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یـــادداشــت  روز
امیر تفرشی

هر نوع قرارداد خارجی کشورمان با دولت های بیگانه به ویژه از نوع بلندمدت طبیعتاً 
باید مراحل قانونی خود را طی کند و از جمله مراحل آن هم طبق قانون اساسی 
بررســی آن در مجلس شورای اســامی و دریافت تأییدیه نهایی توسط شورای 
نگهبان است. اصل ۷۷ و 125 قانون اساسی جمهوری اسامی ایران در این  باره 

می گوید: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها...

 بازی شیطنت  آمیز غرب 
درمیدان روابط تهران و پکن

سید حسن نصراهلل در آستانه سالروز جنگ 33روزه اعالم کرد

تصمیم حزب اهلل برای ورود به نهضت صنعتی و کشاورزی

 سیاســت   این روزها صحبت در مورد 
توافق نامــه همکاری راهبردی 25 ســاله 
میان ایران و چین از هر محفلی به گوش 
می رسد. با این حال یک خط خبری خاص 
با سوء گیری خاصی کل مسئله را زیر سؤال 
می برد. به گفته شهبازی، کارشناس سیاسی 
»هر بار ایــران می خواهد نگاهش صرفاً به 
غرب نباشد و ســراغ شرق)روسیه، چین 
و کشــورهای منطقه( و جنوب)آمریکای 
التین، آفریقا و مستضعفان( بیاید که با ما 

منافع مشترک در سطح راهبردی یا دشمن 
مشــترک اولویت دار )آمریکا و اســرائیل( 
دارنــد؛ آمریــکا و غرب گرایــان تخریب 
می کننــد. اما این  بار ظاهرســازی را کنار  
گذاشته  و علنی وارد شده اند. ولی در زمان 
تصمیم های غلط و سلطه پذیرانه مثل برجام 
یا آی پی سی حلواحلوا یا سکوت می کنند«. 
پیش از این علی ربیعی، سخنگوی دولت در 
نشست خبری سوم تیرماه خود اعام کرد 
پیش نویس این برنامه راهبردی در جلسه 

یکشــنبه اول تیر هیئــت دولت تصویب 
شــده اســت. در حالی که بسیاری انعقاد 
این تفاهم نامه آن هم در میانه فشــارهای 
گســترده غرب علیه کشورمان را ضروری 
و در قالب راهبرد نگاه به شــرق در حوزه 
سیاست خارجی حیاتی می دانند اما برخی 
و از جمله رئیس جمهور ســابق کشورمان 
از بندهای این قرارداد انتقاد کرد. محمود 
احمدی نژاد در یک موضع گیری تند، این 
برنامه را یک قرارداد »دور از چشــم ملت« 

خواند و گفت: »هر قراردادی که پنهانی و 
بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت 
ایران با طرف های خارجی منعقد شــود و 
برخاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر 
نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد 
شناخت«. پس از این اظهارنظر گمانه زنی ها 
و موضع گیری هــای بســیاری درباره این 
مسئله گفته و نوشته شد که در نوع خود 
عجیب بود. شــاید کمتر کشوری همانند 

ایران پیدا شود...

 ............ صفحه 8

دادستانی بینالود ازکشف  
یک محموله  بزرگ تخم مرغ 
تاریخ مصرف گذشته خبرداد

شتردزد
تخم مرغ دزد 

شده!

 چرا موبایل با »شایعه«
 گران شد، اما با »نخریدن« 

ارزان نمی شود؟

کاهش قیمت 
آنتن 

نمی دهد!

 قدس ریشه های مخالفت غرب گرایان 
با سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین را بررسی می کند 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 3 قدس خراسان ............ صفحه 6

 

دایره همفکری آستان قدس محدود به جریان خاصی نخواهد بود
تولیت آستان قدس رضوی:  

 ............ صفحه 3

 ............ صفحه 2

8 12 7
درخواست آمریکا، استرالیا و ژاپن 

از کره شمالی برای بازگشت به مذاکره

گفت وگو با رئیس پیشین شبکه نمایش خانگی وزیر بهداشت:

:jامام کاظم
... جاهل را برای 

نادانی اش کوچک 
انگار، اما او را از 

خود نران، نزدیکش 
آر و تعلیمش ده. 
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خریدن ناز»اون«!
نه به شوری »سیما«

نه به بی نمکی »ارشاد«
به بهانه کرونا امید به آینده را 

تضعیف  نکنیم

      صفحه 1

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان زنجان در نظر دارد بر اساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 2 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضالب مصوب سال 
1369 ، نسبت به واگذاری بخشی از پساب تصفیه خانه فاضالب شهر زنجان برای دوره زمانی محدود و معین در ازای پرداخت قیمت هر مترمکعب پساب 

با شرایط زیر به خریدار واجد شرایط اقدام نماید. 

میزان تضمین شرکت در مزایده )ریال(موضوع مزایدهشماره مزایده

4/127/498/302 ریال فروش بخشی از پساب تصفیه خانه فاضالب شهر زنجان برای مدت معین2م-99
مشاور طرح: مهندسین مشاور پایدار پویش مبین

 دوره بهره برداری تجاری : حداکثر 25 سال )خریدار می تواند بر اساس مدل مالی خود کمتر از 25 سال را درخواست نماید(
حجم پساب قابل فروش در افق طرح : 21/9 میلیون مترمکعب در سال )بطور متوسط 60000 مترمکعب در شبانه روز(

قیمت پایه هر مترمکعب پساب در سال 1399 : 28853 ریال
جمعیت تحت پوشش در افق طرح : 410 هزار نفر

محل تحویل پساب : خروجی پساب تصفیه خانه فاضالب شهر زنجان
 خریدار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی در بخش صنعت با در دست داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول ، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را بعهده خواهد داشت.

8- آدرس و نحوه دریافت اسناد مزایده : اسناد از تاریخ 99/04/22  لغایت 99/04/27 به صورتهای ذیل جهت دریافت موجود می باشد.
الف( بصورت حضوری : واریز فیش بانکی به مبلغ 200/000 ریال به حس�اب جاری  1733059199بنام ش�رکت آب وفاضالب استان زنجان نزد بانك تجارت شعبه کوی قائم 

زنجان و مراجعه حضوری به اداره قراردادهای شرکت به آدرس زنجان، کمربندی شمالی، ابتدای زیباشهر، شرکت آب و فاضالب استان زنجان.  
 .www.znabfa.ir یا http://iets.mporg.ir ب(دریافت اسناد مزایده از طریق سایت:  دریافت رایگان  اسناد از یکی از سایت های

  , http://iets.mporg.ir www.znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 9-سایت های ثبت آگهی
10-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده : مبلغ تضمین مطابق جدول فوق می باشد که می بایست به یکی از صور مندرج در اسناد مزایده ارائه شود.

11- مهلت تحویل اسناد و پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب  : حداکثر تا ساعت 14:30  مورخه 99/05/07 می باشد.
12-تلفن تماس جهت کسب اطالعات بیشتر: 024-33469145

13-زمان و مکان گش�ایش پیش�نهادها: پیش�نهادهای مربوط به مزایده رأس س�اعت 11 مورخه  99/05/08 در س�الن کنفرانس ش�رکت آب و فاضالب اس�تان زنجان واقع در 
کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر ، بازگشایی خواهد شد.

14- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده به صورت مشروح مندرج است.        15- هزینه کلیه آگهی ها بعهده برنده مزایده می باشد.
دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان

ع 9
90
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آگهی مزایده عمومی - نوبت اول
فروش بخشی از پساب تصفیه خانه فاضالب شهر زنجان 

شهرداری اسدآباد به استناد مجوز شماره 140/ ش مورخ1399/03/13  
در نظ�ر دارد 6 قطعه از امالک خود را با کاربری تجاری را از طریق 
مزایده کتبی به شرح ذیل به فروش برساند،لذا متقاضیان می توانند 
جهت بازدید از امالک اخذ اسناد مزایده و تکمیل و تحویل اسناد نهایتٌا تا پایان وقت اداری 1399/04/24به واحد امالک و امورمالی 

شهرداری مراجعه کنند.                                          لیست امالک شهرداری برای مزایده

س
/ 9
90
33
80

»آ گهی مزایده شهرداری«

شهرداری اسدآباد

آدرس ملکقیمت پایه شماره ثبتی مساحت ملکنوع ملکردیف

خیابان امام  –پاساژ پارسیان- 21/371890/2/112/564/400/000تجاری1
طبقه زیر زمین

خیابان فرهنگ –پاساژ الماس 11/4466/39/89912/000/000تجاری 2
طبقه دوم

خیابان فرهنگ –پاساژ الماس 12/71466/39/871/016/800/000تجاری3
طبقه دوم

خیابان فرهنگ –پاساژ الماس 12/25466/39/851/010/625/000تجاری4
طبقه دوم

خیابان فرهنگ –پاساژ الماس 11/82466/39/88945/000/000تجاری5
طبقه دوم

خیابان فرهنگ –پاساژ الماس 19/48466/39/801/850/000/000تجاری6
طبقه دوم

شرکت آب و فاضالب استان فارس در نظر دارد نسبت به خرید لوله پلی اتیلن آبرسانی )HDPE  -  PE80 ( در سایزهای 63 ، الی 355 طبق مشخصات درج 
ش�ده در اس�ناد مناقصه را از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید لذا از کلیه تولیدکنندگان که دارای کد معامالتی )بورس( می باش�ند جهت 

شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.
- شماره آگهی مناقصه درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 2099005669000030 می باشد.

www.setadiran.ir محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس -
- محل تسلیم پیشنهادات : بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ارسال مدارک به شیراز ، شرکت آبفا استان فارس ) میدان مطهری ، ابتدای بلوار قدوسی 

غربی ، نبش خیابان سبحانی ، بلوک 406 طبقه اول ، واحد دبیرخانه ، کد پستی7186898465( 
- آخرین مهلت خرید و دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( : یکشنبه 99/04/29
- تاریخ نهایی قبول پیشنهادات ) بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(( : دوشنبه 99/05/13

- تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ارزیابی : سه شنبه 99/05/14
- اعتبارات طرح از محل اعتبار طرح های عمرانی سال 98 و 99 ) اسناد ، اوراق ، وجه نقد(

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 6.140.000.000 ریال ) فقط به صورت ضمانت نامه بانکی - شرکت در فرآیند ارجاع کار دروجه شرکت آب و فاضالب استان فارس (
) www.setadiran.ir )قیمت اسناد200.000  ریال ) خرید اسناد فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد -

- به پیشنهادهای فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر و خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( واصل  شود مطلقا  ترتیب 
اثر داده نخواهد شد .

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج گردیده است .
- این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی می گردد که شرکت کننده )مناقصه گر(
 در س�امانه ثبت نام و کلیه مدارک در س�امانه بارگذاری و پیش�نهاد قیمت را ارائه نموده باش�ند ، کلیه پاکات عالوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری می بایست به 

صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب فارس گردد .
نوبت اول آگهی : 99/4/19   نوبت دوم آگهی : 99/4/21                                                                                                                                                            شناسه آگهی908450

شرکت آب و فاضالب استان فارس

ع 9
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آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی دو مرحله ای )1399/4/19-99/37/13981(
نوبت اول 

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای کاالی مشروحه ذیل را از طریق شرکتهای تأمین کننده 
داخلی خریداری نماید:

COMPRESSOR – DLLE – 401 – EWL      COMPRESSOR – D2DD3 – 500 – EWL     : 1- شرح مختصر کاالی مورد نیاز
COMPRESSOR – DKLD – 200 – EWL       COMPRESSOR – DKLD – 150 – EWL                                                        

 اطالعات تكمیلی متعاقبَا  به همراه فرم مناقصه ارسال می گردد. 
     2- محل تحویل کاال : شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری -  اداره تدارکات و امور کاال
3-  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانكی به مبلغ-/000ر800ر263 ریال

4- ش��رایط متقاضی  : توانایی ارائه تضمین ش��رکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاری ش��رکت ملی نفت ایران، داش��تن شخصیت حقیقی/ 
حقوقی، شماره اقتصادی،  توانایی مالی، ارائه سوابق کاری و همچنین مدارك وگ�واه�ینامه های مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.

متقاضیان می توانند پس از انتش��ار آگهی نوبت دوم با مراجعه حضوری و یا پایگاه اطالع رس��انی زیر نس��بت به تهیه و تكمیل اطالعات مورد نیاز اقدام نموده و تقاضای 
کتبی خود را به همراه مدارك درخواس��تی حداکثر ظرف مدت 14 روز پس از انتش��ار آگهی نوبت دوم جهت ارزیابی کیفی و بررس��ی صالحیت تأمین کنندگان در ارتباط 

با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسلیم نمایند.
 شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری پس از بررسی اسناد و مدارك واصله و ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق قانون برگزاری مناقصات از شرکتهای واجد شرایط جهت 
شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.  ضمنا" ارائه مدارك و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات 
در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مختار اس��ت.   ))فقط مدارك ارزیابی ارس��الی که در دفتر خانه رس��می کپی برابراصل ش��ده باش��د مورد اس��تناد خواهد بود.((

آدرس پایگاه اطالع رسانی:http:// agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزایده ها
نش��انی محل اعالم آمادگی و دریافت اس��ناد: اس��تان خوزستان - شهرس��تان امیدیه- بلوار نفت- ش��رکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری/اداره تدارکات و امور کاال 

فكس: 06152622683                 تلفكس : 06152620897     فاکس: 3504 داخلی 06152622273
نوبت اول: 18 / 4 / 99          نوبت دوم: 21 / 4 / 99

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری

/ع
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فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین كاال 032/ت ك آج/99 - نوبت دوم
شماره مجوز :  1399.1769 

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت
 و گاز آغاجاری )سهامی خاص( 

اداره کل بهزیستی خراسان رضوی در نظر دارد در اجرای بند 12 ماده 26 قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مجلس ش�ورای اس�المی اقدام به تاسیس و راه 
ان�دازی مراکز اقامتی بهب�ود و بازتوانی افراد با اختالل مصرف م�واد )معتادین( نماید .کلیه 
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ساعتی با روحانی 82 ساله ای که 
18 بار به دماوند صعود کرده است

حمایت شویم حمایت شویم 
دوباره به دوباره به 

هیمالیا می رومهیمالیا می روم
 مردم   همه آن چیزی که دیده بودم 
فیلم کوتاهی بود که در آن ســید سجاد 
رســولی، خبرنگار صدا و ســیما با سید 
محمد سجادی، روحانی کوهنورد همراه 
شــده بود تا کوه چینگ کاغ مشهد را 
باال برود. فیلم مربوط به سال پیش بود، 
یعنی 81 سالگی آقای سجادی و می شد 
سرحالی این مرد را در فیلم به خوبی دید. 
دلم می خواست زودتر به این پیر روشن 
دل و سرحال برسم؛ برای همین دست 
به کار شدم و به کمک جواد رستم زاده، 
دوســت و همکار ورزشی نویسم شماره 
آقای رســولی را پیدا کردم و بعد هم از 
ایشان شماره آقای ســجادی را گرفتم. 
دوشنبه 9.5 صبح با وحید بیات رفتیم به 
سرآسیاب شاندیز. آقای سجادی با حال 
و احوالی خوش به استقبالمان آمد با بیلی 
بر شانه که نشان می داد مشغول کار در 
باغ است و این متفاوت ترین تصویری بود 
که از یک روحانی می دیدم. رفتیم و زیر 
سایه درختان نشستیم و با مردی حرف 
زدیــم که می تواند یک الگو باشــد، هم 
بــرای آن هایی که دنبال دروس حوزوی 
رفته اند و طلبه شده اند و هم برای باقی 
مردم. او جانباز اســت، پدر شهید است، 
کشــاورزی می کند، دســتش به بنایی 
می گیرد، کوهنورد است و خاصه انسانی 
است سرحال و قبراق در 82 سالگی.  من 
متولد شــهر گنابادم. وقتی هشت ساله 
بودم دروس قدیم یعنی نصاب الصبیان، 
جامع المقدمات و دروسی از این قبیل را 
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روزنامـه صبـح ایـران 2

از این شرایط سخت با همدلی مردم عبور خواهیم کرد  ایرنا: علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست ویدئوکنفرانسی با اعضای شورای اطالع رسانی استان ها گفت: هر چند امسال به دلیل تشدید 
فشارهای خارجی به ویژه تحریم های ظالمانه، عملیات متمرکز روانی دشمن برای تضعیف روحیه و امید مردم و رکود جهانی ناشی از شیوع کرونا، سال سختی را پیش رو داریم، اما براساس سنت های الیتغیر الهی، ایمان 

داریم که از این شرایط سخت با همدلی مردم عبور خواهیم کرد. وی گفت: باید تالش ها و اقدام هایی که دولت برای حل مشکالت مردم انجام داده و می دهد را به اطالع افکار عمومی رساند.

 سیاســت/ مهدی خالدی   این روزها 
صحبت در مورد توافق نامه همکاری راهبردی 
25 ساله میان ایران و چین از هر محفلی به 
گوش می رسد. با این حال یک خط خبری 
خاص با سوء گیری خاصی کل مسئله را زیر 
ســؤال می برد. به گفته شهبازی، کارشناس 
سیاســی »هر بار ایــران می خواهد نگاهش 
صرفاً به غرب نباشــد و سراغ شرق)روسیه، 
چین و کشورهای منطقه( و جنوب)آمریکای 
التین، آفریقا و مســتضعفان( بیاید که با ما 
منافع مشترک در سطح راهبردی یا دشمن 
مشترک اولویت دار )آمریکا و اسرائیل( دارند؛ 
آمریکا و غرب گرایــان تخریب می کنند. اما 
این  بار ظاهرســازی را کنار  گذاشته  و علنی 
وارد شده اند. ولی در زمان تصمیم های غلط 
و ســلطه پذیرانه مثل برجام یا آی پی ســی 

حلواحلوا یا سکوت می کنند«. 
پیش از این علی ربیعی، ســخنگوی دولت 
در نشست خبری ســوم تیرماه خود اعالم 
کرد پیش نویــس این برنامه 
یکشنبه  جلسه  در  راهبردی 
اول تیر هیئت دولت تصویب 
شــده اســت. در حالــی که 
بسیاری انعقاد این تفاهم نامه 
آن هــم در میانه فشــارهای 
گسترده غرب علیه کشورمان 
را ضــروری و در قالب راهبرد 
نــگاه بــه شــرق در حوزه 
حیاتی  خارجــی  سیاســت 
می دانند اما برخی و از جمله 
رئیس جمهور سابق کشورمان 
از بندهــای این قرارداد انتقاد 
کرد. محمــود احمدی نژاد در 
این  تند،  موضع گیــری  یک 
برنامه را یک قــرارداد »دور از 
چشم ملت« خواند و گفت: »هر قراردادی که 
پنهانی و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده 
ملت ایران با طرف های خارجی منعقد شود 
و برخالف منافع کشور و ملت باشد، معتبر 
نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد 
شناخت«. پس از این اظهارنظر گمانه زنی ها 
و موضع گیری های بسیاری درباره این مسئله 
گفته و نوشته شد که در نوع خود عجیب بود.

 تأثیر منفی نزاع های سیاسی »
بر منافع ملی

شاید کمتر کشوری همانند ایران پیدا شود 
که نزاع های حزبی و حتی شــخصی آن بر 
عرصه کالن سیاست داخلی و خارجی اثرگذار 
باشد. چنین وضعیتی موجب شده است که 
راهبرد و برنامه بلندمدتی برای کشور تدوین 
نشود و اگر هم تدوین شــد، به سرانجامی 
نرســد. واقعیت آن است که حوزه سیاست 
خارجی و منافع ملی جای رقابت های حزبی 
نیست. گســترش روابط همه جانبه با چین 
که امروز در جایگاه دومین اقتصاد قدرتمند 
جهانی ظاهر شده و به سرعت در حال پشت 
سر گذاشتن آمریکاســت مسلماً ضروری و 

مهم اســت همان  گونه که توسعه روابط با 
دیگر کشورها به ویژه همسایگان در هنگامه 
دشــمنی غرب ضروری به نظر می رسد. با 
وجود این نگرانی مردم و دلسوزان هم در این 

رابطه باید مورد توجه قرار گیرد.

توافق ایران و چین عجیب است؟»
بــا وجود انتقادهای روزهای اخیر از ســوی 
طیف های مختلف سیاسی داخلی و خارجی 
نسبت به انتشار خبر مربوط به انعقاد توافق 
25 ســاله بین ایران و چین کــه هر کدام 
خواســته ها و دالیل خاص خود را دارند، اما 
با در نظر گرفتن مجموعه سوابق روابط بین 
دو کشور، ظرفیت های مکمل اقتصادی  ایران 
و چین و روندها و تحــوالت جهانی، انعقاد 
چنین موافقت نامه ای بین دو کشور نه  تنها 
امر عجیبی نیســت بلکه شاید می توانست 

بسیار زودتر از این، اتفاق بیفتد.
در دوره 40 ســال حیات جمهوری اسالمی 
ایران که دو ســالی هســت گام دوم آن را 
تجربه می کنیم، روابط ایران و چین همواره 
از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار بوده است 
و این اهمیت، صرفاً مختص ایران نیســت. 

نگاهی به اقتصاد چین در دو دهه گذشــته 
نشــان می دهد این کشــور در این حوزه با 
سرعتی باال عمل کرده و اقتصاد غول آسای 
آن از چنان ظرفیــت و توانمندی برخوردار 
شــده که به رشد و توسعه اقتصادهای دیگر 
کشورها کمک کرده است. این اتفاق موجب 
شده تا این توانمندی اقتصادی به عنوان برگ 
برنده ای برای تمایل بسیاری از کشورها جهت 
برقراری روابط با آن تبدیل شود. در حالی  که 
مایکل روبین، کارشناس آمریکایی مؤسسه 
»امریکن اینترپرایز« در آخرین گزارش خود 
که در وب سایت نشــنال اینترست منتشر 
شــده درباره گرایش و چرخش کشورهای 
عرب خلیج فارس به عنوان متحدان دیرین 
واشنگتن به  سوی چین به مقامات کاخ سفید 
هشدار می دهد؛ نباید عدم اطالع از جزئیات 
این توافق دلیلی باشــد بر اینکه ضرورت و 

اهمیت چنین توافقی را زیر سؤال ببریم.

نگاه به شرق ضرورت یا از روی اجبار؟»
یک تحلیلگر مســائل بین الملل در این 
 بــاره می گوید: »در بحــث رابطه با چین 
باید یک واقعیــت را مدنظر قرار دهیم و 

این واقعیت هم موقعیت کنونی تحریمی 
ایران است. از ســوی دیگر پاسخ به این 
پرسش مهم است که راهبرد نگاه به شرق 
که از دولت هاشمی رفسنجانی به صورت 
مقطعی و هر از چند گاهی مطرح شد چه 
سرنوشتی پیدا کرد؟« پیرمحمد مالزهی 
ادامه می دهد: »با نگاه به نوع راهبرد ایران 
در قبال شرق این نکته آشکار است که هر 
گاه کشورمان زیر فشار غرب قرار گرفته 
بــه ناچار و نــه از روی انتخاب، به چین 
نظر کرده است. در واقع سیاستمداران ما 
چین و روسیه را به عنوان مفری از فشار 
غرب یافته اند و نه چیزی بیشتر. مالزهی 
تصریح می کند: »علــت این رویکرد هم 
به دوگانگی در ســاختار سیاسی و حتی 
افکار عمومی در نوع نگاه به شرق و غرب 
بازمی گــردد. یک نگاه عمده در ســطح 
حاکمیتی و مردمی آن است که می گوید 
مصلحت ما در آن است به چین به عنوان 
ابرقدرت احتمالی آینده نزدیک شــده و 
مناســبات خود را هر چه بیشتر توسعه 
دهیم. به اعتقاد این افــراد از هم اکنون 
باید جهت گیری سیاســت خارجی ما به 
سمت شرق متمایل شــود؛ اما نگاه دوم 
هنوز دل در گرو غرب داشــته و غرب را 
سرزمین آمال و آرزوهای خود می بینند«. 
این تحلیلگر مســائل بین الملل این دو 
نوع رویکــرد کاماًل مجــزا را در تضاد با 
منافع ملی دانسته و می افزاید: »اظهارات 
جناح بندی های  از  فــارغ  احمدی نــژاد 
سیاسی فی النفسه چیز بدی نیست. پکن 
در شدیدترین دوران تحریم همپا و همیار 
ما بود و ما نباید این کمک ها را فراموش 
کنیم. با وجود این در موضوع قراردادهای 
کالن بــا هر طرف خارجــی نباید هیچ  
گونه مسامحه ای صورت گیرد«. مالزهی 
با اشاره به ناخشــنودی حتمی غرب از 
توسعه روابط ایران با دنیای خارج به ویژه 
چین تصریــح می کند: »غــرب چین را 
رقیب اقتصادی خود می داند و از ســوی 
دیگر با سیاســت های کشورمان مشکل 
اساسی دارد. در این شرایط طبیعی است 
که غــرب و به  ویژه آمریــکا از هر گونه 
توســعه روابط بین تهران و پکن ناراضی 
بوده و با بســیج بوق های رسانه ای خود 
در تالش برای اثرگذاری بر افکار عمومی 
ما در راستای تخریب این همکاری های 
باشــند. اگرچــه باید اصل مهــم قانون 
اساسی درباره شفاف بودن توافق نامه های 
بین المللی رعایت شــده و مسلماً دولت 
در مراحل تکمیلی تــر، اطالعات کاملی 
در ایــن  بــاره ارائه خواهــد داد اما باید 
حواسمان باشــد که در دام دسیسه های 
دشمنان نیفتاده و راه تأمین منافع ملی 
خود را به جد دنبال کنیم«. همان طور که 
اشاره شد، رابطه با چین باید شفاف، متوازن و 
عزتمندانه باشد، اما بازی آمریکا و غرب گرایان 
را در تخریب و تضعیف اصل آن نباید خورد. 

قدس ریشه های مخالفت غرب گرایان با سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین را بررسی می کند

راهزنان »جاده ابریشم«

آقای روحانی از ریاست جمهوری تغییر کاربری داده و با آمدن کرونا پزشک شدند! رئیس س
بانک مرکزی هم به جای تنظیم قیمت ارز با سازمان ثبت اسناد و احوال کشور عهد اخوت 
بسته و در تعویض کارت های ملی و شناسنامه مراجعین به او یاری می رساند، همچنین وزیر 
نفت در مورد قیمت دالر نظر می دهد و وزیر اقتصاد هم از اقتصاد و معیشــت مردم بی خبر 

است! از این انتخابی که کردیم خدایا به درگاه تو توبه می کنیم. 09370005856
لطفاً صدای مردم را حذف کنید، صدای مردمی که هیچ گاه شنیده نمی شود در این چند س

سال چیزی شبیه توهین به مخاطب است و اگر بنده اشتباه می فرمایم قسمتی را بگذارید به 
نام صدای مردم در این موارد شنیده شد تا امثال بنده از اشتباه در بیایند. 09150001083

طرح ســؤال از روحانی هم با خنده توهین آمیزش تمام میشــه و هیچ آبی گرم نمیشه. س
 09350001263

اسرائیل با گزافه گویی می خواهد تمرکز ایران را از آمریکا به سوی خودش جلب کند؛ چون س
حیات امثال او به حیات ارباب است.09150009278 

آمــوزش و پــرورش ســرایدار و خدمتگزار را بــا حقوق کم نمی بیند، مهــم دیگرانند. س
09150006281

با بی کفایتی مسئوالن قیمت خانه ها روز به روز باال می رود چهار تا مسئول درست حسابی س
از کشور های دیگر بگیرید تا کشور را اداره کنند!. 09350005207

 یارانه من را از شهریور قطع کردند، می گویند شما جزو سه دهک درآمدی باالی جامعه س
هستید، خانه در پایین شهر، مغازه اجاره ای، پس کسی که باالی شهر زندگی می کند و فالن 

تومان درآمد دارد، دهک چندم جامعه است؟ 09150006191

 بازی شیطنت  آمیز غرب ©
در میدان روابط تهران و پکن

هر نوع قرارداد خارجی کشورمان با دولت های بیگانه به ویژه از نوع بلندمدت طبیعتاً باید 
مراحل قانونی خود را طی کند و از جمله مراحل آن هم طبق قانون اساسی بررسی آن در 
مجلس شورای اسالمی و دریافت تأییدیه نهایی توسط شورای نگهبان است. اصل ۷۷ و 
125 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در این  باره می گوید: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، 
موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین پیمان های مربوط به 
اتحادیه بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد. این اصل کلی در مورد 
تمام قراردادهای بین المللی کشورمان است و کسی در این مورد تردیدی ندارد. با وجود 
این، بازی رسانه ای دشمن آمریکایی علیه توافق نامه همکاری راهبردی 25 ساله ایران و 

چین و همراهی غرب گرایان داخلی با این موضوع، جای پرسش های بسیاری دارد.
فارغ از این بازی دروغین و مسموم دشمن غربی، حقیقت آن است که در بحث قرارداد 
راهبردی ایران با چین باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد؛ نخست موقعیتی است که 
ایران در آن قرار دارد. ما در حالی وارد امضای توافق نامه راهبردی با چین شده ایم که تحت 
شــدیدترین تحریم های دنیای غرب به سردمداری کاخ سفید قرار داریم و این در حالی 
است که طرف مقابل هم طبیعتاً برای رابطه با ما در چنین شرایطی، معذوریت های خاص 
خود را دارد. در شرایطی که بسیاری از کشورها به واسطه ترس از تحریم آمریکا حتی از 
پرداخت پول نفت ما خودداری کرده اند همکاری پکن با تهران قابل  تحسین است. نکته 
دیگر که باید به آن توجه داشــت این است که در حال حاضر رئیس جمهوری در ایاالت 
 متحده روی کار اســت که هدفش ضربه زدن به تهران و پکن از هر راه ممکن و بالتبع 
ایجاد کارشکنی در انعقاد این قرارداد است. در شرایط کنونی سایر قدرت های غربی با باز 
شدن هر گونه منفذ تنفس برای جمهوری اسالمی مخالف هستند و تالش خود را برای 
ایجاد ممانعت و کارشــکنی در انعقاد این قرارداد به کار خواهند بست. آمریکا اکنون در 
موقعیتی است که مهار دو طرف قرارداد برای آن مهم است. این موضوع برای کاخ سفید 
بسیار مهم و حیاتی است؛ کشوری که گفته می شود به  احتمال  زیاد در دو دهه آینده از 
نظر اقتصادی ایاالت  متحده را پشت سر خواهد گذاشت. تحت این شرایط مسلم است که 
هر گونه نزدیکی تهران و پکن با واکنش منفی غرب مواجه شده و سنگ اندازی در مسیر 

همکاری های دو طرف وجود داشته باشد.
با وجود این به نظر نمی رسد قراردادی با چین به امضا برسد، بدون آنکه از فیلترهای 
امنیتی گذر کرده باشد و این قرارداد چند سالی می شود در نهادهای حکومتی سبک 
و سنگین شده است. طبیعتاً این مباحث در شورای عالی امنیت ملی هم مطرح  شده، 
امــا اینکه در چه مراحلی دولت بخواهد این مباحث را علنی و جزئیات آن را مطرح 
کند، مشــخص نیست. آنچه باید دیده شود آن است که این قرارداد هنوز به مراحل 
پایانی نرسیده و ما باید برای به ثمر رسیدن آن کمی صبر کنیم و آن گاه به تحلیل 

ابعاد آن بپردازیم.
اما در شــرایط کنونی دولت باید چند جنبه مهم را در نحوه  اقناع افکار عمومی درباره 
همکاری با چین مد نظر قرار دهد. برخی منتقدان به  ویژه آن ها که خســارت برجام را 
حس کرده اند می توانند به دولت در بحث مذاکره ایراد وارد کنند. با این  حال این گروه که 
اصل نگاه به شرق را کامالً مهم، مثبت و راهبردی می دانند، در صورت اقناع کامالً با دولت 
همراه خواهند شد. در سوی مقابل، غرب گرایان احتماالً کمپین های چشم بسته ای علیه 
دولت و به عبارت درست تر، علیه راهبرد نگاه به شرق، ایجاد خواهند کرد. اگر دولت از این 
مخالفت های غیب گویانه و مغرضانه بترسد، باز هم وقت را در توسعه دیپلماسی از دست 
خواهد داد. ولی در نهایت به نظر می رسد شیطنت غربی ها برای سر درآوردن از این طرح 
و احیاناً تالش برای به هم خوردن چنین برنامه راهبردی مهمی میان ایران و چین موجب 
شده است تا دروغ هایی را به سند نسبت دهند و متأسفانه برخی در داخل ایران نیز در دام 
این نقشه افتادند اما تهران فارغ از این جوسازی ها، باید مسیر خود را رفته و تأمین منافع 

ملی خود را در اولویت قرار دهد.

روحانی در جلسه هیئت دولت:

اعتراف می کنم در بخش مسکن عقب ماندگی داشته ایم©
سیاســت: حجت االســالم والمسلمین 
حســن روحانی در جلســه هیئت دولت 
گفت: تصمیم های مهمی درباره مســکن، 
بورس و ارز اتخاذ کرده ایم. اعتراف می کنم 
عقب ماندگی در مســکن داشته ایم و دلیل 
آن ایــن بود که برخی طرح های ما اجرایی 
نشد. گرفتار بودیم که مسکن ناتمام و بدون 
خدمات را به جایی برســانیم بنابراین دچار عقب ماندگی شدیم اما 250 هزار هکتار 
زمین اطراف شــهرها و روستاها به وزارت راه اختصاص داده شد که به زودی به یک 
میلیون هکتار می رسد تا زمین مورد نیاز را تهیه کنیم و وزارت راه بتواند شهرک ها را 
طراحی کند و 300هزار نفری که پول در بانک گذاشته اند به عنوان مسکن یکم، تهیه 
مسکن آن ها در اولویت باشد. مستأجران هم در اولویت هستند. نام نویسی و... در سامانه 
وزارت راه انجام شده و اولویت دارها مشخص شده اند. روحانی بیان کرد: بورس باید با 
استحکام راه خود را ادامه دهد. مردم به بورس و دولت اعتماد کرده اند و همه مسئول 
هستیم تا از اموال مردم حفاظت کنیم و باید عرضه اولیه را زیاد کنیم. وی خاطرنشان 
کرد: سهام شناور عرضه می شود، شرکت ها هم باید سهام خود را عرضه کنند. شاهد 
اســتحکام بورس خواهیم بود. 30درصد دیگر سهام عدالت برای عید غدیر و بخشی 

دیگر هم برای 22 بهمن آزاد می شود.

توافق ایران و سوریه در زمینه همکاری های نظامی و امنیتی 

ایران سامانه  های پدافند هوایی سوریه را تقویت می کند©
فارس: پایگاه خبری شــبکه »المیادین« گزارش داد »علی ایوب« وزیر دفاع ســوریه 
و »محمد باقری« رئیس ســتاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در 
زمینه گسترش   همکاری های نظامی توافق امضا کردند. به گزارش المیادین، این توافق 
بر گسترش همکاری های نظامی و امنیتی در زمینه  فعالیت نیروهای مسلح و ادامه 
هماهنگی ها تأکید دارد. خبرنگار المیادین در این خصوص گزارش داد در گفت و گوی 
دو طرف اوضاع سوریه و ضرورت خروج نیروهای بیگانه ای که به صورت غیرقانونی وارد 

این کشور شدند را مورد بررسی قرار دادند. 
علی ایوب در این خصوص گفت: »اگر دولت آمریکا می توانســت ایران، ســوریه و محور 
مقاومت را به زانو دربیاورد یک لحظه درنگ نمی کرد«. ایوب در ادامه گفت: »هر چه هزینه 
پایداری باالتر برود با این حال، کمتر از هزینه تســلیم شدن است«. در مقابل، سرلشکر 
باقری گفت: »سامانه  های پدافند هوایی سوریه را در راستای تحکیم همکاری های نظامی 
میان دو کشور، تقویت خواهیم کرد«.  سرلشکر باقری همچنین افزود:  »ترکیه کمی در 
اجرای تعهدات خود در قبال تفاهم های صورت گرفته در آســتانه مبنی بر خارج کردن 
گرو ه های  تروریســتی از سوریه تأخیر داشته است«. محمد باقری تصریح کرد: »ترکیه 
باید بداند که حل هر گونه از مشکالت امنیتی اش از طریق مذاکره و ایجاد تفاهم با طرف 

سوری صورت می گیرد و نه از طریق حضور نظامی در خاک سوریه«.

ماسک می زنم، پس هستم©
ایــن هفته آمــار قربانیــان کرونــا به طور 
فاجعه آمیــزی افزایش یافــت و رکورد 200 
قربانی در روز سه شــنبه ثبت شد! رکوردی 
که از آغاز شیوع کرونا در ایران بی سابقه بود. 
نمودار ابتالی روزانه هم روزهاست که از عدد 
2هزار و 500 کمتر نمی شــود. این در حالی 
اســت که پیش  از این، رقم روزانه 30 فوتی 
در کشور ثبت شــد و نوید شکست کرونا را 
می داد. واگویه های غم انگیز وزیر بهداشت از 
هشدارهای قبلی و بی توجهی به آن ها بیانگر 
عمق فاجعه اســت. نمکی گفتــه بود که در 
مصاف با این ویــروس خطرناک و غیرقابل 
 پیش بینی ممکن است با یک سهل انگاری و 
تصمیم غلط ضربه  فنی شویم و انگار به ضربه 

 فنی شدن نزدیک می شویم!
متأســفانه با حساســیت زدایی از کرونا و 
رفع محدودیت ها، مراســم عزا و عروســی 
برپا شــد و با عــدم رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی مجالــس عــزاداری زنجیره ای 
امتداد یافت و عروســی ها و مجالس شادی 
منجر به زنجیره ای از مراســم ترحیم شد. 
خانواده هایی برای تفریح و حتی زیارت بار 
سفر بستند اما در بازگشت در سوگ عزیزان 
خــود نشســتند. در این میــان نمی توان 
برخی مســئوالن را نیز در رفع زودهنگام 
محدودیت ها شــماتت نکرد و البته شــاید 
آن ها هم گریزی جز این تصمیم نداشتند. 
در مواردی فشارهای مردمی و در مواردی 
دیگر الزام هــای اجتماعی و اقتصادی، رفع 
محدودیت هــا را اجتناب ناپذیر می کرد؛ اما 
شــاید مســئوالن باید با احتیاط بیشتری 

تصمیم می گرفتند.
به  هر حال امروز با وضعیت بســیار تأسفباری 
مواجه هستیم؛ منحنی قربانیان در حال افزایش 
است و ابتالی روزانه در وضعیت نامطلوبی است .

حاال دیگر همه نگاه ها به مردم است و اینکه ما 
چقدر به خودمان رحم می کنیم. شاید وضعیت 
اقتصادی، گرانی سرسام آور و بدون مهار امکان 
محدودیت مجدد فعالیت های اقتصادی را برای 
دولت فراهم نکند. کادر درمان خســته است و 
بیمارستان ها اغلب پر از بیماران کرونایی است. 
رفتار ویروس تغییر کــرده و حمله خود را به 
ســوی جوانان آغاز کرده است. عالیم بیماری 
نیز متفاوت و غیرمحســوس شــده است. در 
چنین شرایطی هر یک از آحاد جامعه باید برای 
حفاظت از جان خــود و صیانت از جان دیگر 
هموطنان احساس مسئولیت کند. اکنون دیگر 
مرز استفاده یا عدم استفاده از ماسک مرز مرگ 

و زندگی است.
ماســک زدن و رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
نخستین گام است. پرهیز از سفر و بازارگردی، 
پایان دادن به مراسم عزا و عروسی و اجتماعات، 
رعایت اصول بهداشتی در ادارات، بانک ها، بازار 
و مراکز پرتردد یک اجبار است نه یک انتخاب! 
هیچ بهانه ای برای عبور از پروتکل های بهداشتی 

نمی تواند از هیچ فردی پذیرفته باشد.
در چنین وضعیتــی نمی تــوان از بی انصافی 
سوداگران بازار و بی تفاوتی مسئوالن یاد نکرد 
که همزمان با گرانی های لجام گسیخته، حتی به 
جان مردم هم رحم نمی کنند و طی چند روز 
گذشته- پس از اجباری شدن ماسک- قیمت 
ماسک تقریباً به دو برابر افزایش  یافته است. این 
یعنی اینکه عده ای حاضرند به قیمت جان مردم 

حساب های بانکی خود را پر کنند.
در مواجهــه با ویــروس وحشــی و غیرقابل 
 پیش بینی کرونا مردم تنها یک انتخاب دارند؛ 

رعایت فردی اصول بهداشتی؛ فقط همین!
شاید فاجعه بارترین نگرش آن است که مرگ را 
فقط برای همسایه بدانیم و تصور کنیم کرونا به 
سراغ ما نمی آید. باور کنیم: کرونا از آنچه تصور 

می کنیم به ما نزدیک تر است!

اعتراض »زم« به حکم اعدام©

سیاست: دبیر دریابیگی بلوردی، وکیل مدافع 
روح اهلل زم عنوان کرد: ما نسبت به رأی دادگاه 
اعتــراض کرده ایم و در حال حاضر اطالعی از 
اینکه پرونده به دیوان عالی کشور رفته  است 
یا خیر ندارم؛ چرا کــه دادگاه باید پرونده را 
به دیوان عالی کشــور ارسال کند. 10 تیرماه 
بود که ســخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم 
اعدام بــرای روح اهلل زم خبر داد و گفت: این 
حکم در موعد مقرر صادر شد و دادگاه حکم 
خود را مبنی بر محکومیــت زم صادر کرده 
اما حکم بدوی اســت. اسماعیلی گفت: برای 
روح اهلل زم به لحــاظ موارد اتهامی متعدد در 
نهایت به مصداق افساد فی االرض حکم اعدام 
صادر شده است. اسماعیلی با اشاره به اینکه 
این متهم به حبس هم محکوم شــده است، 
گفت: البته این حکم غیر قطعی اســت و اگر 
فرجام خواهی شود پرونده به دیوان عالی کشور 

خواهد رفت و مورد بررسی قرار می گیرد.
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یادداشت روز

 امیر تفرشی/ تحلیلگر حوزه سیاست خارجی

 سیاست/ مینا افرازه   نمایندگان در ابتدای نشست علنی 
دیروز مجلس به رأی گیری مخفــی درباره اعتبارنامه غالمرضا 
تاجگردون، منتخب مردم گچساران در مجلس پرداختند که بر 
این اساس اعتبارنامه وی با 128 رأی مخالف از مجموع 251 رأی 

مأخوذه تصویب نشد.
البته نمایندگان پیش از آن حدود یک ســاعت درباره بررسی 
اعتبارنامه این نماینده جنجالی نشســت غیرعلنی داشــتند و 
مخالفان دالیل مخالفت خود را با تأیید اعتبارنامه مطرح کردند. 
همچنین تاجگردون نیز روز گذشته که روز سرنوشت سازی برای 
حضور یا عدم حضور وی در مجلس بود به دفاعیات خود پرداخت 
اما نتیجه رأی گیری نشــان داد که نتوانسته از پس مخالفان و 
مستندات آنان بربیاید و همکاران خود را برای ادامه حضورش در 
مجلس قانع کند. تاجگردون همچنین پس از رد اعتبارنامه اش 
در پستی اینستاگرامی نوشت: »مجلس رأی اعتماد به اعتبارنامه... 
داد ... نداد ... تمام و آنچه حجت بود ادا شــد. مردم خونسردی 

خود را حفظ کنند«.

تجربه ای بی تکرار در 11 دوره مجلس»
اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون به دلیل اقدام های شائبه دار مالی، 
سوءاستفاده از موقعیت نمایندگی و رانت و تخلف تحصیلی، از 
ســوی 9 نفر از نمایندگان به جریان افتاد و در ادامه مسیری را 
طی کــرد که در 11 دوره مجلس چنین تجربه ای در خصوص 

رسیدگی به اعتبارنامه هیچ نماینده ای رخ نداده بود.
گرچه بر اســاس قوانین مجلس و با رأی نمایندگان، بررســی 
اعتبارنامه تاجگردون به کمیسیون تحقیق ارجاع شد و کمیسیون 
نیز درنهایت در گزارشی از تأیید اعتبارنامه وی خبر داد، اما خود 
تاجگردون نیز در مصاحبه ای هم راستا با ادعای برخی مخالفان 
خود مبنی بر نداشــتن مدرک دکترا اعتراف کرد. موضوعی که 
مخالفــان اعتبارنامه وی معتقد بودند تاجگردون پیش از این با 
طرح ادعای دارا بودن مدرک دکترا در انتخابات مجلس شرکت 
کرده و در تبلیغات انتخاباتی نیز بارها از این عنوان برای پیروزی 

در رقابت بهره برده است.
وی در مصاحبه ای که با ســایت تابناک انجام داده، به صراحت 
گفته است: پس  از آنکه این مدرک را گرفتم به همراه چند تن 
از افراد که اینجا اسمشان را نمی برم، وزارت علوم اعالم کرد این 

مؤسسه از نظر ما فاقد ارزشیابی است و من هم پذیرفتم؛ بنابراین، 
در ماجرای نام نویسی در انتخابات و در فرم های شورای نگهبان 
هیچ  گاه عنوان دکتر ننوشته و در همه فرم ها نوشته ام که دارای 

مدرک فوق لیسانس هستم.

تخلف تحصیلی مشهود است»
این اظهارات تاجگردون در حالی است که به گفته معاون حقوقی 

و امور مجلس وزیر علوم، تخلف تحصیلی وی مشهود است.
حمیدرضا علومی یزدی در همین باره تصریح کرده که تناقض 
در مدرک تحصیلی تاجگردون مشــهود است به  گونه ای که در 
اسناد یک  بار گفته مدرک دکترای مدیریت و یک  بار دیگر گفته 
اســت مدرک دکترای اقتصاد دارد و این در حالی است که وی 
فوق لیســانس دارد. علیرضا زاکانی یکی از مخالفان سرسخت 
پرونده اعتبارنامه تاجگردون نیز در نشستی خبری در همین باره 
گفت: او منکر سوءاســتفاده از مدرک تحصیلی شده و این در 
حالی است که هم به صورت مکرر خود را دکتر معرفی و هم در 

تبلیغات و اسناد از این عنوان استفاده کرده است.
اما جدای از این موضوع، اقدام های مبهم مالی، سوءاســتفاده از 
موقعیت نمایندگی و دست بردن در بودجه های ساالنه موضوعی 

بود که از سوی مخالفان مطرح شد.

اسناد 200 صفحه ای مخالفان از تخلفات تاجگردون»
البته با اینکه کمیسیون تحقیق بر اعتبارنامه تاجگردون مهر تأیید 
زد اما از ســوی دیگر مخالفان نیز مستندات بسیاری را به این 
کمیسیون ارائه دادند. علیرضا زاکانی در این باره گفت: کمیسیون 

تحقیق به وظیفه خود عمل نکرد و ما حدود یک ساعت تیترهای 
مفسده های آقای تاجگردون را بیان کردیم و اسنادمان که بیش 
از 200 صفحه بود را به کمیسیون تقدیم کردیم. ما ده ها ساعت 
وقت گذاشتیم اسناد را به هم پیوست کردیم و اسناد باید توضیح 
داده می شد. بنده خودم در گذشته عضو این کمیسیون بوده ام 
اما کمیسیون تحقیق اصالً این  گونه برخورد نمی کرد که امسال 
برخورد کرد. هر چه ما اصرار کردیم که می خواهیم بیاییم توضیح 
دهیم و حداقل پنج ســاعت به ما فرصت دهید تا ابعاد مختلف 
اسناد را با حضور خود آقای تاجگردون توضیح دهیم، که امکان 
فراهم نشــد. با وجود این، تاجگردون و برخی حامیان وی نیز 
بیکار ننشستند و ســعی کردند با تهدید، تبلیغات منفی و نیز 
نسبت دادن برخی ادعاها به نمایندگان مخالف وی به مقابله با 

آنان بپردازند.

دستمال معترضان تمیز نیست!»
تاجگردون حتی در توییتی اظهار کرد: شاید من شیشه کثیف 
باشم ولی دستمال شما ]معترضان به اعتبارنامه اش[ تمیز نیست.

ایــن کنایه تاجگــردون درباره دســتمال کثیــف مخالفانش 
حاشیه های زیادی در پی داشت و قاعدتاً خواه یا ناخواه بر اذهان و 
اعتماد عمومی جامعه نسبت به مسئوالن و نیز نمایندگان خود در 
مجلس خدشه وارد می کرد و این هشدار را می داد که سطح فساد 
در بدنه مســئوالن تا چه حد گسترده است که هر کدام از آنان 
به تهدید افشاگری علیه دیگری می پردازد، بنابراین مخالفان هر 
کدام به نحوی تالش کردند درباره اقدام ها و نیز زندگی شخصی 

خود به روشنگری بپردازند.
البته سکوت تاجگردون پس از این تهدید توییتری اش، به نوعی 

می تواند حاکی از خالی بودن دستش در برابر مخالفان باشد.
مجلس یازدهــم در عرصه پــس دادن امتحان خــود درباره 
فسادستیزی، توانست با رأی منفی به اعتبارنامه تاجگردون گامی 
در این راستا بردارد و از سوی دیگر، این موضوع نیز نقطه پایانی 
بر حضور تاجگردون در مجلس باشد. با این حال به نظر می رسد 
تاجگردون در ابتدای مسیر پاسخگویی در برابر اقدام هایش قرار 
گرفته و پس از این قوه قضائیه باید به ادعا و مســتندات 200 
صفحه ای نمایندگان درباره این نماینده ســابق ورود و برخورد 

قاطع کند.
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واکنش دفتر رئیس جمهور و وزارت خارجه به شایعات
سیاســت: ســیدعباس موســوی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی در واکنش به حاشیه های سند 
جامع همکاری ایران و چین در توییتی 
نوشــت: »برنامــه همکاری های جامع 
ایران و چین، یک نقشــه راه روشن و 
ریل گذاری اصولی برای روابط دو کشور 
مهم در دنیای آینده اســت؛ جایی که 
چین به عنوان قدرت اول اقتصادی دنیا 
در آینده نزدیک و ایران به عنوان قدرت 
بزرگ منطقه غرب آســیا، می توانند با 
روابطی مکمل و مستقل از قدرت های 
سنتی و سلطه گر غربی، ضمن تأمین 
منافع مشــترک، در برابر فشار قلدرها 
ایســتادگی کنند«. وی افــزود: »نه از 
واگــذاری جزایر ایرانی خبری اســت 
و نــه حضور نیروی نظامی و نه ســایر 
موهومات! شــگرد کهنه دروغ پردازی 

و انتشــار اطالعات غلط برای دریافت 
جزئیات و اطالعات صحیح که توســط 
دشمنان منافع دو ملت به جد پیگیری 

می شود، راه به جایی نخواهد برد«.
همچنین محمود واعظی، رئیس دفتر 
رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت 
دولت در مــورد انتقادها به قرارداد 25 
ســاله ایران و چین گفت: خط تخریب 
روابط ایران و چین از رسانه های خارج 

آغاز شده است.
وی با تأکید بر اینکه ســند میان ایران 
و چین تعهدی به آن معنا ندارد، اظهار 
کرد:  هیچ کار پنهانی نیســت، اما یک 
خطــی را اول رســانه های خارجی به 
عنوان تخریــب روابط ایــران و چین 
شروع کردند و متأسفانه در داخل کشور 
هم برخــی از افرادی که دنبال فرصت 

می گردند تا نام خود را مطرح کنند.



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

نخستین جلسه کارگروه وقف و نذر حرم مطهر رضوی با موضوع نذر رسانه   آستان: نخستین جلسه کارگروه وقف و نذر حرم مطهر رضوی با حضور مرکز وقف و نذر دانشگاه علوم اسالمی رضوی، 
نمایندگان مدیریت های نذورات و موقوفات حرم رضوی و نماینده مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس با موضوع وقف و نذر رسانه رضوی برگزار شد.در این جلسه ضمن تبیین سرفصل های وقف و نذر رسانه رضوی 

در موضوعات تولید، انتشارو... مقرر شد مدیریت های نذورات و موقوفات حرم مطهر رضوی با مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی مشارکت و همکاری داشته باشند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r نگاهی به فعالیت های واحد افکارسنجی آستان قدس رضوی در دهه کرامت

انجام 7هزارمصاحبه با زائران توسط خادمیاران ©
آســتان: تمام فعالیت های آســتان 
قدس رضوی در تمام طول سال دارای 
مخاطبان میلیونی است، اما در برخی 
ایام تعداد مخاطبــان برنامه های حرم 
مطهر و آستان قدس رضوی به صورت 

چشمگیری افزایش می یابد.
دهــه کرامت نیــز به عنــوان یکی از 

شاخص ترین ایام سال به صورت بسیار فشرده چندین برنامه کلیدی و با اهمیت 
را در حال اجرا دارد. بر همین مبنا مرکز افکارسنجی آستان قدس رضوی با هدف 
سنجش بازخورد فعالیت ها و استخراج نظرات مخاطبان، اقدام به برنامه ریزی و 
اجرای سلسله افکارسنجی هایی در این ایام کرده است؛ در این گزارش به اهم این 

فعالیت ها اشاره شده است.
در مجموع هفت افکارسنجی که دو مورد آن به عنوان موارد شاخص و راهبردی 
تعریف شده)جشن شکوه رضوان و فضاآرایی حرم مطهر رضوی( و همچنین طرح 
ابتکاری دریافت پیشنهادها و انتقادهای مردمی به صورت چهره به چهره داخل 
صحن ها در حرم مطهر انجام گرفت. این افکارسنجی ها به صورت مصاحبه تلفنی 
و حضوری و با توان خادمیاری در ســه نوبت انجام شد. در این ایام حدود 7هزار 

مصاحبه با بهره گیری از ظرفیت توان خادمیاری انجام شده است.
نظرسنجی ارزیابی مراسم جشن شکوه رضوان حرم مطهر در دهه کرامت: برنامه 
»جشن شکوه رضوان« به عنوان یکی از برنامه های فرهنگی شاخص دهه کرامت 
در حرم مطهر امام رضا)ع( به مدت 12 شب برنامه ریزی و در این ایام  اجرا شد. 
ســخنرانی در موضوعات مختلف یکی از برنامه های محوری این ویژه برنامه بود. 
مهم ترین هدف انجام نظرســنجی شناسایی نظرات شرکت کنندگان نسبت به 
بخش محتوایی و اجرایی مراسم بود. نظرسنجی از این مراسم در تمام 12 شب 

قبل و پس از نماز مغرب و عشا با توان خادمیاری انجام گرفت.
نظرسنجی ارزیابی فضاآرایی حرم مطهر در ایام دهه کرامت: »نقش بهشت« 
یــا همان فضا آرایــی حرم مطهر در دهــه کرامت یکی دیگــر از طرح های 
نظرسنجی مهم مرکز افکارسنجی بود. هدف از اجرای این طرح سنجش میزان 
رضایت زائران از گل آرایی، چراغانی، نورپردازی و...  در حرم مطهر است. این 
نظرسنجی از سوم تیرماه آغاز و تا 13 تیرماه در پنج صحن اصلی حرم با حجم 

نمونه یک هزار و 200 نفر انجام شد.
ســنجش عملکرد برنامه رادیو زیارت: به مناسب دهه کرامت، رادیو زیارت با 
استقرار در حرم مطهر رضوي به پخش روزانه یک ساعت برنامه مستقیم شامل 
سخنرانی، گفت وگو، بیان آداب زیارت، مسابقه و سایر برنامه های فرهنگی، در دو 
نوبت صبح و عصر پرداخت. در این راستا آنچه اهمیت دارد بازخورد این برنامه ها 
از ســوی مخاطب و آگاهی از میزان شــنیده شدن آن است تا بتوان با سنجش 
عملکرد این برنامه در حرم مطهر، به برنامه ریزی بهتر و مؤثرتر، در سال های آتی 
دست یافت. این نظرسنجی با هدف سنجش عملکرد برنامه رادیو زیارت آستان 
قدس رضوی ویژه دهه کرامت و حجم نمونه در این نظرسنجی 300 نفر در نظر 
گرفته شد و  نیروی خادمیار در دو شیفت صبح و بعدازظهر به صورت حضوری 

به گردآوری داده ها پرداختند.
نظرسنجی ســنجش عملکرد آســتان قدس رضوی در مبارزه با کرونا: این 
نظرســنجی با هدف بررسی عملکرد آســتان قدس رضوی در مبارزه با ویروس 
کرونا پس از بازگشایی و همچنین سنجش مفید بودن اقدام های انجام شده  در 
این خصوص انجام گرفت. حجم نمونه این نظرسنجی هزار نفر برآورد شد که به 

صورت حضوری و  تلفنی انجام شد.
بررسی نظر زائران در خصوص بازگشایی حرم مطهر: هدف از این نظرسنجی، 
بررســی دیدگاه زائران در خصوص بازگشایی حرم مطهر در ایام شیوع ویروس 

کرونا بود. 
شناسایی انتظارات زائران از آستان قدس رضوی در دهه کرامت: بدیهی است 
که دانســتن نظرات زائران درباره انتظارات از آستان قدس در سطح شهر، حرم 
مطهر و همچنین در رسانه های ملی عالوه بر اینکه شرایط خدمات رسانی بهتر را 
فراهم می کند، می تواند آگاهی بخش و راه گشای مسئوالن در تدوین و برنامه ریزی 

برنامه های آتی باشد.
 از همین رو نظرســنجی با هدف شناخت و آگاهی از انتظارات زائران از آستان 
قدس رضوی انجام شد؛ حجم نمونه این نظرسنجی هزار نفر در نظر گرفته شد و 
با مشارکت و همکاری نیروی خادمیار به شیوه حضوری و تلفنی داده ها گردآوری 
شــد. اطالعات این طرح از تاریخ 8 الی 15 تیرماه در دو شــیفت صبح و عصر 

جمع آوری  شد.

 برآورد برداشت 733 تن گندم ©
از مزارع سازمان کشاورزی و موقوفات چناران

آستان: مدیر سازمان کشاورزی و موقوفات چناران، زیرمجموعه شرکت کشاورزی 
رضوی گفت: پیش بینی می شود 733 تن گندم از مزارع این سازمان در سال جاری 
برداشت شود.حسین رفیعی گفت: سال گذشته نیز حدود 415 تن گندم از مزارع 
سازمان کشــاورزی و موقوفات چناران برداشت شد.وی ادامه داد: این سازمان در 
سال زراعی 99-98 بذور گندم را در مساحت 146/5هکتار کشت کرده که در این 
راستا از ارقام میهن، پیشگام و حیدری استفاده کرده است.مدیر سازمان کشاورزی 
و موقوفات چناران افزود: هریک از ارقام مذکور بر اساس تقدم و تأخر زمان کاشت 
و نزدیک شدن به پایان فصل کشت گندم در سطح مزارع کشاورزی سازمان دارای 
مزایای متعددی است که می توان مصرف آب کمتر، رسیدگی در زمان مطلوب با 
ظرفیت تولید باال و... را نام برد.وی درباره روش آبیاری این مزارع گفت: 11 هکتار از 
اراضی اختصاص داده شده به کشت گندم به روش بارانی)سنتر پیوت( و مابقی به 
روش غرقابی آبیاری شده است.رفیعی ادامه داد: سال زراعی گذشته نیز 10 هکتار 
گندم به روش بارانی آبیاری شده بود که امسال در مقایسه با سال گذشته، یک هکتار 
بیشتر بوده است.وی کاهش رشد علف های هرز، افزایش راندمان تولید در هکتار، 
کاهش قابل توجه در مصرف منابع آبی با توجه به بحران آب حاکم بر کشور، افزایش 
راندمان آبیاری تا 95 درصد و... را بخشی از مزیت های سیستم تحت فشار بارانی 
عنوان کرد.رفیعی درباره زمان برداشت این محصول گفت: با توجه به مرحله رشد 
و شرایط آب و هوایی، این محصول در دهه دوم تیر ماه آماده برداشت خواهد بود.

با  رضوی  قدس  آستان  تولیت  آستان:   
نظرات  نقطه  از  استفاده  در  اینکه  بیان 
افراد و بهره گیری از پیشنهادها، ایده ها و 
طرح های خوب هیچ ممیزی قائل نیستیم، 
آستان  همفکری  و  مشورت  دایره  گفت: 
قدس محدود به یک جریان یا افراد خاصی 

نخواهد بود.
حجت االسالم  والمسلمین احمد مروی در 
جلسه معارفه مدیر عالی حرم مطهر رضوی 
و رئیس جدید دفتر تولیت آســتان قدس 
رضوی، با اشاره به ابالغ ساختار جدید آستان 
قدس رضوی، توضیــح داد: در مطالعات و 
بررسی های فراوان و مشورت با صاحبنظران 
امر، تمامی مجموعه ها و بخش های کاری 
آســتان قدس رضوی در ذیل چهار بخش 
تخصصی شامل حرم مطهر، بنیاد بهره وری 
موقوفات، سازمان علمی و فرهنگی و بنیاد 
کرامت رضوی قرار گرفته است.وی با بیان 
اینکه در چارت جدید، مســئولیت اماکن 
متبرکه رضوی برعهده مدیریت عالی حرم 
مطهر خواهد بود، ابراز کرد: تمام بخش های 
درگیــر در حوزه حرم مطهــر زیر نظر این 
مدیریت ادامــه فعالیت خواهند داد.تولیت 
آســتان قدس رضوی همچنین با اشاره به 
بازنگری های انجام شده در هیئت های مدیره 
و شوراهای آستان قدس رضوی، اظهار کرد: 
تأکیــد ما بر حضور افــراد با تخصص های 
مختلف مــورد نیــاز در هیئت های  مدیره 
و شوراها بوده اســت، حوزه حرم مطهر با 
توجه به حضور انبوه زائران و گســتره فضا 
و تنوع خدمات، می طلبیــد که خود یک 
هیئت امنایی متشکل از افراد صاحبنظر و 
باتجربــه در حوزه های مختلف و مرتبط با 
امر زائر و زیارت داشته باشد که اعضای آن 
مشخص و منصوب شدند.وی با بیان اینکه 
شورای راهبردی موقوفات، شورای علمی و 
فرهنگی و هیئت  مدیره بنیاد کرامت رضوی 
از دیگر بخش هایی اســت که در ســاختار 
جدید تشکیل شده، عنوان کرد: دو هیئت 
امنای دانشــگاه علوم اسالمی رضوی، امام 
رضا)ع( و بیمارستان رضوی، براساس قانون 
در فعالیت های خود از خردجمعی بهره مند 

خواهند شد.

 خرد جمعی و کار کارشناسی»
 مبنای عمل آستان قدس رضوی

حجت االسالم  والمسلمین مروی با اشاره به 
تشکیل شورای راهبردی موقوفات، شورای 
علمــی و فرهنگی و هیئــت  مدیره بنیاد 
کرامت رضوی با تأکید بر اینکه تصمیم های 
کالن آستان قدس رضوی بر اساس خرد 
جمعی اتخاذ می شــود، تصریــح کرد: در 
تصمیم های اساســی، هیچ  گاه به صورت 

فردی تصمیم نگرفتــه  و با مجموعه های 
مختلف مشــورت کرده ایم و این شوراها و 
هیئت های امنا نیز بر اساس همین رویکرد 
و با هدف استفاده از ظرفیت های مختلف 

تشکیل شده است.
وی افزود: ســاختار جدید می تواند کار را 
تسهیل و تســریع و هم افزایی و همکاری 
میان بخشــی را ارتقا و نظارت را تسهیل 
کرده و از بروکراســی های دست و پاگیر 

اداری جلوگیری کند.
تولیت آســتان قدس رضوی، حرم مطهر 
رضوی را متعلق به همه انسان ها با هر نوع 
گرایش و سلیقه دانست و با بیان اینکه امام 
رضا)ع(، امام تمام بشریت است، افزود: افراد 
صاحبنظر، دغدغه مند و عالقه مند نسبت 
به دستگاه مقدس حضرت رضا)ع( بسیار 
هستند، اما با توجه به محدودیت ها تعداد 
مشخصی از افراد صاحبنظر و باتجربه در 
حوزه های مرتبط را انتخاب کردیم که این 
امر به معنای محدودیت دایره مشــورت و 

همفکری صرفاً با این افراد نخواهد بود.
وی افزود: هیچ  گاه خــود را تنها محدود 
به مشــورت با این شــوراها و هیئت های 
امنا نخواهیم کرد، هر کســی با هر سلیقه 
سیاســی و فکری، اگر ایده ای در خصوص 
حوزه های کاری آســتان قــدس رضوی 
داشت، از آن استقبال می کنیم و حقیقتاً 

خود را نیازمند مشورت می دانیم.
حجت االسالم  والمسلمین مروی با دعوت 
همگان به همفکــری و ارائه نظرات برای 
پیشبرد اهداف آســتان قدس و ارائه بهتر 
خدمات در حوزه هــای مختلف به زائران، 
گفت: در اســتفاده از نقطه نظرات افراد و 
بهره گیری از پیشنهادها، ایده ها و طرح ها 
هیچ ممیــزی قائل نیســتیم، از ایده ها و 
پیشــنهاد های خوب از طرف هر کســی 
استقبال می کنیم. وی عنوان کرد: آستان 

قدس رضوی متعلق به تمام مردم اســت، 
همه باید در اینجا احســاس کنند نقش و 
سهمی دارند، اینجا هیچ  کسی نباید خود 
را بیگانه ببیند بنابراین انتظار داریم مردم 
خادمــان خود را از طریق راه های ارتباطی 
مختلف بــه ویژه ســامانه 138 از نظرها، 
انتقادها و پیشنهادهای خود بهره مند سازند.

 جوان گرایی همراه با بهره گیری»
 از تجربیات پیشکسوتان

تولیت آســتان قدس رضوی اســتفاده از 
خرد جمعــی و کار کارشناســی را مبنای 
عمل آســتان قدس رضوی معرفی و عنوان 
کرد: از ابتدا در به کارگیری نیروهای جوان 
اهتمام ویژه داشــته و تاکنون نیز این گونه 
عمل کرده ایم و پس از این نیز همین رویه را 
خواهیم داشت؛ معتقدیم باید نسل جوان وارد 
عرصه شود اما این به معنای نادیده گرفتن 
تجربیات ارزشــمند پیشکســوتان نیست.

وی افزود: نیروی جــوان در کنار تجربیات 
پیشکسوتان می تواند منجر به نتیجه مطلوب 
شود و شــوراها و هیئت  های امنای جدید 
برای استفاده از دانش و تجربه افراد باسابقه، 
خبره و صاحبنظر تشــکیل  شــده  است.

 نواقص و مشکالت در حرم مطهر »
در کمترین زمان ممکن برطرف شود

حجت االسالم  والمسلمین مروی در بخش 
دیگری از ســخنان خود، مدیران آستان 
قدس رضوی را به نظارت و ارزیابی مستمر 
نحوه ارائه خدمت به زائران در حرم مطهر 
توصیه کرد و گفت: در حرم مطهر مسائل 
ریز و درشت بسیاری وجود دارد که باید به 
 طور مستمر رصد شوند، سامانه 138 یکی 
از راه های ارتباطی مردم با این دســتگاه 
نورانی اســت کــه می تواند بــه مدیریت 
حرم مطهر بســیار کمک کند، اما باید از 

برای رصد  تمام ظرفیت ها 
ضعف ها و مشکالت با هدف 
ارائه هــر چه بهتر خدمات 
به زائران استفاده کرد. وی 
افزود: برخی از گزارش ها و 
مشکالت نیاز به گردش کار 
و بودجه دارند، اما برخی را 
می تــوان در لحظه مرتفع 
کرد پس رفــع ایرادها در 
اماکن متبرکه در کمترین 

زمان ممکن باید مورد توجه باشد.
تولیت آســتان قدس رضوی بر هم افزایی 
و همکاری تمام بخش های آستان قدس 
رضــوی با مدیریت حــرم مطهر تأکید و 
عنوان کرد: مهم ترین رســالت آســتان 
قــدس رضــوی در حوزه هــای مختلف 
فرهنگی، اجتماعــی و اقتصادی توجه به 
مقولــه »زائر و زیارت« اســت و حتی این 
پاسخ به پرسش بســیاری از افراد نسبت 
بــه فعالیت های اقتصادی آســتان قدس 
اســت که اگر آستان قدس ورودی هم به 
حوزه های اقتصادی داشــته است با هدف 
تســهیلگری امر زیارت، خدمت شایسته 
به زائران امام رضا)ع( و حفظ و نگهداری 
بــارگاه نورانــی و ملکوتی بوده اســت.

صرفه جویی سرلوحه کارها باشد»
حجت االســالم  والمســلمین مــروی در 
بخش پایانی ســخنان خود بــر ضرورت 
»صرفه جویی« در تمام ارکان آستان قدس 
رضوی تأکید و عنوان کرد: در هزینه کردها 
باید کمال دقت و حساســیت را داشــته 
باشیم، این مجموعه با موقوفات و نذورات 
مردم شــکل  گرفته و امانتی در دســت 
ماست، بنابراین ضمن دقت در امانتداری 
باید مراقبت کافی در هزینه کردها داشت و 
صرفه جویی سرلوحه تمامی کارها قرار گیرد.

در استفاده از 
نقطه نظرات 

افراد و بهره گیری 
از پیشنهادها، 

ایده ها و طرح ها 
هیچ ممیزی قائل 

نیستیم

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی:  

دایره همفکری آستان قدس محدود به جریان خاصی نخواهد بود
توزیع 335 بسته غذایی ©

بین خانواده های محروم 
شهرستان مالرد

آستان: 335 بسته غذایی بین خانواده های 
محروم شهرستان مالرد توزیع شد.

335 سبد ارزاق هر کدام به ارزش 6 میلیون 
ریال بین خانواده های محروم شهرســتان 
مالرد توزیع شــد.همچنین در قالب طرح 
»مهمانی امام رضــا)ع(« 10 هزار وعده غذا 
توســط خادمیاران طبخ و بین خانواده های 
محروم شهر توزیع شد.توزیع نمک متبرک 
امــام رضا)ع( در 88 نانوایی برای پخت نان، 
اجرای طرح »آقا حســاب کردند« و تسویه 
حساب دفتری و بدهی نیازمندان به نیت امام 
هشتم و اجرای طرح »هر محله یک قربانی« 
در شهرستان مالرد از دیگر اقدام های کانون 

خدمت رضوی شهرستان مالرد است.

اهدای ۸۰ بسته تبرکی به ©
علمای اهل سنت کرمانشاه 

آســتان: دبیر کانون های خدمت رضوی 
اســتان کرمانشــاه از اهــدای 80 بســته 
تبرکی رضوی به علمای اهل سنت توسط 
خادمیاران رضوی در دهه کرامت در استان 
کرمانشاه خبر داد.سیدمحمدجعفر امامیان 
جلوه مودت و همدلی را یکی از برنامه های 
هر ســاله دهه کرامت عنوان کرد و گفت: 
خادمان بارگاه منور رضوی همه ســاله در 
راســتای تأکید بر مودت و اخوت با برادران 
اهل سنت کرمانشاه با مردم و علمای اهل 
ســنت دیدار کرده و وحدت و یکپارچگی 
مثال زدنی برادران شــیعه و اهل ســنت را 
به نمایش می گذارند.وی ادامــه داد: برای 
پیشگیری از ابتال و انتشــار ویروس کرونا 
برنامه ها و مراســمات در ســال جاری به 
صورت محدود و با رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی صورت گرفت و در همین راستا 
80 بسته تبرکی نفیس تقدیم علمای اهل 

سنت شد.

 اهدای ۱5۰ اثر قرآنی©
  به آستان مقدس رضوی 

توسط نویسنده کرمانی
آستان: یک نویسنده و مؤلف کرمانی بیش 
از 150 کتاب با موضوعات قرآنی، مذهبی 
و فرهنگی تألیفی خود را به آستان مقدس 

حضرت علی بن موسی الرضا)ع( اهدا کرد.
علی ابراهیمی فرسنگی، نویسنده و مؤلف 
کرمانی با 80 ســال ســن تاکنــون 150 
کتــاب با موضوعات مذهبی و قرآنی تألیف 
کــرده که این آثار را به صــورت رایگان در 
اختیار مساجد و نهادهای مختلف از قبیل 
سازمان بسیج، کمیته های انقالب اسالمی و 

مؤسسه های قرآنی قرار داده است.
علی ابراهیمی فرســنگی که ارادت ویژه ای 
به حضــرت ثامن الحجج علی بن موســی 
الرضا)ع( دارد تاکنــون از کتاب های تهیه 
شــده مبلغی افزون بر 150 میلیون تومان 
به آســتان قدس رضوی اهــدا کرده که از 
این رقم 130 میلیون تومان مســتقیماً به 
کتابخانه امام رضا)ع( مشــهد و حدود 20 
میلیون تومان به بنیاد کرامت استان کرمان 

اهدا کرده است.
او دارای مــدرک مهندســی الکترونیک از 

دانشگاهی در ایالت جورجیا آمریکاست.
نرم افزار ترجمه این 150 موضوع کتاب که 
برگرفته از آیات قرآن کریم، سخنان حضرت 
علی)ع( در نهج البالغه، ســخنان حضرت 
ســجاد)ع( در صحیفه ســجادیه و ســایر 
احادیث ائمه معصومین)ع( است به 24 زبان 
زنده دنیا تهیه شده و برای استفاده در سایت 

رسمی حج و اوقاف به انتشار درآمده است.

سامانه ۱۳۸؛ پل ارتباطی مردم و آستان قدس رضوی
 آستان  مجموعه آستان قدس رضوی با خدمات و حوزه های 
متفاوت و مختلف در گستره جغرافیایی وسیع، محل مراجعه خیل 
عظیمی از مخاطبان است.در سال 1397 با فراهم شدن مقدمات 
اولیه و مهم تر از همه رویکرد مردم مدارانه آستان قدس رضوی، 
گام مهمی در مرکز جامع ارتباطات مردمی این نهاد مقدس با 
طراحی ساز و کار مورد نیاز برای ایجاد سامانه ملی پاسخگویی 
آستان قدس رضوی به شــماره تلفن 138 برداشته شد. رکن 
اصلی اجرایی در این مرکز توجه به توان داخلی و بهره مندی از 
خادمیاران حرم مطهر است و در بخش پاسخگویی تلفنی حدود 
450 خادمیار مشغول به خدمت 24 ساعته در تمام ایام تعطیل 
و غیرتعطیل سال هســتند.از مهم ترین دوره های سپری شده 
برای سامانه ملی پاســخگویی آستان قدس رضوی، ایام دشوار 
محدودیت ها و بسته شدن درب های حرم مطهر رضوی به علت 

شیوع بیماری کرونا بود. در این ایام که امکان مراجعه حضوری 
به حرم مطهر و زیارت بــرای زائران و مجاوران حضرت ممکن 
نبود، تلفن ملی 138 به عنوان پلی فعال میان عاشقان حضرت 
رضا)ع( و آستان قدس رضوی عمل کرد و ضمن اطالع رسانی 
و ارائــه برخی خدمــات، راه ارتباط با حــرم مطهر رضوی بود. 

پاسخگویی شبانه روزی در دهه کرامت»
در دهه کرامت نیز که اقبال عمومی به این آســتان مقدس به 
برکت والدت با سعادت حضرت فاطمه معصومه)س( و حضرت 
علی بن موسی الرضا)ع( بیشتر است، تلفن ملی 138 به صورت 
شبانه روزی پاســخگو و پذیرای سؤال ها، پیشنهادها، انتقادها، 
نظرات و مسائل مطرح شده از سوی دلدادگان حضرت رضا)ع( 

از سراسر کشور بوده است.

پاسخگویی در کمترین زمان»
مجموع پیام های ثبت شــده در سامانه 138 یا همان »سپاس« 
دید مناســبی از نظرات مردم نسبت به آستان قدس رضوی و 
بازخوردهای اجتماعی خدمات ارائه شــده به مجموعه آستان 
قدس رضــوی ارائه کرده تا در کمترین زمان و به بهترین نحو 
نیازهای عمومی را با توجه به سیاست های ابالغی رهبر معظم 

انقالب پاسخگو باشند.
در صورتی که  مخاطب سؤالی داشته باشد، با اطالعاتی که در 
بانک اطالعاتی موجود در سامانه پاسخگویی ثبت شده است، 
بالفاصله توسط خادمیار، پاسخگویی صورت می پذیرد، در غیر 
این صورت پیام ثبت شده و به حوزه مربوط ارجاع داده می شود 
که پس از پاسخ حوزه، به صورت تلفنی به مخاطب اطالع داده 

می شود.

گزارش

سرزمین خورشید

خـــبر

جهش تولید
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی 
جه�ت برگ�زاری مناقصه عموم�ی دو مرحله ای خری�د کاال))خرید لوله پل�ی اتیلن دوجداره 
فاضالب�ی)از نوع کاروگیت ( و به قطر1000  میلی متر به هم�راه متعلقات مربوطه به مقدار 480 
متر مورد اس�تفاده در پروژه فاضالب ش�هر  گلبهار(( به شماره فراخوان 2099001446000039 
را از طریق س�امانه ت�دارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلی�ه مراحل برگزاری فراخوان 
ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اس�ناد اس�تعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه ، از طریق 
درگاه س�امانه تدارکات الکترونیک دولت )س�تاد( ب�ه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند .تاریخ انتش�ار 
فراخوان در س�امانه 1399/04/18 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری 
فرایند ارزیابی کیفی و ارس�ال دعوتنامه از طریق س�امانه س�تاد به مناقصه گران ارسال خواهد 

شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز چهار شنبه مورخ  1399/04/25

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز چهار شنبه مورخ 1399/05/08
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار : خراس�ان رضوی- مش�هد- بولوار وکی�ل آباد –ابتدای 

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

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

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم
» فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کاال «

اول .  ت 
وب��

ن

ای  منطقه  آب  سهامی  شرکت  تغییرات  آگهی 
به شماره  خراسان شمالی شرکت سهامی خاص 

ثبت 2529 و شناسه ملی 10860326899

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
 1396,11,15 مورخ  العاده  فوق  بطور 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت 
گردیدند:  انتخاب  ذیل  قرار  به  مدیره 
ملی  شماره  به  میعادی  علی  آقای   -
0638884276 از تاریخ صدور برای مدت 
اصلی هیئت مدیره  بعنوان عضو  »3« سال 

شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )903896(

,ع
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برگ سبز،سند کمپانی خودروی L90 مدل 1395 رنگ 
سفید شیری به ش���ماره انتظامی 976ل67 ایران 12  
شماره موتور 100019606RR131683 و شماره شاسی 
NAALSRALDGA249094 ب���ه مالکی���ت فری���دون 
نجاتی���ان مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
03
38
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی س���ند ال ایک���س م���دل 1390 
رن���گ س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 937ط76 ایران 
42  ش���ماره موتور 12490081078 و ش���ماره شاس���ی 
NAAC91CC7BF865851 ب���ه مالکیت علی خلیلی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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چ���ون آقای رمض���ان فرمانبر مال���ک  کامیون 911 
مدل 1355 به شماره انتضامی 495 ع 27 ایران 
42 و ش���ماره شاس���ی 14183089 و شماره موتور 
10008788 به علت فقدان س���ند تقاضای صدور 
س���ند المثنی نموده اس���ت ل���ذا چنانچه هر کس 
ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 
15 روز از تاریخ نش���ر آگهی با در دس���ت داشتن 
م���دارک کاف���ی  ب���ه دفتر ف���روش ش���رکت ایران 
خ���ودرو  دیزل واق���ع در ته���ران کیلومتر 8 جاده 

ساوه  مراجعه نماید

دی
قو

مف
هی 

آگ

کارت هوش���مند ن���اوگان خ���ودرو کامی���ون کش���نده 
سیس���تم HOWO ب���ه رنگ قرم���ز متالیک وش���ماره 
انتظامی 79 – 538 ع 17 وشماره کارت 2881373 
 LLZZCLHB95AO66366 شاس���ی  ش���ماره  وب���ه 
مفق���ود   WD6154705110706637موت���ور وش���ماره 

گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.)قزوین( ,ع
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سند کمپانی و برگ سبز و کارت موتور سیکلت آپاچی 
ب���ه رنگ س���فید صدفی م���دل 1388 به ش���ماره تنه 
 0E4G92199165 160 به ش���ماره موت���ورR8803160
مالکی���ت  ب���ه   61791-761 انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه 
مجتب���ی نظ���ری مفق���ود گردیده و از درج���ه اعتبار 

س���اقط می باش���د . ,ع
99
03
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت یک 
فقره مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع : 

 خری�د آب ژاول) تهی�ه ، حم�ل  و تحویل آب ژاول( به می�زان 1200 تن مع�ادل 1200000کیلوگرم مورد 
استفاده در شرکت هاي تبصره دو )سبزوار، نیشابور و تربت حیدریه( و امورهاي تربت جام، تایباد، فریمان، 
قوچان، گناباد، بجستان،کاشمر، خواف، رشتخوار، چناران، فیض¬ آباد، طرقبه و شاندیز فقط از تولیدکنندگان 
به ش�ماره فراخوان 2099001446000037 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، 
از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیک دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د 
والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 99/04/18 
می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی موضوع فوق الذکر پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال 

دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز  چهارشنبه مورخ 1399/04/25
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز   چهارشنبه مورخ 1399/05/08

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار : خراس�ان رضوی- مش�هد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  
تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس س�امانه س�تاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام 
: 85193768و 88969737

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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آب ارمغان آبادانی است ، آبادانی را بیشتر کنیم
وب��ت دوم» فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کاال«

ن پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

وی
ض

س ر
عک

ف/
ش با

فر
د 

می
: ح

س 
عک
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روزنامـه صبـح ایـران 4

یک صبح تا شب برف خانه مردم را انداختم   آن زمان ادیب نیشابوری برای تدریس از طالب شهریه می گرفت، برای همین گفته بودند کسانی که شهریه نداده اند نیایند. من می آمدم پشت در می نشستم تا از این طریق درس را یاد بگیرم. طلبه ها هم این را به ایشان اطالع داده بودند. مرحوم ادیب 
گفته بودند در را باز بگذارید. برای همین طلبه ها برای در امان بودن از سرما مجبور بودند دور والور جمع شوند و البته به ما هم که پشت در می نشستیم اعتراض کردند که شما چون پشت در می نشینید آقای ادیب گفته اند در را باز بگذارید و ما سرما می خوریم. بعد از آن ماجرا، لباس پوشیدم و یک پارو 

از رفتگری اجاره کردم به 5 قران. رفتم احمدآباد برف اندازی کنم. خالصه آن روز صبح تا شب را برای مردم برف انداختم و دست هایم تاول زد و حتی خونی شد. با پولی که کار کردم شهریه را پرداخت کردم و دوباره سر درس مرحوم ادیب که در اتاق سردر مدرسه خیرات خان برگزار می شد شرکت کردم. 

 مردم/ عباسعلی سپاهی یونسی   همه آن چیزی که 
دیده بودم فیلم کوتاهی بود که در آن ســید ســجاد 
رسولی، خبرنگار صدا و سیما با سید محمد سجادی، 
روحانی کوهنورد همراه شده بود تا کوه چینگ کالغ 
مشــهد را باال برود. فیلم مربوط به ســال پیش بود، 
یعنی 81 ســالگی آقای ســجادی و می شد سرحالی 
ایــن مرد را در فیلم به خوبی دید. دلم می خواســت 
زودتر به این پیر روشــن دل و ســرحال برسم؛ برای 
همین دست به کار شدم و به کمک جواد رستم زاده، 
دوست و همکار ورزشی نویسم شماره آقای رسولی را 
پیدا کردم و بعد هم از ایشــان شماره آقای سجادی 

را گرفتم.
دوشنبه 9.5 صبح با وحید بیات رفتیم به سرآسیاب 
شــاندیز. آقای ســجادی با حال و احوالی خوش به 
اســتقبالمان آمد با بیلی بر شــانه که نشان می داد 
مشغول کار در باغ است و این متفاوت ترین تصویری 

بود که از یک روحانی می دیدم.
رفتیم و زیر سایه درختان نشستیم و با مردی حرف 
زدیم که می تواند یک الگو باشــد، هم برای آن هایی 
که دنبــال دروس حوزوی رفته اند و طلبه شــده اند 
و هم برای باقی مردم. او جانباز اســت، پدر شــهید 
اســت، کشاورزی می کند، دستش به بنایی می گیرد، 
کوهنورد است و خالصه انسانی است سرحال و قبراق 

در 82 سالگی. 

سری به کودکی شما بزنیم.  
من متولد شــهر گنابادم. وقتی هشــت ســاله بودم 
دروس قدیم یعنــی نصاب الصبیان، جامع المقدمات 
و دروســی از این قبیل را پیش پدرم که از علما بود 
آموختم. یک سالی همراه با برادرم به توصیه پدرم به 

مدرسه علمیه شهر قاین رفتیم. 
تولیت مدرسه انســان خوبی نبود، با اسداهلل علم در 
تماس بود، برای همین شــبی مــن و اخوی و آقای 
حسینی نامی با کمک همدیگر اسم شاه را بر تابلویی 
که بود خراب کردیم و مجبور شــدیم از مدرسه فرار 
کنیم. چند ســالی به مدرسه علمیه حاج سلطان در 
کاشــمر رفتیم اما بعد مجبور شدیم از آنجا هم فرار 
کنیم که شناسایی نشــویم. مدرسه بعدی که رفتیم 

مدرسه خیرات خان مشهد بود.
مدتی هم در قم مشغول به تحصیل بودم در سال های 
اول انقالب. ســال های بعد از انقالب ابتدا در کمیته 

مشغول بودم. 
سپس کارم را در آستان قدس پی گرفتم و حدود 25 
سالی در آســتان قدس مشغول به خدمت بودم. این 
را هم بگویم وقتــی بنده در کمیته خدمت می کردم 
مأمور شناسایی خانواده های محروم بودم. یادم هست 
200 تن زغال از مازندران آمده بود و ما با شناسایی 
خانواده ها در حاشــیه شــهر مشــهد به هر خانواده 
مقداری زغال برای سوختشــان می دادیم یا سوخت 
و برنج بین ایــن خانواده ها توزیع می کردیم. خالصه 
 با 14 ســال سابقه بیمه بازنشسته شدم و االن حدود 

یک میلیون و 500 هزار تومان حقوق می گیرم.

چه شد سراغ ورزش کوهنوردی رفتید؟  
پدرم عالقه زیادی به کوهنوردی داشــت. مثاًل وقتی 
گناباد بودیم و به طبیعت می رفتیم چیزی به عنوان 
نشان می گذاشتند و از ما می خواستند آن را بزنیم و 
به قول معروف تمرین نشــانه گیری کنیم. همچنین 

برای ما فالخن درست کرده بودند. 
وقتی هم به مشــهد کوچ کردیم ما را با خودشــان 
بــه کوه های حاشــیه مشــهد می بردند کــه بعد از 
ترمینال بــود. یادم هســت تعــدادی از علما که با 
مرحوم پدرم دوســتی و مراوده داشتند با پدر همراه 
 می شــدند. آنجا هم نشانه گیری و پریدن را به ما یاد 

می دادند. 
صبح هــای جمعه وقتی دعای ندبه تمام می شــد از 
میدان الندشت کوله پشــتی به پشت تا قله معجونی 
یا چینگ کالغ می رفتیم. برادرم به نام ســید محسن 
ســجادی که به تهران رفــت و در صنف خیاط های 
تهران اسم و رســمی داشت هم کوهنورد بود که در 
ارتفاعات توچال تهران دچار ایســت قلبی شد و فوت 
کرد. برادر دیگرم حســین آقا که ایشــان هم تهران 
زندگی می کند، برادر دیگرم ســید علی که در گناباد 
اســت و ســید جالل برادر دیگر بنده هم کوهنورد 

هستند. 
اولین کــوه جدی که رفتم در همــان زمان کودکی 
بود یعنی 8 یا 9 ســال سن داشــتم. آن روز از پدرم 
اجازه گرفتیم و با برادرهایم به کوه غار فارســان در 
منطقه ای بین شهرهای گناباد و قاین رفتیم که مردم 
محل به آن غار پارس یا فارس می گویند. یادم هست 
مرحوم پدرم به شــوخی به برادرهایــم گفتند مثل 
یوسفش نکنید و برش گردانید، چون می دانستند من 
کمی هم به قول معروف جنب و جوش بیشتری دارم 

و باید مواظبم می بودند که برایم اتفاقی نیفتد. 

اطراف همین مشهدمان هم خوب است؟»
بله اطراف همین مشــهد خودمان هم کلی مســیر 
برای کوهنوردی هســت، از قله زو گرفته که نســیم 

خوبی دارد تا معجونی و چینگ کالغ، بینالود و 
هزار مســجد و شیرباد و... آن هایی که خواسته 
باشــند در مشــهد کوهنوردی کنند به راحتی 
می توانند خودشان را به این ارتفاعات برسانند؛ 
هم برای آن هایی کــه می خواهند کوهنوردی را 

شروع کنند و به قول معروف در شروع راه هستند 
و یا اصاًل دوســت ندارند کوهنوردی سنگینی انجام 
دهنــد ارتفاعات مناســبی وجــود دارد و هم برای 
آن هایــی که دوســت دارند برنامه هــای جدی تری 
 داشته باشــند. باید قدر این نعمت های خدادادی را 

بدانیم.

آخرین صعود جدی که قبل از کرونا داشتید   
کدام کوه بود؟

ملکــوه در تربــت حیدریه. قلــه ُملکــوه در فاصله 
۶1 کیلومتــری شهرســتان تربــت حیدریه و 150 
 کیلومتــری مشــهد قــرار دارد و بــه عبارتــی در 
حد فاصل شهر کدکن و روستاهای حصار و رودمعجن 
واقع شــده است. ارتفاع قله ۳01۳ متر از سطح دریا 
و دارای چهار مســیر صعود است. کوه سختی است. 
در آخریــن برنامه یکی از دوســتان طلبه راهنمای 
گروه بود. ریســمان هم که الزم بود برنداشته بودند؛ 
خالصه به هر ســختی و زحمتــی بود برای بعضی از 
جاها از چفیه های بهم گره زده استفاده کردیم و فرود 
آمدیم. برنامه خطرناکی بود، ابزار الزم را نداشــتیم؛ 
فقط چفیه ها به دردمان خورد و البته بوته های گونی 
که باید مواظب می بودیم کنده نشــوند و خارهایشان 
هم بــه بدنمان فرو نروند. در صعــود به کوهی مثل 
ملکوه که در اصطالح کوهنورد باید دســت به سنگ 
شود، نیاز است کوهنورد ابزار و امکانات الزم از قبیل 
هارنــس، کاله ایمنی، طناب و دیگر ابزار را داشــته 

باشد تا بتواند صعود و فرود موفقی داشته باشد.

ادامه    نباشد صعودهایتان  اگر ماجرای کرونا 
پیدا می کند؟

کرونا هم هست؛ اگر یک  تیم و حامی مالی باشد که 
بودجه صعــود را تأمین کنند من در خدمت و آماده 
رفتن هستم. به قول معروف نشستن کدبانو در خانه 
از بی چادری اســت. االن هر چه بودجه است صرف 
ورزش فوتبال و فوتبالیســت ها می شــود و به نظرم 
مظلوم ترین رشته ورزشــی همین رشته کوهنوردی 

است و کوهنوردان بی ادعایی که با عشق تمام به این 
ورزش می پردازند. اگر شرایط مالی مهیا باشد همین 
حاال بــه من بگویند برنامه هیمالیا قرار اســت انجام 
شــود. من که از خدایم هســت. بگویند برویم برای 
صعود کلیمانجارو و یــا آرارات، در خدمتم. تازه من 
االن سبک وزن تر هم شــده ام زمانی باالی ۶0 کیلو 
بودم اما االن 52 کیلو هســتم و این ســبب می شود 

راحت تر به ورزش کوهنوردی بپردازم. 
 
بیشترین صعودتان به کدام قله بوده است؟  

من بیش از هر کوهی به قله دماوند صعود کرده ام که 
بام ایران اســت و ابهت خاص خودش را دارد و بسیار 
هم دیدنی است. دماوند را من حدود 18 مرتبه رفتم. 
اولین برنامه از ســمت روستای پلور رفتیم در ۳8 یا 
۳9 سالگی. خاطره اولین صعود همیشه در ذهن آدم 
می ماند. سبالن و سهند را 9 مرتبه صعود کردم. یادم 
هســت در یکی از صعودها به ســبالن حال یکی از 
دوستان کوهنوردمان بد شد؛ ما هم برانکارد یا چنین 
چیزی برای برگرداندن دوستمان به پایین نداشتیم. 
من به ذهنم رسید با عصاهای کوهنوردی دوستمان و 
چفیه هایی که داشتیم برای ایشان برانکاردی درست 

کردیم و توانستیم ایشان را به پایین منتقل کنیم.

گویا اهل دویدن هم هستید؟  
بله. به مناســبت دهه کرامت قرار بود برنامه دویدن 
از مهران تا مشــهد اجرا شــود. هوایی به آبادان و از 
آبــادان به مهران رفتیم. صبحی کــه قرار بود برنامه 
شروع شود یکی از مسئوالن گروه که جناب سرهنگی 
بود، گفت: ما 19 نفر هســتیم، باید 20 نفر باشــیم. 

یکی از دوســتان گفتند: آقای سجادی هم هستند، 
اما ایشــان گفت: آقای ســجادی برای پیش نمازی و 
این جور کارهاســت و این را هم گفتند که ایشــان 
بنده خدا کوهنورد اســت، دونده که نیســت. دوباره 
یکی از دوســتان گفتند: حاال شاید دونده هم باشند؛ 
خالصه دردسرتان ندهم. گفتم: اشکال ندارد من هم 
کمک می کنم. دوستمان که سرهنگ بود گفت: یعنی 
شــما با این سن و سال می توانید بدوید؟ گفتم: حاال 
امتحال می کنیم. من لباس ورزشی پوشیدم و پرچم 
را گرفتم. قرار بر دویدن ۳ کیلومتر بود و من شروع به 
دویدن کردم و به جای ۳ کیلومتر 12 کیلومتر دویدم 
که گفتند بس است. برایشان جالب بود که می توانم با 
این ســن و سال بدوم. خالصه برنامه ما 1۶ روز طول 
کشید و گروه بیش از 2 هزار کیلومتر را دویدند. یادم 
هست در آن برنامه همان سرهنگ بزرگوار به شوخی 
می گفت: ما آخوند ندیدیم که دونده باشد و کوهنورد 
هم باشــد. من جواب دادم: شــما با آخوندها نبودی 
وگرنه آخوندها کشــاورزی هم می کنند، در کارهای 
خانه کمک همســر می کنند و بــه قولی ما هم خانم 

خانه می شویم و هم آقای خانه.

ولی همه روحانیون مثل شما نیستند.  
بنده این جور بوده ام. یادم هست زمانی که طلبه بودم 
وقتی می خواستیم لباس بشوییم می رفتیم کنار جوی 
آب و با چوبک لباس هایمان را می شســتیم. چوبک 
گیاهی است که پس از خشک کردن می کوبند و نرم 
می کنند و در شســتن لباس به کار می برند. حداکثر 
غذایی که داشتیم مثاًل هفته ای یک بار حلوا ارده بود 
که برای ما نوبر بود. بقیه روزها هم المپایی داشــتیم 
و قابلمــه کوچکی که 5 قران گوشــت می خریدیم و 
چند دانه لوبیا توی ایــن قابلمه می انداختیم و روی 
چراغ می گذاشتیم تا بپزد. از نور المپا برای مطالعه و 
از حرارتش برای گرم کردن اتاق استفاده می کردیم. 
ماهی هم ۳0 ُمهر نان به طلبه ها  می دادند که هر روز 
یک دانه نان از نانوایی می گرفتیم. ســالی پنج تا تک 
تومانی حقوق به ما می دادند و ما هم بخشــی از این 
مبلغ را به اساتیدمان می دادیم. یادم هست وقتی در 
مدرسه خیرات خان بودم سه ماه شهریه نداده بودم. 
مدرســه علمیه خیرات خان از مــدارس علمیه حوزه 
علمیه خراســان در مشهد اســت که به نام بانی آن 
مشــهور و در زمان حکومت شاه عباس دوم بنا شده 
است. آن زمان ادیب نیشابوری برای تدریس از طالب 
شهریه می گرفت، برای همین گفته بودند کسانی که 

شهریه نداده اند نیایند. 
من می آمدم پشــت در مدرســه می نشستم تا از این 
طریق درس را یاد بگیرم. طلبه ها هم این را به ایشان 
اطــالع داده بودند. مرحوم ادیب گفته بودند در را باز 
بگذارید. آن زمان تــازه چراغ والور خریده بودند و تا 
می خواستند کمی شــعله اش را بیشتر کنند مرحوم 
ادیب می گفت: نه لعاب چــراغ می ریزد. برای همین 
طلبه ها بــرای در امان بودن از ســرما مجبور بودند 
دور والور جمع شــوند و البته به ما هم که پشــت در 
می نشســتیم اعتراض کردند که شما چون پشت در 
می نشــینید آقای ادیب گفته انــد در را باز بگذارید و 
ما ســرما می خوریم. بعد از آن ماجرا، لباس پوشیدم 
و یــک پارو از رفتگری اجــاره کردم به 5 قران. رفتم 
احمدآبــاد برف اندازی کنم. خالصــه آن روز صبح تا 
شــب را برای مردم برف انداختم و دســت هایم تاول 
زد و حتی خونی شــد. با پولی که کار کردم شــهریه 
را پرداخــت کردم و دوباره ســر درس مرحوم ادیب 
که در اتاق ســردر مدرسه خیرات خان برگزار می شد 
شرکت کردم. آن زمان ما این طور درس می خواندیم.

من تا حدودی بنایی هم یــاد دارم، مثاًل گچکاری و 
سیمان کاری بلدم یا آجرچینی هم مقداری یاد دارم. 
آدم اگر خواسته باشد یاد می گیرد، مهم این است که 
خواسته باشیم مفید باشــیم و یاد بگیریم. بخشی از 
کارهای این باغ را خودم انجام می دهم. ســال پیش 

کلی فلفل تولید کردم و به همسایه ها هم دادم.
این حوض که می بینید پر از لجن شده بود. چون دو 
ســالی می شد الیروبی نشده بود. پریروز خودم دست 
به کار شدم. نردبام گذاشتم و رفتم پایین. شمردم 8۳ 
سطل لجن از این حوض که برای ذخیره آب استفاده 
می شــود خارج کردم. کار ســختی بود اما گفتم باید 

انجامش بدهم. 

ساعتی با روحانی 82 ساله ای که 18 بار به دماوند صعود کرده است

حمایت شویم دوباره به هیمالیا می روم
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پرچم آستان قدس بر فراز آرارات
نخستین برنامه برون مرزی شما کدام بود؟  

نخســتین برنامه صعود برون مرزی مــن صعود به قله 
کلیمانجارو بود. تقریباً ۳5 ســاله بودم که این برنامه را 

اجرا کردیم. 
هیمالیا هم رفته ام و به یکی از قله های این رشــته کوه 
صعود کردم. شیخ علی فاضلی اهل پاکستان آن زمان در 
آستان قدس مشغول به خدمت بود. یادم هست یخچالی 
نیاز داشــت و من یخچال کار کرده ای که داشتم را به او 
بخشــیدم و این دوستی ادامه داشت. مدتی بعد در دوره 
مهندس عزیزیان یک نفر دیگر آمد و جای این بنده خدا 
را گرفت. ایشان هم مجبور شد به کشورش برگردد و در 
پاکستان مشغول به خدمت شد. او با ارتباطی که با امام 
جمعه الهور پاکستان داشت کمک کرد و ایشان هزینه 
سفر ما را تقبل کردند و برنامه اجرا شد. آن زمان تقریباً 
40 ساله بودم یعنی بیش از 40 سال قبل. برنامه صعود 
به آرارات را با حمایت آستان قدس رضوی برگزار کردیم. 
وقتی به کمپ اول رســیدیم گروهای مختلفی از آلمان،  
کانادا، ژاپن و... در منطقه بودند و می خواستند برای صعود 
آماده شــوند. در آن ســفر، در راه رفتن، از تبریز کفشی 
خریدم به مبلغ 500 تومان؛ عصای کوه ما عصای ایرانی 
بود و خالصه با چنیــن تجهیزاتی رفتیم، اما گروه های 
خارجــی کفش های مخصوص و با کیفیت بســیار باال 
داشتند که یخ شکن هم بودند. هر کدام از گروه ها کاماًل 
به شکل حرفه ای آمده بودند. روزی که می خواستیم برای 
صعود برویم این ها تعجب کرده بودند که این گروه با این 

امکانات چطور می خواهند به قله صعود کنند. خالصه ما 
رفتیم و انگار آن روز خدا در آن شــرایط بد همه چیز را 
برای صعود ما آماده کرده بود و هوای ما را حسابی داشت. 
رفتیم و پرچم آستان قدس را برافراشتیم و برگشتیم آن 
هم با سالمتی. تعجب گروه های خارجی بیشتر شده بود 
وقتی فهمیده بودند ما ایرانی هستیم. فهمیده بودند که 

این کار از ایرانی ها ساخته است.

خودتان هم گروه کوهنوردی دارید؟  
اعضای گروه من از طالب جامعه المصطفی هســتند و 
البته گروهی از مهندسان سازمان آب. گاهی مدرسه های 
علمیه تمــاس می گیرند تا سرپرســتی گروهی را که 
می خواهند به کوه ببرند بر عهده بگیرم. من هم اگر وقتم 
آزاد باشــد قبول می کنم و با کمال میل با دوستانی که 
به کوه عالقه دارند همراه می شــوم. خدا را شکر در این 
ســال ها که بارها گروهی را برده ام مشکلی برای کسی 

پیش نیامده است.

نخستین صعود جدی که در بزرگسالی انجام   
دادید کدام بود؟

اولیــن کوه جدی که در بزرگســالی همــراه یک گروه 
کوهنوردی به آن صعود کردم اُْشُترانْ کوه مشهور به آلپ 
ایران، بلندترین نقطه اســتان لرستان است. یادم هست 
برنامه بسیار خوب و خاطره انگیزی برای من شد. در آن 

برنامه برای خودمان زیره کوهی هم جمع کردیم. 

باید هوای طبیعت را داشته باشیم
تفاوت کوهنوردی در 40 سال پیش که شما به طور   

جدی کوهنوردی را آغاز کردید با امروز در چیست؟
40 ســال پیش مــن تجربه حال حاضر را نداشــتم؛ 
مثــالً در فرود آمدن گاهی عجله بــه خرج می دادیم 
و نمی دانســتیم وزن 50 کیلو در فرود آمدن بســیار 
بیشــتر می شود و این می تواند برای زانوها و مفصل ها 
خطرناک باشــد. ولی حاال وقتی می خواهم از قله ای 
فرود بیایم ســعی می کنم به قول معــروف زیگزاگ 
برگردم و حتی گاهی به عقب قــدم بردارم. آن زمان 
من زانو بند نمی بستم اما االن به خاطر احتیاط بیشتر 
زانوبند می بندم. آن زمان برایمان مهم نبود چه غذایی 
می خوریــم و مثالً قبل از صعــود و یا در حین صعود 
غذایی می خوردیم که ســرد بود، اما االن غذای گرم 
می خوریم  یا غذای حجیــم و کم انرژی می خوردیم 
اما اکنون می دانیم برای کوهنوردی راحت تر باید غذای 
کم حجم اما پرانرژی مصرف کنیم. قبالً در زمان صعود 
حرف می زدیم و یا چیــزی زمزمه می کردیم اما االن 
می دانم سکوت در وقت صعود بهتر از صداست، چون 
موجب می شود هم انسان با خودش خلوتی بکند و هم 

انرژی کمتری از دست بدهد.

آن زمــان ممکن بود به گل و گیاهــی که در کوه بود 
صدمــه ای وارد کنیــم اما حاال پس از این همه ســال 
کوهنوردی می دانم این طبیعت تا چه اندازه ارزشمند 
است، پس نباید آسیبی به این نعمت خدادادی برسانیم 
و ایــن توصیه را به دیگران هم می کنم که تا می توانند 
هوای طبیعت را داشته باشند؛ این داشتن هوای طبیعت 
می تواند از نریختن زباله در طبیعت شــروع شود تا از 
بین نبردن گیاهــان و درختان و... آن زمان ممکن بود 
در برنامه ای تکروی انجام شود چه خودم و یا چه افراد 
دیگری از گروه، اما حاال نه به خودم اجازه می دهم و نه به 
دیگران اجازه انجام این کار را می دهم. از نظر وسایل هم 
امروز با آن زمان خیلی فرق کرده است، مثالً کوله هایی 
که ما استفاده می کردیم توبره بود که از پشم گوسفند 
درست می شد و بندی که داشتند وقتی سنگین می شد 
به شــانه کوهنورد آسیب می زد و بقیه وسایلی هم که 
برای کوهنوردی استفاده می کردیم چیزهای تخصصی 
نبود، یعنی همان لیوانی را برمی داشتیم که در خانه از 
آن اســتفاده می کردیم یا همان ظرف و ظروف را؛ در 
حالی که االن می دانید وسایل مخصوص کوه آمده است، 
مثالً ظرف و ظروفی برای آشــپزی درست کرده اند که 

بسیار سبک اســت و البته حجم کمی هم دارد تا هم 
کوله را سنگین نکند و هم به راحتی در کوله کوهنورد جا 
بگیرد. االن کیسه های خوابی آمده که هم خیلی سبک 
است و هم گرمای زیادی دارد، چون از پر پُر شده، ولی 
آن زمان الاقل در دسترس ما این کیسه های خواب  نبود، 
برای همین هر جور نگاه کنیم چیزهایی که کوهنوردان 
امروز اســتفاده می کنند اصالً با وسایل 40 یا 50 سال 
قبل قابل مقایســه نیست. با این همه این را هم بگویم 
کوهنوردی با همان سختی ها برای من و هم نسالن من 

لذت بخش بود.

اگر خانمی خواسته باشد با گروه کوهنوردی   
شما همراه شود می تواند؟

باید یک محرم همراه خانم ها باشد مثالً شوهر یا برادر 
و اگر محرمی همراهشــان نباشد از آن ها عذرخواهی 
می کنم. چند ســال قبل برنامه صعــودی به یکی از 
قله های کاشمر به صورت سراسری برگزار شد. در آن 
برنامه تعدادی خانم شرکت کرده بودند. بانوان قله تک 
منور را فتح کردند و آقایان مسئولیت فتح قله تک دو 

را برعهده داشتند.

خاطره ای از »پلنگ برفی«
مرتضی غالمپور، پلنگ برفی ایران قبل از ســفر به 
اشترانکوه لطف کرد و به من هم برای سفر گفت، ولی 
من گفتم االن وقت مناسبی نیست و سفری در پیش 
دارم. خالصه که قسمت نشد با آن گروه بروم و همان 
طور که می دانید ایشان 
به همــراه چند نفر 
از کوهنوردان  دیگر 
با  مشــهدی  خوب 
همراهی یک کوهنورد 
لرســتانی در مسیر 
صعود به اشترانکوه 
دچــار  لرســتان 
حادثه بهمن شــد 
درگذشت.  و 
جوانــی با 
و  اخــالق 
ســت  و د

داشتنی بود.
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طالب پس از تحصیل به شهرهای خود بازگردند  ابنا: آیت اهلل جعفر سبحانی در دیدار با مدیر حوزه های علمیه با تأکید بر اینکه طالب باید در مسیر تبلیغ و تعلیم قرار گیرند، گفت: فاصله طبقاتی بین طالب 
به علت جذب اندکی از آن ها به مجموعه های دانشگاهی آسیب هایی را به انگیزه تحصیل در طالب وارد کرده است. وی با بیان اینکه بسیاری از مساجد امام جماعت ندارند، گفت: سیاست غلط محصل دائم العمر در 

حوزه های علمیه اصالح شود و طالب پس از تحصیل به بالد بازگردند و تقویت منبر حسینی برای تبلیغ مردم به دین و اخالق، از اولویت های شورای مدیریت حوزه قرار گیرد.

همایش »عرفان و حماسه حسینی« برگزار می شود ©
معارف: همایــش بین المللی عرفان و 
حماسه حسینی، توسط بنیاد بین المللی 
اربعین، هشــتم مرداد مــاه به صورت 
مجازی برگزار می شــود. » حقیقت دعا 
در مکتب حســینی«،  »مبانی معرفتی 
دعای عرفه«،  »نیایش و سلوک عرفانی 
در مکتب حســینی«،  »سروش نیایش 

و خروش حماســه در عاشــورا«،  »خداشناسی و خودشناســی در دعای عرفه«،  
»سبک شناسی و زیبایی شناسی دعای عرفه«،  »عشق و اشتیاق در عرفان و حماسه 
حســینی«،  »عرفان در عرفه حسینی و بازنمایی آن در اربعین معاصر«،  »واکاوی 
عرفان و حماســه در عاشــورا و اربعین« و »عرفان عرفه در نغمه های شــاعران« 

موضوعات مشخص شده برای ارسال مقاله است.
فراخوان مقاله این همایش به 6 زبان فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی استانبولی، 
اردو و اسپانیولی منتشر شــده و صاحبنظران و اندیشمندان می توانند چکیده 
مقاالت خود را حداکثر تا اول مرداد ماه همراه با مشــخصات کامل به نشــانی 
الکترونیکــی arbaeenalhussain@gmail.com ارســال کننــد. اختتامیه این 
همایش، چهارشنبه 8 مرداد سال جاری مصادف با هشتم ذی الحجه به صورت 
 مجازی از ســاعت 17 تــا 20 برگزار و به صورت زنده از نشــانی های اینترنتی
 heyatonline.ir/heyat/40و  aparat.com/alarbaen/live، live.alarbaeen.ir

پخش می شود.

 بررسی نظریه آیت اهلل مصباح یزدی ©
در قلمرو ماهیت علم دینی

مهر: »بررســی نظریه آیت اهلل مصباح 
یــزدی در قلمرو ماهیت علم دینی« در 
هفتاد و ششمین شماره »کتاب نقد« که 
فصلنامه انتقادی- نظری در حوزه علوم 
انسانی است، منتشر شد. این شماره از 
فصلنامــه 262 صفحه دارد و 6 مقاله با 
این عناوین را شامل می شود: »رابطه علم 

و دیــن از دیدگاه حضرت آیت  اهلل محمدتقی مصباح یزدی« تألیف علی مصباح 
یزدی، »ســکوالر نبودن گزاره های علوم توصیفی« اثر حسین عشاقی، »جایگاه 
نظریــه علم دینی آیت اهلل مصباح یــزدی در میان طبقه بندی جدید نظریه های 
علم دینی« نوشته ســیدمحمدتقی موحد ابطحی، »علوم انسانی اسالمی و علم 
دینی از دید آیت اهلل مصباح یزدی« تألیف مهدی عبداللهی، »نقد و بررسی هویت 
علم دینی از دیدگاه آیت اهلل مصباح یزدی« اثر خسرو باقری و »تحلیل و ارزیابی 
 مدل شــناختی دیدگاه آیت اهلل مصباح یزدی در تولید علوم انســانی اسالمی« 

نوشته مرضیه عبدلی.
گفتنی است فصلنامه »کتاب نقد« به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی، مدیرمســئولی آیت اهلل علی اکبر رشاد و سردبیری عطااهلل رفیعی  آتانی 

منتشر می شود.

شرح زیارت نامه امام عصرf در کتاب »توقع روز ظهور«©
فارس: شرح زیارت نامه امام عصر)عج( 
در روز جمعه در قالب کتاب »توقع روز 
ظهور« منتشر شد. این کتاب برگرفته از 
سلسله مباحث حجت االسالم سیدعباس 
موسوی مطلق، اســتاد اخالق در تیر و 
مرداد 1۳۹8 است که توسط انتشارات 
دانشیاران ایران منتشر شده است. در این 

کتاب چند راه برای شناخت اهل  بیت عصمت و طهارت)ع( پیشنهاد شده است؛ این 
راه ها عبارت اند از: قرآن، روایت ها، ادعیه، عقل و زیارت.

 حجت االســام مرتضی عباسیان / استاد 
حوزه و کارشناس مهدویت  خانواده به عنوان 
مهم ترین عنصر جامعه، نخستین مدرسه ای است 
که انسان در آن تربیت می شود و دو عنصر اصلی 

وراثت و تربیت را داراست.
مهم ترین مسئله تشــکیل حکومت اسالمی پس 
از داشــتن رهبر معصوم، نیروی انســانی و کادر 
حکومتی اســت. خانــواده مهــدوی در این عصر 
وظیفه ای مهم تر از کادرسازی و تربیت فرزندان به 
عنوان سربازان امام زمان)عج( ندارد؛ بر این اساس 
می توان از خانواده به عنوان پادگان سربازپروری امام 

عصر)عج( نام برد.
در ادامه به برخی شــاخصه های خانواده مهدوی 

اشاره می شود.

«fعشق به حضرت حجت
عشــق به حضرت حجت)عج( از ارکان اساســی 
والیتمداری اســت. چنانچه پدر و مادر در خانواده 
بتوانند این امر را در خود و فرزندانشــان نهادینه 
کنند، در مسیر ظهور و زمینه سازی برای این امر 

تأثیر بسزایی خواهند داشت.

 توجه به خانه و خانواده»
امــام صــادق)ع( در مــورد آخرالزمــان چنین 
می فرماینــد: »والزمو بیوتکم«؛ مــالزم خانه های 
خود باشــید. در این عصر که با توسعه فناوری و 
توسط شبکه های اجتماعی مرزهای خانه و خانواده 
برداشته شده است و پای اینترنت به خانه هایمان 
باز شــده، با وجود کثرت شبهه ها و سم پاشی های 
دشــمنان امام زمان)عــج( در عرصه اندیشــه و 
جلوه گری ها و افسونگری های شیطانی، توجه ویژه 
به خانــه و خانواده بیش از پیش بر عهده پدران و 
مادران است. آیه 1۳2 سوره طه می فرماید: »َوأُْمْر 
الهِ َو اْصَطِبْر َعلَْیها«؛ و خانواده  ات را به  أَْهلََک بِالصَّ

نماز فرمان بده و خود نیز بر آن شکیبایی ورز.

 تقویت باورهای دینی »
از آنجا که روایت های ائمه معصومین)ع( هشدار به 
فتنه های آخرالزمانــی داده اند و عمده این فتنه ها 
مربــوط به تضعیف باورهای دینی اســت، یکی از 
ویژگی های خانواده مهدوی، مقاوم سازی پایه های 

اعتقــادی افراد خانواده در برابــر توفان فتنه های 
آخرالزمــان برای رســیدن به درجــه منتظران و 
زمینه سازان ظهور است؛ کما اینکه حضرت امیر)ع( 
در پایان جنگ نهروان به مردی که خدمت ایشان 
رســیده بود، فرمود: »قسم به خداوندی که دانه را 
شــکافت و آدمی را آفرید، مردمــی در اینجا با ما 
آمده اند که هنــوز خداوند پدران و نیاکان آن ها را 
خلق نکرده اســت«؛ آن مرد پرســید: مردمی که 
هنوز خلق نشــده اند چگونه می توانند با ما آمده 
باشــند؟! فرمود: »آری، آن ها مردمی هستند که 
در آخرالزمان می آیند و در این هدف که ما داریم 
آن ها نیز شــریک اند و تسلیم ما، پس آن ها در آن 
راه که ما گام برمی داریم شرکای حقیقی و واقعی 
ما هستند«. بنابراین می توان گفت، یکی از برکات 
صبر و مقاومت در آخرالزمان این اســت که مؤمن 
را در ثواب تمام نیکی های پیشــینیانش شــریک 
می سازد. )المحاســن، ص262؛ بحاراالنوار، ج52، 

ص1۳1(

 امید و نشاط»
همان  طور که گفته می شــود، افراد سالم به آینده 

می اندیشــند و در آینده زندگــی می کنند. امید 
به آینده روشــن و تالش برای دســتیابی به آن 
از شــاخصه های برجســته منتظران ظهور است؛ 
منتظران حقیقی با آگاهی از برکات و زیبایی های 
ظهور و عصر حکومت مهدوی با امید و نشــاط از 
گردنه های صعب العبور آخرالزمانی به سالمتی عبور 
خواهند کرد. کسی که می داند در پس سختی ها 
و تلخی ها آســایش و شیرینی است در مواجهه با 
مشکالت فعاالنه عمل می کند نه منفعالنه. وقتی 
بر اساس روایت ها و آیات قرآن ظهور امری قطعی 
 اســت؛ وقتــی می دانیم برای منتظــران حقیقی 
جا مانده از عصر ظهور آنــان که مرده اند خداوند 
رجعــت را رقم می زند، پس چه جــای نگرانی و 
ناامیدی اســت؛ بر این اســاس خانــواده مهدوی 
خانواده ای اســت که با نشــاط و امید در مســیر 

زمینه سازی برای ظهور گام برمی دارد.

عدالت محوری و اخالق مداری»
از مهم ترین شاخصه های حکومت مهدوی که در 
روایت ها به آن اشاره شــده، عدالت محوری است. 
عبارت »یَْمَلُ اْلَْرَض    قِْســطاً َو َعْدالً« اشــاره به 

حکومــت مهدوی دارد؛ بــر این مبنا 
خانــواده ای مهدوی اســت که در آن 
برخوردها بین افراد عادالنه و منصفانه 
است، نه ظالمانه و غیرمنصفانه؛ کسی 
که در اندیشه زمینه سازی برای ظهور 
است خود و خانواده اش را به سمت و 

سوی رفتار عادالنه سوق می دهد.
وقتی خانواده هــا به عنوان اجزای 
تشــکیل دهنده جامعه به سمت 
و  عدالت محــوری  ســوی  و 
به  کنند،  حرکــت  اخالق مداری 
همان نســبت جامعه هم تغییر 

می کند.

 توجه به احکام الهی»
داً  در دعای عهد می خوانیم: »ُمَجِدّ
َل ِمْن أَْحَکاِم ِکَتابَِک«؛ این  لَِما ُعِطّ
یعنی یکی از کارکردهای حکومت 
مهدوی تجدید احکام رها شــده 
از قــرآن اســت و محکم کننده 
نشانه های دین و سنت های نبوی. 
خانواده ای مهدوی اســت که در 
مســیر اهداف و برنامه های ظهور 

حرکت کند؛ وقتی یکی از مهم ترین مجاهدت های 
حضرت احیای سنت ها و احکام فراموش  شده قرآن 
و عترت است، از شاخصه های چنین خانواده ای که 
می خواهد در مســیر ظهور گام بــردارد توجه به 

اجرای احکام الهی در خانواده و اجتماع است.

 تحول و انقالبیگری»
شــاخصه دیگر خانواده مهــدوی، تحول گرا بودن 
اســت؛ چرا که انتظار مفهومش تحول است و به 
کســی منتظر می گویند که دارای ســه رکن زیر 
اســت: »عدم رضایت از وضع موجود«، »امید به 
آینده روشن« و »برنامه ریزی و حرکت«؛ چنانچه 
این ســه رکن در خانــواده ای باشــد آن خانواده 

تحول گرا و انقالبی است.

 روحیه تعاون و همکاری»
خانواده مانند یک پرنده، دارای دو بال است و زن و 
مرد هر کدام نقش یک بال را ایفا می کنند؛ بنابراین 

با کمــک و همیاری هم می توانند 
به اوج برســند و در مسیر کمال 
حرکــت کنند. خانواده بســتری 
اســت که می بایســت پاسخگوی 
نیازهــای مادی و معنوی انســان 
باشــد؛ به همین خاطــر آینده و 
عاقبت انسان در بستر خانواده 
ترسیم می شــود. در روایت ها 
هم چنین آمده اســت که اگر 
کسی ازدواج کند،  نصف دینش 
کامل می شود تا جایی که امام 
رضــا)ع( کار برای تأمین رزق 
در خانواده را مساوی با جهاد 
قــرار می دهد  راه خداوند  در 
و می فرماید: کســی که خود 
را بــرای روزی خانواده اش به 
زحمت می اندازد و کار می  کند، 
مانند رزمنده ای  است که در راه 

خدا می جنگد.
پیامبر)ص( هــم در روایتی به 
می فرمایند:   امیرالمؤمنین)ع(  
ای علی! ساعتی خدمت کردن 
به همسر در کارهای خانه بهتر 
از هزار ســال عبادت و هزار حج و هزار عمره و بهتر 
از آزادی هزار بنــده در راه خدا و هزار جنگ در راه 
دین و عیادت از هــزار مریض و هزار نماز جمعه و 
هزار تشییع جنازه و هزار گرسنه ای است که برای 
رضای خدا سیر شوند و هزار برهنه را بپوشاند و هزار 
اسب در راه پروردگار هدیه کند و بهتر از هزار دینار 
صدقه به مســتمندان است و بهتر از تالوت تورات، 
انجیل، زبور و قرآن اســت و بهتر از آزاد کردن هزار 
اسیر و بخشیدن هزار شتر به فقراست و چنین مرد 
خدمتکار به همسر از دنیا بیرون نمی رود مگر اینکه 

جایگاه خوب خود را در بهشت ببیند.
این دست روایت ها نشان می دهد خانواده مهم ترین 
بســتر برای رشــد معنوی افــراد و عامل تکامل 
آن هاست. انسانی که به خانواده اهمیت دهد و برای 
ساختن خانه ای پرمهر تالش و کوشش کند، قطعاً 
برای ســاختن جامعه ای پرمهر نیز تالش خواهد 
کرد و با تعهد و روحیه مســئولیت پذیرانه در زمره 

زمینه سازان ظهور خواهد بود.

تبیین شاخصه های خانواده ای که می خواهد زمینه ساز ظهور باشد

خانواده مهدوی، تحول گرا و انقالبی است 

انسانی که به 
خانواده اهمیت 

دهد و برای 
ساختن خانه ای 

پرمهر تاش کند، 
قطعاً برای ساختن 

جامعه  نیز تاش 
خواهد کرد و با 
تعهد و روحیه 

مسئولیت پذیرانه 
در زمره 

زمینه سازان ظهور 
خواهد بود

بــــــرش
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      صفحه 5

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی کالسه 95/92/2843

بموجب پرونده اجرایی کالس��ه فوق خانم س��میه تقوی پور نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1367/04/03 ش��ماره ملی: 
0945968914 ش��ماره شناس��نامه: 24651 جهت وصول دویست و پنجاه عدد س��که تمام بهار آزادی علیه آقای 
س��عید ملکی نام پدر: ابراهیم تاریخ تولد: 1366/01/03 ش��ماره ملی: 0902422324 شماره شناسنامه: 8519 به 
استناد سند ازدواج شماره 30565- 1387/03/20 دفترخانه ازدواج شماره 33 و طالق شماره 5 شهر مشهد استان 
خراسان رضوی مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالسه فوق در شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 
تشکیل و اجرائیه در تاریخ 1395/11/30 به مدیون ابالغ شده است. سپس به تقاضای بستانکار طی وارده 21489- 
1395/12/04 خودرو سواری پژو GLX 1800 I 405 مدل 1389 رنگ خاکستری به شماره انتظامی 466 د 17 
ایران 36 متعلق به مدیون در قبال 18 عدد سکه بهار آزادی بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی 

که طبق گزارش کارشناس رسمی وارده به شماره 38096- 1397/09/20:
نوع وسیله نقلیه و سیستم: سواری پژو GLX 405 )تک سوز(

شماره انتظامی: 466 د 17 ایران 36
مدل 1389 )یک هزار و سیصد و هشتاد و نه شمسی(

رنگ خاکستری متالیک
شماره موتور: *12489019698*

شماره شاسی: *510964*
قابلیت شماره  گذاری: مثبت

قیمت پایه کارشناسی: 230/000/000 ریال )دویست و سی میلیون ریال(
مالحظات: 1- خودرو دارای رنگ شدگی مجدد و خوردگی اطراف می باشد. 2- چراغ خطر عقب طرف راست شکسته 
و فاقد آنتن س��قف می باش��د. 3- ضبط و پخش و روکش صندلی دارد و 4- متوسط آج الستیک های وسیله حدوداً 
55 درصد )پنجاه و پنج درصد( 5- از وسیله با موتور خاموش بازدید شد. 6- اسناد مسلم الصدور و بیمه نامه شخص 

ثالث وسیله رویت نگردید.
طبق گزارش مأمور اجرا وارده به ش��ماره 42962- 1397/10/17 در زمان بازدید خودرو مذکور در محل پارکینگ 

کرامت قرار داشت.
که پس از قطعیت ارزیابی در روز سه ش��نبه مورخ 1399/5/7 از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده اتومبیل 
مذکور در آدرس مشهد در محل شعبه دوم اجرای ثبت مشهد واقع در خ امام خمینی 28 اداره اجرای اسناد رسمی 
مشهد از مبلغ پایه 230/000/000 ریال شروع و به باالترین مبلغی که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً 
هزینه های قانونی حق حراج به مبلغ 13/800/000 ریال و نیمعشر به مبلغ 11/500/000 ریال طبق مقررات از برنده 
مزایده وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده 
برگزار می گردد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و 

حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. آ- 9903313 م.الف 910
تاریخ انتشار آگهی: 1399/4/19

سرپرست اداره اجرای اسناد سمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9705049
بانک سامان به استناد سند رهنی شماره: 188069--1393/5/19 و 195698- 94/11/14 و 198409- 95/6/31 
و 200337- 95/12/26 دفترخانه 70 مشهد علیه آقاعلی اکبر موحدیان راد فرزند حسین شماره شناسنامه: 164 
اجرائیه ای تحت کالس��ه 9705049 در قبال مبل��غ 3/029/300/183 ریال تا 97/6/6 صادر نموده که پس از ابالغ 
اجراییه در مورخه: 1398/6/13 در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا و تقاضای 
بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارتست از ششدانگ پالک ثبتی 812 )هشتصد و دوازده( فرعی 
مفروز و مجزا ش��ده از 205 فرعی )دویس��ت و پنج( فرعی از 1 )یک( اصلی بخش 10 )ده( مش��هد که برابر گزارش 
کارش��ناس به آدرس: کوی امیر- ش��هید صانع یک- بین ذوالفقار 12 و 14 پالک 151. به مبلغ 22/000/000/00 

ریال ارزیابی و قطعیت یافته است.
حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:

شماالً: به طول ده متر درب و دیوار به کوچه شش متری مجزا از مورد ثبت
شرقاً: به طول 18 متر محل درب و دیوار به خیابان 15 متری

جنوباً: به طول 10 متر پی دیوار اشتراکی با پالک های 8113 و 814 فرعی
غرباً: به طول 18 متر پی دیواری است مشترک با پالک 811 فرعی

حقوق ارتفاقی ندارد.
حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی به این شرح می باشد:

عرصه به مساحت 180 مترمربع با تراکم زیاد مسکونی که 2 مترمربع آن در مسیر پخی قرار دارد.
اعی��ان در 6 س��قف با مجموع ح��دود 1045 مترمربع زیربن��ا که طبقه همکف با ح��دود 164 مترمربع در مرحله 
س��فت کاری و طبقات اول و دوم و س��وم هر طبقه در دو واحد مس��کونی با زیربنای حدود 176 مترمربع در حال 
بهره برداری و طبقه چهارم به مس��احت حدود 176 مترمربع با حدود 80 درصد پیش��رفت فیزیکی در مرحله نازک 
کاری و طبقه پنجم روی همکف به مساحت حدود 176 مترمربع فاقد پروانه که با حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی 
در حال اجرا می باشد. سازه آن تمام اسکلت فلزی با سقف تیرچه کرمیت و نمای آن آجری است. ضمناً ساختمان 

فوق دارای حدود 400 مترمربع زیربنای غیرمجاز و خالف پروانه می باشد.
حدود اربعه ملک با سند مطابقت دارد. ملک در تصرف غیر )خریداران آپارتمانها به این شرح: طبقه اول: آقایان قربانی 
و افخمی- طبقه دوم: آقایان صالحی و منظری--طبقه سوم: آقایان رستمی و رهنما--طبقه چهارم: آقای ورزنده( به 
صورت خریداری با مبایعه نامه عادی است. و طبقات چهارم و پنجم در مرحله نازک کاری و سفتکاری و در تصرف 

مالک است. ساختمان با توجه به نواقص آن فاقد پایانکار و سند رسمی است.
لذا ارزش شش��دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی فوق با لحاظ همه عوامل مؤث��ر 22/000/000/000 ریال ارزیابی و 

قطعیت یافته است. 
ملک موصوف برابرنامه شماره 139985606004002415- 99/3/24 دفتر امالک بازداشتی فاقد بازداشت است.

مزایده ششدانگ پالک ثبتی فوق در قبال مبلغ 22 میلیارد ریال )بیست و دو میلیارد ریال( در مورخه: 5 مرداد ماه 
1399 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان پاسداران، پاسداران 3/1 شعبه 
رهنی اداره اجرا شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً مبالغ حق مزایده و نیم عشر دولتی 
زاید بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده 
می باشد و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد شد. شرکت در جلسه مزایده منوط 

به واریز مبلغ ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت است. آ- 9903315 م.الف 911
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه پرونده 9901460
بدین وس��یله به آقای- حسین عس��کری پورصمدی نام پدر: میرزا محل صدور: مش��هد تاریخ تولد: 1345/06/17 
شماره ملی: 0934493243 ابالغ می شود که – نازنین فریدراد نام پدر: باقر تاریخ تولد: 1353/01/08 شماره ملی: 
0940757435 شماره شناسنامه: 293 جهت وصول تعداد 250 عدد سکه طالی تمام بهار آزادی به استناد مهریه 
مندرج در- سند ازدواج: شماره سند: 9017، تاریخ سند: 1371/6/13، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 
39 استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9901460 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 99/3/20 مأمور پست محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی 
می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی 

خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9903316 م.الف 912

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه پرونده 9901530
بدین وسیله به ورثه مرحوم امان اله باقری فخرآباد: عفت باقری فخرآباد نام پدر: امان اله تاریخ تولد: 1347/05/09 
ش��ماره مل��ی: 5229278986 ش��ماره شناس��نامه: 160- محمد باق��ری فخرآباد نام پ��در: امان ال��ه تاریخ تولد: 
1349/01/01 ش��ماره ملی: 5229279001 شماره شناسنامه: 162- علیرضا باقری فخرآباد نام پدر: امان اله تاریخ 
تولد: 1356/04/04 شماره ملی: 0944167667 شماره شناسنامه: 118- مهدی باقری فخرآباد نام پدر: امان اله تاریخ 
تولد: 1361/02/18 شماره ملی: 0942009681 شماره شناسنامه: 828- سعید باقری فخرآباد نام پدر: امان اله تاریخ 
تولد: 1363/12/27 ش��ماره ملی: 0934399220 شماره شناسنامه: 43988- اکرم باقری فخرآباد نام پدر: امان اله 
تاریخ تولد: 1351/09/10 شماره ملی: 0935921354 شماره شناسنامه: 885- اعظم باقری فخرآباد نام پدر: امان 
اله تاریخ تولد: 1354/03/03 شماره ملی: 0935921362 شماره شناسنامه: 886 ابالغ می شود که خانم- کنیزرضا 
برات زاده یک لنگه نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1343/06/10 ش��ماره ملی: 0701508671 شماره شناسنامه: جهت 
وصول مهریه به تعداد بیست و هفت )27( عدد سکه طالی بهار آزادی به استناد- سند ازدواج: شماره سند: 8964، 
تاریخ سند: 1375/12/14، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 100 و طالق شماره 20 شهر مشهد استان 
خراسان رضوی علیه مرحوم امان اله باقری فخرآباد اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9901530 در این 
اداره تشکیل شده و در مورخ 99/3/21 آدرس مورثین به شرح متن سند شناسایی نگردید. لذا بنا به تقاضای وکیل 
بستانکار طبق ماده 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی 
می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی 

خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 
ضمناً پالک 15839 فرعی از 175- اصلی بخش 10 مشهد متعلق به مرحوم امان اله باقری فخرآباد در قبال طلب 
بستانکار بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از 

طرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. آ- 9903318 م.الف 913

آگهی
بدین وسیله به: ورثه مرحوم عبدالرحیم رحیمی

- محدثه رحیمی نام پدر: عبدالرحیم تاریخ تولد: 1370/05/23 شماره ملی: 0921454252
- میالد رحیمی نام پدر: عبدالرحیم تاریخ تولد: 1375/10/30 شماره ملی: 0923847944
- محمدعلی رحیمی نام پدر: رحیم تاریخ تولد: 1318/01/15 شماره ملی: 0943806461

ابالغ می شود که خانم فاطمه ظهیری صفا جهت وصول مبلغ 234/562/293 ریال به استناد مهریه مندرج در سند 
ازدواج شماره 5904- 1372/10/19 دفتر 62 شهر کاشمر علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 
9901506 در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مورخ 1399/04/10 مأمور، محل اقامت ش��ما به شرح متن 
سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب 
می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9903321 م.الف 914

آگهی
بدین وسیله به- هومن تیموری مکرم نام پدر: محمود تاریخ تولد: 1351/03/21 شماره ملی: 0943253268 شماره 
شناسنامه: 321 ابالغ می گردد در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق، به موجب گزارش مورخ 98/11/14 کارشناس 
رس��می دادگس��تری به شرح تصویر پیوس��ت، پالک ثبتی 70320 فرعی از 175- اصلی بخش 10 مشهد به مبلغ 
4/400/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی 
خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 
10/680/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد 

کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
و نیز به موجب گزارش مورخ 99/2/27 کارش��ناس رس��می دادگستری به شرح تصویر پیوست، پالک ثبتی 9363 
فرعی از 234- اصلی بخش 9 مشهد به مبلغ 36/500/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی 
پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش 
بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 39/960/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که 

خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
صندوق امانات نزد بانک انصار متعلق به ش��ما در قبال طلب بس��تانکار بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه 
اجرای مراتب بش��ما اخطار میش��ود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نس��بت بمورد بازداشت ممنوع است و 

ترتیب اثر داده نمی شود.
برابر پرونده کالسه فوق له شما و علیه هومن تیموری مکرم مجددا در مورخه 1399/2/24 تعیین وقت گردید لذا اخطار 
میگردد از تاریخ رویت این اخطاریه در صورت عدم همکاری با مأمور اجرا و کارشناس رسمی دادگستری در خصوص 
ارزیابی پالک ثبتی 9363 فرعی از 234- اصلی بخش 9 مشهد برابر مقررات قانونی اقدام شد. آ- 9903322 م.الف 915

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواست خانم منصوره رضایی بعنوان مالک مشاعی مبنی بر تعیین طول ابعاد و مساحت جهت پالک 105 
فرعی از 150- اصلی بخش 6 مش��هد به اس��تناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء نماینده و 
نقشه بردار این اداره در روز دوشنبه تاریخ 99/05/06 ساعت 11 صبح جهت معاینه محل ملک مورد تقاضا در محل 
وقوع ملک حضور خواهند یافت لذا بموجب این آگهی از کلیه مجاورین پالک فوق دعوت بعمل می آید به جهت حفظ 
حقوق مالکانه و عدم تضییع حق احتمالی، در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حضور یابند. 

بدیهی است عدم حضور در موعد تعیین شده فوق مانع ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد. آ- 9903324 م.الف 917
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی               

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کالسه 9704352
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9704352 مطروحه شعبه دوم اجرای ثبت مشهد خانم شهال باغفر نام پدر: ناصر 
تاریخ تولد: 1370/9/15 ش��ماره ملی: 0921634617 شماره شناسنامه: 0921634617 به استناد سند نکاحیه به 
شماره ثبت 4651 مورخ 1395/12/20 تنظیمی دفتر ازدواج شماره 55 و طالق 42 شهر مشهد جهت وصول تعداد 
200 عدد سکه تمام بهار آزادی علیه آقای امیرعلی پوران نام پدر: محمد محل صدور: مشهد تاریخ تولد: 1366/9/10 
ش��ماره ملی: 0946410097 ش��ماره شناسنامه: 15269 اجرائیه ای به کالس��ه فوق صادر که پس از ابالغ اجراییه 
در مورخه 1397/6/19 بر حس��ب درخواس��ت وکیل بستانکار وارده به شماره 24450- 97/7/8 تمامی شش دانگ 
پالک ثبتی 45619 فرعی از 182 اصلی بخش 10 مشهد ملکی امیرعلی پوران در قبال تعداد 200 عدد سکه تمام 
بهار آزادی به انضمام حقوق دولتی بازداشت که برابر نظر ریاست و هیئت نظارت سه دانگ از ششدانگ مستثنیات 
تشخیص گردیده است برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری: پالک ثبتی فوق واقع در مشهد- بلوار وکیل آباد 
بل��وار دانش آم��وز دانش آموز 5 پالک 333 طبقه همکف واحد 2 بازدید و معاینه محلی به عمل آمد و نظریه هیئت 
کارشناس��ی به شرح ذیل به استحضار می رساند: شماره سند مالکیت 613196 سری د سال 93 کد نوسازی ملک 
0- 0- 0- 29- 135- 5- 11 موقعیت ملک شمالی عرض معبر 20 متری طرح خازنی منطقه 1- کاربری مصوب 
مسکونی تراکم متوسط ابعاد زمین 17 متر در 30 متر مورد ارزیابی آپارتمانی است در طبقه همکف غربی بمساحت 
156/59 مترمربع از یک س��اختمان با 7 س��قف شامل یک طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ و 6 طبقه روی آن و 
هر طبقه 2 واحد مسکونی و مجموعاً 12 واحد مسکونی که در زمینی بمساحت 510 مترمربع احداث گردیده است 
آپارتمان دارای سند ششدانگ تک برگی بنام محکوم علیه است و در زمان بازدید در تصرف مالک قرار داشت حدود 
اجمالی و موقعیت ملک با مدارک ابرازی مطابقت دارد ساختمان دارای آسانسور 8 نفره با روکش استیل و نمای اصلی 
آن سنگ و سازه آن اسکلت فلزی می باشد آپارتمان دارای پارکینگ و انبار اختصاصی در طبقه زیرزمین و انشعابات 
مستقل آب و برق و گاز است فضای داخلی آپارتمان دارای 3 اتاق خواب )که دو اتاق آن درهم ادغام شده اند( هال 
پذیرایی و آشپزخانه و سرویس است کف فضای آشپزخانه و هال سرامیک 80*80 و اتاقهای خواب پارکت دیوارها 
کاغذ دیواری سقف واحد دکوراتیو سیستم گرمایش و سیستم سرمایش هواساز درب واحد ضد سرقت دربهای داخلی 
چوبی upvc با شیش��ه دوجداره اس��ت ضمناً قدمت ساختمان حدود 6 سال می باشد با توجه به موقعیت مکانی و 
مشخصات فیزیکی و ظاهری ملک مذکور، کاربری، تراکم، مساحت عرصه و اعیان و کلیه عوامل مؤثر و صرف نظر 
از هرگونه بدهی های احتمالی ملک به کلیه مراجع ذیصالح و اشخاص حقیقی و حقوقی در وضع موجود و به قیمت 
روز با انشعابات منصوب ارزش شش دانگ ملک بنظر و تشخیص هیئت مبلغ 13/500/000/000 ریال معادل )یک 
میلیارد و س��یصد و پنجاه میلیون تومان( تعیین و پیش��نهاد که ارزش س��ه دانگ آن مبلغ 6/750/000/000 ریال 
گردید. و برابرنامه 139885606272011217 مورخه 98/12/28 حدود اربعه ملک: به حدود: شماالً: دیوار و پنجره 
است بطول )7/30( هفت متر و سی سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی شرقاً: در پانزده قسمت، که قسمتهای دوم 
و ششم و نهم آن شمالی، قسمت های چهارم و یازدهم و سیزدهم آن جنوبی، است. اول دیوار و پنجره است بطول 
)1/50( یک متر و پنجاه سانتیمتر به نورگیر مشاعی دوم دیوار و پنجره است بطول )1/10( یک متر و ده سانتیمتر 
به نورگیر مشاعی سوم دیواریست مشترک بطول )7/20( هفت متر و بیست سانتیمتر به آپارتمان قطعه 2 چهارم 
دیواریست بطول )2/60( دو متر و شصت سانتیمتر به راه پله مشاعی پنجم دیواریست بطول )2/56( دو متر و پنجاه 
و شش سانتیمتر به راه پله مشاعی ششم دیواریست بطول )1/20( یک متر و بیست سانتیمتر به راه پله مشاعی هفتم 
دیواریست بطول )0/30( سی سانتیمتر به راه پله مشاعی هشتم درب و دیوار است بطول )1/45( یک متر و چهل 
و پنج سانتیمتر به البی نهم دیواریست بطول )0/55( پنجاه و پنج سانتیمتر به البی دهم دیواریست بطول )1/43( 
یک متر و چهل و سه سانتیمتر به البی یازدهم دیواریست بطول )1/05( یک متر و پنج سانتیمتر به البی دوازدهم 
دیواریست بطول )1/28( یک متر و بیست و هشت سانتیمتر به البی سیزدهم دیواریست بطول )0/30( سی سانتیمتر 
به البی چهاردهم دیواریست بطول )4/22( چهار متر و بیست و دو سانتیمتر به البی پانزدهم دیواریست بطول )2/05( 
دو متر و پنج س��انتیمتر به ورودی جنوباً: دیوار و پنجره اس��ت بطول )6/20( شش متر و بیست سانتیمتر به حیاط 
مشاعی غرباً: دیواریست بطول )22/00( بیست و دو متر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن درز انقطاع قرار دارد 
مش��خصات منضمات ملک: پارکینگ به مساحت 11/5 به حدود اربعه: شماالً: خط فرضی به محوطه مشاعی است 
بطول )2/30( دو متر و سی سانتیمتر شرقاً: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول )5/00( پنج متر به پارکینگ 
قطعه 2 جنوباً: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول )2/30( دو متر و سی سانتیمتر غرباً: خط فرضی به محوطه 
مش��اعی است بطول )5/00( پنج متر انباری به مساحت 2/42 به حدود اربعه: شماالً: در دو قسمت، اول دیواریست 
بطول )0/10( ده سانتیمتر به محوطه مشاعی دوم دیواریست بطول )1/40( یک متر و چهل سانتیمتر به محوطه 
مش��اعی شرقاً: دیواریس��ت بطول )1/59( یک متر و پنجاه و نه سانتیمتر به رمپ جنوباً: دیواریست مشترک بطول 
)1/16( یک متر و شانزده سانتیمتر به انباری قطعه 2 غرباً: در سه قسمت، اول درب و دیوار است بطول )1/59( یک 
متر و پنجاه و نه سانتیمتر به محوطه مشاعی دوم دیواریست بطول )0/71( هفتاد و یک سانتیمتر به محوطه مشاعی 
سوم دیواریست بطول )0/20( بیست سانتیمتر به محوطه مشاعی که تمامی سه دانگ از ششدانگ پالک ثبتی در 
قبال مبلغ 6/750/000/000 ریال مزایده خواهد شد ضمناً مبلغ 270/000/000 ریال حق مزایده و نیم عشر به مبلغ 
337/500/000 ریال میباشد که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباشد و مزایده سه دانگ 
از شش��دانگ از مبلغ 6/750/000/000 ریال از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز دوشنبه مورخه 1399/5/6 در 
محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهیهای 
مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق 
مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده 
برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای 
ثبت برگزار میگردد. ضمناً واریز ده درصد مبلغ پایه مزایده در صندوق ثبت توسط خریدار و حضور خریدار در جلسه 

مزایده الزامی است. آ- 9903210 م.الف 908   تاریخ انتشار: 99/4/19

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم اعظم بهزادی فر با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواس��ت 99/6350 مورخ 1399/03/24 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان دویست و چهل سهم مشاع از یکصد و پنجاه و هفت هزار و شصت و پنج 
سهم ششدانگ پالک 62 فرعی از 90- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه 211 دفتر 294 ثبت 
گردیده و حس��ب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر س��هل 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- 9903325 م.الف 918  تاریخ انتشار: 1399/04/19
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای مصطفی صفار نجیب احدی از ورثه مرحوم محمد مهدی صفار نجیب باس��تناد 2 برگ فرم 
استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی 
اس��ت س��ند مالکیت ششدانگ یک باب منزل به شماره پالک 344 اصلی بخش دو مشهد که متعلق به مرحوم 
محمد مهدی صفار نجیب میباش��د به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد 
مالکیت نامبرده در ذیل ش��ماره ثبت 1653 دفتر 13 صفحه 225 بنام آقای محمد مهدی صفار نجیب ثبت و 

سند به شماره چاپی 830060 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.......
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباش��د، بایس��تی ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تس��لیم نماید. بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالکیت یا س��ند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

آ- 9903327 م.الف 919
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

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

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

می گردد .                                                                                                       
اقای محمد حس��ین غالمی فرزند غالمحس��ین ، به صورت ششدانگ یکباب س��اختمان مسکونی ، به مساحت 
3158/34 متر مربع ، از پالک 531 از 1 � اصلی بخش یک فردوس از محل مالکیت مشاعی خودشان � مکان 

وقوع ملک : شهرستان فردوس � خیابان جواد االئمه 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  
به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  
به آراء صادره اعتراضی داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک 
ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت 
ف��ردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی 
که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9903379
تاریخ انتشار نوبت اول:   19/ 1399/04
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/08

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه به ورثه کالسه 139904007141000309/1
بدین وس��یله به خانمها صغرا ش��اد نام پدر: اسمعیل شماره شناس��نامه: 1204 و افسانه شاد نام پدر: اسمعیل 
ش��ماره شناس��نامه : 26 و کبرا ش��اد نام پدر: اسمعیل ش��ماره شناس��نامه: 0681466065 و سکینه شاد نام 
پدر: اس��معیل ش��ماره شناسنامه 135 و بی بی صنم احمدی نام پدر: غالمحس��ین شماره شناسنامه 4 و زهرا 
ش��اد نام پدر: اس��معیل ش��ماره شناس��نامه 807 و عذرا ش��اد نام پدر: اسمعیل شماره شناس��نامه :1072 به 
نش��انی بجنورد گلی همگی ورثه های مرحوم اس��معیل ش��اد فرزند قربان ابالغ می ش��ود که خانم س��کینه 
روح��ی جه��ت وصول مبلغ 308/292/499 ریال به اس��ناد مهریه مندرج در س��ند ازدواج ش��ماره 19044- 
1386/01/09 دفترخان��ه ازدواج ش��ماره 67 بجنورد علیه مورث ش��ما اجرائیه صادر نم��وده و پرونده اجرائی 
ب��ه کالس��ه 139904007141000309/1 تش��کیل گردیده اس��ت و طب��ق گزارش مورخ��ه 1399/03/30 
مامور مربوطه ابالغ واقعی به ش��ما میس��ر نگردیده اس��ت لذا بنا به تقاضای بس��تانکار به شرح وارده به شماره 
139905007141005702 – 1399/04/17طبق ماده 18 و 19آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهی 
که روز ابالغ محس��وب می گردد، نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد 

یافتم الف 1637 آ-9903372
حمید عزیزی

 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده 139904007141000319/1 و اخطاریه تعیین میزان 
مهریه به نرخ شاخص

بدین وس��یله به آقای مرتضی نوری نام پ��در: محمد تاریخ تولد: 1362/06/16 ش��ماره ملی: 0681937750 
شماره شناسنامه: 1464 مدیون پرونده اجرایی کالسه به شماره بایگانی 9900371- ابالغ می گردد که سهم 
االرث ش��ما از مازاد دوم س��ه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی ش��ماره 1148- اصلی بخش یک بجنورد از 
مح��ل مالکیت مرحوم محمد نوری در قب��ال مبلغ 48/874/400/000 ریال بابت طل��ب خانم صفورا فیوجی 
مقدم به انضمام پنج درصد بابت حقوق دولتی متعلقه بازداش��ت گردیده اس��ت؛ ل��ذا طبق ماده 87 آئین نامه 
اجراء مراتب به ش��ما اخطار می ش��ود. ضمناً هر گونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع 
اس��ت و ترتی��ب اثر داده نمی ش��ود . در ضمن این آگه��ی در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
محلی چاپ و منتش��ر می گردد و عملیات اجرائی بالفاصله پس از انتش��ار این آگهی ادامه خواهد یافت. مراتب 
بدین وس��یله به ش��ما ابالغ می گردد. و همچنین پیرو اجرائیه بدین وس��یله اخطار می گردد طبق درخواست 
بس��تانکار و برابر آئین نامه الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی میزان وجه نقد مهریه مندرج در سند 
ازدواج ش��ماره 7991-1393/06/16 تنظیمی در دفترخانه ازدواج ش��ماره 6 و طالق 3 بجنورد کل بدهی شما 
به مبلغ 48/874/400/000 ریال طلب بستانکار و به انضمام 5 درصد بابت حقوق دولتی که به آن افزوده می 
گردد می باش��د که ملزم به پرداخت آن می باش��ید مراتب بدین وس��یله به ش��ما ابالغ می گردد.م الف 1638 

آ-9903374
حمید عزیزی  -  رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد
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 مالیات بر عایدی سرمایه ©
در »بروکراسی ناکارآمد« محقق نمی شود

اخذ مالیات بر عایدی ســرمایه که در ایران هنوز محل بحث اســت و بسیاری 
معتقدند دالالن و سفته بازان بازارهای ارز و طال به انواع مختلف از پرداخت مالیات 
داللی این حوزه ها فرار خواهند کرد، موضوعی حل شده در کشورهای توسعه یافته 

و در بسیاری از کشورهای دنیا با قوانین اقتصادی شفاف و روشن است.
زمانی می توان از سرمایه مالیات دریافت کرد که نظام اقتصادی و اداری کشور از 
بروکراسی و سیستم اداری بیمار رنج نبرد. هنگامی که نظام اداری ناکارآمد است 
و توان یا حوصله یا اراده انجام کارهای بزرگ را ندارند، فرار ســرمایه در چنین 

اقتصادی امری عادی و قابل پیش بینی است.
دســتگاه های نظارتی از این جهت تعریف شده و روی کار آمده اند که با نظارت 
خوب و پوشش دادن همه راه های فرار، مانع فرارهای مالیاتی شوند؛بنابراین زمانی 
که در اقتصاد بحث فرار مالیاتی به شــدت مطرح اســت و اصالً یکی از مباحثی 
اســت که مانع بزرگی پیش روی دریافت مالیات و تأمین بودجه دولت می شود، 
این موضوع نشان دهنده آن است که دستگاه نظارتی قابلیت نظارتی خوبی ندارد؛ 
بنابراین دستگاه های نظارتی ما در ایران بسیار ضعیف هستند که دالالن »ایران« 

را بهشت می خوانند و فراریان مالیاتی آزادانه سودهای کالنی به جیب می زنند.
قطعاً در بخش تولید، تولیدکننده تا زمانــی که تولید آنچنانی و رونق یافته ای 
داشــته باشــد که مکلف به پرداخت مالیات مشخصی شــود، نیازی به فرار از 
پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه ندارد؛ چرا که تولیدکننده از این مبحث معاف 
اســت؛ بنابراین قانون و دولت برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه باید به دنبال 
دالالن در بازارهای داللی باشند؛ چرا که بیشتر معامالت ارزی و سکه و طال در 
ایران به صورت زیرزمینی انجام می شود؛بنابراین شناسایی این محورها به دلیل 
ناکارآمدی بروکراسی اداری، سخت است.در حالی که در ایران، شناسایی دالالن 
و سفته بازان برای اخذ مالیات سخت تلقی می شود، اما به دلیل عدم رواج داللی و 
سفته بازی کمترین سودی روی تمام آنچه در اقتصاد معامله می شود در کشورهای 
پیشرفته به واسطه بروکراسی روان و بسیار سیال، قوانین کارآمد و دستگاه های 
نظارتی جامع مشــمول پرداخت مالیات هســتند. در این اقتصادها، دولت تمام 
نقــل و انتقاالت را به خوبی دنبال می کند و زیرنظر دارد و افراد نیز دلیلی برای 
مقاومت کردن در عدم پرداخت مالیات خود ندارند؛بنابراین مالیات درآمدهایشان 
را پرداخت می کنند، اما در ایران به دلیل ناکارآمدی اداری و عدم توجه و اهتمام 
دولت به این  مقوله مهم و تسهیل فضا برای داللی و سفته بازی، سرمایه هایی که 
از بازارهای داللی با سودهای کالن بدست می آیند مشمول مالیات نمی شوند و 
فراریان مالیاتی روزهای خوبی در اقتصاد ایران دارند، در حالی که اقتصاد روزهای 
خوبی را نمی گذراند و عده زیادی از مردم زیر بار تبعات و چالش های ناکارآمدی 

اقتصادی، مرارت ها و سختی های بسیاری را تحمل می کنند.

 چرا موبایل با » شایعه« گران شد اما با »نخریدن« ارزان نمی شود؟

کاهش قیمت آنتن  نمی دهد !
 اقتصاد/ زهرا طوسی  خبر محدودیت واردات 
موبایل با ارزش باالی ۳۰۰ یورو به سرعت با گران 
شدن گوشی های پرچمدار  به بازار مخابره و قیمت 
همه انواع گوشــی را با خود باال کشید. این خبر 
که در حد یک صورتجلســه در کمیته تخصیص 
ارز مطرح شده بود و در نهایت نیز تأیید نشد، اثر 
خودش را بر بازار گذاشــت و 1۰ تا 15 درصد بر 
قیمت ها افزود تا مردم دلخوش به صحبت های آن 
مقام مسئولی که می گوید »نخرید، ارزان می شود« 
باز هم قید تعویض گوشــی های فرسوده خود را 

بزنند و منتظر بمانند.
با اینکه گفته می شــود تعیین قیمت گوشی های 
تلفن همراه بر مبنای ضوابط تعیین شده از سوی 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

صورت خواهــد گرفت و بســته 
به مقطــع واردات، نــوع ارز مورد 
استفاده و نرخ ارز، قیمت تمام شده 
آن ها تعیین خواهد شــد، اما آنچه 
در بــازار روی داده این اســت که 
تحــت تأثیر این شــایعه، نه فقط 
قیمت گوشی های گرانقیمت بلکه 
گوشــی های پرمصــرف برندهای 
معتبــر که عموماً زیــر 5 میلیون 
تومان هســتند نیز تا یک میلیون 

تومان افزایش پیدا کرده است.

رشد کاذب قیمت گوشی ها »
تحت تأثیر شایعه

قیمت گوشی سامسونگ گلکسی 
مــدل A1 کــه هفتــه گذشــته 

یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، در روزهای اخیر 
به 2میلیون و ۷۰ هزار تومان رســیده که افزایش 
1۰درصدی داشته است. گوشی سامسونگ مدل 
Acs  در حال حاضر ۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان 
قیمت گذاری شده است، در حالی که هفته گذشته 

کمتر از ۴/5 میلیون تومان به فروش می رسید.
رشــد کاذب قیمت گوشــی تحت تأثیر شایعه 
ممنوعیت واردات گوشی باالی ۳۰۰ یورو در حالی 
است که قیمت این کاالی مصرفی در دو ماه اخیر 
نیز به شــدت تحت تأثیر نوسان های قیمت دالر 
رشــد کرده اســت. برای مثال گوشی نوکیا مدل 

۶/2کــه این روزها ۳میلیون و ۶1۹ هزار تومان به 
فروش می رسد، ماه گذشته ۳ میلیون و 15۰هزار 
تومان عرضه می شــد. همچنین گوشی شیائومی 
مدل نــوت 1۰ پرو که این روزهــا 1۳میلیون و 
۸۴۰ هزار تومان است، ماه گذشته حدود ۹میلیون 
تومان به فروش می رسید.همه چیز از آنجا شروع 
شد که ابتدای هفته جاری، رضا عالیان، سخنگوی 
اتحادیه واردکننــدگان تلفن همراه از ممنوعیت 
واردات موبایل با قیمت بیشــتر از ۳۰۰ یورو خبر 
داد. به گفته عالیان، ایــن ابالغیه مصوبه کمیته 
ارزیابی تخصیــص ارز متشــکل از بانک مرکزی 
و وزارت صمت اســت که براساس آن به گوشی 
تلفن همراه با نرخ بــاالی ۳۰۰ یورو ارز اختصاص 
نمی یابــد. در ادامه نیز خبری مبنی بر ممنوعیت 
واردات گوشی مسافری منتشر 
شــد و علت آن را تخصیص 
سقف 2میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
یورویی بــرای واردات موبایل 
اعالم  بانک مرکزی  ســوی  از 
کردند که بــا توجه به کمبود 
ارز و برنگشــتن ارز حاصــل 
از صــادرات، واردات گوشــی 
مسافری نیز ممنوع شده است.

نیاز کشور به تلفن همراه »
باالی 300 یورو، 10 تا 

15درصد 
هر چنــد با توجه بــه اینکه 
ارزش  با  تلفن همراه  گوشــی 
باالی ۳۰۰ یورو تنها 1۰ تا 15 
درصد نیاز کشور را تأمین می کند،  تخصیص 1/5 
میلیارد یورو به کاالی باالی ۳۰۰ یورو منطقی نبود 
و در نهایت این مصوبه لغو شــد. اما انتشار این دو 
خبر تأثیر خودش را بر بازار گذاشت و فعاالن بازار 
با آینده نگری سودجویانه از احتمال توقف واردات 
گوشی های باالی ۳۰۰ یورو، قیمت گوشی های در 
این رده قیمتی موجود خود را تا 5۰ درصد افزایش 
دادند. گوشــی های پرمصرف کــه در رده قیمت 
پایین و متوسط جای می گیرند نیز از این افزایش 
نرخ کاذب بی بهره نماندند و تا 1۰ درصد افزایش 
قیمت داشته اند. در بسیاری از این فروشگاه ها این 

افزایش قیمت به گوشــی های موجود در لیست 
اقالم موجودی فروشــگاه ها نیز سرایت کرده و به 

گوشی های تازه وارد محدود نمی شود.

گوشی 300 یورویی همین حاال هم وارد »
نمی شود

با وجود اینکه حسین مدرس خیابانی، سرپرست 
وزارت صمــت، خیلــی زود اعالم کــرد در حال 
حاضر مســئوالن واردات در حــوزه موبایل یعنی 
وزارت صمــت، وزارت ارتباطــات و بانک مرکزی 
هیچ تغییری در نحوه واردات موبایل ایجاد نکردند 
و گمرک فعالً براســاس مصوبات پیشین، واردات 
ایــن کاال را انجــام خواهنــد داد، عباس تابش و 
رئیس سازمان حمایت نیز تاکید کرد:»هیچ یک از 

شرکت های واردکننده و واحدهای 
صنفی ســطح بازار حق ندارند به 
بهانه اخبار منتشــر شده نادرست 
قبلی در خصوص ممنوعیت واردات 
گوشــی تلفن همراه با ارزش ۳۰۰ 

یورو، افزایش قیمتی اعمال کنند«.
انجمــن  هیئت رئیســه  عضــو 
واردکنندگان موبایل از روی دیگر 
سکه ســخن گفته و می گوید: این 
گوشــی ها از ابتدای امسال هم از 
بانک مرکزی تخصیص ارز نگرفتند 
بــاارزش باالی  و تمامی کاالهای 
۳۰۰ یورویی وارداتی در این مدت، 
به  صورت غیررســمی وارد شــده 

است. گاهی تصمیماتی در رأس گرفته می شود و 
بعد اگر مخالفتی رخ دهد، اغلب تکذیب می کنند، 
اما اگــر اعتراض رخ دهد، ســعی می کنند آن را 

تصحیح کنند.

 به هم ریختگی بازار تلفن همراه»
 زیر سر 50 فروشنده عمده 

به گفته رضا قربانی، وضعیت بازار تلفن همراه را 5۰ 
فروشنده عمده بازار تلفن همراه به هم ریخته اند و 

قیمت تعیین می کنند. 
این فعال اقتصادی توضیح می دهد: اواخر سال ۹۸ 
با اینکه ارز گران شــده بود، اما چون ارز جدیدی 
وجود نداشــت و کســب و کارها به واسطه کرونا 

تعطیل شده بود، موبایل ها قیمت جدید نداشتند. 
اما پس از پایــان فروردین  ماه که عمده فروش ها 
بازار کسب و کارشان را آغاز کردند، بازار را به هم 
ریختند. تعداد مافیــای تلفن همراه که قیمت را 
کنترل و باال و پایین می کنند 5۰ نفر بیشتر نیست 
و از زمانی که سرکار آمدند در یک هفته، گوشی 

تلفن همراه 5۰ درصد گران شد.

دلیل تعویق طرح افق »
چیست؟

عضــو هیئت رئیســه انجمن 
واردکنندگان موبایل می گوید: 
اگــر اکنــون بــه مغــازه ای 
مراجعه کنید و 1۰۰ گوشــی 
بخرید هیچ فاکتوری به شما 
نمی دهند، بــرای اینکه جایی 
ثبت نشود و کســی نتواند از 
او حســاب بگیرد.وی با بیان 
افق )شفاف سازی  اینکه طرح 
چرخــه رســیدن به دســت 
مصرف کننــده( قرار بــود از 
اول فروردین ماه اجرا شــود، 
می افزایــد: این طرح همه چیز را شــفاف می کرد 
و شــاید به همین دلیل به تعویق افتاد. رؤســای 
اتحادیه های مربوط به تلفن همراه در کشور با این 
طرح به شدت مخالف بودند. البته این طرح حتماً 
اجرا می شود تا شرکت ها راضی شوند و دولت هم 

به حق و حقوق خود برسد.  

نخرید ارزان می شود»
دراین میان رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های 
صوتــی و تصویری و تلفن همــراه و لوازم جانبی 
معتقد اســت: با توجه به لغــو ممنوعیت واردات 
تلفن همراه با ارزش باالی ۳۰۰ یورو، دلیلی برای 

افزایش قیمت موبایل وجود ندارد و قیمت ها باید به 
حالت قبل برگردد؛ بنابراین بهتر است شهروندان 
برای خرید موبایل عجله نکنند. ابراهیم درستی با 
انتقاد از انتشار خبر ممنوعیت واردات موبایل های 
باالی ۳۰۰ یورو، می گوید: این خبر موجب افزایش 
قیمت موبایل  شد و حتی قیمت برخی از تلفن های 
همراه گرانقیمت به 5۰ تا ۶۰ میلیون تومان رسید.

وی با بیان اینکه اعالم این خبر، قیمت موبایل های 
کمتر از ۳۰۰ یورو را هــم افزایش داد، می گوید: 
بنابراین عده ای می خواســتند از این شرایط سود 
هنگفتی ببرند. بیــش از یک میلیون تلفن همراه 
هنوز در سامانه ثبت نشده و مکالمه برقرار نشده که 
با اعالم این خبر، قیمت آن ها هم افزایش پیدا کرد.

درســتی، ضمن قدردانــی از مجموعــه دولت، 
وزارت صنعــت و وزارت ارتباطــات برای منتفی 
اعالم کردن این مصوبه، می گوید: از دستگاه های 
نظارتی می خواهیم اجازه ندهند عده ای از شرایط 
سوءاستفاده کنند و گرانی را به گردن مغازه داران 
بیندازند . گرانی با گران فروشــی متفاوت است و 
اکثر مغــازه داران جنس را گران می خرند، چراکه 
برخی شرکت ها چند دستگاه پز دارند و مغازه داران 
باید عالوه بر قیمت شفاف، یک قیمت هم زیر میز 
بکشــند. برخی از شرکت ها نیز موبایل را فقط در 
فروشگاه های زیر نظر خودشان توزیع می کنند و 
این مسئله موجب وجود اختالف قیمت فاحش در 
بازار می شود که ضرر آن به مصرف کننده می رسد 

و بدنامی آن برای مغازه دار است.
خوب اســت بدانید در سال ۹۹ قیمت بسیاری از 
کاالها بدون موافقت دولت و به صورت غیررسمی 
گــران شــده اند. از جمله ایــن افزایش قیمت ها 
می تــوان بــه افزایش ۸۰ درصــدی قیمت برنج 
خارجی و تخم مــرغ، افزایش ۷۰ درصدی قیمت 
عــدس و افزایش 5۰ درصدی قیمت تلفن همراه، 

ماکارونی، مرغ و چای اشاره کرد.

خبر ممنوعیت 
واردات موبایل های 
باالی ۳۰۰ یورو 
موجب افزایش 
قیمت موبایل  شد و 
حتی قیمت برخی 
از تلفن های همراه 
گرانقیمت به ۵۰ تا 
۶۰ میلیون تومان 
رسید

بــــــــرش
پس از پایان 
فروردین  ماه که 
عمده فروش ها بازار 
کسب و کارشان را 
آغاز کردند، بازار 
را به هم ریختند. 
تعداد مافیای 
تلفن همراه که 
قیمت را کنترل 
و باال و پایین 
می کنند ۵۰ نفر 
بیشتر نیست

بــــــــرش

4 میلیون خانوار در صف دریافت وام جدید کرونایی   فارس/  حسین میرزایی، سخنگوی ستاد تسهیالت حمایتی وزارت رفاه گفت: اولین قسط وام کرونا طبق اعالم بانک مرکزی و اعالم قبلی ستاد 
تسهیالت کرونا، از تیرماه به میزان 35هزار و 100 تومان از حساب یارانه سرپرست خانوارها کسر می شود. همچنین 4میلیون خانوار جدید براساس اطالعات دریافتی از وزارت کشور در صف دریافت تسهیالت 

یک میلیون تومانی جدید قرض الحسنه حمایتی قرار دارند.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه
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دولت برنامه ای برای افزایش قیمت نان ندارد©
مهر: محمدرضا کالمــی با بیان اینکه 
دولت هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت 
نان ندارد، گفت: با وجود افزایش خرید 
تضمینی گندم که به منظور حمایت از 
کشاورزان صورت گرفته، افزایش قیمتی 
برای نان در ســال جاری در نظر گرفته 
نشده و نرخ نان همان قیمت تعیین شده 
در سال گذشته است. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت افزود: نان گران نمی شود و تا زمانی که یارانه پرداخت می شود، قیمت نان 
افزایش نخواهد یافت. نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم با هزینه های جانبی 
در ســال ۹۹، 2هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شــده و این در حالی است که مصرف 
ساالنه گندم در کشور 11 میلیون تن است که ۹/5میلیون تن از آن یارانه ای است 
و ۸۰ درصــد از ۹/5میلیون تن گندم یعنی حدود ۷/5تا ۸ میلیون تن گندم به 
صورت یارانه ای و با نرخ هر کیلوگرم ۶۶5 تومان در اختیار نانوایی ها قرار می گیرد.

    صفحه 6

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای محمد حسین مرشدلو   دارای شناسنامه   5749192687   به شرح دادخواست به کالسه  
133  از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  رفعت فتاحی   به 
شناس��نامه   1 در تاریخ  1398/11/30    در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به   
1.   محمد رضا  مرشدلو    فرزند علی  کد ملی  5749689522  ت.ت  1341/9/28  نسبت فرزند مرحوم  

2. زهرا مرشدلو    فرزند علی   کد ملی   5749177823   ت.ت  1334/2/2  نسبت فرزند مرحوم 
3. مریم مرشدلو    فرزند  علی   کد ملی  5749644014   ت.ت  1335/5/2  نسبت فرزند مرحوم    
4. جواهر مرشدلو    فرزند  علی    کد ملی   5749342581  ت.ت  1337/3/1   نسبت فرزند مرحوم

5 .  طاهره مرشدلو  فرزند علی     کد ملی   5749192695  ت.ت  1349/10/24  نسبت فرزند  مرحوم
6.  فاطمه مرشدلو    فرزند علی   کد ملی   5749206564  ت.ت   1353/2/20 نسبت  فرزند  مرحوم

7 . محمد حسین مرشدلو    فرزند علی   کد ملی  5749192687  ت.ت 1347/5/19  نسبت  فرزند  مرحوم          
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 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-9903371
 سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهر خرو 

آگهی مزایده اتومبیل 
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9800140 یک دس��تگاه اتومبیل س��واری پژو 405 دو گانه سوزمدل 1389 
رنگ نقره ای به شماره ایران 28 - 838 ق 57 متعلق به آقای جواد فتاحی نورکه طبق نظر کارشناس رسمی 
به مبلغ 580/000/000 ریال )پانصد و هشتاد میلیون ریال( ارزیابی شده، ازساعت 9 الی 12 مورخ 1399/5/5 
دراداره ثبت اسداباد واقع دراسدآباد خ رفسنجانی کوچه احد ازطریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
580/000/000 ریال )پانصد و هش��تاد میلیون ریال( ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می 
ش��ود و ش��رکت درمزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب  سپرده ثبت و حضور 
خریدار با نماینده قانونی او درجلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تود یع نماید و درصورتی که ظرف مهلت مقررمانده فروش 
را به حس��اب س��پرده واریز نکند مبلغ مذکور قابل اس��ترداد نبوده و به حس��اب خزانه واریز خواهد شد و کلیه 
هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است ونیم عشرو حق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رس��می اعالم گردد، مزایده روزاداری بعد ازتعطیلی درهمان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد 

شد.)م الف 109( آ-9903369
تاریخ انتشار: 1399/4/19
تاریخ مزایده: 1399/5/5

رئیس اداره اجرا اسناد رسمی اسد آباد - کامران منقی 

دادنامه 
در پرونده کالسه 9909988543200012 شعبه 112 شورای حل اختالف شهرستان فامنین تصمیم نهایی شماره 

 9909978543200142
خواهان: محمود اکبری فرزندعلی اصغر به نشانی استان همدان- فامنین- کوچه حاج احمد

خواند گان 1-آقای سید هادی اشرفی ورنوسفادرانی فرزند سید الماس به نشانی مجهول المکان 2- آقای رضا وکیلی 
فرزند علی به نشانی استان همدان – شهرستان فامنین – شهر فامنین – کوی ماماهان 

خواسته ها:1- الزام به تنظیم سند خودرو 2- مطالبه خسارت دادرسی 
گردشکار:  خواهان دادخواست  خود را به طرفیت  خوانده به خواسته فوق تقدیم وبه این شعبه ارجاع گردیده و پس 
ازتعیین وقت رس��یدگی و انجام تشریفات قانونی واستماع اظهارات اصحاب دعوی درتاریخ 1399/4/10 با توجه به 
تکمیل بودن پرونده جهت صدوررای ختم رسیدگی اعالم وبا توکل به خداوند متعال وتکیه برشرف ووجدان قضائی 

به شرح دیل مبادرت با انشاء رای می نماید.  
 ))رای قاض��ی ش��ورا(( درخصوص دادخواس��ت محمود اکبری  فرزندعلی اصغربطرفیت 2- س��یدهادی اش��رفی 
ورنوسفادرانی فرزند سید الماس  بخواسته الزام به تنظیم سند خودرو پیکان وانت به شماره 33 ایران 973 س 59 
مقوم بر50/000/000  ریال به انضمام خسارت دادرسی نظر به اینکه دعوی خواهان  متوجه خوانده ردیف اول )رضا 
وکیلی ( نمی باش��د.لذا مس��تندا به مادتین 89،84  قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادرواعالم می گردد.
درخصوص دعوی مطروحه بطرفیت خوانده ردیف دوم )سید هادی اشرفی ( با توجه به محتویات پرونده واظهارات 
خواهان درجلس��ه رس��یدگی وحسب داللت س��ند عادی )مبایعه نامه ( مالکیت خواهان به خودرو مذکورمحرزمی 
باشدوتوجها به اینکه انتقال سند رسمی وقطعی خودرو یکی ازنتایج وآثارعقد بیع صحیح می باشد. وعقود متعاملین 
را به کلیه نتایجی که ازآنها به موجب قانون ،عرف ویا عادت حاصل می شود ملزم می نماید وخوانده علیرغم ابالغ 
اخطاریه ازطریق نش��رآگهی ورعایت فاصله قانونی از تاریخ نشرتا هنگام رسیدگی درجلسه حاضر نگردیده وایراد یا 
اعتراض موثر درمقام ارائه واقامه ننموده است . لذا به دلیل تطابق خواسته خواهان با اوضاع واحوال قضیه قابل اجابت 
ومقرون به صحت تشخیص وبه استناد مواد 519،515،198 قانون آئین دادرسی مدنی ومواد 219،362،348 قانون 
مدنی حکم برالزام خوانده به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی وانتقال سند رسمی  یک دستگاه خودرو پیکان وانت 
به ش��ماره انتظامی 33 ایران 973 س 59 به نام مالک فعلی )خواهان( وتادیه خسارت دادرسی به ماخذ 999/367 
ریال درحق وی صادر واعالم می گردد رای صادره در قس��مت دوم غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی دراین شعبه و پس از انقضاء آن ظرف همان مدت  قابل تجدید نظردرهر دو قسمت دردادگاه محترم عمومی  

حقوقی شهرستان فامنین می باشد. آ-9903370  )م الف 103(
قاضی شعبه 112 شورای حل اختالف شهرستان فامنین – رجب زاده

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان تایباد
سال 1399

پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود

اراضی مهروس
- پالک 5765 فرعی از 251- اصلی واقع در تایباد بخش چهارده مشهد به نام آقای یوسف اسکندری مشهدریزه ئی

 فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب منزل طبق رأی ش��ماره 139560306015003892 مورخ 1395/9/16 
هیئت قانون تعیین تکلیف

در ساعت نه صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/5/15 در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد.
لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می ش��ود در وقت مقرر در محل وقوع ملک 
حضور به هم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت 
ملک مورد تقاضا با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده 20 
قانون و مواد 74 و 86 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض 
خ��ود را کتباً به این اداره تس��لیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ب��ه واحد ثبتی مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به مرجع قضائی نمایند در غیر این صورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت توسط متقاضی و یا 

نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد. آ-9903368
تاریخ انتشار: روز پنج شنبه مورخ 1399/4/19

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
آقای علی نبیلی مقدم فرزند حسین ، به صورت ششدانگ یکباب باغمنزل به مساحت 1366/72 متر مربع از پالک 
1169 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس از خریداری اقای حاجی اس��ماعیل نبیلی مقدم � مکان وقوع ملک : 

شهرستان فردوس � باغشهر اسالمیه � انتهای بلوار انقالب اسالمی به سمت باغستان 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9902686
تاریخ انتشار نوبت اول:   04/ 1399/04
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/04/19

محمود جهانی مهر  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

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
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره 139860308001004361  � 1398/11/28 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای درویش کیانی فرزند غالم بش��ماره شناس��نامه397 و شماره ملی 0651286352   
نسبت به ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 105/09 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی بخش 2 
بیرجند از محل مالکیت محمد دستگردی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 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-9902648
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/04                           تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/19                          

علی فضلی      -    رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

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

برابر رای شماره 99/284مورخ 26 /03/ 99هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرف مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیاوش 
زارعی  فرزند حبیب اله  بش��ماره شناس��نامه  786 صادره ازاس��دآباد درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به 
مس��احت 55267/99 متر مربع در قس��متی از پالک 37 اصلی  جهت الحاق به ملک دیگر متقاضی 37/26 اصلی 
علی آباد پیرشمس الدین واقع دراسدآباد اراضی علی آباد پیرشمس الدین خریداری با واسطه از مالکان رسمی آقایان 
حبیب اهلل زارعی و علی داد زارعی و صفر سلطانی حق مراد   محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. )102( آ-9902646

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/4
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/4/19

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد – کامران متقی

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی شرکت سهامی خاص سنگاه
به شماره ثبت 345 و شناسه ملی 

10380054298
بدین وس��یله از کلیه س��هامداران محترم و یا 
نماین��دگان قانون��ی آن ها دعوت م��ی گردد تا 
در جلس��ه مجمع عمومی س��الیانه ش��رکت که 
در س��اعت 10:00 صب��ح روز س��ه ش��نبه مورخ 
1399/04/31 در مح��ل ش��رکت تحقیق��ات و 
خدمات زراعی چغندر استان خراسان، واقع در 
کیلومتر 6 جاده مش��هد به فریمان، بعد از پل 

طرق برگزار می گردد، حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره 

و بازرس قانونی
2- تصوی��ب ص��ورت ه��ای مال��ی منته��ی به 

1398/12/29
3- تعیین بازرس قانونی

4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت انتشار 
آگهی های شرکت

5- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 
عادی می باشد.

9ع هیئت مدیره شرکت سهامی خاص سنگاه 
90
33
75

   دانش��گاه عل��وم پزش��کی گناب��اد در نظ��ر 
دارد نس��بت به خرید، نصب و راه اندازی و 

آموزش یک دستگاه
 Quant Studio™ 5 Real-Time PCR system
از طری��ق مناقصه عمومی اق��دام نماید. لذا 
شرکت های واجد ش��رایط می توانند تا مورخ 
1399/04/22 جهت دریافت اس��ناد مناقصه 
مراجع��ه   www.setadiran.ir س��امانه   ب��ه 

نمایند. 
ضمن��ًا هزینه انتش��ار آگهی به عه��ده برنده 
مناقص��ه خواه��د ب��ود و دانش��گاه در رد یا 
قب��ول هر یک ی��ا کلیه پیش��نهادهای واصله 

مختار است 
روابط عمومی دانشگاه  ,ع

99
03
37
8

آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی  آگهی مناقصه
سالیانه شرکت توسعه تجارت مقصود  

)سهامی خاص( به شماره ثبت  381949   و  
شناسه ملی 10320324403

بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران محترم ش��رکت 
توس��عه تجارت مقصود )س��هامی خ��اص( دعوت به 
عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
که در ساعت 9  روز دوشنبه 1399/04/30 در محل 
ته��ران خیاب��ان ولیعصر باالتر از پارک س��اعی نبش 
کوچه 34 پالک 5 طبقه دو کدپس��تی 1516733114 

تشکیل می گردد, شرکت فرمایند. 
دستور جلسه : 

1- انتخ��اب ب��ازرس و حس��ابرس جه��ت س��ال مالی 
1399

2- تعیین اعضاء هیئت مدیره 
3- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 

ع هیئت مدیره شرکت  9
90
33
84

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه  شرکت تولیدی آرد سفید 

طوس سهامی خاص به شماره ثبت 
6935 و شناسه ملی 10380227456

 جلسه مجمع در ساعت  12سه شنبه 1399/4/31 در 
محل شرکت برگزار می گردد، از سهامداران ارجمند 

تقاضا دارد در زمان مقرر حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه:

- استماع گزارش بازرس
- استماع گزارش هیأت مدیره

- تصویب صورتهای مالی سال 98
- تعیین روزنامه کثیراالنتشار

- انتخاب بازرسان
- س��ایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی 

می باشد
99 هیئت مدیره
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 شهرداری اسدآباد در نظردارد مقدار 
7000 تن آس��فالت  م��ورد نیاز خود را 
از کارخان��ه ه��ای دارای تائیدی��ه فنی 
و با فاصل��ه مجاز خری��داری نماید لذا 
تولیدکنن��دگان م��ی توانند در صورت 
تمای��ل ت��ا پای��ان 1399/4/24 جه��ت 
دریافت اس��ناد مناقصه ب��ه امور مالی 

مالی شهرداری مراجعه کنند.
شهرداری اسدآباد ,ع

99
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 آگـهـی منـاقـصه نوبت دوم
 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده   های

 کش��اورزی ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد 
نس��بت به واگذاری رس��توران پارک بهمن از 
طریق تجدید مزایده کتبی و با قیمت کارشناسی 
بصورت رهن و اجاره برای مدت 5 سال اقدام 
نماید.متقاضیان واجدش��رایط می توانند برای 
کسب اطالع بیشتربه ساختمان اداری سازمان 
به نش��انی خراس��ان رضوی-س��بزوار-میدان 
کارگر-ضلع ش��رقی پارک جانب��ازان مراجعه و 
یا با ش��ماره تلفن ه��ای 44291141-44291311 
تم��اس حاص��ل نمایند.آخری��ن مهل��ت تحویل 
پیش��نهادها ب��ه دبیرخانه س��ازمان ت��ا پایان 
ش��نبه1399/05/05  روزی��ک  اداری  وق��ت 
م��ی باشد.پیش��نهادات واصله روز دوش��نبه 
8صب��ح  س��اعت  1399/05/06رأس  مورخ��ه 

بازگشایی می گردد.
احسان امامی رئیس سازمان ساماندهی 

مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 

     آگهی مزایده 
»نوبت اول«
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )903888(

آگهی تغییرات شرکت مهام جاده ابریشم نگین بجنورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5172 و شناسه ملی 14005935424

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,12,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - پس از قرائت گزارش 
بازرس )بازرسان( شرکت ترازنامه به تاریخ 1397,12,29 و حساب سود و زیان )صورت های مالی( سال مالی منتهی به تاریخ مذکور 
به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی احراز ارقام )حسابداران رسمی( به شماره ثبت 25920 به نمایندگی آقای حبیب جهانگشای 
بازرس  سمت  به   0680204636 کدملی  با  کشمیری  هادی  سید  آقای  و  اصلی  بازرس  سمت  به   2754188207 ملی  کد  با  رضایی 
علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت جهت درج آگهی ها 

تعیین گردید. 
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پروان���ه بهره برداری به ش���ماره پ،ص،پ،476/97 به تاریخ ص���دور97/03/13 و پروانه  
بهداش���تی به ش���ماره 93/610/2120به تاریخ ص���دور 93/02/20 صادره از اس���تان ایالم  
مربوط به واحد مرغداری متعلق به آقای صالح رویش���دی به ش���ماره ملی 4510066716 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می گردد .  ,ع
99
03
34
3
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وزیر بهداشت: به بهانه کرونا امید به آینده را تضعیف نکنیم   فارس: سعید نمکی، وزیر بهداشت در دیدار رئیس رسانه ملی گفت: امروز در اخبار دیدم غسالخانه به تصویر کشیده شده، اما معتقدیم 
حتماً باید چاشنی لطیف تری در بزرگ کردن خطر به کار بگیریم. مردم غیر از کرونا، گرفتاری های روحی دیگری هم دارند و اینکه افسردگی را تشدید و امید به آینده را با نیت خیر، تضعیف کنیم هنر زیادی نیست و 

باید با شیوه های هنرمندانه و با عدم وحشت زایی و حذف عادی انگاری از ذهن مردم، این بیماری را بیان کنیم. 

ماسک هیچ ضرری برای سالمتی ندارد©
ایسنا: اســتفاده از ماسک برای طوالنی 
مدت ممکن است خسته کننده باشد اما به 
گفته کارشناسان سالمت برخی اطالعات 
غیرعلمی و از منابع غیرمعتبر که درباره 
مضرات استفاده از ماسک مطرح می شود 

بدون شک صحت ندارد.
با توجه به همه گیری بیماری کووید۱۹ و 

تأکید بر استفاده از ماسک از سوی کارشناسان سالمت، ادعاهایی در مورد مضرات آن 
برای ســالمتی مطرح شده که »کاهش ســطح اکسیژن بدن که موجب تنفس سطح 
خطرناکی از کربن دی اکسید بازدم می شود« یا »تضعیف سیستم ایمنی بدن« از جمله 
آن هاست. کارشناسان سالمت عمومی معتقدند برخی افراد همچون کودکان کمتر از دو 
ســال، افراد مبتال به مشکالت جسمی که نفس کشیدن را برای آنان سخت می کند و 
افرادی که به دلیل ناتوانی فیزیکی، قادر به برداشتن ماسک از روی صورت خود نیستند، 
الزم نیست ماسک بزنند. به گفته کارشناســان سالمت، استفاده از ماسک در ساعات 
طوالنی اگرچه ممکن اســت خسته کننده باشد اما به هیچ وجه موجب بروز بیماری یا 
ناتوانی نمی شود. ممکن است برخی افراد تصور کنند استفاده از ماسک موجب کاهش 
سطح اکسیژن بدن و خون شود اما این موضوع صحیح نیست. کاهش سطح اکسیژن 
خون و بدن با عالئمی چون تنگی نفس، سرفه، باال رفتن یا کند شدن ضربان قلب، تعریق 
و تغییر رنگ پوست همراه است که در این شرایط الزم است افراد در بیمارستان تحت 
درمان قرار گیرند و در موارد شدید، بیمار به دستگاه تنفس مصنوعی احتیاج پیدا می کند. 

به گزارش داالس نیوز، اما استفاده از ماسک با این پیامدها برای فرد همراه نیست.

شیوع بیشتر کرونا در زمستان تأیید شد©
فارس: به گــزارش دیلی میل، تحقیقات 
تازه تأیید می کند ســرما در زمســتان، 
گسترش ویروس کرونا را افزایش می دهد.

کارشناسان هندوســتان دمای تعدادی 
از کشــورها و موارد ویروس کرونای آن ها 
را با یکدیگر مقایســه کردند و دریافتند 
کشورهای سردتر معموالً شیوع ویروس در 

مقیاس بزرگ تر را شاهد بوده اند.
پژوهشگران تأکید می کنند، تابستان مناسب ترین فصل و زمان برای مبارزه با همه گیری 
بیماری کووید ۱۹ است. محققان هند رابطه بین میانگین دمای یک کشور و تعداد موارد 
کووید۱۹ را مورد بررسی قرار دادند و ارتباط قابل توجهی بین کشورهایی با دمای سردتر 

و شیوع ویروس مسری کرونا در مقیاس بزرگ تر پیدا کردند.
محققــان هندی داده های مربــوط به این پژوهش را از اواخر مارس تا اواســط آوریل 
جمع آوری کرده و درنهایت دریافتند کشــورهایی که دارای طول و عرض جغرافیایی 
باالتر و آب و هوای سردتری هستند، به طور قابل توجهی بیش از سایر کشورها با شیوع 
کووید ۱۹ دست و پنجه نرم می کنند. دانشمندان خاطرنشان کردند: همه این مشاهده ها 
حاکی از آن است که دمای پایین ممکن است یک عامل خطر برای افزایش موارد ابتال به 
ویروس کرونا باشد. آن ها افزودند: با این حال در حال حاضر این مطالعه قادر به توضیح 
اینکه چگونه برخی از کشورهای سردسیر با آلودگی بیشتر کرونا مواجه نشده اند، نیست 

و نیاز به بررسی های بیشتری است.

سم مهلکی به نام »جداسازی تیزهوشان« ©
جامعه: همه والدین می خواهند باور کنند 
فرزندانشــان باهوش، خاص و منحصر به 
فرد هستند؛ اما در این میان تنها بعضی 
از کودکان به احتمال بیشتری، متفکران 
بــزرگ آینده خواهند بود. با این حال و با 
همین بهانه، نظام آموزشی ما به شیوه های 
مختلف سعی در غربال دانش آموزان دارد؛ 

موضوعی که برخی از کارشناسان آن را آفتی برای این نظام می دانند.
خبرگزاری فارس گفت وگوی مفصلی را در این خصوص با فریبرز درتاج، رئیس انجمن 
روان شناســی تربیتی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی انجام داده 
است. بخش هایی از این گفت وگو به نقد عملکرد نظام آموزشی کشور در همین زمینه 

اختصاص دارد که تقدیم حضورتان می کنیم.
فریبرز درتاج می گوید: جداسازی تیزهوشان در دنیا سم مهلک است. ۱6 مدل مدرسه 
در کشور داریم و آزمون برگزار می شود و دانش آموزان باهوش را شناسایی می کنند. در 
20 سال گذشته میانگین نمره کنکور در کشور منفی است؛ یعنی هر سال میانگین نمره 

ما پایین تر از سال پیش است.
وی برگزاری آزمون تیزهوشان را راه درستی برای شناسایی تیزهوشان نمی داند و معتقد 
اســت: منحنی که در بدو تولد خداوند به انســان داده نرمال است؛ یعنی هوش قوی، 
متوســط و ضعیف کنار هم هستند؛  مثالً در کانادا می توانید مدرسه خصوصی داشته 
باشید و پول دریافت می کنند اما اجازه ندارند دخل و تصرفی در این منحنی پایه داشته 
باشند؛ یعنی همه دانش آموزان قوی، متوسط و ضعیف باید در این مدارس باشند؛ اما 
اینکه ما بیاییم به اسم مدرسه غیردولتی فقط 5 درصد باالی منحنی را پذیرش کنیم و 

بگوییم مدرسه ما ۱00 درصد قبولی داده است، درست نیست.
وی ادامه می دهد: در ۱00 زایمان در دنیا دو تا سه نفر تیزهوش متولد می شود و در همه 
جای دنیا نیز به ازای ۱00 زایمان دو تا سه نوزاد عقب مانده متولد می شود؛ حاال پرسش 
این است که آیا ما در دوره ابتدایی دانش آموز تیزهوش داریم؟ چه مشکلی پیش آمده 
که دانش آموزان ابتدایی در کنار هم درس می خوانند؟ یک نفر ثابت کند اگر جداسازی 

خوب است چرا در دوره ابتدایی این کار را نکردند؟
در کشورهای دیگر هم زمانی غربالگری انجام می شود که فرد خواندن و نوشتن نمی داند؛ 

یعنی پیش از دوره ابتدایی.
وی در خصوص بهترین زمان انجام تست هوش در کودکان می گوید: همان پنج عالمت 
آپگار -عالئمی که پزشــک در دو و پنج دقیقه ابتدایی که کودک متولد می شود چک 
می کند- یعنی تنفس، رنگ پوست، ضربان قلب، عضالت و واکنش نوزاد، خود این ها 
یکی از بهترین شاخص های سنجش هوش کودک است؛ شاخص های ما پیش از سن 
دو سالگی حسی و حرکتی هستند و بسیار تخصصی است؛ یعنی هر کسی نمی تواند این 
سنجش را انجام دهد. ما آزمون رسمی برای سنجش هوش زیر 2 و 6 سال داریم. در 
سنین پایین تر میزان خطا باالست اما پیش از سن مدرسه و زمانی که فاقد سواد خواندن 
و نوشتن هستند بهترین دوره غربالگری هوش بچه هاست. امتحانی که برای مدارس 

تیزهوشان برگزار می کنیم اصالً هوش را نمی سنجد.
یافته های جدید می گوید ما مسیر اشتباهی رفته ایم. ممکن است ضریب هوش فرزند 
شما ۱30 باشد اما نتوانسته باشید بهره کافی از آن  ببرید؛ ضریب هوشی ۱30 به باال 
همان 2.5 درصد کودکان متولد شده در تمام دنیاست؛ یعنی برای هر ۱00 زایمان 2 

تا 3 کودک تیزهوش می شود.
پایین تر از ضریب هوشی 70عقب مانده است؛ البته کودکان عقب مانده نیز دسته بندی 
دارد. در بازه 50 تا 70 یعنی کودکی که سه سال یک کالس را می خواند، ضریب هوشی 
25 تا 50 افرادی که حرف یاد می گیرند اما نمی توانند خواندن و نوشتن را یاد بگیرند؛ 
کودکان با ضریب هوشی پایین تر از 25 نیز اصالً توانایی حرف زدن و راه رفتن ندارند 
و در پناهگاه نگهداری می شــوند. برای تیزهوشان نیز دسته بندی مانند نابغه، ممتاز و 

سرآمد وجود دارد.
 باید گفت همه نظام های آموزشی دنیا فهمیده اند بهترین و زبده ترین افراد باید معلم 
شوند؛ در حالی که کشور ما بر سر رفتن به رشته پزشکی دعواست!  فنالند که آموزش 
و پــرورش ژاپن و آمریکا را جا می گذارد، 5 درصد رتبه های باالی کنکور خود را برای 

معلمی پذیرش می کند و این افراد می فهمند چطور آموزش بدهند.
این عضو هیئت علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی درباره تفاوت هوش و استعداد نیز 
توضیح می دهد: اگر شما فرزند خود را با فرزند همسایه تان مقایسه کنید و هر دو ضریب 
هوشــی ۱00 داشته باشند؛ این دو هیچ ویژگی مشترکی با هم ندارند؛ چراکه ما یک 

هوش عمومی داریم و یک استعداد. عامالن اختصاصی هوش را استعداد می گوییم.
شما می توانید باهوش باشید اما الزاماً با استعداد نباشید؛ باهوش باشید اما خالق نباشید و 
این دو مفهوم کامالً جدا از هم هستند. یکی از شاخص های مهم هوش، توانایی حرکتی 
است و ممکن است کودک با هوش چنین توانایی حرکتی و ورزشی نداشته باشد. وی 
ادامه می دهد: ما باید فرزندانمان را متناسب با نقشی که جامعه با توجه به جنسیت او 
تعریف کرده، پرورش دهیم. برای نمونه در جامعه ما تعریف نشده دختر از درخت باال 
برود اما برای پسر تعریف شده است؛ در نتیجه ما نیز باید متناسب با جنسیت کودک 
اســباب بازی فراهم کنیم. این در کشورهای مختلف با توجه به ویژگی های فرهنگی، 
متفاوت است اما این حرف که حتماً و ذاتاً این وسایل برای دخترها یا پسران طراحی 

شده است، علمی نیست و جایگاهی ندارد. 

دانشگاه  مصدق     محمود  جامعه/  گروه   
هیچ  زنجان«  پایه  علوم  تکمیلی  »تحصیالت 
پرچم  چند  دورش  دورتا  فقط  ندارد؛  دیواری 
سبز نصب شده تا محدوده ملکی آن مشخص 
باشد و این مهم ترین تفاوت ظاهری آن با سایر 
افراد  ورود  یعنی  این  است.  دانشگاه های کشور 
دانشگاه های  مانند  به  دانشگاه  این  داخل  به 
بسیاری از کشورهای دنیا آزاد است و هر کسی 
وارد  به راحتی می تواند  باشد  که دوست داشته 
این مرکز علمی شود و آن را از نزدیک ببیند 
و حتی از امکانات رفاهی و ورزشی آن استفاده 
را  مردم  شد  و  آمد  کسی  اینکه  مهم تر  کند. 
کنترل نمی کند. مجموعه عواملی موجب شده 
هر از گاهی دانشجویان جوان دانشگاه تحصیالت 
تکمیلی زنجان با برخی از شهروندان زنجانی به 
بازی بسکتبال، والیبال و... مشغول می شوند یا 
خود  نشست های  برای  نهاد  مردم   سازمان های 
از سالن های دانشکده های مختلف این دانشگاه 
اتفاق  تاکنون  اینکه  جالب  و  می کنند  استفاده 
ناگواری هم در این مجموعه رخ نداده که خاطر 

کسی مکدر شده باشد. 
شــاید به همین خاطر اســت که مرداد ســال 
گذشته و پس از 6-5 ســال از تجربه موفق باز 
بودن دانشگاه یاد شده به روی آحاد مردم، دکتر 
منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در 
نشست با مسئوالن شهرهای یادگیرنده یونسکو، 
استفاده از فضاهای دانشگاه ها را به شکلی که در 
راستای خدمات شهری قرار گیرند بسیار مطلوب 
می خوانــد و می گوید: در نظر داریم برای ارتباط 
بیشتر دانشــگاه و جامعه، دیوارهای دانشگاه ها 
را حذف کنیم تــا همگان با بخش های مختلف 

دانشگاه ها آشنا شوند.
اظهاراتی که واکنش هــای متفاوتی را به همراه 
داشت. بســیاری از صاحبنظران آن را برداشتن 
دیوارهای معنوی دانشگاه با جامعه تفسیر کردند 
و بعضی هــا هــم آن را تنها یک شــعار و اقدام 
نمایشی خواندند. با وجود این طولی نکشید که 
بار دیگــر وزیر علوم به این موضوع پرداخت و با 
تأکید بر ضــرورت حذف دیوارهای غیرفیزیکی، 
حــذف دیوارهای فیزیکی دانشــگاه ها را مطرح 
می کند و می گویــد: دیوارهای فیزیکی در واقع 
یک بخش اجرایی خاص خودش اســت و نباید 
مانع بین دانشگاه و جامعه شود که آن هم نیازها 

و ضرورت های خاص خودش را دارد.
البته هرچنــد تاکنون اتفاق خاصی نیفتاده و به 
جز دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان 
درِهمه دانشگاه های کشــور به روی عموم مردم 
بسته اســت اما طرح حذف دیوارهای فیزیکی 
دانشگاه ها از سوی طرفداران این ایده خود یک 

گام به جلو محسوب می شود. 
با این همه پرسش این است که آیا ایده یاد شده با 
سیاست های کالن کشور در حوزه فرهنگی سازگار 
است و شورای عالی انقالب فرهنگی اجرای چنین 
موضوعی را می پذیرد؟ مهم تــر اینکه ایده مذکور 
قابلیت اجرا در همه دانشــگاه های کشور را دارد و 
سرانجام اینکه حذف احتمالی دیوارهای دانشگاه های 

کشور چه محاسن و معایبی خواهد داشت؟ 

دیوار، نشان عدم اعتماد است»
دکتــر یوســف ثبوتــی، 
مؤسس دانشگاه تحصیالت 
زنجان  پایه  علوم  تکمیلی 
در پاسخ به قدس می گوید: 
بسیاری از کشورهای دنیا 

دانشــگاه ها را برای مــردم می خواهند. ادارات و 
تأسیسات عمومی با بودجه عمومی اداره می شود 
و حتــی خیلی از جاهای عمومی را با در و دیوار 
محصور نمی کنند تا دسترسی مردم به این مراکز 
آسان باشــد. در ایران زمانی دور بوستان ها هم 
دیوار کشــیده می شد اما ســرانجام به آن بلوغ 
فکری رســیدیم که اگر پارک برای مردم است 
همه افراد جامعه باید به آسانی به آن ها دسترسی 
داشته باشند، بر این اساس در و دیوار بوستان ها 

را برداشتیم.
دانشــگاه ها هم مؤسســات عمومی هستند و با 
بودجه عمومی اداره می شوند و باید مردم به این 
مؤسسه ها دسترســی داشته باشند و ببینند در 
دانشگاه ها چه می گذرد. بر این مبنا ما به هنگام 
ساخت دانشــگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه 
زنجان به دور این بنا دیوار نکشیدیم. فقط برای 
اینکه محدوده مالکیت دانشــگاه مشخص شود 
پرچمی سبز اطرافش نصب کردیم. همچنین در 
قســمت ورودی دانشگاه قلوه سنگ بزرگی قرار 
دادیم که روی آن خطاب به مردم نوشــته شده 
»از دانشگاه فرزندان خود دیدن فرمایید«. نگهبان 
هم در طول روز از افراد پرس و جو نمی کند. اگر 
دانشگاه برای مردم شــهر است باید مردم شهر 

بدانند در آن چه می گذرد؛ به همین سادگی. 

محاســن  خصــوص  در  وی 
می گوید:  دیوار  بدون  دانشگاه 
وقتــی جلو دانشــگاهی در و 
نگهبان می گذارید و از کســی 
کــه می خواهد وارد آن شــود 
پرس وجــو می کنید بــه این 
معنــی اســت که شــما به او 
اطمینان ندارید و احترام الزم 
را به آن شــخص نمی گزارید، 
اما اگــر نگهبــان و دیواری و 
پرس وجویــی در کار نباشــد 
شخص هم متقاباًل در رفتارش 

احتیاط می کند و احترام دانشگاه را نگه می دارد.
ثبوتی درباره احتمال آســیب رســاندن بعضی 
از افراد جامعه به هنگام حضور آزادانه شــان در 
فضاهای دانشــگاه هم می گوید: اگر فرض را بر 
این بگذاریم کســی که از جایــی عبور می کند 
آسیب رسان است نشان از عدم اعتماد به یکدیگر 
دارد در حالی که این فرض اشتباه است. واقعیت 
این اســت که بیشــتر مردم جامعه ما، آدم های 
معمولی هســتند، کارهای معمولی می کنند و 
رفتار معمولی دارند، بنابراین اگر دانشگاه بدون 
دیوار را تجربه کنیم واقعاً خواهیم دید آســیب 
خاصی از سوی مردم به دانشگاه نمی رسد. مگر 
وقتی دیوار بوستان ها حذف شد مردم فضای سبز 
و امکانات موجود داخل آن ها را تخریب کردند؟ 
پاســخ قطعاً منفی است. در خصوص دانشگاه ها 
هم اتفاق بدی رخ نخواهد داد و مردم آسیبی به 

دانشگاه ها نمی رسانند. 
رئیس گروه علوم پایه فرهنگســتان با اشاره به 

اینکه دانشگاه بدون دیوار پیامد 
منفی نخواهد داشت، می افزاید: 
این موضوع را حسب چندین 
ســال تجربه ام عرض می کنم. 
در واقع با گذشــت ۱0 سال از 
افتتاح و بهره برداری دانشــگاه 
پایه  علوم  تکمیلی  تحصیالت 
زنجان فقط یک حلقه شیلنگ 

به سرقت رفته است. 
ثبوتی با تأکید بر نقش مثبت 
مردم در حفظ بهداشت فضای 
می گوید:  متبوعش  دانشــگاه 
بسیاری از مردم در تمیز کردن محیط دانشگاه 
کمک می کنند؛ ما تجربه چنین کارهایی از سوی 

افراد عادی را هم داریم. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ایده دانشگاه 
بدون دیوار قابلیت اجرا برای همه دانشــگاه های 
کشــور را دارد یا اینکه بعضی از دانشگاه ها باید 
مستثنا شوند، می گوید: این موضوع بستگی به 
این دارد که چه کســی رئیس دانشگاه باشد و 
فکــرش چگونه کار کنــد. در این خصوص باید 
از وزیر علوم و مســئوالن وزارت علوم بپرسید. 
شاید جواب مثبت بدهند. البته از بس به بعضی 
کارها عادت کردیم ترک آن ها برای ما کار بسیار 
سختی شده است. اما به نظر می رسد اگر وزارت 
علوم اعالم کند دانشگاه بدون دیوار سیاست این 
وزارتخانه اســت آن وقت خیلی هــا از این اقدام 

استقبال و حمایت می کنند. 
این فیزیکدان سرشــناس با اشاره به اینکه هیچ 
اطالعی از رویکرد شورای عالی انقالب فرهنگی 

در خصوص موضوع دانشــگاه بدون دیوار ندارد، 
می گوید: اما رویکرد وزارت علوم به این موضوع 
مثبت اســت، حتی یکی دو بــار وزیر علوم به 
صراحت عنوان کردند اگر دانشگاه ها دیوار نداشته 
باشند بهتر است. به هرحال چنین اقدامی احترام 
به جامعه و مردم کشور است و متقاباًل مردم هم 

به دانشگاه ها بیشتر احترام می گزارند. 

برداشتن دیوارهای دانشگاه عملی است»
رئیــس  کافــی،  محمــد 
فردوسی مشهد  دانشــگاه 
هم کــه یکــی از موافقان 
ایده یاد شده است به قدس 
برداشتن  می گوید:  آنالین 

دیوار های دانشگاه ها قطعاً عملی و اجرایی است. 
وی در همیــن زمینه می افزاید: شــاید یکی از 
روش هایی که بهتر بتوان درک صحیحی از دانشگاه 
به جامعه ارائه داد، این باشــد که بتوانیم مرزهای 
فیزیکی را کاهش دهیم و در دراز مدت برداریم. 
رئیس دانشگاه فردوسی با اشاره به موفقیت آمیز 
بودن برداشــتن دیوارهای پارک ها، بیان می کند: 
پارک ها در ســال های گذشــته مرز داشتند اما 
امروزه پارک های عمومی مــرزی ندارند. چنین 
تصوری را می توان به دانشــگاه ها هم تعمیم داد. 
وی با اشــاره به اینکه برای رفت وآمد مردم عادی 
به دانشــگاه ها پس از برداشتن دیوارهای آن باید 
ضوابط و قوانینی برای آن وضع کرد، خاطرنشان 
می کند: دیوار دانشگاه ها یکی از عواملی است که 

دانشگاه ها در اختیار مردم نبوده است.

مرزبندی های ظاهری نشان دهنده اهمیت »
علمی دانشگاه است

محمدجواد هاشــمیان، مسئول بسیج دانشجویی 
دانشــگاه فردوسی مشهد اما نگاه دیگری دارد و به 
قدس آنالین می گوید: دانشــگاهی مبدأ تحوالت 
است که تعامل سازنده با جامعه داشته باشد اما مانع 

تعامل، دیوار و حصار دانشگاه نیست.
هاشمیان ادامه می دهد: اصالحات جامعه تابعی از 
اصالحات دانشگاه است و اگر محدودیتی در حریم 
دانشگاه گذاشته می شود برای حفظ محیط دانشگاه 
از معضــالت جامعه و فرصــت دادن به صاحبان 
دانشگاه برای تربیت نقش آفرینان عرصه اجتماع 
اســت.  او می گوید: تفکر حاکم بر دانشــگاه باید 
دانشجو را به عنوان یک عضو تأثیرگذار و اهل تعامل 

وارد جامعه کند نه برداشتن دیوارها. 
وی می افزاید: این مرز بندی های ظاهری نشان دهنده 
اهمیت محیط علمی و آموزشی و قوانین حاکم بر 
آن است که با هیچ مکان دیگری مثل پارک و مانند 
آن قابل مقایســه نیست. او ادامه می دهد: البته که 
نقش دانشگاه تنها تعامل و رابطه با جامعه نیست 
و نهادها، مؤسسه ها و گروه های اجتماعی مانند یک 
زنجیره در جامعه اثرگذارند. تمایز دانشگاه در این 
است که این نهاد از یک طرف برگزیدگان و مؤثران 
زندگی اجتماعی را پرورش و مراکز حســاس را در 
اختیارشــان قرار می دهد و از طرف دیگر به عنوان 
مرکز علم و پژوهش، جایگاه جامعه را در منظومه 

جهانی تعیین می کند.

دانشگاه »تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان« هیچ دیواری ندارد

کسب علم درکنار مردم

در قسمت ورودی 
دانشگاه قلوه سنگ 

بزرگی قرار دادیم 
که روی آن خطاب 

به مردم نوشته 
شده »از دانشگاه 

فرزندان خود دیدن 
فرمایید«

بــــــرش
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آموزش

در ستاد نقشه علمی مصوب شد
امکان ادامه تحصیل  دارندگان 
مدرک معادل در مقاطع باالتر

 مهر    منصور کبگانیان، قائم  مقام ستاد راهبری 
نقشه جامع علمی کشــور در حاشیه یکصد و 
سی و چهارمین جلســه ستاد شورای راهبری 
اجرای نقشه جامع علمی از امکان ادامه تحصیل 
دارندگان مــدرک معادل در مقاطع باالتر خبر 
داد و گفت: این موضوع با دو شرط مصوب شد. 
نخستین شــرط آن بازخوانی مذاکرات شورای 
عالی انقالب فرهنگی با شــورای معین انقالب 

فرهنگی بود.
قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی 
کشور شرط دوم تصویب تعیین تکلیف دارندگان 
مدرک معادل را تعداد دارندگان این نوع مدرک 
عنوان کرد و افزود: نگرانی هایی وجود داشت که 
شاید این مصوبه شامل تعداد زیادی از مشموالن 
دانشجوی دکترا شود که وزارت علوم کتباً به ما 

اعالم کرد حداکثر این افراد 350 نفر می شود.
وی اظهار کرد: هر دو شــرط از سوی دبیرخانه 

نقشه جامع علمی کشور اجرایی شد.

نظامی و انتظامی

فرمانده مرزبانی ناجا خبر داد
هوشمندسازی و تجهیز مرزها 

در آینده نزدیک
 ایســنا    فرمانده مرزبانی ناجــا با بیان اینکه 
مرزبانی طالیه دار مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، 
از هوشمندســازی مرزها و به کارگیری تجهیزات 
به روز و پیشرفته به منظور مراقبت از مرزهای کشور 

در آینده ای نزدیک خبر داد.
سردار احمدعلی گــودرزی خاطرنشان کرد: در 
بحث انسداد مرزها اقدام های مؤثری توسط نیروی 
انتظامی جمهوری اســالمی ایــران به خصوص 
مرزهای جنوب شرق کشور انجام شده است که 
با تأیید فرمانده معظم کل قوا و ستاد کل نیروهای 
مســلح، به تازگی اعتبارات قابل توجهی در بحث 
انسداد مرزها به نیروی انتظامی اختصاص یافته 

تا اقدام های انسدادی و کنترلی مرز تکمیل شود.
فرمانده مرزبانی ناجا گفت: برای تقویت سرحدات 
کشور و برقراری و ثبات امنیت پایدار در مناطق 
مرزی باید تمام دســتگاه ها و نهادهای دخیل به 
وظایف خود عمل کنند چرا که مراقبت از مرزها، 

مستلزم یک نگاه ملی است.

حقوقی و قضایی

یک مسئول دادستانی کل کشور خبر داد
 بررسی ماهانه 700 شکایت 

از عملکرد دادسراها 
 فارس    عبدالصمد خرم آبادی، معاون نظارت و 
هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل 
کشور گفت: در حال حاضر ماهیانه بیش از 700 
شکایت از عملکرد دادسراها به اداره رسیدگی به 
شــکایات و مراجعات مردمی معاونت نظارت بر 
دادســراهای دادستانی کل کشور واصل می شود 
و مورد بررسی قرار می گیرد. این مقام قضایی در 
ادامه همچنین مهم ترین شکایات واصله را اطاله 
رســیدگی، سنگین بودن قرارهای تأمین صادره، 
عدم پذیرش وثیقه و کفیل، عدم تعیین تکلیف 
در خصوص اموال ناشــی از جــرم، عدم توجه به 
دالیل و محتویات پرونده، عدم پاسخگویی صحیح 
قضات و مدیران دفاتر به مراجعان، خروج قضات 
از بی طرفی، ندادن مرخصی به زندانیان، بدرفتاری 
مأموران زندان با زندانیان، توجه نکردن به مدارک 
پزشــکی برای مداوای زندانیان و عدم تعویق در 
اجرای حکم زندانیان و بدرفتاری ضابطان با شکات 

و متهمان عنوان کرد.

محیط زیست

فرمانده حفاظت سازمان جنگل ها می گوید
وقوع هزار و 200 فقره آتش سوزی 

جنگلی و مرتعی در کشور
 ایسنا    فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری ضمن بیان اینکه از ابتدای سال 
تاکنون هزار و 200 فقره آتش سوزی در جنگل ها 
و مراتع کشــور به وقوع پیوسته، گفت: مساحت 
درگیر آتش ســوزی های اخیر نیز ۱2هزار و 500 

هکتار گزارش شده است.
سرهنگ علی عباس نژاد با اشاره به اینکه در سه 
ماهه ابتدایی امســال ۸00 فقره آتش سوزی در 
جنگل ها و مراتع کشــور به وقوع پیوسته، اظهار 
کرد: ۱0 هزار هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی طی 

این مدت درگیر آتش سوزی ها بودند.
وی تصریح کرد: درصدی از این آتش ســوزی ها 
از نظر ما مشــکوک است و تاکنون نیز ۴0 نفر از 
عوامل آتش سوزی ها - چه سهوی و چه عمدی- 
دســتگیر شــده اند. به گفته عباس نژاد بر اساس 
قانون، عامالن آتش ســوزی در جنگل ها و مراتع 
کشور عالوه بر جبران خسارت و مجازات نقدی، به 

یک تا پنج سال حبس محکوم می شوند.

ارتباطات و فناوری اطالعات

در بازه زمانی سه ماهه 
ایران در حوزه پهن باند همراه 

چهار پله  صعود کرد
 فارس    به گزارش سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطــات رادیویــی، بر اســاس گزارش 
ســایت OOKLA، درآوریل 2020 متوسط 
ســرعت دانلود و آپلود پهــن باند همراه در 
ایــران، به ترتیــب 25.2۴ و ۱0.۹ مگابیت 
بر ثانیه، متوســط مقدار تأخیر 0.36 ثانیه و 
رتبه بین المللی ایران نیز 7۱ بود که در بازه 
زمانی سه ماهه در ماه می )خرداد ۹۹( چهار 

پله صعود داشته است.
بنابــر این گزارش، رتبه بین المللی ایران 67 
اعالم شده اســت. این در حالی است که در 
ماه می 2020، متوسط سرعت دانلود و آپلود 
پهن باند موبایــل در دنیا، به ترتیب 33.7۱ 
و ۱0.۸۹ مگابیت بر ثانیه و متوســط مقدار 

تأخیر0.۴۱ ثانیه است.
ایران در بین ۴6 کشــور منطقه، رتبه 23 
را در زمینه ســرعت دانلود موبایل کســب 

کرده است.

فراسو

برداشت آزاد
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دستچین

هیچ تختی برای بستری شدنمان نیست
فارس: پیام طبرســی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح 
دانشــوری از ابتالی 50 نفر از کادر درمــان این مرکز به کرونا 
خبر داد و گفت: به همکارانم گفتم اگر خود ما مریض شــویم 
هیچ تختی برای بستری شدنمان نیست، چون اگر کسی بخواهد 
بستری شود باید یک نفر ترخیص شود و راه دیگری وجود ندارد.

کمیسیون آموزش، موافق تأخیر یا حذف کنکور نیست
ایسنا: دکتر منصــور غالمی، وزیر علوم با تأکید بر اینکه زمان 
برگزاری آزمون های مرداد به هیچ عنوان تغییر نمی کند، گفت: 
دو روز پیش با حضور در کمیسیون آموزش مجلس این موضوع 
را عنوان کردم. هیچ کســی در این کمیسیون موافق تأخیر یا 
تغییر زمان آزمون ها نبود و فقط نگرانی هایی در خصوص شیوع 

ویروس کرونا داشتند. 

حامی اصالح قانون وکالت هستم
فارس: محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با 
بیان اینکه موافق اصالح قانون وکالت هستم، گفت: هر چقدر بتوانیم 
فعاالن این عرصه را زیادتر کنیم، مردم آســان تر می توانند مراجعه 
کنند و کسانی که متخصص فن هستند را به دادگاه ها بفرستند و 

از حقوقشان دفاع کنند، بنابراین اصالح قانون وکالت منطقی است.

جیب وزارت بهداشت سوراخ است
آنا: کیانوش جهانپور، مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشــت 
گفــت: فکر می کنم تاکنون کمتر از یک ســوم اعتبار صندوق 
توســعه ملی به وزارت بهداشت وصول شده باشد. جیب وزارت 
بهداشــت سوراخ است؛ یعنی هر چه بیاید آن قدر دانشگاه علوم 
پزشکی به پرسنل و شرکت های دارو و تجهیزات بدهکار است که 

نه در جیب وزارت بهداشت می ماند نه در جیب دانشگاه. 

 هزینه ماهانه درمان اعتیاد چقدر است؟
ایسنا: دکتر سید محمد دریجانی، عضو کمیته بیمه سالمت سازمان 
بیمه ســالمت گفت: فرد معتاد برای یــک دوره درمان اعتیاد، در 
صورتی که به مراکز خصوصی مراجعه کند، ماهیانه ۸۱ هزار تومان 
و در صورت مراجعه به مراکز دولتی ماهیانه 33 هزار تومان پرداخت 

می کند و بقیه توسط بیمه سالمت پرداخت می شود.

ابالغیه ای در راستای سند ۲۰۳۰
مهر: فاطمه رحمانی، نماینده مشــهد در مجلس در خصوص 
دستور اعمال محدودیت سنی برای دریافت کنندگان وام ازدواج، 
گفت: این دستور برخالف بند ۹ اصل 3 قانون اساسی و بند الف 
تبصره ۱6 قانون بودجه سال ۹۹ است.البته بنده این موضوع را 
در راستای سند 2030 می دانم، چراکه بند ۴ سند 2030 به این 

موضوع اشاره ای دارد.

رنا
 ای

س:
عک
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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(  

  ال اله اال اهلل 
الملک الحق المبین

 ژائو لیجیانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: کلید 
حل بن بست شبه جزیره کره در دستان آمریکاست.

مکنزی، فرمانده ســازمان تروریستی سنتکام در دیدار با 
نخســت وزیر عراق گفته است واشنگتن به دنبال حضور 

طوالنی مدت در عراق اما با تعداد نظامیان کمتر است.

ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روســیه از ترکیه 
خواســت دولت وفــاق ملی لیبی را متقاعــد به پذیرش 

آتش بس کند.

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در ســخنانی ترور 
کارشناس امنیتی این کشور را اقدامی »بی شرمانه« خواند.

درخواست آمریکا، استرالیا و ژاپن از کره شمالی برای بازگشت به مذاکره

خریدن ناز »اون«!
 جهان   وزرای دفاع آمریکا، ژاپن و اســترالیا در بیانیه ای 
مشترک از کره شمالی درخواســت کردند به میز مذاکرات 
خلع سالح اتمی بازگردد. به گزارش فارس، در بیانیه مشترک 
مارک اسپر؛ وزیر دفاع آمریکا، کونو تارو؛ وزیر دفاع ژاپن و لیندا 
رینولدز؛ وزیر دفاع استرالیا در خصوص محور گفت وگوهای 
ســه جانبه آمده است: »وزرای سه کشور، نگرانی شدید خود 
را از برخی آزمایش های موشــک های بالستیک کره شمالی 
که تهدیدی جدی برای امنیت بین المللی ایجاد می کند، به 
اشتراک گذاشتند و اقدام این کشور در نقض مداوم چندین 
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را محکوم کردند«. آن ها 
در ادامه از پیونگ یانگ درخواست کردند از اقدام هایی که به 
افزایش تنش  منتهی می شود و ثبات منطقه را در معرض خطر 
قرار می دهد، بپرهیزد و به تعهدات بین المللی خود پایبند بوده 
و گام های شفافی را برای دستیابی به هدف از بین بردن کامل 
و غیرقابل بازگشت سالح های کشتار جمعی و موشک های 
بالستیک بردارد. این بیانیه با اشاره به تأکید وزرای دفاع سه 
کشور آمریکا، اســترالیا و ژاپن برای بازگشت کره شمالی به 
میز مذاکرات خلع سالح اتمی، توضیح داد: »به همین منظور، 
آن هــا از تالش های دیپلماتیک برای تعامل با کره شــمالی 
قدردانی و از کره شــمالی درخواست کردند به میز مذاکرات 

بازگردد. در عین حال، آن ها بر اجرای تحریم های کره شمالی 
تأکید کردند که شامل همکاری مداوم برای مقابله با انتقال 
غیرقانونی کشتی به کشتی نفت تصفیه شده، زغال سنگ و 

کاالهای تحت تحریم )به کره شمالی( می شود«.
اظهارات وزرای دفاع آمریکا، استرالیا و ژاپن در حالی مطرح 
شده که اوایل هفته جاری، کره شمالی احتمال از سرگیری 
مذاکره با ایاالت متحده را رد و واشنگتن را به در پیش گرفتن 
»سیاســت خصمانه« در قبال پیونگ یانگ و بی توجهی به 
توافق های قبلی متهم کرد. بر اساس این گزارش، روابط میان 
آمریکا و کره شــمالی پس از شکست نشست فوریه ۲۰۱۹ 
»هانوی« رو به تیرگی رفته است. نشست هانوی در ۲۸ فوریه 
)۹ اســفند ۹۸( بدون حصول هرگونه توافقی به واسطه عدم 
توافق در خصوص زمان بندی کاهش تحریم های کره شمالی 
به پایان رسید و مذاکرات درباره خلع سالح اتمی کره شمالی 
از آن زمان به بعد متوقف شــده است. رئیس کره شمالی در 
حالی سال ۲۰۲۰ را آغاز کرد که قول داد بازدارندگی هسته ای 
کشورش در مقابل تحریم ها و فشارهای »گانگستری« آمریکا 
را تقویت کند. کره شمالی پیش از این اعالم کرده بود دیگر 
به ترامپ اجازه نخواهد داد از این دیدارها به عنوان دستاورد 

سیاست خارجی خود بهره برداری کند.

تسنیم: جســد محافظ رئیس جمهور افغانستان 
در یک رودخانه در مرکز این کشــور پیدا شد، این 
سومین محافظ »اشرف غنی« است که در سه ماه 

گذشته کشته می شود.
فــارس: گروهــی از قانون گــذاران دموکرات و 
جمهوری خواه آمریکا در نامه ای خطاب به وزیر دفاع 
این کشور خواســتار توقف خرید قطعات جنگنده 

»اف35« ساخت ترکیه شدند.
یورونیوز: بنی گانتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
به علت دیدار با یک فرد مبتال به کرونا، در قرنطینه 

خانگی قرار گرفت.
روسیا الیوم: منابع خبری از شنیده شدن صدای 
انفجاری مهیب در نزدیکی ســفارت قطر در مرکز 

موگادیشو، پایتخت سومالی خبر دادند.

کریستوفر رای، مقام ارشد اف بی آی:
هر 10ساعت یک پرونده ©

جاسوسی برای چین باز می کنیم
رای،  کریســتوفر  جهان: 
فدرال  تحقیقات  اداره  مدیر 
آمریکا در ســخنانی درباره 
آنچه »تهدید امنیتی« چین 
خواند، گفــت: عملیات ضد 

اطالعــات پکن بزرگ تریــن و طوالنی ترین تهدید 
علیه اطالع رســانی و مالکیت معنوی کشــور ما و 
علیه سرزندگی اقتصادی ماست. کریستوفر رای در 
مؤسسه هادسون در واشنگتن گفت: چین از طرحی 
به نام »شکار روباه« به عنوان نوعی کمپین ضد فساد 
بین المللی یاد می کند. این طور نیست. در واقع این 
عملیات تالشی از سوی شی جین پینگ برای هدف 
گرفتن اتباع چینی است که از نظر او تهدید به شمار 
می روند و خارج از چین و در سراســر جهان زندگی 
می کنند. وی چین را به عنوان یک »رقیب متخاصم با 
اندک توجه یا عدم توجه« به قوانین بین المللی یا ملی 
توصیــف کرد. او گفت: تقریباً نیمی از 5هزار پرونده 
ضد اطالعاتی فعال اف بی آی مرتبط به چین هستند. 
او اعالم کرد: هر ۱۰ ســاعت یک پرونده جاسوسی 

برای چین در اف بی آی باز می شود.

اندیشکده کارنگی آمریکا مطرح کرد
 دوقطبی سازی، دیپلماسی ©

را آلوده کرده است
جهان / زارع: ویلیــام جی. برنــز، مدیر بخش 
بین الملل اندیشکده کارنگی در یادداشتی جناح بازی 
سیاسی در آمریکا را مخرب دانسته و معتقد است 
این روند به دیپلماســی خارجی این کشــور هم 
آســیب خواهد زد. تحلیلگر این اندیشکده نوشته 
است: در زمانی که ما باید با هم متحد باشیم، یک 
رئیس جمهور تفرقه افکن که بر موج نژادپرستی سوار 
شــده و در بیماری کرونا عملکرد مطلوبی نداشته، 
سیاست داخلی را دوقطبی کرده است. برنز معتقد 
است: در حال حاضر در آمریکا سیاست ها بین احزاب 
معامله می شود، تعهدات در پایان هر دولت منقضی 
می شود، نهادها سیاسی شده اند و اختالف ها داخلی 
رنگ و بوی قومی قبیله ای گرفته اســت. ناتوانی در 
ســازش در داخل کشــور در حال تبدیل شدن به 
یک روش عملی در خارج از کشــور است. این در 
حالی است که در گذشته، احساس هدف مشترک 
داشتن در داخل به دیپلماسی آمریکا قدرت می داد 
اما اکنون غیبت این احســاس به شدت احساس 

می شود.
او ادامــه می دهد: ایاالت متحده در لجنزار عملکرد 
قطبی خود، شــهرتی که پیــش از این در فضای 
بین الملل داشت را لکه دار کرده و امروز کمتر دولت 
یا شخصیتی به حرف ما اعتماد می کند. امروز، دولت 
آمریکا نمی تواند حتــی بودجه خودش را تصویب 
کند، چه رسد به اینکه جهان را گرد هم آورد تا جلو 

گسترش کرونا را بگیرد.
برنز همچنین به سابقه همکاری اش با وزرای سابق 
خارجه آمریکا اشاره کرده و می نویسد: من تا کنون 
به ۱۰وزیر خارجه مشاوره داده ام، همه آن ها تالش 
داشتند اختالفات داخلی را در دیپلماسی خارجی 
دخالت ندهند، اما مایک پمپئو رسماً همه چیز را کنار 
گذاشته و از اصول اصلی آمریکایی به نفع متحدان 

سیاسی داخلی اش عدول می کند.
این کارشــناس کارنگی در انتهــا توصیه می کند 
سیاســت خارجی هرچه زودتر قطبی زدایی شود، 
چرا که اگر این دوقطبی به نخبگان سیاسی آمریکا 
ســرایت کند، دیگر خامــوش کردنش امکان پذیر 

نخواهد بود.
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درگیری مردم و ارتش در فرودگاه بیروت
اعتراض به سفر ژنرال 

تروریست آمریکایی

روســیا الیوم: ورودی فرودگاه بین المللی 
بیروت دیروز صحنه درگیری میان نیروهای 
ارتــش لبنان و معترضان به ســفر فرمانده 
نیروهای تروریست آمریکا در خاورمیانه به 
لبنان بود. تعدادی از معترضان در اعتراض 
به سفر ژنرال فرانکلین مک کنزی، فرمانده 
نیروهای آمریــکا در خاورمیانه به لبنان در 
مسیر فرودگاه بین المللی بیروت تظاهرات 
کردنــد و در پــی آن درگیری هایی میان 
نیروهای ارتش و معترضان رخ داد. معترضان 
اعالم کردند هدف از این تظاهرات اعتراض 
به مداخله آمریکا در امور داخلی کشورشان 
است. روزنامه الجمهوریه نوشت: این نخستین 
سفر ژنرال مک کنزی به لبنان نیست بلکه 
این چهارمین ســفر وی به بیروت از زمان 

تصدی پست فرماندهی است.

وضعیت اقتصادی و آینده قدرت در لبنان©
 مدت هاســت که محور غربی عربی عبری پس از تشــکیل کابینه حسان دیاب، 
نخست وزیر لبنان فشارهای گسترده ای را علیه او و دولتش که چسبندگی زیادی 
به محور مقاومت و حزب اهلل دارد، آغاز کرده اند. لبنان امروز در شمار کشورهای با 
بدهی خارجی باالست و حجم آن از مرز ۸5میلیارد دالر گذشته است، اما فشارهای 
اقتصادی از زمانی شروع شد که ایاالت متحده و عربستان دریافتند حسان دیاب 
حاضر به پذیرش خواســته های آن ها برای حذف حزب اهلل از صحنه های سیاسی 
و امنیتی نیست. حتی بانک جهانی قرار بود حدود 6میلیارد دالر کمک مالی در 
اختیار دولت لبنان قرار دهد، اما آمریکایی ها که تمایلی به تقویت دیاب نداشتند، 
فشــار آوردند که درنهایت بانک جهانی از اعطای این کمک مالی منصرف شــد. 
عربســتان سعودی و آمریکا هم کمک های مالی خود را قطع کردند و در صحنه 
داخلی نیز، عوامل جریان ۱4مارس به رهبری سعد حریری مردم را به خیابان ها 
آوردند تا بتوانند کار را تمام کرده و دولت دیاب را ســرنگون کنند. البته وضعیت 
لبنان مناسب نیست و شرایط اقتصادی شکننده و سقوط نرخ لیر لبنان در برابر 
دالر، اوضاع دشــواری برای دیاب فراهم کرده اند. اکنون فشار زیادی هم به دولت 
لبنان و هم به میشل عون، رئیس جمهور برای سرنگونی دیاب و شکل گیری دولتی 
جدید وارد می شود که بر رأس آن سعد حریری باشد. به نظر می رسد نهایت نقشه 
محور غربی عربی، روی کار آوردن دوباره سعد حریری است تا به وسیله آن بتوانند 
حزب اهلل را از صحنه سیاسی لبنان خارج کنند. البته با توجه به جایگاه و موقعیت 
این جنبش بین طوایف لبنان، امکان سرنگونی دولت دیاب و بازگشت سعد حریری 
وجود ندارد. میشــل عون هم تمایلی برای بازگشت سعد حریری به قدرت ندارد. 
در مجموع، لبنان در شرایط مساعدی بوده و تجمیع فشار از خارج و تحریک های 
جریان ۱4مارس و المستقبل در داخل علیه دولت، فضای ملتهبی را بر این کشور 
حاکم کرده است. مردم هر روز در خیابان ها تظاهرات می کنند و حتی تعدادی از 

آن ها در برابر مؤسسات دولتی دست به خودکشی زده اند.
آمریکا و عربســتان و حتی صندوق بین المللی پول تا زمانی که سعد حریری در 
قــدرت بود، کمک های مالی فراوانی به وی ارســال می کردند اما همه این موارد 
بــا روی کار آمدن دولت دیاب قطع شــد، در واقع، به خاطر ناکارآمد جلوه دادن 
دولت ۸مارسی بود تا در پی آن، حزب اهلل را عامل بحران معرفی کنند. سیدحسن 
نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل هم متقابالً در آخرین ســخنرانی خود از مردم لبنان و 
طیف های مختلف خواست به سمت تولید داخلی حرکت  و در حوزه های اقتصادی 
و کشاورزی خود را تقویت کنند تا بتوانند به سمت خودکفایی در تولید مواد غذایی 
و صنعتی گام بردارند. حزب اهلل مؤسسه های اقتصادی زیادی داشته که متکی بر 
امکانات بومی خویش است. محدودیت های اقتصادی بر توان دفاعی آن خیلی مؤثر 
نیست اما به هر حال، همه طیف های لبنانی از وضعیت شکننده اقتصادی لبنان 
رنج برده و حزب اهلل هم به عنوان جزء وسیعی از بافت جامعه لبنان متأثر خواهد 
بود. در مجموع فشارهای خارجی به دولت دیاب بسیار زیاد است و حتی یکی از 
شرایط آمریکا و عربستان برای از ســرگیری کمک مالی به دولت، اخراج وزرای 
وابسته به حزب اهلل در کابینه اســت؛ در حالی که فراکسیون مقاومت بیشترین 
کرســی ها را در پارلمان لبنان در اختیار دارد. در مجموع، فرایندها و توطئه های 
مختلفی علیه لبنان در حوزه های امنیتی، سیاسی و اقتصادی از مدت ها پیش آغاز 
شــده و حتی رژیم صهیونیستی هم ممکن است در آینده نزدیک دست به ترور 
شــخصیت های تأثیرگذار لبنان بزند و فشارهای اقتصادی هم تا سرنگونی دولت 

دیاب ادامه خواهد یافت.

عقب نشینی سعودی ها در افغانستان

ما نگفتیم 100مدرسه می سازیم!©
جهان: بــه دنبال واکنش محافل داخلی 
افغانستان، سفارت ســعودی در کابل با 
صدور اطالعیه ای از موضع گیری ســابق 
خود مبنی بر ساخت ۱۰۰ مدرسه دینی 
عقب  نشینی کرده و مدعی شد در دیدار با 
فضل هادی مسلم یار، رئیس مجلس سنا 
افغانستان درباره موضوعاتی چون »تقویت 
روابط دو کشور«، »مقررات حج امسال« و کمک عربستان به عرصه »بهداشت و 

نهادهای آموزشی دولتی« افغانستان گفت وگو شده است.
تأکید این اطالعیه بر عبارت »کمک به نهادهای آموزش دولتی« به جای عبارت 
»ساخت ۱۰۰ مدرسه دینی« که در گزارش دفتر مسلم یار قید شده بود، در واقع 
پاسخی به این واکنش ها بود و عمالً نشان داد دولت سعودی دست کم در عرصه 

اعالمی و رسانه ای از این موضوع عقب نشینی کرده است.

 آمریکایی ها به فرماندارانشان©
بیش از ترامپ اعتماد دارند

ایسنا: بــر اساس نتایج یک نظرسنجی، 
درصد زیادی از آمریکایی ها در خصوص 
مدیریــت بحــران همه گیــری ویروس 
کرونا می گویند بــه مدیریت فرمانداران 
ایالت هایشــان در این بحران، نسبت به 
مدیریت دونالد ترامپ اعتماد بیشــتری 
دارند. این نظرســنجی جدید انجام شده 
از ســوی ان بی سی نیوز نشان می دهد تنها ۲5 درصد شرکت کنندگان به دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بیشــتر از فرمانداران ایالت هایشان اعتماد دارند. با 
این حال طبق این نظرسنجی، از مجموع کسانی مورد پرسش قرار گرفتند، 43 
درصد گفتند نحوه مدیریت ترامپ بر بحران ســالمت عمومی فعلی در آمریکا را 
تأیید می کنند؛ در حالی که 6۰ درصد گفتند رهبری فرمانداران ایالت هایشــان 
را می پذیرند. از هر ۱۰ پاســخگو هفت تن گفته اند به تصمیم فرماندار ایالتشان 
در خصوص زمان بازگشــایی اصناف و تجارت ها بیشتر از تصمیم رئیس جمهور 

کشورشان اعتماد دارند.
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عکس نوشت

ترامپ، حیوان خانگی  پوتین است!ترامپ، حیوان خانگی  پوتین است!
نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاســت جمهوری پیش روی آمریکا در حمله 
لفظی به رئیس جمهور این کشور، او را مانند توله سگی تحت کنترل پوتین، 
رئیس جمهور روســیه توصیف کرد! جو بایدن، معاون باراک اوباما به دلیل 
آنچه نزدیکی دونالد ترامپ به روسیه خوانده می شود، بار دیگر رئیس جمهور 
آمریکا را مورد انتقاد قرار داد. ترامپ که عادت به گذاشتن القاب تمسخرآمیز 
بر دیگران دارد، جو بایدن را عمدتاً »جوی خوابالو« می نامد که احتمال دارد 

بایدن در تالفی این اقدام، او را اینچنین توصیف کند.

نخست وزیر عراق به دنبال مذاکرهحمله به محدودیت های کرونایی ابراز ناامیدی از انگلیس
لندن فروش دوباره تسلیحات 

به عربستان را آغاز کرد
درگیری معترضان با پلیس 

در صربستان
الکاظمی ریاست مذاکرات با 

واشنگتن را بر عهده می گیرد

الجزیــره: در پی تصمیــم دولت لندن 
برای از سرگیری صادرات سالح به دولت 
ســعودی، ســازمان عفو بین الملل از این 
تصمیم انگلیس ابــراز ناامیدی کرد. این 
سازمان در واکنش به اطالعیه وزیر تجارت 
انگلیس مبنی بر آغاز دوباره فروش سالح 
به عربستان، بیانیه ای صادر کرده و در آن 
خواسته است ممنوعیت صادرات سالح به 
دولت ریاض بار دیگر برقرار شود. انگلیس 
فروش سالح به عربستان را در حالی مجدد 
آغاز می کند کــه این ممنوعیت به دلیل 
نقض گسترده حقوق بشر در یمن ایجاد 
شــده بود. کمک لندن به دولت سعودی 
تنها به فروش ســالح محدود نمی شــود 
و آن ها برای محاصــره بنادر یمن نیز به 

عربستان کمک کرده اند.

معترض  هــزاران  آسوشــیتدپرس: 
صربستانی پس از آنکه رئیس جمهور این 
کشــور خبر اعمال مجدد قوانین مربوط 
به قرنطینه اجباری در این کشــور حوزه 
بالکان را اعالم کرد، به خیابان ها ریخته 
و تالش کردند به ساختمان پارلمان در 
شهر بلگراد حمله کنند! پلیس صربستان 
در واکنش بــه این اقدام بــا معترضان 
درگیر شــد. تعداد کمــی از معترضان 
هم توانســتند برای مدت کوتاهی وارد 
بالفاصله  پارلمان شــوند که  ساختمان 
پلیس ضدشــورش با آن ها برخورد کرد. 
معترضان اما در پاسخ، به پرتاب سنگ، 
منور، بطری و تخم مرغ به سمت پلیس 
اقدام کــرده و تعــدادی از خودروهای 

پلیس نیز به آتش کشیده شد.

ایسنا: سخنگوی نخست وزیر عراق اعالم 
کرد دور دوم مذاکرات راهبردی میان بغداد 
و واشنگتن به ریاست مصطفی الکاظمی، 
نخســت وزیر این کشــور برگزار خواهد 
شــد. احمد مال طالل در ادامه افزود: دور 
نخست رایزنی راهبردی با هدف دستیابی 
به رویکردی واضح و روشــن در خصوص 
خروج نیروهای آمریکایــی از عراق و نیز 
پرونده های دیگر برگزار شد. وی همچنین 
تصریح کرد: دور دوم مذاکرات هنگامی که 
کاخ سفید میزبان مصطفی الکاظمی در 
جریان سفر به واشنگتن باشد، آغاز خواهد 
شد. نخستین دور رایزنی راهبردی میان 
ایاالت متحده و عراق یازدهم ژوئن به دلیل 
اقدام های پیشگیرانه برای کرونا به صورت 

ویدئو کنفرانس برگزار شد.
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 فارس  چین، پاکســتان و افغانســتان، 
در بیانیــه ای خواســتار خروج مســئوالنه 
نیروهای آمریکایی و خارجی از افغانســتان 
شدند تا از شــروع دوباره تروریسم در این 
کشور جلوگیری شــود. به گزارش فارس، 
به دنبال گفت وگوی راهبردی ســه جانبه 
چین، افغانســتان و پاکستان، معاون وزرای 
خارجه آن ها در بیانیه ای اعالم کردند هر سه 
طرف توافق کردند مبارزه با خشونت طلبی، 
همکاری امنیتی، مبارزه با حرکت اسالمی 
ترکستان شرقی و گروه های تروریست دیگر 

که امنیت مشترکشان را تهدید می کنند، را 
تقویت کنند. دور ســوم مذاکرات با ریاست 
لــوو ژایووی؛ معاون وزیر امور خارجه چین، 
میرویس نــاب؛ معاون وزیر امــور خارجه 
افغانســتان و ســهیل محمود منشی؛ وزیر 
امور خارجه پاکســتان انجام شد. بر اساس 
این بیانیه، چین و پاکســتان از همکاری با 
دولت افغانستان در روند آشتی و صلح تحت 
رهبری کابل و آغــاز زودتر مذاکرات میان 
افغان ها حمایت می کنند و چشــم امید به 

احیای صلح و ثبات در افغانستان دارند.

خبر

از افغانستان خارج شو!
پکن، اسالم آباد و کابل خواستار خروج آمریکا شدند

 بی بی سی  دولت آمریکا با ارسال درخواست 
رسمی خود به سازمان ملل متحد اعالم کرده 
از سازمان بهداشــت جهانی خارج می شود. به 
گزارش بی بی سی، آمریکا بزرگ ترین حامی مالی 
این سازمان بود اما از زمان آغاز همه گیری کرونا، 
دونالد ترامپ بارها با انتقاد شدید از آن، این نهاد 
را تحت استیالی چین خوانده است. با این حال 
روند جدایی آمریکا از این نهاد ســازمان ملل 
متحد دست کم یک سال طول خواهد کشید. 
جو بایدن، نامزد حزب دموکــرات در واکنش 
به این تصمیم گفت: در نخســتین روز ریاست 

جمهوری خودم، آمریکا را دوباره به ســازمان 
بهداشت جهانی برخواهم گرداند! در واکنش به 
این تصمیم، اسپان، وزیر بهداشت آلمان خروج 
آمریکا از این سازمان را عقب گرد از همکاری های 
بین المللی توصیف کرد و گفت: اروپا اصالحات 
در این ســازمان را کلید خواهد زد. ســرگئی 
ورشینین، معاون وزیر امور خارجه روسیه هم 
در گفت وگوی تلفنی با ما ژائوشو، همتای چینی 
خــود بر اقدام های الزم برای مبارزه با انتشــار 
ویروس کرونا از طریق ایفای نقش محوری در 

سازمان جهانی بهداشت تأکید کردند.

خبر

خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی
آلمان، روسیه و چین واکنش نشان دادند

مقاومت در لبنان نهضت صنعتی و   جهان 
کشاورزی را شروع کرد. سیدحسن نصراهلل در 
آستانه سالروز شروع جنگ 33روزه سخنرانی 
کرد و تصویب قانون »سزار« را برگی دیگر 
از دشمنی غرب با مقاومت دانست. دبیر کل 
حزب اهلل لبنان در ادامه با توجه به تصمیم 
لبنان برای تعامل با شرق گفت: کارایی طرح 
همکاری با چین از واکنش خشن آمریکایی ها 
و حمله هایی که به این گزینه صورت گرفت، 
مشخص شد. آمریکایی ها حمله وحشیانه ای 
هراساندن  هدف  با  چینی  گزینه  علیه  را 
لبنانی ها و ممانعت از همکاری آن ها با چین 

انجام دادند. 
او همچنین از برکات تعامل مالی با کشورمان 
سخن گفت و اضافه کرد: بانک مرکزی ناگزیر 
است برای خرید مواد پتروشیمی دالر تهیه 
کند، ولــی اگر از بــرادران ایرانی بخواهیم، 
می توانیــم در ازای پرداخــت لیــره لبنانی 
مواد پتروشــیمی را تهیه کنیم و این یعنی 
ذخیره بی شمار ارز در بانک مرکزی و عبور از 

سازو کار تحریم.
سیدحسن نصراهلل درباره ضرورت ورود لبنان 
به نهضت کشــاورزی و صنعتی افزود: در دو 
دهه گذشته سیاست های اقتصادی در کشور 
بر نقش لبنان در قالب صلح منطقه ای استوار 

بود تا کشــور بر بخش خدماتی تکیه کند و 
با این کار بخش های کشاورزی و صنعت به 
چند دلیل ضربه خوردند.  باید از طریق تبدیل 
لبنان به یک کشور تولیدکننده، پس از آنکه 
ســال های متمادی تنها مصرف کننده بود، 

تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.
از  داد:  ادامــه  نصــراهلل  حســن  ســید 
پیش شــرط های زندگی عزتمنــد برای هر 
ملتی آن است که کشوری تولیدکننده باشد، 
کشــاورزی و صنعت برای هــر ملتی مانند 
آب و اکســیژن اســت.  تبدیل لبنان به یک 
کشور تولیدکننده، مسئولیتی است که هم 
به عهده دولت و هم بر دوش ملت قرار دارد. 
ما در حزب اهلل، لبنانی ها را دعوت به ورود به 
عرصه احیای بخش های صنعت و کشاورزی 
می کنیم. ما در حــزب اهلل تصمیم به مقابله 
با جنگ فروپاشــی و گرســنگی گرفته ایم، 
حــزب اهلل با تمــام امکانــات، توانمندی ها، 
دوســتان و متحدانش در قلــب این تقابل 
قرار خواهــد گرفت. پــس روز ۲۰۲۰/7/7  
)سه شــنبه ۱7 تیر( باید تاریخ اعالم جهاد و 
مقاومت و نهضت در دو ســطح کشاورزی و 

صنعتی باشد. 
سیدحسن نصراهلل عملکرد قاضی لبنانی در 
محکوم کردن سفیر آمریکا را شجاعانه خواند 

و گفت: در چند مــاه اخیر از زمانی که این 
)خانم( ســفیر جدید آمریکا تشریف آوردند 
به جــای آنکه به توافق نامه هــای بین المللی 
و نقــش )پروتکل مربوط به( ســفرا پایبند 
باشــند به نحوی با لبنانی هــا رفتار می کند 
که گویی حاکم نظامی یا ســفیرکبیر است.  
تصمیم قاضی لبنانی در قبال ســفیر آمریکا 
)که هرگونه مصاحبه رسانه ها با وی را ممنوع 
اعالم کــرد( بیانگر وجود قضاتی شــجاع و 
وطن پرست در کشور اســت. افتخار خود را 
به وجود قاضی محمد مــازح و بقیه قضات 

همانند او که با شــجاعت تمام مقابل دولت 
آمریکا قرار می گیرند اعالم می دارم .

او خطاب به ســفیر آمریکا ادامه داد: شــما 
تروریســم تکفیری را برای مــا آوردید و از 
تروریســم اســرائیلی علیه مردم فلسطین 
حمایــت می کنید. شــما نماینــده دولتی 
جنگ طلب هســتید که منابــع و خیرات را 
به یغما می برید و در سایه آنچه در ایالت های 
آمریــکا رخ می دهد و تبعیض هــای نژادی  
انجام شــده، حق ندارید خــود را در جایگاه 

معلم، استاد یا نصیحت کننده قرار دهید. 

تصمیم حزب اهلل برای ورود به نهضت صنعتی و کشاورزی
سید حسن نصراهلل در آستانه سالروز جنگ 33روزه اعالم کرد

گزارش خبری

 روسیه و چین ©
علیه ارسال سالح به سوریه

جهان: روسیه و چین پیش نویس قطعنامه آلمان- 
بلژیک درخصوص تمدید ســازوکار ارســال آنچه 
کمک های بین المللی به ســوریه از طریق گذرگاه 
باب السالم و باب الهوی در ترکیه به مدت یک سال 
نامیده اند را وتو کردند. روسیه و چین به این سازوکار 
اعتراض دارند و معتقدند زمینه را برای ارسال سالح 
به شورشی های سوریه فراهم می کند. با وجود این، 
دو کشــور طرحی را ارائه داده اند که در آن کمک ها 

فقط از طریق یک گذرگاه ارسال می شود.
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