را 

فرد کرده است.  منحصر به 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1057330(

آگهی تغییرات موسسه آگاهان بهروش پارس به شماره ثبت 2923 و شناسه ملی 10100647159 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1399,07,05 و نامه شماره 99,260737 مورخ 1399,07,13 جامعه حسابداران رسمی 
ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا ویژه رستمی شماره ملی 2181482721 با دریافت مبلغ 2268000 ریال از صندوق 
موسسه از ردیف شرکا خارج گردید در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 113400000ریال به مبلغ 111132000 ریال کاهش پیدا کرد . 
سهم الشرکه شرکا به شرح زیر می باشد : سیروس همامی مبلغ 19270000 ریال - هاشم خواجه کرم الدین مبلغ 34052000 ریال - 

سعید قادری مبلغ 19270000 ریال - علی بانوی مبلغ 19270000 ریال - رضا اسدی مبلغ 19270000 ریال . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1057274(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی الکتریک خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11275 و شناسه ملی 10860259656 

ملی  شماره  با  کرمانی  کمالی  حمید  آقای   -1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,08,24 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
0680310223به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 2- آقای پرویز برهمت با شماره ملی 0680168087 به سمت رئیس 
هیئت مدیره 3- آقای فرشید کتاب اللهی با شماره ملی 3730441681 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و چک سفته و 
اسناد تعهد آور با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضای 

منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره، با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1057310(

آگهی تغییرات موسسه صندوق پس انداز و قرض الحسنه حضرت علی )ع( موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 562 و شناسه ملی 10380074092 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399,03,21 و نامه شماره 760 مورخ 1399,06,01 سازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه 
کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد رضا بهبودی فر کد ملی 0889726795 

- علی اصغر حق گو کد ملی0381842665- محمد رمضانی کد ملی6529877754 -حسن رافعی کد ملی09199803946-علی اکبر اسماعیل پور کدملی0889793557-
بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و علی رمضانی کد ملی0944820220 - محمد رضا  حسن سلیمی کد ملی0792444523 - احمد یوسفی کد ملی0889757216 
رجبلو کد ملی0944103375 و حسین آخرتی کد ملی0937100382-حسن رمضانی کد ملی0944975763 - غالمعباس رمضانی کد ملی5239893403 بعنوان اعضای 
علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کاظم شیردل شماره ملی 0940638266 به سمت بازرس اصلی و سید احمد موسوی کمر کالئی شماره 

ملی 0932903851 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . - ترازنامه منتهی به سال مالی 1398 مورد تصویب قرار گرفت. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1057311(

آگهی تغییرات موسسه صندوق پس انداز و قرض الحسنه حضرت علی ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 562 و شناسه ملی 10380074092 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,21 و نامه شماره 760 مورخ 1399,06,01 سازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - محمد رضا بهبودی فر به کدملی 0889726795 به سمت رئیس هیئت مدیره -علی اصغر حق گو به کدملی0381842665 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره - محمد رمضانی به کدملی 6529877754 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - حسن رافعی به کدملی 0919803946 به سمت 
قائم مقام مدیر عامل - علی اکبر اسماعیل پور به کدملی 0889793557 به سمت منشی هیئت مدیره - حسن سلیمی به کدملی 0792444523 به سمت 
خزانه دار - احمد یوسفی به کدملی 0889757216 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور با امضای ثابت مدیر عامل و دو نفر از هیئت مدیره به همراه با مهر صندوق معتبر می باشد. ب: مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و مهر 

صندوق معتبر می باشد. 
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آگهی تغییرات شرکت قند چناران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 271 و شناسه ملی 10380079707 

به عنوان  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,08,21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمیدرضا قاسمی به شماره ملی0933905696 
نماینده آستان قدس رضوی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 1400,8,29جایگزین آقای کاظم معتمدی فر گردیدند . و سمت 
ایشان رئیس هیئت مدیره میباشد . کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و حسابهای بانکی شرکت )به استثنای حسابهای بانکی با ماهیت خزانه( با امضای ثابت 
مدیر عامل آقای اسمعیل زرین زاده با کد ملی 0939530813 و امضای مدیر مالی آقای حمیدرضا ناطقی با کد ملی 0700334467 و در صورت 
با کد ملی  قاسمی  )آقای حمید رضا  اعضای هیئت مدیره  از  یکی  امضای  با کد ملی 0939530813  زاده  اسمعیل زرین  نبودن مدیر عامل آقای 
0933905696 و یا آقای بهمن دانایی با کد ملی 0049445820 ( جایگزین خواهد شد. امضای حسابهای بانکی که ماهیت خزانه دارد با امضای ثابت 
مدیر عامل آقای اسمعیل زرین زاده با کد ملی 0939530813 و یکی از اعضای هیئت مدیره ) آقای حمید رضا قاسمی با کد ملی 0933905696 و 
یا آقای بهمن دانایی با کد ملی 0049445820 ( و مدیر مالی آقای حمیدرضا ناطقی باکد ملی 0700334467 خواهد شد. در کلیه موارد فوق در 
صورت نبودن مدیر مالی آقای حمیدرضا ناطقی با کد ملی 0700334467 امضای آقای حمیدرضا بهرامی با کد ملی 0938753142 یا آقای علی 
دارائی با کد ملی 5228217290 جایگزین امضای مدیر مالی آقای حمیدرضا ناطقی با کد ملی 0700334467 خواهد شد. کلیه موارد فوق همراه با 

مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )1057282(

الکتریک  صنعتی  شرکت  تغییرات  آگهی 
خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

11275 و شناسه ملی 10860259656 

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
پیرو  و   1399,07,9 مورخ  العاده  فوق  بطور 
1399,7,23تصمیمات  مورخ  تنفسی  صورتجلسه 
به  برهمت  پرویز  آقای   -1  : شد  اتخاذ  ذیل 
حمید  آقای   -2 ملی0680168087  شماره 
ملی0680310223  شماره  به  کرمانی  کمالی 
ملی  شماره  به  اللهی  کتاب  فرشید  آقای   -3
هیئت  اصلی  اعضای  عنوان  3730441681به 
مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره 

تا تاریخ 1401,5,11انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1057275( 
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اترک  صنعتی  گروه  شرکت  تغییرات  آگهی 
شیمی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

25858 و شناسه ملی 10860189580 

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
1399,06,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه 
اوراق بهادار و اسناد تعهدآور رسمی و بانکی 
هیئت  رئیس  و  عامل  مدیر  امضا  با  شرکت 
و  میباشد  معتبر  شرکت  مهر  همراه  به  مدیره 
کلیه اوراق اداری با امضا مدیر عامل به همراه 

مهر شرکت معتبر می باشد .  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

 )1057303(
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نظام های آموزشی غرب مناسب فرهنگ اسالمی ایرانی ما نیست   اندیشه: حسین کچوئیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در وبینار فرهنگی »بصیرت افزایی 
و توانمندسازی فکری و فرهنگی دانشجویان و استادان« گفت: نظام های آموزشی و دانشگاهی غرب چون برخاسته از فرهنگ و تمدن غرب است تنها برای پرورش معلمان و شهروندان تراز فرهنگ غرب 

کفایت می کند و متناسب با فرهنگ اسالمی ایرانی ما نیست.



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

5روزنامـه صبـح ایـران معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r 9411 رزمایش مواسات؛ نمونه ای از تأثیر سه شنبه  18 آذر 1399 22 ربیع الثانی1442 8 دسامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 

 الهیات اجتماعی در فرهنگ دینی
مفتاح: حجت االســام والمســلمین دکتر حمید پارسانیا، عضو هیئت علمی 
دانشگاه تهران در مدرسه پاییزی شبهه پژوهی کرونا به بررسی موضوع »کرونا و 
الهیات اجتماعی« پرداخت و اظهار کرد: الهیات اجتماعی به موضوع مطالعه نظر 
دارد. وی افزود: وقتی می گوییم کرونا و الهیات اجتماعی منظور این است که تأثیر 
دین بر کرونا به عنوان یک واقعیت چیست؟ یعنی ببینیم الهیات اجتماعی در حوزه 
فرهنگ و جامعه چه تأثیری بر عملکرد جامعه در مواجهه با کرونا داشته است.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه الهیات اجتماعی تنها شامل عملکرد 
جامعه نمی شــود، بلکه اعتقادات، کام و... را نیز شــامل می شــود، تأکید کرد: 
اعتقــادات خــود به صورت مســتقیم در زندگی اجتماعی تأثیرگذار اســت. وی 
ادامه داد: وقتی نگاه الهیاتی به مسائل اجتماعی داریم، منظر و نگاه عالم را نگاه 
می کنیم، وقتی منظر و نگاه عالم را می گوییم، علم الهیاتی است که می خواهد 

درباره کرونا صحبت کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: وقتی الهیات اجتماعی را به عنوان 
یک پدیده فرهنگی و تاریخی لحاظ می کنیم گاهی در فرهنگ عمومی و گاهی در 
فرهنگ علمی و مدیریتی لحاظ می کنیم. وی اظهار کرد: بخشی از مسئله مربوط 
به موضوع مدیریت و برنامه ریزی جامعه برای مقابله با کرونا است که ممکن است 
مدیران و برنامه ریزان تفکر دینی داشته باشند؛ یعنی باید بررسی کنیم مدیریت و 

برنامه ریزی برای این مسئله با نگاه دینی است، یا با نگاه علمی و مدیریتی.
حجت االسام والمسلمین پارسانیا گفت: ممکن است جامعه ای داشته باشیم که 
فرهنگ عمومی و فرهنگ علمی و مدیریتی آن دینی باشد و در مقابل جامعه ای 
داشته باشیم که فرهنگ عمومی آن دینی باشد ولی فرهنگ علمی و مدیریتی آن 
دینی نباشد، در این صورت شاهد تضاد رفتاری میان آن ها خواهیم بود که همه 
این ها هم مربوط به موضوع مطالعه است. وی افزود: مثاً فرض کنید در جامعه 
ایران فرهنگ عمومی، دینی باشد، ولی فرهنگ علمی و مدیریتی دینی نباشد، 
یعنی مدیران و برنامه ریزان بگویند موضوع مقابله با کرونا، عقلی است و عقل کاری 

با دین ندارد. به همین دلیل باید از روش های عقلی بهره برد.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه سخنان خود به بررسی پیامدهای اجتماعی 
کرونــا پرداخــت و تأکیــد کرد: یکــی از این پیامدها، موقعیت های مرزی اســت. 
موقعیت های مرزی در هر جامعه ای به وجود آمده و زندگی روزمره که براساس 
عادت تشــکیل شــده را بــه خطر می اندازنــد. برخی از نظریه پــردازان می گویند 
مدرنیته و فرهنگ مدرنیته خطرزا است. وی عنوان کرد: ما سه نوع مدل مواجهه 
با کرونا داریم که قابل مطالعه است؛ یک، مواجهه چین با کرونا، دو، مواجهه اروپا 
و آمریکا با کرونا و سه، مواجهه ایران با کرونا. چون ایران زودتر نسبت به بقیه 

کشورها درگیر مسئله شد و در این عرصه نیز موفقیت هایی داشت.
حجت االسام والمسلمین پارسانیا با اشاره به اینکه برخی معتقد بودند کرونا 
به دینداری مردم آسیب می رساند، چون مناسک دینی را دچار چالش می کند، 
گفت: ما دین را در یک حوزه خاص نمی بینیم که بگوییم دچار چالش می کند. 
وی ادامه داد: اتفاقاً کرونا سبب بروز و ظهور راه های مختلف برای برگزاری و برپایی 
فرهنگ و مناسک دینی شد و اقدام مهمی همانند رزمایش مواسات و نحوه تعامل 
مردم برای همیاری و همکاری را به وجود آورد که امر شگفت انگیزی بود. رزمایش 

مواسات جایی است که الهیات اجتماعی در فرهنگ دینی خود را نشان داد.
عضــو هیئــت علمی دانشــگاه تهران تصریح کرد: البتــه اگر حوزه مدیریتی و 
اجرایی بهتر عمل می کرد مسلماً حرکتی که طی چند ماه اخیر پس از شیوع 
کرونا در کشــور به وجود آمد، ادامه می یافت قاعدتاً موفقیت های بیشــتری 
کسب می کردیم ولی به هر حال اجرایی نشد، با وجود این همان چند ماهی 
که شاهد اقدام های خوبی بودیم نشان داد که ایران می تواند به عنوان مدل 

سومی در دنیا مطرح شود.

وضعیت کنونی امت اسالمی و بازخوانی مفهوم وحدت

 انتشارکتاب ضرورت تشّکل  مسلمین در برابر دشمن مشترک
»درآمدی بر دیدگاه های 

اسالمی - انقالبی« 

تســنیم: کتــاب »درآمــدی بــر دیدگاه هــا و 
باورداشت های اسامی - انقابی« به همت 
پژوهشــکده تبلیــغ و مطالعــات اســامی 
باقرالعلوم)ع( روانه بازار کتاب شد. این کتاب 
دربردارنده سلسله گفتارهای حجت االسام 
فاح شــیروانی اســت و شــاید بتوان گفت 
مهم تریــن هدفی کــه در این کتاب پیگیری 
می شود، نقش آفرینی امروز طاب در عرصه 
اجتماعــی اســت. ورود صحیــح طــاب بــه 
عرصه های اجتماعی و ایفای نقشــی فعال 
در آن یکی از نیازهای امروز جامعه است و 
این کتاب رســالت گفتمان سازی را رسالتی 
عمومی برای همه حوزویان معرفی می کند. 
بر این اساس مهم ترین دیدگاه های اسامی 

انقابی را معرفی کرده و بدان می پردازد.
برخــی از ایده هایــی کــه در ایــن کتاب طرح 

می شود، عبارت اند از:
 بــاال بــردن افــق دیــد افــراد بــا ارتقــای س

دغدغه های آن ها
 منشور باورها و تعهدات اسامیس
امــام س مکتــب  گفتمان ســازی   رســالت 

خمینی)ره( که برای تحقق آن باید شناخت 
خوبی از انقاب اسامی پیدا کرد. در این 
زمینــه اهداف انقــاب و چالش های پیش 
روی آن بررسی می شود. شناخت ماهیت 
گفتمان سازی، اهمیت آن و شیوه های آن؛ 
همچنین برخی نتایجی که گفتمان سازی 
مکتب امام به دنبال داشته، در این کتاب 

آمده است.

کتابخانه

annotation@qudsonline.ir

گفتار

 حجت االسالم والمسلمین دکتر حمید پارسانیا

تقوا و حیا دربردارنده همه ارزش هاست  مهر: آیت اهلل علی اکبر رشاد، روز گذشته پیش از آغاز درس خارج که به صورت مجازی در مدرسه علمیه امام رضا)ع( برگزار شد، اظهار کرد: امام علی)ع( در 
کتاب شریف نهج البالغه در خصوص تنظیم رابطه انسان با خالق می فرمایند: نسبت و رابطه خود را با خداوند متعال بر اساس تقوا و حیا تنظیم کنید؛ تقوا و حیا به عنوان ارزش شناخته می شود که دیگر ارزش ها 

را نیز در بر می گیرد. آدمی روزی با پرونده اعمال و رفتارش نزد خداوند خواهد ایستاد و کسی که حریم الهی را حفظ نکرده شرمسار خواهد بود.

 حجت االسالم دکتر حافظ نجفی/ عضو 
زیارت  و  حج  پژوهشکده  علمی   هیئت 

اگر اختاف را به دو دسته اصلى اختاف در 
عقیده و اختاف در حیات اجتماعى بدانیم و 
فقدان هدایت و تربیت الهى و دسیسه هاى 
شیطانى را عامل چنین اختافى بشناسیم، 
نقش پیامبران در رفع اختاف و ایجاد اتحاد، 
روشن مى شود، زیرا آنان با آوردن آیین آسمانى 
که مطابق با عقل و فطرت انسان هاست، 
ایشان را از پراکندگى عقیدتى رها مى سازند 
و با ارائه شریعت و قوانین زندگى اجتماعى 
اختاف های  با  الهى،  حدود  اجراى  با  و 
اجتماعى مقابله می کنند )بقره / 213( و با 
تربیت مردم، تزکیه دل ها و تعلیم اخاقیات، 
مى کنند. مبارزه  شیطانى  دسیسه هاى  با 

سیره وحدت بخش پیامبر اسالم)ص(»
قرآن یکى از وظایف پیامبر اکرم)ص( را حل 
اختــاف دیدگاه هــا و برداشــت هاى متنــوع 
مردم دانسته است. چنان که حضرت میان 
دو قبیله اوس و خزرج که ســالیان متمادى 
جنگ و خون ریزى داشتند، الفت و یگانگى 
برقــرار کرد و در نخســتین برنامه اجتماعى 
خــود، پــس از ورود به مدینه، میان انصار و 
مهاجران، عقد اخوت بست و با سرانگشت 
تدبیر خود، اختاف هایى را که بر اثر تقسیم 
بیت المال یا توطئه هاى منافقان یا کینه هاى 
دیرینه و جاهلى میان تیره هاى گوناگون ایجاد 
مى شد، حل کرده دوباره دوستى و برادرى را 

میان ایشان برقرار  ساخت.
افزون بر تدبیر، اخاق پیامبر)ص( نیز نقش 
مؤثرى در ایجاد الفت و یگانگى مسلمانان 
بر محور حضرت و پرهیز از اختاف داشت. 
رســول گرامى اسام)ص( با شعار »اَلُْمْسلُِم 
أَُخو الُْمْســلِم« و با تکیه بر دستور خداوند، 
ســکان امت اســامی را در دســت گرفت و 
تفرقه و پراكندگى ميان مسلمانان را به اتحاد 
و بــرادرى تبديــل كرد و زنگار كينه جاهليت 

آن  زدود.  آن هــا  دل  از  را 
حضرت، از بعثت تا وفات، 
و  آموزش هــا  در  همــواره 
تعاليــم همچنیــن در رفتار 
و گفتــار خــود، در راســتای 
تحکيم پايه هــاي وحدت و 
انسجام اسامي، اخوت و 
همدلي و همبستگي ميان 
مسلمين و حتي تفاهم با 
غيرمســلمين غيرمعارض 
از اهــل کتــاب و دیگــران و 
نفي تفرقه و اختاف، قدم 

برداشته است.
شــعار اساســي توحيد که 
پيامبر اســام)ص( در آغاز 
بــه  کــرد  اعــام  دعوتــش، 
بهترين وجه گوياي دعوت 
دوجانبــه توحيدي اســت. 
هنــگام  تــا  حضــرت،  آن 
رحلتشــان در راه اســتقرار 

توحيــد و وحــدت اســامي و همبســتگي 
مسلمين و از بين بردن ريشه هاي اختاف 
و تفرقه تاش کرد و فرمود: آدمى آن  گاه به 
حقيقت و كمال ايمان مى رسد كه از مجادله 
و بحث هــاى اختاف افكن و خصومت آميز 

بپرهيزد، هرچند حق با او باشد.

«bوحدت در سیره اهل بیت
این خط سیر اجتماعی پیامبر 
اســام)ص( را در ســیره ائمــه 
اطهار)ع( نیز بســیار برجســته 
می بینیم. اميرمؤمنان حضرت 
علــى)ع( فرمــود: بــه ريســمان 
الهى چنگ بزنيد و دچار تفرقه 
نشــويد. همانــا مــن از رســول 
خدا)ص( شنيدم كه مى فرمود:  
آشتى دادن افراد و رفع اختاف 
از آنان از نماز و روزه يك ســال 
برتر است همانا هاك كننده و 
از بين برنده دين، ناسازگارى و 
اختاف افراد با يكديگر است.
)نهج الباغه / نامه 47( ایشان 
همچنیــن در گفتــارى بلنــد، 
سرگذشــت امت هاى پیشین 
را گوشــزد مى کنــد کــه هنــگام 
اتحــاد و یکپارچگــى، چگونــه 
داراى عزت و شوکت بودند و بر 
جهانیان فرمانروایى داشتند، اما آن گاه که از 
هم پراکنده شدند، خوارى و ذلت به آنان روى 
آورد و از هر سوى تاراج شدند )نهج الباغه، 
خطبه192(. دیگر امامان معصوم)ع( نیز هر 
کدامشان در زمان و شرایط حاکم بر جامعه 
خــود با مهرورزى، رفتار كريمانه، گذشــت و 

خطاپوشى و همچنين توصيه هاى گسترده 
اسام به گشاده رويى و محبت، حلم و مدارا، 
صبر و صلح، بدى را با نيكى پاسخ دادن و... 
مردم را به اتحاد و انسجام و پرهيز از اختاف 

و نزاع دعوت کردند.

مقصود از وحدت اسالمى»
مسلمين از يك نوع جهان بينى برخوردارند 
و يــك فرهنــگ مشــترك دارند. وحــدت در 
جهان بينــى، در فرهنگ، در ســابقه تمدن، 
در بينــش و منــش، در اعتقــادات مذهبى، 
در پرســتش ها و نيايش ها، در آداب و سنن 
اجتماعــى و... مى توانــد از آن ها ملت واحد 
بســازد و قدرتــى عظيــم و اثرگــذار بــه وجود 
آورد كــه قدرت هــاى عظيم جهــان ناچار در 
برابر آن ها خضوع کنند. مسلمانان، به نص 
صريــح قــرآن، بــرادر يكديگرنــد و حقــوق و 
تكاليــف خاصى، آن ها را به يكديگر مربوط 
مى كند. با اين وضع چرا مسلمين از اين همه 
امكانات وسيع كه از بركت اسام نصيبشان 
شــده، اســتفاده نمی كننــد؟ هيــچ ضرورتى 
ايجاب نمى كند كه  مسلمين به خاطر اتحاد 
اســامى، صلــح و مصالحــه، گذشــتى در 
مورد اصول يا فروع مذهبى خود بنمايند و 
یــا درباره اصول و فــروع اختافى فى مابين، 
بحث و اســتدالل نكنند و كتاب ننويسند؛ 
تنهــا چيزى كه وحدت اســامى از اين نظر 
ايجاب مى كند، اين است كه مسلمين- براى 
اينكــه احساســات كينه توزى در ميانشــان 
پيدا نشود يا شعله ور نشود- متانت را حفظ 
كننــد، يكديگــر را ســب و شــتم نکننــد، به 
يكديگر تهمت نزنند و دروغ نبندند، منطق 
يكديگر را مسخره نكنند، عواطف يكديگر را 
مجروح نسازند و از حدود منطق و استدالل 
خارج نشوند و... بنابراین، مقصود از وحدت 
اســامى، متشكل شدن مســلمين در يك 
صف در برابر دشمنان مشتركشان بر اساس 
مبانی قرآن و سنت پیامبر اسام)ص( است.

مسلمانان، به نص 
صريح قرآن، برادر 

يكديگرند و حقوق و 
تكاليف خاصى، آن ها 
را به يكديگر مربوط 
مى كند؛ با اين وضع 
چرا مسلمين از اين 
همه امكانات وسيع 
كه از بركت اسالم 
نصيبشان شده، 
استفاده نمی كنند؟

بـــــــرش

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول
به موجب دادنامه 9509975722600143 صادره از شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد محکوم 
علیه مجید محمدی جوزقانی محکوم است به پرداخت مبلغ 513/209/451 ریال بابت اصل خواسته در حق 
محکوم له مجید بادیانت و مبلغ 25/510/472 ریال بابت نیم عش��ر در حق دولت در پرونده اجرایی ش��ماره 
950440/ش که بعلت عدم پرداخت یکباب منزل مسکونی به مشخصات: به شماره پالک 228/1169 فرعی از 
251 اصلی بخش 14 مشهد به شماره ثبت 20260 دفتر 129 صفحه 87 و مشخصات عرصه: عرصه ششدانگ 
به مساحت 727 مترمربع به آدرس تایباد- خ موالنا شرقی موالنا شرقی 3 )کوچه شیخ مقصود( نبش فجر 3 
پالک 53 و 55 مش��خصات اعیان: طبقه همکف به مس��احت 275 مترمربع و طبقه زیرزمین به مساحت 90 
مترمربع دیوار بابرو سقف طاق ضربی و فاقد نما به انضمام سی مترمربع پارکینگ ایرانیت پوش با یکسری امتیاز 
آب و برق و گاز معرفی شده توسط وثیقه گذار )مالک داود محمدی جوزقانی( توقیف و معادل مشاعی ملک و 
به میزان مبلغ ضمانت )مبالغ فوق الذکر( و به قیمت پایه 4/57 از یک شانزدهم دانگ از شش دانگ که قیمت 
هر دانگ هر دانگ 2/450/833/333 ریال ارزیابی شده است بدینوسیله جهت فروش شروع مزایده ساعت 11 
الی 12 روز یکشنبه مورخه )1399/10/14( در محل اجرای احکام مدنی حوزه قضایی تایباد تعیین می گردد 
مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد در صورت 
تمایل متقاضیان می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایش��ان از مال داده 
شود الزم به ذکر است 10 درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده و مابقی ظرف 
یک ماه از خریدار دریافت خواهد شد در صورتیکه به هر دلیل خریدار در زمان مقرر بهای مزایده را نپردازد 10 
درصد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد. در صورتی که تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل باشد روز 

بعد روز مزایده تلقی خواهد شد. آ- 9909583
دادورز شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان تایباد- ابراهیم اسمعیلی فری آبادی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد فوالد بازوی دارای شناسنامه شماره 0748505261 به شرح دادخواست به کالسه 
9900311 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طوبی خواجه 
اسماعیلی پشته ئی به شناسنامه 0748497031 در تاریخ 1378/12/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- یوسف فوالد بازوی پشته با کدملی 0748497919 فرزند فیض محمد صادره از تایباد همسر متوفی

2- بابا فوالد بازوی پشته با کدملی 0748483519 فرزند یوسف صادره از تایباد فرزند متوفی
3- عبدالرئوف فوالد بازوی پشته با کدملی 07448483527 فرزند یوسف صادره از تایباد فرزند متوفی
4- محمدعثمان فوالد بازوی پشته با کدملی 0748501071 فرزند یوسف صادره از تایباد فرزند متوفی

5- نعمت اهلل فوالد بازوی پشته با کدملی 0748502726 فرزند یوسف صادره از تایباد فرزند متوفی
6- محمد فوالد بازوی پشته با کدملی 0748505261 فرزند یوسف صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ- 9909585
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه یزدان بخش دارای شناسنامه شماره 0748553169 به شرح دادخواست به کالسه 
9900318 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد دوستی 
بهلولی به شناسنامه 6529853571 در تاریخ 1392/12/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- فاطمه یزدان بخش بهلولی با کدملی 0748553169 فرزند حسینعلی صادره از تایباد همسر متوفی

2- محسن دوستی بهلولی با کدملی 0740618652 فرزند محمد صادره از تایباد فرزند متوفی
3- قاسم دوستی بهلولی با کدملی 0740583433 فرزند محمد صادره از تایباد فرزند متوفی

4- امیرحسین دوستی بهلولی با کدملی 0740813285 فرزند محمد صادره از تایباد فرزند متوفی
5- کبری دوستی بهلولی با کدملی 0740583417 فرزند محمد صادره از تایباد فرزند متوفی
6- مرضیه دوستی بهلولی با کدملی 0740583425 فرزند محمد صادره از تایباد فرزند متوفی

7- مریم دوستی بهلولی با کدملی 0740583441 فرزند محمد صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ- 9909587
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عبدالستار احمدزاده دارای شناسنامه شماره 0749504293 به شرح دادخواست به کالسه 
9900320 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم اویسی 
ریزه ئی به شناسنامه 0748567860 در تاریخ 1398/3/27 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- عبدالستار احمدزاده با کدملی 0749504293 فرزند عبدالقادر صادره از تایباد فرزند متوفی

2- زلیخا احمدزاده با کدملی 0749494336 فرزند عبدالقادر صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ- 9909588
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای غالمحسن احمدی دارای شناسنامه شماره 0748427392 به شرح دادخواست به کالسه 
9900310 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد احمدی 
ش��یرخانی به شناسنامه 0748784098 در تاریخ 1396/1/27 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- گلثوم اعظمی بید پارسی با کدملی 0748788681 فرزند یوسف صادره از تایباد همسر متوفی

2- غالمحسن احمدی شیرخانی با کدملی 0748427392 فرزند محمد صادره از تایباد فرزند متوفی
3- حسین احمدی شیرخانی با کدملی 0749398094 فرزند محمد صادره از تایباد فرزند متوفی
4- فاطمه احمدی شیرخانی با کدملی 0749387203 فرزند محمد صادره از تایباد فرزند متوفی
5- زریماه احمدی شیرخانی با کدملی 0749424362 فرزند محمد صادره از تایباد فرزند متوفی

6- خدیجه احمدی شیرخانی با کدملی 0749805757 فرزند محمد صادره از تایباد فرزند متوفی
7- زهره احمدی شیرخانی با کدملی 0740099361 فرزند محمد صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ- 9909589
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قاین

پی��رو آگهی نوبتی قبل��ی و بموجب مقررات ماده 13 قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی اینک برحسب درخواست واصله، تحدید حدود 
اختصاصی امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان قاین مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی 

می گردد.
بخش 11 قاینات

 قطعات مفروزه مزرعه جعفر آباد پالک 1268- اصلی  
 2194   فرع��ی از 276 فرعی عذری تدینی شش��دانگ یک قطعه زمی��ن مزروعی در روز 
1399/10/10   انجام خواهد ش��د. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و 
مجاورین ماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار میگردد؛ که در روز مقرر، ساعت 8 
صبح در محل حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها 
در موقع مقررحاضر نباشند؛ مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده 
از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی 
و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 
30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد.و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون 
ثبت ، معترضین می بایست؛ از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات 
ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور أخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت را دریافت و به اداره ثبت تس��لیم و اداره 
ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. آ-9909601  

تاریخ انتشار:  1399/9/18
علی  صفائی  فر  رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  شهرستان  قاین

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رسمی   برابر رای ش��ماره 899 هیئت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای بدیع اهلل تقوا دوس��ت صابر فرزند بیت اهلل  به ش��ماره شناسنامه212  صادره ازاللجین  درششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 59522/84 مترمربع قسمتی ازپالک 221 اصلی واقع در بخش چهارحوزه 
ثبت ملک بهاراراضی جمشید آباد خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای نعمت اله جهانگیری محرز گردیده 
است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس ازاخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. )م الف415 ( آ-9909600
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/9/18           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/10/3

رئیس ثبت اسناد و امالک  شهرستان بهار – هادی یونسی عطوف 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای س��عید زاهد مهاجرانی با تسلیم دوبرگ استش��هاد محلی مصدق به مهردفترخانه 66 همدان برابروارده 
ش��ماره 99/34303 -  1399/9/4 مدعی اس��ت که س��ند مالکیت شش��دانگ پالک 40026  فرعی از 10 
اصلی واقع درحومه / بخش یک همدان به ش��ماره مسلس��ل 763929 س��ری الف 95 )کاداس��تری ( شماره 
دفترالکترونیکی 139620326001007668 به علت نامعلوم مفقود گردیده وبرابر سند رهنی شماره 19277 
مورخ 1396/10/3  دفتر خانه 66 همدان نزد بانک ملی دربیع شرط است . لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود تا هرکسی مدعی انجام معامله ویا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باش��د ازتاریخ انتش��ار این آگهی طی مدت 10روز به اداره ثبت اس��ناد و امالک مراجعه و ضمن 
ارائه اصل س��ند مالکیت ویا س��ند معامله، اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید. درصورت انقضاء مدت واخواهی 
و نرس��یدن اعتراض ویا درصورت اعتراض چنانچه اصل س��ند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به نام 
متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. مراتب بر اساس آخرین اطالعات سیستم جامع امالک تهیه و گزارش شده 

است .  )م الف 1276(  آ-9909598
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 1 شهرستان همدان – رضا شیرخانی خرم 

آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 9803200و9803201
بانک سامان به استناد سند رهنی 32324  -93/11/16 و32135-1393/10/13 دفتر خانه 78 مشهد علیه:

امید حسن زاده فرزند موسی الرضا بشماره شناسنامه 107 بشماره ملی 2992798487 )وام گیرنده(

موسی الرضا حسن زاده فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 507 بشماره ملی 0871265168 )راهن(
اجرائیه ای تحت کالسه 9803200و9803201 در قبال مبلغ 6.669.628.323 ریال  و مبلغ 2.322.487.566 
ریال صادر نموده اس��ت که پس از ابالغ اجرائیه در مورخه 1398/05/09 در پایان مهلت مقرر در آیین نامه 
اجرا مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارت است 
از :شش��دانگ خانه بماس��حت 300متر مربع پالک ثبتی 14814)چهارده هزار و هشتصد و چهارده(فرعی از 
11965)ی��ازده هزار و نهصد و ش��صت و پن��ج ( فرعی از 175 )یکصد و هفتاد و پن��ج( اصلی بخش 10)ده( 

مشهد 
به آدرس :قاسم اباد،بین فالحی 28و 30 ،بلوار فاطمیه ،فاطمیه10 پالک 62 میباشد

حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:
مش��خصات :یک باب منزل به ش��ماره 14814 فرعی از 175 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از 11965 فرعی از 
اصلی مذکور قطعه واقع در بخش 10 ناحیه00 حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار استان خراسان رضوی به 

مساحت 300 متر مربع
به حدود و سوابق موجود در پرونده ثبتی :

شماالبه طول 11 متر دیوار به دیوار پالک 14807
شرقا:به طول 27.27 متر دیوار به دیوار پالک 14815

جنوبا : به طول11متر درب و دیوار به خیابان 
غربا : به طول 27.27 متر دیوار به دیوار پالک14813

حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش هیئت کارشناسان  در روز ارزیابی به این شرح است:
ملک به آدرس مشهد،قاسم اباد،بین فالحی 28 و30،بلوار فاطمیه ،فاطمیه10 پالک 62 از محل مذکور بازدید 

به عمل آمده و پس از بررسی های دقیق ،نظریه خود را به شرح زیر تقدیم می نماید:
1-مشخصات ملک طبق کپی مدارک ارایه شده :

ملک مورد نظر طبق استعالم ش��ماره 139885606267010160 مورخ 98/11/07 از سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور،دارای مشخصات به این شرح است :یک باب منزل به شماره پالک ثبتی 14814 فرعی از 175 
اصلی مفروز و مجزی شده از 11965 فرعی از اصلی مذکور ،بخش 10 حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه 4 استان 
خراس��ان رضوی ،بمساحت 300متر مربع ،به مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان آقای موسی الرضا حسن زاده 

فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 507 و کد ملی 0871265168
مشاهدات :

س��اختمانی که ملک مورد ارزیابی در آن واقع ش��ده است،ش��مالی ،در دو طبقه مجموعا با زیر بنای 144.3 
متر مربع )همکف 125.43 و زیر زمین 18.87 متر مربع ،قدیمی س��از )بیش از 30سال (،تراکم کم،سیستم 
باربر نیمه اسکلت با سقف طاق ضربی ،نما سیمان شسته ،دارای سه اتاق خواب ،آشپزخانه معمولی ،سرویس 
بهداش��تی و حمام ،درب ها چوبی،پنجره ها آهنی پوش��ش دیوار ها کاغذ ،کف سیمانی ،سرمایش کولر آبی و 

گرمایش بخاری گازی ،دارای انشعابات مستقل آب و برق و گاز میباشد.
ضمنا وضع موجود ملک با حدود اربعه اعالم شده در کپی استعالم مذکور ،مطابقت دارد و در حال حاضر ملک 

در تصرف مالک می باشد.
3-نتیجه گیری و ارزیابی ملک:

با توجه به بازدید و بررسی های عمل آمده ،موقعیت مکانی و کاربری ملک ،متراژ عرصه و اعیان ،معابر دسترسی 
،ابعاد ،مش��خصات فنی و عمر بنا ،معامالت مش��ابه ،امکانات و امتیازات و با فرض عدم بدهی به کلیه اشخاص 

حقیقی و حقوقی ،ارزش ملک مورد نظر در مجموع 45 میلیارد ریال)چهل و پنج  میلیارد ریال(ارزیابی شد.
و ملک مذکور برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی در تصرف مالک می باشد.

ملک موصوف براب��ر نامه ش��ماره 139985606267008118 مورخ 1399/09/12 دفتر امالک بازداش��تی 
بازداشت ندارد.

مزاشده ششدانگ پالک ثبتی فوق  در قبال مبلغ فوق الذکر در روز 30آذر 1399 از ساعت 9 الی 12 ظهر در 
محل شعبه اول اجرا ثبت مشهد واقع در خیابان پاسداران،نبش پاسداران3.1،شعبه رهنی اداره اجرا شروع و به  

باالترین قیمت پیشنهادی نقدا واگذار می گردد.
ضمنا مبالغ حق مزایده و نیم عش��ر دولتی زاید بر مبلغ مزایده و س��ایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نا 
معلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده میباش��د. و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد.
روز بعد مزایده برگزار خواهد شد.شرکت در جلسه مزایده منوط واریز مبلغ 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی 

به حساب سپرده است. 9909597

 درخواست طالق غیابی
باعنای��ت به حک��م دادگاه محترم نهبندان بش��ماره 9909975627100570 مورخ��ه 1399/08/28 مبنی 
بردرخواس��ت طالق از طرف زوجه مهری روشن دل فرزند حبیب اهلل بشما زوج آقای روح اهلل میرشکار فرزند 
درویش پنج روز مهلت داده میشود تا جهت ثبت طالق همسرتان به این دفتر خانه مراجعه نمائید درصورتیکه 

مراجعه نه نمودید و حقی از شما ضایع گردد این دفترخانه پاسخگو نخواهد بود.  آ-9909596
تاریخ درج نوبت دوم : 99/10/18 تاریخ درج نوبت اول: 99/09/18   
حاج شیخ غالم حق پناه  - سردفتر ازدواج وطالق1/1 نهبندان 

 آگهی ابالغ دعوتنامه افراز
 نظرب��ه اینک��ه خانم فاطمه حدادفرزندعلی اکبرنس��بت به 75.4س��هم مش��اع ازده هزارس��هم شش��دانگ 
پ��الک3375 فرعی از276 اصلی واقع دراراضی فریمان بخش13 مش��هد درخواس��ت افرازمالکیت مش��اعی 
خویش رانموده اس��ت.لذا نماینده ونقش��ه برداراین اداره درساعت 10صبح روزش��نبه99.9.29جهت اجرای 
عملی��ات افراز به محل وقوع ملک عزیمت می نمایند.بدینوس��یله به س��ایرمالکین مش��اعی ک��ه برابراعالم 
متقاض��ی مجهول المکان می باش��نددراجرای م��اده18 آئین نامه اجرای مفاداسنادرس��می ابالغ میگرددکه 
درتاریخ فوق الذکر  درمحل وقوع ملک حضوربهم رس��انند.بدیهی اس��ت عدم حضور مالکین مش��اعی مانع 
ازانجام عملیات افرازنخواهدش��د.ضمنا نقش��ه وصورتمجلس افرازی متعاقبا آگهی خواهدش��د. آ-9909595

محمدرضارجایی مقدم_رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 1835/79 اصلی واقع  
در بخش دو ثبت قم  ) آدرس :نیروگاه_20متری مالک اش��تر_ کوچه17_ پالک 13( که بنام حمید عیسی 
آبادی فرزند عباس علی میباشد در جریان ثبت است  که به علت عدم حضور مالک و یا نماینده قانونی تحدید 
حدود  به عمل نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 

قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و  بنا به تقاضای مالک مذکور به  شماره وارده
2/9949-1399/09/09تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز دو ش��نبه مورخ 1399/10/15س��اعت 
8/30الی 12/30ظهر  در محل وقوع ملک انجام می گردد. بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و 
یا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی 
اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق 
ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. ضمناً طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضین 
ظرف مدت یکماه پس از تس��لیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح 

قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن
تاریخ انتشار آگهی :سه شنبه 1399/09/18   م الف: 13370   آ-9909594

عباس پورحسنی  - رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می - برابررای ش��ماره 898 هیئت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهارتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای روح اله یعقوبی فرزند علی  به شماره شناسنامه 10417 صادره ازبهاردر 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 97002/45  متر مربع قسمتی ازپالک 4 اصلی واقع دربخش چهارحوزه 
ثبت ملک بهاراراضی مهاجران خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقایان خانعلی قهرمانیلو ، محمد، محمد 
یاری، هاشم، محمد یاری حیدر شعبانی و سایرین محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
ازاخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

)م الف425(  آ-9909607
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/9/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/10/3

رئیس ثبت اسناد وامالک  شهرستان بهار – هادی یونسی عطوف 

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9700894
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9700894 مطروحه ش��عبه دوم اجرای ثبت مشهد خانم زهرا علی اکبریان 
قناتی باس��تناد س��ند ازدواج ش��ماره 2852- 1388/05/10 تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره 9 شهر مشهد 
اس��تان خراس��ان رضوی جهت وصول 114 عدد س��که بهار آزادی علیه محسن ناجی رضاپور فرزند غالمرضا 
به ش ش 814 اجرائیه ای به کالس��ه فوق صادر که پس از ابالغ اجراییه مورخ 1397/2/2 حس��ب درخواست 
بستانکار وارده به شماره 3840- 1398/08/18 ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 865 فرعی از 71 اصلی 
بخش 9 مشهد ملکی مدیون بازداشت که برابر گزارش هیئت کارشناسی رسمی دادگستری به شماره وارده 
3943- 1399/08/06 پالک ثبتی فوق واقع در مشهد خیابان گاز بین گاز 14 و چهارراه رسالت فروشگاه کت 

و شلوار ناجی بازدید و موارد به شرح ذیل قابل اعالم میباشد:
طبق تصویر مدارک ابرازی ملک مزبور عبارتس��ت از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب مغازه به مساحت عرصه 
154/5 مترمربع واقع در آدرس فوق الذکر می باش��د ملک با حدود اجمالی مندرج در تصویر س��ند هماهنگی 

داشت.
مغازه تعرفه شده در طبقه همکف مشتمل بر یکباب فروشگاه پوشاک کردانه به مساحت حدود 141/5 مترمربع 
به ارتفاع 3/65 متر بعالوه انبار پشتی )پرو و اتاق خیاطی( به مساحت حدود 13 مترمربع همچنین بالکن )دفتر 
و انبار( بمساحت حدود 25 مترمربع و ارتفاع 3/70 متر با پنجره به پشت بام فروشگاه دارای کف سرامیک بدنه 
رنگ و کاغذ دیواری دکوراسیون و ویترین ترکیبی شیشه سکوریت سنگ نورپردازی گچبری سقف و انشعابات 

گازکشی کولر آبی بوده و در یوم بازدید در تصرف مالک بود.
با توجه به سوابق شهرداری )ارائه شده توسط مالک( کاربری های مجاز عبارتند از: 26 مترمربع مغازه تجاری 

77/1 مترمربع انباری 18/4 مترمربع پارکینگ مسکونی بانضمام 9/5 مترمربع نیم طبقه انباری تجاری.
نظریه ارزیابی و کارشناسی: در حال حاضر ارزش ششدانگ عرصه و اعیان و حقوق سرقفلی )تجاری( یکباب 
مغازه فوق با کلیه اشتراکات و سایر امکانات و رونق کسبی موقعیت مکانی مساحت و تناسب ابعاد هندسی ممر 
دسترسی قدمت و کیفیت بنا عرف محلی مدارک ارائه شده و کاربری مجاز و موجود موقعیت قرارگیری و سایر 
عوامل دخیل در ارزیابی در شرایط غیرقابل پیش بینی و تغییرات نامتعارف قیمت ملک در حال حاضر در همین 
تاریخ بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیون )مکشوف و غیرمکشوف( به اشخاص و ارگان ها بویژه شهرداری و 
فارغ از مش��کالت حقوقی احتمالی جهت امکان انتقال معادل 42/500/000/000 ریال برابر چهار میلیارد و 

پانصد میلیون تومان پیشنهاد می شود.
حدود اربعه: ش��ماال: دیوار بدیوار بطول )6/00( ش��ش متر به شماره فرعی شرقاً: دیوار بدیوار بطول )25/75( 
بیست و پنج متر و هفتاد و پنج سانتیمتر به شماره فرعی جنوباً: درب و دیوار بطول )6/00( شش متر به خیابان 

غرباً: دیوار بدیوار بطول )25/75( بیست و پنج متر و هفتاد و پنج سانتیمتر به شماره فرعی
که با توجه به نامه مأمور اجرا به شماره وارده 7562- 1399/08/26 با توجه به مطالبات بستانکار مقدار 218/5 
س��هم مشاع از 600 سهم شش��دانگ پالک ثبتی مذکور در قبال طلب بستانکار به مبلغ 15/477/083/333 
ریال مزایده خواهد شد. ضمناً مبلغ 619/083/333 ریال حق مزایده و نیم عشر به مبلغ 773/854/166 ریال 
میباش��د که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباش��د و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 
15/477/083/333 ریال از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز دوشنبه مورخه 1399/9/30 در محل شعبه 
دوم اجرا ش��روع و به باالترین قیمت که خریدار داش��ته باش��د فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهی های 
مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی 
طبق مقررات وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت 
تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد.
همچنین ش��رکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت ش��ده و حضور 

خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. آ- 9909581 م.الف 431
تاریخ انتشار: 1399/9/18

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب
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روایت پورابراهیمی از تصمیم ارز دولتی در سال 97

برای همه روشن بود ارز  4هزارو200تومانی 
فاجعه است

اقتصــاد: پورابراهیمــی، رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس، در برنامــه 
»بدون توقف« شــبکه سه ســیما با اشــاره به تصمیم دولت در ابتدای سال 
97 برای اختصاص ارز 4هزارو200تومانی و تالش مجلس برای مخالفت با 
این تصمیم، گفت: پس از چند ماه اصرار مکرر جلسه غیرعلنی گذاشتیم 
و تمــام تیــم اقتصــادی دولــت آمدنــد و ما اعــالم کردیم این کار رســماً برای 
اقتصاد کشــور فاجعه بار اســت. دولت می گوید من براساس قانون اساسی 
متولــی اجرا هســتم، متولــی اجرا هم حق و اختیارات قانونــی دارد و ما اگر 
بخواهیم تغییری در این تصمیم دهیم، باید مسیر قانونی را برویم. دولت 
همــان جــا اعالم کرد من رســماً مســئولیت کار را می پذیــرم و برای ما هم از 
روز روشــن تر بــود کــه تصمیــم ارز  4هزارو200تومانی منجــر به از بین بردن 
بخش عظیمی از منابع ارزی کشــور می شــود که همین هم شــد. آن موقع 
نیمه دوم سال با تغییر رئیس کل بانک مرکزی همه تصمیم ها تغییر کرد 
و ۸0 درصــد تصمیم هــای جدیــد ابالغی طرح کمیســیون اقتصــادی درباره 

ساماندهی بازار ارز بود.

 ناهماهنگی دو  وزارتخانه
 عامل آشفتگی بازار مرغ

فــارس: اگرچــه در چنــد هفته گذشــته همواره گفته شــد باال بــودن قیمت 
نهاده هــای دام و طیــور، عامــل اصلــی در گرانــی قیمــت مــرغ و محصوالت 
پروتئینــی بــوده، امــا اظهارات اخیر مســئوالن دو وزارتخانه در صداوســیما 
بــه خوبــی نشــان داد ریشــه اصلــی مشــکالت را در جاهــای دیگــری بایــد 
جســت وجو کــرد. غالمرضــا ملک نیــا، مدیــرکل دفتــر طیــور وزارت جهــاد 
کشــاورزی گفته اســت وزارت صمت برنامه ای برای خرید مرغ تولیدکننده 
نــدارد، امــا از ســوی دیگــر مســئوالن وزارت صمت معتقدنــد وزارت جهاد 

کشاورزی مقصر اصلی آشفتگی بازار مرغ و محصوالت پروتئینی است.

معضل ممنوعیت انتشار قیمت
اقتصاد: علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی، با اشاره 
بــه حــذف برخی قیمت هــا در بازار، نوشــت: ویژگی بارز 
نظــام بــازار، ارائه یک نظام نامتمرکز جمع آوری، تحلیل 
و انتشــار اطالعات اســت که در یک »قیمت« خالصه 
ســاختار  ایــن  قیمــت،  انتشــار  ممنوعیــت  می شــود. 
رفاه بخــش را منهدم می کنــد. مقام ناظر به جای تالش 
بــرای ارتقــای کیفی قیمت های اعالمــی، اقدام به حذف 

صورت مسئله کرده است. خسته نباشی دالور!

فرق مرغ کامل با تکه های مرغ!
اقتصاد: حسین درودیان، کارشناس اقتصادی، با اشاره 
بــه ماجــرای گرانی مرغ، روایتی از شــیوه فروش در بازار 
ارائه کرد و نوشت: رفتم مرغ بخرم هیچ جا نمی فروختند 
)به دلیل قیمت گذاری دولتی( و در عوض تکه های مرغ 
)ران، سینه و ...( که قیمت گذاری نمی شوند، به صورت 
جداگانه موجود بود. یک مرغ را به طور تکه تکه خریدم 
)دو ران و یک جفت ســینه بدون گردن و بال( 100هزار 
تومان شد. اکنون این قیمت گذاری از من حمایت کرده 

یا داغونم کرد؟

مجوز کسب وکارها چند روز طول می کشد؟
اقتصاد: سیدامیر ســیاح، کارشناس اقتصادی نوشت: 
وزیراقتصاد در نامه به رهبر انقالب مدعی شده اعطای 
مجوز کســب وکار در شــهر تهران از 72/5 روز به کمتر 
از ســه روز تقلیــل یافتــه اســت! کتمــان حقایــق در این 
سطح، شرم آور است.  وزارت اقتصاد ۶سال است قانوناً 
مکلف بوده شرایط صدور مجوز کسب وکارها را شفاف 
و سهل کند، اما نکرده است. جمع کثیری از داوطلبان 

سرمایه گذاری معطل مجوز هستند!

١0 روند کالن سال آینده 
میالدی از دید اکونومیست

اقتصــاد: نشــریه اقتصــادی اکونومیســت 
بــه   2021 ســال  آســتانه  در  تحلیلــی  در 
10 رونــد کالن بــرای ســال آینــده میــالدی 
یعنی 2021 اشــاره کرده اســت.  نخستین 
رونــد؛ رقابــت بر ســر واکســن کروناســت. 
دومیــن رونــد؛ بهبود غیریکپارچه شــرایط 
تحــوالت  رونــد؛  ســومین  اقتصــادی، 
سیاســی بــا آغــاز بــه کار دولــت جدید در 
افزایــش  رونــد؛  چهارمیــن  آمریکاســت. 
پنجمیــن  چیــن،  و  آمریــکا  بیــن  تنــش 
رونــد؛ افزایــش درگیر شــدن شــرکت ها در 
منازعــه بیــن آمریــکا و چیــن، ششــمین 
روند؛ آشکار شدن تحوالت در استفاده از 
فنــاوری، هفتمین روند؛ تغییر در صنعت 
گردشــگری و کوچک شــدن آن به واسطه 
اثــرات کروناســت.  هشــتمین رونــد، توجه 
بــه تغییرات آب وهوایــی، نهمین روند؛ به 
تعویــق افتادن برخی رویدادهای ورزشــی، 
رویدادهــای  و  بین المللــی  نمایشــگاه های 
توجــه  رونــد؛  دهمیــن  و  سیاســی جهانی 
بــه دیگــر ریسک هاســت. دانشــمندان و 
تحلیلگران که بســیاری از آن ها ســال های 
متمــادی دربــاره خطــر همه گیری هشــدار 
داده بودند، ســعی خواهند کرد از فرصت 
پدید آمده برای تشویق سیاست گذاران با 

توجه به دیگر ریسک ها استفاده کنند.

 براســاس بــرآورد انجــام شــده، واردات 
ســیگار قاچاق در هفت ماه ابتدای امسال 
نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایش 

 یافته است.
 ســخنگوی اتحادیــه فروشــندگان لــوازم 
یدکــی خودرو و ماشــین آالت تهــران اظهار 
کــرد: در بعضــی از اقــالم  لــوازم یدکــی بــه 
علــت کمبــود و افزایش نرخ ارز نســبت به 
خــرداد مــاه 50درصد و نســبت به پیش از 

کرونا 70درصد افزایش قیمت داشتیم.
 ســخنگوی اتحادیــه مرغــداران تخم گذار، 
افزایــش قیمــت نهاده هــای دامــی، افزایــش 
هزینه حمل ونقل و کاهش تولید را از دالیل 

گران شدن تخم مرغ در بازار عنوان کرد.

خبر

اقتصاد در شبکه های اجتماعی 

اقتصاد جهان

بدون تیتر

تفاوت پرونده هاى اقتصادى سیاست خارجی ايران در سال هاى 99 و 92    اقتصاد :مجید شاکرى، کارشناس اقتصادى نوشت: نخستین نكته در تحلیل پرونده هاى اقتصادي سیاست خارجی ايران 
و پرونده هاى جهانی مؤثر بر آن اين است که شرايط 1399 عمیقاً با شرايط 1392 فرق دارد و راه هاى مشابه نتايج کامالً متفاوتی خواهد ساخت. چیزى که بخش مهمی از سپهر سیاسي ايران )به  خصوص در دولت( 

هنوز متوجه آن نشده اند.

 اقتصاد/ ناصرباغستانی  در الیحه بودجه 
که هفته گذشــته به مجلس تقدیم شــد، 
برخالف دو سال گذشته، 2هزارو40میلیارد 
تومــان درآمــد از محــل واردات خــودرو در 
نظــر گرفته شــد کــه پیش بینی آزاد شــدن 
واردات خودرو را تقویت کرد. این در حالی 
است که واردات خودرو از اواخر خرداد 97 
در پــی خــروج آمریکا از برجام و احســاس 
خطــر دولت بــه دلیل کمبود منابــع ارزی، 

ممنوع شده بود.
بــه نظــر می رســد مجلــس نیــز موافــق آزاد 
بــوده  خــودرو  واردات  مشــروط   شــدن 
طــرح  در  را  خــودرو  مشــروط  واردات  و 
ســاماندهی عرضه و تولید خودرو گنجانده 
و در کمیســیون صنایــع و معــادن نیز آن را 
به تصویب رسانده است.  هم دولت و هم 
مجلــس بــر این موضوع واقف  هســتند که 
محدودیت های ارزی همچنان ادامه دارد و 
نباید ارز کشــور صرف واردات خودرو شود. 
ســیدحمید پورمحمدی، معــاون اقتصادی 
در  برنامه وبودجــه  ســازمان  هماهنگــی  و 
نشســت خبری درباره الیحه بودجه ســال 
آینــده گفــت: تــا زمانی کــه محدودیت های 
ارزی داریم و واردات خودرو روی منابع ارزی 
اثر منفی دارد، سیاســت فعلی ممنوعیت 
بنابرایــن  می یابــد؛  ادامــه  خــودرو  واردات 
طرح هایی مطرح  شده تا بتوان بدون خروج 

ارز، اقدام به واردات خودرو کرد.
ســخنگوی کمیســیون صنایع در تشــریح 
طــرح مجلس برای لغــو ممنوعیت واردات 
گفت: در طرح ســاماندهی عرضه و تولید 
خــودرو، واردات خــودرو با شــرایطی خاص 
بــرای خودروســازان پیش بینــی شــده کــه 
همیــن موضــوع می تواند منجر بــه رقابت 
بیشتر تولیدات داخلی و خارجی شود که 
عمــالً می توانــد منجر به بهبــود کیفیت و 

تعادل در بازار خودرو شود.

 4 پیشنهاد مجلس »
برای واردات خودرو

حجت هللا فیروزی افزوده اســت: در چهار 
محــور طــرح ســاماندهی عرضــه و تولیــد 
خــودرو، بــه واردات اشــاره شــده اســت که 
خــودرو  محــل صــادرات  از  خودروســازان 
بــه واردات خــودرو مبــادرت کننــد، ضمــن 
اینکه قطعه ســازانی کــه در زمینه صادرات 
فعال هستند، از محل ارز حاصله، امکان 
واردات خــودرو را دارنــد. همچنیــن افرادی 
که از دولت جمهوری اسالمی نفت خریده 
و در بازارهــای بین المللــی عرضه می کنند، 
ارز  و  اســتحصالی  منافــع  از  می تواننــد 

 بدســت  آمده، بــه واردات خــودرو مبادرت 
کنند؛ افرادی که ارز خارج از کشور داشته 
و تعهــدی هــم به دولت برای بازگشــت به 
آن ندارنــد هم می تواننــد در زمینه واردات 
خودرو اقدام الزم را انجام دهند که می توان 
به ساکنان خارج از کشور و یا شرکت های 
خصوصی فعال ایرانی در عرصه بین الملل 
اشــاره کرد. در ادامه به تحلیل هر کدام از 

این موارد خواهیم پرداخت.
واردات خــودرو از محــل صــادرات خــودرو 

راه حــل  ایــن  قطعــات:  و 
چنــد ایراد اساســی دارد که 
مهم ترین آن تعارض منافع 
بیــن تولیدکننــده خــودرو و 
واردات  اســت.  واردکننــده 
قرار اســت انحصــار خودرو 
را از بیــن بــرده و قیمت هــا 
را کاهــش دهــد، در حالــی  
ســود  مــدل  ایــن  در  کــه 
واردکننــده در چیــز دیگری 
اســت؛بنابراین خودروهــای 
خارجــی در قیمتــی عرضــه 
خواهند شــد که به حاشیه 
سود مدنظر تولیدکنندگان 

خودرو آسیب نزنند.
مـــــــــضـــــــــــاف بــر اینــــــــکه 

خودروســازان مــا کــه در تأمیــن بازارهــای 
داخلــی ناتوان  هســتند و مدت هاســت به 
بهانه کمبود قطعات پاسخ مشتریان خود 
را نمی دهنــد، چگونــه می تواننــد خــودرو 
صــادر کننــد؟ قطعه ســازان نیــز بــه دلیــل 
وابســتگی بــه خودروســازان داخلــی بعید 
است اقدام به رقابت جدی با آن ها بکنند.
مهــدی دادفر، دبیــر انجمــن واردکنندگان 
مافیــای  جــزو  را  خودروســازان  خــودرو، 

و  می دانــد  خــودرو  واردات  بــا  مقابلــه 
می گویــد: »ما به  عنــوان واردکننده خودرو 
بــا دو کارتل و مافیای بزرگ در حال جنگ 
هســتیم. مافیــای بنزیــن کشــور و مافیای 
خودروســازی، آن هــم نــه خودروســازی به 
عنــوان این دو شــرکت بزرگ خودروســازی 

بلکه تأمین کنندگان قطعات«.
بنابرایــن نه تنهــا انتظــار نمی رفت مجلس 
از ورود خودروســازان بــه بــازار خودروهــای 
بجاســت  بلکــه  کنــد  اســتقبال  خارجــی 
بــه  اهتمــام  صــورت  در 
ورود  واردات خــودرو، جلــو 
و  داخلــی  خودروســازان 
شــرکت های اقماری شان به 

این بازار گرفته شود.
خریــداران  توســط  واردات 
نفــت: ایــن مســئله نیــز به 
شدت قابل مناقشه است، 
ذهــن  در  پرسشــی  زیــرا 
نقــش می بنــدد کــه آیــا به 
دلیــل تحریم هــای نفتــی و 
بانکــی، بخــش خصوصــی 
بــه  ورود  بــرای  تمایلــی 
هــادی  دارد؟  حــوزه  ایــن 
کارشــناس  حق شــناس، 
از  می گویــد:  اقتصــادی 
اســناد پیش خریــد نفــت درگذشــته هــم 
اصالً استقبال نشد. وقتی خود دولت در 
فروش نفت دچار مشــکل است، طبیعتاً 
ایــن  گونــه اســناد مــورد اســتقبال واقــع 
نمی شــوند. وقتــی دولت نتوانــد کاالیی را 
بفروشــد، بخش خصوصی هــم نمی تواند 
چنیــن کاالیــی را بفروشــد و اگــر اقتصــاد 
باشــد،  تحریــم  هــم  آینــده  ســال  ایــران 
فرقــی نمی کند دولت نفت داشــته باشــد 

یــا بخش خصوصی، شــرایط بــرای هر دو 
یکسان است.

از  خــارج  ارز  کــه  افــرادی  توســط  واردات 
کشــور داشته و تعهدی هم به دولت برای 
بازگشــت به آن ندارند: این شــیوه واردات 
مطلوب است. در این شیوه بدون استفاده 
کشــور  وارد  خــودرو  داخلــی  ارزهــای  از 
می شــود، امــا بایــد دید واردکننــده تمایلی 
بــه ایــن مســئله دارد یــا خیر. بعید اســت 
واردکننــده ای حاضــر باشــد با این نوســان 
نــرخ ارز، خــودرو بــه کشــور بیــاورد و ریــال 
دریافت کند. مگر اینکه اقدام به صادرات 
اگــر  ایــن صــورت  در  کــه  بکنــد  ایــران  از 
محصــول صادراتی بیش از نیاز بازار ایران 
باشــد، به نفع ماســت، زیرا هم بدون دالر 
خــودرو خارجــی وارد کردیم و هم صادرات 

غیرنفتی ما افزایش پیدا کرده است.

 شکستن انحصار خودروسازان »
تنها با واردات نیست

راه  می رســد  نظــر  بــه  چنیــن  پایــان  در 
تنهــا  خودروســازان  انحصــار  شکســتن 
واردات نیســت بلکــه می تــوان از طریــق 
نظــارت بر روند تولید و افزایش بهره وری، 
نظــارت بــر مبــادالت مالــی و جلوگیری از 
فســاد اقتصــادی و ایجاد رقیب قوی برای 
خودروســازان فعلی، انحصار را شکست. 
و  معــدن  صنعــت،  وزیــر  رزم حســینی، 
تجــارت نیــز بــا تأکیــد بــر همیــن مســئله 
شکســتن  دنبــال  بــه  مــا  اســت:  گفتــه 
انحصار خودرو هستیم و نه تنها از طریق 
کمپانــی  چنــد  تقویــت  بــا  بلکــه  واردات 
داخلــی هــم می شــود یک رقابت ســالم را 
رقــم زد کــه هم قیمــت  کاهش یافته و هم 

کیفیت را افزایش داد.

قدس پیشنهادهای مجلس و دولت درباره ورود ماشین خارجی بدون خروج ارز را بررسی می کند 

 دست اندازهای طرح واردات خودرو
رنا

 اي
س :

عك

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول
به موج��ب دادنام��ه 9809977506600449 صادره از ش��ورای حل اختالف ش��عبه 186 
شهرس��تان مش��هد محکوم علیه خانم آناهیتا نیک روان فرد محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 
51/000/000 ری��ال باب��ت اصل خواس��ته در حق محکوم ل��ه آقای مجید پهل��وان و مبلغ 
2/500/000 ریال بابت نیم عشر در حق دولت در پرونده اجرایی شماره 9900086 که بعلت 
عدم پرداخت یکدس��تگاه خودروی س��واری پراید هاج بک سفید رنگ مدل 1380 به شماره 
انتظامی ایران 36- 674 ج 14 وضعیت اتاق گلگیر جلو و درب س��مت چپ رنگ شاسی های 
جلو و عقب س��الم وضعیت موتور بدلیل روش��ن نش��دن نامعلوم وضعیت الس��تیک متوسط، 
وضعیت بیمه نامعلوم توقیف و به قیمت 220/000/000 ریال ارزیابی شده است. بدینوسیله 
جهت فروش شروع مزایده ساعت 11 الی 12 روز 1399/10/15 در محل اجرای احکام مدنی 
حوزه قضایی تایباد تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد در صورت تمایل متقاضشیان می توانند 5 روز قبل 
از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان از مال داده شود الزم به ذکر است 
10 درص��د بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان س��پرده و مابقی ظرف یک 
ماه از خریدار دریافت خواهد شد در صورتیکه به هر دلیل خریدار در زمان مقرر بهای مزایده 
را نپردازد 10 درصد س��پرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد. در صورتی که تاریخ مزایده 

مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد روز مزایده تلقی خواهد شد.  آ9909606
دادورز شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان تایباد

 ابراهیم اسمعیلی فری آبادی

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی 
واراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می برابر رای ش��ماره  139960308001003068  
م��ورخ  1399/08/05  هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم زهرا ابراهیم ابادی فرزند محمد بش��ماره شناسنامه 0640213693  
و  کد ملی 0640213693 در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 153/80 متر مربع قسمتی 
از پالک 1478  � اصلی )که پالک مذکور با سایر پالکهای شمال شهر تحت عنوان 1554 _ 
اصلی تجمیع گردیده اند (واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل 
مالکیت ابراهیم هنرمندفرد محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9909213
تاریخ انتشار نوبت اول : 02 /1399/09

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 18 /1399/09                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند
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برگ س���بز خودرو س���واری پی���کان م���دل 1376 رنگ 
سفید یخچالی روغنی به شماره موتور 11127616564 
و شماره شاسی 76424741 به شماره انتظامی 664 
و 25 ای���ران 42 بن���ام ج���واد صبوری مفق���ود و فاقد 

اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودرو پیکان تی���پ i1600 مدل 1383 رنگ 
س���فید روغنی پالک انتظامی 87 ایران 781 ب 25 به 
شماره موتور 11284005416 و شماره شاسی 11004954 
ب���ه مالکیت نقی رمضانی فرزن���د حمدهللا به کد ملی 
4281717692 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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شناس���نامه )برگ سبز( خودرو س���واری پراید، سایپا 
131SE  م���دل 1394 به ش���ماره انتظامی 36 س 621 
ایران 85 و ش���ماره موتور 5413186 و شماره شاسی 
NAS411100F1152308   بنام آقای رضا ریگی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است . دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ش���هاب  اینجان���ب  فارغ التحصیل���ی  م���درک 
ش���کوهمند فرزن���د محم���د حس���ن به ش���ماره 
شناس���نامه 208 ص���ادره از درگ���ز در مقط���ع 
کارشناس���ی رش���ته برق الکترونی���ک صادره از 
واحد دانشگاهی آزاداسالمی واحد سبزوار به 
ش���ماره 9868,ص گ مفقود گردیده اس���ت و 

فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانش���گاه آزاد اسالمی واحد سبزوار به نشانی 

سبزوار ارسال نماید. 
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آقای هومن خسروی دارای کدملی 0922262411 
ص���ادره از مش���هد متول���د 1372/02/18 فرزند 
محمدرض���ا اظهار می دارد که دانش���نامه پایان 
تحصی���الت مقطع کارشناس���ی ایش���ان مفقود 
شده است. لذا به موجب این آگهی دانشنامه 
مذکور ابطال می شود. از یابنده تقاضا می شود 
مدرک فوق را از طریق پست به نشانی مشهد- 
پردیس دانش���گاه فردوسی مش���هد- مدیریت 
امور آموزش���ی- اتاق 204 ارسال و یا در صورت 

امکان تحویل نماید.
مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
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با عنایت به طی فرایند افزایش س���رمایه و لزوم ثبت نزد س���ازمان بورس و درج نماد شرکت شهاب خودرو)سهامی عام( در 
بازار فرابورس ایران و همچنین با توجه به ماده 3 دس���تورالعمل ثبت و س���پرده گذاری اوراق بهادار مبنی بر ثبت اطالعات 
س���هامداران ش���رکت در سامانه مربوطه نزد شرکت س���پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه )سمات(، خواهشمند است ظرف 
مدت 3۰ روز از زمان درج این آگهی، نسبت به ثبت نام در سامانه جامع اطالعات مشتریان )سجام( به نشانی مندرج در ذیل این آگهی 
و همچنین ارس���ال اطالعات کامل خود ش���امل نام، نام خانوادگی، نام پدر، ش���ماره شناس���نامه، تاریخ تولد، سری و سریال شناسنامه، 
جنس���یت، کد ملی، محل صدور، تلفن ثابت و همراه، آدرس، کد پس���تی و کد پیگیری ارائه ش���ده توس���ط سامانه سجام در پایان فرایند                

ثبت نام و کد بورسی به این شرکت از طریق یکی از روش های زیر اقدام فرمایید.
1.مراجعه حضوری به محل شرکت به نشانی مندرج در ذیل آگهی

2.ارسال اطالعات از طریق پست به نشانی شرکت، مندرج در ذیل آگهی
3.ارسال اطالعات از طریق نمابر به شماره 44561592- 445۰4746

info@shahabkhodro.ir  4.ارسال اطالعات از طریق پست الکترونیکی به آدرس
بدیهی است مسئولیت تمام و کمال کلیه عواقب ناشی از عدم ارائه کامل اطالعات فوق الذکر ظرف مدت قانونی مقرر، از هر حیث به 

صورت مستقیم بر عهده سهامدار مربوطه می باشد.
www.sejam.ir :آدرس سامانه سجام

آدرس شرکت شهاب خودرو: تهران کیلومتر 9 بزرگراه لشگری)جاده مخصوص کرج( کدپستی 1399735311
تلفن تماس:445۰475۰-3

فراخوان 2 - تکمیل اطالعات سهامداران حقیقی  شرکت شهاب خودرو )سهامی عام(

هیئت مدیره شرکت شهاب خودرو

 مجمع عمومی فوق العاده شرکت در ساعت 
نش��انی:  در  ش��نبه 1399/09/29  روز   11
ته��ران خیابان دکتر علی ش��ریعتی پایین 
تر از خیابان بهار شیراز پالک 371 برگزار
 م��ی ش��ود. از هم��ه س��هامداران و ی��ا 
نماین��دگان قانونی آنان، ب��رای حضور در 

جلسه مجمع دعوت می گردد.
دستورات جلسه:

1-تغییر نشانی شرکت.
2-اصالح ماده 4 اساسنامه

3-سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی 
فوق العاده.

 
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع 
عمومی فوق العاده شرکت صنعتی 
الکتریک خراسان )سهامی خاص(

 شماره ثبت 11275 
شناسه ملی 10860259656
سرمایه ثبت شده 24.600  

میلیون ریال

99
09

63
8

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )1057087( 

آگهی تغییرات شرکت کارتن سازان عدل البرز )سهامی خاص( به شماره ثبت 13925 و شناسه ملی 14005581388 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,04,22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 آقای محسن جعفری میزوجی 
شماره ملی: 4323892446 آقای جواد جعفری میزوجی شماره ملی: 4310152694 آقای قاسم جعفری شماره ملی: 4322268579 
آقای رضا جعفری میزوجی شماره ملی: 4310899471 بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- موسسه 
حسابرسی الگو حساب شناسه ملی : 10320399720 و خانم رقیه ملکی کد ملی : 5909744208 بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 

س
,  9

90
96

23

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )1057088( 

آگهی تغییرات شرکت کارتن سازان عدل البرز )سهامی خاص( به شماره ثبت 13925 و شناسه ملی 14005581388 

ملی:  شماره  میزوجی  جعفری  محسن  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,04,22 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
به سمت مدیر عامل و عضو  به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جواد جعفری میزوجی شماره ملی: 4310152694   4323892446
هیئت مدیره. آقای قاسم جعفری شماره ملی: 4322268579 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رضا جعفری میزوجی شماره 
ملی: 4310899471 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با دو امضاء از چهار 
با مهر  با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه  امضای اعضای هیئت مدیره همراه 

شرکت معتبر می باشد . 

س
,  9

90
96

36

99
09

64
5

سند، برگ سبز و کارت خودرو وانت مزدا مدل1377 
رنگ آبی به ش���ماره موتور 234075 و شماره شاسی 
7716D01214 ب���ه ش���ماره انتظامی 852 ص 16 ایران 
52 بنام س���ید عباس موس���وی مفقود و فاقد اعتبار 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

به نظر می رسد راه 
شکستن انحصار 
خودروسازان تنها 

واردات نیست بلکه 
می توان از طریق 

نظارت بر روند تولید 
و افزایش بهره وری، 
نظارت بر مبادالت 
مالی و جلوگیری از 
فساد اقتصادی و 

ایجاد رقیب قوی برای 
خودروسازان فعلی، 
انحصار را شکست

بـــــــرش
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 حمله هکری 
به سومین سازنده بزرگ هواپیما در جهان

مهــر: هکرهــا موفــق بــه ســرقت 
حجم زیادی از اطالعات شــرکت 
کــه  شــده اند  امبرائــر  برزیلــی 
سومین سازنده بزرگ هواپیما در 

جهان محسوب می شود.
بــه گــزارش زد دی نــت، امبرائــر 
هواپیماهــای  تولیــد  زمینــه  در 
نظامــی،  و  تجــاری  مســافربری، 
همچنیــن تولید جنگ افزار و نیز 

ارائه خدمات، سرویس ها و فناوری های هوافضا فعالیت می کند و پس از 
بویینگ و ایرباس بزرگ ترین شرکت تولیدکننده هواپیماهای غیرنظامی 

در جهان است.
هکرها با نفوذ به شبکه رایانه ای داخلی این شرکت، فایل های خصوصی 
آن را ســرقت و قفل کردند. آن ها برای رمزگشــایی از فایل های یادشــده 
درخواست باج کردند. اما مدیران امبرائر این موضوع را رد کرده و ترجیح 

دادند از فایل های پشتیبان یا بک آپ استفاده کنند.
در نتیجــه هکرهــا ایــن اطالعات را در بخش تاریــک وب و روی یک وب 
سایت متعلق به گروه هکری رنسوم اکس ایکس به اشتراک گذاشتند.
از جمله اطالعات افشا شده بدین شیوه می توان به داده های شخصی 
کارمنــدان، اطالعــات تمــاس طرف هــای تجاری، عکس های شبیه ســازی 
پروازهای هواپیماهای این شرکت و... اشاره کرد. محتوای این اطالعات 
نشــان می دهد هکرها به ســرورهای شــرکت امبرائر دسترسی یافته اند. 
البتــه ایــن شــرکت مدعــی اســت هکرهــا تنهــا توانســته اند بــه بخــش 

محدودی از داده های آن دست یابند.

مهر ورزیدن به آن هایی که دوستشان دارید را یاد بگیرید

دستور زبان عشق
آیا زبان عشق را می شناسید و در روابط خود یاد گرفته اید که چگونه با 

زبان طرف مقابل به او ابراز عالقه کنید؟
آیا تا کنون به این فکر کرده اید که هر کســی به شــیوه متفاوتی دوســت 

داشتن را دریافت می کند؟ 
آیا به اینکه چطور عشــق ببخشــید و چطور از دیگران طلب کنید فکر 

کرده اید؟
آیا متوجه شده اید چرا با بعضی افراد صمیمی تر می شوید؟

این پرسش ها اشاره به مفهومی به نام »زباِن عشق« دارد. این مسئله 
آن قدر مهم اســت که هر روزه مقاله های متعددی درباره  حفظ عشــق و 

عالقه در روابط بین فردی منتشر می شود.
بیشــتر مــا با این پرســش روبه رو هســتیم که چطور می توانیــم با وجود 
همه خواســت ها، تعارض هــا، خســتگی و درماندگی های زندگــی روزمره، 

روابط مان را تازه و رو به جلو نگه داریم؟
صرف نظر از اینکه رابطه  شما درحال شکوفایی است و یا درحال افول، 
اینکه زبان طرف مقابل را بدانید و به درســتی از آن اســتفاده کنید، به 
شما کمک می کند سطوح عمیق تر و غنی تری از صمیمیت را در روابط 
بیــن فــردی خود تجربه کنید و بتوانید بگویید »رِگ خوابشــو یاد گرفتم 
و می دونم چطوری عمل کنم تا رابطه مون کسل کننده و تکراری نشه«.

در حقیقــت بارهــا روان شناســان در هنــگام مشــاوره بــا زوج هــا، متوجه 
می شدند آن ها مدام از این شکایت دارند که احساس می کنند شریک 
زندگیشــان آن ها را دوســت ندارد. اما پس از انجام تحقیقات دریافتند 
هر دو آن ها یکدیگر را دوست دارند ولی زبان عشق ورزیدنشان کامالً با 
یکدیگر متفاوت اســت و بنابراین زمانی که هر کدام عشــق را بر اســاس 
آن زبانی که خودشان می شناسند دریافت نمی کنند احساس می کنند 

با بی مهری روبه رو شده اند.
برای درک قدرت هایی که یادگیری این زبان می تواند بر روابطتان داشته 

باشد، ابتدا باید بدانید پنج زبان عشق کدام ها هستند.

1-کالم تحسین برانگیز )واژه های تأکیدی و تأییدی(:»
 ایــن زبــان مربوط به تحســین تمام چیزهایی اســت کــه به طرف مقابل 
مربوط می شود؛ »چقدر این کت بهت میاد، بهت افتخار می کنم و... « 

نمونه هایی از این نوع زبان هستند.

2-انجام عمل)خدمات(:»
برای بسیاری از افراد، انجام دادن کاری برای آن ها دارای قدرت بیشتری 
نســبت بــه ادای کلمات اســت. افــراد دارای این زبان تمایــل دارند طرف 
مقابلشان به طور داوطلبانه کارهایی مانند پختن غذا، چیدن میز شام، 

شستن ظرف ها، جارو کردن و... را برای آن ها انجام دهد.

3-دریافت هدیه:»
این زبان یکی از آسان ترین زبان ها برای یادگیری است. تقریباً هر چیزی 
که به او بدهید، او آن را ابراز عشق خواهد دانست. این کار لزوماً نباید 
با پرداخت هزینه های هنگفت انجام شــود. خریدن هدیه های کوچکی 
ماننــد کتــاب، ادکلن، گیره مو، خودکار و هر چیز مورد عالقه او می تواند 

کارهای مفیدی برای تحکیم روابط تان باشد.

4-زمان کافی )صرف وقت مفید(:»
بــرای برخــی، توجــه جدی و صــرف زمان کافی با آن هــا می تواند بهترین 
روش برای ابراز عالقه باشــد. افراد دارای چنین زبانی تمایل دارند طرف 
مقابلشان زمان هایی را فقط به آن ها اختصاص داده و با کنار گذاشتن 

مسائل کاری و غیره، به هیچ چیز دیگری جز آن ها توجه نکند.

5- فقط گفتن کافی نیست»
گاهــی اوقــات گفتــن جمله دوســتت دارم نمی تواند به انــدازه در آغوش 

گرفتن و یا فشردن دست های طرف مقابلتان مؤثر باشد.
حاال باید ببینید چگونه می توانید از این مهارت برای بهبود رابطه هایتان 
استفاده کنید؟ ایده ما این است که افراد باید در ابتدای ورود به روابط 
عاطفی همان طور که به شــناخت ویژگی های یکدیگر می پردازند، قطعاً 
زمانــی را بــه گفت وگــو و پیدا کردن زباِن عشــق طــرف مقابل اختصاص 
دهند و در ادامه برای انتقال حال خوب به یکدیگر با زبانی که بیشترین 

ارزش را برای هر کدام دارد به ابراز عالقه بپردازند.
گفتنــی اســت بعضــی افراد دو زبانه یا ســه زبانه هســتند کــه این یعنی 

می توان به انواع مختلفی دوست داشتن را به آن ها ابراز کرد.

 جامعه/عفــت زارع آخریــن آمــاری را که از 
تعــداد خانه هــای مجردی دختران و پســران 
ایــران  جوانــان  و  ورزش  وزارت  دارد  وجــود 
در ســال ۱۳۹۱ ارائــه داده و پــس از آن گویــا 
هیچ گونه پژوهشــی در ایــن خصوص انجام 
نگرفتــه اســت؛ آماری کــه از زندگی مجردی 

25 تا ۳0 درصد جوانان حکایت دارد.
افزایــش  از  ایــن حــال شــواهد موجــود  بــا 
تجردگرایی و میل به ســکونت در خانه های 
مجردی حکایت دارد؛ موضوعی که می توان 
خانواده هــا  بنیــان  بــرای  تهدیــدی  را  آن 

دانست.
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــالک به قدس 
می گویــد: براســاس قانون، مشــاوران امالک 
حــق تفحــص در زندگــی مــردم را ندارنــد و 
فقــط مالــک حــق دارد از وضعیــت تأهل یا 
تجرد مشــتری آگاه باشــد، بــه همین خاطر 
هیچ آمار دقیقی از تعداد خانه های مجردی 
اضافــه  قلــی خســروی  نداریــم. مصطفــی 
می کند: شــرط و ممنوعیتــی در اجاره دادن 
خانه های مجردی وجود ندارد و در واگذاری 

ملک، تأهل یا تجرد مالک نیست. 
دکتــر شــهال کاظمی پــور، جمعیت شــناس 
و اســتاد دانشــگاه، بــر اســاس سرشــماری 
ســال۹5 و مقاله ای که درباره جمعیت افراد 
مجــرد کار کرده اســت، می گوید: تجرد تنها 
مخصــوص افراد ازدواج نکرده نیســت بلکه 
شــامل زنــان و مردانــی هــم می شــود کــه به 
دالیل مختلف مجرد شده اند و این داللت بر 
مجردی صرف نیست. این جمعیت شناس 
تصریح می کند: اساساً آمار زندگی مجردی 
بــاال رفته و تعــداد خانواده های تک زیســت 
زیــاد شــده اســت کــه بیشــترین دلیــل این 
پدیــده، مهاجــرت از جایــی بــه جایــی دیگر 
بــرای پیشــرفت شــغلی یا تحصیلی اســت. 
شــهال کاظمی پور مجرد زیستن را یک روند 
جهانــی می دانــد و به خبرنگار مــا می گوید: 
ایــن موضوع تنها منحصر به ایران نیســت 
که از آن پیشگیری شود بلکه در بسیاری از 
کشورهای غربی، جوان ۱8 ساله اگر از پدر و 

مادر جدا نشــود و زندگی مستقلی نداشته 
باشــد از دیــد دوســتانش فــردی وابســته و 
ضعیف به نظر می رســد و این بــرای او اصالً 
خوشایند نیست، بنابراین از سن ۱8سالگی 

دنبال کار و استقالل می گردد.

دورهم نشینی های ناسالم»
یــک کارشــناس مســکن در گفت و گــو بــا ما 
می گوید: مشــتریان خانه های مجردی ســه 
دســته اند؛ افرادی که با وجود سن باال هنوز 
ازدواج نکرده انــد، دســته دوم افــراد متأهلی 
که بنا به دالیلی تنها شده اند و دسته سوم 
افــرادی کــه بــا وجــود تأهــل، مشــتری خانه 
مجــردی هســتند. مهدی کاظمــی در ادامه 
مدعــی شــد: ۹۹درصــد خانه هــای مجردی، 
محلــی بــرای دورهم نشــینی های ناســالم از 
جملــه اعتیــاد، فســاد و دیگــر آســیب های 
اجتماعــی اســت و تنها یک درصــد از افراد 
مجــرد، زندگی ســالم دارند.کاظمی بیش از 
آنکه پدیده خانه مجردی را معلول فرهنگ 
غــرب بدانــد معتقــد اســت ایــن موضــوع 
متأثر از تربیت و رفتار غلط خانواده اســت؛ 

موضوعــی کــه ســبب فاصلــه 
زندگــی  از  جوانــان  گرفتــن 

خانوادگی می شود.
یکــی  علیــزاده،  محمدرضــا 
هــم  امــالک  مشــاوران  از 
موجــود  موانــع  و  مشــکالت 
جوانــان  ازدواج  راه  ســر  بــر 
تمایــل  دلیــل  مهم تریــن  را 
آنــان بــه حضــور در خانه های 

مجــردی می داند و به خبرنــگار ما می گوید: 
اگــر امکانات ازدواج فراهم و ســطح توقعات 
طرفیــن منطقی تــر شــود، به طبــع تشــکیل 
خانواده ســاده تر شــده و جوان ما مجبور به 

انتخاب خانه مجردی نمی شود.
وی هــم فاصلــه ســنی و فکری زیــاد والدین 
بــا فرزنــدان و نبود درک متقابــل میان آن ها 
را یکــی دیگــر از دالیــل انتخــاب ایــن گونــه 
زندگی می داند.حسن کامیابی، مشاوری که 
20سال سابقه دارد دلیل افزایش مشتریان 
بیــکاری«  »معضــل  را  مجــردی  خانه هــای 
بیــکار  جــوان  وقتــی  می گویــد:  و  می دانــد 
خــود را ســر بار خانــواده می بیند، بــه ناچار 

بــرای رهایــی از ســرخوردگی 
بــه دنبــال پناهگاهــی بــرای 
تــا  می گــردد  خــود  آرامــش 

احساس استقالل کند.

خانه های مجردی چه »
زمانی تهدید است؟

معتقــد  کاظمی پــور  شــهال 
اســت: اگــر زندگــی مجــردی 
)تجــرد زیســتی( بــرای خودســازی، پرهیز از 
و  کار  پیشــرفت  خانــواده،  در  پرخاشــگری 
شــغل بهتر و یا تحصیل برای شکوفا شدن 
زندگــی باشــد نمی توانــد آفــت بــه حســاب 
بیایــد اما اگر به دلیل انجــام بی بندوباری ها 

باشد مورد سرزنش است. 
وی تأکید می کنــد: وجود خانه های مجردی 
وقتــی تهدیــد اســت کــه فــرد مجــرد بــرای 
ســرپوش گذاشــتن روی رفتــار غیرمتعــارف 
خود، تک زیستی را انتخاب کرده باشد، اما 
طبق تحقیقات و یافته های ما ۹0درصد این 
خانه هــا در پــی رســیدن بــه معاش و شــغل 

بهتر و تحصیل و پیشرفت بنا شده اند. 

دو نگاه برای خانه مجردی»
اســتاد  مقــدم،  قرائــی  امــان هللا  دکتــر 
آسیب شناسی اجتماعی دانشگاه خوارزمی 
نیــز در همیــن خصــوص به خبرنــگار قدس 
می گویــد: از نظــر آسیب شناســی دو نــگاه 
برای خانه مجردی وجود دارد؛ نگاه نخست 
شــامل افرادی می شــود که متأهل نیســتند 
ولــی بــه اجبــار تنها زندگــی می کننــد. مثل 
جوانانــی کــه بــرای کار یا تحصیل از روســتا 
بــزرگ  شــهرهای  بــه  کوچــک  شــهرهای  و 
زندگــی  بــه  مجبــور  و  می کننــد  مهاجــرت 
مجــردی می شــوند و نــگاه دوم معطــوف بــه 
فــرد متأهــل یــا مجــردی اســت کــه تــازه بــه 
دوران رســیده اســت یا پول بادآورده ای دارد 
و خانــه ای را تنهــا بــرای خوشــگذرانی اجاره 
یــا خریداری می کند و موضــوع دیگر درباره 
خانه مجردی، ازدواج ســفید اســت که خود 

بحثی مفصل دارد.
وی ادامه می دهد: در نگاه نخست، جوانانی 
کــه در شــهرهای محــروم زندگــی کرده انــد، 
بــا هدف پیشــرفت کاری یــا ادامه تحصیل، 
برخــالف میل قلبی مجبــور به ترک خانواده 
بــزرگ می شــوند و  و زندگــی در شــهرهای 
بعضی هم به دلیل نداشتن تفاهم اخالقی 
بــا خانواده در تضاد و اصطکاک هســتند و 
چــون نمی توانند با دوســتان هــم گروه خود 
به راحتــی رفــت و آمــد کنند از خانــواده دور 
از  تبدیــل خانــواده  بســا  و چــه  می شــوند 
چندنفری به تک نفری موجب بروز انزوا در 
جوانان و کشــیده شــدن آنان به آسیب های 
اجتماعــی فراوانی مثل افســردگی، اعتیاد و 

انواع جرم و فساد می شود. 
وی می گویــد: در جامعــه مــا تــا وقتــی کــه 
بــه دالیــل  پــدر و مــادر زنده انــد، فرزنــدان 
مختلفی مثل نیاز مالی، عاطفی و... به آنان 
وابســته اند ولی در جوامع غربی فرزندان از 
۱6 یا ۱7 سالگی از خانواده جدا می شوند که 
متأسفانه این سبک زندگی، ایرانی اسالمی 
نیســت و بــه عنــوان یک آســیب جــدی در 

جامعه ما رسوخ پیدا کرده است. 

کارشناسان از چرایی تمایل جوانان به تجرد می گویند

شکاف های اجتماعی روی دیوار خانه های مجردی

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

30007372743000737274
سامانه پیامکی

                       صفحه جامعه                                   
انتقاد      ها، پیشنهاد      ها و اید      ه های خود       را 

 از طریق این سامانه پیامکی 
به گروه اجتماعی ارسال فرمایید      

دستچین

»انفال« قابل وقف نیست
ایسنا: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در 
توییتــر نوشــت: »  انفال قابل وقف نیســت. بیش از هزار 
پرونده اختالفی میان سازمان جنگل ها و محیط زیست 
بــا اوقــاف وجود دارد... الیحه ای برای حل این مشــکل به 
مجلس ارائه شده است.  جنگل ها و محیط زیست ملک 
مشاع همه ایرانیان و ضامن عدالت بین نسلی است، از 

آن نمی گذریم«.

غفلت برخی سازمان ها از اجرای قانون هوای پاک
ایرنا: مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط 
زیســت گفت: در یک بررســی مشــخص شــد متأسفانه 
حتی برخی دستگاه های اجرایی وظیفه خود را در زمینه 
اجرای قانون هوای پاک نمی دانستند، یعنی حتی برخی 
دستگاه های اجرایی متولی گری خود را هم نمی دانستند 
در حالی که همه بندهای قانون هوای پاک به دستگاه های 

متولی ابالغ شده است.

دانشجو و دانشگاه

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی:

 عده ای می خواهند
 سنگربان کنکور باشند

آزاد  دانشــگاه  رئیــس  طهرانچــی،  مهــر: 
ظرفیــت  تکمیــل  در خصــوص  اســالمی 
آزاد  ارشــد گفــت: دانشــگاه  کارشناســی 
بــه صــورت مصوب یــک تکمیــل ظرفیت 
در مقطــع کارشناســی ارشــد دارد. در این 
میــان اختــالف نظری بین دانشــگاه آزاد و 
ســازمان ســنجش وجــود دارد کــه عده ای 
بنا دارند سنگربان کنکور باشند و با همه 
وجود آن را حفظ کنند، چرا که کنکور یک 
اقتصاد بسیار بزرگ کنار خود شکل داده 
اســت. متأســفانه این افراد به این بسنده 
نمی کنند و حتی در جایی که قانون اجازه 
می دهــد بــه صــورت ویــژه دانشــگاه آزاد 
دانشــجو پذیرش کند، مداخله می کنند و 
می خواهند پذیرش دانشگاه را در دستان 
به طورصریــح  رویکــرد  بگیرند.ایــن  خــود 
افــراد  ایــن  کــه  اســت  خــالف مصوباتــی 
خودشان در جلسات آن حضور داشتند. 
این اختالف موجب شــده تکمیل ظرفیت 

کارشناسی ارشد عقب بیفتد. 

علم و فناوری

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری عنوان کرد

 خیانت به علم و فناوری 
در الیحه بودجه ۱۴۰۰

مهــر: دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری نانــو 
گفت: بودجه ســتاد توســعه فنــاوری نانو 
افزایــش  میــزان ۱6 درصــد  بــه  در ۱400 
یافتــه در صورتــی کــه افزایــش بودجه هــا 

25درصد بوده است.
ســعید ســرکار اظهــار کــرد: در ســه ســال 
اخیــر با تصویب چنیــن بودجه هایی این 
فناوری را منکوب کردند؛ آثار این منکوب 
کــردن یــک تــا دو ســال دیگــر مشــهود 

می شود.
دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری نانــو گفــت: 
نمی دانــم این عامــل نفوذی چقدر کارش 
را خــوب انجام می دهد؛ زیرا وقتی چنین 
بودجــه ای بریــده شــود از هر تــروری بدتر 
است؛ بعضی ها نمی خواهند این فناوری 

به ثمر برسد. 
هر خائنی این کار را می کند توانســته در 
دو ســه ســال اخیــر کار خــودش را بکند. 
باالخــره یــا یــک فــردی را تــرور و یــا یــک 

تشکیالت را پنچر می کنند.

خانه و خانواده

یک مدیر دانشگاهی مطرح کرد

طالق در ازدواج های 
دانشجویی، زیر ۶ درصد

محمــد  ســید  حجت االســالم  تســنیم: 
ازدواج  و  خانــواده  مدیــر  هاشــمی، 
رهبــری  معظــم  مقــام  نمایندگــی  نهــاد 
آمــار  براســاس  گفــت:  دانشــگاه ها  در 
در  کــه  طالق هایــی  میــزان  قطعــی، 
ازدواج های دانشــجویی اتفــاق افتاده زیر 
 6درصــد اســت که ثبــات خوبی را نشــان 

می دهد.
ایــن آمــار درحالــی اســت کــه نهــاد تنهــا 
کارگاه هــا و مهارت هایــی را در دوره نامزدی 
و پــس از عقــد برگــزار می کــرده، البته این 
فعالیت ها بسیار اثربخش بوده است، اگر 
بتوانیم بیشــتر روی آگاهی ها و ثبت نام ها 
کار کنیــم همیــن آمــار هــم کاهــش پیــدا 

می کند.
وی ادامــه داد: بیشــترین آمــار ازدواج مــا 
در ســال ۱۳۹2 بــوده کــه 60 هــزار ثبت نام 
داشــتیم، پــس از آن این آمار کاهش پیدا 
کرده اســت! پیش بینــی می کنیم این آمار 

در سال جاری افزایش پیدا کند.

بهداشت و درمان

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:

همه گیری کرونا تا یک سال 
آینده مهار می شود

ایرنــا: عضــو ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا 
گفــت: بــا توجــه بــه تولیــد انــواع واکســن 
کرونــا در دنیــا کــه به تدریــج تأییدیه هــای 
ســازمان های معتبــر را دریافــت می کننــد 
و تــالش ســازمان بهداشــت جهانــی برای 
دسترســی ارزان کشــورها به این واکســن، 
همه گیــری کرونــا تــا یــک ســال آینــده در 
دنیا مهار می شود. مسعود مردانی افزود: 
تــالش بــرای تولیــد واکســن معتبــر کرونــا 
در دنیــا بــه نتایج خوبی رســیده؛ دو ســوم 
کشــورها از جمله ایران در کمیته واکســن 
سازمان بهداشت جهانی عضو هستند و 
مقرر شده نیم میلیارد واکسن تأیید شده 
کرونا در ســه ماه نخســت سال 202۱ بین 

کشورها توزیع شود.
مردانــی گفــت: ایــن طــور نیســت کــه هــر 
واکســنی وارد شــود مــورد اســتفاده قــرار 
کــه  می شــود  اســتفاده  واکســنی  گیــرد. 
عارضــه ای نداشــته و بــا قیمــت مناســب 

باشد. 

نظامی و انتظامی

رئیس پلیس آگاهی ناجا خبر داد

انسداد بیش از ۲۵ هزار 
سیم کارت و سریال گوشی 

ایسنا: رئیس پلیس آگاهی ناجا از انسداد 
25 هزار و 6۹4 سیم کارت و سریال گوشی 
تلفن همراه متعلق به کالهبرداران »کارت 
به کارت« خبر داد.سردار محمد قنبری با 
اشــاره بــه هدف گذاری پلیــس آگاهی ناجا 
بــرای کاهــش ایــن جــرم گفــت: از ابتــدای 
اجرای طرح مبارزه با کالهبرداران کارت به 
کارت، بیــش از 25 هزار و 6۹4 ســیم کارت 
و ســریال گوشــی تلفــن همــراه متعلــق به 
کالهبــرداران مســدود و همیــن موضــوع 
موجــب کاهش محســوس وقــوع این نوع 

کالهبرداری در کشور شده است.
وی اجــرای موفق این طرح را نتیجه تالش 
بــا جعــل  شــبانه روزی کارآگاهــان مبــارزه 
و کالهبــرداری و همــکاری معاونــت امــور 
کشــور،  کل  دادســتانی  مجــازی  فضــای 
اداره کل پیشــگیری های وضعــی معاونت 
اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم قوه 
و  مقــررات  تنظیــم  ســازمان  و  قضائیــه 

ارتباطات رادیویی دانست.

فراسو

 سه شنبه  18 آذر 1399 22 ربیع الثانی1442 8 دسامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9411 

مهدها  باید  در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد
ســازمان  رئیــس  درویشــیان،  حجت االســالم  فــارس: 
بازرســی کل کشــور با تأکیــد بر اینکــه مهم ترین مرحله 
تعلیــم و تربیــت، دوره مهــد کــودک و پیــش دبســتانی 
اســت و بخش بزرگی از شــخصیت کودک در این دوره 
شــکل می گیــرد، گفت: مــا حاضریم کمــک کنیم تا این 
حــوزه بــه طور کامــل در اختیار وزارت آمــوزش و پرورش 

قرار گیرد.

کادر آموزش رغبتی به آموزش های مجازی ندارند
برنــا: مســعود ثقفــی، ســخنگوی آموزش و پرورش شــهر 
تهران گفت: آموزش ها باید به شــکل حضوری باشــد اما 
در شــرایط کنونــی، آمــوزش مجــازی یک اجبار اســت که 

باید انجام شود. 
هیــچ یک از مســئوالن و کادر آمــوزش در مدارس تمایلی 
به آموزش آنالین ندارند. تصور این است که آموزش باید 

به شکل حضوری و سر کالس درس باشد.

۶1 درصد خوابگاه ها عمری باالی 20 سال دارند
مهــر: ناصــر مطیعــی، رئیس صنــدوق رفــاه وزارت علوم 
گفــت: در کشــور 2 میلیــون و ۳50 هزار مترمربع فضای 
 6۱ حــدود  میــزان  ایــن  از  کــه  دارد  وجــود  خوابگاهــی 
 درصــد خوابگاه هــا فرســوده اند و عمــری باالی 20 ســال 

دارند.
متأســفانه بخشــی از ایــن خوابگاه هــا در دانشــگاه های 

بزرگ و سطح یک کشور قرار دارند.

تعلل دولت در تهیه آیین نامه مدیریت بحران
کمیســیون  رئیــس  نایــب  حیــدری،  شــهریار  فــارس: 
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس در خصوص 
تعلــل دولــت در تهیــه آیین نامــه اجرایــی قانــون جدیــد 
مدیریــت بحــران اظهــار کــرد: در فقــدان ایــن آیین نامــه 
هــر نــوع اتفاقــی در تهــران و ســایر کالنشــهرها بیفتــد، 
 مجلــس برخــورد جــدی بــا دولــت و وزیر کشــور خواهد 

داشت.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 اکرم شاهد- کارشناس ارشد مشاوره خانواده

پدیده خانه مجردی 
متأثر از تربیت و رفتار 
غلط خانواده است که 
سبب فاصله گرفتن 

جوانان از زندگی 
خانوادگی می شود

بـــــــرش

برنامه های حضوری دانشگاه ها به زمانی مناسب موکول شود  ایرنا:  وزیر علوم گفت: این وزارتخانه به دانشگاه ها توصیه کرده است برگزاری برنامه های حضوری تا حد امکان متوقف و به زمان مناسب تری 
موکول شود. منصور غالمی اظهار کرد: در حال حاضر در تمام دانشگاه ها برنامه های آموزشی به صورت برخط و برخی حضوری برگزار می شود. وی با بیان اینکه در این زمینه برنامه یکسانی برای دانشگاه ها در نظر 

گرفته نشده است، خاطرنشان کرد: هر دانشگاه در این ایام و در مورد پروژه های عملی و برنامه های پژوهشی با تشخیص و مسئولیت خود و همچنین بر اساس ضرورت و حساسیت موضوع، تصمیم گیری می کند.
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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 ارحم الراحمین

ائتالف سیاسی مادورو در انتخابات پارلمانی پیروز شد

رأی دوباره ونزوئال به مقاومت
 جهــان/ علــوی  شــمارش 80 درصــد از آرای انتخابــات 
پارلمانــی ونزوئــا حکایــت از پیــروزی ائتــاف سیاســی 
رئیس جمهور این کشور دارد. به گزارش فارس، نتایج اولیه 
انتخابات پارلمانی ششم دسامبر )۱۶ آذر( ونزوئا حاکی 
از آن اســت کــه حــزب »نیکاس مــادورو« رئیس جمهور 
ونزوئا موســوم به حزب »سوسیالیســت متحد ونزوئا« 
و احزاب متحد رئیس جمهور این کشور موفق به کسب 
۶۷ درصــد از کرســی های پارلمانــی شــدند. خبرگــزاری 
آسوشــیتدپرس در ایــن خصــوص گــزارش کــرده »ایندیرا 
آلفونزو« رئیس شــورای انتخابات ملــی ونزوئا اعام کرد 
حــزب سوسیالیســت متحــد مــادورو و احــزاب متحــد با 
رئیس جمهور ونزوئا موفق شدند ۶۷ درصد از کرسی های 
پارلمان را به خود اختصاص دهند. بنا بر گفته این مقام 
ارشــد انتخاباتــی ونزوئــا، ائتــاف مخالفــان ونزوئا تنها 
توانستند ۱8 درصد از کرسی های پارلمان را بدست آورند.
در همیــن حــال، خورخــه آریــزا، وزیــر خارجه ونزوئــا، در 
واکنش به دخالت های همتای آمریکایی و ادعایش درباره 
تقلب در انتخابات پارلمانی ونزوئا، او را »زامبی« توصیف 
کرد. به گزارش اسپوتنیک، مایک پمپئو در حالی پیامی 
مداخله جویانــه درباره صحت انتخابــات پارلمانی ونزوئا 
صــادر کــرد کــه دونالد ترامــپ بارها از تقلــب و تخلف در 

انتخابات آمریکا سخن گفته است.
وزیر دفاع ونزوئا هم در مصاحبه ای اعام کرد انتخابات 
مجمع ملی این کشور کاماً سالم و روند برگزاری آن امن 
است. به گزارش المیادین، »بادرینو لوپز« درباره انتخابات 
مجمــع ملــی این کشــور  گفــت: »می خواهیــم جهان به 
خوبی با کیفیت روند انتخاباتی ما آشنا شود«. وی تأکید 
کــرد: »بــه ملت ونزوئا می گویم بیاییــد و رأی دهید چون 
ســالم بــودن انتخابــات تضمین شــده و روند برگــزاری آن 

کاماً امن است«.
»خوان گوایدو« رهبر مخالفان که درصدد کاهش اعتبار 
ایــن انتخابات بــود، آن را بایکوت کرد. با این حال، مادورو 
اوایــل روز یکشــنبه بــه وقــت محلــی، رأی داد و از تمامی 
نیروهای سیاســی درخواســت کــرد پس از انتخابــات، در 

گفت وگوی ملی فراگیر شرکت کنند.
مادورو پس از اعام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی کشورش 
در یک سخنرانی در تلویزیون ملی این کشور، گفت: »ما 
مجمــع ملــی را با اکثریت آرای مــردم ونزوئا احیا کردیم. 
بی شــک این یک پیروزی بزرگ برای دموکراســی است«. 
پیــش از برگزاری انتخابــات، مادورو تأکید کرده بود اگر در 
انتخابــات پارلمانی، نیروهای مخالــِف دولت، انتخابات را 

ببرند از ریاست جمهوری کنار خواهد رفت.

نتانیاهو: 

ترامپ متشکریم
جهــان: نخســت وزیر 
رژیم صهیونیستی در 
خصوصــی  مراســمی 
بــا ســفیر آمریــکا بــه 
ســومین  مناســبت 

سالگرد اقدام ترامپ در به رسمیت شناختن 
قدس اشــغالی بــه عنوان پایتخت اســرائیل 
گفــت: مردم یهــود این را فراموش نمی کنند. 
بنیامین نتانیاهو در این مراسم به اقدام های 
ترامــپ در طول ریاســت جمهــوری از جمله 
بــه رســمیت شــناختن قــدس اشــغالی بــه 
عنوان »پایتخت ابدی اسرائیل« و همچنین 
بــه رســمیت شــناختن »حاکمیــت« رژیــم 
صهیونیستی بر بلندی های جوالن و طرح به 
اصطاح صلح وی موسوم به »معامله قرن« 
که نتانیاهو آن را »طرح صلحی واقع بینانه« 

توصیف می کند اشاره کرد.

عضــو  کشــورهای  خارجــه  وزرای  جهــان: 
اتحادیــه اروپــا روز دوشــنبه وضــع تحریــم 
علیــه ترکیــه بــه دنبــال تنش هــای اخیــر در 
شرق مدیترانه بر سر اکتشاف منابع گازی را 

بررسی خواهند کرد.
جهان: سفارت آمریکا در افغانستان گفته 
است: طالبان خواهان آزادی ۷ هزار زندانی 
دیگــر خــود تــا نیمــه مــاه جــاری میــادی 
یعنــی هفــت روز دیگــر هســتند. مقام های 

افغانستان این درخواست را رد کرده اند.
ایســنا: روزنامــه نیویورک تایمــز آمریکا به 
نقل از ســه منبــع آگاه گزارش کرد، ویلیام 
اســتعفایش  آمریــکا  کل  دادســتان  بــار، 
پیــش از بــه پایــان رســیدن دوره ریاســت 
جمهــوری دونالــد ترامــپ در مــاه ژانویه را 

در نظر دارد.

تخریب مسجد امام حسین)ع( در القطیف

 وحشت سعودی 
از میراث شیخ نمر

فــارس: نیروهای امنیتی ســعودی با حمله 
به مسجد امام حسین)ع( در منطقه الزاره 
در جنوب شــهرک العوامیه این مســجد را 
بــه محاصــره خــود درآوردنــد و تعــدادی از 
گشــتی های ســعودی همچنــان در اطــراف 

این مسجد مستقر هستند. 
بــه  النمــر  نمرباقــر  کــه شــهید  مســجدی 
ســعود  آل  علیــه  آتشــین  ســخنرانی های 
شــهر  اهــل  فعــال  یــک  می پرداخــت. 
شیعه نشین قطیف در این زمینه در توییتر 
گزارش داد: نیروهای ســعودی مسجد امام 
حســین)ع( را تخریــب کردند.  برخی منابع 
خبری هم از بازداشت السید هاشم یکی از 
روحانیون شهرک االحساء توسط نیروهای 

امنیتی سعودی خبر دادند. 
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پهپادی که معادالت نظامی را به هم ریخت
چنــد روز پیــش، جنبــش حــزب هللا لبنــان در یــک برنامــه تلویزیونی با 
نام »اســرارالتحریر الثانی: رازهای آزادســازی دوم« در شبکه تلویزیونی 
المنــار، تصاویــری از حضور هواپیمای شناســایی بدون سرنشــین خود 
در ســرزمین های اشــغالی فلســطین را منتشــر کــرد. پــس از شــهادت 
علی کامل محســن، رزمنده عضو حزب هللا در مرداد امســال در حمله 
هوایی رژیم صهیونیســتی به مناطقی از ســوریه، رژیم اسرائیل انتقام 
ایــن جنبــش را حتمــی و قطعــی تلقــی کــرده و از همــان زمــان تــا کنون 
در آماده بــاش کامــل در مناطــق شــمالی اســت. مدتــی پیــش هــم در 
راســتای افزایش آمادگی خود برای مقابله با نفوذ حزب هللا، رزمایشــی 
بــا محوریــت ضد نفــوذ هوایی بــرای مقابله با پهپادها و موشــک ها در 
شــمال برگــزار کرد. درســت در همیــن رزمایش بود که پهپاد پیشــرفته 
حــزب هللا بــدون آنکــه توســط رادارهــای اســرائیل شناســایی و بــا آن 
مقابلــه شــود، از منطقــه الجلیل وارد مناطق اشــغالی شــده و اقدام به 

تصویربرداری از چند مکان حساس نظامی کرده است.
ایــن اتفــاق راهبردی چند پیام در بطن خود داشــت. ســامانه های راداری 
و گنبــد آهنیــن کــه صهیونیســت ها بــا تــاش بســیار زیــاد قصــد مانور 
تبلیغاتــی روی آن را داشــتند، در صحنــه عمــل تــا حــد زیــادی ناکارآمد 
بوده و هواگردهای محور مقاومت به راحتی می توانند آســمان فلســطین 
اشــغالی را پیمــوده و در صورت نیــاز، علیه اهداف زمینی عملیات انجام 
دهند. فناوری ایرانی این پهپادها بسیار پیشرفته بوده و قابلیت غلبه بر 
تجهیزات پدافندی مدرن غربی را دارند. همین امر نشان دهنده حضور 
جمهوری اسامی ایران در میان کشورهای پیشرو در صنایع نوین نظامی 

و جنگ الکترونیک است.
مانور »تیر کشــنده« که رژیم اســرائیل از 25 اکتبر گذشــته یا اوایل آبان 
آغــاز کــرد، پاســخی به تهدیدهای اخیر مقاومت حــزب هللا بود و یکی از 
اهــداف رژیم صهیونیســتی از برگزاری ایــن رزمایش، انتقال پیام آرامش 
و امنیــت بــه جبهــه داخلــی خــود و کم اثــر نشــان دادن قــدرت مقاومت 
لبنــان بــرای ضربــه به اراضی اشــغالی ۱۹۴8 بــود. اما انتشــار فیلم پرواز 
پهپــاد حــزب هللا بــه صــورت عمومی از شــبکه تلویزیونــی المنار بــر فراز 
منطقه رزمایش، آن هم در شرایطی که تجهیزات ارتش صهیونیست در 
وضعیت عملیاتی و آماده باش کامل قرار داشتند و نیروهای آن در حال 
انجام تمرین جنگی بودند، معادالت نظامی شرق مدیترانه را دستخوش 

تغییر اساسی کرده است.
در نبردهای نوین که نمونه آن را در جنگ قره باغ شاهد بودیم، پهپادها 
نقش بسیار مهمی در امر شناسایی، تهاجم و عملیات تاکتیکی علیه 
ادوات دشــمن ایفــا می کننــد. بــا وجــود پهپادهــای شناســایی و رزمــی 
پیشــرفته، نیروهــای زمینــی، زرهی، توپخانــه و حتــی پایگاه های هوایی 
ارتــش رژیــم صهیونیســتی دیگــر مانند گذشــته نمی تواننــد در عرصه 
نبــرد تمرکــز الزم را داشــته باشــند؛ چــرا که پهپادهای لبنانی، ســوری و 
فلســطینی به راحتــی قابلیت هــدف قرار دادن آن ها را خواهند داشــت 
و ایــن قابلیــت، بارهــا در عمــل و در شــرایط واقعــی از ســوی مقاومــت 

آزمایش شده است.
نکتــه مهــم آن اســت که زره پوش هــای صحنه نبرد رژیم صهیونیســتی، 
از رو بــه رو و اطــراف، مجهــز بــه زره قدرتمندی هســتند و به همین دلیل، 
پرنده های بدون سرنشین به سهولت می توانند آنان را با هدف قرار دادن 
از آسمان از کار بیندازند. بنابراین در نبردهای آینده اسرائیل با مقاومت، 
صهیونیســت ها خیلــی نمی تواننــد روی ادوات توپخانــه و تانک هــا و 
زره پوش های خود حساب کنند؛ به خصوص که خاطرات قبرستان مرکاوا 

مقابل آن ها قرار دارد.
با وجود این، اســرائیلی ها تاکنون در برابر انتشــار این تصاویر ســکوت 
پیشــه کرده انــد. آن هــا نــه توان تکذیب تصاویر منتشــر شــده از ســوی 
حــزب هللا را دارنــد و نــه تأیید. زیرســؤال بــردن این تصاویر بــا توجه به 
کیفیــت و دقــت آن ناممکــن بــوده و تأییــد آن نیز برای ارتش اســرائیل 
یــک فاجعــه قلمداد می شــود. در مجموع، بایــد گفت در جریان جنگ 
تموز یا نبرد ۳۳ روزه و ســایر نبردهای پیشــین، مقاومت اســامی تنها 
در عرصه زمین و دریا با دشمن صهیونیستی به نبرد می پرداخت؛ اما 
در جنگ آینده، کنترل هوا  از اختیار رژیم صهیونیســتی خارج شــده 
و چریک های مقاومت برای نخستین بار از پشتیبانی هوایی برخوردار 

خواهند بود.

  نمابر تحریریه:     37610087 -37684004  )051(
)051(   امور مشترکین:                 37618044-5 
  روزنامه گویا:    37651844  و  37651888   )051(
  روابط عمومی:                    37662587   )051(
  ارتباطات مردمی:                37610086   )051(
  سازمان آگهی ها:                       37088   )051(
)051(   37628205                                             
                                      فاکس: 37610085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 91735  
  تلفن:                                14- 37685011 )051(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                      66937575 )021(
 نمابر:                    )داخلی226(66430122  )021(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

بزن بزن در لس آنجلس
بــه  مردمــی  اعتراض هــای  از  دوشــنبه  روز  کــه  فیلمــی 
محدودیت هــای کرونایــی در شــهر لس آنجلــس آمریــکا در 
شبکه های اجتماعی پخش شده نشان می دهد پلیس این 
شــهر بــا باتوم بــه معترضان حمله و از آن هــا پذیرایی کرده 
است. انتشار این فیلم، خشم قانون گذاران آمریکایی را به 
همراه داشــته و مخاطبان بسیاری در شبکه های اجتماعی 
از ایــن فیلــم بازدیــد کرده انــد. پلیــس نیــز در دفــاع از خود 
مدعــی شــده نیرو هایــش به منظــور دســتگیری معترضانی 
کــه از بلندگــو اســتفاده می کردند دســت به چنیــن اقدامی 

زده است.

چهره

بدون تیتر

خبـر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قدس:
  علی یعقوبی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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یادداشت روز

 علیرضا تقوی نیا، کارشناس مسائل منطقه

 طلوع نیوز  مقام های محلی والیت قندهار 
در جنــوب افغانســتان تأیید کردنــد وقوع 
انفجار انتحاری با یک خودرو بمب گذاری 
دست کم ۱۱ سرباز امنیتی و22غیرنظامی را 
زخمی کرده است. سخنگوی والی قندهار 
گفتــه ایــن انفجــار در مقابــل ســاختمان 
فرمانده پلیس و ساختمان ولسوالی دامان 
قندهــار رخ  داد. هفــت نفــر از کارمنــدان 
غیرنظامــی ولســوالی، دو ســرباز امنیــت 
ملی، ۹ سرباز پلیس و همچنین ۱5 نفر از 

اعضــای یک خانواده که در نزدیکی محل 
انفجار زندگی می کردند، زخمی شــده اند. 
وضعیــت یــک نفــر وخیــم اســت. طــارق 
آرین، ســخنگوی وزارت کشــور افغانستان 
نیز این انفجار را تأیید کرده است. با ادامه 
رونــد گفت وگوهــای صلــح در افغانســتان 
حمله هــای شورشــیان نیــز افزایــش یافتــه 
اســت. والیــت قندهار در روزهای گذشــته 
نیــز شــاهد درگیــری خونیــن میــان افــراد 
طالبان و نیروهای امنیتی افغان بوده است.

33 افغانستانی مجروح شدند
بر اثر انفجار انتحاری در قندهار

 تســنیم   رســانه های عبری زبان اعام 
کردنــد: مســئوالن اماراتــی از ورود 200 
مســافر خطوط هوایــی فای دبی که به 
امــارات آمــده بودند جلوگیــری به عمل 
آوردنــد. گرچــه رســانه های عبری زبــان 
تغییــر در نحــوه صدور روادیــد را عامل 
اصلی این بازداشت اعام می کنند، اما 
اخبار رسیده درباره لغو پرواز دومی که 
قــرار بود از فــرودگاه بن گوریون تل آویو 
عازم دبی شود ابهام های بیشتری را به 

وجود آورده اســت. وزارت خارجه رژیم 
صهیونیســتی نیــز در واکنــش بــه ایــن 
اخبــار از آغاز رایزنی با طرف اماراتی در 

این باره سخن گفت.
بــه گزارش تســنیم، اماراتی هــا از اینکه 
آمریــکا آن هــا را در مســئله آشــتی بین 
گرفته انــد  نادیــده  عربســتان  و  قطــر 
ناخرســند هســتند و بــه همیــن دلیــل 
گویــی به دنبــال عــرض انــدام علیــه این 

کشور هستند. 

بازداشت 200 صهیونیست در دبی
رسانه های اسرائیلی خبر دادند

 جهــان  عبدالفتــاح السیســی، رئیس جمهور مصر در 
سفرش به فرانسه روز گذشته با امانوئل مکرون دیدار 
و گفت وگــو کــرد. مکرون پــس از این دیــدار بر ضرورت 
تقویــت همکاری هــای نظامــی و امنیتــی بین دو کشــور 

تأکید کرد.
او در کنفرانس خبری مشترک با همتای مصری اش گفت:   
»درباره اوضاع لیبی گفت وگو داشــتیم و راه های محتمل 
بــرای حــل آن ها را بررســی کردیم. تبدیــل لیبی به زمینی 
برای مداخله و اثرگذاری های خارجی را محکوم می کنیم«. 
رئیس جمهور فرانســه افزود: »فرانســه روابط راهبردی با 
مصر دارد. برخی در تاش هستند ثبات خاورمیانه را بر 
هم بزنند. در حال حاضر مزدوران ترکیه و روسیه در لیبی 
هســتند. روی مصــر برای ایفای نقــش درخصوص یافتن 

راه حل حساب می کنیم«.
او در ادامــه گفــت: »به بحث درخصوص مســائل حقوق 

بشری در مصر پرداختیم. مبارزه با تروریسم محور اصلی 
روابــط فرانســه و مصــر اســت و در تاش هســتیم روابط 
امنیتی و نظامی خود را با مصر تقویت کنیم. این کشور 

سنگری در برابر افراط گرایی است«.
السیســی نیز در این نشســت خبری گفت: »بر اهمیت 
اقدامــات مشــترک مصــر و فرانســه و افزایــش تبــادالت 

تجاری تأکید کردیم. همچنین جنبه های مختلف همکاری 
نظامی را مورد بررسی قرار دادیم«.

رئیــس جمهور مصر افزود: »در این گفت وگو بر ضرورت 
خویشــتن داری تأکیــد شــد. بایــد میــان اســام و عناصــر 
افراط  گرا تفاوت قائل شــد. مصر بهای ســنگینی در قبال 
تروریســم و افراط  گرایی متحمل شــده است. مسیحیان 

مصر نیز بهای گزافی در این خصوص پرداخته اند«.
السیســی در ادامــه گفــت: »درزمینــه ایجــاد ســازوکار 
و  نفرت پراکنــی  بــا  مقابلــه  بــرای  بین المللــی مشــترکی 
افراط گرایــی گفت وگــو داشــتیم. بــرای ایجاد تعــادل میان 

امنیت و حراست از حقوق بشر تاش می کنیم«.
وی افزود: »قدرت های منطقه به دنبال ثبات زدایی هستند. 
تنها مسیر ممکن برای حل وفصل مسائل لیبی، یافتن راه 
حلی سیاسی است و گروه های شبه نظامی حاضر در این 

کشور باید منحل شوند«.

خبر
در سفر السیسی به فرانسه و دیدارش با مکرون مطرح شد

تنها راه حل پایان درگیری در لیبی، سیاسی است

س
/ 9
90
96
21

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد 
تهی�ه و تحویل 5 قل�م تجهیزات کنترلی م�ارک هانیول 
و ی�ا محص�والت ایرانی مش�ابه را از طری�ق مناقصه عموم�ی واگذار 
نمای�د ، لذا متقاضیان م�ی توانند تا پایان وقت اداری روز  یکش�نبه 
م�ورخ 1399/9/23  ضم�ن مراجعه به س�ایت اینترنتی اس�تعالم ها
 /http://sem.aqr-harimeharam.org آدرس  ب�ه  مناقص�ات  و 
)تلفن 31305243-051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .   

آگهی مناقصه
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

س�ازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رض�وی  در نظر دارد اجرای 
عملیات کانال کشی هوارسانهای  مهمانسرا ، خدمات فنی ، آسایشگاه 
ف�رش و س�ایر محلهای م�ورد نیاز در  مجموعه ح�رم مطهر حضرت رض�ا ) ع ( را 
از طری�ق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد ش�رایط واگذار نمای�د ، لذا متقاضیان                        
م�ی توانن�د ت�ا پای�ان وق�ت اداری روز س�ه ش�نبه  م�ورخ 25/ 1399/09 ضمن 
http://sem.aqr-harimeharam.org  مراجع�ه ب�ه آدرس اینترنت�ی
) تلفن :  31305243 - 32257085-051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .  

آگهی مناقصه

س�ازمان بهزیس�تی کش�ور درنظر  دارد  به منظور  " خرید  خدمات فعالیت های حفاظت فیزیکی از بخش غیر 
دولت�ی "  از طری�ق مناقصه عمومی یک مرحل�ه ای اقدام نماید. با عنایت به بارگذاری مدارک و مس�تندات 
مربوط�ه در س�امانه تدارکات الکترونیک دول�ت ،متقاضیان می توانند جهت دریافت اس�ناد مناقصه به مدت 
5روز کاری از انتش�ار آخرین آگهی در جراید کثیراالنتش�ار به س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد(به 
آدرس اینترنت�ی www.setadiran.ir  مراجع�ه و نس�بت به دریاف�ت اطالعات و بارگ�ذاری آن اقدام نمایند.
نح�وه دریافت اس�ناد و تحویل آن و محل برگزاری مناقصه از طریق س�امانه ت�دارکات الکترونیک دولت به 
اطالع متقاضیان خواهد رس�ید.همچنین متقاضیان می توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با  ش�ماره تلفن    

9-66702001  داخلی 2491 تماس حاصل نمایند.
نام و نش�انی مناقصه گر:سازمان بهزیستی کشور به آدرس ضلع ش�مالی پارک شهر- خیابان شهید فیاض بخش 

-سازمان بهزیستی کشور.
نوع خدمات : خرید خدمات فعالیت های حفاظت فیزیکی از بخش غیر دولتی.

محل برگزاری مناقصه : ضلع ش�مالی پارک ش�هر- خیابان شهید فیاض بخش -س�ازمان بهزیستی کشور-طبقه 
چهارم -دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع.

زمان برگزاری مناقصه: ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به اطالع متقاضیان خواهد  رسید.
*اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار)سازمان بهزیستی ( جهت کسب اطالعات بیشتر :66760827  یا 

9-66702001 داخلی 2440.
*اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  021-41934

*دفتر ثبت نام :88969737 و 85193768.
شناسه آگهی : 1056323    م الف: 2826

فراخوان  مناقصه  عمومی یک مرحله ای 
" خرید  خدمات فعالیت های حفاظت فیزیکی از بخش غیر دولتی " 
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 بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران محترم ش��رکت 
کارگزاری دانایان پارس )سهامی خاص( دعوت بعمل 
می آید تا خود یا نماینده قانونی و تام االختیار آنان 
در جلس��ه مجمع عموم��ی عادی صاحبان س��هام این 
ش��رکت ک��ه در روز یکش��نبه  م��ورخ 1399/09/30 
راس س��اعت 15 واق��ع در ته��ران- ونک-بزرگ��راه 
کردس��تان خیابان زاینده رود غربی پالک 3 تشکیل 

می گردد حضور بهم رسانند.دستور جلسه: 
1- اس��تماع گزارش هیئت مدی��ره و بازرس قانونی 

جهت سال)دوره( مالی منتهی به 1399/06/31
2-تصویب صورتهای مالی س��ال)دوره( مالی منتهی 

به 1399/06/31
 3-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

4-انتخ��اب حس��ابرس و بازرس قانونی برای س��ال 
مالی منتهی به 1400/06/31

5-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
6-تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره

7- س��ایر م��واردی که اتخ��اذ آن در صالحیت مجمع 
عمومی عادی می باشد.

 هیئت مدیره شرکت کارگزاری دانایان پارس    

   آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی 
عادی صاحبان سهام شرکت کارگزاری دانایان 

پارس)سهامی خاص(شماره ثبت 23363 
شناسه ملی 10102828004
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