
سالم بر ابراهیم
یکساندانستنثبتشرکتباتسهیلصدورمجوزهابهفضایکسبوکارضربهمیزند

سرابصدورسهروزهمجوزکسبوکار!

 آستان  تولیــت آســتان قــدس رضــوی با 
صدور پیامی به مناسبت پنجمین سالگرد 
شهدای مظلوم زاریا نیجریه، ضمن محکوم 
کــردن ایــن جنایــت، تأکیــد کــرد: مثلــث 
در  صهیونیــزم  و  اســتکبار  تحجرگرایــی، 
ســده اخیــر، در مقابــل جنبش های اصیل 

اسالمی برخاسته از متن ثقلین صف آرایی 
کــرده و دســتان پلیــدش به خون و غــارت و 
کشتار پیروان این جنبش ها آلوده است. به 
گزارش آستان نیوز، متن پیام حجت االسالم 
 والمســلمین احمــد مــروی بــه شــرح زیــر 
اســت: بسم هللا رب الشهداء و الصدیقین 

َّذِيَن  قــال هللا الحکیم فی محکم کتابــه: وَال
َُّهمْ ُسبُلَنَا وَإِنَّ هللاَ لََمَع  َجاَهدُوا فِينَا لَنَهْدِيَن
الُْمْحِســنِيَن )عنکبوت / 69( واَلَ تَْحَســبَنَّ 
َّذِيَن قُتِلُواْ فِی َســبِيِل هللاِ أَمْوَاتًا بَلْ أَْحیَاء  ال
ُــوَن )آل عمــران / 169( از  یُرْزَق ِِّهــمْ  ِعنــَد رَب
 کنــار مضجــع نورانی علی بن موســی الرضا 

)علیــه آالف التحیــه و الثنــاء( بــه روح پــاک 
تمامی شهیدان، حق جویان و عدالت طلبان، 
درود  زاریــا  ســربلند  شــهدای  به ویــژه 
می فرســتم، از خداوند منان علــو درجات و 
غفران برای این ارواح طیبه خواستارم و برای 

سالمتی و رهایی...

 ............ صفحه 6

تعارضمنافعکوتاهمدت
بااهدافبنیادی
رسانهملی

بایااینجا
بایااونجا
بایاهمهجا!

هوادارانومخالفان
رئیسجمهورآمریکاباچاقو
واسلحهبهجانهمافتادند

ترامپ:
همهچیزرا
افشامیکنم

تولیت آستان قدس رضوی در پیامی به مناسبت پنجمین سالگرد شهدای مظلوم زاریا درنیجریه و اسارت شیخ 
ابراهیم زکزاکی  از صف آرایی مثلث شوم تحجر، استکبار و صهیونیزم در مقابل جنبش های اصیل اسالمی گفت

 ............ صفحه 9 ............ صفحه 8

 ............ صفحه 3

 

اعطاینشان»درجهیکنصر«بهشهیددکترفخریزاده
با دستور فرمانده معظم کل قوا و توسط سرلشکر پاسدار محمد باقری صورت گرفت

 ............ صفحه 2

10 6 7
VAR بیاید 90 درصد مشکالت حل می شود خبر خوش همتی  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

:j امام علی
کم خوردن، 

کرامت نفس را 
بیشتر و تندرستی 

را پایدارتر می کند. 
مستدرک الوسایل
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قلعه نویی: داوران چند جام را 
از من گرفتند

رشد اقتصادی 
مثبت شد

ادعای آمریکا برای معافیت خرید 
دارو از تحریم ها، دروغ است

یـــادداشــت  روز
دکترعلیرضارضاخواه

تــداوم بالتکلیفــی نتیجــه انتخابــات ۲۰۲۰، فضــای سیاســی آمریکا را در آســتانه 
رأی دهی کالج های الکترال در روز دوشــنبه متشــنج ســاخته است. براساس قانون 
اساســی آمریــکا انتخابات ریاســت جمهــوری در این کشــور دو مرحله ای اســت، 

مرحله نخست با رأی عموم مردم برگزار شد...

پشتپردهوفاداری
حزبجمهوریخواهبهترامپ

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

شرح در صفحه  8
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شهرداری قم در نظر دارد انجام پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با مشخصات و شرایط کلی زیر به متقاضیان 
واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ برآورد کل عنوانشناسه مناقصه
مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار)ریال()ریال(

5,000,000,000250,000,000خرید یک دستگاه ژنراتور برق اضطراری22/ن/99
1-مدت انجام پیمان  3ماه  شمسی می باشد. 

2-متقاضیان محترم می توانند از طریق مراجعه به س��امانه مناقصه گران ش��هرداری قم به نش��انیPeyman.Qom.ir نسبت به خرید اسناد 
مناقصه به مبلغ  دو میلیون )2.000.000( ریال اقدام نمایند. )هزینه خرید اسناد غیر قابل استرداد می باشد.(

3-پیش پرداخت: مطابق بند 3-2-2 قرارداد، تا سقف 25 درصد مبلغ کل قرارداد در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی می باشد که بدون کسر 
کسورات قانونی پرداخت می شود.

4-سایر شرایط مناقصه در اسناد و مدارک درج شده است.
5-تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار هر یک از معامالت: به صورت 1- ضمانت نامه بانکی 2- مطالبات بلوکه ش��ده تائید ش��ده 3- وجه 
نقد مورد قبول اس��ت. جهت واریز وجه نقد به حس��اب شهرداری قم )سپرده حس��ن انجام کار( نزد بانک شهر به  شماره حساب بانکی ایران 

اقدام فرمایید.
.)IR 07 - 0610 - 0000 - 0010 - 0300 - 4300 - 54( :شهرداری قم )6-شماره حساب بانکی ایران)شبا

7-مهلت خرید و تحویل اسناد:
-مهلت خرید اسناد: از روز  سه شنبه مورخ  99/9/25  ساعت 8 صبح   لغایت  روز  سه شنبه 99/10/2 ساعت 14 
-مهلت ارائه پیشنهاد: از روز سه شنبه  مورخ 99/9/25  ساعت 8 صبح  لغایت روز     شنبه    99/10/6 ساعت 14 

8-مناقصه گران مکلف اند کلیه اس��ناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیش��نهاد ارائه نمایند. امضاء اس��ناد و مدارک به منزله قبول 
تمامی شرایط می باشد.  

9-جهت پاسخگویی به سواالت تخصصی با سازمان مدیریت پسماند با شماره تلفن  02536551810 و جهت پاسخگویی به سواالت عمومی با 
اداره کل قراردادها و پیمانها با شماره تلفن 36104334-  025  تماس حاصل فرمائید.

10-محل تسلیم پیشنهادها: قم- بلوار امام موسی صدر- جنب بوستان شهید بنیادی- شهرداری مرکزی- طبقه ششم- اداره کل حراست 
*الزم به ذکر است ساعت تحویل پاکت توسط حراست روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:00و روزهای پنج شنبه ساعت 

13:00 است.
نوبت آگهی  اول: شنبه 99/9/22   تاریخ آگهی دوم: دوشنبه 99/9/24

WWW.QOM.IR -اداره کل ارتباطات و بین الملل شهرداری قم 

آگهی عمومی مناقصه-نوبت دوم

 معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در س�طح ش�هر مشهد به شرح 
لیس�ت ذی�ل را از طریق مزایده عموم�ی واگذار نماید، ل�ذا متقاضیان محترم م�ی توانند جهت 
ش�رکت در مزایده در روزهای یکش�نبه مورخ 1399/09/16 الی سه شنبه مورخ 1399/09/18 از
 س�اعت 9 الی اذان ظهر به س�الن مزایده زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری 
امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق س�ایت اینترنتی و ش�ماره تلفن های ذیل نس�بت به کس�ب 

اطالعات بیشتر اقدام نمایند.
سایت اینترنتی:  vagozari.aqr .ir  شماره تماس:  31437064-31437060 

س
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آگهی مزایده زمین

شماره شماره قطعهردیف
مساحت کاربریاراضیبلوک

مترمربع
قیمت مصوب               

) ریال( مترمربع
کل حق تقدیمی قطعه 

)ریال(

14018,000,0002,520,000,000مسکونیشهر رضویه 1751

14018,000,0002,520,000,000مسکونیشهر رضویه22551

22020,000,0004,400,000,000مسکونیبلوار حر- حر 3225570

22020,000,0004,400,000,000مسکونیبلوار حر- حر 4115570

160150,000,00024,000,000,000تجاریمحدوده مصلی 24 521

120160,000,00019,200,000,000تجاریسیدی- بلوار ثامن6514

سیدی- شهرک 755
76.23120,000,0009,147,600,000تجاریانقالب

زکریا شهرک 8213
347.75180,000,00062,595,000,000مسکونیبهارستان

صنعتی و کارگاه طرق شهرک صنعتی9528
317.4730,000,0009,524,100,000غیر مزاحم

انتهای فرامرز 103211
377.65175,000,00066,088,750,000مسکونیعباسی-بهاران

268.37180,000,00048,306,600,000مسکونیانتهای فرامرز عباسی11121

بلوار وکیل آباد-بین 51و126
500300,000,000150,000,000,000مسکونی10 و 12

بلوار آموزگار-شهید  132084
248.25280،000،00069,510,000,000مسکونیقاسمی

هرچنــد  آســیا،  قلــب  در  افغانســتان 
بــه دلیــل تبعــات ناشــی از جنگ هــای 
طوالنی مــدت داخلــی هنــوز نتوانســته 
جایــگاه شایســته خــود را در تحــوالت 
اذعــان  بــه  امــا  یابــد،  بــاز  بین المللــی 
بالقــوه ای  کارشناســان از ظرفیت هــای 
برخوردار اســت که می تواند این کشــور 
را در آتیــه بــه عنــوان بارانــداز و مرکــز 
ثقلــی در ارتباطــات منطقــه ای تبدیــل 
کنــد. موقعیــت جغرافیایــی که امــروزه 
افغانســتان نامیده  می شــود، به عنوان 
دوران  در  ایــران  ســرزمین  از  بخشــی 
جــاده  در  کانونــی  نقــاط  از  باســتان، 
ابریشم و مسیرهای مهاجرت انسان ها 
مزیــت  همیــن  وجــود  بــوده  اســت. 
جمعیــت  ارتباطــی،  ژئواســتراتژیک 
نزدیــک بــه 4۰ میلیونــی، بــازار وســیع 
در حــال رشــد و برخــورداری از منابــع 
معدنی غنی، چشم انداز روشنی پیش 
روی ایــن همســایه شــرقی قــرار داده و 
دیگر کشــورها را در همکاری بیشــتر با 
کابــل بــه تأمل واداشــته اســت. همین 
مســئله ســبب شــده دو ســوی غــرب، 
روسیه، چین، هند، ترکیه و حتی برخی 
شیخ نشــین های عربی حاشیه جنوبی 
خلیج فارس به جد توسعه مناسبات با  
کابل را مد نظر قرار دهند. در این میان 
موقعیت جمهوری اســالمی ایران برای 

نقش آفرینی...

گزارشتحلیلیقدساز
یکاتفاقمثبتبرای

دوکشورهمکیشوهمزبان
ایرانوافغانستان

سندراهبردی
همکاریبا

همسایهشرقی
رویمیز

 ............ صفحه 2

»رهنورد  زریاب« »رهنورد  زریاب« 
ُدّری از گنجینه زبان فارسیُدّری از گنجینه زبان فارسی

بهبهانهدرگذشتبرجستهترینچهرهمعاصرادبیاتداستانیافغانستانبهبهانهدرگذشتبرجستهترینچهرهمعاصرادبیاتداستانیافغانستان

همدلینخبگاندوکشورهمزبانرامردمیکنیمهمدلینخبگاندوکشورهمزبانرامردمیکنیم
............صفحه............صفحه1212»هنرمهاجرت«سفیرفرهنگیافغانستان»هنرمهاجرت«سفیرفرهنگیافغانستان
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روزنامـه صبـح ایـران 2

تبریک قالیباف به رئیس مجلس ونزوئال  رئیس مجلس با صدور پیامی به رئیس مجلس موسسان ونزوئال با تأکید بر سیاست راهبردی دو کشور در حفظ استقالل و مبارزه با اقدامات سلطه گرانه آمریکا و مقابله 
با تحریم های ظالمانه، بر توسعه دیپلماسی پارلمانی تاکید کرد. به گزارش فارس، محمد باقر قالیباف در پیامی به دیوسدادو کابیو برگزاری موفقیت آمیز انتخابات مجلس نمایندگان ونزوئال را تبریک گفت. وی با 
تأکید بر سیاست راهبردی دو کشور در حفظ استقالل و مبارزه با اقدامات سلطه گرانه آمریکا و مقابله با تحریم های ظالمانه دولت آن کشور، بر نقش مهم مراودات پارلمانی در تقویت روابط دوستانه تاکید کرد.

مهــدی خالدی: افغانســتان در قلب آســیا، 
هرچند به دلیل تبعات ناشــی از جنگ های 
طوالنی مدت داخلی هنوز نتوانسته جایگاه 
شایســته خود را در تحــوالت بین المللی باز 
یابد، اما به اذعان کارشناسان از ظرفیت های 
بالقــوه ای برخــوردار اســت کــه می توانــد این 
کشــور را در آتیــه بــه عنــوان بارانــداز و مرکز 
ثقلــی در ارتباطــات منطقــه ای تبدیــل کند. 
موقعیــت جغرافیایی که امروزه افغانســتان 
نامیده  می شود، به عنوان بخشی از سرزمین 
ایــران در دوران باســتان، از نقــاط کانونــی در 
مهاجــرت  مســیرهای  و  ابریشــم  جــاده 
انســان ها بــوده  اســت. وجود همیــن مزیت 
ژئواســتراتژیک ارتباطــی، جمعیــت نزدیک 
به 40 میلیونی، بازار وســیع در حال رشــد و 
برخورداری از منابع معدنی غنی، چشم انداز 
روشــنی پیش روی این همســایه شرقی قرار 
داده و دیگر کشورها را در همکاری بیشتر با 
کابل به تأمل واداشته است. همین مسئله 
ســبب شده دو ســوی غرب، روســیه، چین، 
هنــد، ترکیــه و حتی برخی شیخ نشــین های 
عربــی حاشــیه جنوبــی خلیج فــارس به جد 
توســعه مناســبات بــا  کابــل را مد نظــر قرار 
دهنــد. در ایــن میــان موقعیــت جمهــوری 
اســامی ایــران بــرای نقش آفرینــی و حضور 
فعال تر در صحنه افغانستان ممتاز و بیش 
از هر کشوری در دسترس به نظر می رسد. 

سند راهبردی ایران و افغانستان روی میز »
میــان  گســترش همه جانبــه همکاری هــای 
تهــران و کابــل امــروز از چشــم مقامــات دو 
کشور نیز پنهان نمانده است. در همین باره، 
معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان که به 
کابل سفر کرده، روز گذشته در حاشیه دیدار 
با مقامات عالی رتبه افغانستان، ضمن مهم 
دانســتن توســعه هرچه بیشــتر مناســبات 
طرفین، از نهایی شدن سند راهبردی ایران و 

افغانستان در آینده نزدیک خبر داد. 
ســید عباس عراقچــی با بیان اینکــه ایران و 
افغانســتان، دو کشــور همســایه با منافع و 
نگرانی مشــترک هستند، در این باره گفت: 
ســند مورد نظر، پنج قســمت دارد که چهار 
بخش آن پیشــتر نهایی شده است. معاون 
سیاســی وزیــر خارجــه بــا بیــان اینکــه ایــن 
ســند، اصولــی را که بر روابط بین دو کشــور 
باید حاکم باشــد مشخص کرده، ادامه داد: 
سند راهبردی به گونه ای تکمیل شده است 
کــه هــر دو طــرف احســاس برد-بــرد دارنــد؛ 
خواســته های اصلی رعایت شــده و در عین 

حال به سود هر دو طرف است. 
وی با بیان اینکه افغانستان درگیر مشکات 
ایــران  اســامی  و جمهــوری  بــوده  متعــدد 
هــم در ایــن شــرایط همــواره در کنار مــردم و 

دولــت کابــل قــرار داشــته، خاطرنشــان کرد: 
ایــن همراهــی نشــان می دهد صلــح و ثبات 
در افغانســتان، صلح و ثبات در ایران اســت 
و رفــاه و پیشــرفت مــردم افغانســتان ارتباط 
مستقیم با پیشــرفت مردم ایران دارد و این 

یک واقعیت راهبردی است. 

سنگ بنای توسعه همکاری ها»
کار بــر روی ســند همکاری هــای راهبــردی از 
ابتدای سال 1396 در دستور کار تهران و کابل 
قــرار گرفت. باوجــود همه ســنگ اندازی های 
دشــمنان و به ویــژه آمریــکا که چشــم دیدن 
ایرانی ها را در کشــور همســایه نــدارد، روابط 
ضــرورت  اکنــون  و  یافتــه  توســعه  طرفیــن 
برنامه ریزی بلندمدت در ادامه مسیر ضروری 
بــه نظــر می رســد. نــوذر شــفیعی، تحلیلگر 
سیاســت خارجی با بیان ایــن مقدمه درباره 
ویژگی ها و ابعاد اهمیت سند راهبردی میان 
تهران و کابل به خبرنگار قدس گفت: آنچه 
در حــوزه امنیتــی در رابطــه با کابل مورد نظر 
تهــران اســت، در وهلــه نخســت نگرانــی از 
بابت حضور بیگانگان در خاک افغانســتان 
و تهدیــدی اســت کــه از ســوی آن ها متوجه 
کشــورمان می شــود. همکاری هــای امنیتــی 
البتــه خواســته کابــل هــم هســت، پــس بــر 
ایــن اســاس یکــی از مهم تریــن محورهــای 
همکاری در ســند پیش رو افزایش همکاری 
و هماهنگی مرزی خواهد بود. بحث مقابله 
با جرایم ســازمان یافته اعم از قاچاق انســان، 
اســلحه و مــواد مخــدر نیز بخش دیگــری از 

همکاری های امنیتی به نظر می رسد. 
وی تصریــح کــرد: بعد دیگر همــکاری که در 
چشــم انداز آتی مورد نظر است، اقتصادی 
است. همکاری اقتصادی از این جهت مهم 
اســت که زمینه ســاز توســعه همکاری های 

سیاسی و زمینه ساز ثبات و امنیت منطقه 
خواهــد شــد. بررســی ابعــاد ایــن همــکاری، 
شناسایی ظرفیت ها و شراکت در بخش های 
مختلف در دســتور کار اســت. این تحلیلگر 
سیاســی درباره حوزه همکاری های فرهنگی 
مــورد نظر هــم افزود: در این زمینــه ایران در 
حتــی  و  دانشــگاهی  همکاری هــای  بحــث 
آمــوزش و پــرورش می تواند کمــک بزرگی به 

افغانستان بکند. 

مدیریت آب های سرزمینی»
پیرمحمــد مازهــی نیــز بــا بیــان اینکه متن 
ســند همــکاری و جزئیات آن هنوز منتشــر 
نشــده اما گفت وگوهای اخیر بیانگر عزم دو 
طرف برای تعامات است، گفت: افغانستان 
امروز با کشــورهای مختلفــی از جمله هند، 
آمریــکا و چنــد کشــور دیگر ســند همکاری 
راهبردی امضا کرده اســت. ایران خیلی دیر 
در ایــن بــاره اقــدام کرده اســت، در حالی که 
می توانســت زودتــر ایــن کار را انجــام دهــد؛ 
چراکــه هــر اتفاقــی چــه مثبت و چــه منفی 
در افغانســتان بیفتــد، تأثیــرات خــودش را 
بــر ایــران می گــذارد. ایــن تحلیلگــر مســائل 
شــبه قــاره ادامــه داد: در یــک نــگاه کلــی به 
مناسبات امروز، انعقاد چنین قراردادی بین 
دو کشور یک ضرورت غیرقابل انکار به نظر 
می رســد، اما به نظر می رسد در سند اخیر، 
همکاری هــای فرهنگــی و اقتصــادی بیشــتر 
مــورد نظر باشــد. وی تصریح کــرد: در حوزه 
نظامــی بــه دلیل توافــق آمریکا بــا نهادهای 
امنیتی این همسایه شرقی، فضا خیلی برای 
فعالیت ایران باز نیست، هر چند که تهران 
بارهــا نارضایتــی خــود را از حضــور نظامیان 
آمریکایــی در این کشــور اعام کرده اســت. 
مازهــی با بیان اینکــه در زمینه اقتصادی و 

فرهنگی ولی این گونه نیســت و جا برای کار 
بســیار اســت، افزود: امروز افتتاح خط آهن 
خــواف – هرات را نه تنها عاملی در توســعه 
ارتباطــات اقتصــادی بلکه عاملی در تکمیل 
کریدورهای ارتباطی منطقه با همکاری ایران 
و افغانستان می دانیم. در ادامه این مسیر، 
توســعه همکاری هــای مشــترک اقتصــادی 
یــک نیــاز اســت. بــه عنــوان نمونــه توســعه 
کشــت های فراســرزمینی از ســوی ایــران در 
افغانســتان و گسترش ســرمایه گذاری طرف 
افغانســتانی در بنادر ایران می تواند در نظر 

گرفته شود.
ایــن تحلیلگــر در پاســخ بــه ایــن پرســش 
خبرنــگار قــدس کــه آیــا موضــوع آب هــای 
ســرزمین هــم قســمتی از توافــق یادشــده 
خواهد بود، گفت: دو کشــور درباره حق آب 
ایــران از هیرمنــد پیشــتر هــم توافق نامــه ای 
به امضا رســانده بودند. این توافق در ســال 
1973 بــه امضــا رســید و قــرار شــد 26 متــر 
مکعــب بــر ثانیه بــه ایــران اختصــاص داده 
شود که عماً عملیاتی نشده. ایران خواهان 
اجرای کامل این توافق از ســوی کابل اســت. 
افغانســتان هــم اگرچه مدعــی انجام تعهد 
خود اســت، امــا اکنون نحوه مدیریــت ورود 
ایــن 800میلیــون متــر مکعب آب بــه رایزنی 
بیشتر نیاز دارد. بنابراین پیدا کردن یک راه 
معقــول در مدیریــت و تقســیم عادالنه آب 
می توانــد یکــی از موارد مورد نظر باشــد، اما 
کابــل بــه مطرح شــدن این موضــوع چندان 
تمایلــی نــدارد. مازهــی در انتها گفت: باید 
از نــگاه مثبــت بــه ســند همــکاری راهبردی 
میــان ایران و افغانســتان نگاه کــرد که البته 
موانعی هم وجود دارد و این گونه نیست که 
دو کشــور در شــرایطی قــرار بگیرنــد که همه 

مشکات برطرف شود.

گزارش تحلیلی قدس از یک اتفاق مثبت برای دو کشور هم کیش و هم زبان ایران و افغانستان

سند راهبردی همکاری  با همسایه شرقی روی میز

جنــاب آقــای عالمــی از بطالــت زمــان در فضــای مجــازی نــام بردنــد.  س
جامعه شــناس مــا بــرکات فضای مجازی را ننوشــتند. همــه رهبران جهان 
ازاین فضا ســود می برند. مردم ایران هزارســال رشــد کردند. آن قدر شــعور 
برای ملت قائل باشیم که بدانند چگونه انتخاب می کنند. دراین وانفسای 
تنهایی هــا، ایــن دلمشــغولی را کــه رهــاورد دانــش اســت، ارج بگذاریــم. 

9150000032
بــه نظرایــن حقیردرایــن دوره کــه کرونا شــیوع پیــدا کرده اســت و روزانه س

تعداد زیادی از مردم عزیزجهان را از بین می برد، بعد از توکل به خداوند 
متعال و مراقبت های توصیه شده تاکنون، خندیدن یکی از بهترین راه های 
افزایش قدرت سیستم دفاعی بدن می شود که گفته اند: »خنده بر هر درد 

بی درمان دواست.« باتشکر9150000760
 مســئوالن محترم کمی به فکر مســکن ما کارگرهای ســاده باشــید. با س

حقــوق روزی 50هــزار تومــان و اجاره برجی   800هــزار تومان چه خاکی به 
ســرمان بریزیــم؟ اعــام می کنیــد وام مســکن می دهیم رفتــم بانک از من 
فیش حقوقی خواســت، من کارگر بدبخت فیش حقوقی  از کجا بیاورم؟ 

چرا مردم را سرکار می گذارید؟ 09150003861
مجلــس به جــای پرداختن به  مســائل سیاســی بهتراســت بــه فکرحل س

مشکات مردم وگرانی وغیره باشد. 09150005864
ســام چند ســالی است که بدحجابی در سرنشینان خودروها رواج پیدا س

کرده دست آقای پلیس درد نکند که آن ها را متوقف می کند. 09150008349
دولــت فکــری به حال حقوق کارگران بکنــد. با این میزان حقوق چگونه س

زنــده بمانیــم؟! آیــا وقــت آن نیســت کــه مســئوالن کارگــری و دولتمــردان 
جلسه ای برای افزایش حقوق کارگران بگذارند؟ 09150006325

زاکانی در نشست با دانشجویان و اعضای تشکل های دانشجویی:

 الیحه بودجه دولت
 334 هزار میلیارد تومان کسری دارد

نماینــده مردم قــم در مجلس گفت: 
دولــت نمی تواند بگوید من مصوبات 
اباغ شــده را اجــرا نمی کنــم، اتفاقــاً 
مجلــس می تواند بــرای دولت تعیین 

تکلیف کند.
مــردم  نماینــده  فــارس،  گــزارش  بــه 
قــم در مجلــس شــورای اســامی در 
نشســت بــا دانشــجویان و اعضــای 
تشــکل های دانشــجویی این استان، 
گفت: اگر فخری زاده شــهید می شــود، حتماً نفوذ عامل اصلی شــهادت این 
دانشمند است. اگر امروز کشور مشکات اقتصادی دارد، حتماً قدرت طلبی، 

ثروت اندوزی و نفوذ در این موضوع دخیل است.
علیرضا زاکانی تصریح کرد: شــما دانشــجویان می توانید از این فرصت و پیچ 
تاریخــی اســتفاده کنیــد و کشــور را بــرای دهه هــای متمــادی از جریــان نفوذ، 

قدرت طلبی و ثروت اندوزی امن کنید.
زاکانی با اشــاره به نقش آفرینی ویژه مجلس با ارائه طرح  ها و نظارت هایی که 
انجام می دهد، خاطرنشان کرد: دولت نمی تواند بگوید من طرح های اباغ شده 
مجلــس را اجــرا نمی کنم، اتفاقاً مجلس مــی تواند برای دولت تعیین تکلیف 
کند. آقای رئیس جمهور اشتباه می کنند که می گویند مگر مجلس می تواند 

برای دولت تعیین تکلیف کند.
این نماینده مجلس گفت: این 100 هزار تومانی که آقای رئیس جمهور وعده 
داده است و ان شاءهللا هم خواهند داد، این هیچ نسبتی با قانون مجلس به 

منظور تأمین کاالهای اساسی ندارد.
زاکانی تأکید کرد: تمام فاکت هایی که ما امروز داریم می بینیم بخش عمده ای 
از آن مربوط به کسری بودجه دولت است. دولت در سال 98، 196هزار میلیارد 
تومان کسری بودجه و سال 99، 273هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته 
است. برای سال 1400 این بودجه ای که آورده، 334هزار میلیارد تومان کسری 
بودجه دارد. کسری بودجه یعنی چه؟ کسری بودجه یعنی اینکه بین درآمدها 
و هزینه هــا ناتــرازی وجــود دارد و علــت ایــن ناترازی ها بــرای تصمیم گیری های 

سیاسی است.
وی گفــت: مابــه ازای ایــن کار غلط می شــود تولید پول پرقــدرت و افزایش پایه 
پولــی، هفت برابر آن می شــود افزایش نقدینگی، افزایــش هر 10 هزار میلیارد 
از پایه پولی هم می شــود ایجاد 2.5 درصد تورم. می شــود این اتفاقی که برای 
اقتصــاد مــا در ســال 99 افتــاد. حــاال تبعات بودجه 99 ســال 1400 مشــخص 

می شود. بنابراین مجلس می خواهد جلو این مفسده ها را بگیرد.
ایــن نماینــده مجلــس اضافــه کــرد: اینکــه دولــت آقــای روحانــی می گوید 25 
درصد حقوق کارمندان را افزایش می دهیم، بله افزایش می دهند اما از طرفی 
100درصــد در واقــع ارزش پــول ملی را ســقوط می دهند. کارمند بنده خدا، 25 
درصــد اگــر در جیبش بگذارنــد از آن طرف 100 درصــد از جیبش بر می دارند. 

خب چرا ظلم می کنید؟
وی بــا بیــان اینکــه موضوع بورس از آن کاه های گشــادی بود که بر ســرِ مردم 
گذاشــتند، گفت: اینکه بورس باید تقویت بشــود، کاماً حرف درستی است. 
اینکه بورس به عنوان یک جزئی تحت عنوان بازار سرمایه باید مورد دقت قرار 
بگیرد، حرف درســتی اســت، اما اینکه زیرســاخت ها فراهم نیســت و از مردم 
دعوت می کنید که به بورس بیایند و به مردم آموزش هم نمی دهید این ظلم 
در حق مردم است، این یک جنایت بزرگ بود که اتفاق افتاد و بسیاری از مردم 

را به خاک سیاه نشاند.

 بیانیه225 نماینده مجلس 
در محکومیت حماقت اردوغان

225 نماینــده مجلس روز گذشــته با 
انتشار بیانیه ای اقدام رئیس جمهور 
ترکیــه مبنــی بــر خواندن شــعری که 
بــه حاکمیت کشــورمان خدشــه وارد 
مــی کرد را محکوم کردنــد. به گزارش 
در  دهنــوی  محمــد  ســید  ایســنا، 
جلســه علنــی دیروز مجلس شــورای 
اســامی بیانیه نمایندگان را به شرح 
زیــر قرائــت کرد:» ملت عزیــز و غیور 
ایــران! به کارگیــری ادبیــات تفرقه آمیــز رئیس جمهور ترکیه که انتظار ُحســن 
همجــواری و تــاش در جهــت وحــدت جهان اســام و ایجاد صلــح و ثبات در 
منطقــه از ایشــان می رود، بســیار تعجــب برانگیز و غیرپذیرفتنی اســت و به 
شدت آن را محکوم می کنیم. ادبیاتی که یادآور تحمیل داغی جانسوز بر پیکر 
ســرزمین بزرگ ایران و جدایی تحمیلی و ناخواســته بخش مهمی از پاره تن 
ملت ایران بود. اشــعاری که هم ســراینده آن و هم خواننده آن همانا ایرانیان 

عزیز و داغدیده از فراق فوق هستند.
مــا نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی از اســتان های شــمال غــرب و ســایر 
اســتان ها، ضمــن محکومیــت ادبیات تفرقه پراکنانه فــوق و تأکید بر تمامیت 
ارضــی، آبــی و آســمان پاک کشــور بزرگ ایــران و آرمان های انقاب اســامی و 
رهنمودهای ولی امر مسلمین حضرت آیت هللا امام خامنه ای )مدظله العالی( 
و اصول قانون اساسی از جمله اصل 11 به حکم آیه »إِنَّ هذِهِ أُمَّتُُکمْ أُمَّه واِحَده 
ُُّکــمْ فَاعْبُــُدوِن« همــه مســلمانان یک امت هســتند و دولت جمهوری  وَ أَنَــا رَب
اســامی ایران موظف اســت سیاست کلی خود را بر پایه ائتاف و اتحاد ملل 
اسامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی 

و فرهنگی جهان اسام را تحقق بخشد.

احضار سفیر فرانسه و آلمان 
در تهران به وزارت خارجه

در پــی صــدور بیانیــه  روز شــنبه وزارت خارجه 
فرانســه دربــاره روح هللا زم، »فیلیــپ تیــه بــو« 
سفیر فرانســه در تهران بعدازظهر روز گذشته 
بــه وزارت امــور خارجــه احضار شــد. به گزارش 
خبرگزاری ایرنا، دســتیار وزیر و مدیرکل اروپای 
وزارت امــور خارجه در احضار ســفیر فرانســه، 
مراتــب اعتــراض رســمی جمهــوری اســامی 
ایــران بــه این بیانیــه را به وی اباغ کرد. ســفیر 
مقامــات  بــه  را  مراتــب  گفــت  هــم  فرانســه 
کشورش منعکس خواهد کرد. پیش از این نیز 
»هانس اودو موتســل« ســفیر آلمان به وزارت 
امــور خارجــه ایران احضار شــده بــود. مدیرکل 
اروپــای وزارت خارجــه در احضار ســفیر آلمان، 
مندرجــات بیانیه هــای اخیــر اتحادیــه اروپــا و 
آلمــان را قویــاً محکــوم کــرده و آن را بــه عنــوان 
دخالــت در امــور داخلــی ایــران، غیرقابل قبول 
خوانــد. اتحادیــه اروپــا، آلمان و فرانســه در پی 
اعدام روح هللا زم بیانیه های مداخله جویانه ای 
صادر کرده بودند. »روح هللا زم« سرشبکه ضد 
انقاب، لیدر اغتشاشات دی ماه 96 و مؤسس 
و گرداننده رســانه معاند آمدنیوز، ســحرگاه روز 
شنبه 22 آذر ماه به دار مجازات آویخته شد. 

حریرچی: 

 در تزریق واکسن کرونا 
ژن خوب و نورچشمی نداریم

معاون کل وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی گفــت: در تزریــق واکســن کرونــا ژن 
خــوب و نورچشــمی نداریــم و خودمــان جلو 
دوربیــن واکســن کرونــا را می زنیم.بــه گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، دکتر ایرج حریرچی 
بــا ابــراز رضایــت از همــکاری خــوب جمعــی 
اظهــار کــرد: همــه در حوزه ســامت پــای کار 
خوبــی  اجتماعــی  همبســتگی  و  آمده انــد 
ایجاد شده است و صنوف و نیروی انتظامی 
همکاری خوبی دارند و 95 درصد مردم هم از 

ماسک استفاده می کنند.
به گفته حریرچی توصیه های بهداشــتی مانند 
توصیه هــای اخاقــی کهنه نمی شــود و تأثیرش 
از واکســن های مدعــی در دنیــا بیشــتر اســت و 
بــا وجــود آمدن واکســن کرونــا در دنیا همچنان 
توصیــه ما اســتفاده از ماســک، شست وشــوی 
دست ها، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و تجمع 
کمتر است و اگر واکسن هم بیاید این توصیه ها 

کمرنگ نمی شود و از بین نخواهد رفت.
حریرچــی بــا بیــان اینکــه بــرای دورهمی هــای 
شــب یلــدا بســیار هــراس داریم، گفت: شــب 
یلــدا می توانــد زحمــات یکی دو ماهه گذشــته 
ما را خدشه دار کند و رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی در دورهمــی خانوادگــی و رســتوران 
شــوخی و مســخره اســت؛ در شــب یلدا مردم 
می خواهنــد تخمــه بشــکنند، حــرف بزننــد و 
حافــظ بخواننــد و همــه این هــا شــانس ابتا را 

افزایش می دهد.
وی خواهــش کــرد: مــردم شــب یلــدا را مجازی 
کنند؛ چرا که دورهمی ها در شب یلدا می تواند 
بیمــاری را شــعله ور و شــب خاطره انگیــز را بــه 

شبی سیاه تبدیل کند. 
حریرچی گفت: آمریکا برای کمتر از یک ششم 
جمعیــت کشــورش واکســن خریــداری کــرده 
اســت، ترکیه، مصر و امارات واکســن چینی را 
تزریــق می کنند و ما باید ببینیم کدام واکســن 
مؤثــر و کــم عارضه تــر اســت و قــول می دهیــم 
واکســن مورد تأیید ســازمان جهانی بهداشت 

را تأمین کنیم.
وی با بیان اینکه خودمان جلو دوربین واکسن 
کرونا را می زنیم، گفت: مسئوالن و رئیس ستاد 
فرمــان اجرایــی امــام خمینــی)ره( اعــام کردند 
ما برای تزریق واکســن کرونای ایرانی پیشــقدم 
خواهیــم شــد و باید توجه داشــت اگــر اعتماد 
نباشــد، هیچ کدام از این اقدام ها مؤثر نخواهد 
بــود. 4 هــزار منافــق در آلبانی داریم که مطلب 
علیه مردم ایران می زنند و با وجود همه این ها 
برخــی ادعــا خواهنــد کــرد کــه ایــن مســئوالن 

واکسن خارجی یا آب تزریق کرده اند.

 تکذیب خودکشی 
کارگر نیشکر هفت تپه

تکذیــب  بــا  شــوش  شهرســتان  دادســتان 
خودکشــی یکــی از کارگــران شــرکت نیشــکر 
هفت تپه، گفت: فردی که اقدام به خودکشــی 
کــرده هیــچ گونــه رابطه اســتخدامی با شــرکت 
نیشــکر هفت تپــه نداشــته اســت. به گــزارش 
قــدس آنایــن، مصطفی نظــری با بیــان اینکه 
ایــن فــرد کارگــر شــرکت نیشــکر نبوده اســت، 
افــزود: گفتــه می شــود متوفی در گذشــته برای 
کار بــه شــرکت نیشــکر مراجعــه داشــت، امــا 
اســتخدام شــرکت نبود. دادســتان شهرستان 
شــوش در خصوص علت خودکشــی این فرد، 
گفت: براساس تحقیقات صورت گرفته برخی 
اختافات خانوادگی ســبب شده متوفی اقدام 

به خودکشی کند.
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سرلشــکر پاســدار محمد باقــری، رئیس 
ســتاد کل نیروهــای مســلح بــا حضور در 
منزل شــهید محســن فخری زاده نشــان 
درجــه یــک نصــر را کــه از ســوی فرمانده 
معظــم کل قــوا به شــهید دکتر محســن 
فخــری زاده اهــدا شــده بــود، بــه خانــواده 

شهید تقدیم کرد.
بــه گزارش مهر، در این دیدار که فرمانده 
کل ارتش جمهوری اسامی ایران، رئیس 
ســازمان عقیدتی سیاســی وزارت دفاع و 
تعــدادی از معاونــان ســتاد کل نیروهــای 
مســلح نیــز حضــور داشــتند، سرلشــکر 
محمد باقری با بیان اینکه »طی سالیان 
طوالنــی توفیق این را داشــتیم در جریان 
تاش ها و خدمــات ارزنده و فعالیت های 
گرانســنگ تحقیقاتــی و پژوهشــی ایــن 
شــهید واالمقــام در جنبه هــای مختلــف 
علمی و پژوهشــی باشیم«، تصریح کرد: 
شــهید دکتر فخری زاده فردی کم نظیر از 
لحــاظ علمی، اخاقی، ایمانــی و انقابی 
بــود و شــهادت این دانشــمند برجســته 
ضایعــه ای دردناک بــرای جامعه علمی و 

نیروهای مسلح محسوب می شود.
وی افزود: ان شــاءهللا به برکت تاش های 
خالصانه و بی ادعای این شهید واالمقام، 
راه  شــهید  ایــن  همــکاران  و  شــاگردان 
پــر فــروغ ایشــان را ادامــه خواهنــد داد و 
ســنگری را که این شــهید در آن به تولید 
علــم و دانــش می پرداخــت بــا همــت و 

تاش هرچه بیشتر حفظ خواهند کرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با آرزوی 
شــهید  ایــن  بــرای  معنــوی  علوّدرجــات 
واالمقام که همواره موجب ترس و دلهره 

نظام ســلطه و اســتکبار شــده بــود، برای 
خانــواده معظــم شــهید از درگاه خداوند 

سبحان صبر و اجر الهی مسئلت کرد.
اخــاص،  بی ادعایــی،  باقــری ،  سرلشــکر 
گمنامــی و تــاش شــبانه روزی در جهــت 
حفظ و ارتقای امنیت ایران اســامی را از 
جمله ویژگی های بارز این شهید عالیقدر 
معظــم  رهبــر  ویــژه  عنایــت  و  دانســت 
انقاب و فرمانده کل قوا را نسبت به این 
شهید واالمقام، امری مهم و  بسیار ویژه 
توصیــف  و خاطرنشــان کرد: رهبر معظم 
انقــاب بــا اهدای نشــان درجــه یک نصر 
به  این شــهید واالمقــام به پاس خدمات 
و تاش هــای ارزنده شــهید در طول دوران 
پربرکت انقاب اسامی موافقت فرمودند.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح نشــان 
محققــان،  ویــژه  را  نصــر  یــک  درجــه 
پژوهشــگران  و شــخصیت های برجسته 
ملــی کــه جبهه دفاعــی نظام اســامی را 
پشتیبانی و حمایت می کنند، عنوان کرد 

و افــزود: بــر این اســاس فرمانــده کل قوا، 
باالترین رتبه آن را که نشان »درجه یک 
نصــر« اســت، بــرای این شــهید واالمقام 
که عمر ارزشــمند خود را در پشتیبانی و 
حمایت از جبهه انقاب اسامی مبذول 

داشته اند، در نظر گرفتند.
بیــان  در  همچنیــن  باقــری  سرلشــکر 
اهمیــت ســازمان پژوهش و نــوآوری های 
دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح تصریــح کــرد: مراکــز تحقیقاتــی 
اســامی  جمهــوری  ارتــش  در  فراوانــی 
ایران، ســپاه پاســداران انقاب اسامی و 
ســایر نیروهــای مســلح بــه کار و فعالیت 
مشــغولند، امــا ســازمان تحــت مدیریت 
شــهید دکتــر فخــری زاده بــه عنــوان یک 
مجموعــه خــاص و ویــژه بــا  فناوری هــای 
بــاالی دفاعــی بــا جمعــی از محققــان و 
شــایان  خدمــات  موجــب  دانشــمندان، 

توجهی به نیروهای مسلح شده است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان 

کــرد: بی تردیــد مســیر پــر فروغــی را کــه 
دانشمند شهید دکتر فخری زاده در پیش 
گرفته بود، با استحکام، دقت و سرعت هر 

چه بیشتری پیموده خواهد شد.
ایــن  همســر شــهید فخــری زاده نیــز در 
مراســم بــا قدردانی و تجلیــل از عنایات و 
توجهــات ویژه رهبــر و فرمانده معظم کل 
قوا به این شهید هسته ای و دفاعی و بیت 
این شهید، گفت: شهید دکتر فخری زاده 
همــواره خــود را بــه عنــوان ســرباز رهبــر 
معظــم انقــاب معرفــی می کــرد و در ایــن 
ســال ها در آرزوی شــهادت لحظه شماری 
دیریــن  آرزوی  بــه  ســرانجام  و  می کــرد 
خــود دســت یافــت. وی تصریــح کــرد: از 
مسئوالن نظام انتظار دارم به کوری چشم 
بدخواهان و دشمنان این ملت، راه و آرمان 

فخری زاده ها با قدرت ادامه یابد.
نشــان نصــر یکــی از نشــان های افتخــار 
در جمهــوری اســامی ایران اســت که به 
پــاس خدمــات و پشــتیبانی بــه نیروهای 
فعالیت هــای  رزمــی،  در خدمــات  مؤثــر 
پشــتیبانی، ایثارگــران و جانبــازان تعلــق 
چــون  کســانی  بــه  تاکنــون  و  می گیــرد 
رحیم صفــوی  ســیدیحیی  سرلشــکر 
ســپاه، سرلشــکر  پیشــین  کل  فرمانــده 
محمــد باقری رئیس ســتاد کل نیروهای 
مســلح، ســرتیپ جواد عظیمی فر معاون 
مهندسی رزمی و پدافند غیرعامل نیروی 
حســن  حجت االســام  ســپاه،  زمینــی 
روحانی برای مسئولیت ستاد پشتیبانی 
جنگ  و امیر ســرتیپ حســن شاه صفی 
فرمانده پیشین نیروی هوایی ارتش اعطا 

شده است.

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

خانه ملـت

خبـر
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خبـر

با دستور فرمانده معظم کل قوا و توسط سرلشکر پاسدار محمد باقری صورت گرفت

اعطاینشان»درجهیکنصر«بهشهیددکترفخریزاده



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

 همراهی آستان قدس رضوی، کلید موفقیت پروژه های حاشیه شهر مشهد رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای اسالمی شهر مشهد، همراهی و مشارکت آستان قدس 
رضوی را عامل کلیدی در ثمریابی پروژه های حاشیه شهر دانست.رمضانعلی فیضی بزرگ ترین بوستان حاشیه شهر مشهد در شهرک شهید رجایی را یکی از پروژه های در دست اجرا با مشارکت آستان قدس 
رضوی دانست و افزود: برای رفع محرومیت از شهرک های شهید رجایی و شهید باهنر در حال حاضر ۸۵ ریزپروژه و ۱۲ پروژه بزرگ با ۲۴ میلیارد ریال اعتبار با همکاری آستان قدس رضوی در دست اجراست.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r گذری بر فعالیت های متفاوت یک کانون خدمت رضوی  

15 خادمیار معلول در خدمت 700 مددجو
سارا صالحی: معموالً تصوری که 
از جامعــه معلوالن داریم افرادی 
هســتند بــا عصایــی ســفید در 
دســت یا نشســته روی صندلی 
چــرخ دار. با اینکه شــکل زندگی 
بخشــی از اعضــای ایــن جامعــه 
ایــن تصــور همخوانــی دارد،  بــا 
بســیاری از آن هــا توانســته اند با 
کارهای مؤثر و درخور مالحظه ای 

کــه انجــام داده اند، تعریف متفاوتی از قشــر دارای معلولیت به همگان 
نشان دهند.

با همه این حرف ها، اگر بشنویم جمعی از این بروبچه ها با نیت خدمت 
به همنوعان خود، همت کرده اند یک کانون خادمیاری زیر لوای حضرت 
رضا)ع( یک گوشــه این شــهر تأســیس کنند و در این قالب حرکت های 
ارزشــمند و خداپســندانه ای را به ســرانجام برسانند، شــاید باور نکنید. 
برای آشنایی بیشتر با این خادمیاران رضوی و شنیدن جزئیات بیشتری 
از خدمــات کانــون متفاوتشــان، بــه ســراغ زهــرا خندان، مســئول کانون 
خادمیاری معلوالن، با عنوان »متوسلین به حضرت رقیه)س(« رفته ایم.

کانون خادمیاری معلوالن چطور شکل گرفت؟  
هیئــت متوســلین بــه حضــرت رقیــه)س( از ســال ها پیــش در محدوده 
میدان امام حسین)ع( در حال فعالیت بود ولی از سال گذشته، در قالب 
کانون های خدمت رضوی اســتان، مشــغول خدمت رســانی به معلوالن 
است. 15 خادمیار دارای معلولیت جسمی حرکتی در این کانون به صورت 
پیوسته فعال هستند ولی معلوم است که تعداد خادمیاران کانون بیش 
از این حرف هاست. 700 مددجو هم با معلولیت های مختلف زیر پوشش 

خدمات این کانون و خادمیاران ما هستند. 

کانون چه خدماتی به معلوالن ارائه می دهد؟  
خدمات متنوعی را به فراخور حال و مشکالت به معلوالن ارائه می کند. 
فقط باید بود و دید که این عزیزان قادر به انجام چه کارهایی هستند تا 
بتوان باورشان کرد. برای نمونه، در برنامه های غذای نذری، از صفر تا 100 
کارها از خرید و آماده سازی تا آشپزی و توزیع بین خانواده های معلول بر 

عهده خود خادمیاران است.
بــرای نمونــه، در برخــی روزهــا و مناســبت های مذهبــی، بــا طبــخ غذا تا 
شــبی 500 وعده و توزیع بین خانواده های دارای معلول در خدمت این 
عزیزان هستیم. به عالوه، ارائه تسهیالت برای تهیه جهیزیه و تشکیل 
مقدمات زندگی مشترک، معرفی به کار، خرید صندلی چرخ دار، تأمین 
هزینه های بستری، دارویی و درمانی، تهیه و توزیع بسته های معیشتی، 
خرید پوشاک اعم از لباس و کفش، تهیه شیر خشک، برگزاری جشن ها 
و برنامه های مناسبتی، سفرهای زیارتی و سیاحتی در روزهای پیش از 
بیماری و... تنها گوشــه ای از خدمات ارائه  شــده به بچه های معلول زیر 

پوشش این کانون خدمت رضوی است.
 
آستان قدس رضوی در این میان چه نقشی دارد؟   

ناگفته پیداست که معلوالن با مشکالت فراوانی دست  به  گریبان هستند 
و شمار زیادی از این قشر نه  فقط از یک معلولیت، بلکه از چند معلولیت 
رنــج می برنــد. به همین دلیــل، به امکانات خاصی برای تأمین آســایش 
آن ها نیاز است. رفع این کمبودها از عهده خانواده هایشان برنمی آید و به 
توجه و برنامه ریزی مسئوالن ذی ربط نیاز دارد. با همه این احوال، به جز 
همراهی آستان قدس رضوی و کمک های این نهاد به جامعه معلوالن با 
تأسیس این کانون، متأسفانه از سوی نهادها و متولیان دیگر، کمتر به این 
قشر توجه می شود. خادمان آستان قدس رضوی با برنامه های مختلف از 
جمله توزیع اقالم معیشتی و غذای متبرک حضرت رضا)ع( چند نوبت 

در طول سال، بچه ها را مورد لطف و تفقد قرار می دهند.
البتــه بــرای تأمیــن بخشــی از نیازهــای معلــوالن زیر پوشــش کانــون، از 
کمک هــای مردمی و نیکوکاران اســتفاده می کنیم. هــم  اکنون حدود 50 
نیکوکار از مسیرهای مختلف از جمله کانال و صفحه های کانون در فضای 
مجــازی بــا ما مرتبط و کمک حال مددجویان هســتند. معموالً کمک  ها 
رقم های بزرگ و چشمگیری نیست. هر کس به قدر توان و مقدوراتش 
به ما کمک می کند و با توجه به مبالغ جمع آوری   شده و اولویت پرونده ها 
و مشــکالت معلوالن عضو کانون، به رفع آن ها اقدام می شــود، هر چند 
نیازها و کمبودها بیش از این اعداد است. در آخرین اقدام صورت  گرفته 
در روزهای کرونا، در جریان یک پویش، از ســوی نیکوکاران، 13 میلیون 
تومــان بــرای خریــد یک دســتگاه صندلی چرخ دار تخصصــی برای یک 

معلول عضو کانون جمع آوری شد.

بــه نظــر شــما چــرا خادمیــاران معلــول، بــه جای اقشــار دیگر ســراغ   
مددجویان رفته اند؟

فقط یک معلول درد یک معلول را می فهمد. این بچه ها با همه توانایی 
و همین  طور مظلومیتی که دارند، از بسیاری خدمات عمومی از جمله 
خدمــات شــهری، دارویــی و درمانــی و حتــی درک و محبــت اجتماعــی 
محروم اند. خادمیاران معلول این کانون، دردکشــیده و هم درد معلوالن 
هســتند و بهتــر از هــر کســی می تواننــد با این قشــر کم برخــوردار و نیز 
نیکــوکاران بــرای دریافــت کمک های مورد نیازشــان ارتباط برقــرار کنند. 
هیچ  وقت یک فرد سالم نمی تواند درد یک معلول را آن  طور که هست، 
درک کند که بتواند نیازهای او را برآورده کند. یک ویلچرنشین درد یک 
ویلچرنشین را می فهمد. پس تعدادی از این معلوالن که توانایی جسمی و 
یا روحیه قوی تری برای برداشتن باری از دوش این جامعه داشتند، اعالم 

آمادگی کردند و در کسوت خادمیاری مشغول خدمت شدند.

مدیرعامل شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی مطرح کرد

AAC4 ارزآوری 400 هزار دالری با آغاز صادرات
مدیرعامــل شــرکت ســاختمانی بتــن و ماشــین قــدس رضــوی گفــت: 
پیش بینی می شود با آغاز صادرات نسل چهارم بتن سبک هوادار اتوکالو 

شده AAC4 بیش از 400 هزار دالر ارزآوری صورت گیرد.
محمــود عیــدی گفت: عدم تولید این محصول در کشــورهای همســایه 
و منطقه و اینکه برای نخســتین بار در کشــور توســط کارخانه هبلکس 
رضوی تجاری سازی شده است، بنابراین این مجموعه تعیین کننده قیمت 

AAC4 در منطقه خواهد بود.
وی دربــاره گســتره عرضــه و فــروش ایــن محصول خاطرنشــان کرد: این 
محصول در حال حاضر در اســتان خراســان رضوی عرضه می شود، اما 
با توجه به رعایت استانداردهای ملی و بین المللی در تولید آن، پانل های 
تولیدی از کیفیت مناسبی برخوردار بوده و کارخانه قادر به صادرات این 

محصول خواهد بود.
مدیرعامل شــرکت ســاختمانی بتن و ماشین قدس رضوی ادامه داد: با 
توجه به صادرات بلوک های AAC کارخانه هبلکس رضوی به افغانستان، 
عــراق و ازبکســتان، ارســال کاتالــوگ بلوک هــای AAC4 و معرفــی آن به 
مشتریان خارجی در دستور کار برنامه های واحد صادرات مجموعه قرار 

گرفته است.

تولیت آستان قدس رضوی با صدور پیامی به 
مناسبت پنجمین سالگرد شهدای مظلوم زاریا 
نیجریه، ضمن محکوم کردن این جنایت، تأکید 
کرد: مثلث تحجرگرایی، استکبار و صهیونیزم 
در ســده اخیــر، در مقابــل جنبش های اصیل 
اســالمی برخاســته از متن ثقلیــن صف آرایی 
کــرده و دســتان پلیــدش بــه خــون و غــارت و 
کشــتار پیــروان ایــن جنبش هــا آلــوده اســت.
به گزارش آستان نیوز، متن پیام حجت االسالم 

 والمسلمین احمد مروی به شرح زیر است:
بسم هللا رب الشهداء و الصدیقین
قال هللا الحکیم فی محکم کتابه:

َُّهمْ ُسبُلَنَا وَإِنَّ هللاَ لََمَع  َّذِيَن َجاَهدُوا فِينَا لَنَهْدِيَن وَال
الُْمْحِسنِيَن )عنکبوت / 69(

َّذِيَن قُتِلُواْ فِی َسبِيِل هللاِ أَمْوَاتًا بَْل  واَلَ تَْحَسبَنَّ ال
ِِّهمْ یُرْزَقُوَن )آل عمران / 169( أَْحیَاء ِعنَد رَب

از کنــار مضجــع نورانــی علی بن موســی الرضا 
)علیه آالف التحیه و الثناء( به روح پاک تمامی 
شــهیدان، حق جویــان و عدالت طلبــان، به ویژه 
شهدای سربلند زاریا درود می فرستم، از خداوند 
منان علو درجات و غفران برای این ارواح طیبه 
خواســتارم و بــرای ســالمتی و رهایــی روحانــی 
عالی قــدر، شــیخ تقریبــی مظلــوم زاریــا و رهبر 
شیعیان نیجریه – سید ابراهیم زکزاکی – دعا 
می کنــم، دوام و پویایــی ایــن نهضت صلح جو، 
عدالت طلب و حماسه جاویدان این شهیدان را 

از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
تکریم شهدای زاریا از جمله مصادیق تعظیم 
شعائر اسالمی است چراکه شهید و شهادت 
را نزد خداوند منزلتی بس واالست و شهیدان، 
احیاگــران فرهنــگ ایثــار و از خودگذشــتگی، 
ایستادگی و پرچم داران اعتالی توحید و عدالت 
در جامعــه هســتند و شــهیدان همــاره تاریخ، 
در نهاد انســان های پاک  فطرت و ســلیم العقل 

شایسته تحسین و تقدیر بوده و هستند.
در امتداد این مســیر خون پاک شــهدای زاریا، 
نیجریه و جهان فروخفته در خواب و غفلت را 
بــه خــود آورد و آوای جان نــواز عدالت خواهی و 
خداجویی و حق طلبی را در گوش تاریخ به صدا 
درآورد. شهادت پاک سیرتان زاریا، صدای رسای 
حریت، فریاد فتوت، پژواک طنین ندای گوش نواز 
ابراهیــم و آوای روح نواز رســول هللا در دعوت به 
برادری و همدلی را در گوش و جان پیروان ادیان 
ابراهیمی و مذاهب اسالمی نیجریه طنین انداز 
کرد و شکوه عقالنیت، تفاهم مذهبی و وحدت 
ملی را در دیدگان جهانیان به تصویر کشید و 
این چنین بود که در پرتو روح بلند این شهیدان، 
زاریا به نگین آفریقا اعتال یافت و شهادت ایشان 
نقطه عطفی در تاریخ معاصر نیجریه شد.سویه 
دیگر شهادت شهدای زاریا ترجمان تحجرگرایی 
و جمود فکری، خشونت طلبی، انحطاط اخالق و 
ستیز با حقوق بشر کسانی  است که دستشان 
به خون پاک این شهیدان آلوده است و تنها راه 
برخورد با خداجویان پاک ســیرت را در تهدید، 
تخریب، ترور، غارت و استضعاف آنان می دانند، 
چنان که قرآن می فرماید: )وََما نََقُموا مِنُْهمْ إاِلَّ أَنْ 

يُؤْمِنُوا بِاللهِ الَْعزِيزِ الَْحِميدِ( )بروج / 8(. 
لکن اینان بدانند اینک در هزاره سوم از تاریخ 
و اندیشــه بشــری همگان فهمیده انــد که ترور 
و کشــتار، خشــونت و طرد، نشانه های عجز و 

شاهدی استوار بر پیروی از جهل است و هیچ 
مایه فخر و مباهات نیست بلکه لکه ننگی بر 
تاریــخ ســیاه این جریــان اســت و صدالبته که 
پایه های این تفکر و رفتار، همانا سســت و در 
تضــاد بــا عقل ســلیم و فطــرت پاک انســانی 
است و دست انتقام خداوند مقتدر در دفاع 

بــرون  آســتین  از  از مظلومــان 
إِنَّ  کــه:  اســت  کمیــن  در  و 

ََّك لَبِالِمرصادِ )فجر/ 14(. رَب
امید است دولت نیجریه از 
تاریــخ درس عبــرت بگیــرد و 
دســت از کشــتار بی گناهان 

شــیخ  آزادی  بــا  و  بــردارد 
زکزاکی مظلوم، آرامش را 
به امت اســالم و جامعه 
اسالمی نیجریه برگرداند.

روح ایــن جنبش؛ اســالم 
از  پیراســته  و  اعتدالــی 
افراط  و تفریــط، زبان آن؛ 
گفت وگو و تفاهم مذاهب 

اســالمی بــا یکدیگــر و احتراز 
از خشــونت و اقــدام مســلحانه، 

رویکرد آن؛ وحدت و انسجام ملی و 
پرهیز از اختالف و شکاف قومیتی، نژادی 

و مذهبی و خاستگاه آن؛ هزاره اسالم گرایی 
در نیجریه است که اسالم و دیانت آن، ریشه 

در قرن نخست هجری دارد.
تالش این جنبش، بر حاکمیت اسالم و احترام 
به مسلمانان در قوانین نیجریه در کنار پیروان 
دیگــر ادیــان آســمانی، فقرزدایــی از نیجریــه و 
توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی، علی رغم 
ســرمایه عظیم نیجریه در حوزه نفت و منابع 
طبیعی، جایگزینی تفاهم و گفت وگو به  جای 
ترور و تکفیر، کاربســت عقالنیت اجتماعی و 
روحیه تسالم در تعامل با فرق اسالمی، آن را به 
نقطه عطفی در تاریخ اسالم گرایی نیجریه مبدل 
کرده است.از این  رو بر پایه عملکرد اجتماعی و 
بیانات شیخ ابراهیم زکزاکی، مهم ترین مؤلفه های 

این جنبش عبارت اند از:
1. خودآگاهی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در 

سطح ملی و فراملی.
2. عقالنیت وحیانی در نقد و نظر.

3. تعامــل و تفاهــم مذاهب اســالمی: تقریب 
مذاهب بر پایه محورهای مشــترک معرفتی و 
اعتقادی و پرهیز از فرقه گرایی، تکفیر و خشونت.

4. قرآن محوری در اندیشه و راهبرد.
5. محبت اهل بیت)علیهم السالم(.

6. ظلم ستیزی و حق گرایی.
7. همگرایی اجتماعی و انسجام ملی.

8. پرهیز از اقدام مسلحانه.
9. توسعه دانش و معرفت دینی.

10. تعاون و همیاری اجتماعی.
بر پایه این مؤلفه ها، جنبش اسالمی نیجریه 
جریانــی کامــالً برآمــده از درون ملــت بــزرگ و 
مسلمان نیجریه است. نسبت دادن آن به بیرون 
از مرزها نوعی فرافکنی و خالف حکمت است.

ایــن جنبش، از روح اســالم الهام گرفته و کپی 
شده هیچ جریان و انقالبی نیست؛ گرچه الهام 
گرفتــن از انقالب های بــزرگ و عدالت خواهانه 
بشریت و به طور ویژه عاشورا عین حکمت و در 
این جنبش اسالمی مشهود است، اما این امر 
را باید راز اصلی طهارت و سالمت این جنبش 
و اخــالص و شــفقت آن بــرای احیــای اخــالق، 
عدالــت و ظلم ســتیزی جهانی به شــمار آورد.
در درون جهان اسالم؛ یا بی تفاوتی، بی مباالتی 
و همراهی با ظلم اســتکبار علیه جهان اسالم 
اســت و یــا تقابل و برخــورد. در دســته دوم؛ یا 
خشــونت ورزی و تکفیر و افراطی گرایی مبنای 
تغییر و تحول خواهی است، مانند جریان های 
داعــش و بوکوحــرام و القاعــده، کــه بــا روحــی 
مکیاولیستی به نام اسالم، دست به هر جنایتی 
می زنند و دقیقاً در نقطه مقابل جنبش مردم 
شریف و صلح طلب اسالمی نیجریه قرار دارند 

و یا با رهیافتی از عدالت و اخالق و پرهیز از هر 
گونه افراط و تکفیر و خشونت، به دنبال مبارزه 
سیاسی با اشغالگری و ستمگری هستند؛ که 

این جنبش شیخ از بارزترین آن هاست.
بنابراین، جنبش اســالمی نیجریه به رهبری 
شیخ زکزاکی، هیچ تهدیدی علیه منافع ملی 
و مصالح راهبردی ملت و دولت نیجریه 
نبوده و نیســت. شــنیده نشــده این 
جریان کوچک ترین اقدام مسلحانه 
یا تروریستی علیه مخالفان خود 
کرده باشد. این به معنای این 
است که تمام خشونت ها 
علیــه آن،  یکطرفــه بــوده 
اســت. تلفــات انســانی 
همه منحصراً از فرزندان 

این جنبش است.
و  نمادهــا  تخریــب 
جنبــش  کالبدهــای 
اسالمی نیجریه، حسینیه 
بقیه هللا و مراکز تجمع پیروان 
ایــن جنبــش، تــرور و کشــتار 
پیروان جنبش، حبس رهبری 
فکــری جنبش، نقض قوانین 
ملــی و بین المللــی و اتهامــات 
برســاخته و بی اساس، همگی 
نشان از یک هراس و سرکوب 
برنامه ریزی  شده این جنبش از 
ســوی جریانی به  ظاهر مرموز و در 

واقع آشکار برای اهل دقت دارد.
پرســش ایــن اســت کــه؛ چــرا ایــن جریــان بــه 
دنبال سرکوب جنبش اسالمی نیجریه است؟ 
پاسخ آن، ترس و وحشتی است که بر تاروپود 
عنکبوتی این جریان افتاده است. این جریان، 
مثلث تحجرگرایی، استکبار و صهیونیزم است 
که در سده اخیر، در مقابل جنبش های اصیل 
اسالمی برخاسته از متن ثقلین صف آرایی کرده 
و دستان پلیدش به خون و غارت و کشتار پیروان 

این جنبش ها آلوده است. 
فاجعه زاریا، پیشتر از سوی این جریان در قانای 
لبنان، غزه فلسطین، یمن و سوریه تکرار شده 
اســت؛ ولی ره به  جایی نبرده است. مهم ترین 
دالیل ترس از جنبش اسالمی نیجریه و سرکوب 

آن را می توان چنین برشمرد:
1. شــکل گیری یک جامعه ایمانی و خود بنیاد 
برآمده از حرکت اصیل و مردمی بیداری اسالمی 
در سراســر آفریقــا متأثــر از جنبــش اســالمی 
نیجریه، خواب تحجرگرایان و استعمارگران که 
در پی استضعاف فکری و استثمار منابع طبیعی 
مسلمانان هستند را آشفته نموده و سخت آنان 

را نگران کرده است.
2. دعوت جنبش اسالمی به  تقریب و تفاهم و 

پرهیز از خشونت و تکفیر، نقشه شوم جریان 
استکبار صهیونیزم و تحجرگرا را در تفرقه امت 

اسالمی بر هم زده است.
3. گرایــش فزاینده جوانان نیجریه و آفریقا به 
آرمان هــای این جنبش به عنوان پشــتوانه های 
مردمی و اثرگذار آن، لرزه بر اندام مثلث تحجر، 

استکبار و صهیونیزم انداخته است.
4. نگرانی شدید این مثلث، از گسترش فرهنگ 
و آموزه هــای متعالــی، ظلم ســتیز و امیدبخش 

عاشورا و مهدویت در آفریقا و جهان اسالم.
5. ترس از گسترش اندیشه های حیات بخش، 
انقالبی و بی بدیل امام خمینی)ره( به عنوان تنها 
شخصیت مبارز و نستوه جهان اسالم در برابر 

تحجر، استکبار و صهیونیزم.
در پایــان، بــه نظــر می رســد؛ بهتریــن مســیر؛ 
گفت وگوی دولت نیجریه و این جنبش است. 
دولــت بایــد به خوبــی بفهمــد کــه این جنبش 
تهدیدی علیه منافع ملی کشور نبوده و نیست 
و نه  تنها وحدت ملی را نگسسته است؛ بلکه 
روح همگرایی و همبستگی با تمام اقشار ملت را 
مبنای کار خود قرار داده و باید در گفت وگو؛ این 

امر مورد تفاهم قرار گیرد.
همچنیــن در گفت وگــوی دولت و این جنبش 
میلیونــی و بســیار گســترده و کامــالً داخلــی، 
شناخت متقابلی از دو طرف و زمینه هایی برای 
تفاهم و حل این مشکالت پدید خواهد آمد.

باشــد  داشــته  توجــه  بایــد  نیجریــه  دولــت 
آن  بــا  مبــارزه  دنبــال  بــه  ایــن جنبــش،  کــه 
انســانی  نیســت. مطالبــات جنبــش، کامــالً 
فکــری  مبــارزه صرفــاً سیاســی،  و  و جهانــی 
و اجتماعــی بــا نظــام ســلطه جهانــی اســت.

همچنیــن دولت نیجریه، باید توجه داشــته 
جریــان  بزرگ تریــن  کــه  کشــوری  در  باشــد 
تروریســتی آفریقــا یعنــی جریــان بوکوحــرام 
وهمپیمان رسمی داعش، یکه تازی می کند و 
خــون ملــت نیجریه را به  ناحــق و با رهیافت 
تکفیــر و تــرور می ریــزد؛ برخــورد بــا جریانــی 
رفتــاری  مســالمت آمیز،  کامــالً  و  سیاســی 
بخردانــه نیســت بلکــه اقــدام علیــه امنیــت 
می شــود. تلقــی  خودکشــی  نوعــی  و  ملــی 
نیــروی دولــت و قوای امنیتی و نظامی نیجریه 
نباید به جای سرکوب تروریسم بر جریان های 

صلح آمیز و طرفدار منافع ملی مصرف شود.
خداوند همه مظلومان و زجرکشیده های تاریخ 
را نصرت عطا کرده و خواهد کرد که این سنت 
غیر قابل تغییر الهی است و جنبش اسالمی و 
صلح مدار نیجریه و رهبر مظلوم و رنج کشیده آن 
نیز؛ مشمول این سنت خواهند بود، ان شاءهللا.

والسالم علیکم و رحمه هللا
مشهدمقدس / احمد مروی / تولیت آستان 

قدس رضوی

گفت و گو

جهش تولید
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 برف که مشهدالرضا را فرا می گیرد، دل ها روانه صحن و سرای
حضــرت می شــوند. هــر چند به واســطه گســترش فضای 
مجــازی و شــبکه های اجتماعــی، بالفاصلــه همه عکس ها 
و فیلم های سپیدپوشــی حرم شمس الشــموس در اختیار 
مخاطب قرار می گیرد، اما دیدن این صحن و سرا در شرایط 
برفی از نزدیک، حال و هوای دیگری دارد.در این میان، نباید 
زحمات و جهاد خدمت خادمانی را از یاد برد که با شروع 
هــر بــرف و بــاران، بی درنــگ به کفپــوش کردن حــرم رضوی 
می پردازند تا زائرانی که به بارگاه حضرت مشرف می شوند 
دچار مشکل در تردد نشوند.مشاهده فعالیت دسته جمعی 
خدام برای کفپوش کردن صحن و سرای حضرت لذتی کمتر 

از تماشای بارش نعمت های الهی در حرم رضوی ندارد. 

قاب رضوی  

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار استاندار 
خراســان رضوی تأکیــد کرد: رویکرد آســتان 
قــدس همکاری حداکثری با مســئوالن برای 

رفع مشکالت مردم است.
حجت االســالم  والمسلمین احمد مروی در 
دیدار محمدصادق معتمدیان با بیان اینکه 
نعمت خدمتگزاری در نظام جمهوری اسالمی 
توفیقــی بــزرگ اســت، خدمــت بــه زائــران و 
مجــاوران حــرم حضــرت رضــا)ع( را ویژگــی 
منحصربه فرد استان خراسان رضوی دانست، 
اظهار کرد: خدمت در استان خراسان رضوی 
و شهر مقدس مشهد به سبب انتساب به 
امام علی بن موسی الرضا)ع( مزیت و توفیقی 
مضاعف اســت، اینجا هم خدمت به خلق 

خــدا و هم مجاوران و زائران امام هشــتم)ع( 
است که این خود بیانگر ارزش باالی خدمت 
در این شهر و استان بوده که موجب نزدیکی 

به پروردگار و اهل بیت)ع( می شود.
وی بــا اشــاره بــه روحیــه همــکاری و تعامــل 
بسیار خوبی که میان مسئوالن دستگاه های 
مختلف استان خراســان رضوی وجود دارد، 
تصریح کرد: امیدواریم مســئوالن اســتان با 
همیــن روحیــه و انگیــزه، فرصت خدمت به 
مردم را مغتنم بدانند و آستان قدس نیز به 
میزان توان و اختیارات، کمک به مســئوالن 
را بــرای حــل مشــکالت مــردم وظیفــه خــود 

می داند.
حجت االســالم والمســلمین مــروی افــزود: 

آستان قدس بنا بر دستور رهبر معظم انقالب 
و رسالت دینی و مسئولیت اجتماعی که برای 
خود قائل بوده، آماده همکاری با مســئوالن 

برای گره گشایی از مشکالت مردم است.
وی ضمــن اشــاره بــه محدودیت هایــی کــه 
آستان قدس برای رعایت دقیق غبطه وقف 
با آن روبه رو است، ابراز کرد: معتقدیم هیچ 
بن بستی برای همکاری و تعامل بخش های 
مختلف در راســتای رفع مشــکالت اســتان 
وجود ندارد، نمونه آن زمین مناســبی که در 
شــهرک های شــهید رجایــی و باهنر توســط 
آســتان قدس در اختیار شــهرداری و دولت 
قرار داده شد تا با ساخت واحد مسکونی و 
امکانات شــهری بــرای محرومان زمینه حل 

مشکالت حاشیه شهر مشهد را فراهم آورند.
تولیــت آســتان قــدس رضوی با بیــان اینکه 
اعطای زمینی با این مســاحت به مسئوالن 
برای حل مشــکالت مــردم در تاریخ آســتان 
قــدس بی ســابقه بــوده اســت، ادامــه داد: 
همکاری و همراهی مسئوالن در بخش های 
مختلف می تواند شرایط عمران و آبادی بیشتر 
شهر مشهد و توسعه خدمات عام المنفعه را 
در کنار رعایت کامل غبطه وقف فراهم آورد.
حجت االسالم والمسلمین مروی با تأکید بر 
اینکه رویکرد آستان قدس همکاری و تعامل 
حداکثــری بــا مدیریت های شــهری و دولتی 
است، ابراز کرد: اگرچه ارائه خدمات شهری 
جزو وظایف آستان قدس نیست، اما با هدف 

همکاری با مسئوالن و توسعه خدمت رسانی 
به مردم اراضی فراوانی از ســوی این آســتان 
مقدس به طور رایگان در اختیار مدیریت های 
شــهری و دولتــی قــرار داده  شــده اســت کــه 
می توان به پارک ملت مشــهد و پارک ملت 

تهران اشاره کرد.
دیــدار  ایــن  ابتــدای  در  اســت،  گفتنــی 
محمدصادق معتمدیان، اســتاندار خراسان 
رضــوی ضمــن ارائــه گزارشــی از اقدام هــا و 
برنامه های مجموعه متبوع خود، از برنامه ریزی 
برای کاهش مشکالت حاشیه شهر مشهد، 
بافت پیرامون حرم مطهر و توسعه پارکینگ 
برای زائران بارگاه منور امام رضا)ع( خبر داد.

همچنیــن در ایــن جلســه ســیدکمال الدین 
میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی 
از  گزارشــی  رضــوی  خراســان  اســتانداری 
طرح های عمرانی استانداری به ویژه در بافت 

پیرامون حرم مطهر ارائه کرد.

خبر

حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار استاندار خراسان رضوی: 

رویکرد آستان قدس رضوی همکاری حداکثری با مسئوالن برای رفع مشکالت مردم است

اشتیاق خدمت در صحن برفی

عکس ها: مسعود نوذری - محسن رحیمی عنبران / عکس رضوی

تولیت آستان قدس رضوی در پیامی به مناسبت پنجمین سالگرد شهدای مظلوم زاریا درنیجریه و اسارت شیخ ابراهیم 
زکزاکی  از صف آرایی مثلث شوم تحجر، استکبار و صهیونیزم در مقابل جنبش های اصیل اسالمی گفت

سالم بر ابراهیم
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و قاره ای کمرنگ شده است
دکتــر لگنهــاوزن، استادمؤسســه 
امام خمینی)ره(  آموزشی و پژوهشی 
در نشســت تمایزات فلسفه دین 
اســامی با فلسفه دین تحلیلی و 
قاره ای گفــت: امروزه تفاوت میان 
فلســفه دیــن تحلیلــی و قــاره ای 

کمرنگ شده است.
بــه گــزارش مهر در این نشســت 
که به همت قطب علمی فلسفه 
دین و با همکاری برخی مؤسســه های علمی همچون مؤسســه آموزشــی 
و پژوهشــی امام خمینی)ره( و مجمع عالی حکمت اســامی برگزار شــد، 
هر یک از استادان در دو بخش دیدگاه ها و نکات خود را درباره تمایزات 

فلسفه دین اسامی با فلسفه دین تحلیلی و قاره ای بیان کردند.
دکتــر لگنهــاوزن بــه عنوان نخســتین ســخنران این نشســت، در بخش 
نخســت ســخنان خود گفت: به نظر بنده تفاوت بین فلســفه تحلیلی و 
قاره ای امروزه چندان مطرح نیســت و این تفاوت از ابتدا دارای اشــکال 
اساسی بود. فلسفه تحلیلی به یک روش اشاره دارد اما فلسفه قاره ای 
بــه یــک منطقــه جغرافیایی یعنــی قاره اروپا اشــاره می کند. بــا این حال 
هنــوز هــم اختاف هایی مانند ســبکی اســتفاده می کننــد و گرایش های 
مختلفــی کــه بــه وجــود می آید. حــال اگــر بخواهیــم میان فلســفه دین 
تحلیلــی و قــاره ای بــا فلســفه دیــن اســامی تفاوتــی قائل شــویم باز هم 
اشــکال وجــود دارد. وقتــی می گوییــم فلســفه دیــن اســامی مثــل ایــن 
اســت که می گوییم در اســام به طور ضمنی یک فلســفه ای هســت که 
می خواهیــم آن را بــاز کنیم یا می خواهیم درباره موضوع های خاصی که 
درون دیــن اســام هســت بحث کنیــم. اما اگــر بخواهیم در مقایســه با 
فلســفه دین تحلیلی و قاره ای آن فلســفه دین اســامی را به عنوان یک 

گرایش مطرح کنیم چگونه ممکن است؟ 
به نظر بنده طبق پنج محور می توانیم فلسفه دین اسامی داشته باشیم یا 
به تعبیر دیگر فلسفه دین به سبک اسامی داشته باشیم. اول بر اساس 
کتاب شناســی اســت. یعنی بر اساس گرایشی که نویسنده در کتاب دارد. 
اما محور دوم که بیشتر رایج است موضوع است. یعنی بر اساس مباحثی 
که بیشتر در اسام یا سنت های فکری اسام مطرح می شود فلسفه دین 
داشته باشیم. مثاً تحلیل فلسفی درست برای موضوع توحید چیست؟ 
یا معرفت شناسی ضمنی در قرآن چیست؟ تحلیل فلسفی نبوت یا عدل 
الهی چیســت؟ حتی می شــود خاص تر نگاه کرد و به مســائل خاص مثاً 
شیعه پرداخت. تحلیل فلسفی درست از والیت، عصمت، انتظار و مانند 

این موضوعات می تواند فلسفه دین اسامی باشد. 
ســومین محور که می توانیم بر اســاس آن درباره فلســفه دین اســامی 
بحث کنیم، روش شناســی اســت. وقتی فلســفه دین ما از علوم اسامی 
برای خود اســتفاده می کند ما فلســفه دین اســامی داریم که می تواند 
متنــوع باشــد. یعنــی می تــوان از فلســفه مشــاء یــا از فلســفه حکمــت 
متعالیه اســتفاده کرد. حتی می توان از تفســیر اســتفاده کرد. یعنی به 
عنوان روش از روش تفســیری اســتفاده کنیم و مســائل فلسفه دینی را 
بررســی کنیــم. چهارمین محور، محور تاریخ اســت کــه کمتر مورد توجه 
اســت. ایــن محــور در فلســفه قــاره ای بیشــتر مــورد توجه اســت. اینکه 
موضوعــات فلســفه دینــی به چه نحو میان مکاتب فلســفی اســامی یا 
میان اندیشــمندان بزرگ اســامی مورد بحث بوده اســت؟ این می تواند 
محــوری بــرای فلســفه دین اســامی باشــد. اما آنچه بیــش از همه رایج 
اســت و محور پنجم را تشــکیل می دهد، نگاه ایدئولوژیک اســت. یعنی 
آنچه محور بحث در موضوعات فلســفه دینی اســت ایدئولوژیک شود. 
یعنــی فلســفه دینــی مطرح می شــود با ایــن پیش فرض کــه حقیقت در 
اســام پیدا می شــود و یا اینکه حقیقت به نوع برتر آن در اســام یافت 

می شود. این فلسفه دین اسامی خواهد بود.
لگنهــاوزن در ادامــه افزود: اما در اینجا برخی پرســش ها مطرح می شــود. 
یک پرســش این اســت که آیا این پیش فرض های دینی با فلسفه سازگار 
است؟ به نظر بنده بله سازگار است ولی باید این ها تصریح شود و نباید 
صرفاً به صورت پیش فرض بماند یعنی بگوییم با فرض اینکه اسام دین 
صحیــح اســت می خواهیــم برخی مطالب را بحث کنیم. مشــکل دیگری 
که ممکن اســت مطرح شــود این اســت که اگر فرض کنیم اســام یا یک 
دین خاص درست است این منجر به یک حالت جزمی می شود. به نظر 
من ممکن اســت حالت جزمی هم پیش بیاید اما این حتمی نیســت. به 
عاوه گاه الزم است که ما فرض کنیم تعلیمات دینی درست است تا به 
پرســش هایی که برای فردی که این اعتقادات را درســت می داند، مطرح 

می شود، پاسخ دهیم.

گزارش

کرونا موجب شد فلسفه به سراغ مباحث چندرشته ای برود مالک شجاعی جشوقانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نشست »نقش پژوهش های علوم انسانی در 
راهگشایی مسائل فرهنگی« گفت: پرسش این است که فلسفه چقدر می تواند در ساحت فرهنگ کمک کند؟ زیرا بحران ها باید برای انسان ها معنا داشته باشد و باید در منظومه فکری حیات و عمل خود بتوانند 

آن را معنا کنند. کرونا موجب می شود فلسفه از آن رویکرد تک رشته ای فاصله بگیرد و به استقبال مباحث چندرشته ای برود.

بحثی  در  مطهری  مرتضی  شهید  فاطمینژاد   محسن  
ذیل انطباق یا عدم انطباق سرمایه داری و سوسیالیسم با 
اسام می گوید: »سرمایه داری در دنیای امروز یک پدیده نو و 
بی سابقه ای است که دو سه قرن از عمر آن بیشتر نمی گذرد 
و یک پدیده اقتصادی و اجتماعی نو است که محصول 
پیشرفت و ترقی تکنیک جدید است؛ از این رو مستقاً 
آن بحث شود.  از  باید  به عنوان یک مسئله  مستحدث 
فقهای عصر از مسائل بانک، بیمه، چک و سفته به عنوان 
مسائل مستحدث کم و بیش بحث هایی کرده و می کنند 
مستحدثه  مسائل  رئیس  و  رأس  که  ندارند  توجه  ولی 
به  مطهری  شهید  که  توجهی  است«  سرمایه داری  خود 
خود سرمایه داری به عنوان اصلی ترین مسئله مستحدثه 
می دهد، به نظر در میان اندیشمندان علوم انسانی امتداد 
پیدا نکرد. ما در گفت وگو با دکتر سیدجواد میری سعی 
کرده ایم در خصوص نسبتمان با اشکال جدید سرمایه داری 

صحبت کنیم که حاصل آن را در ادامه می خوانید. 

جنابمیری!ماهرروزهباعناوینجدیدیذیلعنوان  
ســرمایهداریمثــاًســرمایهدارینظارتــی،ســرمایهداری
پلتفرمــیوامثالهــمروبــهرومیشــویمکهنشــانمیدهد
سرمایهدارینیزمدامخودشرابهروزکردهومابااشکال
جدیــدیازآنروبــهرومیشــویم.آیاماباانواعجدیدیاز

سرمایهداریروبهروهستیم؟
مــا در جامعــه ایران در دل نظام ســرمایه داری قرار گرفته ایم 
ولی بحث بر ســر این اســت که کدام وجه از ســرمایه داری؟ 
اگــر بخواهیــم بــه طــور دقیــق صورت بندی اش کنیــم با یک 
نوع از سرمایه ســاالری با ســوژه های فئودالیسم یا مبتنی بر 
زمیــن داری و داللــی مواجه هســتیم. به عبارتی مــا در ایران 
ســرمایه داری تولیدی نداریم بلکه بیشــتر به ســمت داللی 
رفته ایم؛ یعنی دولت خود دالل بزرگی اســت و جامعه را به 
سمت داللی و زمین داری برده است. شما نگاه کنید قیمت 
زمین در تهران و بسیاری از شهرها 100 برابر افزایش داشته 
اســت. این به این معناســت که به جای اینکه ســرمایه های 
مردم مولد باشد و به سمت تولید حرکت کند، چون چنین 
امکانی وجود ندارد و سازوکارهای بروکراتیک و تکنوکراتیک 
بــه گونــه ای کــه بایــد در خدمت تولید باشــد شــکل نگرفته 

است، اینجا دیگر کار تولید ارزش پیدا نمی کند.
در بســیاری از نقــاط جهــان که اقتصــاد مولــد دارد، این کار 
اســت کــه تولیــد ارزش می کنــد. بــرای مثــال شــما بازارهای 

مختلــف پیــدا می کنیــد، جنس بهتــر تولید 
می کنیــد و در رقابــت شــرکت می کنید و این 
کار اســت که به شــما ارزش می دهد و تاش 
می کند که سرمایه  شما را باال ببرد. در ایران 
هر چقدر که جلوتر می رویم این کار نیســت 
که تولید مازاد ارزش بکند بلکه داللی است 
و پــول، خــود به یک کاالیی تبدیل شــده که 
هــر کســی بیشــتر از آن دارد، بیشــتر بــرای 
خودش می تواند ارزش تولید کند. اکنون در 
کشــور مــا دولــت بزرگ ترین دالل اســت که 
تولید پول می کند اما تولید کار نمی کند. به 
همین خاطر است که هر دولتی که دوره اش 
تمــام می شــود حجم نقدینگی ایــن قدر باال 
رفتــه اســت کــه دولــت بعــدی را بدهکارتــر 
کــرده و جامعــه را فقیرتــر می کنــد؛ چــرا کــه 
تولیــد مناســبات ارزشــی کــه حاصــل از کار 
باشد را ایجاد نمی کند. در چنین وضعیتی، 
درست است که ما در دل نظام سرمایه داری 
هســتیم ولــی کــدام فــرم از ســرمایه داری؟ 

همیــن مــورد را اگر مطالعه کنیم می توانیم به فرم و ذهنیت 
کنشــگران در ارتبــاط با ســاختارهای اقتصــادی در ایران پی 
ببریم. اکنون یکی از بزرگ ترین جرم ها در ایران زمین خواری 
است. چرا؟ چون تنها چیزی که می تواند تولید ارزش بکند 

و مــن را ثروتمنــد کنــد و پول به حســاب من 
بیاورد، این است که به زمین دست پیدا کنم. 
این نوِع بســیار قدیمی از سرمایه داری است 
که مالکیت را در حصر زمین تعریف می کرده 
اســت یعنــی اگر شــما زمین داشــتید و جزو 
زمیــن داران بزرگ بودید، مالک و ســرمایه دار 
هستید حاال اینکه با این ملک می خواهید 
چه کار کنید و قرار است چه ارزش افزوده ای 
از آن بدســت بیاوریــد، هیچ اهمیتــی ندارد. 
تنها چیزی که مهم است این است که مدام 
ساختمان بسازید و مسیر رودخانه را عوض 
کنید. این نشــان می دهد که نوع ذهنی که 
در ذیل سرمایه داری دارد فکر می کند اصاً 
به دنبال مولد بودن نیست و کار در آن مهم 
نیست. به همین خاطر است که بسیاری از 
مصوباتی که دولت می گوید اقتصاد باید پویا 
و مولد باشــد و مردم به ســمت تولید بروند، 
همه شعار است و اصاً اجرا نمی شود. چرا؟ 
بــرای اینکــه ذهن هایی کــه دارنــد معادالت 
و مناســبات اقتصــادی در کشــور را تعریــف می کنند به این 
نتیجــه رســیده اند که اگر بخواهنــد سرمایه شــان را افزایش 
دهنــد به هیــچ وجه نباید به ســمت کارآفرینی بروند. یعنی 
هزینه کارآفرینی و تولید این قدر باال است که طرف رغبتی به 

آن ندارد. البته این ها در ذیل ساخت رانتی سیاسی تعریف 
شــده اســت که به راحتی می تــوان کاالهــای غیرقانونی وارد 
کرد و ثروتمند شد. این نوع سرمایه داری، سرمایه داری داللی 

و مبتنی بر مفهوم بسیار ابتدایی از مفهوم مالکیت است.

یکیازمناقشــاتیکهذیلبرخیازمصوباتمجلس  
هــموجــودداشــت،همیــناختــافنظرهابرســربحث

مالکیتبود.اینمناقشهراچگونهبایدحلکرد؟
شــما اگــر برویــد و در یک زمینی ســیب زمینی بکارید و بعد 
بخواهید سیب زمینی ها را بیاورید و در شهر بفروشید هیچ 
کس به شما اشکال نمی گیرد و همه نیز با طیب خاطر پول 
می دهند و سیب زمینی را از شما می خرند؛ چرا که می گویند 
ســیب زمینی یک کاالی ضروری اســت که آدم آن را مصرف 
می کنــد و طبیعتــاً بایــد به آن پــول داد. اما اگــر بروید و برای 
نمونه به کسی بگویید که بیا و پول یک کار فرهنگی را بده، 
پــول دادن بــرای این فرد خیلی ســخت اســت. چنین آدمی 
بــا خــودش می گوید که این فرد کاری نکــرده که پول بدهم! 
چون ذهنش را در خدمت گرفته اســت. فهمی که ما از کار 
داریــم، ایــن فهــم اگــر نگویم مــال دوران ابتدایــی فئودالی یا 
پیشــامدرن اســت، شــاید بتوان گفت که از نظر زمانی بین 
دوران فئودالیســم و ســرمایه داری اســت، یعنــی هنــوز وارد 
 Entrepreneurship سرمایه داری نشده است. کارآفرینی یا
در این جامعه جایی ندارد. مارکس می گوید کار جوهر اصلی 
زندگی بشــر اســت و هســتی اجتماعی مبتنی بر آن اســت. 
مــا می گوییــم امام علی)ع( فرموده اســت کــه کار جوهر مرد 
اســت و کار جوهر انســان اســت ولــی اصاً فهمــی از این ها 
نداریم و »کار« اینجا در واقع فقط یک اشتراک لفظی است. 
کار در جامعه امروز جهانی یک معنای بسیار وسیعی پیدا 
کــرده اســت، به عنوان مثال شــما می روید چیــزی را اختراع 
می کنیــد یــا مثــاً ایــده ای از ذهــن شــما تــراوش می کند که 
در قاعــده جدیــد می گوینــد کــه Possenting یا مالکیتش 
مال شماســت. عامه طباطبایی می گوید جامعه ای جامعه 
پیچیده تــری اســت کــه دامنــه  اعتباریاتــش وســیع تر شــده 
باشــد. هــر چقــدر دامنــه اعتباریــات یــک جامعــه وســیع تر 
باشــد، آن جامعه از نظر تکاملی و پیچیدگی و مناســبات در 
یــک مقــام باالتری قرار دارد. جوامع بســیار ســاده و بســیط 
دایــره اعتباریاتشــان نیــز کوچــک اســت. دایــره اعتباریــات 
کوچک، مناســباتش نیز خیلی بســیط اســت.  مالکیت در 
جهــان ســرمایه داری، اعتباریاتــش به شــدت وســیع اســت.

دکترسیدجوادمیریازنسبتماو»سرمایهداریمتأخر«میگوید

فهممااز»کار«و»مالکیت«بهدورانابتداییفئودالیسمبرمیگردد

هنوز مثال هایمان را هم از کتاب شهید صدر می زنیم!
مــا هنــوز مثال هایمــان را هــم از کتــاب شــهید صــدر 
می زنیــم. آقــای الویــری اگــر اشــتباه نکنــم در دهــه 80 
سفیر ما در اسپانیا بود. ایشان می خواست کتابی را به 
همســر پادشاه اسپانیا هدیه بدهد و کتاب »زن« را که 
اســتاد مطهری در دهه 40 نوشــته بود هدیه داده بود. 
فیش نویســی های این کتاب در دهه 30 توســط شهید 
مطهری انجام شده بود. آدم هم وقتی کتابی می نویسد 
از مطالعــات یــک دهــه قبلش اســتفاده می کند یعنی 
ذهــن شــهید مطهری نســبت به این موضــوع در دهه 
20 شکل گرفته بود. شما به همین تناسب نگاه کنید 
کــه ایــران و جهــان در ایــن دهه کجا بوده اســت و دهه 
80 و قرن بیســتم جهان کجاســت. شما اکنون باید 50 

پله جلوتر از مطهری رفته باشید. در حوزه فرهنگ، در 
حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد شما دائماً نمی توانید 
بگویید که شهید صدر این را گفت یا شهید مطهری آن 
را گفت بلکه باید 50 پله حداقل جلوتر رفته باشید ولی 
شــما »بقا بر میت« هســتید و تحولی در ذهن جامعه 
علمی –یعنی حوزه و دانشــگاه- شــکل نگرفته اســت 
تا بتواند با افق جدید مســائل مســتحدثه را حل کند 
و جامعــه را از ایــن حالت ســکون عبور بدهــد و بتواند 
سیاســت گذاری های جدیدی انجــام دهد تا جامعه در 
حالت رکود قرار نگیرد. رخوت حاضر، مسببش مردم و 
جامعه نیستند بلکه از قضا نخبگانی هستند که قدرت 

سیاسی و فرهنگی را در دست گرفته اند.

معرفی کتاب »ایده های بزرگ« نوشته لی کوان یو
اگــر قــرار باشــد در قــرن پانزدهــم شمســی بدانیــم 
شــاخصه حکومــت داری چــه بایــد باشــد یــا کســی 
می خواهــد در ایــران و در هیئــت حاکمــه بــه عنــوان 
مثــال نســخه ای داشــته باشــد و تحولــی در جامعــه 
 ایجــاد کنــد، در ایــن زمینــه کتــاب »ایده هــای بزرگ« 
لی کوان یو خیلی می تواند راهگشا باشد. لی کوان یو 
فردی بود که سنگاپور بسیار عقب مانده ضدتوسعه 
را بــه یکــی از پنــج کشــور مهــم در جهــان بــدل کرد. 
از  امــر حکومــت داری می خواهنــد  در  کــه  کســانی 
صدر تا ذیل موفق باشند دست کم باید یک بار این 
کتــاب را بخواننــد تــا ببیننــد کــه چگونه در کشــورها 
پیــدا  ارتقــا  رفاهشــان  و  می کننــد  پیشــرفت  مــردم 

می کنــد و پــول ملی شــان قوی تر و معتبرتر می شــود 
و چطور مناسباتشــان در جهان ترمیم پیدا می کند. 
نــه اینکــه هر چــه غربی هــا می گویند را قبــول کنیم، 
منظــورم این نیســت. اگر ما می خواهیــم یک ایرانی 
در قرن پانزدهم خورشــیدی داشــته باشیم که دچار 
تاطمات قرن چهاردهم نباشــد اول از همه بیاییم و 
دوباره نگاهی به این قرن که کودتا، اشــغال، نهضت 
شکســت ملــی، دعــوای بیــن روحانیــت و ســلطنت، 
اسقاط سلطنت، انقاب، جنگ و دعواهای سیاسی 
داشــته اســت را نگاه کنیم و بعد به این بیندیشــیم 
کــه در قرن جدید برای ســاختن ایران، ایرانی چطور 
باید باشد و به چه ایده های جدیدی نیازمند است.

یکیازبزرگترین
جرمهادرایران

زمینخواریاست.
چونتنهاچیزیکه
منراثروتمندمیکند
زمیناست.این

سرمایهداریقدیمی
استکهمالکیترا
درحصرزمینتعریف
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بـــــــرش

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1060343(

آگهی تغییرات شرکت عمران گستر الهیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 32753 و شناسه ملی 10380479584 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای نعمت اله ظریف بهانژاد موسوی با کد ملی 941763668. 
به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محمد هادی حسینی سرچشمه با کد ملی 0932941176 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای علی اکبر 
اعتمادی فرد با کد ملی 0940681188 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره - آقای مهدی طالبی بهاباد با کد ملی 0919486134 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره - آقای بهرام صارمی با کد ملی 0941833534 به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره . برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل : چک ، سفته و بروات و عقد عقود اسالمی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضاء متغیر 

رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه 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 )1060344(

آگهی تغییرات شرکت عمران گستر الهیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 32753 و شناسه ملی 10380479584 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,03,27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای ناصر جهانشاهی با کد ملی 3670167153 به 
سمت بازرس اصلی و آقای رضا طالبی به کد ملی 0650914694 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان نعمت اله ظریف بهانژاد 
موسوی با کدملی : 0941763668و محمدهادی حسینی سرچشمه باکدملی: 0932941176 وعلی اکبر اعتمادی فرد با کدملی 0940681188 وآقای 
مهدی طالبی بهاباد به کد ملی 0919486134و آقای بهرام صارمی به کد ملی 0941833534 بعنوان اعضای اصلی هئیت مدیره برای مدت دوسال 

انتخاب شدند. -ترازنامه وصورتهای مالی 1398 مورد تصویب قرار گرفت . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )1060352(

آگهی تغییرات شرکت عمرانی قدرت ایمان کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1326 و شناسه ملی 10480072150 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,08,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای ابوالفضل سلیمانی )کدملی 0919869343( 
به سمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای امین امیری )کدملی 0919348963( به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 3- خانم کبری 
ابراهیمی )کدملی 0653263759 ( به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال تصدی هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی و اوراق 

عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1060360(

آگهی تغییرات شرکت مدیریت هوشمند خدمات یکپارچه شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61349 و شناسه ملی 14006741320 

ملی  شماره  به  نژاد  صالح  بهارسادات  خانم   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,08,29 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
0938734751 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مهناز مطلبی به شماره ملی 0702473952 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و خانم مهدیه مطّلبی به شماره ملی 0702161403 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضاء 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری تنها با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1060362(

آگهی تغییرات شرکت مدیریت هوشمند خدمات یکپارچه شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61349 و شناسه ملی 14006741320 

سادات  بهار  خانم   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,08,29 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ملی  شماره  به  مطلبی  مهدیه  خانم   07022473952 ملی  شماره  به  مطلبی  مهناز  خانم   0938734751 ملی  شماره  به  نژاد  صالح 
0702161403 برای مدت دو سال به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. - آقای عباس کوهی به شماره ملی 0943962196 
به سمت بازرس اصلی آقای مجید مدبر به شماره ملی 4609795388 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال1398 مورد تصویب قرار گرفت. 
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آگهی تغییرات شرکت عمرانی قدرت ایمان 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کویر 

1326 و شناسه ملی 10480072150 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ذیل  تصمیمات   1399,08,05 مورخ  العاده  فوق 
اتخاذ شد : 1 - آقای ابوالفضل سلیمانی )کدملی 
)کدملی  امیری  امین  آقای   -  )0919869343
0919348963( - خانم کبری ابراهیمی )کدملی 
مدیره  هیئت  اعضای  سمت  به   )  0653263759
به مدت دو سال هیئت مدیره انتخاب گردیدند

 2- موسسه آئین پژوهان ایرانیان به سمت بازرس 
اصلی و خانم سودابه بیجاری به سمت بازرس علی 
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )1060356(
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آگهی تغییرات شرکت توسعه و آینده الهیه 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 39121 

و شناسه ملی 10380548440 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,05,09 مورخ 
آقای ناصر جهانشاهی با کد ملی 3670167153 به 
سمت بازرس اصلی و آقای رضا طالبی به کدملی 
0650914694به سمت بازرس علی البدل برای 
روزنامه   . گردیدند  انتخاب  مالی  یکسال  مدت 
های آگهی  درج  جهت  قدس  کثیراالنتشار 

 شرکت تعیین گردید . ترازنامه و صورتهای مالی 
1398 به تصویب رسید.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1060341(
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راهسازی  ساختمانی  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  شرق  راه  کیهان 

ثبت 774 و شناسه ملی 10380092465 

مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1399,08,05 مورخ 
کلیه  مدیره  -هیئت   : شد  اتخاذ 
اختیارات بند 1 تا 19 ماده 39 اساسنامه 

را به مدیرعامل تفویض نمود .  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری گناباد )1060354(
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 بهترین عمل 
بندگی و تواضع در پیشگاه خداوند است

آیت هللا محمدباقر تحریری، در جلســه هفتگی درس اخالق که در مدرســه 
علمیه معیر برگزار شد، اظهار کرد: انسان برای اینکه بتواند مسیر کمال را طی 
کند موظف است در عالم دنیا به انجام اعمال و رفتار نیک بپردازد. وی با بیان 
اینکه انسان به صورت فطری اعمال و رفتار نیک را دوست دارد و هر کجا خوبی 
باشد به آن توجه می کند، ادامه داد: گاهی همین انسان می خواهد این خوبی ها 
آشکار شود و رشد پیدا کند از این جهت یکی از اموری که در این مسیر پیدا 
می شود، مدح و ستایش است؛ انسان وقتی کار نیکی انجام می دهد و مدح 
می شود باید مراقب باشد که گرفتار غرور و تکبر نشود و هرگز تصور نکند که 
این عمل نیک به صورت کامل از سوی خودش صادر شده و ماندگار خواهد 
بود. وی افزود: آن کسی به طور مطلق سزاوار مدح شدن است که کماالت از 
خودش باشد و زدوده نشود؛ خداوند متعال منشأ کماالت بوده و انسان ها کمال 
خودشان را از او دارند. اولیای الهی لحظه ای کماالت وجودی خودشان را از آن 

خود نمی دانند برای همین هرگز گرفتار غرور و وسوسه نفس نمی شوند.
این استاد اخالق ادامه داد: انسان زمانی که 
مورد مدح و ستایش قرار می گیرد باید توجه 
داشته باشد که آن عمل نیک است که 
مدح می شود و انتساب به شخص نوعی 
تفضل از سوی خداوند متعال بوده که باید 
شــکر الهی را به جای آورد؛ کســی هم که 
دیگری را مدح می کند باید این عمل را برای 
رضای خداوند انجام دهد و بداند که خداوند 
خوبی هــا را دوســت دارد و مــدح می کند.
آیــت هللا تحریــری در پایان بــا تأکید بر 
اینکه بهترین عمل، بندگی و تواضع 
در پیشــگاه خداونــد متعال اســت، 
خاطرنشــان کــرد: انســان مؤمــن 
همــه  می کنــد  تــالش  همــواره 
کارهایش بر اساس شاخص های 
ایمانــی باشــد تــا آن کار، نقش 

الهی پیدا کند.

استاد قائمی نیا در نشست »توحید وجودی و متافیزیکی در احادیث عیون اخبارالرضا)ع(«:    

کلیدی ترین مفهوم درباره توحید روایت های وجه خداست
کتاب »قبیله نخع در تاریخ 

اسالم« منتشر شد
کتاب »قبیله نخع در تاریخ اسالم و تشیع تا 
پایان قرن سوم هجری« به همت پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اســالمی منتشــر شــد. این 
کتــاب بــه قلــم اصغــر منتظرالقائــم و مریم 

سعیدیان تدوین شده است.
در ایــن اثــر، جایــگاه و نقش قبیلــه نخع در 
تحوالت تاریخ اســالم و تشــیع در ســه قرن 
نخست هجری و نقش آنان در دگرگونی های 
اجتماعی و ارتباط آنان با اهل بیت)ع( بررسی 
شده و تالش می کند تا حرکت تاریخی این 

قبیله و فراز و فرود آن را تحلیل نماید. 
این قبیله که یکی از شاخه های قبیله بزرگ 
مذحــج بــه شــمار مــی رود، در دگرگونی های 
تاریخ اسالم مشارکتی فعال و مؤثر داشت؛ 
قبیله نخع با فراگیری علوم اسالمی توانست 
میراثی عظیم از علوم دینی را در تاریخ علوم 
اســالمی و در خدمــت بــه تشــیع و مکتــب 
اهــل بیــت)ع( بــر جــای بگــذارد. چهره های 
برجســته ای از افــراد ایــن قبیلــه در تحوالت 
سیاسی صدر اسالم نقش آفریدند و بسیاری 
از آن ها از هواداران اهل بیت)ع( بودند؛ مالک 
اشــتر و کمیل بن زیاد نمونه هایی از ایشــان 
هستند که در تحوالت عصر امیرالمؤمنین)ع( 

حضور جدی داشتند. 
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صندوق حمایت از فعاالن قرآنی راه اندازی می شود  حجت االسالم سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در حاشیه چهل و  سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، از راه اندازی 
صندوق حمایت از فعاالن قرآنی خبر داد و گفت: این صندوق از محل صرفه جویی در مسابقات غیرحضوری تشکیل خواهد شد. وی با بیان اینکه ما این صندوق را شکل می دهیم و سعی می کنیم به ظرفیتش بیفزاییم 

تا خدماتش به فعاالن قرآنی ارائه شود، افزود: سازمان اوقاف و امور خیریه، حمایتگر فعالیت های قرآنی است و از تالش های مردم در این زمینه قدردانی می کند.

حجت االسالم دکتر علیرضا قائمی نیا، در نشست »توحید 
وجودی و متافیزیکی در احادیث عیون اخبارالرضا)ع(« که از 
سوی دفتر نمایندگی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضوی در قم برگزار شد، با بیان اینکه در کتاب های علما توحید 
به نظری، عملی، ذات، صفات و... تقسیم می شود، افزود: تمام 
این موارد در قسم توحید متافیزیکی می گنجند، ولی آیات و 
روایت ها عمدتاً ناظر به توحید وجودی هستند و چیزی که 

قوام دینداری به آن است، توحید وجودی است.
بــه گــزارش اداره روابط عمومی و بین الملل بنیاد پژوهش های 
اســالمی آستان قدس رضوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
فرهنــگ و اندیشــه اســالمی اظهــار کــرد: کلیدی ترین مفهوم 
در قــرآن و روایت هــا به ویــژه روایت های رضــوی درباره توحید، 
روایت هــای وجه خداســت کــه در تحقیقات محققــان به آن 
چندان توجه نشده است، ولی شیخ صدوق  تشخیص بسیار 

باالیی داشته و به آن پرداخته است.
وی تصریح کرد: مشکل اصلی تمدن امروز این است که رابطه 
انســان امروز با فناوری که باید رابطه »داشــتن« باشــد، رابطه 
»شدن« شده است. حتی با خدا هم می توانیم رابطه داشتن 
و شدن داشته باشیم؛ یعنی رابطه محو شدن و وجودی و در 
متــن زندگــی با او داشــته باشــیم و نه صرفاً مفهومــی از خدا 
که رابطه داشتن خداست. رابطه وجودی رابطه حیاتی و زنده 
انسان با چیزی است که در این صورت آن چیز در کانون توجه 
او هســت، ولی گاهی بحث فلســفی و علمی در مورد چیزی 
می کنــد که ایــن رابطه غیرزنده، مفهومی و غایبانه اســت. در 
فقه، کالم، فلســفه، عرفان نظری و... از تجلیات خدا، وحدت 
وجود و احکام خدا و اثبات خدا و صفات او سخن می گوییم؛ 
پس رابطه ما تحلیلی، غایبانه و غیرزنده اســت؛ در حالی که 
رابطه تکلم موسی)ع( با خدا در کوه طور رابطه زنده و پویا بود.

عضــو هیئــت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســالمی 
تصریح کرد: مواجهه با خدا و معرفت وجودی ممکن اســت 
اختیاری و توأم با تأمل از ســوی انســان باشــد، ولی گاهی این 
تأمــل ناشــی از مشــکالتی اســت کــه انســان در زندگــی پیدا 
می کند؛ بنابراین حیثیت التفاتی همیشه اختیاری نیست و 
گاهی برنامه ریزی الهی اســت که انســان را به ســمت خودش 
برگرداند. اگر هزاران برهان بر وجود خدا بیاوریم یا توحید ذاتی 
و صفات و... را اثبات کنیم، ولی در متن زندگی رابطه »وَّجهُت 
وَجهی« صورت نگیرد، هنوز توحید وجودی در انسان محقق 

نشده و موحد به معنای واقعی نیست.
قائمی نیا افزود: در اسالم روابط وجودی خاص با خدا پذیرفته 

شده که متن دین را تشکیل می دهند و این روابط 
تشــکیکی و دارای حــد نصــاب اســت. در ادعیــه، 
روایــات و آیات به اقســام مختلف توحید وجودی 
و جهت گیــری انســان بــه خــدا اشــاره و تشــریح 
شده است؛ مثالً صحیفه سجادیه، بسط توحید 

وجودی است.
وی بــا بیــان اینکــه در دوره امــام رضــا)ع( مباحث 
متافیزیکــی قــوت گرفتــه بــود، ولــی نگیــن اصلی 
روایت های امام)ع( به خصوص در عیون مباحث 
توحیدی اســت، ادامــه داد: روایت هــای منقول از 
امــام رضــا)ع( در عیون و کتاب های دیگر در زمینه 
توحید ســه گونه اســت؛ دسته ای قابل تفسیر به 
صــورت وجــودی و متافیزیکی اســت؛ دســته دوم 
روایت هایی هســتند کــه باید متافیزیکی تحلیل 
شوند و دسته سوم فقط وجودی تحلیل می شوند.
این اســتاد حوزه و دانشــگاه اضافه کرد: در باب ۱۱ 

َّهَ اَللهَ بَِخلْقِهِ  عیون اخبارالرضا)ع( روایت آمده است که »َمنْ َشب
فَُهوَ مُْشرٌِك...«؛ این روایت در مورد تشبیه مخلوقات به حق 
تعالی بحث کرده است؛ معتقدم می توانیم تفسیر وجودی از 
آن داشته باشیم؛  زیرا نخستین مانع بر سر توحید این است 
که انسان خدا را مانند رئیس، دوست و خانواده خود ببیند؛ 
بنابراین حرکت توحیدی در زندگی از حفظ تمایزات و فاصله ها 

شکل می گیرد. 

عضــو هیئت علمــی پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشــه اســالمی با بیان اینکــه کلمه وجه 
در روایت هــای امــام رضــا)ع( و روایت هایــی 
مانند »أنا وجه هللا« و... تکرار شده است، 
اظهار کرد: به نظرم کلید توحید وجودی در 
قرآن و روایت ها همین واژه وجه است؛ این 
کلمــه هــم در نزد فالســفه و علما تفســیر 
متافیزیکــی شــده اســت؛ زیرا برخــی آن را 
ذات و برخــی صفــات خــدا معنــا کرده اند 
کــه تفســیر متافیزیک درســتی نیســت. 
قائمی نیــا تصریح کرد: کلمــه وجه در لغت 
به معنای صورت اســت، ولی نشــانه کانون 
توجه است؛ مثالً ممکن است ما چیزی را 
در کانون توجه قرار دهیم، ولی به سمت آن 
نگاه نکنیم؛ وجه جهت گیری وجودی انسان 
را نشــان می دهد؛ »وجهُت وجهی« یعنی 
اســاس اســالم توجیه وجه اســت که بنده آن را توحید توجهی 
می نامم. گاهی انسان دائماً خدا را جلو چشم قرار می دهد، ولی 
گاهی قصد دارد خدا دائماً متوجه او باشــد که نام این توحید 
وجهی است که باالتر از توحید توجهی است، در توحید وجهی 
انسان به جایی می رسد که همانند ائمه)ع( وجه هللا می شود؛ 
بنابراین وقتی ما متوجه اهل بیت)ع( می شویم هم در حقیقت 

به وجه الهی می نگریم، زیرا آن ها در کانون توجه خدا هستند.

در دوره امام رضا)ع( 
مباحث متافیزیکی 
قوت گرفته بود، ولی 

نگین اصلی روایت های 
امام)ع( به خصوص 
در عیون مباحث 

توحیدی است

بـــــــرش

همایش ملی »فلسفه دین اسالمی« برگزار می شود
قطب علمی فلســفه دین اســالمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به 
مناسبت روز جهانی فلسفه و همزمان با هفته پژوهش، همایش ملی فلسفه 
دین اسالمی را به صورت مجازی برگزار می کند. این همایش با پیام تصویری 
حضــرت آیــت هللا جــوادی آملــی آغاز شــده و در ادامه با ســخنرانی آیت هللا 
علی اکبر رشاد، حجت االسالم دکتر علیرضا قائمی نیا و حجت االسالم دکتر 
ابوالفضل ساجدی و ارائه مقاالت علمی در حوزه فلسفه دین اسالمی ادامه 

خواهد داشت.
همچنین پیش از برگزاری این همایش ملی، سه پیش نشست علمی با عناوین 
»چیستی و امکان فلسفه دین اسالمی«، »مؤلفه ها و شاخصه های فلسفه دین 
اسالمی« و »تمایزات فلسفه دین اسالمی با فلسفه دین تحلیلی و قاره ای« برگزار 
 شده است. همایش ملی فلسفه دین اسالمی، روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه۱۳۹۹ 
از ســاعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ به صورت مجازی برگزار خواهد شــد و همزمان به 
صــورت پخــش زنــده در صفحات آپارات و اینســتاگرام پژوهشــگاه فرهنگ و 

اندیشه اسالمی قابل پیگیری خواهد بود.

»آگهي موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي«

برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي قاین تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان واقع در بخش 11 قاینات به 

شرح ذیل محرز گردیده است:
بخش 11 قاینات
قطعات شهر قاین

1-رای صادره ش��ماره 139960308002000820 کالسه 1399114408002000031 بنفع آقای 
احمد عالمی  فرزند علی محمد  به شماره شناسنامه 2968  کدملی 0889857458 صادره قاین  در 
ششدانگ یكباب مغازه  به مساحت 26/54 مترمربع درقسمتی از پالک 205- اصلی خریداری  از محل 

مالكيت نيم دانگ مشاع متقاضی و نيم دانگ مجهول  به نشانی خيابان امام خمينی )ره(
2-رای صادره ش��ماره 139960308002000823 کالسه 1398114408002000008 بنفع آقای 
حس��ين حق بين  فرزند ابراهيم  به ش��ماره شناس��نامه 537  کدمل��ی 088569734  صادره قاین  
ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 40 /37 مترمربع درقسمتی از پالک 790- اصلی خریداری  از 

محل مالكيت فاطمه سنگی  به نشانی خيابان جانبازان
3-رای صادره ش��ماره 139960308002000819 کالسه 1399114408002000038 بنفع آقای 
جواد بنيابادی فرزند محمد رضا  به ش��ماره شناس��نامه 088407115  کدملی 088407115 صادره 
قاین  ششدانگ یكباب منزل به مساحت 183/35 مترمربع درقسمتی از پالک 1001- اصلی خریداری  

از محل مالكيت حسن طویلی به نشانی خيابان جانبازان
 4-رای ص��ادره ش��ماره 139960308002000737 کالس��ه 1395114408002000082 بنف��ع 
خان��م زهرا حاجی زاده فرزند غالمعلی به ش��ماره شناس��نامه 120 کدمل��ی 0889025274 صادره 
قاین  ششدانگ یكباب منزل مسكونی به مساحت 147/75 مترمربع درقسمتی از پالک 1040 اصلی 

خریداری  از محل مالكيت حاج زین العابدین عابدینی به نشانی خيابان جانبازان  
5-رای ش��ماره 139960308002000738 کالسه 139811440800200038 بنفع خانم شهربانو 
جره فرزند حاجی مختار به ش��ماره شناسنامه 90 کد ملی 0888922779 صادره قاین در سه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یكباب مغازه  به مس��احت 28/53 متر مربع از محل مالكيت مشاعی خودش در 

قسمتی از پالک 1105 الی 1107 اصلی به نشانی خيابان امام
6-رای ش��ماره 139960308002000975 کالسه 139611440800200027 بنفع آقای غالمرضا 
معينی فرزند زین العابدین به شماره شناسنامه 134 کد ملی 0888963920 صادره قاین در ششدانگ 
یكباب منزل گلی  به مساحت 140/20 متر مربع از محل مالكيت آقای علی فالحت در قسمتی از پالک 

1243-اصلی به نشانی خيابان بزرگمهر ابوالمفاخر 6 
قطعات مفروزه مزرعه کهناب پالک 1266 اصلی

7-رای صادره ش��ماره 139960308002000981 کالسه 139811440800200056بنفع حميده 
فالحت فرزند حس��ن به شناسنامه ش��ماره 925 کد ملی 0889070288 صادره قاین  در ششدانگ 
قس��متی از یكباب منزل به مساحت 4/74 مترمربع خریداری از محل مالكيت رمضان رمضانی مقدم 

ردیف 21سهام آب قنات کهناب
قطعه مفروزه مزرعه جعفر آباد  پالک 1268- اصلی  

8-رای صادره ش��ماره 139960308002000821 کالسه 1398114408002000020 بنفع خانم 
رقيه نادی فرزند شير علی  به شماره شناسنامه 434 کدملی 0651608260  صادره قاین  ششدانگ 
یكباب منزل و س��راچه متصل  به مس��احت 212/16 مترمربع درقسمتی از پالک 662 فرعی از 250 
فرعی از 1268  اصلی خریداری  از محل مالكيت محمد کلوخ کلوخی و مالكيت مش��اعی خودش به 

نشانی قاین خيابان کمال 10    
قطعه مفروزه مزرعه شاهيک  پالک 1269- اصلی

9-رای صادره ش��ماره 139960308002000777 کالسه 1399114408002000042 بنفع خانم 
مرضيه ترغيبی فرزند محمد علی  به ش��ماره شناسنامه 2261  کدملی 0889850380 صادره قاین  
شش��دانگ یک قطعه محوطه مزروعی مشجر  به مس��احت 971/60 مترمربع درقسمتی از پالک 79 

فرعی خریداری  از محل مالكيت سهام مجهول به نشانی روستای شاهيک
10-رای صادره شماره 139960308002000822 کالسه 1399114408002000018 بنفع خانم 
عصمت تقی زاده فرزند محمد به شماره شناسنامه 199  کدملی 0888986904 صادره قاین  ششدانگ 
یک قطعه زمين مزروعی به مساحت 1184/10 مترمربع درقسمتی از پالک 640 فرعی خریداری  از 

محل مالكيت خانم فاطمه نبئی و قسمتی از محل سهام مجهول پالک به نشانی مزرعه شاهيک
11-رای صادره شماره 139960308002000791 کالسه 1398114408002000058 بنفع آقای 
محمد رضا خانی فرزند ابراهيم به شماره شناسنامه 177  کدملی 0889028192 صادره قاین  ششدانگ 
یک قطعه زمين مزروعی به مساحت 910/50 مترمربع در تمامی از پالک 1792 فرعی خریداری  از 

محل مالكيت پنج سهم مشاع متقاضی و پنج سهم مجهول پالک به نشانی مزرعه شاهيک
12-رای صادره شماره 139960308002000715 کالسه 1398114408002000042 بنفع آقای 
خانم معصومه ساالری فرزند ابراهيم  به شماره شناسنامه 0  کدملی 0880049464 صادره قاین  در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمين مزروعی به مساحت 1812 مترمربع تمامی پالک 2002 

فرعی خریداری  از محل مالكيت محمد حسين ساالری به نشانی روستای شاهيک
قطعات مفروزه مزرعه ابوالخيری پالک 1270 اصلی 

13-رای صادره شماره 139960308002000633 کالسه1395114408002000039 بنفع آقای 
س��يد ابوطالب صدر قاینی فرزند سيد محمد علی به شماره شناسنامه 338 کدملی 0889041113 
صادره قاین  در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1369/95 متر مربع در قسمتی از پالک 371 فرعی 

از محل مالكيت حاج شریف جعفری 

14-رای صادره ش��ماره 139960308002000634 کالسه 139511440800200040 بنفع آقای 
سيد مهدی صدر قاینی فرزند سيد اسمعيل به شماره شناسنامه 5687 کد ملی 0888245874 صادره 
قاین درششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1487 متر مربع در قسمتی از پالک 371 فرعی از محل 

مالكيت حاجی شریف جعفری
15-رای صادره شماره 139960308002000694 کالسه 1392114408002000169 بنفع آقای 
س��يد جعفر عنبری فرزند سيد جواد به شماره شناسنامه 21  کدملی 088965192 صادره قاین  در 
ششدانگ یک قطعه زمين مزروعی به مساحت 802/20 متر مربع در قسمتی از پالک 674 فرعی از 

محل مالكيت مشاعی خودش
16-رای صادره ش��ماره 139960308002000653کالسه 1396114408002000084 بنفع آقای 
جواد شير داد بهلولی فرزند علی محمد به شماره شناسنامه 918 کد ملی 0889081336 صادره قاین 
در ششدانگ یک قطعه زمين بدون هر گونه مستحدثات به مساحت 157/90 مترمربع در قسمتی از 

پالک 739 فرعی از محل مالكيت سيد حسين حایری 
قطعات مفروزه مزرعه زبر  پالک 1583-اصلی

17-رای صادره شماره 139960308002000778کالسه 1392114408002000178 بنفع آقای 
سيد سجاد صدیقی فرزند سيد محمد به شماره شناسنامه 0 کد ملی 0880219912 صادره قاین در 
شش��دانگ یک قطعه باغ مشتمل برساختمان به مساحت 932/50 مترمربع در قسمتی از پالک 15 

فرعی از محل مالكيت مشاعی خود متقاضی و سهام مجهول به نشانی باغستان زبر  
قطعات مفروزه مزرعه قدی پالک 1587 اصلی

18-رای صادره ش��ماره 139960308002000783 کالسه 139911440800200025 بنفع علی 
قلی زاده به شماره شناسنامه 23 کد ملی 0889961263 فرزند غضنفر صادره قاینات در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 93/44 متر مربع در قسمتی از پالک 66 فرعی ازمحل سهام مجهول پالک

19-رای صادره ش��ماره 139960308002000433 و اصالحی شماره139960308002000773 
کالسه1398114408002000010 بنفع سيد ابراهيم ترایی فرزند سيد محمد به شماره شناسنامه 
6939 ک��د مل��ی 0888257422 صادره قاین در شش��دانگ یک قطعه  زمين مزروعی به مس��احت 

323.50  قسمتی از پالک 237 فرعی از محل مالكيت سيد محمد ترابی واقع در مزرعه قدی
20-رای صادره شماره 139960308002000974 کالسه1399114408002000081 بنفع آقای 
حسن شكفته فرزند علی به شماره شناسنامه 473 کد ملی 0889042462 صادره قاین در ششدانگ 
یک قطعه  زمين مزروعی به مساحت 1750 در قسمتی از پالک 487  فرعی از محل مالكيت حسين 

شاملو عيد گاهی واقع در مزرعه قدی
لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح فوق به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهي مي شود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند. مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات اسناد مالكيت صادر خواهد شد. آ-9909808
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/24  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/10       
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی  برابر رای شماره 9960327008000275 مورخ 99/06/25 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانيه تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای حميد قربانی فرزند علی بشماره شناسنامه 0013565060 کد ملی 0013565060 صادره 
از تهران ششدانگ یک باب عمارت تحت پالک 4605 فرعی از 445 فرعی از 64 اصلی به مساحت 163/35 مترمربع 
واقع در سلطانيه خریداری از مالک رسمی آقای حاج آقا جعفری فرزند علی و سيد احمد صفوی فرزند حبيب و بيوک 

آقا ميری فرزند سيد محمد و سيد صادق صفوی فرزند علی نقی و مير طاهر صفوی فرزند باقر محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. آ-9909815
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/09/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/10/06

اصغر بيگدلی - رئيس ثبت اسناد و امالک     

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9901161
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9901161 خانم س��كينه خاتون طاهری نام پدر: طاهر تاریخ تولد: 1354/06/09 
ش��ماره ملی: 5228940448 ش��ماره شناسنامه: 1745 به استناد سند ازدواج: ش��ماره سند: 11481 تاریخ سند: 
1395/07/10 دفترخانه ازدواج ش��ماره 4 و طالق ش��ماره 18 شهر مشهد استان خراسان رضوی اجرائيه ای جهت 
وصول مهریه به تعداد شصت عدد سكه طالی تمام بهار آزادی عليه: ورثه مرحوم حبيب صولتی به شماره شناسنامه 
2439 و ش��ماره ملی 0934865973 )1- س��مانه صولتی نام پدر: حبيب تاریخ تولد: 1363/07/22 ش��ماره ملی: 
0941109161 شماره شناسنامه: 3422 و 2- سميرا صولتی نام پدر: حبيب تاریخ تولد: 1366/05/22 شماره ملی: 
0946837325 شماره شناسنامه: 6853( که پس از ابالغ اجرائيه به ورثه و گواهی صحت، حسب درخواست بستانكار 
به شماره وارده 4480- 1399/03/17 مبنی بر توقيف خودرو متعلق به مدیون در قبال 6 عدد سكه تمام بهار آزادی 
خودرو سواری پژو 206 آریان مدل 1388 به شماره انتظامی 831 س 22 ایران 74 متعلق به مدیون بازداشت که 
توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق گزارش کارشناس رسمی بشماره وارده 28296- 1399/04/30 

به شرح ذیل اعالم گردید:

در خصوص ارزیابی یكدستگاه خودروی سواری پژو 206 صندوق دار آریان مدل 1388 سفيد روغنی به شماره پالک 
831 س 22 ایران 74 و شماره موتور 13387009299 و شاسی J 259360 به آدرس مشهد معلم 72 ميالن اول 
پالک 58 مراجعه و از خودرو فوق بازدید گردید. در وضعيت فعلی کليه شيشه ها و صندلی ها و جلو داشبورد و تزئينات 
داخلی و سپر جلو و سپر عقب پژو 206 سالم و مناسب و در حد مدل و دارای چهار حلقه الستيک با کارایی و عمر 
مفيد 65 درصد و یک حلقه زاپاس می باشد درب موتور سالم و تعویضی و آینه بيرونی سمت راست خراب، تيغه و 
برف پاکن کن ها خراب می باشد، اطراف بدنه خودرو خط و خش و درب عقب سمت چپ فرورفتگی جزئی و گلگير 
عقب زیر چراغ خطر عقب سرقلم رنگ کاری شده شماره کيلومتر کارکرد در زمان بازدید عدد 210297 و وضعيت 
فنی و موتوری معمولی و در حد مدل می باش��د معهذا با توجه به موارد فوق و در صورت برابری مش��خصات فوق با 
سوابق شماره گذاری و نبود منعی در فروش خودرو ارزش پایه روز خودرو به مبلغ 470/000/000 ریال معادل چهل 

و هفت ميليون تومان تعيين و  اعالم می گردد.
برابر صورتجلسه مأمور محترم اجرا وارده به شماره 27867- 1399/04/29 خودروی سواری به شماره انتظامی 831 
س 22 ایران 74 تحویل حافظ اموال آقای حسين شيفته فرزند محمود کارمند بازنشسته جهاد کشاورزی به آدرس 

معلم 72 ميالن اول پالک 58 گردید.
با توجه به قطعيت ارزیابی مزایده در روز دوشنبه مورخه 1399/10/08 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده 
اتومبيل مذکور در خيابان امام خمينی 28- شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد از مبلغ 470/000/000 ریال 
شروع و به باالترین قيمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد. ضمناً مبلغ نيم عشر دولتی 23/500/000 
ریال و مبلغ حق مزایده 28/200/000 ریال مازاد بر مبلغ مزایده ميباشد و طبق ماده 121 آئين نامه اجرا هزینه های 
قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد شد. همچنين در صورت تعطيلی روز مزایده در روز بعد از تعطيل رسمی 
در س��اعت تعيين شده برگزار می گردد. ضمناً شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به 

صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. آ- 9909763 م.الف 443
تاریخ انتشار: 1399/09/24

رئيس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

برگ اجرایی                                                                           
مشخصات محكوم عليه                                                                        

1 – حسن چمبری فرزند علی اکبر 2 – سيد علی حسينی فرزند سيد محمد 
نشانی محل اقامت : 1- مجهول المكان 2 – شهر خرو خرو سفلی امام رضا یک جنب نمایشگاه اتومبيل

مشخصات محكوم له                                                                                                           
محمد هاشم الهی پور فرزند صادق  

نشانی محل اقامت : شهر خرو خروسفلی بلوار امام رضا )ع( 11 پالک 11                
محكوم به                                                            

به موجب رای شماره  115  تاریخ   99/4/25  شعبه  هفت شورای حل اختالف شهر خرو و رای شماره – تاریخ – 
شعبه – دادگاه عمومی- که قطعيت یافته است 

محكوم عليه محكوم است به :  محكوميت خواندگان به حضور در یكی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی 
خودرو به شماره پالک 539 ی 92 ایران 32 و پرداخت هزینه دادرسی و اخذ محكوم به در حق خواهان ضمنا نيم 

عشر دولتی محاسبه شود . 
 .به استناد ماده 19 آیين نامه اجرایی ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی . اجتماعی . فرهنگی  محكوم 

عليه مكلف است                                                              
پس از ابالغ این برگ اجرایی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتيبی برای پرداخت محكوم به و یا 
انج��ام تعه��د و مفاد رای بدهد . در غير اینصورت برابر مواد 66.64.38.35.34.24. قانون اجرای احكام مدنی و مواد 
526.523.522 قانون دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احكام دادگستری صورت می پذیرد . آ-9909791

امضاء و مهر مسيول دبير خانه شورا - امضا و مهر رئيس شورای حل اختالف حوزه

کالسه پرونده 99/323/7 شعبه 7 شورای حل اختالف خروین شماره دادنامه 387    99/9/22  
خواهان :  مهدی خسروی راد فرزند محمد ابراهيم ساکن خروسفلی خيابان ابوطالب غربی کوچه ميثم پ 27   

خواندگان  :  1 . سعيد 2. صدیقه 3. انسيه 4. مریم 5. سميرا همگی خسروی راد فرزندان مرحوم محمد ابراهيم و 6 . 
فاطمه خروی ساکن خروسفلی خ ابوطالب غربيكوچه ميثم پالک 27  7 . سعيد پور عبدالهی بندری مجهول المكان 
خواسته :  الزام خواندگان به تنظيم سند یک دستگاه سواری پراید صبا مدل 1386 شماره شهربانی 517 ی 41 ایران 

32 فعال مقوم به یكصدو پنجاه ميليون ریال به احتساب خسارات دادرسی . 
گردش��كار : به تاریخ 99/9/5 در وقت مقرر ش��عبه 7 شورای حل اختالف خروین تشكيل است پرونده کالسه فوق 
تحت نظر اس��ت پس از بررس��ی پرونده و مشاوره و حصول توافق ختم رس��يدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می نماید . 
رای شورا 

بسمه تعالی : 
در خصوص دادخواس��ت آقای مهدی خس��روی راد بطرفيت خوانده گان 1. س��عيد 2. صدیقه 3. انسيه 4. مریم 5. 
س��ميرا همگی خس��روی راد 6 . فاطمه خروی 7 . س��عيد پور عبدالهی بندری بخواسته الزام خوانده گان به 
تنظيم سند رسمی یک دستگاه خودرو سواری پراید صبا مدل 1386 شماره شهربانی 517 ی 41 ایران 32 
با توجه به کپی مصدق قولنامه عادی تنظيمی فی مابين مهدی خس��روی راد و ورثه مرحوم محمد ابراهيم 
خسروی راد به شرح متن دادخواست و کارت مشخصات وسيله نقليه و استعالم انجام شده از اداره راهنمایی 
رانندگی شهرس��تان نيش��ابور که به نام محمد ابراهيم خسروی راد مسبوق به سابقه بوده و اظهارات خواهان 
که بيان داش��ته تقاضای تنظيم س��ند خودرو موصوف را خواس��تارم و نظر به اینكه خوانده گان  ردیف اول 
تا شش��م در جلس��ه حضور یافته و خواسته و خواس��ته خواهان را پذیرفته اند و خوانده ردیف هفتم با وجود 
ابالغ قانونی و نش��ر آگهی بش��ماره 9373 مورخ 99/9/5 در جلس��ه ش��ورا حضور نيافته و نسبت به مطالب 
ابراز ش��ده ایراد دفاعی معمول نداش��ته بنابراین شورا دعوی خواهان را ثابت و وارد دانسته و مستندا به مواد 
10و219و221و362 قان��ون مدنی و مواد 198و 519 قانون آئين دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی حكم به محكوميت خوانده گان به حضور در یكی از دفاتر اس��ناد رس��می و انتقال سند رسمی به 
ش��ماره ش��هربانی 517 ی 41 ایران 32 و پرداخت هزینه دادرسی و اخذ محكوم به در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره نسبت به خوانده گان اول تا ششم حضوری و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 
تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی زبرخان می باش��د و نس��بت به خوانده ردیف هفتم رای صادره غيابی 
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شورا و سپس ظرف بيست روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم عمومی حقوقی زبرخان می باشد . آ-9909792
سيد حسن سامغانی قاضی شعبه 7 شورای حل اختالف خرو  

آگهی فقدان سندمالكيت
صيدکریم پورميرزاباوکالت ازاحس��ان اهلل اس��دبيگی با اعالم مفقود شدن س��ندمالكيت ملک موردآگهی وباتسليم 
استش��هادیه گواهی امضاءش��ده ذیل ش��ماره یكتا139902153790000309وش��ماره ترتي��ب 496805مورخ 
99/7/19دفتراسنادرس��می ش��ماره 137ته��ران وط��ی درخواس��ت وارده 1399856010460004049م��ورخ 
99/7/19تقاضای صدور سند مالكيت المثنی تک برگی رانموده است که مراتب دراجرای ماده120آیين نامه قانون 
ثبت بشرح زیرآگهی ميگردد 1. نام ونام خانوادگی : احسان اهلل اسدبيگی2-ميزان مالكيت:دویست وهشت هزارم دانگ 
مشاع ازبيست وشش صدم دانگ مشاع ازچهاردانگ مش��اع ازششدانگ .3-شماره پالک:1537فرعی از158-اصلی 
.4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام س��وخته.5-علت ازبين رفتن:مفقودش��دن  .6-خالصه وضعيت مالكيت: دویست 
وهشت هزارم دانگ مشاع ازبيست وشش صدم دانگ مشاع ازچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمين مزروعی 
تحت پالک 158/1537به مساحت 21191مترمربع واقع دربخش بهنام سوخته ذیل ثبت 84543شماره دفتر206 
صفحه 207ثبت وسندبه شماره چاپی 739159صادرگردیده است.لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالكيت ملک فوق 
الذکر و درخواست صدورسند المثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای کرده 
که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجود اصل سند مالكيت نزد خود می باشدظرف مدت ده روز پس 
ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت اسنادوامالک پيشوامراجعه واعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل سند مالكيت یاسند 
معامله تنظيم نماید واگرظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند مالكيت یاسند معامله ارائه نشود 
اداره ثبت المثنی نسبت به صدورسندالمثنی مالكيت طبق مقررات جاری،صادر وبه متقاضی تسليم خواهد کرد./ نشانی 
ثبت محل : پيشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پيشوا 180م/ الف آ-9909789

خدادادبشيری- ریيس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پيشو1

اخطاراجرایی اصالحی
محكوم عليه 1:آقای اکبرقاسمی فرزندمحمودبه نشانی پيشوا-ميدان شهيدچمران-کوی شهيدنادی-پالک34. محكوم 
عليه 2:آقای حميدخانلرخانی-مجهول المكان. مشخصات محكوم له:آقای عليرضا سمنانی فرزند صدراله. به موجب 
رای شماره دادنامه 239مورخ 1397/5/18اصداری ازشعبه 4شورای حل اختالف شهرستان پيشوا که قطعيت یافته 
اس��ت.محكوم عليها)آقای اکبرقاسمی فرزندمحمود 2-آقای حميدخانلرخانی(بالمناصفه محكومندبه:پرداخت مبلغ 
170/000/000ریال بابت اصل خواس��ته ومبلغ2/560/000ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخيرتادیه ازتاریخ 
تقدیم دادخواس��ت 1396/10/18)تاتاریخ اجرای حكم وتامبلغ 200/000/000ریال نصاب صالحيت ش��ورای حل 
اختالف(که محاسبه آن به عهده واحد محترم اجرای احكام مدنی می باشددرحق محكوم له آقای عليرضاسمنانی 

فرزندصدراله +نيم عشردرحق صندوق دولت./ 123م/الف   آ-9909790
شعبه4مجتمع حل اختالف پيشوا/ک

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 2663/3/46  اصلی واقع  در 
بخش دو ثبت قم )آدرس خاکفرج کوچه65کوچه شهيد صادقی بن بست اول سمت چپ پالک18(که بنام  خانم 
تسنيم عبدی فرزند ساجد علی ميباشد در جریان ثبت است  که به علت عدم مراجعه مالک  تحدید حدود بعمل 
نيام��ده از طرف��ی مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نمی توان عمل نمود لذا  بنا به تقاضای مالک به وادره 2/10133-

1399/09/17تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز شنبه مورخ 1399/10/20ساعت 8/5الی 5/ 12صبح  در 
محل وقوع ملک انجام می گردد  بدینوسيله به اطالع مالكين و مجاورین یا وکيل 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 تنظيم صورتمجلس 
تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود. و اعتراضات مالكين و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رس��يدگی 
خواهد شد. ضمناً طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضين ظرف مدت یكماه پس از تسليم اعتراض به اداره 

ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نيز به این اداره ارائه نمایند./ن
تاریخ انتشار آگهی :چهارشنبه 1399/09/24   م الف: 13392   آ-9909788

عباس پورحسنی  - رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان بپالک 222/5516فرعی از1 اصلی واقع  در بخش چهار ثبت قم  
اراضی جمكران خ حسن مثله جمكرانی کوچه12 که بنام  مهدی رضائی جمكرانی فرزند عباس ميباشد،در جریان 
ثبت است  که بعلت تصبره ذیل ماده 13 قانون تعيين تكليف اراضی فاقد سند رسمی بعمل نيامده از طرفی مطابق 

ماده 15 قانون ثبت نيز نمی توان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده  1399/09/23-1/18485
تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز چهار شنبه مورخ 1399/10/17ساعت 8/30الی 12/30صبح  در محل 
وق��وع ملک انجام می گردد  بدینوس��يله به اطالع اهال��ی و خصوصاٌ  به مالكين مجاور  یا نماینده قانونی آنها  اعالم 
ميدارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند . مهلت قانونی از تاریخ تنظيم صورتمجلس بمدت 
یک ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسيدگی خواهد شد ضمناً طبق تبصره 
ماده واحده مصوب73/2/25معترض ظرف مدت یكماه پس از تسليم اعتراض با اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم 

دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نيز به این اداره ارائه نمایند./ن
تاریخ انتشار آگهی :دوشنبه 1399/09/24  آ-9909809

داود فهيمی نيک  - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک  منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالكيت 
حميد ذوالفقاری  و خانم ش��وکت خداویردی بموجب  وکالت   نامه ش��ماره 57491-1396/02/27 دفتر 10 برابر 
درخواست شماره 1/14558-1399/07/16 اعالم داشته اند که سند مالكيت 170 سهم مشاع از 8500 سهم شش 
دانگ پالک باقيمانده11147 اصلی  واقع در بخش 1 ثبت قم بشماره چاپی 166367 بنام محمود نورالدینی در دفتر 
478 صفحه41  ذیل ثبت 80265   ثبت  وصادره و تسليم شده است.سپس از طرف ایشان )حميد ذوالفقاری و خانم 
شوکت خداویردی( اعالم گردیده است سند مالكيت  مزبوربه علت جابجائی مفقود گردیده است که درحال حاضر 
در این اداره در شرف  صدور المثنی به نام ایشان می باشد، لذا مراتب طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیين نامه 
قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالكيت نزد خود و یا انجام 
معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به این اداره اعالم و ارسال 
و رسيد اخذ نمایند تا مورد رسيدگی قرار گيرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالكيت 
المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد .ضمنا پالک باقيمانده 11147 اصلی بپالک32 از 11147 اصلی اصلی اصالح 

شده است. م الف:13400  آ-9909810
داود فهيمی نيک 

 رئيس ثبت  اسناد منطقه یک قم
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رشد اقتصادی مثبت شد
کل  رئیــس  همتــی،  عبدالناصــر 
بانک مرکزی، در یادداشــتی نوشــت: 
ایستادگی و همت ملت بزرگ ایران 
کرونــا  و  اقتصــادی  جنــگ  اوج  در 
تــاش فعــاالن اقتصــادی کشــور  و 
در ســال جهش تولیــد جــواب داد. 
همان گونه که پیشــتر براســاس روند 
تولیــدات صنعتــی و  شــاخص های 
تســهیات  رشــد  نیــز  و  کشــاورزی 
سرمایه  در گردش بانک ها اعام کرده بودم، رشد اقتصادی کشور مثبت شد. 
گزارش اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی حاکی از این است که رشد 
تولید ناخالص داخلی در 6 ماه اول سال 99 با نفت و بدون نفت مثبت شد. 
بنا بر این گزارش، رشد اقتصادی بدون نفت، در 6 ماه اول سال جاری نسبت 
به دوره مشــابه ســال پیش مثبت 1/4درصد و رشــد اقتصادی با نفت در 6 
ماه اول سال نسبت به دوره مشابه سال پیش مثبت 1/3درصد بوده است.

خبر خوب مجلس به جاماندگان سهام عدالت
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس، در خصوص 
برنامه سهامدارشــدن جاماندگان از ســهام عدالت اظهار کرد: در کمیسیون 
اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که حدود یک میلیون و 200هزار نفر از افراد 
تحت پوشش کمیته امداد بدون سهام عدالت هستند که بخشی از روز اول 
جامانده اند و بخشــی هم طی مســیر اضافه نشــدند و 2میلیون و 300هزار 
نفر افراد تحت پوشش بهزیستی نیز فاقد سهام عدالت بوده و این ها اعداد 
بزرگــی هســتند. در جلســه کمیســیون بحــث کردیم و طــرح جامانــدگان از 
سهام عدالت، تدوین و در صحن اعام وصول شده و به کمیسیون اقتصادی 
آمد. به گفته وی، طرح با هماهنگی مرکز پژوهش ها و دولت تصویب شده و 

گزارش آن به صحن علنی رفته و در دستور کار  است.

ضداوراق بودن اوراق سلف نفتی 
علــی ســعدوندی، کارشــناس اقتصادی نوشــت: چیزی که 
تحــت عنــوان »اوراق ســلف نفتــی« در بودجــه پیش بینــی 
شــده، در واقــع »ضــداوراق ناخلــف نشــتی« بــوده و خیری 
در آن نیســت. ســال ها از اوراق حمایــت کــرده ام، امــا ایــن 
»ضــداوراق« بــدل اوراق بــوده و بــه نحــوی طراحی شــده که 
اعتباری برای اوراق به عنوان ابزار کنترل تورم باقی نماند. به 

کجا چنین شتابان؟

بازار 300 میلیون دالری ارمنستان
علــی چاغرونــد، مدیر طرح و برنامه اتــاق بازرگانی، صنایع، 
معــادن و کشــاورزی ایران نوشــت: خبرها حاکــی از تحریم 
عمومی کاالهای ترک در ارمنســتان اســت. تعامل صحیح 
بــه  بــرای ورود  بیــن دولــت و بخش خصوصــی  و ســریع 
بــازار 300میلیــون دالری ارمنســتان، بــرای اقتصــاد کشــور 
راهگشاست. امیدوارم در این وضعیت اقتصادی، دولت از 
مسلک تاجرها به نفع مردم و معیشت آن ها استفاده کند.

خبر

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

مصوبات رایگان شدن آب و گاز مشترکان کم مصرف ابالغ شد
در حالی کمتر از سه هفته از توصیه اکید رهبری در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای رایگان شدن آب و گاز محرومان می گذرد که به گفته تسنیم، معاون اول رئیس جمهور مصوبه تخفیف 

100درصدی صورتحساب آب، فاضالب و گاز مشترکان کم مصرف را ابالغ کرد.

وزیــر اقتصــاد بــه تازگــی اقدام هــای انجــام 
شــده در رابطــه بــا بهبــود و تســهیل فضای 
کســب و کار را در قالــب نامــه ای بــه رهبــر 
معظــم انقــاب ارائه کرد. در بخشــی از این 
نامــه بــه عوایــد تأســیس پنجــره فیزیکــی 
کســب وکار اشــاره شــده اســت. بــه گفتــه 
وزیر اقتصاد،»تأســیس پنجره واحد مزایای 
مختلفــی داشــته کــه یکــی از مزایای اشــاره 
شــده، کاهــش زمــان شــروع کســب وکار از 
72روز به ســه روز اســت«، اما متأسفانه در 
نامه وزیر اقتصاد، یک اشــتباه کارشناســی 
وجــود دارد. ایشــان ثبــت شــرکت را معادل 
شروع کسب وکار در نظر گرفته اند، در حالی  
که برای شروع کسب وکار بعضاً بیش  از 40 
مجوز و اســتعام گوناگون مورد نیاز اســت. 
اگر این اشــتباه کارشناسی تصحیح نشود، 
این گونه برداشــت خواهد شــد که مشــکل 
مجوزهــا حــل شــده و صورت مســئله پــاک 
خواهــد شــد. بدین ترتیــب موضوعــی که با 
خون دل خوردن کارآفرینان به موضوعی در 
ســطح ملی رســیده است، با نگاه اشتباه به 
کلی از اولویت های کشور خارج می شود. در 
حــال حاضــر، کارآفرین ایرانی بــرای ورود به 
محیط کســب و کار با اقیانوســی از مجوزها 
روبه روســت که در آن بیش از یک هزارو300 
عنــوان مجــوز وجود دارد. بســیار زیاد دیده 
و  کســب  یــک  راه انــدازی  بــرای  می شــود 
کار، بایــد 40 تــا ۵0 مجــوز مختلــف، انــواع 
استعام ها، موافقت اصولی و موارد متعدد 
مشــابهی اخذ شــود. از ســوی دیگــر فرایند 
دریافــت این مجوزها به قــدری طوالنی بوده 
و با اعمال سلیقه های گوناگون توأم می شود 
کســب وکار  راه نــدازی  از  کارآفریــن  یــا  کــه 
خــود پشــیمان شــده یــا ناگزیــر بــه ســمت 

مفسده های اقتصادی کشیده می شود.
قانون گذاران از چند ســال پیش اقداماتی در 
راســتای حل مســئله مجوزها انجــام داده اند 
کــه در مهم ترین اقدام، هیئت مقررات زدایی 

مجوزهــای کســب وکار در ســال 94 بــا هدف 
اصاح فرایندهای مجوزدهی راه اندازی شــد. 
در قانــون مذکــور، برای هیئــت مقررات زدایی 
تنهــا ســه مــاه مهلــت در نظــر گرفتــه شــده 
بــود تــا به این وظیفه  مهم نایــل آید. مهلت 
قانون گــذاران  می دهــد  نشــان  تعیین شــده 
هنوز شــناخت درستی از راه حل این مسئله 
ندارنــد و بر این باورند که صرف قانون گذاری 
مشکات را حل می کند، در صورتی که پنج 
سال گذشته است و شاخص های جهانی و 
مشاهد ه های عینی، نشان از پسرفت کشور 

در این مسئله دارند.

اقدام خوب، اما ناکافی وزارت اقتصاد»
از جملــه اقدام هــای خــوب وزارت اقتصاد در 
راستای تسهیل راه اندازی کسب وکار، ایجاد 
فیزیکــی شــروع کســب وکار  واحــد  پنجــره 
بــا مأموریــت ثبت شــرکت اســت. امــری که 
هــر چنــد نیــاز آن حــس می شــد، امــا نکتــه 
اشتباهی توسط افراد مختلف من جمله وزیر 
محترم اقتصاد بیان می شود که با راه اندازی 
پنجــره واحــد فیزیکــی، مــدت زمــان شــروع 

کســب وکارها از 70 روز بــه هفــت روز تبدیل 
شــده اســت. این در صورتی اســت که ثبت 
شــرکت تنهــا یکــی از گام هــای متعــدد اخذ 
مجوز بوده و موارد دیگر مانند انواع مجوزها، 
اســتعام ها، موافقت اصولی، پروانه کســب 
و ... کمــاکان باقــی اســت و ایــن گام هــا نه در 
پنجــره واحــد ســاماندهی شــده اند و نــه در 

سامانه ملی مجوزهای کسب وکار.
منظور از پنجره واحد مجوزها، به  هیچ عنوان 
پنجره واحد ثبت شرکت نبوده و کارآفرینان 
با مراجعه به پنجره واحد باید بتوانند از اول 
تــا آخــر فرایند مورد نیاز اخذ مجوز و شــروع 
یــک کســب وکار را طــی نمایند؛ امــا در حال 
حاضــر شــاهد هســتیم از هفتادخــوان اخذ 
مجوز تنها ثبت شــرکت تســهیل شــده و از 
موافقت اصولی تا پروانه کسب همگی خارج 
از پنجره واحد است. این اشتباه در حالی رخ 
داده که هیئت مقررات زدایی تاش بسیاری 
در مسیر تسهیل صدور مجوزها انجام داده 
اســت. البتــه ایــن اقدام ها چنــدان باب میل 
دستگاه های اجرایی نبوده و به  طرق مختلف 
مقررات زدایــی  هیئــت  مصوبــات  برابــر  در 

مقاومــت می شــود. در همیــن راســتا وزیــر 
اقتصاد اعام کرده است»90درصد مصوبات 
هیئت مقررات زدایی اجرا نمی شود«. در واقع 
اشتباه کارشناسی وزیر اقتصاد در پاک کردن 
صورت مســئله مجوزها، سبب کاهش فشار 
به دســتگاه های اجرایی در تســهیل مجوزها 
خواهد شد و حتی ممکن است به مسکوت 
شــدن اقداماتی که برای حل مسئله مجوزها 

در دست انجام است، منجر شود.

ضرورت اصالح پنجره واحد کسب وکار»
وزیر اقتصاد در پنجم مرداد ســال جاری با 
بیان اینکه برای سرعت بخشیدن به شروع 
فیزیکــی  واحــد  پنجره هــای  کســب وکارها، 
کســب وکار را راه انــدازی کردیــم و بــا اعــام 
اینکــه تــا ایــن تاریــخ در پنــج شــهر تهــران، 
مشــهد، اصفهان، تبریز و شیراز، راه اندازی 
شــده اســت، گفــت: »در این  ارتبــاط  بنا بر 
قــول همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایــران مبنــی بــر تأمیــن فضــای 
فیزیکــی تــا پایــان مهرمــاه، آمادگــی داریم، 
پنجره واحد فیزیکی همه استان های کشور 

را راه انــدازی کنیــم«.  دژپســند همچنین از 
راه انــدازی ســامانه الکترونیکی پنجره واحد 
شروع کسب وکار تا انتهای مهر سال جاری 
خبر داده بود. عاوه بر مسئله فراگیری این 
خدمت در همه استان ها و شهرها، با توجه 
به بحران کنونی ناشی از همه گیری بیماری 
کرونــا، اهمیــت الکترونیکــی بــودن پنجــره 
واحــد شــروع کســب وکار دوچنــدان بــوده و 
همــت مضاعــف دولت را بــرای الکترونیکی 
کــردن خدمــات جدیــد خــود می طلبــد، بــه 
 نحــوی  کــه هــر چنــد ارائــه چنیــن خدماتی 
شایسته و بایسته است، اما حضوری بودن 
ارائه خدمات بدون شــک به فراگیری بیشتر 
ایــن بیمــاری منجــر خواهــد شــد و  دولــت 
بــا گســترش خدمــات جدیــد خــود، تــاش 
را  کرونــا  مهــار  بــرای  کادردرمــان  گســترده 
نابــود خواهــد کــرد. با وجــودی کــه از موعد 
زمانی تعیین  شده برای افتتاح پنجره واحد 
الکترونیــک نه تنهــا حــدود دو مــاه گذشــته 
اســت بلکــه آقــای دهقــان دهنــوی، معــاون 
امــور اقتصــادی وزارت اقتصــاد، در برنامــه 
رهیافــت نوزدهــم  آبان در ایــن رابطه عنوان 
کــرد بــا توجه به حجم باالی عقــب بودن از 
برنامــه و همــکاری نکــردن دســتگاه ها بــرای 
راه انــدازی پنجــره واحــد الکترونیــک، هیــچ 

زمانی نمی توان متصور بود.
همان  طور که همواره اصلی ترین مانع تحقق 
دولت الکترونیک، مقاومت سازمان ها بوده، 
در رابطه با راه اندازی پنجره واحد الکترونیک 
شــروع کســب وکار نیز همین اتفاق رخ  داده 
اســت. بــه نظــر می رســد اگــر وزارت اقتصاد 
تــاش جدی بــرای وادار کردن ســازمان ها به 
این کار نداشته باشد و بخواهد مثل گذشته 
بــه  صــورت کــج دار و مریــز بــا آن هــا برخــورد 
کنــد، زمان باقی  مانده تــا دولت دوازدهم نیز 
کفــاف نخواهــد داد و بــا تغییــر دولــت تمام  
 مسیر طی شده برای این امر به  کلی از بین 

خواهد رفت.

یکسان دانستن ثبت شرکت با تسهیل صدور مجوز ها به فضای کسب وکار ضربه می زند

سراب صدور سه  روزه مجوز کسب وکار!

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی            برابر رای شماره 139960308308000110  � 1399/07/07 
هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه  مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رکسانا میر کاظمی 
فرزند رحمت  بش��ماره شناس��نامه 732 صادره از  بیرجند در یک باب باغ مش��تمل بر س��اختمان و 
استخر به مساحت 22109 متر مربع به پالک 692 فرعی از 1156 � اصلی واقع در بخش 2 سربیشه 
خریداری از مالک رسمی آقای معصوم خزیمه والیتاَ از طرف فرزندش علم خزیمه محرزگردیده 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 تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراج��ع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9909811
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/09/24                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/10/09                          
محمد حسین مصلحی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
مشاعی 

هی��أت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک منطقه یک قم تصرف��ات مالکانه مفروزی 
متقاضیان پرونده های تش��کیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک 

موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1� رأی ش��ماره 139960330001006231 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001001603 
آقای/خانم داود جام پرازمی فرزند عبداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 
شش��دانگ 101 مترمربع پالک ش��ماره 10699  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی 
خریداری مع الواس��طه از ذبیح اله مس��تعلی مجدآبادی و طوبی مس��تعلی مجد آبادی از سند قطعی 

17301مورخ52/8/23دفتر خانه 15قم. )م الف 8340 (
2- رأی ش��ماره 139960330001006230 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001001602 
آقای/خان��م کمال جام پرازمی فرزند عبداله در س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب س��اختمان 
بمس��احت شش��دانگ101 مترمربع پالک ش��ماره 10699  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. مبایعه 
نامه عادی خریداری مع الواسطه از ذبیح اله مستعلی مجدآبادی و طوبی مستعلی مجد آبادی از سند 

قطعی 17301مورخ52/8/23دفتر خانه 15قم. )م الف 8341 (
3- رأی ش��ماره 139960330001008317 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000737 
آقای/خانم احمد رس��تگاری فرزند محمود علی در شش��دانگ یک باب ساختمان بمساحت 151/45 
مترمربع پالک ش��ماره 10857  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم.س��ند مالکیت مش��اعی صادره در 
دفتر355صفح��ه189 به موجب س��ند قطعی 37661مورخ 1397/12/02 دفت��ر خانه 42قم. )م الف 

)8342
4- رأی ش��ماره 139960330001009843 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000894 
آقای/خانم عباس تقی پور فرزند غالمعلی در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 49/84 مترمربع 
پالک ش��ماره 10455/1  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواس��طه 

از اعظم غفاری احدی از وراث جعفر غفاری قمی. )م الف 8343 (

5- رأی ش��ماره 139960330001008880 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001001895 
آقای/خانم عباس علی عس��گری فرزند محمد در شش��دانگ یک باب س��اختمان بمس��احت 51/10 
مترمرب��ع پالک ش��ماره 10473  اصلی واقع در بخش یک ثبت ق��م. مبایعه نامه عادی خریداری مع 

الواسطه از جواد وکیلی قمی. )م الف 8344 (
6- رأی ش��ماره 139960330001009821 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001018 
آقای/خانم محمد جواد دشتی فرزند حسن  در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 152 مترمربع 
پ��الک ش��ماره 11495  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. س��ند قطعی به ش��ماره 146349 مورخ 

1399/1/27 دفترخانه 7قم. )م الف 8345 (
7- رأی ش��ماره 139960330001008563 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000398 
آقای/خانم علی  پارور بخش فرزند محمد درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 
شش��دانگ 103 مترمربع پالک ش��ماره 16فرعی از10473  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. س��ند 

قطعی به شماره 88786مورخ79/1/15دفترخانه 6قم. )م الف 8346 (
8- رأی ش��ماره 139960330001008562 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000397 
آقای/خانم محمد پارور بخش فرزند حس��ین در س��ه دانگ مش��اع ازشش��دانگ یک باب س��اختمان 
بمس��احت ششدانگ 103 مترمربع پالک ش��ماره 16فرعی از 10473  اصلی واقع در بخش یک ثبت 

قم. سند قطعی به شماره 88786مورخ79/1/15دفترخانه 6قم. )م الف 8347 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده اس��ت پس از نش��ر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند 
مالکیت رس��می صادر گردد با توجه به عدم دسترس��ی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی 
نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد منطقه یک قم تس��لیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت 
یکماه پس از تس��لیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی 
تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح اس��ت که صدور س��ند بر اس��اس قانون 

مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )قدس( آ-9909813
تاریخ انتشار اول: 1399/09/24
تاریخ انتشار دوم: 1399/10/10

محمدرضا ادیبان � رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هی��أت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و ام��الک منطقه دو قم تصرف��ات مالکانه مفروزی 
متقاضیان پرونده های تش��کیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک 

موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1- رأی ش��ماره 139960330002012929 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000224 
آقای/خانم  مصطفی ارمکان فرزند لطف اله در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده بمساحت 174/10 مترمربع پالک شماره 2207 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه 
عادی خریداری مع الواس��طه از علی س��اجدی انتقالی شماره 75903 مورخ 93/11/14 دفتر41قم  . 

)م الف 8357 (
2- رأی ش��ماره 139960330002012905 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001313 
آقای/خانم  حاجعلی آالداغلو فرزند علی در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
ش��ده بمساحت 111/30 مترمربع پالک ش��ماره 2378 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه 

عادی وخریداری مع الواسطه از معصومه ربیعی مزرعه شاهی صفحه 235دفتر 330  . 
)م الف 8358 (

3- رأی ش��ماره 139960330002014014 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000112 

آقای/خانم  نرگس جنت نیا فرزند حس��ین در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا ش��ده بمساحت 25 مترمربع پالک شماره فرعی 2466/3 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه 
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از صدیقه و سرور اقدس امیری صفحه473و476 دفتر26 و صفحه 

448 دفتر40  . )م الف 8359 (
4- رأی ش��ماره 139960330002013306 مربوط به پرونده کالسه 1391114430002006474 
آقای/خانم  طاهره عطایی فرزند عباس در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده بمساحت 87/85 مترمربع پالک شماره فرعی از 2372 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه 
نامه عادی و خریدرای مع الواسطه از عذری شاه جعفری صفحه479دفتر25 و ابوالفضل شمس الدینی 

صفحه476دفتر25  . )م الف 8360 (
5- رأی ش��ماره 139960330002013169 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000971 
آقای/خانم  احمد جوان بخت فرزند حیدر قلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده بمساحت 67/50 مترمربع پالک شماره فرعی از 1953/177 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. 

مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از رستم بیاتلو صفحه94دفتر 141  . )م الف 8361(
6- رأی ش��ماره 139960330002013632 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002527 
آقای/خانم  قزبس خوشرو فرزند احمد در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمس��احت 102 مترمربع پالک ش��ماره فرعی از 2272/2/8 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت 

متقاضی طی سند قطعی شماره79061مورخ 98/11/21 دفتر 28 قم . )م الف 8362 (
7- رأی ش��ماره 139960330002014302 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002807 
آقای/خانم  غالمرضا مظاهری فرزند نصرت اله در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا ش��ده بمساحت 77.60 مترمربع پالک شماره فرعی از 1787و1788 اصلی واقع در بخش دو ثبت 
قم. مباعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از بلقیس صادقی ورثه محمد صادقی وسید فاطمه زاهد 

و سید مصطفی زاهد ورثه مرحوم ملوک صادقی  . )م الف 8363 (
8- رأی ش��ماره 139960330002014006 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000402 
آقای/خانم  رحیم رضائی فرزند اصغر در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمساحت 87 مترمربع پالک شماره فرعی از 1862 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی 

و خریداری مع الواسطه از اشرف تقی لوئی صفحه220دفتر 270  . )م الف 8364(
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده اس��ت پس از نش��ر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند 
مالکیت رس��می صادر گردد با توجه به عدم دسترس��ی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی 
نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد منطقه دو قم تس��لیم و رس��ید آن را اخذ و ظرف مدت 
یکماه پس از تس��لیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی 
تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح اس��ت که صدور س��ند بر اس��اس قانون 

مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ) قدس(   آ-9909812
تاریخ انتشار اول: 1399/09/24
تاریخ انتشار دوم: 1399/10/10

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

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

نظر به دس��تور موارد یک و س��ه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رس��می و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر 
در اداره ثبت اس��ناد و امالک ش��هر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع 

عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
!� آق��ای مجتب��ی باق��ری فرزن��د محم��د رضا نس��بت به س��ه دان��گ مش��اع از شش��دانگ یکباب 
س��اختمان مس��کونی ، به مس��احت 252 مت��ر مربع ، از پ��الک 11203 فرع��ی و از پالک 16246 
فرع��ی از 1 � اصل��ی بخ��ش ی��ک ف��ردوس ، خری��داری م��ع الواس��طه از ش��رکت تعاونی مس��کن 
بس��یجیان ف��ردوس � م��کان وقوع ملک : شهرس��تان ف��ردوس � ش��هرک بس��یجیان _ زعفرانیه 7

2� خان��م زیب��ا اعتمادی��ان فرزن��د محم��د رضا نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب 
س��اختمان مس��کونی ب��ه مس��احت 252 متر مرب��ع ، از پ��الک 11203 فرعی و از پ��الک 16246 
فرع��ی از 1 � اصل��ی بخ��ش ی��ک ف��ردوس ، خری��داری م��ع الواس��طه از ش��رکت تعاونی مس��کن 
بس��یجیان ف��ردوس � م��کان وقوع ملک : شهرس��تان ف��ردوس � ش��هرک بس��یجیان _ زعفرانیه 7
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می این 
آگهی  نس��بت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش��ر می ش��ود لذا  درصورتی که 
اشخاص ذی نفع .  نسبت  به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف 
مهل��ت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس��ید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ 
تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  .مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه عمومی 
محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات 
ثب��ت ،موکول به ارائه حکم قطع��ی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر 
مقررات مربوطه مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست . آ-9909426
تاریخ انتشار نوبت اول:   09/ 1399/09             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/09/24

  محمود جهانی مهر رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی  برابر رای شماره 139960318018001685مورخ 99/06/23هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک س��نگر تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا نوری  بش��ماره ملی 0046397906 در 
شش��دانگ یک باب خانه و محوطه به مس��احت 234/61 مربع مجزی شده از 102 فرعی از سنگ 1 
اصلی واقع در قریه طالم سه شنبه بخش 12 گیالن که برای آن شماره 670 فرعی در نظر گرفته شده 

خریداری از مالک رسمی )زارع:اسماعیل رخساری (محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدور س��ند 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 از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای 
م��دت مذک��ور و عدم وصول اعت��راض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. م الف 2458   

آ-9909368
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/09/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/09/24 
علی نصرتی

رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر

رن���گ  م���دل 1399  کاپ���را  خ���ودروی  س���ند کمپان���ی 
ای���ران   22 ه   958 انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه  س���فید 
74  ش���ماره موت���ور SYA0597 و ش���ماره شاس���ی 
محم���د  مالکی���ت  ب���ه   NAGP2PF22LC820062
حس���ین حش���متی مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
09
81
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند و برگ س���بز خ���ودروی پراید م���دل 1386 رنگ 
نق���ره ای متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 353ه�59 
ایران 36  ش���ماره موتور 1867653 و ش���ماره شاسی 
S1482286197297 به مالکیت مریم کارگر یزدی نژاد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
09
82
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و س���ند کمپانی خودروی پراید مدل 1385 
رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی 833ج 87 
ایران 42  ش���ماره موتور 1688585 و شماره شاسی 
S1482285175264 به مالکی���ت مرضیه ذوالفقاری 
بهنمی���ری مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
09
82
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
09
81
4

برگ س���بز خودرو س���واری پژو 207 مدل 1390  رنگ 
آبی سیر متالیک به شماره شاسی 15090017354 و 
ش���ماره موتور NAAR03FE8BJ959857 به شماره 
انتظام���ی 278 ق 79 ای���ران 42 ب���ه مالکی���ت فری���د 
عب���ادزاده س���منانی مفق���ود و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

,ع
99
09
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3

شناسه آگهی 1059843/ م الف2922

 س��ازمان عم��ران و بازآفرین��ی فضاهای ش��هری 
ش��هرداری س��بزوار به اس��تناد ردیف 20401001 
بودجه س��ال99 درنظ��ردارد فاز دو آبش��ار پارک 
ش��هدای گمنام را به مبل��غ 7/000/000/000ریال 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.متقاضیان 
م��ی توانن��د جه��ت دریاف��ت اس��نادمربوطه ب��ه 
ام��ور قرارداده��ای ش��هرداری مراجع��ه نمایند.

جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ا ش��ماره تلفن 
فرمایندی��ا  حاص��ل  05144241781تم��اس 
ب��ه س��ایت ش��هرداری س��بزوار ب��ه آدرس 
نمایند.مبلغ سپرده  مراجعه   www.sabzevar.ir
ش��رکت در مناقص��ه معادل350/000/000ری��ال 
بص��ورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. ضمنًا 
س��ازمان در رد ی��ا قبول ه��ر یک از پیش��نهادها 
مخت��ار اس��ت. آخرین مهل��ت ش��رکت در مناقصه 
و تحوی��ل پاکت ه��ای پیش��نهادی ب��ه دبیرخان��ه 
س��ازمان عمران پایان وقت اداری س��اعت 13روز                               
پنج شنبه مورخ 99/10/11 می باشد.مناقصه رأس 
س��اعت10صبح روز شنبه مورخ 99/10/13در محل 

سازمان عمران برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی رئیس سازمان 

 »آگهی مناقصه« نوبت اول

,ع
99
09
82
1

برگ س���بز و س���ند کمپان���ی خودروی پ���ژو 206 مدل 
1394 رن���گ س���فید به ش���ماره انتظام���ی 728ه53 
ای���ران 12  ش���ماره موت���ور 165A0016812 و ش���ماره 
مالکی���ت  ب���ه   NAAP03EEXFJ208595 شاس���ی 
نفیس���ه عباس پورش���ریف آبادی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
09
82
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپانی و برگ س���بز خودرو س���واری پراید جی 
ال ایکس آی به رنگ س���فید روغن���ی مدل 1385 به 
ش���ماره انتظام���ی 87-112 ص 35 به ش���ماره موتور 
1457590 و ش���ماره شاس���ی S1412285797858 به 
مالکیت وحید قدیملو تنها به کد ملی 4285994216 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ,ع
99
09
81
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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افزایش استعفای پرستاران در سوئد
خبرگــزاری بلومبــرگ با اشــاره به 
رشــد گســترش کرونا در ســوئد، 
کارکنــان  اســتعفای  افزایــش  از 
بخــش مراقبت هــای بهداشــتی 
این کشــور و کمبود پرســتار و در 
نتیجــه بحرانــی شــدن وضعیت 

نظام بهداشتی آن خبر داد.
به گــزارش روز یکشــنبه ایرنا به 
نقل از این خبرگزاری آمریکایی، 

»سینوا ریبرو« رئیس انجمن متخصصان بهداشت این کشور گفت: 
»کارکنان بیمارســتان ها در وضعیت به شــدت ناامیدکننده ای به ســر 
می برند و اســتعفا را تنها راه نجات می دانند«. یک نظرســنجی انجام 
شــده در ســوئد نشــان داد در ۱۳ منطقــه از ۲۱ منطقــه ایــن کشــور، 
اســتعفا در مشــاغل مربوط به مراقبت های بهداشــتی در حال حاضر 
نســبت به یک ســال پیش افزایش یافته و به ماهیانه ۵۰۰ نفر رسیده 

است.

یک پاسخ و کمی توضیح
با سالم و احترام

در پاســخ بــه مطلــب منــدرج در 
آن روزنامــه به تاریخ 99/۰8/۲6 
آنالیــن،  »آمــوزش  عنــوان  بــا 
پــرورش آفالین« پاســخ معاونت 
وزارت  فرهنگــی  و  پرورشــی 
آموزش و پرورش را به استحضار 

می رساند:
فعالیت هــای پرورشــی از جملــه 

فعالیت های اختیاری مدارس هستند كه دانش آموزان با توجه به عالقه 
و استعداد خود به این گونه فعالیت ها گرایش پیدا كرده و هیچ اجباری 
در انجــام آن هــا چــه در ایــام بازبودن مــدارس و چه در ایــام تعطیلی آن 

وجود ندارد.
فعالیت هــای پرورشــی از همــان آغــاز شــیوع ویــروس كرونــا و در پــی آن 
تعطیلی مدارس و واحدهای آموزشــی، در ســامانه ها و فضاهای مجازی 
گوناگون انجام و با اســتفاده از پیام رســان های داخلی و اپلیكیشن شاد، 
روند فعالیت های پرورشی پیگیری شد . هر چند در كنار این فعالیت ها، 
كانون های فرهنگی تربیتی به محلی برای تولید ماسك و البسه بهداشتی 

و سایر لوازم بهداشتی برای شبكه بهداشتی كشور تبدیل شد.
معاونــت پرورشــی و فرهنگــی پیــش از آغــاز تعطیــالت نــوروز و در ایــام 
تعطیــالت نــوروز، فعالیت هایی بــرای دانش آمــوزان و خانواده ها طراحی 
و اجــرا كــرد كــه می تــوان بــه چنــد مــورد آن اشــاره كــرد. مســابقه بزرگ 
قرآنی نصر ویژه دانش آموزان و خانواده های ایرانی در ۱۰ رشته قرآنی از 
۲۰اسفند ۱۳98 تا ۱۵ فروردین ۱۳99 كه به دلیل استقبال چندین مرتبه 
تمدید شد. همچنین مسابقه رادیویی كتاب خوانی دانایی توانایی كه این 
برنامه از تاریخ دوم تا شانزدهم فروردین ماه ۱۳99 هر روز ساعت۱4 روی 
آنتن رادیونمایش رفت که به علت استقبال از این برنامه، رادیو نمایش 
آن را ادامــه داده اســت. ایــن برنامــه همــكاری مشــتركی بیــن معاونــت 

پرورشی و فرهنگی و صدا وسیمای جمهوری اسالمی ایران است.
الزم به ذكر اســت؛ هیچ یك از فعالیت های ســال های گذشته معاونت 
پرورشــی و فرهنگی مغفول نماند و به صورت مجازی و با اســتفاده از 
ظرفیت های موجود مانند پیام رســان ها، شبكه اجتماعی دانش آموزی 
و صدا و سیما برگزار شد، به طوری كه در ایام تابستان شاهد برگزاری 
ســی و هشــتمین دوره مســابقات قــرآن، عتــرت و نمــاز دانش آموزان و 
پنجمین دوره مسابقات قرآن فرهنگیان در دو بخش آوایی و پژوهشی 

بودیم.
هم اكنون نیز در بســتر شــبكه شــاد دانش آموزان با بســته های متنوعی 
از فعالیت هــای فرهنگــی، هنــری، قرآنــی و حضــور پررنــگ تشــكل های 
دانش آمــوزی مواجهنــد كــه می توانــد زمینــه شــكوفایی اســتعدادها و 
پركــردن اوقات فراغــت دانش آمــوزان را در كنــار آمــوزش مهیــا نمــوده كه 
 در ادامــه بــا توجــه بــه كثــرت و تعــدد برنامه هــا تیتــروار بــه آن ها اشــاره 

می شود.
برگزاری ۳۰ هزار پایگاه تابستانی مجازی و نیمه حضوری در كانون های 
احلــی  پویــش  و  ســوگواره  برگــزاری  دارالقران هــا،  و  فرهنگی تربیتــی 
من العســل، یادواره نوجوان شــهید كربال حضرت قاسم بن الحسن)ع(، 
برگزاری سی و هشتمین دوره جشنواره فرهنگی هنری »فردا«، طراحی 
و برگزاری جشنواره مهتاب در نور )در زمینه حجاب و عفاف(، طراحی 
و برگزاری جشنواره علمدار، یادواره سردار شهیدحاج قاسم  سلیمانی، 
گرامیداشــت  علــوی،  فرهنگی هنــری  جشــنواره  برگــزاری  و  طراحــی 
واقعــه غدیرخــم، برگــزاری جشــنواره آیینــه زمــان، زندگــی بــه ســبک 
روح هللا،  چهارمیــن دوره جشــنواره دانایی توانایــی،  برگــزاری انتخابــات 
شــورا های دانش آمــوزی، برگــزاری اختتامیــه بیســتمین پرســش مهــر 
ریاســت جمهوری،  طراحــی و برگــزاری جشــنواره دختران امــروز، ایجاد 
مدرسه مجازی شعر و داستان، دوره های آموزش مجازی طرح آموزش 
و توســعه فرهنــگ نمــاز ویژه معلمــان و مدیران،  برگــزاری دوره آموزش 
ســواد رســانه ای ویژه فعاالن حوزه قرآنی،  مســابقه در مســیر نور ویژه 
امامان جماعت مدارس، برگزاری نهمین جشنواره تجارب برتر تربیتی، 
برگزاری نهمین جشــنواره نوجوان ســالم، ششمین جشنواره الگوهای 
برتــر تدریــس،  فعــال كردن 7۵۰ مركز مشــاوره در زمان شــیوع كرونا با 
طرح هایــی از قبیــل طــرح همــدل صــدای مشــاور و پیــام مشــاور بــرای 
افزایش تاب آوری و ارتقای توانمندی های دانش آموزان در دوران كرونا.
همــه مــوارد فــوق در كنار ایجاد بیــش از ۲هزاركانال پرورشــی به صورت 
اختصاصــی در ســامانه شــاد انجــام شــده كــه ایــن فعالیت هــا صرفــاً 
فعالیت های ملی و كشوری است و فعالیت های استانی و منطقه ای كه 
در هر استان به صورت مجزا اجرا شده است، در این فهرست نیست.
مــا بر این باور هســتیم كه مدرســه تعطیل شــدنی اســت، امــا آموزش و 

پرورش تعطیل شدنی نیست.
بنابرایــن از نگارنــده آن مطلــب درخواســت می شــود بــه فعالیت هــای 
پرورشی و فرهنگی در صفحه اول شاد كه در صفحه اول هر دانش آموز 
اســت و یا به آرشــیو پورتال مركز اطالع رســانی وزارت آموزش و پرورش 
و همچنیــن پورتــال معاونــت پرورشــی و فرهنگــی بــه آدرس اینترنتــی 
https://pt.medu.ir مراجعه فرمایند و فهرست كامل با اخبار دقیق 

این فعالیت ها را مشاهده کنند. 

توضیح قدس:  
با ســپاس از توضیحات مســئوالن معاونت پرورشــی و فرهنگی وزارت 
آموزش و پرورش، به اطالع این عزیزان و مخاطبان محترم می رسانیم، 
آنچه در گزارش حاضر مورد تأکید قرار گرفته ، ضرورت توجه همزمان 
مســئوالن بــه حــوزه پرورشــی با توجه بــه تهدیدهــای فضای مجازی به 
ویــژه در همه گیــری ویــروس کروناســت. جالــب آنکــه این مهــم نیز در 
گزارش حاضر از ســوی مســئوالن و کارشناســانی اظهار می شــود که یا 
تجربه مدیریتی در آن وزارتخانه داشته و یا همچنان در آن مجموعه 

عهده دار مسئولیت هستند و نقد وارده نظر »نگارنده« نیست.

 اعظــم طیرانــی   در روزهایــی که قرنطینه و 
خانه نشینی، الگوی زیست فرد و خانواده را 
دستخوش تغییر ساخته است، کارشناسان 
و آسیب شناســان اجتماعی ضرورت یافتن 
راه هــای مناســب بــرای زندگی ســالم در این 

شرایط را مورد تأکید قرار می دهند.
تفریح های ســالم از مهم ترین موضوع هایی 
اســت کــه می توانــد بــه فــرد و جامعــه در 
رهبــر   . کنــد  کمــک  اجتماعــی  تــاب آوری 
انقــالب اســالمی در بخشــی از بیانات خود 

در سال 7۱ می فرمایند:
»....موضــوع تفریحــات، موضوعــی بســیار 
مهــم و اساســی اســت. اگرچــه در جامعــه 
خیلی هــا هســتند کــه ممکــن اســت آن را 
جدی نگیرند و فکر کنند یک زندگی جامد 
و خشک و بی انعطاف و بی لبخند، می تواند 
زندگــی موفقــی باشــد، امــا چنین نیســت. 
اگــر در زندگــی تفریح ســالم نباشــد؛ اگر آن 
لبخند طبیعی که ناشی از نشاط است، بر 
لب انسان ننشیند، زندگی بر خود انسان و 

بر معاشران او، جهنم خواهد شد«.

ایــن  در  برنامه ریــزی  ضــرورت  بنابرایــن 
خصــوص به ویــژه بــرای پاسداشــت جایــگاه 
فاخــر خانــواده، از اهمیــت قابل مالحظه ای 

برخوردار است.

تفریح نقطه مقابل افسردگی است »
تقی ابوطالبی احمدی، 
خانــواده  روانشــناس 
مــا  بــا  گفت وگــو  در 
تفریــح  می گویــد: 
انســان  زندگــی  در 
زمینه ســاز شــادی اســت و شــادی موجــب 
خودبــاوری،  روحیــه  خالقیــت،  افزایــش 
اجتماع پذیــری، مشــارکت جمعی و افزایش 
نقطه مقابــل  کــه  می شــود  روان  ســالمت 
اضافــه  وی   . اســت  افســردگی  و  رخــوت 
می کند:تفریــح بــرای هــر یــک از گروه هــای 

متفاوتــی  تعریــف  ســنی 
دارد؛ بــرای کودکان به شــکل 
مختلــف  مراحــل  در  بــازی 
رشــد خالصــه می شــود کــه 
شــادی  احســاس  بــر  عــالوه 
و شــادمانی ســبب افزایــش 
هوش و خالقیت آن ها شــده 
و در نوجوانان نیز با توجه به 

جنسیت نوجوان موجب تمرین استقالل و 
احســاس ابراز وجود در آن ها می شــود و در 
ســایر گروه های سنی نیز با توجه به شرایط 

آن ها، آثار مثبت متعددی به همراه دارد.
ایــن دکتــرای روان شناســی معتقــد اســت 
انســان سالم، انســانی است که شخصیت 
و  فراخــود  مــن کودکــی،  از ســه عنصــر  او 
من بالغ تشــکیل شــده باشــد و بتواند از هر 
یــک از عناصــر در جایــگاه خــود اســتفاده 
کند تا زندگی متعادلی داشــته باشد. یعنی 
همــواره در پــی شــاد بــودن و شــاد زیســتن، 
بیــن  کــردن  برقــرار  تعــادل  و  ترقــی  رشــد، 
احساســات و عواطــف در شــرایط زمانــی و 

مکانی مختلف داشته باشد 
و ایــن عده کســانی هســتند 
که توانســته اند اوقات فراغت 
خــود را مدیریــت کننــد و در 
زندگــی زمان های مشــخصی 
را بــه تفریــح ســالم و معقول 

اختصاص دهند. 
دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
فرهنگیان با اشاره به تفریح سالم می گوید: 
تفریح سالم تفریحی است که انسان پیش، 
پس و حین انجام آن احســاس ناخوشایند 
و نارضایتی نداشته باشد و با تداعی آن در 
ذهــن و روان خــود، وجدانی آســوده داشــته 
باشــد تــا براســاس تعالیــم اســالم موجــب 
شــادی و نشــاط در ســالمت جســم و روان، 
پویایــی و کاهــش اضطراب و افســردگی فرد 
شــود . اگــر مــا در زندگــی فــردی و جامعــه، 
تفریح های ســالم داشــته باشــیم، بســیاری 
ناهنجاری هــای  اجتماعــی،  آســیب های  از 
بــه  وابســتگی ها  بزهکاری هــا،  رفتــاری، 
موادمخــدر و شــادی های نامعقول لحظه ای 

کاهش خواهد یافت.    
تفریح ســالم فرصتی برای بازسازی سالمت 
روان و رشــد شــخصیت انســان اســت، بــه 
طــوری کــه ارســطو شــادی را فعالیــت روح 
و  شــعور  بــرای  انســان  پرهیــزکار  و  باتقــوا 
استقالل عنوان کرده و معتقد است شادی 
تنها با به کارگیری عقل و منطق و اســتفاده 
از ایــن دو در اوقات فراغــت در قالــب تفریــح 

میسر می شود. 

تفریح ریشه در شادی و شادمانی دارد»
حسیـــــن  مـــــــــــــحمد
مــدرس  توانــــــــــــــایی، 
مهارت های زندگی نیز 
معتقــد اســت تفریح 
شــادی  در  ریشــه 
بــه معنــای  و شــادمانی دارد؛ بنابرایــن آن 
انجام کاری است که موجب شادی و نشاط 
روح انســان می شــود. در اســالم و روایــات 
معصومیــن)ع( نیــز بــه این موضوع بســیار 
اشــاره شــده، چــرا کــه اســالم دیــن جامعــی 

اســت و برای همه ابعاد زندگی بشــر برنامه 
دارد. 

بــه اعتقــاد ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه، 
تفریح سالم به تفریحی گفته می شود که از 
نظر عقلی و شرعی مشکلی نداشته باشد. 
تفریحی که از راه گناه ایجاد شود، زمینه ساز 
خســران و ناراحتی انســان اســت و به جای 
اینکــه موجــب آرامــش و تمدداعصــاب وی 
شــود، موجبــات آشــفتگی روح و روان او را 
فراهم می ســازد، اما اگر تفریح ســالم باشد، 
به سالمت روح و روان انسان کمک می کند. 
هــر تفریحــی که عقالنــی و مطابق با فطرت 
باشــد، بــا مســائل شــرعی تعارض نداشــته 
باشــد، موجــب آزار و اذیــت و یــا ناراحتــی 
انســان و حتــی حیوانــی نشــود و رد پایی از 
گناه در آن نباشد را می توان تفریحی سالم 
قلمداد کرد، اما اگر بخواهیم در قالب تفریح 
بــا قمار کردن ســر دیگــران را کاله بگذاریم و 
یا موجب آزار و اذیت حیوانات و یا تخریب 
طبیعــت شــویم، در دام تفریح های ناســالم 

گرفتار شده ایم.

تفریح در روزهای کرونایی »
مصادیــق  بــه  اشــاره  بــا  توانایــی  دکتــر 
شــرایط  در  می گویــد:  تفریــح  مختلــف 
بحران هــای همه گیــری نظیــر شــیوع کرونــا، 
محدودیت هایــی برای تفریــح در نظر گرفته 
می شــود کــه بــه صــورت طبیعــی بایــد آن 
محدودیت هــا را پذیرفــت، زیرا اگر تفریحی 
انجــام شــود کــه موجــب شــیوع و انتقــال 
ویــروس بــه دیگــران شــود، عــالوه بــر اینکــه 
بــا قانــون مغایــرت دارد، بــه لحــاظ شــرعی 
نیــز حرام اســت، زیرا ســالمت خــود فرد به 
مخاطــره خواهــد افتــاد و موجب گســترش 
بیمــاری در ســطح جامعه و آسیب رســاندن 
بــه دیگــران خواهد شــد، اما در این شــرایط 
نیــز می تــوان تفریح هــای ســالم در خانــه را 
جایگزیــن تفریح هــای ورزشــی و حضــور در 

سالن های ورزشی، استخر، سفر و... کرد. 

کارشناسان در گفت وگو با قدس عنوان کردند

تفریح و شادی در روزهای کرونایی

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

دستچین

 همه تغییرات محتوایی کتاب های درسی 
مربوط به گذشته است

در  پــرورش،  و  آمــوزش  وزیــر  حاجی میرزایــی،  محســن 
توضیــح تغییرات صــورت گرفته در کتاب های درســی، به 
خبرنگار آنا گفت: محتوای کتاب های درسی اکنون تغییر 
پیدا نمی کند بلکه این تغییرات ساالنه اتفاق می افتد. وی 
تغییرات در کتاب های درســی را مربوط به ســال گذشــته 
دانســت و افــزود: همــه این هــا مربــوط به گذشــته بوده و 

چیزی جدیداً تغییر نکرده است.

مشاهده رد پای تمساح در دریاچه چیتگر
سیدآرش حسینی میالنی، رئیس کمیته محیط زیست و 
خدمات شــهری شورای اسالمی شهر تهران، از مشاهده 

رد پای تمساح در دریاچه چیتگر خبر داد .
وی به »برنا « گفت: احتمال دارد تمســاح خانگی قاچاق 
کــه ایــن روزهــا رواج پیــدا کــرده، توســط یــک شــهروند 

غیرمسئول در دریاچه چیتگر رها شده باشد.

آموزش

در نامه ای سرگشاده به وزیر مطرح شد

 تشویق به نام نویسی 
در مدارس آنالین خارجی

کانون تربیت اسالمی در نامه ای سرگشاده 
بــه وزیــر آمــوزش و پرورش نوشــته اســت: 
مدتی اســت تعدادی از مؤسســات و کادر 
مدارس به طور غیررسمی با سرپل هایی از 
درون مدارس تسهیالتی را ایجاد می کنند 
کــه دانش آموزان مســلط به زبــان خارجی 
در مــدارس غیرایرانــی آنالیــن کشــورهای 
دیگــر و عمدتــاً غربــی  نام نویســی و ادامــه 
تحصیــل دهند و با توافق با مدارس ایران 
بــدون حضــور فعاالنه در مــدارس مجازی 
ایران صرفاً با حضور در امتحانات، مدرک 
تحصیلی خود را اخذ نمایند و یا برخی از 
دانش آموزان نخبه را تشویق می نمایند در 
کالس های فوق برنامه، کالس های فرهنگی 
و کالس هــای علمــی مــدارس و کالج هــای 
آنالیــن خارجــی  نام نویســی نماینــد و بــا 
دریافــت صدهــا یــورو از آن دانش آموزان، 
شــرایط صــدور گواهی نامه هــای کالج هــای 
خارجی و صدور توصیه نامه برای بورســیه 
احتمالی را برای آن ها تسهیل می نمایند.

آسیب های اجتماعی

معاون ستاد مبارزه با موادمخدر خبر داد

تغییر رویه در درمان اعتیاد؛ 
از متادون به بوپرنورفین

امیرحسین یاوری، معاون کاهش تقاضا و 
توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه 
بــا موادمخــدر، بــا تأکید بر اینکــه متادون 
بــرای  و  اســت  نگهدارنــده  داروی  یــک 
درمان اعتیاد نیســت، به خبرنگار باشگاه 
خبرنــگاران می گویــد: درمــان اعتیاد تلقی 
کردن متادون یک اشتباه است؛   متادون 
بــرای درمــان کمک می کنــد و در درازمدت 
می توانــد عارضــه ایجــاد کند و فقــط برای 
حــل مشــکل اولیــه فــرد معتــاد می توانــد 
کمک کننــده باشــد تــا بتوانیــم مشــکالت 

بعدی را حل کنیم.
معاون ستاد مبارزه با موادمخدر همچنین 
از تــالش بــرای تغییــر پروتکل هــای درمان 
اعتیاد از متادون به بوپرنورفین خبر داده و  
می گوید: اقدام های خوبی توســط سازمان 
غذا و دارو انجام شــده اســت و منتظر آن 
هســتیم تولیــدات کارخانــه ای بــاال رود و 
هزینــه آن را هــم پاییــن آوریم و پس از آن 

وارد درمان اعتیاد شویم.

میراث فرهنگی

عضو شورای شهر تهران خبر داد

 پاتوق معتادان 
در خانه پدری جالل ! 

مجیــد فراهانــی، رئیــس کمیتــه بودجــه و 
نظارت مالی شــورای اسالمی شهر تهران، 
پــدری  خانــه  شــدن  تبدیــل  بــه  نســبت 
جالل آل احمــد بــه خوابــگاه معتــادان، بــه 

وزیر گردشگری تذکر داد.
دیــروز  جلســه  در  فراهانــی  مجیــد 
شــورای شــهر تهــران گفــت: خانــه پــدری 
جالل آل احمــد کــه ســال ها پیــش توســط 
بــه  حــال  شــده،  تملــک  میراث فرهنگــی 
پاتوق معتادان و کارتن خوابان تبدیل شده 
اســت. وی ادامــه داد: خانه ای که قرار بود 
محل تجمع اندیشمندان و اهالی فرهنگ 
باشــد، بــه بیقوله ای رو بــه تخریب تبدیل 
شــده بــه طــوری کــه معتــادان بــرای ایجاد 
گرما درها را کنده و شب ها نیز در آن آتش 

روشن می کنند.
فراهانی همچنین تصریح کرد: از شهردار 
تهــران می خواهــم ضمــن مذاکــره بــا وزیر 
گردشگری، زمینه را برای خرید و بازسازی 

این بنای فاخر ایجاد کند.

نظامی و انتظامی

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا هشدار داد

کالهبرداری با عنوان »فروش 
و واگذاری واکسن کرونا«

معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا ضمن 
تأکیــد بــر اینکــه هــر گونــه تبلیــغ، فــروش 
و تزریــق واکســن کرونــا در فضای مجــازی 
ایــن ترفنــد  ممنــوع اســت، هشــدار داد: 
از  کالهبــرداری  بــرای  ســایبری  مجرمــان 

شهروندان است.
سرهنگ رامین پاشایی اظهار کرد: مجرمان 
سایبری با شگردهای مختلف نظیر اعطای 
واکسن کرونا در قبال نام نویسی در تورهای 
مســافرتی و یا تبلیغات فریبنده و ثبت نام 
آزمایشــی انســانی تزریق واکســن کرونا در 
کشورهای خارجی به همراه تور توریستی و 
تفریحی، درصدد کالهبرداری از متقاضیان 
هستند که در این راستا تمامی تحرکات و 
جریان های مشــابه در کارگــروه ویژه پلیس 

فتا در حال رصد است.
وی تأکید کرد: هر گونه تبلیغ و فروش دارو 
و واکسن از طریق فضای مجازی جرم تلقی 
می شــود و بــا متخلفان این حــوزه  برخورد 

قانونی خواهد شد.

محیط زیست

رئیس سازمان هواشناسی کشور:

 زمستان ایران 
پربرف است

سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی، 
پیش بینــی   در  خطــا  وقــوع  علــت  دربــاره 
بارش هــای پاییــزی گفــت: پیش بینی هــای 
هواشناسی در همه کشورها با عدم قطعیت  
همــراه اســت. زمانی  که از فصــل بهار، برای 
پاییز پیش بینی وضعیت بارش ها یا ترسالی 
و خشکسالی صورت می گیرد، به  طور قطع 
درصــد خطــا افزایش پیدا می کند. از ســوی 
دیگر، بارش های شدید در مدت زمان کوتاه 
قابلیــت پیش بینــی در بلندمــدت را ندارند. 
وی دربــاره پیش بینی هــای هواشناســی، از 
وضعیــت بارش ها در ایران طی زمســتان به 
ایســنا گفت: در ســه ماه پایانی سال دمای 
هــوا در نیمه شــرقی و نــوار شــمالی کشــور 
ســردتر از حد معمول پیش بینی می شــود. 
همچنین بارش ها به ویژه در نیمه شمالی به  
صورت برف اســت و چنــد بارش برف خوب 

در کشور طی زمستان خواهیم داشت.
بارش ها در دی ماه قابل مالحظه نیســت و 

کمتر از نرمال پیش بینی می شود .

فراسو

بازتاب
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احتمال اجباری شدن تزریق واکسن کرونا در کشور
بــا  قانعــی، رئیــس کمیتــه  علمــی ســتاد ملــی مقابلــه 
کرونــا، در برنامــه گفت وگــوی ویــژه خبــری گفــت: اگــر 
نخواهــد شــد  قطــع  زنجیــره  نشــود،  اجبــاری  واکســن 
و نمی تــوان دانشــگاه ها، مــدارس و ســایر اماکنــی کــه 
بســته هســتند را باز کنیم. به نظر می رســد ایمنی زایی 
 ناشــی از تزریــق واکســن تــا حــدود 6 مــاه قابــل حفــظ 

باشد.

باید زودتر قانون مقابله با تخلف علمی می داشتیم
دکتر ســعدهللا نصیری قیداری، رئیس دانشــگاه شــهید 
بهشــتی، در خصوص گســترش تقلب علمی به ایســنا 
گفته اســت: حدود 4۰ ســال از پیروزی انقالب می گذرد 
و مــا بایــد زودتــر قانــون مقابلــه بــا تقلــب را در مجلــس 
تصویب و تاکنون اجرا می کردیم، تا امروز اجازه نمی داد 
کــف خیابان هــا کار ناپســند فــروش مقالــه و پایان نامــه 

انجام بگیرد.

جایگاه ضعیف داروسازان در نظام پزشکی
ســیدعلی فاطمی نایب، رئیس انجمن داروســازان ایران، 
در یادداشــتی نوشــت: بــا وجــود اینکــه داروســازان از 
بزرگ تریــن اقلیت هــای عضــو نظــام پزشــکی محســوب 
می شوند، با ۲4هزار عضو، فقط 8 درصد اعضا را شامل 
می شــوند و در برابر اکثریت مطلق پزشــکان با ۱۳4هزار 
مــادر  ســازمان  بــرای جلــب حمایــت   عضــو، شانســی 

ندارند.

نخستین جایی که بودجه اش را قطع می کنند...
احمــد نــادری، عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
مجلــس بــه »فــارس« می گویــد: متأســفانه هــر وقــت با 
کمبود بودجه در کشور مواجه هستیم، نخستین جایی 
کــه بــه ذهنمان می رســد باید بودجــه اش را قطع کنیم و 
برای ســایر جاها در نظر بگیریم، بودجه پژوهش اســت 
کــه قطعــاً خطاســت و نبایــد بودجه پژوهــش قطع و کم 

شود.

تفریح سالم تفریحی 
است که موجب آزار 
و اذیت انسان، حیوان 
و یا تخریب طبیعت 

نشود 

بـــــــرش

ادعای آمریکا برای معافیت خرید دارو از تحریم ها، دروغ است    سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: روز شنبه گزارشی را دریافت کردم که عده ای از بیماران خاص در اوج 
گرفتاری در وزارتخانه آمده و دارویی را خواستند که دو تا سه ماه پیش پول آن فرستاده شده است. وی افزود: یکی از منحوس ترین و ناجوانمردترین سیستم های حکومتی جهان به  نام آمریکا همه  جا را بلوکه کرده 

و ادعای آن ها برای معاف بودن خرید دارو و تجهیزات پزشکی از تحریم ها، دروغ است. این ها دارو را از ضعیف ترین و محتاج ترین بندگان خدا مضیقه می کنند. 
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

دبیرکل سازمان ملل:

شناسایی حاکمیت مغرب بر 
صحرا محلی از اعراب ندارد

دبیــرکل ســازمان ملــل 
اقــدام  بــه  واکنــش  در 
آمریکا گفت، مســئله 
حاکمیــت بــر صحرای 
غربی موضوعی نیست 

که با به رسمیت شناختن این حاکمیت توسط 
یک کشور تغییر کند و قطعنامه های سازمان 
ملــل در ایــن خصــوص حــرف آخــر را می زند. 
آنتونیــو گوتــرش افــزود: راه حل هــا در مســئله 
صحرای غربی به شناسایی یکجانبه کشورها 
بســتگی ندارد. جمعه گذشته رئیس جمهور 
آمریکا ضمن اعالم توافق سازش میان مغرب 
و رژیم صهیونیستی، گفت آمریکا حاکمیت 
مغــرب بــر منطقــه »صحــرای غربــی« را بــه 

رسمیت می شناسد.

بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس و س
اورسوال فوندرالین، رئیس کمیسیون اروپا در 
بیانیــه ای اعالم کردند مذاکــرات تجاری میان 
آن هــا بــه منظور ممانعــت از اجــرای برگزیت 
بدون توافق در هفته آینده ادامه خواهد یافت.

کانــال ۱۲ تلویزیــون رژیــم صهیونیســتی س
گزارش کرد از زمان اجرای توافق سازش بین 
امــارات و ایــن رژیــم، شــماری از جنایتکاران 
اســرائیلی که در ارتباط با پرونده های قتل و 
قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب هستند، به 

دبی فرار کرده اند.

گفت وگوی فراگیر برای احیای مذاکرات ملی 

تأکید گروه های فلسطینی 
بر ایستادگی

پنج گروه فلســطینی خواهان دور جدیدی از 
نشســت دبیرکل ها بــرای تکمیل گفت وگوی 
ملی فراگیر شــده تا دودســتگی پایان یافته و 
وحــدت ملــی حاصــل شــود و نهادهــای ملی 
فلســطین بر اســاس شــراکت ملی بازســازی 
شود. به گزارش ایسنا، پس از نشست جبهه 
مردمی آزادی بخش فلسطین، جبهه مردمی 
آزادسازی فلسطین، جنبش جهاد اسالمی، 
آزادســازی،  مردمــی  جنــگ  قــراوالن  پیــش 
نیروهای ضربتی و جبهه دموکرات آزادسازی 
فلسطین از امضاء کنندگان این بیانیه بودند. 
ایــن گروه هــا هرگونــه عادی ســازی با دشــمن 

صهیونیستی را محکوم کردند.
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  پشت پرده وفاداری 
حزب جمهوری خواه به ترامپ

تداوم بالتکلیفی نتیجه انتخابات ۲۰۲۰، فضای سیاسی آمریکا را در 
آســتانه رأی دهی کالج های الکترال در روز دوشــنبه متشــنج ســاخته 
اســت. براســاس قانــون اساســی آمریــکا انتخابات ریاســت جمهوری 
در ایــن کشــور دو مرحلــه ای اســت، مرحلــه نخســت بــا رأی عمــوم 
مــردم برگــزار شــد که با پیــروزی جو بایــدن همراه بــود و مرحله اصلی 
و دوم روز دوشــنبه برگــزار می شــود. بــا ایــن حال ترامــپ تمایلی ندارد 
تا واشــنگتن انتقال قدرت مســالمت آمیزی را تجربه کند. اردوکشــی 
خیابانی در کنار فشــار حداکثری بر نهادهای سیاســی راهبرد او برای 
مقابله با پیروزی دموکرات ها در فضای پســا انتخابات بوده اســت که 
ظاهــراً هــر دو بــا شکســت مواجــه شــده اســت. از منظر آمــار حضور 
هواداران ترامپ در تجمع های دو روز گذشته نسبت به روزهای اولیه 
اعتراضات انتخاباتی کاهش محسوســی داشــته اســت، عالوه بر این 
عــدم همراهــی دادگاه عالــی کــه ترامپ آن را ســالح راهبــردی خود در 
تقابــل بــا دموکرات ها می دید، ســبب شــده بســیاری از تضعیف توان 

ترامپ در این رویارویی سیاسی سخن بگویند. 
با این همه، آنچه موجب شــگفتی بســیاری از کارشناســان سیاســی 
شــده اســت همراهی حــزب جمهوری خــواه با دونالد ترامــپ باوجود 
مســجل شــدن شکســتش در انتخابــات ریاســت جمهــوری اســت. 
»واشــنگتن پســت« به تازگی در گزارشی به این نکته اشاره کرده که 
از ۲۴۹ نماینده جمهوری خواه در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا، 
تنهــا ۲۷ نفــر، پیــروزی جو بایدن را تأییــد کرده اند و مابقی، دقیقاً در 
چارچــوب رویکــرد ترامــپ جهت زیر ســؤال بــردن نتیجــه انتخابات 

حرکت می کنند. 
مقاومت حداکثری جمهوری خواهان به عنوان یکی از دو بازیگر اصلی 
صحنه سیاسی آمریکا چگونه قابل تفسیر است؟ برای پاسخ به این 
پرســش بایــد دو مؤلفــه "فــرد گرایــی”Individualism و نــگاه "هزینــه 
را به عنــوان دو عنصــر اصلــی    Cost Benefit Approach ”فایــده
هویت سیاسی آمریکا در نظر گرفت. نمایندگان حزب جمهوری خواه 
در کنگــره معتقدنــد کــه همراهــی بــا ترامــپ بــه حراســت از جایگاه و 
موقعیت سیاسی شــان در آینده منجر می شــود. ترامپ از منظر رشد 
محبوبیــت و میــزان رأی آوری در دور دوم انتخابات یکی از موفق ترین  
رؤســای جمهور تاریخ سیاســی آمریکاســت. بیش از ۷۴ میلیون رأی 
ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ یک ســرمایه غیرقابل چشمپوشــی اســت. 
برخــالف آرای جــو بایــدن که بیشــتر آن هــا رأی در مخالفــت با ترامپ 
محســوب می شــود، رأی هــای ترامــپ را می تــوان تمامــاً بــه حســاب 
محبوبیت شــخص خودش نوشــت. در چنین شرایطی اعضای حزب 
جمهوری خــواه کــه اغلــب آن ها، ســعی دارند تا به هر نحوی که شــده 
به قدرت سیاســی دســت پیدا کنند، در این مسیر، عمیقاً می ترسند 
کــه پایــگاه حمایتــی ترامپ، بــر علیه آن ها بســیج شــود. کلیت حزب 
نیــز بــرای تقویــت جایگاه خود به ویــژه در انتخابات ســنای آمریکا به 
حمایت ترامپ نیازمند است. همچنین بسیج عمومی صورت گرفته 
توســط ترامــپ می توانــد عامــل اصلــی پیــروزی جمهوری خواهــان در 
انتخابــات ۲۰۲۴ باشــد. مشــروعیت زدایــی از دولــت بایــدن، عالوه بر 
انگیــزه بخشــی به بدنــه حزب جمهوری خــواه برای پیگیــری تغییر در 
انتخابات های محلی و فدرال پیش رو، می تواند دولت جدید را نیز در 
اجرای سیاســت هایش تضعیف کند. به بیان دیگر باید گفت اگرچه 
ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ شکست خورد، اما ترامپیسم به عنوان یک 
ایدئولــوژی »پوپولیســتی ملــی گرایانه« تا مدت ها در فضای سیاســی 

آمریکا باقی خواهد ماند.
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 باکو آتش بس در قره باغ را
نقض کرد

 عقب نشینی متحدان امارات 
از یمن

 آشوب ادامه دار 
در خیابان های پاریس

وزارت دفاع ارمنستان عصر شنبه خبر داد باکو حمالت 
خــود بــه جنــوب قره باغ را از ســرگرفته اســت. بــه گزارش 
راشــاتودی، وزارت دفاع روســیه برای نخستین بار از زمان 
امضــای توافــق بــرای پایان دادن بــه درگیری هــا در قره باغ 
کوهســتانی، از تبــادل آتــش بیــن جمهــوری آذربایجــان 
و ارمنســتان در روز جمعــه خبــر داد و گفــت از دو طــرف 
خواسته شده به آتش بس پایبند بمانند. در بیانیه وزارت 
دفــاع روســیه آمــده این نقض در منطقه »هــادروت« رخ 
داده است. اگر چه رئیس جمهور آذربایجان از همکاری 
روســیه و ترکیــه در تأســیس مرکــز نظــارت بــر آتش بــس 
قره بــاغ در منطقه آغ دام اســتقبال کــرد، نیروهای قره باغ 
مدعــی شــدند کــه ســه تــن از آن هــا در حملــه نیروهــای 
جمهوری آذربایجان زخمی شده اند. از همین رو، روسیه 
به جمهوری آذربایجان و ارمنستان تذکر داد که به تعهد 

خود درباره آتش بس قره باغ پایبند باشند.

پــس از توافــق طرف هــای درگیــر در جنــوب یمــن بر ســر 
تشــکیل دولت، عقب نشــینی نیروهای متحد امارات از 
عدن در راســتای اجرای بخش نظامی توافق ریاض آغاز 
شــد. بــه گزارش فــارس، نیروهای شــورای انتقالی جنوب 
کــه از متحــدان امــارات متحــده محســوب می شــوند، از 
شــنبه عقب نشــینی خــود از عــدن بــه عنــوان پایتخت 
خودخوانــده دولــت مســتعفی یمــن را آغاز کردنــد. این 
نخستین عقب نشینی عملی نیروهای متحد امارات از 
عــدن در راســتای اجــرای توافق ریاض اســت. یک منبع 
وابســته به دولت مســتعفی در این باره گفت: تیپ های 
ایــن دولــت کــه از ابیــن عقب نشســته اند بــه منطقه ای 
نزدیــک به »مکیراس-ثره« رفته اند. مکیراس در اســتان 
بیضــا و تحــت کنترل نیروهای صنعاســت و منطقه ثره 
در ابیــن در مجــاورت آن قــرار دارد و تحــت کنترل دولت 

مستعفی است. 

علیــه  پاریــس  در  اعتراض هــا  جدیدتریــن  جریــان  در 
پیش نویــس الیحــه امنیتــی دولــت »امانوئل مکــرون«، 
پایتخــت ایــن کشــور بــه صحنــه آشــوب تبدیــل شــد و 
دســت کم ۱5۰ نفــر بازداشــت شــدند. به گــزارش فارس، 
مــردم در ایــن اعتراض هــا خودروهــا را به آتش کشــیده، 
شیشــه های ادارات و مغازه هــا را در هــم شکســتند و 
بــا نیروهــای امنیتــی درگیــر شــدند. پلیــس نیــز بــا گاز 
اشــک آور به آن ها پاســخ داد. معترضان فریاد می زدند: 
»قوانین آزادی کشــتار را متوقف کنید، اســالم هراسی را 
متوقف کنید«.  نیروهای امنیتی فرانســه قبل از شــروع 
اعتراضــات، ۲۴ نفــر را بازداشــت کــرده بودند. ابــزارآالت 
خطرناک و تیز همچون پیچ  گوشتی و آچارفرانسه نیز در 
جریان اعتراضات از افرادی ضبط شد که دولت فرانسه 
معتقد است »اراذل و اوباشی هستند که به دنبال نفوذ 

در اعتراضات فرانسه هستند«.
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 دکتر علیرضا رضاخواه / کارشناس مسائل اروپا و آمریکا

علوی: قاضی فدرال ایالت »ویسکانسین« 
در آمریــکا دادخواســت انتخاباتــی رئیــس 
جمهــور ایــن کشــور مبنــی بــر لغو پیــروزی 
»جــو بایدن« را رد کــرد. همین اتفاق کافی 
بــود تــا بــار دیگــر، دونالــد ترامــپ از کــوره 
در رفتــه و بــه ســاختار سیاســی کشــورش 
توییتــر  فــارس، وی در  گــزارش  بــه  بتــازد. 
خــود ضمــن اعالم ایــن که هنــوز اول راه به 
کرسی نشــاندن ادعای تقلب در انتخابات 
اســت، افــزود: همــه چیــز را افشــا می کنم. 
ترامپ ضمن بازنشر پیامی توییتری از یک 
روزنامه نــگار تنــدرو جمهوری خــواه بــا متن 
»در ایــن مقطــع، دونالــد ترامــپ باید همه 
چیــز را از حالــت محرمانه خارج کند. همه 
چیز را!« در پاســخ به او نوشــت: »در حال 

انجام همین کار هستم. موافقم!«
در همین راستا، رئیس حزب جمهوری خواه 
ایالــت تگــزاس بــا رد تصمیــم دیــوان عالــی 
انتخاباتــی،  تقلــب  درخصــوص  آمریــکا 
رئیــس  حامــی  ایــاالت  اتحادیــه  تشــکیل 
جمهــور ایــن کشــور را خواســتار شــد. بــه 
نوشــته پایــگاه خبــری »داون«، آلــن وســت 
بامداد یکشــنبه پیشنهاد کرد: »ایالت های 
قانونمدار باید اتحادیه ای تشــکیل دهند تا 
عدم پذیرش نتیجه این انتخابات متقلبانه 
از  انتقــاد  بــا  او  بگذارنــد«.  نمایــش  بــه  را 
تصمیم دیوان عالی آمریکا برای رد شکایت 
دادســتان کل تگــزاس درخصــوص تقلــب 
انتخاباتی، در بیانیه ای نوشت:  »این تصمیم 

سابقه ای ایجاد می کند که می گوید ایالت ها 
می تواننــد قانــون اساســی آمریــکا را نقــض 
کنند و در برابر آن پاسخگو نباشند«. وست 
در این بیانیه نوشــت: »این تصمیم تبعات 
گســترده ای برای آینــده جمهوری مبتنی بر 

قانون اساسی ما خواهد داشت«.
انتخابــات  بــه  اعتراضــات  دار  و  گیــر  در 
در آمریــکا، برخــی گزارش هــا حاکــی از بــه 
خشونت کشیده شدن تجمعات هواداران 
و مخالفــان دونالــد ترامپ به طور ســازمان 
گــزارش  بــه  ایــن کشــور اســت.  یافتــه در 
گــروه  رئیــس  تاریــو،  انریکــه  اســپوتنیک، 
راست افراطی »پسران مغرور« که به نفرت 
پراکنــی و خشــونت معروف انــد، پیــش از 
اعتراضات هزاران نفری روز شنبه طرفداران 
ترامپ در واشــنگتن، به کاخ ســفید دعوت 

افراطــی طرفــدار برتــری  بــود. گــروه  شــده 
سفیدپوستان »پســران مغرور« از حامیان 
پــر و پــا قــرص ترامــپ محســوب می شــود 
اعمــال خشــونت  و  پراکنــی  نفــرت  بــه  و 
در اعتراضــات معــروف اســت. ایــن گــروه 
پیشــتر بــه عدم پذیرفتن نتیجــه انتخابات 
در صــورت شکســت ترامــپ تهدیــد کــرده 
بــود. در پی لشکرکشــی خیابانی طرفداران 
رئیس جمهــور آمریــکا و مخالفــان وی در 
خیابان های واشنگتن و درگیری های خشن 
میــان آن هــا، چهار نفــر در حمله با ســالح 
سرد زخمی شدند و یک نفر در شهر المپیا 
در ایالت واشنگتن هدف گلوله قرار گرفت. 
»کریس لوفتیس« سخنگوی گشت ایالت 
واشنگتن در این خصوص گفت دو نفر در 
ارتباط با این تیراندازی بازداشــته شده اند، 

از جملــه  و  تیرانــدازی  ایــن  امــا جزئیــات 
وضعیــت فــردی کــه مــورد اصابــت گلولــه 
قرار گرفت، روشــن نیســت. بر این اساس، 
ســمت  بــه  طــرف،  دو  تظاهرات کننــدگان 
یکدیگــر بمب هــای دودزا، گاز اشــک آور و 
اشــیای خطرنــاک پرتــاب کــرده و نیروهــای 
پلیس در این بین تالش می کردند تا آن ها 
را از هــم جــدا نگاه دارند. پــس از آنکه این 
درگیری به نزدیکی های کاخ ســفید رســید، 
پلیس ضدشــورش مجبور به دخالت شد. 
بــه گزارش »واشــنگتن پســت«، در جریان 
اعتراضــات در پایتخــت آمریــکا، ۲۳ نفــر 
بازداشت شدند که اتهام 6 نفر آن ها حمله 
بــه پلیــس اســت. در همیــن حیــن، برخی 
رسانه ها نیز در گزارشی اعالم کردند دونالد 
ترامــپ با بالگرد از ایــن تجمع طرفدارانش 
در پــارک نشــنال مال در واشــنگتن بازدید 
کرده اســت. ایــن تجمع در حمایــت از وی 
و اعتــراض بــه تصمیــم دیــوان عالــی ایــن 
کشــور در رد درخواســت ستاد ترامپ برای 
ابطــال نتایج آرای چهار ایالت بوده اســت. 
روز  آمریــکا  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
ســوم نوامبــر )۱۳ آبــان( برگــزار شــد. گرچه 
از  حاکــی  آمریــکا  رســانه های  برآوردهــای 
پیــروزی جــو بایــدن اســت، امــا وی تاکنون 
از پذیرفتــن شکســت در انتخابــات امتناع 
ورزیــده و بارها تأکید کرده اســت که بایدن 
با تقلب به عنوان پیروز این فرایند معرفی 

شده است.

هواداران و مخالفان رئیس جمهور آمریکا با چاقو و اسلحه به جان هم افتادند 
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    س�ازمان فن�ی و نگهداری حرم مطهر رض�وی درنظر دارد 
تهی�ه و تحویل400 تن نم�ک صنعتی تصفیه ش�ده مورد نیاز 
خ�ود را از طریق مناقصه عمومي واگذار نماید. ل�ذا متقاضیان می توانند 
تا پای�ان وقت اداری روز -دوش�نبه م�ورخ 1399/10/01  ضمن مراجعه 
به س�ایت مناقصات س�ازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی به آدرس 
http://sem.aqr-harimeharam.org/ نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام 

نمایند.   

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی اس�تان همدان در نظر دارد دوفقره ملک به شماره ثبتی 
139/4951 و 139/4952 ه�ردو مفروزی و مجزا از 4278 واقع در ش�هر به�ار –خیابان امام خمینی )ره( 
– چهارراه فرهنگ –روبروی بانک رفاه در دو طبقه مجزا از یک س�اختمان س�ه طبقه که طبقه همکف آن با 

کاربری تجاری قبال به غیر واگذار شده را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.irبه شماره مزایده 2099000182000001به صورت الکترونیکی  با شرایط ذیل بفروش برساند :

مبلغ تضمین متراژمبلغ کارشناسیطبقهشماره ثبتشرح ردیف

3/538/750/00037/25177/000/000با احتساب طبقه همکف طبقه اول 139/4951ششدانگ اعیانی با انشعابات سه گانه 1

3/166/250/00037/25159/000/000با احتساب طبقه همکف طبقه دوم139/4952ششدانگ اعیانی با انشعابات سه گانه2

 شرایط شرکت در مزایده عمومی:
مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در مزای�ده :ب�ه ص�ورت ضمانتنام�ه بانک�ی ب�ا سررس�ید س�ه ماه�ه و یا واری�ز وج�ه نق�د ب�ه ش�ماره حس�اب 4065044107730360و( به ش�ماره ش�بای 

IR770100004065044107730360(نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می باشد.
زمان انتشار در سایت :متقاضیان می بایست از تاریخ 1399/09/24 لغایت 1399/10/06 جهت دریافت اسناد مزایده به سایت الکترونیک دولت مراجعه نمایند.

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :متقاضیان می بایست ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب اعالم شده بابت دریافت اسناد مزایده و فرم شرایط مزایده و پیشنهاد قیمت 
خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1399/10/18در سامانه ارائه نمایند .) اسناد بارگذاری شده مهرو امضاءو اثر انگشت گردد(.

زم�ان و مح�ل بازدید موضوع مزایده :از تاریخ1399/09/24لغایت 1399/10/18جهت بازدید به آدرس بهار خیاب�ان امام خمینی )ره( – چهارراه فرهنگ –روبروی بانک رفاه  
از س�اعت 8 الی 12 مراجعه نمایند ) جهت بازدید از ملک مورد مزایده می بایس�ت با رئیس اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرس�تان بهار به نام آقای ضمیری کامل به ش�ماره 

تلفن09183079931 هماهنگ نمایند(.
زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات :روز شنبه  مورخ 1399/10/20 ساعت 9 صبح به نشانی همدان .ابتدای بلوار کاشانی اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی همدان خواهد بود.

برگزاری مزایده : از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت می باش�د و کلیه مراحل فرایند مزایده ش�امل پرداخت تضمین ش�رکت در مزایده ) ودیعه ( ارسال پیشنهاد قیمت  
،بازگشایی پاکات ،اعالم به برنده ،واریز وجه مزایده و تحویل ملک مورد مزایده در بستر سامانه می باشد .

عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن(با شماره ذیل تماس حاصل فرمایند.مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه -021-41934
www.setadiran.ir اطالعات تماس دفتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه

عالقه مندان می توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به واحد امور مالی اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی اس�تان همدان واقع در ابتدای بلوار کاش�انی مراجعه و یا با شماره 
تلف�ن6- 32514773   داخل�ی 280 تم�اس حاص�ل نماین�د.          )م ال�ف 1305(
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    مزایده عمومی

ش�رکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد یک فقره مناقصه عمومی 
دو مرحله ای با موضوع : 

طراح�ي و اج�راي ابنیه، تدارک، س�اخت، حم�ل، نصب، راه ان�دازي تجهی�زات مکانیکي، 
برقي، کنترل و ابزار دقیق، راهبري در دوره تضمین و آموزش کارکنان کارفرما و تأسیس�ات و 
ساختمانهاي جنبي وابسته و انجام کلیه تشریفات گمرکي در پروژه احداث تصفیه خانه فاضالب 
مس�کن مهر شهر قوچان به شماره فراخوان2099001446000102 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، 
از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیک دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند.تاریخ 
انتش�ار فراخوان در س�امانه 99/09/25 می باشد.اطالعات و اس�ناد و دعوتنامه مناقصه عمومی 

موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19 روز سه شنبه مورخ1399/10/02

مهلت ارسال اسناد مناقصه : ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1399/10/17
اطالع�ات تماس دس�تگاه مناقصه گزار : خراس�ان رضوی- مش�هد- بولوار وکی�ل آباد –ابتدای 

خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس س�امانه س�تاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 

دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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آب ارمغان آبادانی است  
» فراخوان تجدید ارزیابی کیفی« نوبت اول
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