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مدیر انتشارات »به نشر« :

پویش مطالعاتی 
کتاب را به چهل چاپ رساند

یادداشتی از کامران پارسی نژاد درباره رمان »دعبل و زلفا« 

وجوه تأثیرگذاری 
ادبیات رضوی

 ادب و هنر »دعبل و زلفا« روایتی 
عاشقانه از آشنایی و زندگی پرفراز 
و نشــیب دعبل خزاعی، شــاعر 
اهل بیت)ع( و همســر باایمانش 
زلفاســت.در این کتاب، مقاطعی 
از زندگــی دعبل در زمــان امام 
امام رضا)ع(  و  موســی کاظم)ع( 
به صورت داستانی کنکاش شده 

است؛ عشق میان...

 ............ صفحه 12

هدف  منافقین هدف  منافقین 
از شهادت بهشتیاز شهادت بهشتی
ترورآینده نظام بودترورآینده نظام بود

واکاوی حادثه واکاوی حادثه 77 تیر در گفت وگو با  تیر در گفت وگو با 
عضو جداشده فرقه رجوی عضو جداشده فرقه رجوی 

و مدیرعامل انجمن حقوق بشری »نجات«و مدیرعامل انجمن حقوق بشری »نجات«

 گفت وگو با حجت االسالم مظفر ساالری

برای نوشتن »دعبل و زلفا« 
دعوت شدم

 ............ صفحه  ............ صفحه 22

واکنش نمایندگان مجلس 
به تصمیم جنجالی دولت

 محدودیت سنی 

برای وام ازدواج 
»قانونی« و 

»شرعی« نیست

در نامه شورای عالی شهرسازی 
به استاندار مطرح شد

 صیانت از حقوق 

مجاوران و حفظ 
هویت فرهنگی 

اطراف حرم
 ............ صفحه  7 ............ صفحه 1 قدس خراسان
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یـــادداشــت  روز
 محمدحسین جعفریان

رئیس جمهور غنی: افغانســتان در مرحله فالکت »شیوع« کرونا قرار دارد، سرپرست 
وزارت بهداشت افغانستان هم گفته است تا دو ماه دیگر همچنان در نقطه اوج کرونا 
قرار دارند. مسئوالن ریاست بهداشت در شهر »میمنه« گفته اند آن ها به زودی با کمبود 
تابوت، پرسنل بهداشتی و آمبوالنس مواجه می شوند. حیدری استاندار کابل هم گفته 
اســت: »شمار واقعی بیماران کرونا در کشورش بیش از 100 برابر آمار رسمی است و 

ممکن است به میلیون ها تن برسد. این نکته ای است...

سیل کرونا از جانب هریرود

 ............ صفحه 2

  وزیر دفاع در آیین تحویل سه فروند جت جنگنده پیشرفته کوثر به نیروی هوایی ارتش:  

باالترین سطح  بازدارندگی را داریم
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امام جوادj: دانش بجویید، زیرا که طلب دانش واجب است، و جست وجوی از آن مطلوب، و آن موجب پیوند میان برادران است. بحار ج 78 ص 80

آمادگی آستان قدس رضوی برای بازگشایی تدریجی رواق ها و روضه منوره 
مصطفی خاکسار قهرودی در گفت وگوی تلویزیونی مطرح کرد

جام حذفی و کسب سهمیه را 
هنوز داریم

در20 شهر نیجریه والدت 
حضرت رضاj را جشن می گیریم

تحریم با همه نکبتش 
فرصت هم دارد

علی کریمی در گفت وگو با قدس: گفت وگو با شیخ نافع موسی، از اعضای دفتر شیخ زکزاکی روحانی در افتتاح پروژه های پتروشیمی:

 ............ صفحه های 4و5

 جهان  گروهی از یگان های نیروهای مبارزه با تروریسم عراق بامداد جمعه با همکاری 
و پشتیبانی نیروهای آمریکایی به تیپ 45 کتائب حزب اهلل وابسته به حشدالشعبی در 
منطقه البوعثیه بغداد یورش برده و ده ها تن از فرماندهان این گروه را بازداشت کردند. 
این اقدام پس از آن انجام شــد که سرویس مبارزه با تروریسم عراق به اخباری دست 
یافت که نیروهایی قصد شــلیک راکت به ســمت مقر نیروهای آمریکایی در فرودگاه 
بغداد و منطقه خضراء را دارند. کتائب حزب اهلل در واکنش به این اقدام که گفته شــده 
به دســتور مصطفی الکاظمی صورت گرفت، نخست وزیر عراق را عامل و مزدور آمریکا 
خواند. گفتنی است، گروه کتائب حزب اهلل از مخالفان جدی نخست وزیری الکاظمی بوده 

است و سرویس مبارزه با تروریسم عراق به ریاست...

 ............ صفحه  2

شکست طرح آمریکایی 
با سرعت عمل حشدالشعبی

نیروهای دستگیر شده آزاد شدند، نخست وزیر عذرخواهی کرد

 ............ صفحه 8
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روزنامـه صبـح ایـران 2

بنزین را به قیمت روز به ونزوئال فروختیم  فارس: بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به اینکه برنامه برای ادامه صادرات بنزین به ونزوئال با توجه به تحریم کردن ناخداهای این نفتکش ها چیست، گفت: این 
موضوع غیرمنتظره نبود؛ اول به آن ها وعده پول دادند که آن ها نپذیرفتند. سپس تهدید و تحریم کردند که آن ها هم می دانستند. وزیر نفت با بیان اینکه بحث های زیادی میان برخی از مردم درباره اینکه گویا ما 

بنزین خیراتی به ونزوئال داده ایم،انجام می شود که درست نیست، تأکید کرد: بنزین ایران با قیمت روز به ونزوئال فروخته شده است. بخشی از پول آن هم اکنون در کشور است.

 سیاست/ مینا افرازه   ابراهیم خدابنده 
متولد 1332 در تهران، مدیرعامل انجمن 
حقوق بشــری »نجات« است که اعضای 
آن جداشــدگان فرقه تروریستی رجوی 
و خانواده هــای اعضای گرفتــار در این 
فرقه هستند، خود خدابنده نیز در سال 
82 پس از دســتگیری به ایران مسترد 
می شود و بعد از دادگاه در راستای آشنا 
کردن افکار عمومی به خصوص جوانان و 
دانشــجویان با ماهیت مجاهدین خلق و 
فعالیت می کند.  تروریستی رجوی  فرقه 
در آستانه روز هفتم تیر و شهادت شهید 
بهشتی در گفت وگو با وی به این حادثه 

تروریستی پرداختیم.

روند اقدام های ســازمان پس از   
حادثه هفتم تیر 1360 چگونه پیش 

رفت؟
من در هفتم تیر ســال 60 در منچستر 
انگلســتان بودم. با تعــدادی از هواداران 
ســازمان از مقابل کنســولگری در حال 
عبور بودیم که متوجه شدیم 
کنسولگری بسته است و یک 
بنر باالی درب ورودی نصب 
شده است. جلو رفتم و یکی 
از نفــرات انجمن اســامی 
که مرا می شــناخت و البته 
نمی دانســت جدا شدم و به 
پیوسته ام،  خلق  مجاهدین 
ســمت من آمد و پرســید 
آیا خبــر را شــنیده ام که 
من هم اظهــار بی اطاعی 
کردم. ســپس در خصوص 
تروریســتی حزب  واقعــه 
جمهوری اسامی در تهران 
توضیح داد و پرسید که کار 
چه کســی می تواند باشد. 
بی درنگ گفتــم حتماً کار 

آمریکا و ضدانقاب است.
فضــای عمومــی در میان 
هــواداران ســازمان هم به 
همین شــکل بود و کسی 
احیاناً  کــه  نمی کرد  تصور 
چنین  به  دســت  سازمان 
کاری زده باشــد. حتمــاً می دانیــد که 
ســازمان مجاهدین خلق مسئولیت این 
اقدام را نپذیرفت و البته هرگز تکذیب هم 
نکرد. علت نپذیرفتن مسئولیت این اقدام 
تروریستی، فضای داخل خود سازمان بود 
که آمادگی برای اعام چنین موضوعی را 

نداشت و دلیلی هم برای آن نمی یافت.
پــس ازآن مســعود رجوی بــه پاریس 
رفت و بعد واقعه تروریســتی 8 شهریور 
60 بازهم ســازمان از کنار آن گذشت، 
یعنی نه مســئولیت آن را پذیرفت و نه 
عدم دخالــت در آن واقعــه را رد کرد. 
یکی دو ســال بعد مســعود رجوی در 
یک نشست توجیهی داخلی سازمان در 
پاریس مطــرح کرد با انفجار دفتر حزب 
امپریالیسم در  جمهوری اسامی، کانال 
ایران کور و راه وابستگی به آمریکا بسته 
شــد و رژیم جمهوری اسامی بی آینده 
گردید. رجوی در این نشست مدعی شد 
که عدم پذیرش علنی مسئولیت انفجار 
دفتر حزب جمهوری اسامی در ایران به 
این دلیل بــود که این اقدام آمریکا را به 

خشم آورده است.
پس از انقاب و حتی یکی دو سال بعد از 
رفتن مسعود رجوی به پاریس، همچنان 
ســازمان مجاهدین خلق بر مواضع ضد 
امپریالیستی و ضدآمریکایی خود تأکید 
داشــت و حتــی جمهوری اســامی را 
متهم به مماشات در برابر آمریکا و رژیم 

اسرائیل می کرد.
مســعود رجوی در نشســتی بــا عنوان 
»هویت« مطــرح کرد در حــال حاضر، 
آمریــکا دیگر تضاد اصلی نیســت، بلکه 
جمهوری اسامی است و مدعی شد که 
درگذشــته صرفاً چون آمریکا پشتیبان 
شــاه بود با آمریکا تضاد داشــتیم، ولی 
اکنون که جمهوری اســامی از معدود 
کشورهای مستقل در دنیاست و در تضاد 
با آمریکا هســت، ما تضاد خود با آمریکا 
را به نفع تضاد با جمهوری اسامی کنار 

می گذاریم.
پس از آن شــعار مرگ بــر آمریکا کنار 
گذاشته شد و مرام نامه های شورای ملی 
مقاومــت جمع آوری و اصــاح گردید و 
چرخش به سمت غرب و آمریکا به سرعت 
در پیش گرفته شد؛ تا جایی که در حال 
حاضــر البی هــای مجاهدیــن خلق از 
درنده ترین و جنگ طلب ترین جناح های 

امپریالیستی محسوب می شوند.
پس از آن، مسعود رجوی در سال 1365 
به عراق رفت و عملیات تروریســتی در 
داخل کشور هم فروکش کرد و سازمان 
ضربات اساســی در ایران خورد و دیگر 
نیرویی برای ترور و خرابکاری نداشــت. 
ســپس وزارت خارجه آمریکا در دولت 
بیل کلینتــون نام مجاهدین خلق را در 
لیست ســازمان های تروریستی آمریکا 
قــرار داد. رجوی به شــدت از این عمل 
آشــفته شــد و دوباره در یک نشست 
توجیهی داخلی عنــوان کرد این اقدام 
آمریکا صرفاً برای گشودن باب گفت وگو 
ایران  با دولت اصاح طلــب خاتمی در 
بــوده، وگرنه چرا زمانــی که مجاهدین 
خلــق 7 تیر و 8 شــهریور با آن حجم 
باالی عملیات مســلحانه که ســال 60 
انجام دادند، تروریست محسوب نشدند 
و حتی موردحمایت هم قرار گرفتند، اما 
حاال که سال هاست عملیات مسلحانه ای 
در داخــل کشــور نداشــته اند، آمریکا 
ناگهــان یادش آمده که مجاهدین خلق 

تروریست هستند.
حرف رجوی بی ربــط نبود. برای آمریکا 
مهم نبود که مجاهدین خلق تروریست اند 
یا نه و اینکه آیا آمریکایی ها را کشته اند یا 
خیر. رجوی به شدت علیه دولت خاتمی 
تبلیغ می کرد و ایران را استحاله ناپذیر و 
غیرقابل گفت وگو می خواند. ترسش این 
بود که توافقی بین ایران و آمریکا صورت 
بگیــرد و ســر او در این میــان بی کاه 
بماند، اما ازآنجا کــه دروغگو کم حافظه 
اســت، فراموش کرده بود که اقدام های 
تروریستی سال های 60 قرار بود راه نفوذ 
امپریالیسم را ببندد و کانال وابستگی به 

آمریکا را سد نماید.
البته ناگفته نمانــد که رجوی همچنان 
ژســت ضدآمریکایــی را بــرای صدام 
حســین حفظ کرده بود، به همین دلیل 
پس از واقعه تروریســتی 11 ســپتامبر 
عراقی ها  برای خوشــایند  نیویورک،  در 
در قرارگاه باقرزاده عراق جشــن و سرور 
برپا کردند. این در حالی اســت که به ما 
در خارج از کشــور گفتند که سازمان به 
خاطر عراق نمی تواند این واقعه را محکوم 
کند، اما شما در ماقات به صورت لفظی 

این اقدام را محکوم کنید.
بعدها آمریکا خاک عراق را اشــغال کرد 
و به قرارگاه اشــرف رفت، اما ســازمان 
تمامی ســرودها، مــدارک و ویدئوهای 
ضدآمریکایی را از قبل سوزانده بود و در 
برابر ارتش آمریکا مدعی شد که همیشه 
طرفدار آمریــکا بــوده و در برابر صدام 

حسین به آمریکا کمک کرده است.
دگردیسی مجاهدین خلق تحت رهبری 
مســعود رجوی از درس های عبرت آموز 
تاریخ اســت کــه چگونه ســازمانی که 
ترور  به  تفکــرات چپ گرایانه،  درنهایت 
مستشــاران و بازرگانــان آمریکایی در 
داخل ایران در زمان شاه افتخار می کرد، 
در منتهای گرایش های راســتی خود، به 
عمله دست چندم جنگ طلبان آمریکایی 

تبدیل گردید.

 چه عواملی در پشت پرده موجب   
انفجاری  مواد  و  تسلیحات  رساندن 
به داخل کشــور بودند و در وقوع 
حادثه انفجار 7 تیر از سوی منافقین 

دست داشتند؟
در این خصوص هیچ گونه اطاعی ندارم؛ 
اما در شــرایط آن روزهای پس از وقوع 
انقاب اسامی که خیلی از مراکز نظامی 
به اشــغال مجاهدین خلق درآمد، تهیه 
مــواد منفجره برای ســازمان مجاهدین 
کار دشواری نبود. ســازمان که توانست 
بنی صدر و رجوی را با هواپیمای شکاری 
از فرودگاه مهرآباد به پاریس ببرد، قطعاً 
می توانست چند کیلو تی.ان.تی را هم در 
نظام نوپای جمهوری اسامی که به لحاظ 
مسائل اطاعاتی و امنیتی بی تجربه بود، 
تهیه کند. از طرفــی نیز، ارتباط رجوی 
با دشــمنان ایران آن هم از فردای وقوع 

انقاب اسامی بر کسی پوشیده نیست.

خط نفــوذ و اقدام های نفوذی ها   
بــرای رخنه در حــزب جمهوری 
اســامی را در جریان حادثه 7 تیر 

چگونه می بینید؟
مســعود رجوی همواره در نشست های 

داخلــی عنوان می کــرد رهبری انقاب 
اسامی ربوده شده اســت؛ یعنی خود را 
در جایگاه رهبری انقاب می دید و آن را 
حق مسلم خود می دانست و البته از ابتدا 
هم برای آن خیز برداشــته بود. رجوی 
می گفت ما از فردای انقاب می دانستیم 
بــا جمهوری اســامی  کــه رویارویی 
مســلحانه خواهد بود، اما چون آمادگی 
الزم را نداشتیم سعی می کردیم تضادها 
فعال نشــود تا بتوانیم زمان این برخورد 
مســلحانه را عقب تر بیندازیــم و برای 
آن آمادگی کســب کنیم. رجوی به این 
افتخار می کــرد زمانی که همه به دنبال 
تشــکیل حزب و برگزاری کنگره و کار 
سیاســی بودند، او به دنبال سازمان دهی 
نظامی، جمع آوری ساح و آمادگی برای 

رویارویی مسلحانه بود.
بر همین اســاس، راهبــرد خط نفوذ در 
ارگان های مختلف جمهوری اســامی از 
ابتدا در دســتور کار سازمان قرار گرفت. 
محمدرضا کاهی در حــزب جمهوری 
اســامی، مسعود کشــمیری دبیر عالی 
امنیت ملی، جــواد قدیری در بیت امام، 
ســرهنگ بهزاد معزی در نیروی هوایی، 
اکبر طریقی در دادســتانی، کاظم افجه 
ای در زنــدان اوین و غیــره جزو همان 
نفوذی هــا بودند. رجــوی همچنین در 
نشســت های داخلی اعتراف کرد از ابتدا 
در تمامی ارگان ها نفوذی فرستاده بود. او 
گفت هر کجا که توانستیم تأثیر بگذاریم 
تأثیر گذاشتیم؛ مانند دفتر رئیس جمهور 
بنی صدر و هرکجا که نتوانســتیم تأثیر 
بگذاریم دست به عملیات انفجاری زدیم؛ 
مانند دفتــر حزب جمهوری اســامی. 
بدین ترتیب، هدف اصلی از اعزام نفوذی، 
تأثیرگذاری بر سیاست ها و خط   مشی ها 
بوده اســت و هــر جا که ایــن موضوع 
امکان پذیر نبود، انفجار و ترور در دستور 

بعدی کار قرار می گرفت.
واقعیت این است که ابتدای انقاب، نظام 
جمهوری اســامی نوپا از لحاظ دستگاه 
اطاعاتــی و امنیتی کامًا آســیب پذیر 
بود. به راحتی به افراد اعتماد می شــد و 
دستگاهی برای ضداطاعات و استعام و 
بررسی سوابق آنان وجود نداشت. ادعای 
هر فردی بدون اطاع از صحت آن ماک 
مثال مســعود  به طور  قرار می گرفــت، 
رجوی پیش از رفتن به پاریس در ســال 
60، دو بار دیگر محرمانه به پاریس رفته 
و حتــی پیش از تجاوز عــراق به خاک 
ایران نیز از طریق مقام های فرانسوی به 
مقامات رژیم بعث وصل و هماهنگ شده 
بود، اما از این موضوع حتی مســئوالن 

خود سازمان اطاع نداشتند.

واکاوی حادثه 7 تیر در گفت وگو با عضو جداشده فرقه رجوی و مدیرعامل انجمن حقوق بشری »نجات«

هدف  منافقین از شهادت بهشتی ،ترورآینده نظام بود

اینکه هر روز با چاپ و عرضه پول بدون پشــتوانه برای جبران کسری بودجه که  
در حکم پول جعلی و تقلبی اســت، کشــور را گرداند که از عهده یک بچه مدرسه 
هم برمی آید! مادربزرگ بی ســواد من هم می توانست کشور را این گونه اداره کند!   
مردم برای جلوگیری از روند بی پایان چاپ پول بی پشــتوانه که حکم پول جعلی و 
تقلبی را دارد به کجا شــکایت برند؟! خانه از پای بست ویران است! مثًا توی قرن 

21 هستیم! 09150007417
آمریکا شــلوغ میشــه ارز باال میره. نفت صادر می کنیم باال میره. موشک می سازیم  

باال میره کا دولت ما رو موش آزمایشگاهی دیده می خواد ببینه تا چقد می تونیم زنده 
بمونیم. 09360000142

با سام؛ احتراماً خواهشمندم آزمون داخلی آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر را  
حذف کنید. 09140007431

در خصوص همسان ســازی حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعی و تبعیض بین  
صندوق ها مطالبی مرقوم می فرمایید که واقعاً قابل تشکر است، اما چه کنیم در خروارها 
حــرف و حدیث دولتی ها به خصوص وزیر رفاه در این خصوص یک مثقال گندم پیدا 
نمی شود، یک بار با این جماعت رک و راست و بدون بازی با الفاظ سیاسی حرف بزنند، 
مرگ یک بار شــیون هم یک بار! هی وعده الکی ندهید تا عمر دولت به پایان برسد و 
فردا باز ادعا کنید ما خواســتیم اما اجل مهلت نداد و با چماق ســر دولت بعد بکوبید. 

09150004223

امام جمعه مشهد با اشاره به فعالیت های 
قوه قضائیه در اصالح درونی:

عامل فساد، برخی ساختارهای ©
فسادساز است

سیاست: آیــت اهلل علم الهدی در هفدهمین 
هفته برگزار نشدن نمازجمعه در کشور، نکاتی 
را درباره شــهادت مظلومانه شــهید بهشتی، 
ماهیت نفاق و هدف آنان، فســاد اقتصادی و 
ضرورت توجه به ریشــه شکل گیری فساد در 
ساختارهای اجرایی نظام و اصول عدالت خواهی 
بیان کرد. امام جمعه مشهد با اشاره به مبارزه 
با فســاد از درون خود قوه قضائیه گفت: اول، 
ریشــه این مفاســد اقتصادی، جریان قدرت 
و ثروت وابســته به خارج از کشور است، آنان 
ریشه مفاسد هستند، به صرف اینکه مفسدی 
را کاماً شناسایی کنند، تعقیب و بازخواست 
کنند، ریشه فساد را بکنند و اموال از دست رفته 
ملت را به بیت المال مسلمین برگردانند، مسئله 
تمام نمی شود، الزم اســت با جریان قدرت و 
ثروت وابسته به استکبار و خارج که در درون 
کشور و جامعه ما نفوذ کرده است، مقابله شود؛ 
زیرا این جریان، مبارزه با فساد را آرام نخواهد 
گذاشت و ما این موضوع را متوجه می شویم. 
وی ادامــه داد: اکنون این فاســد را گرفتند، 
همین که دستگاهی آمده یک فاسد دانه درشت 
که ریشه رشوه خواری در دستگاه قضا بوده و 
خود دستگاه قضا را به لجن کشیده را گرفتند، 
تعقیــب کردند و تحت تعقیــب قانونی قرار 
دادند و ایادی اش را دارند شناسایی می کنند، 
شما کمک کنید، حمایت کنید دستگاه قضا 
در این امر موفق شــود، نه اینکه بروید دنبال 
سلسله مســائل دیگر، این نشان می دهد آن 
جریان قدرت و ثروتی که ریشــه فساد هست 
و در برخی جریان های اجتماعی یا سیاسی ما 
نفوذ کرده، دارد کار می کند و آن جریان قدرت 
و ثروت از کانال این جریان ها وارد می شود که 
قصه را لوث کند، تا نگذارند این فاســدیابی و 

براندازی فاسد ادامه پیدا کند.

عدالت خواهی اسالمی با نگاه »
سوسیالیستی محقق نمی شود

وی تأکیــد کــرد: عزیزان مــن توجه کنید، 
بــازِی  سوســیولوژی  بــا  عدالت خواهــی 
سوسیالیســتی اجرا نمی شــود و تحقق پیدا 
نمی کند، عدالت خواهــی در تقاضا و مطالبه 
عدالت اجتماعی اســام هســت و در عدالت 
اجتماعی اســام، اول عنصر تقوا وجود دارد؛ 
تحت عنــوان عدالت خواهی بــا بی تقوایی به 
مــردم تهمــت و افترا بســتن و عناصری که 
در جریان مبارزه با فســاد در قوه قضائیه قرار 
گرفتــن را زیر ســؤال بــردن، عدالت خواهی 
نیســت، به صرف اینکه یک سوسیولوژیستِی 
سوسیالیستی بخواهند از خودشان دربیاورند، 

این عدالت خواهی اسام نیست.
وی افــزود: عدالت خواهی اســام از تقوا جدا 
نیست، افترا زدن خاف تقواست، توهین کردن 
خاف تقواست، مؤمنی که خودش به عنوان یک 
عنصر مبارزه با فساد شناخته شده و در کارنامه 
کاری اش ده ها و صدها حرکت مبارزه با فســاد 
هســت، سر یک مســئله جزئی تهمت و افترا 
بزنند، خود او را زیر سؤال ببرند، نتیجه اش این 
است که خود مبارزه با فساد را تضعیف کردند 
و این همان نتیجه ای است که جریان قدرت و 
ثروت ریشه این فساد می خواهد. وی تأکید کرد: 

عامل فساد، برخی ساختارهای فسادساز است.

دولت مشکل نهاده های دامی را حل »
کند، دست در جیب فقرا نکنید!

آیت اهلل علم الهدی در بخشــی دیگر از خطبه 
مجازی خود با اشــاره به وضعیت این روزهای 
بازار گفت: با وضعیتی که اشتغال به این صورت 
درآمده، گرفتاری های این ویروس مشــکات 
کاری برای فقرا و ضعفا به وجود آورده، نرخ مرغ 
را کیلویی 15 هزار تومان گذاشتند، این حمایت 
از مصرف کننده اســت؟ اگر این آقایی که دارد 
مرغ تولید می کند، در مسئله نهاده های دامی 
دچار مشکل شده و برایش صرف نمی کند و باید 
او را رعایت کرد، رعایت و رســیدگی به او این 
اســت که دولت مشکل نهاده های دامی را حل 
کند، نــه اینکه پول نهاده های دامی را از جیب 
این کارگر بدبخت ضعیف یا این قشر آسیب پذیر 
دربیاورد و ســازمان حمایــت از مصرف کننده 
به اســم نرخ گذاری و حمایت از مصرف کننده 

 این طور قیمت گذاری کند.
وی ادامــه داد: درآمــدش را در نظــر بگیرد، 
عائلــه اش را در نظر بگیرد، گوشــت قرمز که 
نمی تواند مصرف کند، اگر مرغ شــد کیلویی 
15 هزار تومان، با این پول، درآمد و اشــتغال، 
چطور می تواند زندگی اش را بگذراند، شــما در 
حمایت از مصرف کننده این مســئله را در نظر 
بگیرید، نه اینکه نهاده های دامی و هزینه های 
مختلف آن قدر باال رفته که برای آقای مرغدار 
صرف نمی کند، اگر نهاده های دامی مشــکل 
دارد، دولت مشکل آن را حل کند، نمی شود که 
صورت مسئله را پاک کنیم که دست کنیم در 
جیب فقیر بدبخت که بگوییم تو بیا کیلویی 15 

هزار تومان پول مرغ را بده!

افشاگری تخت روانچی از ناکامی رایزنی های ضد ایرانی آمریکا در شورای امنیت

اوضاع به کام یانکی ها نیست©
سیاست: در پی تصویب قطعنامه ضد ایرانی سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان 
علیه کشورمان در آژانس انرژی اتمی، پرونده ایران بامداد دیروز در شورای امنیت سازمان 
ملل بررسی شد و آمریکایی ها توضیحاتی به اعضای این شورا دادند. این جلسه در ادامه بازی 
آمریکایی ها در پرونده تحریم تسلیحاتی کشورمان است که بر اساس توافق نامه برجام 27 

مهرماه پایان خواهد یافت.
اما سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در واکنش به تشدید رایزنی های ضد ایرانی 
مقام های واشنگتن در شورای امنیت سازمان ملل، بر نبود اجماع در این شورا درباره تمدید 
تحریم های تســلیحاتی ایران تأکید کرد. »مجید تخت روانچی« به دنبال انتشار گزارش ها 
درباره توضیحات دو مقام آمریکایی به شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه پیشنهادی 
واشنگتن برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران، در پیامی توییتری نوشت: »ایاالت متحده 
خواستار یکپارچگی اعضای شورا علیه کشورمان شد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود 
درباره این جلسه هیچ اشاره ای به واکنش اعضای شورای امنیت سازمان ملل نکرد. شاید 
دلیل آن درخواســت متفق القول آن ها برای اجرای کامل برجام و قطعنامه 2231 شورای 
امنیت ســازمان ملل بود«. گفتنی است در خبرها آمده بود »کلی کرفت«، نماینده آمریکا 
در سازمان ملل و »برایان هوک«، نماینده آمریکا در امور ایران با ارائه توضیحاتی به اعضای 
شورای امنیت سازمان ملل تاش کردند این شورا را برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
متقاعد کنند. »مایک پمپئو«، وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه ابراز امیدواری کرد 
کشــورهای دنیا ضرورت تمدید تحریم های تســلیحاتی علیه ایران را درک کنند. پمپئو 
همچنین تهدید کرد، درصورتی که قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ناکام 
بماند، واشنگتن برای تمدید تحریم های بین المللی علیه ایران اقدام خواهد کرد. پمپئو به 
اختاف های ادعایی آمریکا با اروپا بر سر ایران هم اشاره کرده و گفت: »تردیدی وجود ندارد 

که کارزار فشار حداکثری علیه ایران موفقیت آمیز بوده است«.

سیل کرونا از جانب هریرود©
رئیس جمهور غنی: افغانستان در مرحله فاکت »شیوع« کرونا قرار دارد، سرپرست وزارت 
بهداشت افغانستان هم گفته است تا دو ماه دیگر همچنان در نقطه اوج کرونا قرار دارند. 
مسئوالن ریاست بهداشت در شهر »میمنه« گفته اند آن ها به زودی با کمبود تابوت، پرسنل 
بهداشتی و آمبوالنس مواجه می شوند. حیدری استاندار کابل هم گفته است: »شمار واقعی 
بیماران کرونا در کشورش بیش از 100 برابر آمار رسمی است و ممکن است به میلیون ها 
تن برســد. این نکته ای است که هم مخالفان و هم موافقان دولت بر سر آن اجماع دارند. 
چند روز پیشتر هم آقای یعقوب حیدری با احتیاط کامل شمار مبتایان در کابل را بیش از 
یک میلیون نفر اعام کرده بود. در همین  حال پی در پی خبر فوت مقام های ارشد دولت 
در پایتخت و مراکز استان ها بر اثر کرونا شنیده شده و حتی معاون اول رئیس جمهور اعام 
کرد بیش از نیمی از خانواده و کارمندان او به این بیماری مبتا شده اند. کمیته بین المللی 
نجات از شیوع ویروس کرونا، از اوضاع افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرده و گفته است: 
افغانستان با فاجعه انسانی روبه رو است. پیشتر همین کمیته نسبت به بروز فاجعه انسانی 

در این کشور هشدار داده بود.
همه گیری این بیماری و ورود افغانستان به یک اپیدمی تمام عیار از آنجا قابل درک است 
که مقام های ارشد، سربازان و افسران ناتو، کارمندان ارشد سفارتخانه های خارجی و دفاتر 
سازمان ملل و رسانه های غیربومی و... همه و همه با وجود ارتباط تقریباً هیچ و قطع کامل 
تماس با دنیای بیرون، همچنان با افزایش مبتایان به این بیماری مواجه هستند. به طور 
مثال به تازگی برلین اعام کرد تعدادی از سربازانش به دلیل ابتای به کرونا از افغانستان 
خارج می شوند. متعاقب آن آمریکا هم دست به اقدام مشابه زد. رئیس زایشگاه هرات اعام 
کرد این بیمارستان در یک قدمی فاجعه ای انسانی تمام عیار قرار دارد و 40 درصد کارکنان 
آن به کرونا مبتا شده اند. پس از مرگ دروازه بان پیشین تیم فوتبال افغانستان بر اثر کرونا 
سخنگوی وزارت بهداشت به صراحت گفت: قباً هشدار می دادیم که »سیل کرونا« خواهد 
آمد، اما کســی نشنید. حاال می گوییم سیل آمده است و منتظر غرق شدن باشیم. حتی 
خبر می رسد رهبران ارشد طالبان نیز از کرونا در امان نمانده و نشریه »فارین پالیسی« از 
ابتای قطعی »مایعقوب« پسر ماعمر به کرونا و نیز عدم حضور »ماهیبت اهلل آخندزاده« 

رهبر اصلی طالبان برای هفته ها در جلسات رسمی به علت ابتا به کرونا، خبر داده است.
روزنامه واشــنگتن پست هم به تازگی اخبار هولناکی )و اسناد موثقی( ازشیوع 60 تا ۹0 

درصدی کرونا در بین قوای امنیتی افغانستان منتشر کرده است.
»مردم مثل برگ خزان بر زمین می ریزند و جان می دهند...«؛ این تعبیر یکی از اهالی استان 
»غور« است که به تازگی از آنجا به مشهد آمده است. در این شرایط امکانات تقریباً هیچ است. 
پزشکان و کادر درمانی حتی در شهرهای بزرگی چون هرات گاه تا بیش از 6 ماه حقوق 
نگرفته اند. صلیب سرخ جهانی نیز اعام کرده است این بیماری پیشرفته ترین کشورهای 
جهان را به چالش کشیده و معلوم است با کشوری چون افغانستان چه می کند. سخنگوی 
آن ها مثال زده است؛ بیمارستان »میرویس« در شمال افغانستان همزمان به انبوه مجروحان 
جنگ و بیماران منطقه ای و مبتایان به کرونا خدمات می دهد و بیش از 6 میلیون نفر در 

این منطقه تنها به همین یک بیمارستان دسترسی دارند.
در همین حال اخراج مهاجران از ممالک اروپایی از جمله ترکیه و آلمان از سر گرفته شده 
است. کشورهای مختلف اقام کمکی برای مبارزه با کرونا به کابل می فرستند. اما سرنوشت 
این کمک ها روشن نیســت. به تازگی خبر رسیده دست کم 32 دستگاه »ونتیاتور« که 
برای مبارزه با کرونا به افغانستان کمک شده بود، به پاکستان قاچاق شده است. همزمان 
معترضان در کابل از جامعه جهانی و صندوق بین المللی پول خواسته اند، به هیچ بهانه ای از 
جمله بازسازی یا درمان بیماران کرونا پولی به دولت کابل پرداخت نکنند؛ زیرا این حکومت 
غرق در فساد است و پول ها برای سرمایه گذاری مقام ها از افغانستان خارج می شود. آن ها 
مثال می زنند که مســئوالن مربوط، حتی از چند دستگاه »تنفس مصنوعی« کمک شده 
نگذشته و آن ها را به پاکستان برده و فروختند. در مواردی هم که پول در بدل کار انجام 
شده تحویل می شود، دولت بسیار ناتوان ظاهر شده، به طوری که وزارت بهداشت می گوید: 
از کل حدود 160 میلیون دالر اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا در کشور، حدود 
120 میلیون دالر آن هنوز مصرف نشــده است و این در حالی است که بسیاری از کادر 
درمانی مربوط به کرونا، ماه هاست حقوق خود را دریافت نکرده و کم کم برآنند تا دست از 
کار بکشند. همه این ها یک سو، حمات عمدی به مراکز درمانی کرونا از سوی دیگر، کار 
را سخت پیچیده کرده است. از آغاز بحران کرونا دست کم 12 حمله عمدی به درمانگاه ها 
و بیمارستان ها صورت گرفته است... باری در چنین اوضاعی ایران برای حضور قانونی اتباع 
افغانی در این کشور، تسهیل تردد اتباع و وسایل نقلیه آن ها معاهده امضا کرده، در حالی 
که اغلب کشورهای اروپایی حتی صدور ویزا برای اتباع یکدیگر را محدود کرده اند، ما صدور 
ویزا و پروازها را- نظر به شرایط فاجعه باری که آمد-  از چندی پیش آغاز کرده ایم. وزیر 
کشور ایران هم گفته است: تردد قانونی اتباع افغانستانی تسهیل می شود. شاید بگویند اگر 
چنین نشود، غیرقانونی می آیند. خوب آن راه را هم ببندید، مگر تمام مرز پاکستان را دیوار 
نکشیدید. شرایط فاجعه بار است. کانشهر مشهد تنها چند روز پس از شروع نخستین 
پروازها، از حالت سفید به قرمز تغییر وضعیت داد. با جان مردم بازی نکنید. چه اصراری 
است در اوج فاجعه کرونا که خود افغان ها به آن در کشورشان اذعان دارند، ما دروازه هایمان 
را بر روی سیل مسافران از مناطقی که وصفش آمد بگشاییم. اجازه بدهیم این فاجعه اندکی 
فروکش کند، سپس پروازها را برقرار کنیم. به جای تعطیل کردن پروازها و شدت بخشیدن 
کنترل مرزهای غیرقانونی، ما دقیقاً معکوس عمل کرده و بازی با جان مردم شرق کشور و 

کانشهر مشهد را کلید زده ایم. در قدم اول هم دیدیم چه شد.
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مشت بـر سندان

 محمدحسین جعفریان، کارشناس ارشد مسائل افغانستان

تحریم با همه نکبتش، فرصت هم داردباالترین سطح  بازدارندگی را داریم
 سیاست  در مراسمی بــا حضور وزیر دفاع 
و فرمانده کل ارتش، رئیس سازمان برنامه و 
بودجــه، فرمانده نیروی هوایی ارتش و مدیر 
عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع سه 
فروند هواپیمای جت جنگنده پیشرفته کوثر 
در صنایــع هوایی وزارت دفــاع در اصفهان 

تحویل نیروی هوایی ارتش شد. 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره 
به تحرکات نظامی سیاسی آمریکا برای فشار 
به نهادهای بین المللــی برای تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران اســامی، گفت: مسئوالن 
کم خــرد آمریکایی فرامــوش کرده اند ایران 
اسامی که در سایه تحریم های چهل ساله 
و فشــارهای سیاسی و نظامی توانسته است 
از نظــر قدرت نظامی به باالترین ســطح از 
بازدارندگی برسد قطعاً برای پیشرفت و توسعه 
صنعت دفاعــی خود منتظر اجازه دولت های 
مستکبر و زورگو همچون آمریکا نخواهد ماند.

وزیر دفاع با اشاره به رونمایی نخستین فروند 
هواپیمای کوثر در روز 31 مرداد ســال ۹7 
-روز صنعت دفاعی با حضور رئیس جمهور 
تصریح کرد، عمده ســامانه های مکانیکی- 

هیدرولیکی، بخشی از ســامانه الکتریکی و 
اویونیکی، ارابه فرود، مونتاژ وتســت هواپیما 
در شرکت هسا اصفهان سازمان صنایع هوایی 
وزارت دفاع، صنایع تابعه و همچنین شرکت 

های دانش بنیان تولید شده است. 
وی گفت: شرکت صنایع هسا با تکیه بر تجارب 
ناشــی ازتولید هواپیماهای آذرخش،  صاعقه 
و صاعقه2 و با حمایت های امیر سرلشــکر 
موســوی فرمانده کل ارتش، اقدام به ساخت 
هواپیمای کاماً بومی کوثر نمود، به طوری که 
در این هواپیما شاهد به کارگیری سامانه های 
الکترواویونیک، جنگال و ساح های پیشرفته و 
ارتقای نسل وتوان رزم و مأموریتی هواپیما به 

صورت چشمگیر هستیم.

 سیاست  حجت االسام حسن روحانی، رئیس 
پتروشیمی  مجتمع  افتتاح  آیین  در  جمهور 
میاندوآب، واحد نرمال هگزان پاالیشگاه شازند 
اراک و احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره 
به جاسک و پایانه صادراتی در منطقه مکران، 
گفت: طرح )واحد نرمال هگزان پاالیشگاه شازند 
اراک( 30 میلیون دالر صرفه جویی ارزی برای ما 
ایجاد می کند و حداقل 500 هزار لیتر بنزین 
در روز افزایش تولید خواهیم داشت و در صنایع 

پتروشیمی و صنایع غذایی کاربرد دارد.
رئیس جمهور گفت: تحریم کنندگان متوجه 
شدند نمی توانند مانع حرکت ملت ایران در 
جهش تولید و فناوری باشند. پمپ های مورد 
نیاز هم توســط صنعت داخلی درست شده 
اســت. تحریم با همه نکبتی که برای کشور 
دارد، نقاط فرصت هم برای کشور دارد. ما را 
وادار کرد این طرح عظیم را با فناوران خودمان 

ایجاد کنیم.
وی در مــورد اهمیت راهبــردی طرح انتقال 
نفت خام از گوره به جاســک، خاطرنشان کرد: 
بســیاری از کشــورهای منطقه برای صادرات 
نفت خودشان توانستند راه دوم ایجاد کنند تا 

در شــرایط خطر برای تنگه هرمز بتوانند نفت 
خود را از طریق دیگر صادر کنند. رئیس جمهور 
تصریح کرد: تنها کشوری که این وسط مانده بود 
و اگر روزی تنگه هرمز به دلیلی بسته می شد، 
صادرات نفتش به طور کامل متوقف می شــد، 
جمهوری اسامی ایران بود. وی اظهار داشت: 
این شعاری که ما می دادیم که »ما در کنار تنگه 
هرمز هستیم و امنیت آن با ماست« که کاماً هم 
حرف درستی بود، در روز مبادا مشکل عظیمی 
برای خودمان ایجاد می کرد و ما از این مشکل 

عبور کردیم.
روحانــی گفت: وقتی این طرح را خدمت مقام 
معظم رهبــری توضیح دادم، ایشــان گفتند 
استراتژیک ترین طرح دولت شما این طرح است.

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

دولتدفاعی - امنیتی
روحانی در افتتاح پروژه های پتروشیمی:وزیر دفاع در آیین تحویل سه فروند جت جنگنده پیشرفته کوثر به نیروی هوایی ارتش:
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تکلیف بانک ها برای بازگرداندن بنگاه های تولیدی تملک شده   فارس:  حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت، از مصوبه شورای پول و اعتبار برای بازگرداندن واحدهای تولیدی تملک شده با 
شرایط آسان، به صاحبان اولیه آن ها خبر داد. وی گفت: واحد های تولیدی که به دلیل بدهی راکد مانده اند باید به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مراجعه کنند تا مسائل آن ها مورد حل و فصل قرار بگیرد. همچنین 

شورای پول و اعتبار نیز مصوب کرده تا بانک ها، آن دسته از واحد های تولیدی تملک شده به دلیل بدهی را، با شرایط آسان به صاحبان اولیه خود برگردانند.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r اصالح بازارسرمایه موجب تنش بازار ارز شد©
افزایش نرخ ارز تابعی از مسائل سیاسی و اقتصادی، مدیریتی و سیاست گذاری است 
که نه در یکی دو ماه گذشته بلکه نتیجه سال ها سیاست گذاری های غلطی است 
که هیچ گاه در راستای منفعت عمومی و تولید نبوده است. مشخص است دولت 
در این شرایط در آخرین ماه های خود نمی تواند تأثیر چندانی بر روند اقتصادی و 
بازارهای مختلف بگذارد، بنابراین شرایط حساسی است و مردم با فشارهای مختلفی 
روبه رو شده اند. اگر در سال های گذشته اقتصاد کشور به خوبی مدیریت می شد 
با افزیش ۳۱ درصدی نقدینگی و ۵۰ درصدی رشد پایه پولی مواجه نمی شدیم! 
آنچه امروز در اقتصاد کشــور دیده می شود نتیجه برخی سیاست هایی است که 
بی توجه به مســائل مهم اقتصادی کشور اتخاذ شده و می شود. سیاست کاهش 
نرخ ســود بانکی یکی از سیاست هایی است که منجر به خروج بخشی از پول ها 
به ســمت بازارهای داللی شد. هنگامی که سپرده های بلندمدت به سپرده های 
کوتاه مدت تبدیل می شــوند و ســپرده های کوتاه مدت وارد بورس می شــود، با 
تکانه های بازارســرمایه، بازار ارز نیز مملو از تنش می شــود. اصالح بازارسرمایه 
از دو ســه هفته گذشته موجب شــتاب تنش و هیجان قیمتی در بازار ارز شد. 
با اینکه آقای رئیس جمهور عنوان کرده عملیات های روانی در بازار موجب افزایش 
قیمت ارز شده است، اما این روزها شاهد تکرار روزهای دستگیری جمشید بسم اهلل 
هستیم. واقعیت تنش های قیمتی بازار ارز را نمی توان به جمشید بسم اهلل ها ربط 
داد، چرا که واقعیت اصلی، تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و بحث های ساختاری 
و واقعیت های اقتصادی موجود است. زمینه های اقتصادی و سیاسی عامل افزایش 
نرخ ارز اســت، بنابراین در این شرایط دولت نمی تواند از مردم حمایت یارانه ای 
خاصی به وجود آورد؛ چرا که دولت پولی برای این مسئله ندارد، چگونه از دولتی 
که ٢۰۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد می توان انتظار داشت بتواند نرخ 

ارز را کنترل یا در شرایط کرونایی از مردم حمایت کند؟

 موافقت رهبرمعظم انقالب با کمک ویژه مالیاتی ©
به شرکت های تازه ورود به بورس

ایرنا: براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ورود سازمان امور مالیاتی به 
پرونده های سال های ماقبل ۱۳۹۸ تمامی شرکت هایی که در سال جاری در بورس 
پذیرش می شوند، ممنوع شده و سازمان امور مالیاتی متعرض حساب های سنوات 
گذشته آن ها نخواهد شد. رئیس جمهور در نامه ای به فرهاد دژپسند با ابالغ مصوبه 
شورای مذکور، خبر داده که این موضوع به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است.

افزایش حق مسکن کارگران باید از فروردین اعمال شود©
مهر: فرامرز توفیقی، عضو شورای 
عالــی کار در مورد حق مســکن 
کارگــران اظهار کــرد: در مصوبه 
شورای عالی کار نه تنها زمان اجرا 
یکم تیر ماه اعالم نشده است بلکه 
اصالً زمانی اعالم نشد؛ فقط در مورد 
افزایش حق مسکن از ۱۰۰هزار به 

۳۰۰ هزار تومان صحبت شد و با توجه به اینکه در راستای دستمزد سال ۹۹ بود نه 
ترمیم دستمزد سال ۹۹، به این معنی است که از یک فروردین ماه الزم االجراست.

قیمت ۲هزار و 500قلم کاال در سامانه ۱۲۴ ثبت شد©
باشگاه خبرنگاران: رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: حدود 
۴۴ تا ۴۵ شرکت تا امروز در سامانه اینترنتی ۱٢۴ اعالم قیمت کرده اند که نزدیک 
به ٢هزار و ۵۰۰ قلم کاال می شود. مرتضی میری گفت: اگر هر فروشگاهی بخواهد 
کاالی لوازم خانگی را باالتر از قیمت های مندرج در ســامانه به مردم عرضه کند، 
مردم می توانند شکایت خود را در بخش شکایات سامانه ۱٢۴ ثبت یا به اتحادیه 

لوازم خانگی و وزارت صمت ببرند.

 اقتصاد/زهرا طوسی   بازار خودرو که هر روز 
برای گرانی ساز تازه ای کوک می کند، این بار با 
نرخ ارز دوپینگ کرده و استارت افزایش قیمت 
را زده است. در جهشی که این بار مردم شاهد 
آن هستند افزایش 6 تا ۱6میلیون تومانی قیمت 
خودروهای داخلی و رشد بیش از ۱۰۰ میلیون 

تومانی خودروهای وارداتی رقم خورده است.
اینکه چرا بازار خــودرو با وجود وعده های وزارت 
صمت مبنی بــر کاهش التهاب و کنترل قیمت، 
حــاال دوبــاره روی دور صعود افتــاده، عالوه بر 
سرکشــی های نرخ ارز، ریشــه در مسائلی مانند 

افزایش تقاضا و البته تورم انتظاری دارد. 
بسیاری از معامله گران انتظار داشتند قرعه کشی 
خودرو برای مصرف کنندگان واقعی تا حدی بتواند 
التهاب بازار خودرو را کاهش دهد، اما در عمل این 
اتفاق رخ نداد، به طوری که قیمت هر دســتگاه 
پراید در بازار با رشــد 6 میلیون تومانی نسبت به 
هفته گذشته به ۷6 میلیون تومان برسد. همچنین 
قیمت تیبا هاچ بک نیــز 6میلیون تومان افزایش 
یافته و در بازار ۹۵میلیون تومان عرضه می شود. 
در عین حال قیمت ساینا در بازار به ۹۵/۵میلیون 
تومان رســیده و هر دستگاه کوئیک دنده ای نیز 
با قیمــت ۱۰٢میلیون تومان عرضه می شــود.
در مــورد پژو ۴۰۵ نیز باید به رشــد ۱۰میلیون 
تومانی قیمت این خودرو در بازار نسبت به هفته 
پیش اشاره کنیم، به طوری که هم اکنون با قیمت 
۱٢۵میلیون تومان به فروش می رسد.قیمت سمند 
ال ایکس نیز بــا افزایش ٢میلیون تومانی در بازار 
به ۱٢۵میلیون تومان رســیده و پژو ٢۰۷ دنده 
اتوماتیک نیز به قیمت ٢6۵میلیون تومان رسیده 
و پژو پارس نیز با افزایش قیمت ۱6میلیون تومانی 
نسبت به هفته پیش، با قیمت ۱۵۳میلیون تومان 
در بازار عرضه می شــود. قیمت پژوپارس با موتور 

TU۵ نیز به ۱۷6میلیون تومان رسیده است.

رشد ۵۰ تا ۵۰۰ میلیونی قیمت خودروهای »
خارجی

افزایش قیمت بازار در مورد خودروهای مونتاژی 
نیــز اتفاق افتاده کــه می توان به رشــد قیمت 
٢۵میلیون تومانی جک S۵ و عرضه آن با قیمت 
۴۴۵میلیون تومان اشاره کرد. قیمت النترا ٢۰۱۸ 

صفر نیز در بازار با رشد ٢٢میلیون تومانی نسبت 
به هفته پیش، به ۷6۰ میلیون تومان رسیده است. 
با توجه به کمبود خودروهای خارجی صفر در بازار، 
رشد قیمت ارز موجب باالرفتن قیمت خودروهای 

خارجی دست دوم نیز شده است.
ســعید موتمنــی، رئیس 
اتحادیه فروشندگان خودرو 
می گوید: رشــد نــرخ ارز 
موجــب باالرفتــن قیمت 
خودروهای خارجی در بازار 
شــده به طــوری که قیمــت خودروهــای زیر 
یک میلیارد تومان حدود ۵۰ میلیون تومان افزایش 
داشته و خودروهای یک تا ٢میلیارد تومان، بین 
۷۰ تــا ۱۰۰میلیون تومان قیمت آن ها  باال رفته 
است.بررســی ها نشــان می دهد بخش مهمی از 
خریــداران حاضر در بازار را خریدارانی تشــکیل 
می دهند که به قصد حفظ ارزش سرمایه خود وارد 
بازار خودرو شــده اند. به نظر می رسد نااطمینانی 
شهروندان نســبت به آینده اقتصادی، این روزها 
افزایــش یافته که انعکاس ایــن موضوع در آینه 

قیمت ها به وضوح قابل تماشاست.

بازار خودرو، نرخ پایه ندارد»
بالتکلیفــی بازار خودرو و نبود نــرخ پایه در این 
بازار دست به دست هم دادند تا تأثیر نوسان های 
نرخ ارز بر این بازار بیشــتر باشد. آن طور که امید 
مرادبیگــی، یکی از فعاالن بــازار خودرو در مورد 
آشــفتگی بازار خودرو می گوید: با توجه به اینکه 
هیچ پایه قیمتــی برای خودروها وجود ندارد، هر 
کســی به دلخواه خود قیمت را تعیین می کند و 
وقتی می بینند نرخ ارز رو به باالست، قیمت خودرو 

را باال می برند .

تحریم و تبدیل خودرو به کاالی سرمایه ای»
الهام اســماعیلی پور، مدیر 
گروه پژوهش های صنعت و 
معدن مؤسسه مطالعات و 
بازرگانــی،  پژوهش هــای 
درباره چرایی افزایش قیمت 
خودرو در بازار توضیح می دهد: از اواخر سال ۹6 با 
رسانه  ای شدن زمزمه خروج آمریکا، نرخ ارز در بازار 

آزاد بــا افزایش تدریجی قیمت همراه شــد. این 
موضوع تــوأم با انتظار افزایش قیمت  ها و کاهش 
ارزش پول ملی از یک سو موجب رشد قیمت مواد 
اولیه تولید خــودرو نظیر فلــزات و محصوالت 
پتروشیمی و از ســوی دیگر سرریز سرمایه  های 
ســرگردان خانوار به بازار ارز و سکه، برای حفظ 
ارزش پــول ملــی شــد. وی ادامــه داد: اعمال 
محدودیت  های دولت بر خرید ارز و سکه، موجب 
ورود نقدینگی به ســایر بازارها شد و تقاضا برای 
خودرو به واســطه نگاه ســرمایه  ای بــه آن و نه 
مصرفی، افزایش یافــت.وی می گوید: به موازات 
افزایش تقاضای واسطه  گری در بازار خودرو، خروج 
شــرکای خارجــی از صنعت به واســطه اعمال 
تحریم  های یک ســویه بر کشور و محدودیت در 
تأمین مجموعه ها و قطعات منفصله خارجی، تولید 
و عرضه خودرو با کاهش همراه شد که نتیجه آن 
افزایــش تولید خودروهای ناقــص در پارکینگ 
خودروسازان، افزایش مطالبات معوق و در نتیجه 
افزایش بدهی و زیان انباشــته خودروسازان بود. 
کاهش تولید همراستا با ممنوعیت واردات، به مازاد 
تقاضای خودرو دامن زد.این کارشناس اقتصادی 
بیان می کند: اختالف نظر در فرایند قیمت گذاری و 
عدم تناسب میان قیمت خودرو با افزایش قیمت 
مواد اولیه در هماهنگی با جهش نرخ ارز، موجب 
افزایش هزینه های تولید خودروسازان شد که این 
امر از یک ســو به افزایش زیان خودروسازان و از 
سوی دیگر به افزایش شکاف بین قیمت کارخانه و 
قیمت بازار خــودرو انجامید. ماحصل این وقایع، 
افزایش انگیزه واسطه  گری و تشدید عدم تعادل بازار 

در شرایط محدودیت های سمت عرضه بود.

 کاهش سود سپرده ها »
عامل ورود نقدینگی به بازار خودرو 

وی بر این باور اســت که کاهش ســود سپرده 
بانکی از دیگر عوامل اثرگذار بر سرایت نقدینگی 
سرگردان به بازار خودرو، به واسطه افزایش بازدهی 

سرمایه و نقدشوندگی باالی آن بوده است. 
بروز نابســامانی و التهابات قیمتی در بازار خودرو 
و اختالف نظرها در خصوص فرایند قیمت گذاری 
خــودرو، موجب شــد تا  تنظیم بــازار و نظارت 
مؤثر بر نحوه عرضــه کاال و خدمات و همچنین 

قیمت گــذاری خودرو، به کارگــروه تنظیم بازار 
واگذار شــود. بر این اساس، برای کاهش تقاضای 
سفته بازی در بازار خودرو، قیمت خودرو ۵درصد 
پایین تر از قیمت بازار تعیین شــد. با وجود این 
سیاســت گذاری، حاشــیه بازار در آن سال با ۳۱ 
واحد درصد افزایش همراه بود و این روند فزاینده 

همچنان ادامه یافت.  

ضرورت بازنگری فرمول قیمت گذاری»
به گفته وی، با توجه به اینکه فرمول فعلی شورای 
رقابت نیز نتوانسته به کاهش حاشیه بازار کمک 
کند، الزم است فرمول قیمت  گذاری مورد بازنگری 
قرار گرفته و در راستای متوازن  سازی سود در طول 

زنجیره تولید خودرو اصالح شود.
وی با بیان اینکه محصوالت پتروشیمی و فوالدی 
براســاس قیمت جهانــی و نــرخ ارز در بورس 
کاال قیمت  گــذاری می  شــوند، تصریح می کند: 
قیمت  گذاری نباید به صورتی باشد که حلقه  های 

ابتدایی با بیشترین سود همراه باشند.

تقاضای فعلی بازار خودرو، واقعی نیست»
سعید زرندی، معاون طرح 
برنامــه وزارت صمــت  و 
معتقد است: صنعت خودرو 
یــک نیاز واقعــی دارد که 
بیشــتر از یک میلیــون تا 
یک میلیون و ۱۰۰هزار دستگاه نیست، بنابراین 
بخشــی از نیازی کــه در طرح های پیش فروش 
خودرو و حتی بازار وجود دارد، کاذب اســت.به 
گفته وی، بخشی ازاعالم نیازها و ثبت نام ها برای 
خودرو به خاطر اختــالف قیمت بازار و کارخانه 

اســت و این رشــد تقاضا به منزله آن است که 
شــرکت های خودروســازی با نیاز حبابی شکل 
مواجه شــدند.وی می گوید: در سال ۹۸ با وجود 
چالش های متعددی که صنعــت خودرو از نظر 
تأمین قطعه با آن روبه رو بــود، حدود ۹۰۰هزار 
دستگاه خودرو تولید شد و امسال پیش بینی ما 
این اســت که با بهتر شدن شرایط، شرکت های 
خودروســازی به تولید یک میلیون و ۱۰۰هزار 
خودرو دســت پیدا کنند.زرندی بــا بیان اینکه 
هدف گذاری امســال وزارت صمت و شرکت های 
خودروسازی این است که نیاز جامعه را پوشش 
دهیم، تأکید می کند: بخشــی از نیاز مردم برای 
خرید خودرو در قالب طرح های پیش فروش انجام 
شد که این طرح توانست آرامشی در بازار خودرو 
ایجاد کند و از طرفی با عرضه خودرو که توسط 
اتفاق می افتد، آرامش  شرکت های خودروسازی 

کوتاه مدتی به بازار خودرو داده می شود.
وی اطمینــان داد شــرکت های خودروســازی 
می توانند نیاز واقعی بازار خودرو را پاسخگو باشند، 
بدین جهت هــدف از طرح فــروش فوق العاده، 
تزریــق خودرو به بازار و کاهــش التهاب در این 

بخش است.

 به خاطر تحریم امکان تحویل»
 برخی از خودروها وجود ندارد

وی در مــورد تعهدات خودروهــای تحریمی و 
جایگزینی آن توسط شرکت های خودروسازی نیز 
یادآور می شود: اگر خودرو تحریمی را شرکت های 
خودروســازی بتوانند تولید کنند، آن خودروها 
قطعا تولید و تحویل مردم می شــد، اما به خاطر 

تحریم، این امر امکان پذیر نیست.

سرکشی ارز وتورم  انتظاری ، قیمت خودرو را افزایش داد  

خودرو نرخ پایه ندارد

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 حسن حیدری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
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شهروندان گرامی:

 برای بكارگیری كارگران ساختمانی با تلفن 3175 تماس بگیرید.

کلیه مدارک خودرو سواری پژو پارس مدل ۱۳۹۷ به 
شماره انتظامی ۲۱ ه ۲۹۸ ایران ۳۵ و شماره موتور 
شاس���ی  ش���ماره  و   ۱64B0۲۱۷۸66
NAAN۱۱FE6JH۱۷۱۸6۱  بن���ام فائزه رس���تم پور 
مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط اس���ت.
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ب���رگ س���بز خ���ودروی چان���گان م���دل ۱۳۹۸  رن���گ 
س���فید- روغنی به ش���ماره انتظامی ۱۲ ایران ۸۱۱ ی ۱۷ 
و شماره موتور* Jl4۷۸qEE*Jc۹Ac06۷۱0۲ و شماره 
شاسی NAs۹۲۱۲00k۵۷۲4۲۱۵ متعلق به سید محمد 
برشدرو مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 اس��ماعیل رس��تمی 
دارای  س��اله   38
ب��ا  ح��واس  اخت��ال 
و  مش��کی  ش��لوار 
و  س��فید  کمربن��د 
و پیراه��ن  دمپای��ی 
به  مای��ل  چهارخان��ه 
رنگ س��بز در تاریخ 

س��اله   15 موق��ع  آن  در  ک��ه   1376/01/15
ب��ود از منزل خارج ش��ده ودیگر باز نگش��ته 
اس��ت اف��رادی ک��ه از ایش��ان اط��اع دارند
 می توانندبا شماره تلفن های 09127536126 

و 09107698019 تماس گرفته واطاع دهند. ,ع
99
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28
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گمشده

س���فید  رن���گ  ب���ه    ۲00۸AT پ���ژو  س���ندکمپانی 
 ۱0fgce۲40۲۷۱4 موت���ور  ش���ماره  روغن���ی، 
ب���ه    NAAG۱c۲۳۳kd0۳۵۷4۲شاس���ی ش���ماره 
پرین���از  بن���ام   ۲0 ای���ران  پ���اک۷4۵و۲۵  ش���ماره 
اس���ت. اعتب���ار س���اقط  درج���ه  از  و  مفق���ود  اورم���ز 
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اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )892375(

آگهی تغییرات شركت سپهر نیرو الماس شهر )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 14160 و شناسه ملی 14005978902

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,08,08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 خانم مریم نیکنام فرزند نوش آذر متولد 1359,01,08 شماره شناسنامه 
پرداخت  با  پستی 3413916377  کد  اول  13طبقه  پالک  شهید  بنیاد  چهارراه  فلسطین  خیابان  قزوین  آدرس  به  قزوین  از  صادره  ملی 4322228194  شماره  و   167
500000000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد .سرمایه شرکت از مبلغ 500000000ریال به 1000000000 ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده 4اساسنامه 
به شرح مذکور اصالح گردید.سهم الشرکه شرکاء بشرح ذیل می باشد: خانم مریم نیکنام مبلغ 500000000 ریال سهم الشرکه - خانم سمانه نیکنام مبلغ 250000000 سهم 
الشرکه - آقای عادل صالحی زاده مبلغ 250000000 ریال سهم الشرکه. -2 آدرس محل قانونی شرکت از قزوین ) جای سابق( به آدرس جدید قزوین خیابان دانشگاه 

بهر کانال جنب بوستان دانش آموز ساختمان پردیس طبقه اول واحد 1 کدپستی3415758851 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
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ش���رکت خدمات حمایتی کشاورزی اس���تان خراسان رضوی وابسته به 
وزارت جهادکش���اورزی در نظ���ر دارد عملیات بارگی���ری، حمل و تخلیه 
انواع نهاده های کش���اورزی خ���ود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
ی���ک مرحله ای ب���ه پیمانکاران واجد ش���رایط از طریق س���امانه تدارک 

الکترونیکی دولت)ستاد( واگذار نماید.
کلی���ه مراح���ل برگ���زاری مناقص���ه از»دریافت اس���ناد مناقصه ت���ا ارائه 
پیش���نهاد«از طریق درگاه س���امانه تدارکات الکترونیکی دولت)س���تاد(
اس���ت  الزم  و  ش���د  خواه���د  آدرسwww.setadiran.irانج���ام  ب���ه 
مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذک���ور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)توکن( را جهت ش���رکت 

در مناقصه محقق سازند.
1-شماره فراخوان و تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : 

2099001566000004روز چهارشنبه مورخ99/04/04
2- نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان 
خراسان رضوی به آدرس مشهد میدان فردوسی ابتدای بلوار شهید صادقی
3-هزینه خرید اسناد مناقصه:مبلغ500/000 ریال میباشد که از درگاه 
بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام می گیرد.
4- مهلت زمانی دریافت اس���ناد مناقصه از س���امانه: از روز پنجش���نبه 
مورخ99/04/05 لغایت س���اعت18 روز دوش���نبه م���ورخ 99/04/09 )4 

روزکاری(
5-آخری���ن مهلت ارائه پاکت های پیش���نهادی بارگذاری در س���امانه:تا 

ساعت18 روزپنجشنبه مورخ99/04/19

-الزم به ذکر اس���ت پیش���نهادات ارس���الی باید حداقل 45 روزاز تاریخ 
آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند

6-تاریخ گشایش پیشنهادات روز شنبه مورخ99/04/21 ساعت 9صبح 
در سالن جلسات استان می باشد.

کار:مبل���غ2.090.000.000  ارج���اع  فراین���د  ن���وع تضمی���ن  و  7-مبل���غ 
ری���ال اس���ت که ب���ه دو ص���ورت ضمانتنامه بانک���ی و یافی���ش واریزی 
ir  250100004001039704005791 ش���بای  حس���اب  ش���ماره  ب���ه 
ن���زد بان���ک مرکزی جمه���وری اس���امی ایران بن���ام خزان���ه داری کل از 
طریق دس���تور پرداخت س���اتنا یا پایا با شناس���ه واری���زی 30کاراکتری 

397039760263500650000000000006 قابل ارائه می باشد.
8-آدرس و زم���ان تحوی���ل اص���ل تضمی���ن ش���رکت در فرآین���د ارج���اع کار: 
اص���ل تضمی���ن ش���رکت در فرایند ارجاع ) پاک���ت الف( عاوه ب���ر بارگزاری در 
س���امانه، می بایس���ت بص���ورت فیزیکی ودر پاکت بس���ته و ممه���ور, حداکثر 
ت���ا پایان وقت اداری روز پنجش���نبه مورخ99/04/19 به دبیرخانه کمیس���یون 
معامات مناقصه گذار در آدرس فوق الذکر تحویل و رس���ید دریافت ش���ود.

ضمن���ا جه���ت کس���ب اطاعات بیش���تر م���ی توانید ضم���ن تماس با ش���ماره 
تلفن37269063-051ب���ه آدرس اینترنت���ی ش���رکت www.assc.ir و آدرس 
پای���گاه ملی اط���اع رس���انی مناقص���ات http://iets.mporg.irنی���ز مراجعه 

فرمائید.
شماره تماس پشتیبانی سامانه :41934-021و مسئول سامانه استان 
آقای موس���ی زاده مستقر در س���ازمان جهادکشاورزی استان خراسان 

رضوی می باشد.

مناقصه عمومی تجدید شده یک مرحله ای عملیات بارگیری، حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی 

 ش��هرداری بش��رویه به اس��تناد تصویب نامه آگهی نوبت دوم  شماره :  55,34,99,2214   تاریخ :  1399,04,03
ش��ماره 236 مورخ 1398/11/01 شورای محترم 

اسامی شهر در نظر دارد نسبت به 
1-فروش قطعات تجاری بازار سنتی

2-ف��روش تعدادی محدودی قطعات مس��کونی 
و تجاری  

3-اجاره برخی اماک در اختیار شهرداری
ازطریق مزایده کتبی یا براساس قرارداد اجاره 

واگذار نماید.
متقاضی��ان می توانن��د از تاریخ انتش��ار آگهی 
مزایده 1399/03/31 وباتوجه به شرایط مزایده 
پیش��نهادات خود را در قالب اسناد شرکت در 
مزای��ده تکمیل و در پاکت سربس��ته به همراه 
س��پرده تا س��اعت14/30روز چهارشنبه  مورخ 
1399/04/18 به دبیرخانه  ش��هرداری  تحویل  و 

رسید دریافت نمایند.
پیشنهادات واصله راس ساعت 10روز پنجشنبه 
م��ورخ 1399/04/19 با حضور اعضاء کمیس��یون 

معامات شهرداری باز و قرائت خواهد شد.
جهت کس��ب اطاعات بیشتر در س��اعات اداری 
ب��ه ش��هرداری مراجع��ه و ی��ا ب��ا ش��ماره تلفن 

32787705-056 تماس حاصل نمایند.       
حسین بالی: شهردار بشرویه ,ع
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 آگهی تجدید مزایده »نوبت دوم«

/ع
99

02
73

1

فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ر دارد انج��ام ام��ور ای��اب و ذهاب 

پرس��نل بیمارس��تان امام رض��ا )ع( را از طری��ق انجام 
مناقص��ه عموم��ی به بخ��ش غی��ر دولتی واگ��ذار نماید 
. کلی��ه مراح��ل برگزاری مناقص��ه به ش��ماره فراخوان 
2099000060000016، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواه��د ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 1.110.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارستان مذکور به نش��انی : مشهد- 

میدان امام رضا )ع( ساختمان اداری  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/04

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/04/10

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز99/04/20
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/04/25

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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 با حضور کاروان زیر سایه خورشید 
در خوزستان

قدردانی از مدافعان سالمت ©
در رامهرمز

آستان: مردمانی غیور و دالور با گویش لری 
بختیاری هستند و در خطه ای به نام رامهرمز 
زندگــی می کنند. این مردم امســال با وجود 
شــیوع ویروس کرونا میزبان قدوم خادمانی 
بودند که از توس روانه دیارشــان شده اند. اگر 
چــه از محدودیت های کرونایــی این روزها 
مطلع اند اما انگار دل های بیقرارشان این روزها 
شمیم بارگاه رضوی را در کوچه پسکوچه های 

شهرشان حس کرده  است.
کاروانیان دیار رضا)ع( آمده اند با توشــه ای از 
معارف رضوی. می خواهند در روزهای سخت 
دل های مؤمنان این خطــه را از راه دور روانه 
حریمی کنند که ملک توس است و خورشید 
ایران زمین. آمده اند تا شهر را از معنویت آکنده 
کنند و بگویند اگر چه ســفر به دیار توس در 
این روزها دشوار است اما خادمان سلطان توس 
عطر بارگاهش را برای شما به ارمغان آورده اند.

سفیران رضوی پنجشنبه با پرچم بارگاه منور 
رضــوی زائر آرامگاه علی بــن مهزیار اهوازی 
بودند. ســپس عرض خداقوتی داشــتند به 
سبزپوشــان ناحیه مقاومت بسیج شهرستان 
رامهرمز و کارکنان زحمتکش و خدوم نیروی 

انتظامی این شهرستان.
اگرچــه برنامه هــای تجمعی و جشــن های 
گسترده به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی 
حذف شده است اما خادمان بارگاه رضوی باز 
به رســم ادب هر ساله میهمان منزل مادر دو 

شهید بزرگمرد دفاع مقدس شدند.
سایه سنگین ویروس کرونا امسال بر جشن های 
زیر سایه خورشید محسوس بود اما نتوانست بر 
آن غلبه کند. کرونا امسال جهادگرانی را معرفی 
کرد؛ جهادگران عرصه سالمت. خدام رضوی 
امســال راهی بیمارســتانی در شهر رامهرمز 
شــدند و ضمن خداقوت، از زحمات بی دریغ 

کادر درمان قدردانی و تشکر کردند.
طالب جهــادی از دیگــر جهادگرانی بودند 
که با شــجاعت و احســاس تکلیف به تکریم 
درگذشتگان کرونایی می پرداختند و با غسل، 
تکفیــن و تدفین پایاپای ایــن ویروس خطر 
می کردند و سفیران رضا)ع( به پاس این همت 
و خدمت خداپســندانه با حضور در منازلشان 
آن ها را تکریم کردند و چه زیبا آیه من لم یشکر 
المخلوق لم یشکر الخالق را به تصویر کشیدند.
منزل غسال فوت شده از بیماری کووید 19 از 
دیگر مکان هایی بود که خدام رضوی به آنجا 
رفتنــد و با خانواده او ابــراز همدردی کردند.

کارگاه تولید ماسک بی  بی زینب خاتون شهر 
رامهرمز مقصد دیگر کاروانیان بود. در بحبوحه 
کمبود ماسک و برخی لوازم بیمارستانی مورد 
نیاز، جهادگران این عرصه چون ســربازانی در 
پشت جبهه سالمت خدمت می کردند و البته 

که شایسته قدردانی بودند.

سرزمین آفتاب

ماجرای خادمی که از امام رضا)ع( ©
»کرامتی خاص« خواست

آســتان: حاج محمدرضا خورشــیدی از آن 
پیرغالمان شــیرین ســخن امام رضا)ع( است؛ 
دســتش به خیر اســت و نمی تواند لحظه ای از 
فعالیت های خیرخواهانه کنار بکشد.با این پیرغالم 
خیــر امام رضا)ع( که در کفشــداری حرم منور 

رضوی مشغول فعالیت است همکالم می شویم.
- بنده ۳۲ سال است کفشدار امام رضا)ع( هستم؛ 
هر کس در هر پست و مقامی باشد محال است 
غیبت، تأخیر و یا ترک پست و مرخصی نداشته 
باشد؛ اما من اضافه خدمت هم دارم؛ 11۷ درصد 
خدمت کرده ام بدون مرخصی و ترک پســت و 
غیبت؛ تمام این ها را از امام رضا)ع( خواســته ام 
و ایــن میزان خدمت من بدون مرخصی و ترک 
پســت از کرامات خــود حضرت اســت.این ها 
امتیازاتی اســت که خود امام رضــا)ع( عنایت 
کرده است؛ در این ارتباط چیز دیگری که از امام 
رضا)ع( به صورت دلی خواسته ام این بوده که به 

من توفیق خدمت بیشتر بدهد.
- ســال ۸۷، کفشــداری 1۵ بودم؛ جوانی وارد 
صحن شد و دیدم دست ندارد؛ به فکر فرو رفتم 
کــه برای مثال این جوان چگونه غذا می خورد و 
یا شغلش چیست؟ وارد کفشداری شد کفشش 
را با انگشــت پا بلند کرد و بــه من داد و گفت: 
»برای من دعــا کنید«. به ذهنم خطور کرد که 
قرار اســت کرامت امام رضا)ع( را ببینم و به این 
فرد گفتم: »به امام رضا)ع( ســالم برسان و بگو 
یکی از کارگران و نوکران شــما عرق نریخته اما 
مزد می خواهد و مزد امروزش این اســت که از 
شما می خواهد مشــکلش حل شود«؛ زائر رفت 
و برگشت و دیدم چهره اش عوض شده و گفت: 
»شــما را کجا می توانم ببینــم؟« گفتم: »عصر 
می خواهم خدمت آقای مکارم شــیرازی مشرف 
شوم، شــما هم بیا و آن فرد گفت خیلی خوب 

شد و من هم می خواهم آقای مکارم را ببینم«.
عصر با همسرش آمد؛ آیت اهلل مکارم بدون پرسش 
و جوابی یک سکه بهار آزادی به همسرشان دادند 
و فرمودند از همســرت تشــکر کن که به شما 
رسیدگی می کند و به من هم فرمودند خداوند به 
شما توفیق دهد؛ من شرمنده بودم که نتوانسته ام 
برای این فرد شــغلی جور کنم؛ سپس این زائر 
معلول حضرت را نزد معاون بهزیســتی بردم و 
گفتم برای این بنده خدا چــه کاری می توانید 
صورت دهید؟ گفتند چه کاری بلد هستید و فرد 
گفت با انگشت پا می توانم تایپ کنم و بهزیستی 
به وی یک رایانه هدیه داد و یک ســال بعد در 

استانداری کرج مشغول به کار شد.

آســتان: قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی در 
خصوص بازگشایی سایر بخش های حرم مطهر رضوی 
به تدوین دستورالعملی در این زمینه طی هماهنگی با 
وزارت بهداشت و درمان و برگزاری جلسات مشترک 
با آســتان  های مقدس حضرت فاطمه معصومه)س(، 
احمد بن موسی الکاظم)ع(، مسجد مقدس جمکران 
و حضرت عبدالعظیم)ع( اشاره کرد.مصطفی خاکسار 
قهرودی شامگاه پنجشنبه پنجم تیرماه در گفت وگوی 
تلویزیونی برنامه اشاره که به طور مستقیم از سیمای 
خراســان رضــوی روی آنتــن رفت، گفــت: در این 
دستورالعمل ها، بازگشایی مرحله به مرحله صحن ها، 
رواق ها و روضه منوره بر اساس 
نظر ســتاد ملی مقابله با کرونا 

برنامه ریزی شده است.
خاکسار قهروردی تصریح کرد: 
در کنــار آموزش، امکانات الزم 
نیــز فراهم شــده و اکنون در 
کنار موارد موجــود مانند ارائه 
مواد ضدعفونی، ارائه ماســک 
بــه افــرادی که درخواســت 
ماســک دارند، عرضه ماسک 
مبــادی  فروشــگاه های  در 
ورودی حرم مطهر، ارائه برگه 
زیارت نامه، پالســتیک، نصب 
تنظیم  آموزشــی،  بنرهــای 
به صورت شطرنجی،  فرش ها 
تذکــر دائمی خدمتگــزاران 
به زائــران در رعایــت نکات 
بهداشــتی و فاصله اجتماعی، 
کاهش مراســم ها برای کاهش ازدحام و مدیریتی که 
به لحاظ فیزیکی در صحن ها اتفاق افتاده، شرایطی را 
فراهم کرده تا مطابق دستورالعمل تنظیم شده بتوانیم 
بازگشــایی مرحله به مرحله را به انجام برسانیم و این 
امر منوط به همکاری زائران خواهد بود.وی به ســفر 
دکتر حریرچی؛ معاون وزیر بهداشت در روزهای اخیر 
به حرم مطهر امام رضا)ع( اشــاره کرد و گفت: بر پایه 
ارزیابی ایشان میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
در اماکن مذهبی بسیار بهتر از سایر مکان های شهری 
بوده است که ما امیدواریم این رعایت در سایر مکانها 
نیز اتفاق افتد و خوشــحالیم مردم به رعایت مسائل 
بهداشتی به عنوان وظیفه دینی خود می نگرند.مصطفی 
خاکسار قهرودی همچنین گفت: در سفر معاون وزیر 
بهداشــت در خصوص تهویه رواق ها توضیح داده شد 
و آماده ایم با توجه به گرمی هوا و ســختی حضور در 
صحن ها برای زائران با رعایت همه جوانب بهداشــتی 
رواق های با سقف های بلند بازگشایی شود که البته این 
بازگشایی منوط به دستور ستاد ملی مقابله با کروناست.

برنامه های دهه کرامت بر مبنای مصوبات ستاد »
ملی مقابله با کرونا

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی اجرای برنامه های 
دهه کرامت امســال حرم مطهر رضــوی را بر مبنای 

مدیریت شرایط حاکم بر پیشگیری از گسترش شیوع 
ویروس کرونا مبتنی بر مصوبات ســتاد ملی مقابله با 
کرونا عنوان کرد.مصطفی خاکسار قهرودی، به تغییرات 
ایجاد شده در اجرای برنامه های حرم مطهر رضوی از 
آغاز سال جدید اشاره کرد و گفت: در ابتدای سال 99 
مطابق سال های گذشته برگزاری برنامه های متنوعی 
برای مراسم تحویل سال جدید در دستور کار آستان 
قدس رضوی قرار داشت که بر اثر شیوع ویروس کرونا 
تغییرات گسترده ای در آن ایجاد شد و برای جلوگیری 
از ازدحام جمعیت با اســتفاده از ابزار رسانه در سطح 
ملی و فضای مجازی، حال و هوای حرم مطهر رضوی 

به منازل مردم برده شد.
وی دهــه کرامت را نیز متأثــر از جو حاکم بر جامعه 
در مقابله با گسترش ویروس کرونا عنوان کرد و گفت: 
دهه کرامت امســال برنامه های مستقیم با حضور زائر 
نخواهیم داشــت و آنچه از برنامه ها تدارک دیده شده 
است، در رواق امام خمینی)ره( ضبط شده و از طریق 

رسانه در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
خاکسار قهرودی ضمن تشریح برنامه های دهه کرامت 
آستان قدس رضوی، به برگزاری مراسم آیین تعویض 
پوش ضریح و پرچم گنبد امام رضا)ع( در شب میالد 
حضرت ثامن الحجج)ع( با حضور خدام و میهمانان به 
عنوان یکی از ویژه برنامه های اصلی دهه کرامت امسال 

اشاره کرد.
وی برگــزاری برنامه هــای متنوع فرهنگی و شــاد با 
همکاری متولیان امر، اعم از اجرای ســرود در سطح 
شهر، برگزاری مسابقات فرهنگی و اجرای برنامه های 

هنری با حضور هنرمندان را از دیگر اقدام های آستان 
قدس رضوی در دهه کرامت عنوان کرد.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی همچنین با اشاره 
به برنامه زیر سایه خورشید گفت: کاروان های زیر سایه 
خورشید با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی و 
اخذ مجوز از مسئوالن بهداشتی هر شهرستان، با همراه 
داشتن پرچم متبرک حرم امام رضا)ع( سفرهای خود 

را به تمام شهرهای کشور آغاز کرده اند.
خاکســار قهرودی همچنین به اجــرای برنامه جایزه 
بین المللی قرآن رضوان و جایزه جهانی گوهرشاد حرم 
مطهر رضوی در حوزه بین الملل اشــاره داشت که با 
رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی، با تغییر زمانی 
اندک برگزار خواهد شد.قائم مقام آستان قدس رضوی 
همچنین به خدمات ارائه شده توسط این سازمان در 

بخش های مختلف کشور اشاره داشت.خاکسار قهرودی 
اســتفاده از گروه های جهادی، تقدیم مساعدت ها در 
قالب جهیزیه، اقدام های آستان قدس رضوی در مناطق 
سیل زده شمال و جنوب کشــور که عموماً با رویکرد 
ایجاد شغل بوده و در حال حاضر به بهره برداری رسیده 

را از جمله اقدام های این نهاد عنوان کرد.

بهره برداری از طرح های تکمیل شده»
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری 
از ســخنان خود در ایــن گفت وگــوی تلویزیونی به 
بهره برداری از طرح های تکمیل شده سازمان در دهه 

کرامت اشاره کرد.
خاکســار قهرودی، ایجاد و تجهیــز 11 اتاق عمل در 
بیمارستان رضوی، ایجاد بخش دندانپزشکی و تکمیل 
سایت این بیمارستان را از جمله طرح هایی عنوان کرد 

که در این دهه به بهره برداری خواهد رسید.
وی ضمن اشــاره به اقدام های فاخر این بیمارستان در 
ارائه خدمات به بیماران، به کمک های این بیمارستان 

در پذیرش بیماران کم بضاعت اشاره داشت.
خاکســار همچنین به ساخت سه دارو در حوزه دارو و 
درمان اشاره کرد و گفت: با هماهنگی وزارت بهداشت 
پس از رونمایی، نــام داروها و حوزه مصرفی آن اعالم 
خواهد شد.وی اصالح بذر و ژنتیک در حوزه دامپروری 
و دام های سنگین در مزرعه نمونه آستان قدس رضوی 
را از جمله کارهای نوین این سازمان در حوزه کشاورزی 
عنوان کرد که در روزهای پیش رو مورد رونمایی قرار 

خواهد گرفت.

همراهی با مشاغل آسیب دیده از کرونا»
این مقام مسئول در آستان قدس رضوی همچنین به 
بخشــودگی سه ماه اجاره بهای امالک این سازمان در 
راســتای همراهی با مشاغل آسیب دیده از کرونا اشاره 
داشت که به دستور تولیت آستان قدس رضوی انجام 
شد و تسهیالتی نیز به مشاغل آسیب دیده تعلق گرفت.

خاکسار قهرودی، تخصیص زمین از سوی آستان قدس 
رضوی برای ساخت مسکن خانواده های کم بضاعت را 
از دیگر اقدام های این سازمان عنوان کرد و گفت: این 
برنامه با هماهنگی مسئوالن شهری در حال انجام است 
و دستور کلی آن از سوی تولیت آستان قدس رضوی 

صادر شده است.
حضور خادمیاران متشــکل از نیروهــای مردمی در 
شهرستان ها و همراهی و مساعدت آنان در روزهای اوج 
کرونا به مجموعه بهداشت و درمان استان  ها در راستای 
تهیه و توزیع اقالم مصرفی بیمارســتان ها نیز از دیگر 

مواردی بود که وی بدان اشاره داشت.
خاکسار قهرودی همچنین به بسته بندی و توزیع 40 
هزار بسته معیشتی توســط خادمان رضوی در رواق 
امام خمینی)ره( از اوایل شــیوع این ویروس اشــاره 
کرد و گفت: حضور خادمان در فعالیت های اجتماعی 
و میانجیگری در دعاوی از برکات خدمتگزاری است که 

در حرم اتفاق می افتد.

اجرای پروتکل های بهداشتی در حرم مطهر»
خاکســار قهرودی در ادامه به تأکیدات تولیت آستان 
قدس رضوی در رعایت اصول و ضابطه های بهداشتی 
اشاره کرد و گفت: به علت اهمیتی که این قضیه دارد 
موضوع رعایت این دســتورالعمل های بهداشتی امروز 
یک اصل اساســی است و زائران و مجاوران در ورود به 
حرم مطهر رضوی موظف به رعایت این اصول هستند.

وی گفــت: ما می خواهیم فضاهای بیشــتری از حرم 
مطهر باز شــود اما اکنون محکوم به شرایط هستیم و 
نظام خدمتگزار در حرم مطهر رضوی تالش می کند 
با آموزش خدام و ایجاد امکانات شرایط را برای حضور 
ســالم زائران فراهم کند که بر این اساس 100 درصد 
خادمــان و کارکنان حرم در حــال رعایت پروتکل ها 

هستند.
خاکســار قهرودی، آســتان قدس رضوی را یکی از 
پیشــگامان رعایت دســتورالعمل های بهداشتی از 
آغازین روزهای شــیوع این ویروس در کشور عنوان 
کرد و گفت: در همان روزهای نخســت، فضای حرم 
در مکان های مســقف و اطــراف ضریح مطهر برای 
جلوگیری از گســترش ویروس مدیریت شد اما به 
جایی رســیدیم که مجبور به بســتن در های حرم 
مطهر به روی زائران شدیم که کاری بسیار سختی و 

ناراحت کننده برای ما بود.
وی همچنین تعطیل شــدن مهمانسرای حضرت را 
یکی از تأثیرات این بیماری دانست و ابراز امیدواری 
کرد با مرتفع شــدن شــرایط بیمــاری، پذیرایی 
حضــوری از زائران در مهمانســرای حضرت دوباره 

آغاز شود.

مصطفی خاکسار قهرودی در گفت وگوی تلویزیونی مطرح کرد

آمادگی آستان قدس رضوی برای بازگشایی تدریجی رواق ها و روضه منوره 
گفت و گو

 آماده ایم با توجه به 
گرمی هوا و سختی 
حضور در صحن ها 
برای زائران با 
رعایت همه جوانب 
بهداشتی رواق های 
با سقف های بلند 
بازگشایی شود
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زیارتگاه شهید مدرس)ره( میزبان شاعران رضوی شدنظافت و شست وشوی ویژه حرم مطهر رضوی در دهه کرامت

معتادان بهبودیافته میهمان خوان بابرکت حضرت رضا j شدند

توزیع 95 سری جهیزیه بین زوجین کم برخوردار مشهدی 

توزیع 90 هزار جلد قرآن در مساجد منتخب سطح کشور

توزیع یک میلیون و 500 هزار بسته متبرك در ورودی حرم رضوی

برگزاری نشست مجازی برای زائران عرب زبان 

کتابخانه های رضوی با 50 درصد ظرفیت آماده ارائه خدمات

همزمان با دهه کرامت در حال انجام است
پخش زنده ویژه برنامه رادیو جوان از جوار بارگاه منور رضوی

آستان: مدیر شــبکه رادیویی جوان از پخش زنده 
ویژه برنامــه رادیویی »با تو حالم خوبــه« ویژه دهه 
کرامت رضــوی از جــوار بــارگاه ملکوتی حضرت 

ثامن الحجج علی بن موسی الرضا)ع( خبر داد.
علیرضا مقصودی گفــت: ویژه برنامــه رادیویی »با 
تو حالم خوبه« از ســوم تیرمــاه همزمان با آغاز ماه 
ذی القعده به مدت 10 شب در دهه کرامت همراه با 
آیتم های متعدد و جوان پسند با محوریت امام رضا)ع( 
به صورت زنده از بارگاه منور رضوی روی آنتن رادیو 
جوان می رود.وی ادامه داد: این ویژه برنامه رادیویی از 
ساعت 19/۳0 تا ۲0 به مدت ۳0 دقیقه با همکاری 
مدیریت خبر و رسانه آســتان قدس رضوی پخش 
می شود و تا سالروز والدت امام رضا)ع( ادامه خواهد 
داشت.مقصودی آیتم های این برنامه را شفایافتگان، 
خادمان خیر، پیوند  زوج های جوان در حرم رضوی، 

گزارش های ارسالی از شهرستان های مختلف، زیارت 
آنالین، گفت وگو با میهمانــان ویژه، گزارش زنده در 
حرم رضوی با جوانان، مسابقه عکس خویش انداز در 
حرم رضوی، گفت وگو دربارۀ معماری و فضای داخلی 

حرم و تاریخچۀ آن عنوان کرد.
مدیر شبکه رادیویی جوان خاطرنشان کرد: همچنین 
پس از دهه کرامت چهارشنبه هر هفته از ساعت ۲0 
الی ۲1 شب مصادف با شب زیارتی حضرت رضا)ع( 
همیــن ویژه برنامه با عنوان »بــا تو حالم خوبه« به 
صورت پخش زنده از شبکه رادیو جوان به مدت یک 
ساعت پخش خواهد شــد.گفتنی است، »سیروس 
رجبی« و »مجتبی حســنی« تهیه کننده های این 
برنامه، ابوالفضل اینانلو، حسن خلقت دوست و مجید 
عســگری گویندگان و حسین قدیمی گزارشگر این 

برنامه هستند.
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 آغاز طرح توزیع 32 هزار وعده غذای متبرک در مناطق حاشیه شهر  آستان: مدیر کانون های خدمت در خراسان رضوی از آغاز طرح توزیع بیش از 32 هزار وعده غذای متبرک در مناطق حاشیه شهر مشهد به همت کانون های خدمت رضوی خبر داد.امین بهنام گفت: طرح توزیع بیش از 32 هزار وعده 
غذای متبرک حضرت رضا)ع( در مناطق حاشیه شهر مشهد از 5 تیر ماه همزمان با سومین روز از دهه کرامت به همت کانون های خدمت رضوی آغاز شد.وی با اشاره به اینکه در قالب این طرح به مدت 20 روز، روزانه بیش از یک هزار و 500 وعده غذای متبرک رضوی در مناطق حاشیه شهر مشهد از جاده قدیم 
نیشابور گرفته تا جاده قدیم قوچان توزیع می شود، گفت: مناطق مورد پوشش برای توزیع غذای متبرک شامل روستای ده غیبی در جاده قدیم نیشابور، شهرک طرق، شهرک شهید رجایی، روستاهای خیرآباد و زین الدین در منطقه پنجتن، طبرسی، شهرک مهرگان، خیام شمالی، کال زرکش و سه راه فردوسی می شود.

آغاز پویش ملی »سالم بر طوس« در دهه کرامت رضوی  آستان: مدیر عامل مؤسسه بقاع متبرکه و اماکن مذهبی آستان قدس رضوی از آغاز پویش ملی » سالم بر طوس« در دهه کرامت رضوی خبر داد.حجت االسالم و المسلمین سیدمحمدجواد رئوف سیدنژاد گفت: در قالب این پویش ، 
 https://instagram.com/mighatalrez طرح حفظ و قرائت صلوات حضرت رضا)ع( ویژه کودکان و نوجوانان برگزار می شود.وی افزود: عالقه مندان به شرکت در این پویش می توانند فیلم قرائت صلوات خاصه حضرت علی بن موسی الرضا)ع( را از فرزندانشان به صفحه اینستاگرامی میقات الرضا به نشانی

و یا به ادمین کانال میقات الرضا در پیام رسان ایتا به نشانی https://eitaa.com/MighatAlReza ارسال کنند.سیدنژاد با اشاره به شرایط شرکت در پویش ادامه داد: صلوات خاصه حضرت رضا)ع( باید به صورت حفظ و توسط خود شرکت کننده قرائت شود و حداکثر سن شرکت کننده 14 سال است.

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رسمی برابر رای شماره 139960308001000708 � 1399/03/17 هیئت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی دولت جمهوری اس��المی ایران بنمایندگی قوه قضائیه � س��ازمان 
زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کش��ور � اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خراسان جنوبی 
نس��بت به شش��دانگ قسمتی از یک باب س��اختمان به مس��احت 1287/77 متر مربع از پالک 4311 � اصلی 
بخش یک بیرجند از محل مالکیت ش��هرداری بیرجند محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ-9902019
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/20           تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/07                          

علی فضلی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (
 نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مصوب 1390/09/20 و برابر رای ش��ماره 139960310019000605 مورخ 1399/02/30 هیات 
موض��وع قان��ون تعیین تکلیف موض��وع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبت��ی فریدونکنار 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مقداد پوررضا فرزند علیرضا نس��بت به شش��دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 271 متر مربع به شماره پالک 3578 فرعی از 66 اصلی واقع 
در فریدونکنار بخش 2 خریداری از آقای علی اصغر سلیمی کناری مالک رسمی محرز گردیده است. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و 
م��اده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوب��ت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی 

/ کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثب��ت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
م . الف :19901705    آ-9902169

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/04/07

مرتضی خواجوی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار

) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (
 نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رای ش��ماره 139960310019000606 مورخ 1399/02/30 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی فریدونکنار تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی خانم سیده فاطمه مهدی زاده گودرزی فرزند سید مهدی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 219.80 متر مربع به شماره پالک 1503 فرعی از 66 
اصلی واقع در فریدونکنار بخش 2 خریداری از آقای اسداله دیلمی مالک رسمی محرز گردیده است. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و 
م��اده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوب��ت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی 
/ کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثب��ت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 

معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

م.الف: 19901707  آ-9902170
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/04/07

مرتضی خواجوی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار

) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (
 نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مصوب 1390/09/20 و برابر رای ش��ماره 139860310019006599 مورخ 1398/12/08 هیات 
موض��وع قان��ون تعیین تکلیف موض��وع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبت��ی فریدونکنار 
تصرف��ات مالکانه و بالمع��ارض متقاضی آقای احمدعلی طالبیان درزی فرزند زین العابدین نس��بت 
ب��ه شش��دانگ یک قطعه زمین با بن��ای احداثی به مس��احت 232.95 متر مربع به ش��ماره پالک 
4469 فرع��ی از 66 اصلی واقع در فریدونکنار بخش 2 خری��داری از آقای محمدصادق حاجی تبار 
مالک رس��می محرز گردیده اس��ت. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق 
تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
ک��ه در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه 
نکن��د اداره ثب��ت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
م . الف : 19901708  آ-9902171

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/24       تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/04/07
مرتضی خواجوی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار

اگهی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابرکالسه پرونده شماره 1398114410018000519- ورای شماره 139960310018000792هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثب��ت ملک عباس اباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی معصومه آقابابائی مقدم- فرزند قربانعلی به ش��ماره 
شناس��نامه2210027209 صادره نوشهر نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی- به 
مس��احت64/471متر مرب��ع از پالک ثبتی 1495فرعی ازپالک 157 ااصلی واق��ع در قریه کورکال خریداری از 
مالک رسمی/----------------- عادی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتش��ار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. 

م.الف: 19901712  آ-9902172
تاریخ انتشار اول: 24-03-1399     تاریخ انتشار دوم: 1399-04-07

حمیدرضا قنبری رئیس ثبت اسناد و امالک عباس آباد
اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی    /    اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001004340  � 1398/11/27 هیات اول/

دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه نجمی  فرزند س��ید محسن   
بش��ماره شناس��نامه 315 و ش��ماره ملی 0942432071  نسبت به شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 
192/6 مت��ر مرب��ع بپالک 30 فرع��ی از 4337  � اصلی بخش یک  بیرجند از مح��ل مالکیت فاطمه قهوه 
پزان 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9902795
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/07  تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/22                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

س
/ 9
90
27
57

نام مناقصه گذار: شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319574-80- 071 
تلفن امور تدارکات 32317869- 071

2- موضوع مناقصه: مناقصه خرید انواع کابل مسی از تولیدکنندگان واجد صالحیت از شرکت توانیر
3- زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری )از ساعت 7/30 الی 14/30( از تاریخ 99/04/07 لغایت 99/04/11 به مدت 5 روز کاری

4- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی به مبلغ 220000 ریال واریز به حساب جاری شماره 74827- 07860 بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
5- آدرس محل دریافت اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir و شرکت توزیع نیروی 

برق استان فارس به آدرس www.farsedc.ir امکان پذیر می باشد.
6- آدرس محل دریافت پیشنهاد: شیراز- خیابان معدل- حدفاصل فلسطین و مالصدرا- ساختمان 147- شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- امور تدارکات- 

تلفن 32318617
7- زمان تحویل اسناد: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 99/04/23

8- محل برگزاری مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- طبقه اول- دفتر معاونت پشتیبانی
9- زمان بازگش���ایی پاکات: پیش���نهادهای واصله س���اعت 13 ظهر روز دوش���نبه مورخ 99/04/23 با حضور اعضاء کمیس���یون مناقصه باز و قرائت می گردد، به 

پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند 7 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه آزاد است.

11- تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 1/891/000/000 که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی، چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه گذار یا مطالبات 
بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت می باشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گذار گردد ضمناً تضمین کمتر از 

مبلغ یاد شده یا سایر موارد )چک شخصی وجه نقد و...( قابل قبول نمی باشد.
12- شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
13- پرداخت هزینه حمل و کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد.

14- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.                                                          م.الف 2506    شناسه آگهی:891425

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای )شماره 43- 1- 1- 99( - نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

س
/ 9
90
27
48

1- نام مناقصه گذار: شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319574-80- 071 
تلفن امور تدارکات 32317869- 071

2- موضوع مناقصه: مناقصه خرید تجهیزات فتوولتائیک از تولیدکنندگان واجد صالحیت از شرکت توانیر
3- زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری )از ساعت 7/30 الی 14/30( از تاریخ 99/04/07 لغایت 99/04/11 به مدت 5 روز کاری

4- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی به مبلغ 220000 ریال واریز به حساب جاری شماره 74827- 07860 بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
5- آدرس محل دریافت اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir  و شرکت توزیع نیروی 

برق استان فارس به آدرس www.farsedc.ir امکان پذیر می باشد.
6- آدرس محل دریافت پیشنهاد: شیراز- خیابان معدل- حدفاصل فلسطین و مالصدرا- ساختمان 147- شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- امور تدارکات- 

تلفن 32318617
7- زمان تحویل اسناد: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 99/04/23

8- محل برگزاری مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- طبقه اول- دفتر معاونت پشتیبانی
9- زمان بازگش���ایی پاکات: پیش���نهادهای واصله س���اعت 13 ظهر روز دوش���نبه مورخ 99/04/23 با حضور اعضاء کمیس���یون مناقصه باز و قرائت می گردد، به 

پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند 7 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه آزاد است.

11- تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 668/590/000 که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی، چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه گذار یا مطالبات بلوکه 
شده توسط امور مالی این شرکت می باشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گذار گردد ضمناً تضمین کمتر از مبلغ 

یاد شده یا سایر موارد )چک شخصی وجه نقد و...( قابل قبول نمی باشد.
12- شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
13- پرداخت هزینه حمل و کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد.

14- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.                                         م.الف 2503 شناسه آگهی:890890

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای )شماره 44- 1- 1- 99( - نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه( شماره بایگانی 9800212
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 139804006092003467 )9800212( له بهناز انتظاری هروی فرزند یوس��ف 
به موجب س��ند ازدواج به ش��ماره 2202- 1373/08/19 در قبال 600 عدد س��که تمام بهار آزادی اصل طلب به 
انضم��ام حق��وق دولتی علیه مهدی ناظران فرزند محم��ود اجرائیه صادر و اجرائیه در مورخ��ه 1398/07/22 ابالغ 
سپس برابر نیابت اجرایی از شعبه دوم اجرای مشهد به درخواست بستانکار تمامت دویست و پنجاه و هشت ممیز 
هشتاد و چهار صدم )258/84( سهم مشاع از 51622 سهم عرصه و اعیان پالک ثبتی 792 فرعی از 181- اصلی 
بخش 10 مش��هد در قبال 100 عدد س��که تمام بهار آزادی مالکیت مدیون که در دفتر امالک الکترونیکی شماره 
139805806008000893 ثبت ش��ده و س��ند به ش��ماره چاپی 559821 صادر و بازداشت گردید. برابر گزارش 
کارشناس��ی ملک مورد ارزیابی 258/84 سهم مش��اع از 53248 سهم عرصه و اعیان یکقطعه زمین با پالک ثبتی 
792 فرعی از 181- اصلی بخش 10 مشهد حدود اربعه ششدانگ: شماالً در پنج قسمت که قسمت دوم آن شرقی 
قس��مت چهارم آن غربی اس��ت. اول بطول )90/20( نود متر و بیست سانتیمتر دوم بطول )28/60( بیست و هشت 
متر و شصت سانتیمتر سوم بطول )18/00( هجده متر چهارم بطول )28/60( بیست و هشت متر و شصت سانتیمتر 
پنجم بطول )147/80( یکصد و چهل و هفت متر و هشتاد سانتیمتر و جنوباً در نه قسمت که قسمت های پنجم و 
ششم و هشتم آن شرقی قسمت های دوم و سوم آن غربی است. اول به طول )60/80( شصت متر و هشتاد سانتیمتر 
دوم بطول )30/62( سی متر و شصت و دو سانتیمتر سوم بطول )29/77( بیست و نه متر و هفتاد و هفت سانتیمتر 
چهارم بطول )0/90( نود سانتیمتر پنجم بطول )2/39( دو متر و سی و نه سانتیمتر ششم بطول )26/60( بیست و 
شش متر و شصت سانتیمتر هفتم بطول )19/01( نوزده متر و یک سانتیمتر هشتم بطول )28/59( بیست و هشت 
متر و پنجاه و نه سانتیمتر نهم بطول )163/19( یکصد و شصت و سه متر و نوزده سانتیمتر شرقاً )بطول 208/00( 
دویست و هشت متر غرباً بطول )207/99( دویست و هفت متر و نود و نه سانتیمتر. برابر گزارش کارشناس مالکیت 
بدهکار با توجه به موقعیت و مساحت و دسترسی و نوع مالکیت و با فرض عدم بدهی به اشخاص و شرایط روز بازار 

مسکن به مبلغ 2/500/000/000 ریال )دو میلیارد و پانصد میلیون ریال( ارزیابی گردید.
به آدرس جاده شاندیز- اراضی نوچاه لذا تمامت 258/84 سهم مشاع پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه 
1399/05/08 از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 21/000/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 
س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد ش��د. با توجه به مشاعی بودن ملک این اداره تعهدی بابت تخلیه و تحویل ملک 

ندارد. آ- 9902741 م.الف 879
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول کالسه 9100400609100659 )شماره بایگانی 9800039(
بانک صادرات خراسان رضوی )مؤسسه منحله میزان( به اسناد رهنی شماره 68864 مورخ 1389/03/25 دفترخانه 
77 مش��هد اجراییه ای تحت کالس��ه 9800039 در قب��ال مبلغ 7/600/000/000 ریال ت��ا تاریخ تقاضانامه مورخ 
1391/09/14 میزان درصد خس��ارت روزانه 7/500/000 علیه آقای احس��ان جالیر فرزند مهدی به ش��ماره ملی 
0938002880 )مدیون( و ش��رکت تک چین ش��مس )سهامی خاص( ثبت شده بشماره 7251 ثبت شرکت های 
مشهد توضیح اینکه شرکت مذکور قباًل از نام رشته طالیی استفاده مینموده )راهن( صادر که پس از ابالغ اجراییه 
در مورخ 1392/03/01 و در پایان مهلت های مقرر و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بانک 
مبنی بر ارزیابی و مزایده تمامی ش��ش دانگ یکباب کارخانه بمس��احت 3084 مترمربع پالک ثبتی شماره 3187 
فرعی از تجمیعی 457 الی 462 و 499 الی 504 و 541 الی 546 و 582 الی 587 و باقیمانده 59 و 60 و 66 فرعی 
از 168 اصلی اراضی لنگر بخش 10 مش��هد به آدرس مش��هد- شهرک صنعتی توس- بلوار تالش جنوبی- تالش 4 
نبش شرقی 1/4 واحد شماره 116 به مبلغ 23/000/000/000 ریال ارزیابی و قطعیت یافته ضمن بازدید از محل و 

مطالعه کپی سند مالکیت و مدارک مربوطه ارزیابی به شرح ذیل اعالم می گردد:
در اجرای قرار کارشناسی کالسه پرونده 9800039 در خصوص ارزیابی ششدانگ پالک ثبتی به مشخصات 3187 
فرعی تجمیعی از 457 الی 462 و 499 الی 504 و 541 الی 546 و 582 الی 587 و باقیمانده 59 و 60 و 66 فرعی از 
پالک اصلی 168 در بخش 10 واقع در طرقبه شاندیز متعلق به شرکت تک چین شمس و به مساحت 3084 مترمربع 
اینجانب مورخ 1398/6/16 در معیت نماینده طلبکار از ملک فوق به آدرس شهرک صنعتی طوس تالش جنوبی 4 

نبش شرقی 4/1 واحد شماره 116 بازدید و معاینه فنی به عمل آورده که نتایج آن به شرح ذیل اعالم می گردد:
مشاهدات:

پالک فوق کارخانه ای با عرصه 3084 مترمربع که در حال حاضر در تصرف شرکت گاس صنعت به مدیریت آقای 
مهر مدنی بوده و طبق ادعای ایش��ان س��ال 91 آن را خریداری نموده اند. اعیانی موجود 1265 مترمربع شامل 650 
مترمربع سوله، 300 مترمربع انبار، 315 مترمربع ساختمان اداری، رفاهی، نگهبانی می باشد. پالک مورد نظر با دیوار 
و نرده فلزی محصور است و درب آدم رو و ماشین رو موجود است. انشعابات منصوبه صنعتی در محل مشاهده گردید. 
قدمت بناهای موجود 23 سال می باشد. ملک با حدود اجمالی مطابقت داشته و در تصرف بدهکار نمی باشد. در حال 
حاضر فعالیت کارخانه تولید آرد بوده که دستگاه های مربوطه نصب و در حال کار است و ارزیابی آنها در صالحیت 

کارشناس رسمی ماشین آالت می باشد.
ارزیابی: 

با توجه به مش��اهدات انجام ش��ده، کاربری صنعتی، موقعیت محل، قیمت امالک مش��ابه و سایر عوامل دخیل در 
ارزیابی، ارزش عرصه و اعیان پالک فوق بدون در نظر گرفتن ماشین آالت صنعتی مبلغ بیست و سه میلیارد ریال 
)23/000/000/000 ریال( اعالم میگردد. این مبلغ بدون در نظر گرفتن بدهی های احتمالی ملک به کلیه اشخاص 

حقیقی و حقوقی می باشد.
تمامیت ششدانگ یک باب کارخانه به مساحت 3084 مترمربع پالک ثبتی به مشخصات 3187 فرعی تجمیعی از 
457 الی 462 و 499 الی 504 و 541 الی 546 و 582 الی 587 و باقیمانده 59 و 60 و 66 فرعی از  پالک اصلی 
168 در بخش 10 توصیف اجمالی ملک بدین شرح محدود به حدود شماالً، اول بطول 7/70 متر بصورت پخی به 
خیابان دوم بطول 55/02 متر بخیابان احداثی شرقاً: بطول 51/65 متر به پالک 3186 فرعی جنوباً: بطول 60/80 
متر به پالک 3188 فرعی غرباً بطول 45/49 متر بخیابان احداثی ملک موصوف برابرنامه ش��ماره دفتر امالک یک 
مورد بازداشت می باشد. حقوق ارتفاعی ندارد. مزایده در روز چهارشنبه مورخ 1399/04/25 از ساعت 9 الی 12 ظهر 
در محل اداره ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز به آدرس طرقبه ویالشهر امام رضا)ع( 41 از طریق مزایده نقداً به 
فروش میرس��د و مزایده از مبلغ 23/000/000/000 ریال بیس��ت و سه میلیارد ریال شروع و به باالترین قیمت که 
خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً بدهی های مربوطه آب- برق- گاز اعم از حق انشعاب و یا اشتراک 
و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا 
نشده بعهده برنده مزایده است. ضمناً چنانچه روز مزایده با تعطیلی مصادف گردد روز بعد در همان ساعت و محل 
مقرر برگزار خواهد ش��د و حق مزایده و نیمعش��ر دولتی و هزینه های قانونی طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده 

مزایده میباشد. آ- 9902742 م.الف 880
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حسن آشوری با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/4147 مورخ 1399/03/01 تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 675 فرعی از 3 فرعی از 376- اصلی واقع در 
بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه 250 دفتر 616 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در 
اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی 
تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. 
چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 

این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 9902744 م.الف 881
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مرتضی قربان صادقی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/4055 مورخ 1399/02/31 
تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان یکصد و هش��تاد و پنج سهم مشاع از هشتاد و دو هزار و هشتصد سهم 
ششدانگ پالک 3815 فرعی از 93- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که پالک فوق الذکر به شماره شناسه 
الکترونیکی 139820306008004787 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری 
مفقود ش��ده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه 
اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه 
پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این 

اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 9902745 م.الف 882
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز

 حسن ابوترابی

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم زهره قدمیاری   دارای شناس��نامه   0938100361   به ش��رح دادخواس��ت به کالسه  102  از 
این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  ابوالفضل رحمانی  به شناسنامه   
5749770893  در تاری��خ  91/10/21  در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
1.   زهره  قدمیاری    فرزند ابراهیم    ش.ش  0938100361 ت.ت  1361/10/12 نسبت همسر  مرحوم  

2.  پرستو  رحمانی     فرزند ابوالفضل    ش.ش  5740160960 ت.ت  1383/6/5  نسبت فرزند مرحوم 
3.  حیدر  رحمانی    فرزند  ابوالفضل   ش.ش 5740178622  ت.ت 1385/5/20  نسبت فرزند مرحوم    

4.  اسالم  رحمانی   فرزند ابوالفضل   ش.ش  5740197373  ت.ت  1387/5/15   نسبت فرزند مرحوم
5 . ساحل  رحمانی   فرزند ابوالفضل  ش.ش  57402170240 ت.ت  1389/1/10   نسبت فرزند  مرحوم
6.  کیمیا  رحمانی    فرزند ابوالفضل      ش.ش 5749182266  ت.ت  1339/1/12 نسبت  مادر  مرحوم

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9902777
سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهر خرو 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه  آقای س��ید حس��ین میردخت  دارای شناسنامه  5740052432  به شرح دادخواست به کالسه 104  
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان  س��ید حسن میردخت  به 
شناسنامه   5749607682 در تاریخ 1394/7/17  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به   
1.  سید  حیبن میردخت  فرزند سید حسن  کد ملی  5740052432   ت.ت  1373/4/2  نسبت فرزند مرحوم  

2. سید جواد میردخت    فرزند  سید حسن  کد ملی  5749133028  ت.ت  1358/9/1 نسبت فرزند مرحوم 
3. سید محمد رضا میردخت   فرزند  سید حسن  کد ملی  5749130452  ت.ت  1354/6/1 نسبت فرزند مرحوم     

4. سیده فاطمه میردخت   فرزند سید حسن کد ملی 5748944456  ت.ت 1361/6/30  نسبت فرزند مرحوم
5 . سکینه بیگم حسینی   فرزند سید عباس  کد ملی 5749125939 ت.ت 1337/6/1  نسبت همسر   مرحوم

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9902778
 سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهر خرو 

اداره کل ثبت اسناد و امالک  استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر

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 اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860318018006021مورخ 1398/12/01 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی س��لمان حسن زاده جوبنه فرزند غالمحسین بش��ماره ملی 2580216286 در ششدانگ یک باب خانه و 
محوطه به مساحت 234/60 متر مربع مجزی شده از پالک 7 فرعی از سنگ 1 اصلی واقع در قریه طالم  سه شنبه 
بخش 12 گیالن که برای آن ش��ماره 655 فرعی در نظر گرفته ش��ده خریداری از مالک رسمی محمود پور رجبی 

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

خواهد شد. م الف 601  آ-9902763
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/07

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/04/22 
علی نصرتی

رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر

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

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

برابر رای شماره 139960318603000435مورخ 1399/01/26 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
خانم هاجر بزرگی گلفزانی فرزند رس��ول به ش��ماره شناسنامه 2580460209 صادره ازرشت در قریه کردمحله در 
شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر ساختمان به مساحت 168/04 متر مربع پالک فرعی 12933 از اصلی 90 
مفروز مجزی از پالک 456 از اصلی 90 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای نصیر انتخاب 

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

خواهد شد. م الف 629  آ-9902764
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/07

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/04/22 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت

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 اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 139960318001000181 مورخ 1399/02/15 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک 
رش��ت ، تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال انهاری باال گفشه به شناسنامه شماره 2181 کد 
ملی 2591609731 صادره از رشت فرزند گلعلی در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 475 
مترمربع و 98 سانتی متر مربع به شماره پالک 331 فرعی مفروز از پالک یک فرعی از اصلی 2 واقع در 
گفش��ه بخش 11 گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد 

تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 631  آ-9902765
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/07

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/04/22 
ایرج پور احمد کلشتری

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت

رای اصالحی
رأی شماره 139860330002029341 مربوط به پرونده کالسه 1397114430002002380 مربوط به تقاضای 
زرین تاج فدوی احمد آباد مبنی بر صدور سند مالکیت در 3 دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث 
بنا شده بمساحت 116/38 مترمربع پالک شماره فرعی از2161اصلی واقع در بخش دوثبت قم تحت بررسی است 
که در روزنامه )چاپ نوبت اول و دوم( نام تقاضا کننده به اشتباه زرین تاج فدی احد آبادی چاپ شده است که زرین 

تاج فدوی احمدآباد صحیح می باشد. )م الف 5638( آ-9902762

برگ س���بز ، س���ند کمپان���ی، و کارت موتور س���یکلت 
م���دل 1397 رنگ آبی ب���ه ش���ماره انتظامی 73832 
ایران 776شماره موتور 0124NEG449143 و شماره 
شاسی NEGACPKBDJ1A0121 به مالکیت موسسه 
مدیری���ت حوزه علمیه خراس���ان مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
98
02
76
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی چانگان مدل 1398  رنگ نوکمدادی 
متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 74 ای���ران 681 و 35 
و شماره موتور *jl478qee*jc9ac105773 و شماره 
شاس���ی nas921200k5721963 متعل���ق ب���ه فرخنده 
پورحسینی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد. 
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گه
آ

برگ س���بز خودروی هیوندای آوانت���ه مدل 1391 رنگ 
س���فید روغنی به شماره انتظامی 482م 42ایران 68 
ش���ماره موتور G4GcBW073613وش���ماره شاس���ی

na6nG3329cc113041به مالکیت محمد یساولی 
شراهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

,ع
99
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سندکمپانی خودرو سواری 405 مدل1390 به رنگ نقره 
ای  به شماره موتور 12490009398 به شماره شاسی

naaM11ca1Be075528 به ش���ماره پالک 997 ص 
53 ایران 32 به مالکیت مرضیه اسکندری خیر آبادی 
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د .
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آ

آستان: رئیس اداره خدمات عمومی حرم مطهر رضوی 
از نظافت و شست وشــوی ویژه حــرم مطهر رضوی 
همزمان با دهه کرامت بــا رعایت کامل پروتکل های 

بهداشتی خبر داد.
محمدرضا سبزعلی، رئیس اداره خدمات عمومی حرم 
رضوی، گفت: ۵00 نفر از نیروهای خدمتی روزانه در 
دهه کرامت در اکیپی ویژه نظافت تمامی صحن های 

حرم مطهر امام رضا)ع( را بر عهده دارند.
وی اظهار کرد: همچنین به منظور پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونــا، روزانه بحث ضدعفونی و نظافت را به 
صورت جدی مورد توجه قرار دادیم و مکان های دارای 
بار آلودگی باال نظیر در ها، سنگفرش ها، سرویس های 
بهداشتی و... را چند نوبت در طول شبانه روز ضدعفونی 

می کنیم.

آســتان: همزمان با دهه کرامت رضوی، شب شعر 
»ملکوت هشــتم« با حضور شاعران برجسته آیینی و 
والیی در زیارتگاه شهید آیت اهلل مدرس)ره( برگزار شد. 
این محفل ادبی ، شــامگاه 4 تیر ماه در دومین روز از 
دهه کرامت رضوی، با همکاری مؤسسه آفرینش های 
ادبی آستان قدس رضوی و انجمن ادبی رضوی کاشمر 
برگزار شد و جمعی از شاعران آیینی شهرستان کاشمر 
از جمله محسن خیابانی ، سعید تاج محمدی ، ابوالفضل 

حســین زاده ، احمد داوودیان ، هادی محمد علی پور و  
ریحانه کاردانی در این محفل حضور داشــتند. ارتباط 
ویژه با شاعر کشوری حجت االسالم والمسلمین حسین 
مؤدب به صورت مجازی از دیگر بخش های شب شعر 
ملکوت هشــتم بود. این مراسم ادبی از طریق مجازی 
و صفحه اینســتاگرام مجتمع فرهنگی شهید آیت اهلل 
مدرس )ره( به آدرس shahid.modarres@  به صورت 

زنده پخش شد .

آستان: همزمان با دومین روز از دهه کرامت، به همت 
کانون های خدمت رضوی استان خراسان رضوی و با 
همکاری خیریه امام جعفر صــادق)ع(، بیش از ۳6۵ 
وعــده غذای گرم میان اعضای بهبودیافته مرکز ترک 
اعتیاد، اشتغال زایی و حرفه آموزی کوثر مشهد توزیع 
شــد. جمعی از خادمیاران رضوی بــا حضور در این 
مرکز با رعایت کامل موازین و پروتکل های بهداشتی، 
بسته های غذایی را بین اعضای بهبودیافته توزیع و با 

مدیحه سرایی مداحان اهل بیت)ع( در وصف حضرت 
معصومه)س( و حضرت رضــا)ع( فضای این مرکز را 

مملو از عطر رضوی کردند.
طرح توزیع غذای گرم در مراکز نگهداری از افراد دارای 
بیماری های خاص و آسیب دید گان اجتماعی، تا پایان 
دهه کرامت ادامه خواهد داشت و پیش بینی می شود تا 
پایان این دهه بیش از ۷ هزار وعده غذای گرم در این 

مراکز توزیع شود.

آســتان: دبیر کانون های خدمت رضوی اســتان 
خراســان رضوی از آغاز توزیع 9۵ ســری جهیزیه 
ویژه نوعروســان کم برخوردار مشــهدی همزمان با 
دومیــن روز از دهه کرامت خبــر داد.امین بهنام با 
تشــریح کیفیت اجرای این طرح گفت: این زوج ها 
با همکاری کانون های خادمیاری محلی به مدیریت 
امور مجاورین معرفی و پس از بررسی شاخصه های 
الزم از مسیر خوداظهاری و تحقیقات محلی انتخاب 
می شــوند.بهنام اضافه کرد: این طــرح به زوجین 

جوانــی تعلق می گیرد که چند ســال از زمان عقد 
آن ها می گــذرد و برای تهیه جهیزیه به دشــواری 
افتاده اند.این مقام مســئول به فهرســت اقالم این 
جهیزیه ها اشــاره کرد و گفت: هر ســری جهیزیه 
شــامل 6 قلم کاالی ایرانی از جمله یک دســتگاه 
یخچــال فریزر، یــک تخته فــرش 9 متری، یک 
دســتگاه اجاق گاز طرح فر، یک سرویس آرکوپال 
و یک ســرویس قابلمه است که ارزش هر سری ۷0 

میلیون ریال برآورد شده است.

آستان: مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی 
ضمن اعالم برنامه های قرآنی این مرکز در روزهای 
پربرکت دهه کرامت از توزیع 90 هزار جلد مصحف 

شریف در مساجد منتخب سطح کشور خبر داد.
حجت االسالم  والمسلمین سیدمسعود میریان گفت: 
در دهه کرامت امســال در هر استان کشور رابطین 
و خادمیاران قرآنی از هشــت پیشکســوت قرآنی 
استان خود با تقدیم هدایای متبرک رضوی تجلیل 

می کنند.
وی افزود: برگزاری »کرســی های تالوت رضوی« با 
اعزام قاری به اســتان های وضعیت سفید از لحاظ 
بیماری کرونــا با رعایت پروتکل های بهداشــتی و 
همچنیــن برگزاری »کرســی تــالوت رضوی« از 
رســانه ملی و فضای مجازی از حرم مطهر رضوی با 
همکاری اداره علوم قرآنی و مرکز ارتباطات و رسانه 
آســتان قدس از دیگر برنامه های دهه کرامت مرکز 

قرآن کریم آستان قدس رضوی است.
مدیر مرکز قرآن کریم آســتان قدس رضوی افزود: 

اهدای پرچم متبرک جلســات قــرآن کریم رضوی 
به 60 جلسه منتخب ســطح کشور توسط رابطین 
و خادمیاران قرآنی سراســر کشــور، حضور قاریان 
در کاروان های اعزامی »زیر ســایه خورشید«، چاپ 
و توزیع 90 هزار جلد مصحف شــریف در مساجد 
منتخــب ســطح کشــور و جمــع آوری قرآن های 
مستعمل مساجد برای اهدا به مناطق محروم بخش 
دیگــری از برنامه های این مرکــز برای دهه کرامت 

است.

آســتان: مدیر امور انتظامات و تشــریفات حرم 
مطهــر رضوی اظهار کرد: همزمــان با دهه کرامت 
یک میلیون و ۵00 هزار بســته متبرک در مبادی 
ورودی حــرم مطهر رضوی بیــن زائران و مجاوران 

توزیع می شود.
روح اهلل رنجبــر گفــت: همزمان بــا میالد حضرت 
معصومه)س( و آغاز جشن های دهه کرامت، هر روز 
از ســاعت 1۸:۳0 تا اذان مغرب و عشــا در مبادي 
ورودي حرم مطهر رضوي ۵0 هزار بســته متبرک 

میان زائران و مجاوران توزیع می شود.
وی با بیان اینکه این طرح تا شــام والدت حضرت 
رضا)ع( با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی انجام 
می شود، افزود: در مجموع در این روزها پیش بینی 

شده تا یک میلیون و ۵00 هزار بسته توزیع شود.
رنجبــر اضافه کرد: اجــراي این طرح را مشــترکاً 
مدیریــت امور خدمــه، مدیریت امــور انتظامات، 
مدیریت امور روشــنایي و مدیریت امور رفاه زائرین 

بر عهده دارند.

آســتان: به همت مدیریت امور زائریــن غیرایرانی 
آستان قدس رضوی، نشست »موعود در کالم و بیان 
امام رضــا)ع(« به زبان عربی به صورت مجازی برگزار 

می شود.
مدیــر امور زائران غیرایرانی آســتان قدس رضوی در 
گفت وگو با خبرنگار آستان نیوز اظهار کرد: همزمان با 
دهه کرامت رضوی این مدیریت تالش دارد به منظور 
شناخت ائمه معصومین)ع( به تبیین سیره و زندگی 

اهل بیت)ع( در ابعاد مختلف بپردازد.
سیدمحمدجواد هاشــمی نژاد عنوان کرد: با توجه به 
شیوع کرونا این نشست روز شنبه ۷ تیرماه ساعت ۲۲ با 
سخنرانی آیت اهلل عباس کعبی در بستر فضای مجازی 

برگزار می شود.وی بیان کرد: اجرای این برنامه زنده و 
مستقیم از صحن گوهرشاد و در شبکه های اجتماعی 
یوتیوب و فیس بــوک به آدرس  imamRedaAS قابل 

مشاهده است.
مدیــر امور زائریــن غیرایرانی آســتان قدس رضوی 
با اشــاره به دیگر برنامه ها عنوان کرد: همچنین ویژه 
برنامــه »کرامت در آیات و روایات« نیز با ســخنرانی 
حجت االسالم سیدعلی حداد در اینستاگرام به آدرس 

imamRedaAs برپا می شود.
هاشمی نژاد افزود: این برنامه نیز شنبه ۷ تیر از ساعت 
۲1 برای مخاطبان عرب زبان پخش می شود تا آنان نیز 

بتوانند از این فضای ملکوتی بهره مند شوند.

آستان: معــاون کتابخانه های آســتان قدس رضوی 
از ارائه خدمــات این کتابخانه ها با ۵0 درصد ظرفیت 
خبر داد.حســین خســروی با اعالم این خبر گفت: 
کتابخانه های ســازمان با رعایت دســتورالعمل های 
بهداشتی و با ظرفیت ۵0 درصد تاالرها ارائه خدمات 

خود را تا 19 ساعت افزایش داده اند.
وی ســاعات کاری تمامی کتابخانه های وابســته اعم 
از شــهری و برون شهری را از ســاعت ۷:1۵ الی 19 
عنــوان کرد و گفت: تاالر محققان و بخش های امانت 
و عضویت، تاالرهای قفســه بــاز و جوانان و نوجوانان 
کتابخانه مرکزی نیز از ساعت ۷:1۵ الی 1۸:4۵ آماده 

ارائه خدمات به مراجعان خواهند بود.
خســروی، خدمــات بخش های کودک، نشــریات و 

کالس های آموزشــی، نشســت ها و کارگاه ها و سایر 
فعالیت های عمومی را تا اطالع ثانوی تعطیل و ارائه این 

امور را از طریق فضای مجازی عنوان کرد.
وی توصیه کرد: افراد ســالمند و افــرادی که دارای 
بیماری زمینه ای هســتند از حضــور در کتابخانه ها 
خودداری کرده و از طریق کتابخانه دیجیتال خدمات 

خود را دریافت کنند.
خسروی همچنین به تغییر احتمالی برخی از فضاها و 
بخش های مختلف کتابخانه اشاره کرد و گفت: بخش 
امانت، منابع تاالرها و کتابخانه های تخصصی به صورت 
بسته اداره خواهد شــد و سالن های مطالعه با رعایت 
فاصله گــذاری اجتماعی و تغییــر در چیدمان میز و 

صندلی های مطالعه فعالیت خواهند داشت.
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پس از شکست برابر فوالد
استقالل تهدید به کناره گیری از لیگ برتر کرد©

ورزش: باشگاه اســتقالل پس از شکست تیم فوتبال این باشگاه برابر فوالد در 
شروع دوباره لیگ برتر، با صدور بیانیه ای تهدید کرد اگر روند داوری های ناعادالنه 

ادامه داشته باشد از لیگ برتر انصراف خواهد داد.
در چارچــوب بازی معوقه از هفته هفدهم رقابت هــای لیگ برتر فوتبال ایران، 
روز گذشــته تیم های فوالد و استقالل به مصاف هم رفتند که عملکرد پر بحث 

سیدمهدی سیدعلی داور این مسابقه در نتیجه نهایی بازی مؤثر بود.
در همین رابطه باشــگاه استقالل بیانیه ای به شرح زیر صادر نمود:پس از حدود 
چهار ماه تعطیلی مسابقات، روز گذشــته میلیون ها عالقه مند به فوتبال برای 
تماشای فوالد و استقالل لحظه شماری می کردند اما آنچه که آن ها از پای تصاویر 
بی کیفیت مشاهده کردند، یک داوری عصبی بود که تسلطی بر بازی نداشت و 

سوت های یک طرفه اش سبب برهم خوردن تعادل بازی شد.
هرچند در تصاویر تلویزیونی تصویر منجر به اخراج علی کریمی به صورت آهسته 
پخش نشــد ولی در همان تصویر اولیه هم خطای بازیکن فوالد محرز بود و علی 
کریمی که به دنبال اضافه شدن به حمله استقالل بود، خواست تا دستان بازیکن 
فوالد را کنار بزند که با کارت قرمز سیدعلی مواجه شد. به عبارت ساده تر اگر داور 

مسابقه خطای بازیکن فوالد را می دید، علی کریمی اخراج نمی شد. 
در ادامه تصمیم غلط یا به تعبیر بسیاری از کارشناسان، اخراج سختگیرانه کریمی 
را به دنبال داشت.این اتفاقات درحالی رخ داده که مشابه صحنه های رخ داده برای 
دو بازیکن و سرمربی استقالل برای سایر تیم ها هیچ گاه با چنین جریمه هایی همراه 
نبوده و ظاهراً استانداردهای دوگانه ای برای استقالل وجود دارد. اشتباهات داوری 
در این فصل بارها و بارها به اســتقالل لطمات جبران ناپذیری زده است. باشگاه 
استقالل روز شنبه طی نامه ای به فدراسیون فوتبال و کمیته داوران اعتراض جدی 
خــود را بابت وضعیت داوری ها اعالم می کند و در صورت تداوم این اشــتباهات 
و برخوردهای دوگانه نسبت به اســتقالل، از ادامه رقابت های لیگ برتر انصراف 

خواهد داد.

کنایه آذری به استقالل؟»
سعید آذری مدیرعامل فوالد اما در پست اینستاگرامش به بهانه های استقاللی ها 
پس از شکســت مقابل فوالد به طور غیرمستقیم و کنایه آمیز واکنش نشان داد 
و نوشــت:» سعی کنیم با تالش و ممارســت به اهدافمان برسیم. بهانه جویی و 
بهانه سازی به ویژه در میدان رقابت تاریخ مصرفش سریع به اتمام می رسد. یک روز 
بدهی را بهانه می کنیم، یک روز روند کرونا را و یک روز عملکرد قبلی ها را. مردم 
ما باهوش تر از این حرف ها هســتند که بهانه برای فرار از حقیقت آن ها را فریب 
دهد. ناآمادگی، عدم پشتیبانی از کادر و بازیکن، رها کردن سیستم به حال خود و 
پنهان شدن پشت دیوار بهانه دیگر خریداری در بازار ندارد. بهانه را کنار بگذاریم«.

هت تریک قهرمانی مس سونگون با شکست گیتی پسند

جام قهرمانی فوتسال در تبریز باال رفت©
ورزش: تیم فوتســال مس سونگون با برتری در دومین دیدار فینال لیگ برتر، 
جام قهرمانی مسابقات را در تبریز نگه داشت.تیم فوتسال مس سونگون از ساعت 
18 دیروز در دیدار برگشت فینال مسابقات لیگ برتر فوتسال و در سالن شهید 

پورشریفی تبریز، میزبان گیتی پسند اصفهان بود.
 پس از اینکه بازی در وقت های اضافه با تساوی 3-3 به پایان رسید، دو تیم به 
ضربات پنالتی رفتند که مس سونگون در پنالتی ها به برتری 6 بر 5 )در مجموع 
9 بر 8( دســت یافت.مس که در دیدار رفت در اصفهان پیروز شده بود، موفق 
شد دومین برد خود را از سه مسابقه فینال بدست بیاورد و برای سومین فصل 

متوالی، قهرمان لیگ برتر شود.
 شاگردان علیرضا افضل نخستین تیمی هستند که تاکنون به سه قهرمانی لیگ 
برتر فوتســال دســت یافته اند تا این مربی در تقابل با حمید بی غم که پیش تر 

دستیارش بود،  جام قهرمانی مسابقات را باالی سر ببرد.

مطهری، چهار هفته خانه نشین شد©
ورزش:  به نقل از باشــگاه اســتقالل، دکتر کاوه ستوده در خصوص وضعیت 
مطهری گفت: همان طور که اطالع دارید امیر ارسالن مطهری در جریان بازی 
با فوالد مصدوم شــد. پس از گرفتن MRI و معاینات مربوط مشــخص شد او 
دچار کشیدگی عضله در ناحیه همسترینگ است و به مدت چهار هفته نیاز به 

فیزیوتراپی و درمان دارد.

تست سپاهانی ها منفی شد©
ورزش: نتیجه آخرین تست اعضای تیم فوتبال سپاهان قبل از شروع بازی شان 

در لیگ برتر منفی شد.
علی پزشک، سخنگوی باشگاه سپاهان اظهار کرد: روز گذشته از همه اعضای تیم 
تست کرونا گرفته شد که خدا را شکر جواب همه منفی بود و بدون مشکلی برای 
مسابقه پیش رو آماده می شویم. سپاهان روز دوشنبه)9 تیر( از ساعت ۲۰:۴5 در 

ورزشگاه نقش جهان به مصاف گل گهر سیرجان می رود.
در هفته های گذشته تست امید نورافکن و دو عضو دیگر تیم سپاهان مثبت شده 

بود که حاال آن ها هم مشکلی بابت همراهی تیمشان ندارند.

مهلت شاهین به »کریستوویچ« ©
ورزش:  تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر در نخستین دیدار خود بعد از شیوع 
ویروس کرونا روز یکشنبه آینده در خانه خود میزبان تیم نفت مسجدسلیمان 
اســت. مهم ترین دغدغه تیم شاهین عدم بازگشت میشو کریستوویچ سرمربی 
این تیم است. سعید مسیگر مدیرعامل باشگاه شاهین شهرداری بوشهر در گفت 
وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین مذاکرات این باشگاه با میشو گفت: ما دو شب 
قبل با میشــو صحبت کردیم. او می گوید دوست دارد به ایران بیاید ولی ما هم 
نمی توانیم بیش از حد وقت کشی کنیم. تا االن بحث نیامدن میشو نیست و او 
فقط نگران است به ویروس مبتال شود. باید تکلیف میشو تا بعد از بازی با نفت 

مسجد سلیمان )قبل از بازی با پرسپولیس( مشخص شود.

کریم انصاری فرد در راه پرسپولیس؟©
ورزش: »ســامی طرابلسی« سرمربی تیم فوتبال السیلیه در گفت وگو با روزنامه 
»الشــرق« قطر درباره احتمال انتقال کریم انصاری فرد مهاجم فعلی این تیم به 
پرسپولیس در فصل بعد گفت: فکر نمی کنم این بازیکن به تیم دیگری برود و در 
السیلیه می ماند چون برای فصل بعد هم قرارداد دارد. سرمربی السیلیه ادامه داد: 
اگر انصاری فرد می خواهد به پرسپولیس برود، این تصمیم در اختیار مدیر باشگاه 

است نه خود بازیکن به تنهایی؛ زیرا قرارداد بین دو طرف است.

درخواست مرخصی دیاباته!©
ورزش:  مهاجم اهل مالی به مســئوالن اســتقالل اعالم کرده به دلیل اینکه 
فرزنــدش چند روز دیگر به دنیا می آید و از قبل این موضوع را هماهنگ کرده، 

قصد سفر به کشور فرانسه را دارد و حتماً باید به مرخصی برود.
این درخواست در شرایطی صورت گرفته که فرهاد مجیدی مخالف سفر دیاباته 
به فرانسه است اما از آنجا که این بازیکن اعالم کرده حتماً باید برای به دنیا آمدن 
فرزندش در فرانسه حضور داشته باشد سرمربی استقالل همه چیز را به باشگاه 
واگذار کرد. ظاهراً مسئوالن باشگاه استقالل تصمیم دارند از دیاباته تعهد بگیرند 
این بازیکن فقط برای یک هفته عازم فرانسه شود و سپس بالفاصله به تمرینات 

استقالل برگردد.

مشهدی ها  ریسک نکردند©
ورزش: در حالی که قرار بود شــهرخودرو خراســان پیش از دیدار با ذوب آهن 
آخرین بازی تدارکاتی خود را در مشهد انجام دهد، این بازی با تصمیم مجتبی 

سرآسیایی لغو شد.
 سرمربی بومی شهرخودرو خراسان که مطلع شد تیم دسته سومی سناباد مشهد 
با وجود انجام تســت خون، تســت اصلی PCR کرونا را نداده ریسک نکرد و با 
تصمیم به لغو این بازی، انجام یک بازی درون تیمی در ساعت و مکان یاد شده 

را در دستور کار تیمش قرار داد.

»لیورپول« سرانجام  قهرمان لیگ برتر انگلیس شد

شکست طلسم شکست طلسم 3030 ساله ساله

از شکست  پس  امیرمحمد سلطان پور: 
پنجشنبه شب منچسترســیتی در زمین 
چلسی، لیورپول سرانجام به انتظار 3۰ ساله 
خود برای قهرمانی در باالترین سطح فوتبال 
انگلیس پایان داد، تا نخستین جام لیگ برتر 
و نوزدهمین قهرمانی مجموع 
خود در فوتبــال انگلیس را 

تصاحب کند.
شــاگردان یورگن کلوپ روز 
چهارشنبه موفق شدند با ارائه 
یک نمایش خیره کننده، با 
چهار گل کریســتال پاالس 
را در هــم بکوبنــد و پس از 
باخــت ۲بریک ســیتی در 
استمفورد بریج، با وجود هفت 
بازی مانده به پایان مسابقات 
قهرمانی خود را قطعی کردند. 
قرمزهای آنفیلد را می توان از 
همه جهات الیق قهرمانی این 
فصل مسابقات لقب داد؛ آن ها در این فصل 
تنها یک بار طعم شکســت را چشیده اند و 
اکنــون با بــه وجــود آوردن اختالف ۲3 
امتیازی با تیم دوم که شاگردان گواردیوال 
باشــند، هیچ حــرف و حدیثــی را برای 
حکمرانی خــود باقی نگذاشــته اند. البته 

هواداران لیورپول نگرانی های خاص خود را 
در چند وقت گذشته تجربه کردند، زمانی 
که تنها دو پیروزی تا کســب جام فاصله 
داشتند اما به خاطر شیوع ویروس کرونا در 
جهان، مسابقات به تعطیلی کشیده شد. در 
آن زمــان حتی نگرانی هایی مبنی بر نیمه 
تمام ماندن مسابقات مطرح بود اما با از سر 
گرفته شدن بازی ها، قرمزها با یک تساوی 
در زمین اورتون و پیروزی مقابل پاالس و 
البته شکست سیتی مقابل چلسی، کار را 
تمام کردند.این قهرمانی برای لیورپول پس 
از قهرمانی فصل گذشته در لیگ قهرمانان 
اروپا و قهرمانی در جام باشگا ه های جهان در 
میانه های فصل جاری، طعم شیرین دیگری 
داشــت که سبب شد به اختالف تنها یک 
جام، با ۲۰ عنوان قهرمانی منچستریونایتد 
به عنوان پرافتخارترین تیم فوتبال انگلیس 
نزدیک شوند. شاید بازی های آینده لیورپول 
تشریفاتی به نظر برسد اما اگر انگیزه های 
خود را از دست ندهند می توانند رکوردهای 
متعــددی را بشــکنند. رکوردهایی مانند 
بیشترین پیروزی و بیشترین کسب امتیاز 
در یــک فصل مســابقات لیــگ برتر و یا 
حتی بیشترین امتیاز کسب شده در تاریخ 
فوتبال انگلیس می توانند هدف جذابی برای 

شاگردان کلوپ باشند.
یورگن کلوپ: از احساسات، سرشار »

هستم
پس از قطعی شدن عنوان قهرمانی لیورپول 
در فصــل ۲۰19/۲۰، کلــوپ در مصاحبه 
خود گفت: »اکنون می توانیم نفس راحتی 
بکشــیم. پس از سه ماه تعطیلی مسابقات 
نمی دانســتیم کــه آیا ممکن اســت این 
فصل به پایان برســد یا نه. این قهرمانی را 
به طرفــداران تقدیم می کنم که می توانند 
اکنون به جشــن و پایکوبــی بپردازند. در 
قلب ها و ذهن هایمان ما این کار را با کمک 
همه به انجام رساندیم و امیدواریم طرفداران 

از آن لذت ببرند«.
سرمربی آلمانی لیورپول اضافه کرد: »زبانم 
از گفتن کلمات قاصر اســت. ایــن واقعاً 
باورنکردنی و فراتر از همه تصوراتم اســت. 
حس قهرمان شــدن با این باشــگاه واقعاً 

بی نظیر است.
 این جام متعلق به ِکنی )داگلیش( استیوی 
)جرارد( و همگان اســت! من دیدار ســیتی 
با چلسی را تماشــا کردم که بسیار پر فشار 
و پر استرس بود. اما به شاگردانم افتخار می کنم 
در این چند ســال فوق العاده کار کرده اند و 
باالتریــن لذت برای مــن کار کردن با آن ها 

محسوب می شــود. این لحظه بسیار بزرگی 
است. از احساسات سرشار هستم و واقعاً فکر 
نمی کردم چنین احساسی به من دست دهد«.

آمارهای خاص این تیم فوق العاده»
  امتیازاتی کــه لیورپول تا اینجای فصل 
کسب کرده بیشــتر از کل امتیازاتی است 
که این تیــم در آخرین فصلی که قهرمان 
انگلیس شد یعنی 1989/9۰ بدست آورده 

بود.
  همچنین لیورپول تا اینجا بیشتر از کل 
امتیازات قهرمان هفت دوره مسابقات لیگ 

برتر امتیاز کسب کرده است.
  قرمزها تمــام حریفان این فصل خود را 
حداقل یک بار شکست داده اند که در تاریخ 

این باشگاه بی سابقه است.
  شاگردان کلوپ با ۲3 پیروزی پشت سر 
هــم در آنفیلد از این جهــت رکورد تاریخ 

فوتبال انگلیس را در اختیار دارند .
  لیورپول تا اینجای فصل 9 تیم را رفت و 
برگشت شکست داده و اگر بازی های آینده 
خود را ببرد این رقم را به 16 می رســاند. 
بهترین رکورد از این حیث در اختیار سیتی 
در فصل گذشــته است که مقابل 13 تیم 

دبل کرد.

 لیور پولی ها
می توانند 
رکوردهایی مانند 
بیشترین پیروزی 
و بیشترین کسب 
امتیاز در یک فصل 
و یا حتی بیشترین 
امتیاز کسب شده 
در تاریخ انگلیس 
را بشکنند

بــــــــرش

باید مثل پرسپولیس شما را ۶تایی می  کردیم!    ورزش/  دانشگر مدافع بلندقامت استقالل به برخوردهای فیزیکی و درگیری با بازیکنان و اعضای کادر فنی حریف مسبوق به سابقه است. در جریان 
بازی با فوالد به غیر از مهدی سیدعلی با یکی از اعضای کادر فنی تیم فوالد هم درگیری عجیبی داشته است. مدافع آبی ها در جواب هاشمی نسب به او می گوید:» یاغی، یاغی که میگن تویی؟!« در پایان بازی 

هاشمی نسب در مسیر رختکن به دانشگر حمله ور شده و به او می گوید:»خیلی شانس آوردید که مانند پرسپولیس به شما ۶ گل نزدیم!!!« رفتار مربی باتجربه موجب تعجب کادرفنی و اطرافیان نیمکت شد.
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»پدرو« به رم ملحق
 می شود

راموس: توجهی به سروصداها 
نداریم!

 ورزش  پدرو رودریگز در پایان فصل جاری با 
پایان یافتن قراردادش به رم ملحق خواهد شد. 
این بازیکن اسپانیایی برای امضای قراردادی 
دو ساله با باشــگاه رم به توافق رسیده است. 
پــدرو به ازای هر فصــل 3.5 میلیون یورو از 
رم دســتمزد دریافت خواهد کرد و قرارداد او 
قابلیت تمدید برای سال سوم را دارد. این بال 

اسپانیایی که تابستان ۲۰15 با 
قراردادی به ارزش ۲7 میلیون 

یورو از بارسلونا به چلسی 
پیوســت، در ایــن تیم 
لندنی نتوانست جایگاه 
ثابتی در ترکیب اصلی 
برای خود دست و پا 

کند.

 ورزش  کاپیتان کهکشانی ها نسبت به ادعاهای 
رسانه ها و برخی تیم ها بابت جانبداری داوران از 
رئال مادرید واکنش نشان داد. سرخیو راموس 
می گوید: »ما توجهی به این سروصداها نداریم. 
من فکر نمی کنم که داوران تصمیمات از پیش 
تعیین شده می گیرند. رسانه ها طوری صحبت 
می کنند که انگار ما بابت صدرنشینی مان باید 
از داوران تشکر کنیم! مردم نباید 
چنین تصوراتی داشته باشند. 
ما ســخت در تالش هستیم 
و از زمانی کــه از قرنطینه 
یکدیگر  با  خارج شدیم 
متحد شدیم و شایسته 
که  هستیم  جایگاهی 

در آن قرار داریم«.

چهره ها

منهای فوتبال

گزارش ویژه

ضد   حمله

رئیس نظارت بر تیم های ملی کمیته المپیک:

دیپلماسی آجیل جوابگو نیست©
ورزش: پیمــان فخری رئیــس مرکز نظارت 
بــر تیم های ملــی کمیته المپیــک و عضو 
ســتاد بازی های المپیک و آســیایی در مورد 
شاخص های افرادی که توان کسب کرسی های 
بین المللی را دارند اظهار کرد: گاهی فدراسیون 
شــخصی را به ما معرفی می کنــد که ما در 
بررسی های خود متوجه می شویم که آن فرد 
در زبان انگلیســی دچار مشکل است. یکی از 
محورهای ما در مذاکرات با مسئوالن جهانی 
حمایت برای کسب کرســی های بین المللی 
است. دیپلماســی آجیل دیگر جوابگو نیست 
و بــرای رســیدن به اهــداف خــود نیازمند 
سرمایه گذاری هستیم. شخصی حدود 17 سال 
یک کرسی داشــت و زمانی که از وی گزارش 

خواستیم گفت برنامه ای انجام نشده است!

صعود کاظمی به فینال انتخاب ©
برترین اسلم دانک جهان

ورزش: نظرســنجی انتخاب برترین اســلم 
دانک دهه اخیر جهان از نگاه کاربران ســایت 
فیبا دیروز به پایان رســید. برهمین اســاس، 
ارســالن کاظمی با کسب 55 درصد آرای این 
نظرســنجی، رافائل مینیرو از برزیل را که ۴5 
درصــد آرای کاربران را به خود اختصاص داده 
بود، شکست داد و به فینال راه یافت. کاظمی 
در فینــال این نظرســنجی کارلوس مورایس 
آنگوالیی را که او هم با پشــت ســر گذاشتن 
کریســتاپس پورزینیگیس از لتونی به تقابل 

نهایی رسیده پیش رو دارد.

© WADA واکنش 
به دخالت های ترامپ

 )WADA( ورزش: آژانس جهانی ضد دوپینگ
بــه قطع احتمالی بودجه اش از ســوی دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد.

WADA اطالعات منتشــره درباره درخواست 
بخش مبــارزه با مــواد مخدر دفتر ریاســت 
جمهوری آمریکا از کنگره این کشور برای قطع 
بودجه این نهاد در صورت عدم اصالحات مورد 
نیاز را مورد ارزیابی قرار داد. آژانس جهانی ضد 
دوپینگ اعالم کرد: این آژانس فقط قابل مدیریت 
توسط ثروتمندترین کشورهای جهان نیست. 
ورزشکاران رقابت کننده با همتایان آمریکایی شان 
از سراسر جهان هستند. باید اطمینان پیدا کنیم 
قوانین ســخت مرتبط با ضــد دوپینگ برای 
تمامی ورزشــکاران جهان از جمله آمریکا به 
اندازه دیگران سخت باشد. برای رسیدن به این 
هدف باید نماینده تمام مناطق جهان باشــیم.

یخچالی به روستوک آلمان ©
پیوست

ورزش: گارد تیــم ملی بســکتبال ایران به 
تیمی از لیگ آلمان پیوســت و دوباره شاگرد 
بائرمن شد. تیم روستوک سی ولوز که در پرو 
A آلمانی بازی می کند و هدفشــان صعود به 
VBL است با امضای قراردادی بهنام یخچالی 
گارد رأس تیم ملی بسکتبال ایران را به خدمت 
گرفتند.نکته جالب توجه اینکه سرمربی این 
تیم درک بایهرمن سرمربی پیشین تیم ملی 
بسکتبال ایران اســت.گفتنی است؛ یخچالی 
فصل پیــش پس از حضوری نصفه و نیمه در 
نانجینگ مانکی کینگز، به شهرداری گرگان 
پیوست، اما با ناتمام ماندن لیگ فصل عجیبی 

را پشت سر گذاشت.

صعود گرایی در مسابقات ©
مجازی کشتی 

ورزش: صفحه اینســتاگرام اتحادیه جهانی 
کشتی در روزهای گذشته با انتشار عکس های 
دو نفره قهرمانان شاخص کشــورها اقدام به 
نظرســنجی از بین مخاطبانش برای اطالع از 
میزان محبوبیت آن ها در سراسر دنیا کرد. در 
مرحله نیمه  نهایی رقابت بین محمدعلی گرایی 
فرنگی کار مطرح کشورمان با رومن والسوف 
فرنگی کار مطرح کشــور روسیه است.بر این 
اساس در صورت پیروزی گرایی در این مرحله، 
در مرحله فینال به مصاف برنده دیدار بین ژان 
بلنیوک از اوکراین و رضا کایالپ از ترکیه می رود.

خدمتی: بدون شلیک واقعی ©
شرایط سخت است

ورزش: نجمه خدمتی درباره شرایط و وضعیت 
تمریناتش در این روزها گفت: رشته تیراندازی 
انفرادی است و تماس بدنی ندارد. فکر نمی کنم 
مشــکلی برای آغاز اردوهــا و تمرینات وجود 
داشته باشد فقط باید نکات بهداشتی خوابگاه 
شرایط محیطی اردو و سالن تمرینات رعایت 

شود.
وی افزود: اگر فدراســیون و مســئوالن برای 
خانواده ها اطمینان خاطر به وجود آورند مسائل 
بهداشتی رعایت می شود فکر نمی کنم منعی 
برای آغاز اردوها وجود داشــته باشد. از بهمن 
ماه شلیک واقعی نداشته ام و در خانه تمرین 
می کردم. حدود دو هفته است به سالن می روم 
و آنجا شــلیک انجام می دهم. بدون شلیک 

واقعی، شرایط سخت است.

بارسلونا به دنبال معاوضه کوتینیو 
با » اندومبله«

 ورزش  نشــریه انگلیســی »ایندیپندنــت« 
گزارش داد مدیران باشــگاه بارسلونا برای به 
خدمت گرفتــن تونگی اندومبلــه از تاتنهام 
حاضرند نلسون ســمدو، مدافع پرتغالی خود 
یا فیلیپه کوتینیو، هافبک برزیلی شان را وارد 
این معامله کنند. گفته می شــود اندومبله ۲3 
ساله که تابستان گذشته با قراردادی به ارزش 
6۲ میلیون یورو از لیون به تاتنهام پیوست از 

بازی زیرنظــر ژوزه مورینیو 
خوشحال نیســت و به این 
ســرمربی پرتغالــی گفته 

تمایلی به بازی زیرنظر او 
ندارد و به همین دلیل 
قصد جدایی از اسپرز 

را دارد.

  لمپارد: منچسترسیتی
 هنوز هم بهترین است

 ورزش بــا وجود قهرمانی لیورپول در لیگ 
برتر با پیروزی چلسی مقابل سیتی، سرمربی 
شیرهای لندن هنوز هم سبک بازی قهرمان 
فصل گذشــته رقابت ها را به قهرمان جدید 
ترجیح می دهــد. فرانک لمپــارد می گوید: 
»ســیتی ها بهترین تیم از نظر ســبک ارائه 
فوتبال هستند و تماشای بازی شان دلچسب 
اســت. پپ گواردیوال و یورگــن کلوپ در دو 
کالس مختلف کار می کنند و 
به همین خاطر هم لیورپول 
قهرمان لیگ برتر شــد. ما 
مجبــور بودیــم که با 
تمام توانمان 
بجنگیــم و 
کنیم  سعی 
که نتیجه بگیریم.

 حمیدرضاعــرب  یکــی از صحنه های 
بحث برانگیز بازی با فوالد خوزستان جایی 
بود که علی کریمی اخراج شد. بازیکنی که 
اگر در آن صحنه بر اعصابش مسلط می ماند 
می توانســت از وقــوع بســیاری از اتفاقات 

جلوگیری کند.

نظرت درباره قضاوت سیدعلی چیست؟
همیشه به داوران احترام گذاشتم و سعی کردم 
تنش نداشته باشم اما داوری ایشان برای من 
خیلی عجیب بود. همان اول بازی بازیکن فوالد 
با آرنج به صورت مهــدی قائدی زد اما کارت 
زرد هم نگرفت. سه، 
چهار کارت زرد به 
نداد  حریف  تیم 
و در نهایــت هر 
کاری دلــش 
با  خواست 
تیم ما کرد 
بل  مقا ر د
را  مــا 
این گونه 
تنبیه 
کرد. 

صحنه ای که با آبشک درگیر شدی چه 
اتفاقی افتاد؟

این بازیکــن واقعاً بی ادب اســت! و هرکاری 
دوست دارد درجریان بازی انجام می دهد. داور 
بایــد او را از همان ابتدای بازی اخراج می کرد 
اما فریبش داد و در ادامه بازی کاری کرد که 
من عصبی بشوم و داور هم من را اخراج کرد. 
آبشک از همان ابتدای بازی ناجوانمردانه بازی 

می کرد و همه را می زد. 

چرا خودت او را زدی؟
من اصالً نمی خواستم او را بزنم. شما هم اگر 
جای من بودید در آن صحنه سعی می کردید 
از دست آبشــک فرار کنید. او پیراهن من را 
گرفته بود فقط وقتی برای رهایی از دســت 
او تالش می کردم نوک انگشــتانم به گردنش 
خورد و او شروع به داد و فریاد کرد. اصالً برایم 

عجیب بود که چنین رفتارهایی را می دیدم. 

با نتیجــه ای که رقم خورد فکر می کنی 
استقالل از کورس عقب افتاده باشد؟

به هرحال کار خیلی سخت شد اما ما تالشمان 
را می کنیم. در بازی با فوالد هم اصاًل مستحق 
شکســت خوردن نبودیم. به هرحال باید این 
بازی را از ذهــن دور کنیم. باید تالش کنیم 
سهمیه بگیریم. جام حذفی را هم داریم. باید با 

روحیه دراین بازی ها حاضر شویم.

مصاحبه روز

جام حذفی و کسب سهمیه را هنوز داریم
علی کریمی در گفت وگو با قدس:

 ورزش    نایب قهرمان ســابق وزنه برداری 
جهان گفت: تعویق المپیک می تواند فرصتی 
باشــد که وزنه برداران ما بهتر آماده شوند و 

می تواند برای ما اتفاق خوبی باشد.

لشکری از مصدومان»
ســعید علی حســینی درباره اینکه تعویق 
یکساله المپیک چقدر می تواند بر روی نتیجه 
گرفتن وزنه برداران ایران در توکیو تأثیرگذار 
باشد اظهار کرد: سال ۲۰19 آن طور که باید 
نتوانستیم برای المپیک آماده شویم. سهراب 
مرادی، کیانوش رستمی، علی هاشمی و علی 
داودی شانس های ما برای رفتن به المپیک 
هستند که سه نفر آسیب دیدگی داشتند و 
داودی هم بــه رکوردهای ایده آل و پختگی 
کامل نرســیده بود. از ایــن رو قطعاً تعویق 
المپیک می تواند فرصتی باشد کتف سهراب 
مرادی بهتر شود، کیانوش رستمی به سطح 
خوبی برسد و علی داودی هم آماده تر شود. 

از اوضاع علی هاشمی اطالعی ندارم 
وی ادامه داد: در کل احساس می کنم تعویق 
المپیک برای وزنه برداری می تواند خوب باشد 
هر چند کشــورهای دیگر هم از این فرصت 
استفاده می کنند اما ســطح وزنه برداران ما 
باالســت و می توانند میزان آمادگی خود را 

خیلی بهتر کنند.

خوشحال از رفتن آیان»
علی حســینی در مورد تغییر و تحوالت در 
فدراســیون جهانی تأکید کرد: اتفاقاتی که 
افتاد و تاماش آیان رفت بــرای وزنه برداری 
خیلی خوب شــد. چون وزنه بــرداری افول 
کرده بود و هیچ پیشرفتی از لحاظ اقتصادی 
و اجتماعی نداشــت و بیشتر تمرکزها روی 
مسئله دوپینگ بود. تفکر بدی وجود داشت 
و سبب شده بود برخی کشــورها برای باال 
کشیدن خودشان از دوپینگ استفاده کنند. 
همچنین یک گروه نیز از مســئله دوپینگ 
اســتفاده کردند و باال رفتند و گروهی دیگر 
زمین خوردنــد و مدال هایی بــاال و پایین 

دید جدیدی  امیدوارم  شــد. 
وارد شود که وزنه برداری را 
بزرگ کند و آن را به سمت 

پیشرفت ببرد.

مصاحبه  کوتاه 

برای وزنه برداری المپیک آماده نبودیم
اعتراف سعید علی حسینی
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آخرین وضعیت رتبه بندی مدارس غیردولتی  ایسنا: مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش از مدون شدن فعالیت های پرورشی مدارس و ابالغ آن به تمام مدارس غیردولتی از اول مهرماه 
خبر داد. سعید صالح گفت: مهارت آموزی از جمله برنامه های مدارس غیردولتی در سال تحصیلی آینده خواهد بود. وی درباره رتبه بندی مدارس غیردولتی نیز گفت: رتبه بندی مدارس غیردولتی از آن دست طرح هایی 

است که مدل پژوهشی آن نیز انجام شده و آماده است اما برای اجرای آن نیازمند سیاست گذاری و تصمیم گیری در سطوح باالتر هستیم و اگر موافقت وزیر را بگیریم، اجرای آن را آغاز می کنیم. 

یونیسف:

تا پایان ۲۰۲۰ شمار کودکان یمنی مبتال به سوءتغذیه ©
به بیش از ۲ میلیون می رسد
ایسنا:نماینده یونیسف در یمن اعالم 
کرد: بیــش از 2 میلیون کودک یمنی 
تا اواخر 2۰2۰ دچار سوءتغذیه خواهند 
شد. به گزارش شبکه خبری المیادین، 
سارا نیانتی، نماینده صندوق حمایت از 
کودکان سازمان ملل )یونیسف( گفت: 
اگر حمایت مالی فوری دریافت نکنیم 

کودکان در معرض قحطی و گرســنگی قرار گرفته و تعــدادی زیادی از آن ها 
می میرند. تعداد کودکانی که دچار ســوء تغذیه هستند تا اواخر 2۰2۰ احتماالً 

به 2.۴ میلیون تن برسد.
وی گفت: ما قبالً هم هشدار دادیم یمن بدترین جای جهان برای کودکان است 

و وضعیت رو به بهبود نیست.
در این راستا سازمان ملل اعالم کرد حمایت مالی کافی برای ارسال کمک ها برای 
یمنی ها ندارد و حامیان مالی تنها نیمی از مبلغ موردنیاز را جمع آوری کرده اند. 
احتماالً برنامه های کمکی که بر زندگی میلیون ها تن تأثیر می گذارد در هفته های 
آینده به حالت تعلیق درآید. یونیسف خواهان ۴۶۱ میلیون دالر برای کمک های 
انسانی است. نظام بهداشتی یمن درحال فروپاشی است. پیش از شیوع کرونا، وبا 

و ماالریا نیز بین یمنی ها شیوع داشت.

افزایش ابتال به کرونا

اپل ۱۴ فروشگاه خود را دوباره تعطیل کرد©
مهر: به دلیل افزایش موارد ابتال به کرونا 
در آمریکا، اپل ۱۴ فروشــگاه خود در 
ایالت فلوریدا را پس از بازگشایی دوباره 

تعطیل کرده است.
به گزارش دیجیتال ترنــدز، اپل اعالم 
کرد به طور موقت ۱۴ فروشگاه خود در 
ایالت فلوریدای آمریکا را دوباره تعطیل 

می کند. دلیل این امر، افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا اعالم شده است.
از زمان بازگشایی فروشگاه های اپل پس از تعطیلی به دلیل شیوع ویروس کرونا، 

در کل ۳2 فروشگاه دوباره تعطیل شده اند.
براســاس اطالعات موجود فروشــگاه های اپل در فلوریدا، کارولینای شــمالی، 
کارولینای جنوبی، تگزاس و آریزونا بدون اعالم تاریخ بازگشــایی مجدد، دوباره 

تعطیل شده اند.
ســخنگوی اپل در بیانیه ای گفت: به دلیل شرایط فعلی ناشی از شیوع ویروس 
کرونا در برخی از مناطق، ما به طور موقت فروشــگاه ها در این مناطق را تعطیل 
می کنیم. فروشگاه ها برای احتیاط تعطیل شده اند.همزمان ما به دقت شرایط را 
رصد می کنیم. پس از تعطیلی ۱۴ فروشگاه در روز جمعه، فقط دو فروشگاه اپل 
در کل ایالت فلوریدا باز است. اپل در ماه مارس فروشگاه های خرده فروشی خود را 
به دلیل شیوع کرونا تعطیل کرد، اما از ماه می  با در نظر گرفتن محدودیت هایی، 

فعالیت خود را دوباره آغاز کردند.
حال با توجه به افزایش موارد ابتال به کرونا در برخی مناطق، اپل دوباره تصمیم به 

تعطیلی فروشگاه های خود گرفته است.

تبلیغ تسریع طالق توافقی

تالش این روزهای وکالی سودجو©
باشــگاه خبرنگاران جوان: از آذر ۹۷ 
مدیران دفاتــر خدمات الکترونیک قضایی 
اســتان تهران با توجه به بخش نامه شماره 
۵۵/۱۳۱۰۴/۹۰۰۰ اجازه ثبت دادخواست 
طالق توافقی بــدون ارائــه گواهی مراکز 
غربالگری و یا مشاوره خانواده )گواهی عدم 
انصراف از طالق( را ندارند، چرا که زوجین 

متقاضی این نوع طالق موظف به دریافت مشاوره از مراکز یاد شده هستند.
اگرچــه برخی از افراد معتقدند رفت و آمد های عــده ای از زوجین در داالن های مراجع 
قضایی به منظور حضور در جلسه های صلح و سازش معنایی ندارد و راه به جایی نمی برد، 
اما آمار ها و مســتندات حکایت دیگری دارند؛ تا جایی کــه 2۴.۵ درصد از پرونده های 
درخواســت طالق توافقی در سال ۹۸ به دلیل ســازش و بازگشت زوجین به زندگی، 
بسته شده اند. تعامالت دوجانبه قوه قضائیه و سازمان بهزیستی در این خصوص تا حد 
زیادی موفقیت آمیز بوده و در کاهش آمار نقش بسزایی داشته، اما این موضوع عده ای از 
سودجویان به ظاهر وکیل را بر آن داشته درصدد حذف ُمهره »دریافت مشاوره متقاضیان 

طالق از بهزیستی« و تسریع در روند جدایی آن ها برآیند.
اواخر سال گذشته، بهزاد وحیدنیا، معاون مشاوره و امور روان شناختی سازمان بهزیستی در 
گفت وگویی اظهار کرد: سازمان بهزیستی و قوه قضائیه در قالب سامانه »تصمیم« با یکدیگر 
تعامالتی دارند تا بتوانند برخی از نیاز های جامعه در اختالفات زناشویی به ویژه درخواست 
طالق را پشــتیبانی کنند. تا بهمن ماه بیش از ۱۹2هزار مورد پس از ثبت درخواســت 
طالق توافقی، از طرف قوه قضائیه برای دریافت خدمات مددکاری و مشاوره روان شناختی 
به بهزیســتی ارجاع شده اند که این مشاوره ها و مداخالت روان شناختی سهم بزرگی در 

بازگشت آن ها به زندگی زناشویی شان داشته است.
در حالی که مشاوره بهزیستی برای طالق الزامی است، اما هستند زوجینی که از مراجعه 
به این ســازمان به منظور دریافت خدمات مشاوره امتناع می کنند. به عنوان نمونه مرد 
جوانی در مراجعه به یکی از وکال گفت: »همســرم درخواست جدایی داده و می خواهد 
مهریه اش را بگیرد. به ما گفته اند باید حتماً به بهزیســتی مراجعه کنیم و ما هم زیر باِر 
این موضوع نرفتیم. تالش می کنم کارِ طالق را زودتر یکسره کنیم تا نیاز به این رفتن و 

آمدن ها نباشد«.
کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکال در خصوص تبلیغ غیرقانونی برخی از وکال برای 
دریافت طالق توافقی بدون مشاوره بهزیستی اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا در کشور 
مشــکالتی را برای دادگاه های خانواده و مراکز مشاوره بهزیستی به وجود آورد که از آن 
جمله می توان به موضوع طالق زوجین اشاره کرد، چرا که فعالیت مراکز مشاوره بهزیستی 
و دادگاه ها تعطیل شــد و به دنبال آن، زمان های رسیدگی به دعاوی طالق توافقی هم 
به تعویق افتاد. این طوالنی تر شدن مشاوره های بهزیستی و جلسات دادگاه ها سبب شد 
زوجینی که در آستانه جدایی بودند وکالی خود را زیر فشار قرار دهند که فرایند طالق 

آن ها را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهند.
وی بیان کرد: زیر فشــار قرار گرفتن وکال و عجله داشــتن این زوجین برای تسریع در 
طالقشان موجب ترغیب برخی از وکال شد که برای تسهیل این کار به سراغ یک راه آسان 

که دور زدن مشاوره های بهزیستی است بروند.
دادستان انتظامی مرکز وکال تصریح کرد: با وجود اینکه در این شرایط، دادگاه خانواده به 
جای دریافت گواهی مشاوره بهزیستی، گواهی مشاوره و روان شناسی خارج از این سازمان 
را نیز پذیرفت، اما عده انگشت شماری از وکالی یاد شده از این فرصت سوءاستفاده و اقدام 
به تبلیغ تسریع در امر طالق با حذف مشاوره بهزیستی کردند که این کار نقض قانون 
است و مرکز وکال هم بالفاصله پس از مشاهده این گونه تبلیغات اعالم کرد این کار تخلف 
است تا به نوعی از آن جلوگیری شود. رئوف گفت: در حال حاضر، با رصد های بازرسان و 
جست و جو های دادستان مرکز، چندین مورد پرونده در دادسرای انتظامی مرکز وکالی قوه 
قضائیه با موضوع سودجویی عده اندکی از وکال برای تبلیغ تسریع در امر طالق با حذف 
مشاوره بهزیستی شناسایی و تشکیل شده که آن ها به دادسرا احضار شدند. روابط عمومی 
مرکز وکال هم به سرعت ویدئویی را به منظور آگاه کردن اذهان عمومی در خصوص این 

تخلفات و جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر این اعمال خالف منتشر کرد.
وی ادامه داد: این نوع تبلیغات فریبنده، گرفتن وکالت با وسایل فریبنده است و وکالیی 
که این عمل را انجام دهند مشــمول مجازات تخلف از سوگند می شوند، چرا که وکال و 
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده باید سوگند یاد کنند که جز به عدالت رفتار نکنند 
و به تمامی حقوق شهروندان و حاکمیت احترام بگذارند. از طرفی دیگر، مراجعه نکردن 
زوجین متقاضی طالق به مراکز بهزیستی برای دریافت مشاوره و اخذ گواهی آن هم به 

نوعی دور زدن قانون است که هر دو مورد پیگرد قانونی دارد.
وی افزود: چنانچه وکیلی در این زمینه تنها تبلیغ کرده و عملی انجام نداده باشد، مشمول 
تخلف تبلیغات فریبنده یا غیرقانونی و مجازات تحصیل وکالت از طریق وسایل فریبنده 
است. رئوف در پایان تأکید کرد: خوشبختانه پرونده هایی که فعالً در این خصوص در مرکز 
وکالی قوه قضائیه ایجاد شده اند، انگشت شمار هستند و هشدار ها تا حد زیادی توانسته 

سبب کاهش این تبلیغات شود.

وام ازدواج   گروه جامعه/ محمود مصدق   
به طور حتم همه مشکالت تازه عروس  و دامادها 
این  از  گره ای  شاید  اما  نمی کند،  برطرف  را 
مشکالت را باز کند، چون برای دریافت آن نیازی 
به سپرده گذاری پول در بانک نیست و مهم تر از 
همه، سود بانکی اش ۴ درصد است که این سود 
در ایران برخالف بسیاری از کشورهای دنیا اصاًل 
رقمی محسوب نمی شود. به همین دلیل است 
نخستین اقدامی که بیشتر زوجین پس از بستن 
ملزومات  جهیزیه،  تهیه  برای  زناشویی  پیمان 
جشن عروسی، اجاره مسکن و... انجام می دهند 
مراجعه به یکی از ده ها بانکی است که بر اساس 
دستورالعمل بانک مرکزی مکلف به پرداخت این 

نوع وام هستند. 
دولت هر ســال رقمی  را به عنوان وام ازدواج در 
قالب قرض الحســنه در بودجه پیشنهاد می کند 
که پس از تصویب نمایندگان مجلس، از ســوی 
بانک مرکزی ابالغ می شــود. در سال ۹۷ به هر 
فرد ۱۵ میلیون وام تعلق می گرفت که این رقم در 
ســال ۹۸ به ۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد 
و در امســال هم این مبلغ به ۵۰ میلیون تومان 
رسیده است. یعنی دولت در یک سال وام ازدواج 
را 2۰ میلیون تومان افزایش داده تا باری هرچند 
کوچک از دوش جوانــان بردارد که اقدامی قابل 
تحسین است؛ اما در کنار آن گامی سؤال برانگیز 
برداشته که تعجب بسیاری از نمایندگان مجلس و 
کارشناسان اجتماعی را به دنبال داشته است و آن 
اینکه دولت دوازدهم پس از قطع یارانه متولدان 
جدید در کشور، حاال درصدد است پرداخت وام 
ازدواج به کســانی را که زیر ۱۸ سال و باالی ۴۰ 

سال دارند متوقف کند.
چندی پیــش دکتر ســلطانی فر، وزیر ورزش و 
جوانان در نامه ای که به ریاست جمهوری ارسال 
می کند خواستار اصالح ضوابط سنی برای اعطای 
وام ازدواج می شــود. وی در این نامه با اشاره به 
اینکه بررســی ها در زمینه افزایش وام ازدواج در 
چند ســال گذشته نشــان می دهد این موضوع 
کمک شــایانی به ازدواج این قشر نکرده و حتی 
شاهد ازدیاد مواردی از قبیل خرید و فروش وام، 
ازدواج اجباری، طــالق و ازدواج مجدد با هدف 
اخذ تسهیالت شده است، می گوید: از سوی دیگر 
تعداد متقاضیان دریافــت وام ازدواج با میانگین 
ســنی باالی ۶۰ و زیر ۱۵ سال که خارج از عرف 
سن مناسب فرزندآوری هســتند رو به افزایش 
اســت که با عنایت به هدف دولت از این امر که 
تسهیل ازدواج بهنگام جوانان است، خواهشمند 
است دســتور فرمایید ضوابط و قوانین مرتبط با 
اعمال محدودیت سنی ۱۸ تا ۴۰ سال و اعطای 
این تسهیالت صرفاً برای ازدواج نخست، به عنوان 
مصوبه دولت بررسی و به بانک مرکزی ابالغ گردد.

بدین ترتیب و در پاســخ به نامه یاد شده دکتر 
روحانی به جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 
و نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور 
دســتور می دهد: »فوری آیین نامه و یا در صورت 
لزوم قانون اصالح شــود یا در جلســه شــورای 
هماهنگی اقتصادی مطرح شــود که سن افراد 

متقاضی وام ازدواج صرفاً ۱۸ تا ۴۰ سال باشد«.
دســتورالعملی که واکنش تند خیلی ها به ویژه 
بهارستان نشــین ها را به دنبال داشته است. آن ها 
معتقدند اعمال محدودیت سنی برای متقاضیان 
وام ازدواج برخالف قانون تسهیل ازدواج جوانان، 
سیاســت های کالن کشور برای تشکیل خانواده 
و فرزنــدآوری و همچنیــن منویات مقام معظم 

رهبری است. 

مجلس برای ساماندهی حوزه وام ازدواج »
ورود می کند 

ولی اسماعیلی، نایب رئیس 
اول کمیســیون اجتماعی 
اسالمی  شــورای  مجلس 
یکی از مخالفان سرسخت 
اصالح ضوابط ســنی برای 

اعطای وام ازدواج اســت. او در این باره به قدس 
می گوید: طبق قانون، دولت نمی تواند محدودیت 
ســنی برای متقاضیان وام ازدواج در نظر بگیرد. 
البته یک بحثی در خصوص ســن پایین ازدواج 
داریم که شاید بتوان دستورالعمل صادره از سوی 
ریاســت جمهوری را برای ایــن بخش تا حدی 
توجیه کرد،اما برای ۱۸ ســال و ســن های باال 
ایجاد محدودیت برای اخذ وام ازدواج نه تنها قابل 
توجیه نیست، بلکه اقدامی اشتباه و در تضاد کامل 
با قانون است. بر این اساس، بعضی از نمایندگان 

مجلس به دنبال صحبت با رئیس جمهور هستند 
تا از اعمال محدودیت ســنی بــرای دریافت وام 
ازدواج منصرف شــود. البته اگر این اتفاق نیفتد 
و دولــت بر این موضوع اصرار ورزد، مجلس برای 

ساماندهی حوزه وام ازدواج ورود می کند. 
وی در همین زمینه از تالش بعضی از نمایندگان 
مجلس برای تدوین طرحی مربوط به وام ازدواج 
خبر می دهــد و می افزاید: هدف نمایندگان این 
است که دایره وام ازدواج را بزرگ تر کنند، یعنی 
برخــالف مصوبه دولت که با وجود بحث کاهش 
ازدواج ها، پایین آمدن نرخ رشــد جمعیت کشور 
و خطر پیر شــدن جمعیت ایران درصدد ایجاد 
محدودیت برای متقاضیان وام ازدواج است، طرح 
مجلس به دنبال رفع محدودیت ها در این زمینه 

است تا افراد بیشتری مشمول آن شوند.
اسماعیلی دســتور ریاست جمهوری برای تعلق 
نگرفتن وام ازدواج به کســانی که زیر ۱۸ ســال 
یا باالی ۴۰ ســال ازدواج می کنند را در راستای 
سیاست های کالن کشور مبنی بر توسعه ازدواج 
و افزایش فرزند آوری نمی دانــد و می گوید: این 
دستورالعمل نقش بازدارندگی ایفا می کند، چون 
گاهی شرایطی پیش می آید که اشخاص تصمیم 
می گیرند پس از ۴۰ سالگی ازدواج کنند؛ با توجه 
به وضعیت اقتصادی کشور اگر امکان دریافت وام 
ازدواج برای آن ها فراهم نباشــد بسیاری از آن ها 
به دلیــل ناتوانی مالی عطای ازدواج را به لقایش 
می بخشند.  دولت با چنین اقدامی عمالً می گوید 
باالی ۴۰ ساله ها ازدواج نکنند که این موضوع با 
سیاست های کالن کشور برای حمایت از تشکیل 
خانواده، ازدواج افراد و افزایش فرزندآوری در تضاد 

است. 
وی با اشــاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در 

خصوص ضرورت افزایش ازدواج و رشد نرخ موالید 
در کشور، تصریح می کند: بر این اساس سیاست ها 

و مصوبات دولت هم باید در این راستا باشد. 
نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس در 
پاســخ به این پرسش که طرح محدودیت سنی 
برای متقاضیان وام ازدواج به چه منظوری مطرح 
شده، می گوید: طبق آنچه به ما گفته اند، کمبود 
منابع مالی دلیل دولت برای این مصوبه بوده؛ اما 
بر اساس بررسی های ما ظاهراً موضوع به کمبود 
منابع برنمی گردد، چون اگر چنین بحثی مطرح 
بود دولت می توانست موضوع را به مجلس ارجاع 
دهد تــا این نهاد طی الیحه ای منابع مالی آن را 
را تعیین کند، چــرا که ارائه وام نقش مهمی در 
توســعه ازدواج دارد. به هرحال مجلس درصدد 

اصالح مصوبه دولت خواهد بود. 

در صورت پافشاری دولت، دستگاه قضایی »
برخورد کند 

نصــراهلل پژمان فر، نماینده 
در  مقدس  مشــهد  مردم 
اسالمی  شــورای  مجلس 
نیز تصمیم یاد شده برای 
ســنی  محدودیت  اعمال 

برای دریافت وام ازدواج را غیرمنطقی و غیرقانونی 
ارزیابی می کند و به قدس می گوید: نظر قانون گذار 
در اعطای وام ازدواج به زوجین کامالً مشخص و 
روشن اســت. تصویب قانون به عهده قانون گذار 
یعنی مجلس است. دولت نباید از قانون تفسیر به 
رأی کند. قانون تسهیل ازدواج جوانان در زمینه 
وام ازدواج هیچ تفاوتی بین افراد قائل نشده، یعنی 
از نظر قانون فرقی بین کســی که زیر ۱۸ سال و 
یا باالی ۴۰ سال ازدواج کرده، با دیگران نیست. 

اما اینکه می آیند و برخالف میل و نظر قانون گذار 
می گویند وام ازدواج شامل فالن گروه می شود و 
فالن گروه را دربرنمی گیرد، اقدامی خالف قانون 

است.
وی با اشاره به اینکه برپایه اصل ۱۰ قانون اساسی، 
همه قوانین و عملکرد دســتگاه ها و سازمان های 
مختلف باید در راســتای تقویت نهــاد خانواده 
باشــد، تصریح می کند: بر این اساس هر تصمیم 
یا مصوبه ای که به خانواده آسیب برساند اصالت 

ندارد و باطل است.
وی این دســتورالعمل را خالف شرع می خواند و 
می گوید: چرا که کسی نمی تواند برای ازدواج، سن 
تعیین و به این بهانه حداقــل امکانات ازدواج را 
از مردم ســلب کند، چون براساس شرع و عرف 
ما ازدواج زیر ۱۸ ســال صحیح است. همچنین 
برمبنــای آماری که ســازمان های متولی اعالم 
کرده اند کمترین طالق در این مقطع سنی اتفاق 
می افتد. از ســوی دیگر افــرادی داریم که به هر 
دلیلی ازدواجشان به تأخیر افتاده و نتوانسته اند 
زیر ۴۰ سال تشکیل خانواده بدهند که عدم تعلق 
وام ازدواج به این گونه افراد در واقع تضییع حقوق 

آنان است. 
پژمان فر ذائقه سازی را علت اتخاذ تصمیم یاد شده 
در دولــت عنوان می کند و می گوید: می خواهند 
موضوع را به این سمت پیش ببرند که ازدواج های 
زیر ۱۸ ســال صورت نگیــرد، در حالی که این 
برخالف شرع و قانون است و ما حتماً این موضوع 
را پیگیری می کنیم. اگر دولت همچنان بر تصمیم 
خود پافشاری کند قطعاً این موضوع را به عنوان 
یک تخلف از قانون به دستگاه های نظارتی اعالم 
می کنیم و دستگاه قضایی هم باید با تخلفات در 

هر مقطع و جایگاهی برخورد کند. 

تصمیم دولت تبعیض آمیز است»
محمدتقی نقدعلی، نماینده 
در  خمینی شــهر  مــردم 
اسالمی  شــورای  مجلس 
نیــز تصمیم دولــت را در 
ســنی  محدودیت  اعمال 

بــرای پرداخــت وام ازدواج تبعیض آمیز، خالف 
شرع، عقل ســلیم، قانون اساسی، سیاست های 
کلی نظام و سیاست های امنیتی کشور می خواند 
و می گوید: کاهش نرخ جمعیت موضوعی است 
که مقام معظم رهبری همــواره از آن به عنوان 
یک تهدید برای کشور یاد کرده اند، بنابراین باید با 
اصالح برخی از قوانین، به سمت افزایش جمعیت 

حرکت کنیم.
وی خواستار لغو تصمیم یاد شده از سوی دولت 
شده و تأکید می کند: وام ازدواج باید به تمام سنین 
تعلق بگیرد؛ مجلس نیز از همه ظرفیت های خود 

برای اصالح این امر استفاده خواهد کرد.

واکنش نمایندگان مجلس به تصمیم جنجالی دولت

محدودیت سنی برای وام ازدواج »قانونی« و »شرعی« نیست
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آیین نامه کانون وکال نیازمند بازنگری است
مهر: حجت االســالم مصدق، معاون حقوقی قــوه قضائیه گفت: 
بسیاری از وکال جزو پیشکســوتان بوده و سابقه ۳۰ سال قضاوت 
دارند و بسیاری از آن ها از استادان فرهیخته دانشگاه هستند، بنابراین 
با بدنه کانون وکال، هیچ مشکلی نداریم. پشت پرده هایی وجود دارد 
که بعداً خواهم گفت. در طول این ۷۰ سال، اتفاقاتی افتاده و حتماً 

آیین نامه مربوط به کانون وکال نیازمند بازنگری است.
 

احتمااًل ۲۰ درصد تهرانی ها به کرونا مبتال شده اند
تسنیم: دکتر علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران 
گفت: بر اساس مطالعات، پیش بینی می شود ۱۴ تا 2۰ درصد 
ســاکنان تهران تاکنون به بیماری کرونا مبتال شده اند. یافته ها 
حاکی است بیشــترین میزان ابتال به کرونا در تهران مربوط به 
منطقه ۴ شــهری اســت که با ۹۰۰ هزار نفر، پرجمعیت ترین 

منطقه تهران است. 

میراث فرهنگی

یک مسئول گردشگری مطرح کرد
 سال نو چینی در تهران، 
نوروز و عاشورا در چین

 باشــگاه خبرنگاران جوان    رئیس ســتاد 
گردشگری شهرداری تهران گفت: در صورت رفع 
کرونا برای تعامل فرهنگی و گردشگری اقدام به 

برپایی مراسم عاشورا در چین خواهیم کرد.
مهرشاد کاظمی افزود: چینی ها نسبت به سال های 
دور وضعیت اقتصادی خوبی پیدا کرده اند. همین 
موضوع ســبب شده آن ها وقت و هزینه بیشتری 
برای ســفر صرف کنند و ما هم می توانیم از این 
فرصت اســتفاده کــرده و با ایجــاد جاذبه های 

گردشگری آن ها را جذب کنیم.
او گفت: وقتی چینی ها در سفر به شهر های ایران 
ردپــای فرهنگ و هنر خــود را ببینند، به وجد 
می آیند و این حس، سبب افزایش سفر ها و توسعه 

گردشگری می شود.
در بهمن ۹۸ قرار بود در تهران مراســم ســال نو 
چینی برگزار شود که به خاطر کرونا منتفی شد. 
اما در ســال ۹۹ اگر مشــکلی نباشد این مراسم 

چینی برگزار می شود.

محیط زیست

انتشار تازه ترین تصویر دریاچه ارومیه 
 دریاچه ای که 

آب شده است!
 ایسنا    داگ هارلی، فضانورد ناسا که به تازگی 
با کپسول دراگون به ایستگاه فضایی بین المللی 
رفته، دیروز یک عکس از دریاچه ارومیه در حساب 

کاربری توییتر خود منتشر کرد. 
کمتــر از یک ماه پیش بود که نخســتین پرواز 
سرنشین دار پس از ســال 2۰۱۱ از خاک آمریکا 
دو فضانــورد به نام های باب بنهکن و داگ هارلی 
را به ایستگاه فضایی بین المللی برد. این دو، سوار 
بر کپسول فضایی دراگون و با موشک فالکون ۹ 
متعلق به شرکت فضایی خصوصی اسپیس ایکس 
به فضا رفتند. ترکیبی از خشکســالی و افزایش 
انحــراف آب برای مصرف آبیاری کشــاورزی در 
حوضه آبخیز این دریاچه سبب کاهش چشمگیر 

مساحت این دریاچه در سالیان اخیر شده است.
همچنین ساخت سد روی رودخانه هایی که به آن 
می ریزند و کشیدن آب های زیرزمینی این منطقه 
موجب شده دریاچه ارومیه به مرور زمان کوچک 

و کوچک تر شود.

آسیب های اجتماعی

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد
 کشف ۱.۵ تن مواد مخدر 
از حاشیه مراکز آموزشی 

 تسنیم    معاون دبیرکل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر گفت : در سال گذشته 2هزار و ۶۶۴ طرح 
کنترلی صرفاً در حاشیه مراکز آموزشی کشور 
اعم از مراکز تحت مدیریــت وزارت آموزش و 

پرورش یا مراکز آموزش عالی انجام شد.
ناصــر اصالنی گفــت: پلیس با آغاز ســال 
تحصیلی طرحی با عنوان پاک ســازی نقاط 
آلوده در شــعاع 2۰۰متری مدارس و مراکز 
آموزشی را از سال های گذشته اجرا و قاطعانه 
با بزهکاران، معتادان متجاهر و توزیع کنندگان 
مواد برخورد می کند. در سال گذشته، 2 هزار 
و ۶۶۴ طرح کنترلی صرفاً در حاشــیه مراکز 
آموزشی کشــور اعم از مراکز تحت مدیریت 
وزارت آمــوزش و پرورش یــا مراکز آموزش 
عالی انجام و در ایــن طرح ها 2 هزار و ۷۷۳ 
نقطه با عملیات کنترلــی و مراقبتی پلیس، 
پاک ســازی و در مجمــوع یک هــزار و ۶۹۰ 

کیلوگرم مواد مخدر کشف شد.

بهداشت و درمان

سخنگوی وزارت بهداشت مطرح کرد
استفاده از ظرفیت هتل ها برای 

نگهداری دانشجویان کرونایی
 ایلنا    سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی درباره شرایط خوابگاه های علوم پزشکی 
کشور و دانشجویان ســاکن آن ها گفت: تاکنون 
در بسیاری از دانشــگاه ها نتیجه تست ها منفی 
بوده و موارد بســیار کمی آلوده به ویروس کرونا 
مشاهده شده است. سیما سادات الری همچنین 
در خصوص نگهداری دانشجویان مبتال به کرونا 
که گفته می شود قرار است برای ادامه مراقبت در 
خوابگاه ها اسکان داده شوند، گفت: با توجه به اینکه 
خوابگاه های دانشجویی با ظرفیت بسیار کمتری 
نسبت به قبل فعال هستند و تعدادی از خوابگاه ها 
خالی اند، گاهی برای اسکان قرنطینه ای دانشجویان 
از آن دسته خوابگاه هایی که خالی بوده، استفاده 
شده است. ســخنگوی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی خاطرنشــان کرد: البته می توان 
در دانشگاه هایی که ظرفیت خالی خوابگاه نداشته 
باشند از محل هایی مثل هتل و یا خوابگاه هایی که 

خالی هستند، استفاده کرد.

رفاه و خدمات اجتماعی

رئیس سازمان پزشکی قانونی خبر داد
جذب ۲۰۰ نفر تا پایان سال ۹۹ 

در پزشکی قانونی 
 ایرنا    رئیس ســازمان پزشکی قانونی کشور 
از جذب 2۰۰ نفر تا پایان سال ۹۹ در سازمان 

پزشکی قانونی کشور خبر داد.
عباس مســجدی آرانی گفت: بیــش از ۷هزار 
و ۵۰۰ پست ســازمانی از طرف سازمان امور 
استخدامی برای پزشکی قانونی در نظر گرفته 
شــده اســت. وی ادامه داد: از ایــن تعداد نیز 
حدود ۳هزار و 2۰۰ پست اشغال است، به این 
معنی که حدود ۳۰ درصد این پست ها توسط 
همکاران پزشــک و متخصصان و کارشناسان 

اشغال شده است. 
مســجدی آرانی گفت: متأســفانه بــا توجه به 
محدودیت ها، نتوانستیم در سال های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ 
حتی یک نفر را جذب کنیم. با پیگیری های جدی 
که در مجلس و دولت داشتیم، مجوز استخدام در 
اسفندماه صادر شده و ما نیازسنجی های خودمان 
را براساس آمایش کشوری انجام داده و به سازمان 

امور استخدامی اعالم کرده ایم. 

فراسو

برداشت آزاد
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ایران در سال ۱۴۳۰ وارد دوره سالمندی می شود 
ایلنا: جواد حســین زاده، رئیس مرکز آمار بــا بیان اینکه اگر 
جمعیت باالی ۶۵ ســال در کشور به بیشتر از 2۰درصد برسد 
در سال ۱۴۳۰ ایران وارد دوره سالمندی می شود، گفت: اگر نرخ 
رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد به همین اندازه و همین روال باشد، 

در سال ۱۴۳۰ وارد دوره سالمندی می شویم.

۵ سال تأخیر در روند رسیدگی به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
خانه ملت: سید علی یزدی خواه، عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس بــا بیان اینکــه پرونده اختالس صنــدوق ذخیره 
فرهنگیان ازسال ۹۴ تاکنون باز است، گفت: اگر مدیرعامل 
ســابق صندوق ذخیــره فرهنگیان با این حجــم از پرونده 
بی گناه است، پاکدســت بودن وی را به منظور تنویر افکار 
عمومــی اعالم کنند، اما اگر مقصر اســت ســریع تر به آن 

رسیدگی شود. 

فروش عضو در شبکه های اجتماعی، شیادی است
برنا: مهدی شــادنوش، رئیس مرکز مدیریــت پیوند و درمان 
بیماری های وزارت بهداشــت، درباره فعالیــت برخی افراد در 
فضای مجازی مبنی  بر فــروش اعضای بدن گفت: تمامی این 
اقدام ها شــیادی و کالهبرداری است. امکان حضور و ورود افراد 
غیرمتخصص در موضوع پیوند اعضا وجود ندارد. وی همچنین 

تأکید کرد:هزینه پیوند عضو برای ایرانی ها رایگان است.

سرباز معلم، عدالت آموزشی را محقق نمی کند
برنا: محمدرضا ســیفی، مدیرکل دفتر توســعه عدالت آموزشی و 
آموزش عشایر وزارت آموزش وپرورش گفت: در مناطق محروم فعالیت 
سربازمعلم عدالت آموزشی را محقق نمی کند. در حالی که در شهری 
همچون تهران در مدارس خاص برای رهایی از ترافیک شهری معلم از 
طریق آمبوالنس بر سر کالس های درس حاضر می شود اما در مناطق 

صعب العبور کوهستانی باید سرباز معلم به فعالیت بپردازد.
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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 رب العالمین

نیروهای دستگیر شده آزاد شدند، نخست وزیر عذرخواهی کرد

شکست طرح آمریکایی با سرعت عمل حشدالشعبی
  جهان  گروهی از یگان های نیروهای مبارزه با تروریسم عراق 
بامداد جمعه با همکاری و پشتیبانی نیروهای آمریکایی به تیپ 45 
کتائب حزب اهلل وابســته به حشدالشعبی در منطقه البوعثیه بغداد 
یورش برده و ده ها تن از فرماندهان این گروه را بازداشــت کردند. 
این اقدام پس از آن انجام شــد که ســرویس مبارزه با تروریسم 
عراق به اخباری دست یافت که نیروهایی قصد شلیک راکت به 
ســمت مقر نیروهای آمریکایی در فرودگاه بغداد و منطقه خضراء 
را دارنــد. کتائب حزب اهلل در واکنش به این اقدام که گفته شــده 
به دستور مصطفی الکاظمی صورت گرفت، نخست وزیر عراق را 
عامل و مزدور آمریکا خواند. گفتنی است، گروه کتائب حزب اهلل از 
مخالفان جدی نخست وزیری الکاظمی بوده است و سرویس مبارزه 
با تروریسم عراق به ریاست سپهبد عبدالوهاب الساعدی نیز کاماًل 
تحت نفوذ نیروهای آمریکایی اســت. عادل عبدالمهدی در زمان 
نخست وزیری خود، الساعدی را به دلیل وابستگی به اشغالگران از 

سمت خود برکنار کرده بود.
پس از بازداشــت چند تن از اعضای کتائــب حزب اهلل، نیروهای 
حشدالشــعبی با سرعت عمل باالیی مناطق مختلف بغداد شامل 
ساختمان نخست وزیری و منطقه سبز را تحت کنترل خود درآوردند. 
برخی منابع گفته اند اعضای این گروه پس از گفت وگوهای هادی 
العامری و سران حشد با نخست وزیر، آزاد شده و برخی منابع دولتی 

نیز معتقدند بازداشــت این افراد به دلیل امضای اشتباهی سازمان 
مبارزه با تروریســم بوده است که مصطفی الکاظمی بابت آن از 
حشدالشــعبی عذرخواهی کرده و توافق شده پس از حل تنش ها، 

کمیته امنیتی برای انجام تحقیقات درباره این اتفاق تشکیل شود.
 در همیــن زمینــه، جواد الطلیبــاوی یکی از رهبــران عصائب 
اهل الحق در واکنش به حمله به مقر کتائب در توییتر نوشــت: 
نیروهای مقاومت و حشدالشعبی، مردان غیرتمند عراقی هستند 
که تعدی به آنان را هرگز نخواهیم پذیرفت؛ با آتش بازی نکنید. 
ستاد تبلیغات جنگی جنبش النجباء نیز در صفحه خود در تلگرام 
بــا خطاب قرار دادن عامالن این مأموریت کثیف، درباره حمله به 
برادران مجاهد هشدار داد و گفت: ابزار اجرای طرح های اشغالگران 

آمریکایی نباشید.
در همین حــال، رهبر ائتالف دولت قانون عراق ضمن دعوت به 
خویشــتن داری، در خصوص بروز اختالف میان نیروهای نظامی 
عراق هشدار داد. به گزارش فارس، نوری المالکی در توییتر خود 
نوشت: حشدالشــعبی پیروزی های مهمی بدست آورده و مظهر 
قدرت مردم و حاکمیت اســت و باید احترام و هیبتش حفظ شود. 
نیروهای مبارزه با تروریســم نیز فرزندان ما هستند که به جهاد و 
پایــداری آن ها افتخار می کنیم و بی احترامــی به این گروه و هر 

نیروی نظامی ملی تحت حاکمیت عراق جایز نیست«.

با وجود تحریم احزاب وابسته به سعودی 
اتفاق افتاد

گفت وگوی ملی در لبنان©
جهان: رهبران گروه های لبنانی روز گذشــته به 
دعوت میشل عون در کاخ بعبدا گفت وگو کردند. 
آن ها در پایان این نشســت، بیانیه صادر و اعالم 
کردند ثبات امنیتی پیش شــرط ثبات سیاسی، 
اقتصــادی و اجتماعی اســت و باید هجمه های 
تحریک آمیز را که به بروز فتنه منجر می شــوند، 

متوقف کرد.
رهبــران لبنان در ادامه اظهــار کردند: باید برای 
متوقف ســازی فساد در کشــور و حمایت اموال 

سپرده گذاران در بانک های لبنان تالش کرد.
گروه های سیاســی نزدیک به ســعودی از جمله 
جریان وابسته به »سعد الحریری« در نشست بعبدا 

حضور نیافتند.

کرونا؛ بهانه ای برای رابطه!
 امارات و اسرائیل ©

به هم نزدیک تر می شوند
یورونیوز: بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی گفت: وزیران بهداشت امارات متحده 
عربی و اسرائیل همکاری در زمینه مبارزه با کرونا 
را اعالم خواهند کرد. این همکاری شامل پژوهش 
و گسترش فناوری در زمینه هایی خواهد بود که به 

بهبود امنیت بهداشتی کل منطقه کمک می کند.
نخست وزیر اسرائیل گفت: این مشارکت نتیجه 
مذاکرات مداوم و فشرده میان دو کشور در ماه های 
اخیر بوده است. این خبر با واکنش حماس و دیگر 

گروه های فلسطینی روبه رو شده است.

 »نَه« ژاپن ©
به سامانه موشکی آمریکا

تسنیم: وزیر دفاع ژاپن می گوید دولت این کشور 
طرح استقرار ســامانه موشکی زمینی »ایجیس 
آشور« آمریکا در استان های یاماگوچی و آکیتا را 
لغو کرده است. حزب اصلی حاکم لیبرال دموکرات 
ژاپن همچنین اعالم کرد به خاطر سردرگمی پیش 

آمده عذرخواهی می کند.
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تفرقه؛ اسب تروای کاخ سفید در عراق©
الوقت: بــا وجود کاهش تنش ها و برقراری آرامش نســبی در عرصه تحوالت 
میدانی عراق پس از روی کار آمدن مصطفی الکاظمی به عنوان نخست وزیر، در 
بامداد 6 تیر اخباری درباره عملیات مشــترک نیروهای مبارزه با تروریسم عراق 
و آمریکایی ها علیه گردان های حزب اهلل عراق منتشــر شد. در این میان نکته ای 
کــه نباید مورد غفلت قرار گیرد، طرح آمریکا برای تفرقه میان نیروهای نظامی 
عراقی است. بدین معنی که نیروهای حشدالشعبی که بیش از 40 گروه هستند، 
در یک طرف و دیگر نیروهای نظامی همانند پلیس، ارتش و نیز نیروهای مبارزه 
با تروریســم در طرف دیگر قرار گیرند. تالش برای نهادینه کردن و نمادسازی 
این تقابل از سوی آمریکایی ها در چند سال اخیر به وضوح مشهود بوده و حتی 
آمریکایی ها برای اجرایی کردن این ســناریو، اعمال تحریم و تروریست معرفی 
کردن شــاخه های حاضر در حشدالشعبی را در دســتور کار قرار داده است. در 
تحلیل و ارزیابی دالیل آمریکا برای تفرقه افکنی و چنددســتگی میان نیروهای 

نظامی عراقی می توان به چند دلیل اشاره کرد:
1- حشدالشــعبی در گذشــته و در شــرایط کنونی مهم ترین نیروی مبارزه با 
تروریسم در کشور عراق بوده است. در سال های اوج قدرت داعش این نیروهای 
حشــد بودند که با رشادت های بی شــمار مانع از نابودی عراق شدند. همچنین 
طی توطئه تجزیه در جریان حمایت از همه پرســی استقالل کردها در شمال، 
مجدد این نیروهای حشدالشــعبی بودند که موفق شدند به طرح تجزیه کشور 
پایان دهنــد. در ماه های اخیر نیز همین نیروها بودنــد که مانع احیای مجدد 
داعش شدند. در مجموع، آمریکایی ها به این نتیجه رسیده اند هرگونه تالش برای 
ایجاد بی ثباتی در عراق از ســوی حشدالشعبی ناکام گذاشته می شود. بنابراین 
باید در وضعیت ابتدایی، حشد را به عنوان رقیب نیروهای نظامی عراقی معرفی 

و تضعیف کرد.
2- به نظر می رسد واشنگتن در تالش است با ایجاد بحران و چنددستگی میان 
جریان های سیاسی و نظامیان عراقی، زمینه را برای ابقای حضور خود در عراق 
ایجاد کند. در این میان، آن ها به وضوح به این امر واقف هســتند که نیروهای 
حشــد مهم ترین مخالفان تداوم حضور نظامیان آمریکایی در کشور هستند؛ در 
نتیجه اساس تالش استراتژیست های آمریکایی بر این است که حشدالشعبی را 

در مقام رقیب اصلی خود، منزوی و تضعیف کنند.
3- دیگر دلیل آمریکا برای ایجاد انشــقاق میان نیروهای نظامی عراقی، تالش 
برای عدم تقویت و تثبیت قدرت ارتش این کشــور است. مسلم است هر اندازه 
ارتش عراق منسجم تر باشد، ثبات سیاسی و اجتماعی بیشتری را در عراق شاهد 
خواهیم بود که در نهایت، نیاز به تداوم حضور نظامیان آمریکایی در آن از میان 

خواهد رفت.
بر این اســاس هدف اصلی واشنگتن مشروعیت زدایی از حشدالشعبی و تالش 
برای انحالل این نیرو از ســوی پارلمان و حکومت عراق اســت. اما تالش های 
واشنگتن در شرایطی است که اکنون خواست عمومی جناح های سیاسی و نیز 
شهروندان عراقی، بر مبنای حراست و دفاع کامل از ماهیت حشدالشعبی است. 
در نگاه افکار عمومی عراق نه تنها حشدالشعبی نیروهایی غیرقانونی نیستند، 
بلکه قهرمانان ملی بوده که در جنگ با داعش از تمامیت ارضی و امنیت کشور 

دفاع کرده اند.
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اعتراض کن ولی بدون حجاباعتراض کن ولی بدون حجاب
پلیس شهر میامی روسری یک دختر مسلمان 18 ساله را به زور از سرش 
برداشت. »عال« پس از شرکت در تظاهرات علیه نژادپرستی و خشونت 
پلیس، توسط نیروهای پلیس شهر میامی ایالت فلوریدا بازداشت و به 
زور روســری از سرش برداشته شد. این اقدام پلیس آمریکا پس از آنکه 
عکسی بدون حجاب از این دختر مسلمان منتشر شد، در فضای مجازی 

انتقادهای بسیاری را از سوی گروه های حقوق بشری برانگیخته است.

تحلیل اخبار کوتاه

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

شنبه 7 تیر 1399  5 ذی القعد  ه 1441 27 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9278

ترامپ:  دموکرات ها شهرها را به جهنم تبدیل کرده اند

شیکاگو از افغانستان هم بدتر است
 فاکس نیوز  دونالد ترامپ معتقد است شهرها 
و ایالت هایی که توسط شهرداران و فرمانداران 
و  جرم  تعداد  نظر  از  می شوند  اداره  دموکرات 
جنایت و ناامنی و خیلی مسائل دیگر از افغانستان 

هم بدتر هستند.
دونالد ترامپ که در یــک برنامه تلویزیونی در 
فاکس نیوز حاضر شده بود شهرداران دموکرات 
شهرهای شیکاگو، بالتیمور، دیترویت و اوکلند 
و همچنین »باراک اوباما« رئیس جمهور سابق 
آمریکا و »جو بایدن« رقیب دموکرات ترامپ و 
معاون رئیس جمهور سابق آمریکا را مقصر نرخ 

باالی قتل و جرایم خشــونت بار در این شهرها 
دانست. ترامپ گفت: شیکاگو یک نمونه است، 

از افغانستان هم بدتر است.
رئیس جمهور ایاالت متحده معتقد است: زندگی 
در ایــن ایالت های دموکــرات مانند زندگی در 
جهنم است. شــیکاگو با 2میلیون و 700 هزار 
نفر جمعیت، سومین شهر پرجمعیت آمریکا و 
مرکز ایالت ایلینویز است. این ایالت به طور سنتی 

توسط دموکرات ها اداره می شود.
البته ترامپ استثنائاً درست می گوید و شیکاگو 
یکی از بدترین شــهرهای آمریکا از نظر میزان 

جرم و جنایت اســت. ناآرامــی و تیراندازی در 
روزهای گذشــته در شیکاگو، منجر به کشته 
شدن 10 تن از جمله چهار کودک و جراحت 
دســت کم 60 تن شده است. این شهر آمریکا 
طی ســه روز باالترین آمار خشونت با اسلحه 

در ســال جاری میالدی را تجربه کرد. از شب 
جمعه تا صبح دوشنبه هفته گذشته )آخر هفته 
میالدی( به 104 نفر و یا مثالً در تیراندازی های 
آخر هفته در ماه می به 85 نفر در این شــهر 

شلیک شد که بر اثر آن 24 نفر کشته شدند.

گزارش خبری
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سازمان موقوفات آستان قدس رضوی یزد و كرمان 
در نظ�ر دارد عملی�ات ت�راش علفهای ه�رز باغات 
حوزه كرمان ،راور رفسنجان و سیرجان  را به پیمانكاران واجد 
ش�رایط واگذار نماید .  ل�ذا  متقاضیان می توانند  پیش�نهادات 
خود را تا تاریخ 99/4/12 به  آدرس رفس�نجان – میدان قدس 
دفتر مركزی س�ازمان  ارسال نمایند. در ضمن برای شركت در 
مناقصه واریز مبلغ 50/000/000 ریال سپرده به حساب جاری 
2217078000   بانک تجارت ش�عبه طالقانی رفس�نجان الزامی 
بوده  و هزینه درج آگهی نیز  به عهده برنده مناقصه می باشد .

سازمان  در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات آزاد  است .
جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای ذیل  تماس حاصل 

نمایید .
  034-34281104-9

آگهی مناقصه 
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آس�تان قدس رضوی در نظر دارد تعدادی البسه فرم)كت و شلوار( 
خدام حرم مطهر رضوی)ع( را به شرح مشخصات و شرایط مندرج 
در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی خریداری  نماید. جهت مشاهده متن 
 http://dev.razavi.ir كامل آگهی و شرایط خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی
بخش مناقصات مراجعه و حداكثر تا ساعت 13:30 روز یكشنبه مورخ 1399/04/15 
نس�بت به تحویل پیشنهادات تكمیل شده، نمونه ها و مدارک مطابق شرایط اعالم 
ش�ده اقدام نمایید ، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه 

خواهد بود. شماره تماس 32001053-051 و 051-32001113 

»آگهی مناقصه عمومی خرید البسه) کت وشلوار(«
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اداره کل  راه و شهرسازی  خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ضمنا اسناد مناقصه به شرح خواسته شده به صورت فیزیکی می بایست در مهلت 

مقرر تحویل گردد.
آدرس و اطالعات تماس دفتر خدمات استان جهت راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم :خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت و معدن و تجارت طبقه همکف اتاق 111 تلفن:05632221220 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی )نوبت اول (

 اداره ارتباطات و اطالع رسانی -  راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی 

ف
شماره ردی

مدت زمان مبلغ براورد)ریال(شرح مناقصهمناقصه
مهلت زمانی دریافت اسناد مبلغ تضمین)ریال(فهرست بهااجرا

از سامانه
پیشنهاد  ارائه  مهلت  آخرین 
قیمت و بارگذاری اسناد در سامانه

تاریخ و زمان برگزاری جلسه
کمیسیون مناقصه

199/6
احداث سالن ورزشی محله 

جواداالئمه شهرستان 
فردوس

ابنیه سال 3 ماه16.585.835.618
1399830.000.000

 ساعت10 روز  یك شنبه 
مورخ 99/04/8 الی  ساعت 

14 روز چهار شنبه 
مورخ 99/04/11

ساعت 14 روز
یك شنبه 

مورخ 99/04/22

ساعت 9صبح روز
دوشنبه

مورخ 99/04/23

ای  منطقه  آب  شرکت  تغییرات  آگهی 
به  خاص  سهامی  شرکت  غربی  آذربایجان 
شماره ثبت 7 و شناسه ملی 10220001060

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
عادی مورخ 1398,12,14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - صورتهای مالی 
زیان  و  سود  صورت  نامه  تراز  شامل 
برای  نقد  وجوه  جریان  صورت  و 
سال مالی منتهی به 98,12,29 شزكت 

مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه )892073(
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آگهی تغییرات شرکت صنعت سازان پیشگام 
البرز ) با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 

14099 و شناسه ملی 14005856107

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
1398,12,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
شركت از قزوین جای سابق به آدرس جدید 
بخش   ، قزوین  شهرستان   ، قزوین  استان   (  :
 ، كوثر  شهرک  محله  قزوین،  شهر   ، مركزی 
، پالک 7  ، كوچه سعادت سوم  میالد  خیابان 
 )3471653978 پستی  كد  به  چهارم  طبقه   ،

انتقال یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت 
)891905( قزوین  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 
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دهیاری روس�تای دهرود از توابع بخش مركزی شهرس�تان مش�هد بر اساس مصوبه 
ش�ورای اس�المی روس�تا در نظر دارد  اج�رای عملیات زیرس�ازی و جدولگذاری 
معابر روس�تا را از طریق مناقصه عمومی به ش�ركتهای واجد ش�رایط دارای حداقل 
پایه 5 صالحیت پیمانكاری در رش�ته های راه و ترابری و ابنیه و با رعایت ظرفیت 
كاری واگ�ذار نمای�د.  متقاضی�ان م�ی توانند جهت كس�ب اطالعات بیش�تر و خرید 
اس�ناد تا تاریخ 1399/04/14 به آدرس  مش�هد ، خیابان رس�الت ، رس�الت 113 ، 
خیاب�ان مدی�ری ، مدیری 7 ، پ�الک 54 ، دهیاری دهرود مراجع�ه نمایند . جهت 
خری�د اس�ناد م�ی بایس�ت فیش واری�ز وجه ب�ه مبل�غ 1,000,000 ریال به حس�اب 
جاری ش�ماره  0107689101009 نزد بانک ملی بنام دهیاری دهرود ارائه گردد. 
دهیاری در رد یا قبول پیش�نهادها مختار اس�ت . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده 

مناقصه می باش�د .

مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت دوم

دهیاری دهرود
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