
 

امام رضاj محورهمدلی جهان اسالم
 معارف  بیســت و سومین روز از ماه ذی القعده به آثار تمدنی زیارت و کارکردهای فردی و اجتماعی آن در گفت وگو با دکتر محمد باغستانی

نام روز مخصوص زیارتی حضرت رضا)ع( نام گذاری 
شــده اســت. این روز به روایتی روز شهادت امام 
رضا)ع( است البته نقل قول معروفی بیان می کند 

که امام هشتم شیعیان در آخر ماه صفر به شهادت 
رسید اما احتمال شهادت و همزمانی والدت حضرت 
رضا)ع( در این ماه سبب شده است که این ماه تعلق 

 ............ صفحه 5ویژه ای به امام رضا)ع( داشته...

6 2 2
سخنگوی دولت در نشست خبری: وزیر نفت: سردار قاآنی با اشاره به حادثه آتش سوزی ناو آمریکایی:
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افزایش قیمت گازوئیل 
یک دروغ بزرگ است

از دعوت دیگر قوا 
برای حل مشکالت استقبال می کنیم

روزهای بسیار سختی در انتظار 
آمریکا و رژیم صهیونیستی است

/ع
99
03
66
7

آگهی مناقصه
 سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8
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»آگهی تخلیه و بارگیری محصوالت شركت نان قدس رضوی«
ش�ركت س�هامی خاص نان قدس رضوی در نظر دارد امور مربوط به بارگیری، تخلیه مواد و محصوالت 

خود را به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از پیمانكاران محترم دعوت می شود تا تاریخ 99/04/30 جهت دریافت فرم مربوطه و كسب اطالعات 
بیش�تر به سایت WWW.NANERAZAVI.COM و یا به دبیرخانه شركت نان قدس رضوی واقع در ابتدای بزرگراه آسیایی 

-نبش میدان بزرگ قائم-آزادی 52 مراجعه فرمائید .

شركت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شركت های آب و فاضالب شهری و استانی و 
از طریق مناقصات عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانكاران ذیصالح واگذار نماید .

یف
مدت اجراموضوعرد

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین شرکت
 درفرآیند ارجاع کار 

به ریال
مورد نیازرتبه و رشته 

نوع تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار

1
اصالح و توسعه شبکه توزیع پراکنده آب 

28.455.484.959944/000/000  12 ماه روستاهای حاشیه شهرستان مشهد - فاز اول
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1- واریز نقدی به 
حساب جاری شماره 
100050004 بانك 
پاسارگاد شعبه آبفای 

مشهد
2- ضمانتنامه بانکی
3 – اوراق مشارکت

4- چك تضمین شده 
بانکی

2
اصالح و توسعه شبکه توزیع پراکنده آب 

28.455.484.959944/000/000  12 ماهروستاهای حاشیه شهرستان مشهد - فاز دوم

3
احداث حوضچه. نصب شیرآالت فشار شکن. 
احداث سیفون و اتصاالت شبکه توزیع آب در 

عرض خیابان ها و میادین شهر مشهد
2415.094.885.415543/000/000 ماه

4

اجرای عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه 
فاضالب به صورت پراکنده و غیر پراکنده در 

سطح امور مشترکین منطقه 4-1  بدون تامین 
لوله و لوازم )فاز1(

125/363/872/720251/000/000 ماه

5

اجرای عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه 
فاضالب به صورت پراکنده و غیر پراکنده در 
سطح امور مشترکین منطقه 4-1 بدون تامین 

لوله و لوازم )فاز2(
126/359/157/600281/000/000 ماه

1-كارفرما : شركت آب و فاضالب مشهد
2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی

3- تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1399/4/24 لغایت 1399/4/28 از محل دفتر قراردادهای شركت آب و فاضالب 
مشهد یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد.

4- تاریخ و محل تسلیم اسناد مناقصه تكمیل شده  : پایان وقت اداری )ساعت 14( مورخ 1399/5/07 .
5- محل تسلیم پاكات اسنادمناقصه : مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مركزی شركت آب و فاضالب مشهد. 

6- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاكات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد.  
7- هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصات می باشد. 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب مشهد
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 آب نعمت بزرگ الهی است آن را هدر ندهیم .

»آگهی مناقصات عمومی «

شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومی تامین نماید : 

مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایتWWW.TENDER.BAZRASI.IR – WWW.IETS.MPORG.IR- WWW.SPGC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن  
07731317241 و 07731317245  تماس حاصل فرمایند  .

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی- نوبت اول

R5/98/004 مناقصه شماره EN-3311897089-MA شماره تقاضا شماره تقاضا و مناقصه

اتصاالت شرح مختصر اقالم درخواستی
پس از اتمام مرحله ارزیابی صالحیت، مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار به میزان 284/572/500 ریال  می باشد. مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار

تضمین ش��ركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین ش��ماره 1234202/ت50659 ه 
مورخ 94/09/22 هیئت وزیران می باشد.

تبص��ره : درص��ورت ارائ��ه تضمی��ن ش��ركت در فرایند ارج��اع كار بصورت وجه نق��د، مبلغ نقدی می بایست بش��ماره حس��اب 
0111112525008 بنام پاالیش��گاه پنجم ش��ركت مجتمع گاز پارس جنوبی بانك ملی ایران ش��عبه عس��لویه واریز و فیش واریزی 

ارائه گردد.

نوع تضمین شركت درفرایند ارجاع كار

5،691،450،000 ریال مبلغ برآوردی مناقصه

99/05/29 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط 99/07/02 تاریخ گشایش پاكت های فنی

99/07/23 تاریخ گشایش پاكات مالی 99/06/24 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات
استان بوشهر، شهرستان عسلویه ، منطقه ویژه انرژی پارس ، مجتمع گاز پارس جنوبی،پاالیشگاه پنجم ) فازهای 9 و 10 (  آدرس و تلفن مناقصه گزار

شماره مجوز:1399.1950

) تامین كاالی خارجی كه مشابه تولید داخلی دارد توسط  مناقصه گر ممنوع است(.
منطقه پنج عملیات انتقال گازدرنظرداردكاالی "موضوع بند یک"را از طریق مناقصه عمومی یكمرحله ای ازشركت های تولید كننده و تامین 
كننده واجد شرایط خریداری نماید. لذا از مناقصه گران واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه وفرمهای 
استعالم ارزیابی كیفی تامین كنندگان،همراه با نامه اعالم آمادگی، فیش واریزی بابت خرید اسناد  و مستندات ماده 7  به نشانی قید شده در ماده 2 مراجعه نمایند.

ارسال اعالم آمادگی به شماره 38407776 071 )پیگیری نمابر38132631 و07138132472 امكانپذیر می باشد.( 
1- موضوع مناقصه: خرید باطری شارژر

2- ن��ام و نش��انی مناقص��ه گذار:ش��ركت انتقال گاز ای��ران ؛ منطقه پنج عملیات انتقال گاز -ش��یراز _بزرگ��راه امام خمینی-حدفاصل ش��هرک فرهنگیان 
وفرزانگان- جنب پمپ بنزین فالح زاده –اداره تداركات وعملیات كاال-واحدخریداتاق 5

3- نوع و مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار:عبارتست از مبلغ -750/000/000 ریال)هفتصد و پنجاه  میلیون ریال  (مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی
4- محل،زمان و مهلت دریافت اسناد و تحویل و گشایش پیشنهاد ها:

1-4- محل دریافت اسناد:منطقه5 عملیات انتقال گاز - شیراز _كمربندی احمدآباد _ جنب پمپ بنزین فالح زاده _ دبیرخانه رمز محرمانه)طبقه همكف-
واحد حراست –اتاق106(

2-4( زمان و مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه/فرمهای استعالم ارزیابی كیفی تامین كنندگان:از تاریخ درج آگهی نوبت اول  لغایت پایان وقت 
اداری روز دوشنبه مورخ04/30 / 1399 می باشد.

3-4(عودت اسناد)استعالم ارزیابی كیفی و"تضمین شركت در فرایند ارجاع كار"،"اسناد مناقصه" و "پاكت پیشنهاد قیمت ":پاكت حاوی اسناد یاد شده 
حداكثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 05/15/ 1399 در مقابل اخذ رسید كتبی تحویل شود.

5- نحوه توزیع و دریافت اسناد مناقصه و هزینه آن:متقاضیان شركت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه میبایست مبلغ500/000ریال بابت هزینه 
تهیه اس��ناد بهIR150100004101090571214676نزد بانک مركزی جمهوری اس��المی بنام ش��ركت انتقال گاز ایران تنخواه گردان منطقه پنج واریز و بهمراه 

رسید وجه واریزی، به نشانی قید شده در بند 1-4 مراجعه نمایند.
تبصره: در صورت لزوم مكان و زمان بازدید از محل اجرای عملیات موضوع مناقصه توسط كارفرما طی اطالعیه به اطالع مناقصه گران رسیده خواهد شد.

5-1(گشایش پیشنهادها :)متعاقبا" اعالم خواهد شد.(
6- مدت اعتبار پیش��نهاد ها : مدت اعتبار پیش��نهادها از آخرین روز مجاز ارائه پیش��نهاد) روز بازگش��ایی پاكت های مالی (  س��ه ماه  می باش��د كه بنا به 

صالحدید مناقصه گذار برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید خواهد شد.
7- سایر شرایط و مستندات الزم مناقصه گران برای دریافت اسناد مناقصه:

1-7( توانایی ارائه تضامین الزم بر اساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 94/09/22 هیئت وزیران 
2-7( ارائه كد اقتصادی، شناسنامه  ملی ،گواهی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده،اساسنامه،آگهی تاسیسی و تغییرات شركت.

8- اطالعات كلی مناقصه در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات كشور با كد فراخوان3238264سایتهای www.nigc-dis t5.ir و www.shana.ir قابل 
رؤیت می باشد.تلفن تماس07138132472 یا 07138132222

آگهی نوبت اول:  1399/04/22 آگهی نوبت دوم : 1399/04/25
روابط عمومی منطقه5عملیات انتقال گاز  
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فراخوان مناقصه خرید باطری شارژر)عمومی/یک مرحله ای (
 دومتقاضای شماره 3572897018  -  )87290019(        شماره مجوز:1399.1835

نوبت

 :jامام رضا
هر که مرا زیارت کند 

مانند کسی است که 
رسول خدا را زیارت 
کرده ... و من و پدرانم 

روز قیامت شفاعت 
کننده او خواهیم بود

بحاراالنوار/ج101/ص 
367

با گرامیداشت روز زیارتی امام رضا )علیه آالف التحیه و الثناء(، شهادت آن امام همام )به روایت 23 ذی القعده( را تسلیت می گوییم 

 دیروز با میزبانی مجلس از پنج عضو مهم دولت، روز پرکار کمیسیون ها رقم خورد 

ترافیک »وزرا« در  بهارستان

عالقه مندان به بازار سرمایه این گزارش را بخوانند

بورس حبابی 
است یا متورم؟
 اقتصاد  ســال گذشته و در پی اشتیاق بی سابقه مردم برای ورود به بازارسرمایه، 30هزار 
میلیارد تومان نقدینگی به این بازار وارد شده و این اشتیاق امسال تا آنجا پیش رفته که تنها 
در سه ماه ابتدایی سال 50هزار میلیارد تومان را راهی بورس کرده است. ورود 80هزار میلیارد 
تومان پول به بورس در مدت 15 ماه گذشته، روزهایی اغلب سبز برای این بازار رقم زده، اما 
این ورود در سال های اخیر با شائبه حبابی بودن بازار هم همراه بوده تا به موازات ورود میلیونی 
غیرحرفه ای های جویای سود، گروهی نیز با دغدغه حبابی بودن بازار، فعالً از ورود به آن چشم 
بپوشند. حبابی بودن یا نبودن ارزش سهام به معنای»فاصله گرفتن بیش از حد قیمت دارایی 

از ارزش ذاتی« نه تنها بین مردم بلکه بین کارشناسان...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
 اصغر زارعی 

9 ســال پس از آغاز بحران داخلی در ســوریه، امروز همه شواهد بیانگر آن است 
تمامی توطئه های چیده شده از سوی آمریکا و همپیمانان جهانی و منطقه ای اش 
در راستای فروپاشــی نظام حاکم بر دمشق و در پی آن تجزیه شام، به بن بست 
خورده و با ناکامی مواجه شــده است. این مسئله آن قدر روشن و واضح است که 

حتی بسیاری از متحدان واشنگتن هم آن را...

بازدارندگی مؤثر برای دمشق 
زیر چتر امنیتی ایران

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 6

درباره والدینی که 
آرزوهای خود را در زندگی 
فرزندانشان دنبال می کنند

انحراف در مسیر
هدایت تحصیلی

7 کشته و مجروح در 
درگیری های جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان

روزهای داغ 
»قره باغ«

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 7

 ............ صفحه 2

معاون تبلیغات اسالمی این آستان تشریح کرد 

برنامه های  ویژه 
jروز زیارتی امام رضا

 ادب و هنر   این هفته به مناســبت هفته 
عفاف و حجاب، نماهنگی با عنوان »کبوترهای 

گوهرشاد« براساس موضوع قیام گوهرشاد 
در فضای مجازی منتشــر شد.  شاعر 

شــعر نماهنــگ »کبوترهــای 
گوهرشاد« محمدحسین ملکیان 

اســت. این نماهنگ به خوانندگی 
 ............ صفحه 12علی معینیان...

 ............ صفحه  3

این چهارشنبه این چهارشنبه  ............ صفحه  4
خاص امام  رضاییخاص امام  رضایی

فهرستی از صفحات مجازی که فهرستی از صفحات مجازی که 2323 ذی القعده   ذی القعده  
به کمک آن ها به کمک آن ها می توان به زیارت از راه دور پرداختمی توان به زیارت از راه دور پرداخت

 ............ صفحه   ............ صفحه  33

پاسخی به خوانش تاریخی انتزاعی از قیام مسجد گوهرشاد

اگر بر سر شما 
کاله لبه دار بگذارند ... 

گفت وگو با شاعر نماهنگ » کبوترهای گوهرشاد« 
رضا جان است شاه مردم ایران 

رضاخان نه...
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روزنامـه صبـح ایـران 2

 فرمانده کل سپاه: نه زانو می زنیم نه متوقف می شویم سرلشکر پاسدار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در جمع فرماندهان، مسئوالن و مدیران قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( گفت: کشوری که پیشرفت نکند مرده است، نفس کشیدن به تنهایی کافی نیست حرکت مهم است، و دشمن هر روز این شاخص ها را اندازه گیری و با گذشته مقایسه می کند و زمانی که می بیند  

دستگاه ها فعال و همه در حال حرکت هستند، ناامید می شود. وی تأکید کرد: سختی ها  را دور می زنیم و از میان آن ها عبور می کنیم، اما در مقابل آن ها زانو نمی زنیم و متوقف نمی شویم.

 سیاســت/ مینا افرازه   روز گذشــته 
کمیسیون های تخصصی مجلس روز پرکاری 
را ســپری کردنــد و با حضــور وزرای راه و 
شهرســازی، نفت، دفاع، امور خارجه و نیرو 
در مجلس، اعضای کمیسیون ها به بررسی و 
تبادل نظر درباره موضوع های مرتبط با حوزه 

کاری وزرای مربوط پرداختند.
در حالــی مجلس یازدهم تالش دارد هرچه 
سریع تر به ریشه یابی مسائل مختلف اقتصادی 
بپردازد و دیگر مسائل جامعه را پاالیش و به 
نوعی نقشــه راهی برای ادامه و بهبود مسیر 
کاری خود در حوزه تدوین قوانین یا نظارت 
بر آن ترسیم کند که در همین رابطه برخی 
از کمیســیون ها ایــن هفته 
میزبان تعدادی از وزرای حوزه 

اقتصادی و نیز سیاسی بودند.
محمدجــواد ظریف از جمله 
وزرایی بود که پس از حواشی 
اخیر حضور در صحن علنی 
مجلس و اظهارات تند برخی 
روز  وی،  دربــاره  نمایندگان 
گذشته در کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس حضور یافت 
و براساس خبر وزیر خارجه؛ 
مهم تریــن نتیجه نشســت 
نیز پیشنهاد تشــکیل کمیته کاری بخش 
اقتصادی وزارت امور خارجه با مســئولیت 
معاون اقتصادی و کمیســیون برای تشویق 

صادرات از سوی کمیسیون صنایع بود.

طرح الزام دولت به فعال سازی »
دیپلماسی اقتصادی در آینده نزدیک

وزیر خارجه در مصاحبه ای هدف از تشکیل 
این کمیته را باز شــدن مسیرهای صادرات 
غیرنفتی دانســت و گفت:  کمیسیون از این 
نظر به ما کمک می کنــد تا موانع قانونی را 
برداشته و ریل گذاری هایی که مجلس در این 

زمینه در نظر دارد، انجام دهد.
البته بــا توجه به اظهاراتــی که عزت اهلل 
تاالر پشــتی،  رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن عنوان کرده، گویا قرار است در پی 
این جلسه، طرح الزام دولت به فعال سازی 
دیپلماسی اقتصادی نیز در آینده نزدیک 

در صحن علنی مطرح شود تا از طریق آن 
موانع صادراتی رفع شود.

همچنین در این نشست، موضوع های مهم 
دیگری همچون گزارش اقدام های حقوقی 
و سیاسی وزارت خارجه برای حفظ خون 
سردار ســلیمانی، تالش برای بازگرداندن 
پول های بلوکه شــده ایران و نیز مباحث 
درباره قرارداد 25 ســاله ایران و چین نیز 
مطرح شــد. با توجه بــه انتقادها و اظهار 
نظرهای متفاوتی کــه درباره قرارداد ایران 
و چین در رسانه ها و از سمت کارشناسان 
مطرح می شــود، اما ظریف با بیان اینکه 
روابــط دو کشــور ایران و چیــن باید به 
مشــارکت جامع راهبردی ارتقا یابد، خبر 
داد: در حال حاضــر در حال مذاکره برای 
نهایی کردن پیش نویس مذکور هستیم و 
به طرف چینی اعالم شده که ایران آماده 
مذاکره برای نهایی کردن این موضوع است.
دیدار ظریف با اعضای کمیسیون صنایع خالی 
از انتقادها درباره عملکرد وزارت خارجه نبود 
و برخی از اعضای کمیسیون امنیت همچون 
شــجاعی علی آبادی،  حسن  حجت االسالم 
نماینده ابهر در مجلــس، با انتقاد از اقدام ها 
و راهبــرد وزارت خارجه در خصوص برجام 
گفت: بــا وجود زحماتی که مجموعه دولت 
و وزارت خارجه درباره دیپلماســی خارجه 
انجام داده، اما نتوانسته مسیر را برای کشور 
هموار کند و مسیری که در ابتدای فعالیتشان 

انتخاب کردند، غلط بوده است.

البته اظهارات برخی منتقدان برجام و ظریف 
در حالی اســت که در جلسه حضور وی در 
صحن مجلس، استفاده برخی از نمایندگان 
از عبارت تند علیه ظریف ســبب شــد تا 
رهبری نیز در دیدار ویدئو کنفرانســی خود 
با نمایندگان روی به حاشیه نرفتن مجلس، 
عدم برخوردهای احساساتی و تعامل هرچه 

بیشتر مجلس و دولت تأکید کنند. 

شکل  گیری خط مشی مجلس یازدهم »
بر اساس بیانات رهبری 

در همین رابطه، فدا حســین مالکی، عضو 
کمیســیون امنیت ملی نیز در مصاحبه ای 
تصریح کرد تعامل با قوا، بحث نظارتی مجلس 
و سیاســت های کالن در یک سال باقیمانده 
دولــت همه از نکات مهم رهبری بود و خط 
مشی مجلس یازدهم بر اساس همین بیانات 

شکل خواهد گرفت. 
براســاس گفتــه مالکی، به نظر می رســد 
نمایندگان باتوجه به ســخنان رهبری قرار 
اســت در نحوه رفتار خود با دولت تغییراتی 
داده و طبق ســخنان رهبــری عمل کنند. 
همان گونه که دلجویی کمیســیون امنیت 
از ظریــف را نیز می توان گامی در راســتای 
چرخش مجلس به سمت تعامل و همکاری 

بیشتر با دولت قلمداد کرد.
اما دیگر وزیری کــه وزارتخانه اش در حوزه 
مسائل سیاســی و دفاعی محسوب می شود 
و در نشســت دیروز کمیسیون امنیت ملی 

و سیاســت خارجی مجلــس حضور یافت، 
امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح بود. 

توسعه و تقویت دفاعی به عنوان یک »
راهبرد پیگیری می شود

درحالی که کمیسیون های مجلس یازدهم 
بر توســعه همکاری هــا و تعامالت خود 
بــا وزرای کابینه تأکیــد دارند، در همین 
خصوص دیروز اعضای کمیسیون امنیت 
ملی مقرر کردند جلســات مشترک بین 
کمیســیون و وزارت دفاع تــداوم یابد و با 
توضیحاتی که ابوالفضل عمویی، سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی در این باره ارائه داد، 
قرار شد توسعه و تقویت دفاعی کشور  به 
عنوان یک راهبرد مهم از سوی کمیسیون 

امنیت ملی پیگیری شود.
تشریح راهبردهای تقویت توان دفاعی کشور، 
مرور تهدیدهای عمومی، تقویت دیپلماســی 
دفاعی و نیز تعامــالت مرتبط با این حوزه با 
کشورهایی همچون چین و روسیه از محورهای 

مهم سخنان وزیر دفاع در نشست بود.

 تقدیم چهار سند بهینه سازی »
به کمیسیون انرژی 

از سوی دیگر، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت 
نیز با دیداری که با اعضای کمیسیون انرژی 
داشــت، از تدوین چهار سند بهینه سازی 
مصرف سوخت، گاز، نفت و پتروشیمی که 

چشم انداز تا افق 1420 است، خبر داد. 
در حالی که در روزهای اخیر شایعات مربوط 
به افزایش قیمت سوخت گازوئیل نیز خبرساز 
شده بود و بسیاری از مسئوالن وزارت نفت 
به تکذیب این خبر پرداختند، زنگنه دیروز 
در واکنش به این موضــوع عنوان کرد این 
یک دروغ بزرگ اســت کــه خارجی ها به 
منظور عصبانی و ناراحت کردن مردم ایران 
به راه انداخته اند و هیچ برنامه، ایده، طرح و 
پیشنهادی در هیچ ســطحی برای افزایش 

قیمت گازوئیل وجود ندارد.
عالوه بر این، وزیر نیرو و راه و شهرسازی نیز 
با کمیسیون های کشاورزی و عمران مجلس 

دیدار کردند .

دیروز با میزبانی مجلس از پنج عضو مهم دولت، روز پرکار کمیسیون ها رقم خورد

ترافیک »وزرا« در بهارستان

آیا بهتر نیست که سازمان های آب، برق و... مانند سابق قبض صادر کنند و حتی س
پول قبض راهم از مشترکین بگیرند؟ به نظر می رسد یکی از امور شفاف سازی همین 

موضوع باشد و کسی هم مخالف این امرنباشد. 09150008863
 انقــالب با شــعار به نام خدا در دنیا معرفی شــد. ایرانی ها بــه لحاظ رفاه کم س

نداشــتند. حاال ستون صدای مردم بدون یک خطا همه درخواست ها مادی است. 
09150001032

امروزه اگر می خواهیم جامعه را از معتادان به موادمخدر پاک ســازی کنیم اول س
باید گیت بسیار قوی  تشخیص مواد صنعتی مانند شیشه و کریستال و حشیش 
را بســازیم تا به راحتی فرد تشخیص داده شــود و بعد آن را به مراکز ترک اعتیاد 
منتقل کنیم و از گرفتن افراد مشــکوک جلوگیری شود، شاید آن فرد مواد مخدر 
ســنتی تریاک و شــیره مصرف نموده که در حال حاضر آن ها در اولویت نیستند. 

09360002221
هر روز دریغ از دیروز! رفتم برای تمدید دفترچه های بیمه سالمت گفت چندروز س

دیگه پیامک میاد، حاال پیامک آمده شما با توجه به وسع باید سالی۷00هزار برای 
هر نفر که برای چهار نفر می شود2میلیون و 800 هزار تومان واریز کنید. آیا انصاف 
اســت من کارگر این مبلغ را برای بیمه واریز کنم، کسی نیست واقعاً نظارت کند. 

09150002087
چقدر خوبه که به جای افسانه جومونگ افسانه های قدیم کشور خودمونو بسازند س

که حداقل مردم و جوان ها رگ و ریشه خودشونو بشناسند. 09350009683
چــرا مردم اعتراض می کنید؟! مگر 92 تــا 96 رو ندیدید و ریختید تو خیابون س

و فالکتتون رو جشــن گرفتید. مگه دولت چیزی توچهار سال جز خنده داشت؟ 
09350001263

رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی در گفت وگو با قدس:

 منتظر خبرهای خوبی ©
درباره پرداخت بدهی  سئول هستیم

موسوی: »حسین تنهایی«، رئیس 
اتاق بازرگانــی ایران و کره جنوبی 
اعالم کرد براساس توافق صورت گرفته، قرار 
شد بخشی از پول بلوکه شده به صورت اقالم 
پزشکی و دارو به کشور بازگردد. وی با اشاره به 
این مطلب که وزارت بهداشت این اقالم را با 
هماهنگی بانک مرکــزی اعالم خواهد کرد، 
افزود: البته این احتمال وجود دارد پس از دارو تدریجاً به ســمت واردات مواد غذایی و 
نهاده های دامی حرکت کنیم. »حسین تنهایی« رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی در 
گفت و گویی با قدس آنالین با اشاره به اینکه هنوز جلسات با وزارت بهداشت درباره موارد 
مطرح شده در رابطه با دارو و تجهیزات پزشکی که قرار است کره جنوبی در قبال بدهی 
خود در اختیار ایران قرار دهد کامل نیســت، افزود: ان شاءاهلل در دو هفته آینده منتظر 

خبرهای خوبی در این رابطه هستیم.

بدهی ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالری کره جنوبی»
وی میزان بدهی سئول به تهران را رقمی معادل 8 میلیارد و 100 میلیون دالر در قبال 
فروش نفت و محصوالت پتروشیمی عنوان کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی 
در پاسخ به این پرسش که آیا در رفتار طرف کره ای تغییری نسبت به رویکردی که پیشتر 
در قبال پرداخت بدهی های خود به ایران اتخاذ کرده بود، مشاهده می شود یا خیر ، گفت: 
درظاهر کره ای ها عالقه به همکاری در این رابطه نشان می دهند و ابراز تمایل می کنند تا 
این مسئله به گونه ای که دو طرف رضایت داشته باشند، حل و فصل شود، ولی در عمل 
هنوز رقمی که در نظر گرفته اند؛ رقم باالیی محســوب نمی شود و امیدواریم تا دو هفته 

آینده اتفاقات بهتری در این رابطه رخ دهد و اخبار خوبی برای مردم داشته باشیم.
الزم به ذکر است رویکرد کره جنوبی در قبال پرداخت بدهی های خود به ایران تاکنون 
تحت تأثیر فشــارهای آمریکا و تحریم های ظالمانه این کشــور علیه ایران بوده است و 
مقام هــای کره ای تاکنون اقدام قابل توجهی در ایــن رابطه انجام نداده اند تا جایی که 
»علی ربیعی«، ســخنگوی دولت ایران درباره اموال بلوکه شده این کشور در کره جنوبی 
اعالم کرده بود: دولــت کره جنوبی پول های ایران را برگرداند. پیامدهای این رفتار غیر 
قابل قبول است و بر چشم انداز روابط دو جانبه ما قطعاً تأثیر خواهد داشت. باید دید آیا 
رایزنی های دو طرف که به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی قرار اســت در 
هفته های آتی خبرهای خوبی از آن بشنویم، در نهایت  منجر به بازگشت پول های بلوکه 
شده ایران در کره جنوبی خواهد شد یا طرف کره ای همچنان به ادامه رویکرد قبلی خود 

ادامه خواهد داد؟

سردار قاآنی با اشاره به حادثه آتش سوزی ناو آمریکایی:

 روزهای بسیار سختی ©
در انتظار آمریکا و رژیم صهیونیستی است

العالم: فرمانده نیروی قدس ســپاه در جمعی از فرماندهان مقاومت در واکنش 
به آتش ســوزی ناو آمریکایی »یواس اس بونهــوم ریچارد« اظهار کرد: آنچه امروز 
در آمریــکا اتفاق افتاده، به ویژه حادثه ناو، نتیجه عمــل و رفتار و جنایت دولت 
آمریکاســت و این وعده الهی اســت که هرکســی ظلم و جنایتــی کند، دچار 
عذاب الهی می شــود. این ها چــون کالم الهی را تغییر دادنــد و ظلم کردند و 
جنایت مرتکب شــدند، گرفتار قهر و عذاب الهی شدند. سردار قاآنی تأکید کرد: 
آمریکایی ها بی خودی دنبال مقصر نگردند و دیگران را متهم نکنند، این آتشــی 
است که خودشــان روشن کرده اند و امروز این آتش آن ها را در بر گرفته است، 
باید به آن ها بگوییم این اتفاق پاســخ جنایت های شماســت که به دست عناصر 
خود شــما اتفاق افتاده است، خداوند با دست خود شما، شما را مجازات می کند. 
فرمانده نیروی قدس ســپاه خطاب به دولت آمریکا، یادآور شــد: هنوز روزهای 
خوشی های شماســت، روزهای بسیار سخت و حوادث سختی پیش روی شما و 
رژیم صهیونیستی است. سردار قاآنی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که ارتش 
آمریکا خسته و فرسوده شده و تجهیزات آن به آهن پاره تبدیل شده است. آمریکا 

باید وضع بد خود را قبول کند و بیش از این به بشریت و مردم خود ظلم نکند.

 واکنش ایران به اتهام های بی اساس ©
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس

سیاست: سید عباس موسوی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه در واکنش به اتهام های 
بی اســاس نایف الحجرف، دبیرکل شورای 
همکاری خلیج فارس در خصوص یمن اظهار 
کرد: به دبیرکل جدید شــورای همکاری 
خلیج فارس توصیه می کنیم به جای ادامه 
رونــد فرافکنی، اتهام زنــی و ادعاهای بی 
اســاس علیه جمهوری اسالمی ایران در پیروی از نقش مخرب برخی از اعضای این 
شــورا، تمرکز خود را بر ضرورت توقف حمالت ائتالف متجاوزان به زنان و کودکان 
یمنی و کمک به حل بحران یمن از طریق گفت وگوهای یمنی - یمنی بگذارد. برخی 
از اعضای شورای همکاری خلیج فارس اکنون در فضایی مرعوبانه بر خالف خواست 
ملت های عربی و اسالمی منطقه ، نسبت به مسائل و تهدیدهای اصلی جهان اسالم و 
ملت مظلوم فلسطین از جانب ایاالت متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی سکوت اختیار 
کرده اند و به بمباران مردم مقاوم و صبور یمن و محاصره ظالمانه این کشور و جلوگیری 

از رساندن آذوقه، سوخت و دارو جهت مقابله با شیوع بیماری کرونا پرداخته اند.

اذعان فرمانده تروریست ها به صبر راهبردی ایران©
سیاســت: »کنث فرانک مک کنزی« رئیس ســازمان تروریستی »ستاد فرماندهی 
مرکزی ارتش آمریکا« موسوم به سنتکام، دیروز مدعی شد که ایران منتظر سرنوشت 
تحریم تسلیحاتی علیه خود در شورای امنیت است. خبرنگار شبکه »کان نیوز« رژیم 
صهیونیستی در صفحه توییتر خود به نقل از مک کنزی نوشت: »تنش های آمریکا با 
ایران ادامه دارد. ما تخمین می زنیم که آن ها منتظر هستند تا ببینند در ماه اکتبر چه 
بر سر تحریم تسلیحاتی می آید، لغو می شود یا نه«. سرکرده تروریست های آمریکایی 
در منطقه، ادعا کرد: »همین موضوع )سرنوشت تحریم تسلیحاتی(، احتماالً مالحظه 
آن ها درباره اقدام علیه نیروهای آمریکایی را تعیین می کند... ترور ]سردار[ سلیمانی 

کار تصمیم گیری را برای آن ها سخت کرده است«.

بازدارندگی مؤثر برای دمشق ©
زیر چتر امنیتی ایران

9 ســال پس از آغاز بحران داخلی در سوریه، 
امروز همه شــواهد بیانگر آن اســت تمامی 
توطئه های چیده شــده از ســوی آمریکا و 
همپیمانان جهانی و منطقه ای اش در راستای 
فروپاشــی نظام حاکم بر دمشق و در پی آن 
تجزیه شام، به بن بســت خورده و با ناکامی 
مواجه شده اســت. این مسئله آن قدر روشن 
و واضح است که حتی بســیاری از متحدان 
واشنگتن هم آن را پذیرفته و در فکر بازگشت 
دوباره به دمشق به سر می برند. سال گذشته 
اخباری در مورد تقالی برخی دول عربی مانند 
امارات و بحرین برای بازگشایی سفارتشان در 
دمشق منتشر شد. امروز این دامنه بازگشت 
به دمشق گسترده تر شده و حتی کشورهای 
تروئیکای اروپایی )انگلیس، آلمان و فرانسه( 

بازگشت به سوریه را بررسی می کنند.
با وجود کامل شدن کنترل نسبی دولت دمشق 
در حوزه سرزمینی بر سرتاسر خاک سوریه )به 
جز مناطقی در شــمال و استان ادلب که هنوز 
تحت کنترل شورشیان مورد حمایت ترکیه قرار 
دارد و مناطق کردنشــین شرق و شمال شرق 
سوریه که تحت نفوذ شبه نظامیان مورد حمایت 
آمریکاست( اما این کشور در چند سال اخیر از 
یک ضعف مفرط در رنج بوده است. این ضعف 
مفرط هم حوزه پدافند هوایی ضعیف سوریه بود 
که همین مسئله آسمان بازی را در اختیار رژیم 
صهیونیستی قرار می داد که گاه و بی گاه اهدافی 
را در دل خاک این کشور هدف تجاوزات خود 
قرار دهد. حمالت به اهدافی در خاک ســوریه 
به ویژه در چند ماه اخیر بارها و بارها از ســوی 
رژیم صهیونیستی دنبال شده و همین مسئله 
دمشــق را به صرافت انداخت برای آن چاره ای 
بیندیشــد. حال به نظر می رسد این صفحه در 
حال ورق خوردن اســت. چنــد روز پیش بود 
که در ســفر »علی ایوب« وزیر دفاع سوریه به 
کشــورمان و در دیدار وی بــا »محمد باقری« 
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح جمهوری 
اسالمی ایران توافقی میان دو طرف در زمینه 
گسترش   همکاری های نظامی همه جانبه  امضا 
شد. پس از این دیدار سرلشکر باقری از تقویت 
سامانه  های پدافند هوایی سوریه توسط ایران در 
چارچوب تحکیم همکاری های نظامی، خبر داد.

واقعیت آن اســت که همراهــی ایران با دولت 
دمشــق در نبرد 9 ســاله علیه تروریســت ها 
و ائتالف خارجــی آن ها جــدا از ایجاد اتحاد 
راهبــردی میان دو طرف، تجربیات بســیاری 
در حوزه نظامی پیش روی کشــور ما گذاشته 
است. همین مسئله سبب شده تهران تجربیات 
خــود در حوزه های نظامی را بی هیچ منتی در 
اختیار دمشق قرار دهد. یکی از حوزه هایی که 
سوریه امروز به شدت محتاج آن است، تقویت 
سامانه های پدافند هوایی است تا بتواند در مقابل 
حمالت کور صهیونیست ها از خود دفاع کند. 
این در حالی است که کشورمان در حوزه پدافند 
هوایی جزو کشورهای پیشرو جهان محسوب 
می شود که انواع سامانه های پدافندی از خانواده 
صیاد، سوم خرداد و باور بر غنای آن افزوده است. 
امروز سامانه پدافند هوایی باور 3۷3 از بسیاری 
جهات نسبت به اس 300 روسی برتری  هایی 
دارد و این نکته می تواند بازدارندگی مؤثری برای 
دمشق ایجاد کند. در شرایطی که هیچ امیدی 
به میدان داری سازمان های بین المللی تحت امر 
آمریکا در راستای ایجاد صلح در شامات دیده 
نمی شود، بی شک همراهی ایران می تواند ایمنی 

پایداری برای سوری ها به ارمغان آورد. 
اما مطمئناً ایــن همکاری های جدید تهران - 
دمشق از چشم آمریکایی ها پنهان نخواهد ماند. 
ایران پیشتر هم چنین همکاری هایی با سوریه 
داشته و اقدام اخیر هم در ادامه روابط راهبردی 
بیــن دو طرف صورت می گیرد. واشــنگتن با 
همراهی تل آویو مطمئناً از هیچ اقدامی برای 
سنگ اندازی مقابل این اقدام ایران دریغ نخواهد 
کرد، اما راه به جایی نخواهد برد. یانکی ها شاید 
بتوانند به بهانه حمایت ایران از حوثی ها در یمن 
تحرکاتی علیه کشورمان در سازمان ملل به راه 
اندازند و کارزاری تحریمی علیه کشورمان ایجاد 
کنند، اما در مورد سوریه مطمئناً موفق به این 
کار نخواهند شــد؛ چراکه اوالً این اقدام معامله 
میان دو دولت مستقل است و دیگر اینکه امروز 
نظام دمشق به ثباتی رسیده که این کمک ها از 

سوی دیگر طرف ها نفی نشود. 

 طعنه امیرعبداللهیان ©
به آل خلیفه

سیاست: حسین امیرعبداللهیان دستیار رئیس 
مجلس شــورای اسالمی در امور بین الملل در 
حســاب کاربری خود در توییتر به خبر اعالم 
حکم اعدام دو نفــر از معترضان حکومت آل 
خلیفــه در بحریــن واکنش نشــان داد. وی 
نوشت: تأیید حکم اعدام دو جوان بحرینی -در 
سایه کرونا ویروس- نشان می دهد که شکاف 
آل خلیفه با ملتش بســیار عمیق شده است. 
شــکنجه، اعدام و نقض سیستماتیک حقوق 
بشر در بحرین را قویاً محکوم می کنیم. دستیار 
رئیس مجلس در امــور بین الملل تأکید کرد: 
آل خلیفه به جای رابطه با رژیم جعلی اسرائیل، 

باید به اصالح رابطه با مردمش بپردازد.

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

 به نظر می رسد 
نمایندگان باتوجه 
به سخنان رهبری 
قرار است در نحوه 
رفتار خود با دولت 
تغییراتی داده 
و طبق سخنان 
رهبری عمل کنند

بــــــــرش

 سخنگوی قوه قضائیه در بیست و نهمین نشست خبری 
خود که صبح روز گذشــته برگزار شد، به تشریح آخرین 
جزئیات از پرونده اغتشاشــگران، جاسوسان، مسئوالن اختالسگر و 
همچنین موضع این نهاد در موضوع قرارداد راهبردی 25 ساله ایران 
و چین پرداخت. غالمحسین اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده 
ســه محکوم به اعدام در موضوع حوادث آبان ماه گفت: این حکم در 
دیوان عالی کشور پس از فرجام خواهی متهمان و وکال به تأیید رسیده 
و به دادسرا اعاده شده است؛ اجرای احکام فرایند قانونی دارد و ممکن 
است در این فرایند هر موجب قانونی دیگری نتیجه پرونده را همراه 
با تغییر کند.  وی اضافه کرد: این ها جزو عناصر اصلی اغتشاشــات 
بودند و دو نفر از این افراد در صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند 
و با تهدید به اســلحه می خواستند اموال خانمی را بربایند که خدا 
کمک کرد و موجب دستگیری این افراد شد. سخنگوی قوه قضائیه 
تصریح کرد: پس از دســتگیری در گوشــی این افــراد اقدام های 
خرابکارانه ای که انجام می دادند و فیلم برداری کرده و برای برخی از 
خبرگزاری های خارج از کشور ارسال می کردند، کشف شد؛ خودشان 
از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کردند و در فرایند 
دادگاه هم اقرار کرده اند و همچنین هم خودشان و هم وکالیشان  دفاع 

داشتند، البته چهار نفر اعالم وکالت کردند و دفاع کردند.

آخرین وضعیت پرونده سیف، عراقچی و جهانگیری»
غالمحسین اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده ولی اهلل سیف و 
احمد عراقچی گفت: این پرونده کماکان در دادسرا است و به لحاظ 
پیوندی که گزارش دیوان محاسبات دارد، با موضوعات ارزی ناظر 
به مدیران ارشد بانک مرکزی پیوند خورده است که کار تحقیقاتی 

و کارشناســی آن در حال انجام است و منتظر تکمیل تحقیقات 
هستیم. وی در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی 
جهانگیری عنوان کرد: دادگاه برگزار شد و به اتمام رسید؛ همچنین 
حکم صادر شد و محکومیت هایی مطرح شده است که در برخی از 
اتهام ها که غیر قطعی است، اعالم آن ها را موکول به پس از قطعیت 

دادنامه می کنم.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسوی مجد، کسی 
که اطالعات فرماندهان ارشد سپاه قدس را در اختیار آمریکایی ها 
قرار می داد، اذعان کرد: اجرای حکم یک فرایندی دارد و این گونه 
نیست بالفاصله اجرا شود و این پرونده در فرایند اجرا و جزو احکام 
قطعی الزم االجرای ماســت؛ کسانی که بخواهند امنیت جامعه، 
شهروندان و کشور را به مخاطره بیندازند، دستگاه قضایی با اقتدار 
برخورد خواهد کرد. وی تصریح کرد: حکم مشــابهی در ارتباط با 
یکی دیگر از جاسوسانی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع 
بود، اجرا کردیم که سال 95 بازنشسته شده و به سیا وصل شده بود؛ 

او برخی اطالعات را در حوزه موشکی به سیا فروخت که شناسایی 
شد و نام او رضا عسگری بود.

 زیربار قراردادهایی چون ترکمانچای نمی رویم»
 سخنگوی قوه قضائیه در مورد قرارداد 25 ساله بین ایران و چین 
و تمهیدات قضایی قوه قضائیه در این باره، اظهار کرد: این موضوع 
بیش از آنچه اقتصادی باشــد که هست، ورود جریان های سیاسی 
به آن، مسئله را به حساسیت نزد افکار عمومی تبدیل کرده است 
که بر اســاس اطالعاتی که داریم در چارچوب ضوابط است و این 
شــایعات صحت ندارد. وی ادامه داد: هنــوز به مرحله انعقاد یک 
قرارداد رسمی مبدل نشده است و قطعاً نهادهای ناظر که بخشی از 
آن ها در قوه قضائیه است، مراقبت های الزم را به عمل خواهند آورد. 
امروز جمهوری اسالمی ایران کشوری نیست که زیربار قراردادهایی 

چون ترکمانچای برود.

اتمام حجت برای بازگشت ارزهای صادراتی»
اسماعیلی در خصوص بازگشــت ارزهای صادراتی اظهار کرد: اوالً 
تأکید می کنم به همه کسانی که در حوزه اقتصادی فعالیت دارند 
تا در مهلت باقیمانده نسبت به رفع تعهدات ارزی و صادرکنندگان 
نســبت به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به کشور اقدام کنند و 
از اینکه تعلل آن ها ســبب شــود قوه قضائیه به سراغ آن ها برود، 
بپرهیزنــد. وی تصریح کرد: اگر به تعهــدات خود عمل نکردند، 
مطمئن باشند با تمهید مقدماتی که انجام شده است، در دادسرا و 
با تشکیل کارگرو ه های مشترک، هماهنگی الزم انجام شده است و  

به شدت تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

 علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با 
خبرنگاران داخلــی و خارجی، گفت: رهبــر انقالب با 
سخنرانی خود موجب آرامش بخشی شدند و به سهم خود از طرف 
دولت از ایشان تشکر می کنم. وی ادامه داد: فشار تحریم های آمریکا 
بر اقتصاد ایران بر هیچ کشوری انجام نشده است. بدون تردید برای 
عبور از این چالش های عظیم همپوشــان که موجب مشــکالت 
اقتصادی شده، نیازمند همراهی همه و وحدت هستیم. ربیعی با 
تأکید بر فرمایش های راهگشــای رهبر انقالب، اظهار کرد: جلسه 
دیروز ســتاد هماهنگی اقتصادی با حضور ســران قوا جلوه ای از 
همکاری همدالنه رو به سوی حل مشکالت بود. با توجه به اینکه 
دولت در خط مقدم مبارزه  با مشکالت قرار دارد از همه قوا برای حل 
مشــکالت دعوت و از دعوت دیگر قوا نیز استقبال می کنیم و می 
توانیم با ظرفیت ســازی نوین از مشــکالت عبــور کنیم. ربیعی 
خاطرنشان کرد: در جلســه سران قوا ترسیمی از مشکالت ارزی، 
اقتصادی صورت گرفت و این جلسه که نخستین جلسه با حضور 

رئیس جدید مجلس بود، بیشتر بر ترسیم اوضاع گذشت.

برجام کارکرد خود را در بخش زیادی از دست داد»
وی تأکید کرد: متأسفانه در سال های گذشته به دلیل خروج آمریکا 

از برجام این توافق کارکرد خود را در بخش زیادی از دســت داد و 
سبب شد عده ای راه قضاوت ناصحیح را برگزیدند. ما به دنیا نشان 
دادیم چیزی برای پنهان کردن نداریم. ربیعی با اشــاره به سالگرد 
برجام اظهار کرد: آنچــه از برجام باقی مانده، تعهد ایران و معلوم 
شــدن غیر قابل اتکا بودن آمریکا در توافقات چند جانبه است. ما 
بدون برجام باید میلیون ها دالر خرج می کردیم تا این موضوعات 
را به جهان ثابت کنیم. وی خاطرنشان کرد: امروز برجام موضوعی 
چالشــی در داخل آمریکا شده اســت. خود ترامپ گفت خروج از 

برجام توسط آمریکا بیشترین خدمت به اسرائیل بود.

امسال به اندازه ۱۵ سال گذشته وام قرض الحسنه بدون »
ضامن به بازنشستگان پرداخت می شود

ربیعی افزود: در سال 99 به اندازه 15 سال گذشته وام قرض الحسنه 
بدون ضامن به بازنشستگان پرداخت خواهد شد. حقوق بازنشستگان 
به خواسته حقوقی آن ها نزدیک خواهد شد. براساس مصوبه دولت 
جامعه ایثارگــری تا پایان دولت مطالبات خود را دریافت خواهند 
کــرد. تا پایان مرداد مطالبات مربوط به مــاده 38 قانون خدمات 
ایثارگران پرداخت خواهد شد. ربیعی تصریح کرد: خوشبختانه ما 
همچنان قدرت ملی اول منطقه هســتیم و در جهان هم در رتبه 
15 قــرار داریم که با وجود تحریم ها توانســته ایم در این زمینه 

رشد کنیم.

احتمال بازگشت تروریسم وجود دارد»
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه احتمال بازگشت تروریسم وجود 
دارد، اظهار کرد: تجربه همکاری دیرین با مرحوم حافظ اسد داشتیم 
و ابعاد این توافق نامه جدید در حوزه های آموزشی، امنیتی و فنی 
است. ربیعی اضافه کرد: ما برای تقویت سامانه پدافند هوایی سوریه 
با فناوری ایرانی اعالم آمادگی کردیم و همین طور سرلشکر باقری 

با مستشاران ایران در آنجا دیدار و گفت وگو کردند.

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

گفت وگو

قوه قضائیه

دولت

آخرین خبرهای اسماعیلی از پرونده اغتشاشگران، جاسوسان و مسئوالن دولتی 

سخنگوی دولت در نشست خبری:

برخورد قاطع دستگاه قضا با افراد مخل امنیت جامعه
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w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

آغاز دوره آموزشی »شکوه تالوت رضوی«   آستان: مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی گفت: دوره آموزشی شکوه تالوت رضوی به صورت حضوری و غیرحضوری در مرکز قرآن کریم آستان قدس 
رضوی آغاز شد. سیدمسعود میریان افزود: کالس های روخوانی، روان خوانی و تجوید مقدماتی در سه رده سنی در حال برگزاری است. میریان بیان کرد: دوره برای افرادی که تا 21 تیر ثبت نام کردند به صورت 

حضوری از 9 تا 12 صبح با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود و زمان دوره های غیرحضوری از طریق سایت markazquran.razavi.ir اطالع رسانی شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
در گفت  وگو با یکی از واقفان شمالی حرم مطهر رضوی عنوان شد

نام نیک، بزرگ ترین سرمایه هر انسانی است©
آستان/ آرزو مستأجر حقیقی: وقتی قدم 
به صحن و سرای رضوی می  گذارید، در تب 
و تاب زیارت و انجام فریضه نماز هســتید. 
بی  شــک در آن لحظــه توجهــی به تنوع 
خدماتی که در این بارگاه مطهر به زائران و 

مجاوران ارائه می  شود، ندارید.
فرش  های پرنقــش و نگار پهن شــده در 

صحن  ها، پایگاه های شبانه  روزی فوریت  های پزشکی حرم مطهر، زائربرها و... همگی در پرتو 
سنت حسنه وقف، نذر و اهدا برای میهمانان داخلی و خارجی شمس الشموس)ع( فراهم 
شده است. خدماتی که امروزه دامنه آن تا یاری  رسانی به سیل  زدگان کشور، تهیه و توزیع 
بسته  های کمک معیشتی بین اقشار محروم و... گسترش یافته است. در این مجال با ابراهیم 
عسکری که به جمع واقفان آستان قدس رضوی پیوسته است، همکالم می  شویم. او متولد 
ســال 1338 و اهل روســتای آلوکالته استان گلستان است. البته در حال حاضر در شهر 

گرگان سکونت دارد و به روستا رفت و آمد می  کند.

آقای عسکری! چه چیزی را وقف حرم مطهر رضوی کرده اید؟  
زمینی را که با کارگری و تالش خود در روســتا در دهه 50 خریداری کرده بودم، به ســه 
قسمت تقسیم کردم. یک ســوم آن را به فرزندانم واگذار کردم، روی بخش دیگری از آن 
خودم تا زمانی که در قید حیات هستم کشت و کار می کنم. یک سوم دیگر آن را هم در 
سال 97 بر حرم مطهر آقا علی بن موسی الرضا)ع( وقف کردم. امیدوارم مورد قبول ایشان 
قرار گرفته باشد، چون هدفم خدمت به خلق خدا بوده است. البته از ششدانگ یک حلقه 
چاه هم سه دانگ سهم من بود که آن را بین فرزندانم و آستان قدس رضوی نصف کردم. 

چرا حرم مطهر رضوی را برای انجام این وقف انتخاب کردید؟  
ائمه معصومین)ع( را بسیار دوست دارم و چند باری هم به زیارت کربال، مشهد و قم مشرف 
شدم. در این بین، حاجتی داشتم که به ضمانت امام رضا)ع( برآورده شد و عالقه ام به این 

امام بزرگوار را بیشتر کرد. 

چگونه با مسیر وقف بر آستان قدس رضوی آشنا شدید؟  
برای وقف زمینم پرس  وجو کردم و با دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در گرگان آشنا 
شــدم. با سرپرست این دفتر درد دلم را در میان گذاشتم. بدین ترتیب مراحل اداری این 
وقف با همکاری آنان انجام شــد. البته تا زمانی که در قید حیات هستم، روی زمینی که 
سهم آقا علی بن موسی الرضا)ع( است، خودم کشت و کار کرده و عواید آن را به حساب 
آســتان قدس رضوی واریز می  کنم. روی این زمین محصوالتی مانند گندم، جو، پنبه و... 

می توان کشت کرد. 

 خانواده  تان چه نگاهی به این  کار داشتند؟  
سایر اعضای خانواده ام هم هر کدام به اندازه توانشان در مسیر وقف گام برداشته  اند. آن ها 
همیشه سعی کردند در کار خیر از همدیگر پیشی بگیرند؛ چرا که در خانواده  ای مذهبی 
بزرگ شدم و پدرم از روحانیون مبارز بود که در اوایل دهه 40 توسط رژیم طاغوت دستگیر 
و به مقام رفیع شهادت نائل شد. یکی از برادرانم هم در دوران دفاع مقدس شهید شد. خودم 
هم به طور افتخاری برای خدمت به وطنم در جبهه حضور داشتم و از جانبازان این دوران 
هســتم.  معتقدم 100 درصد برکت این وقف در زندگی  ام جاری بوده و هست. در واقع از 
همان دوران کودکی که وارد عرصه کار و تالش شدم، از خداوند خواستم مال زیادی ندهد 
که در آن دنیا بازخواست شوم همچنین دستم پیش کسی دراز نشود. خدا را شاکر هستم 
که از راه حالل و کشاورزی و دامپروری کسب درآمد کرده و تا به امروز با همان نیتی که در 
دل داشتم آبرومندانه زندگی کرده  ام. از یک طرف توانسته  ام فرزندانم را سروسامان دهم و از 
طرف دیگر در کارهای خداپسندانه مختلف مثل یتیم  نوازی و ساخت مسجد مشارکت کنم. 
حتی پول سفر حج خود را برای آزادی یک زندانی اهدا کردم. خانواده  ام هم قانع و همراهم 
بوده  اند. بی تردید داشــتن نام نیک و آبرو در جامعه و بین اطرافیان بزرگ ترین سرمایه هر 
انسانی است. در قبال نعمت  های بی شماری که خداوند به ما عطا کرده است، اگر شب و روز 
هم نماز و دعا بخوانیم و بیش از این در امر خیر قدم برداریم، باز هم به خدا و ائمه اطهار)ع( 

بدهکار هستیم. قدم گذاشتن در این مسیرها توفیق الهی می خواهد.

در دل چه خواسته ای از امام هشتم)ع( دارید؟   
خواسته؟! پیش از شیوع بیماری کرونا به حرم مطهر رضوی مشرف شده بودم و در حال 
حاضر آرزویم امکان زیارت دوباره حرم آقا علی بن موسی الرضا)ع( با خانواده  ام است. همین 
برای من کافی است. البته با آنکه از مشهدالرضا دور هستیم، اما دلمان با این امام بزرگوار 

است و از شهر و دیار خود به ایشان سالم داده و راز و نیازمان را در میان می  گذاریم.  

 قدس/ محمدحســین مروج کاشانی  
امروز 23 ذی القعــده، روز مخصوص زیارتی 
حضرت رضا)ع( اســت؛ اما همچنان شرایط 
کرونایی بر حال و هوای کشــور حاکم است 
و امکان ســفر و زیارت را از بســیاری زائران 
مشتاق، سلب کرده اســت. در این شرایط، 
فضای مجازی پنجره ای است که می توان از 

آن برای زیارت از راه دور بهره گرفت. 

پایگاه اینترنتی حرم مطهر رضوی»
امکانات فراهم شده در فضای مجازی و پایگاه 
اینترنتی حرم مطهر رضوی شرایط زیارت از 
راه دور را بیشتر از پیش برای عاشقان بارگاه 

منور امام هشتم)ع( فراهم کرده است.
 در پایــگاه اینترنتــی حرم مطهــر رضوی 
)به نشانی haram.razavi.ir( و رضوی تی وی 
)به نشــانی tv.razavi.ir ( موضوعاتی مانند: 
امام رضا)ع(، زیارت، ســبک زندگی رضوی، 
انقالب اســالمی، قرآن و عترت، برنامه های 
حرم مطهر رضوی، مســابقات، مراســم و... 
پیش بینی شده است.  عالوه بر این در سامانه 
پخش زنده تصاویر حرم مطهر امام رضا)ع( 
امکان مشاهده زنده و مستقیم فضای روضه 
منوره و ضریح مقدس امام هشتم)ع(، گنبد 
مطهر، صحن های انقالب اســالمی، آزادی، 
جمهوری اسالمی و جامع رضوی نیز فراهم 
شده است. همچنین مراسم در حال برگزاری 
در حرم مطهر امام رضا)ع( شامل قرائت ادعیه 
مختلف مانند: دعاهای کمیل، ندبه، توسل، 
سخنرانی ها، نمازهای جماعت و مراسم خاص 
با توجه به مناسبت های ویژه مذهبی و ملی 
در تقویم تاریخ رسمی کشور به صورت برخط 
)آنالین( برای بهره مندی زائران به ویژه زائران 

راه دور پخش می شود.

روبات رسمی حرم امام رضا)ع(»
عاشــقان ارادتمندی که به خاطر شــرایط 
کرونایــی در خانه مانده انــد و همه افرادی 
که به هر دلیلی امکان تشــرف و حضور در 
بارگاه مطهر امام رئوف حضــرت رضا)ع( را 
ندارنــد، می توانند در فضای مجــازی و در 
شــبکه های اجتماعی با مراجعه به نشــانی

 به طور زنده و 
مستقیم تصویر روضه منوره و ضریح مطهر 
امام هشتم)ع( را دریافت و با گوش دادن به 
نوای دل انگیز صلوات خاصه حضرت رضا)ع( 
دل و جــان خود را به یاد امام رئوف حضرت 

ثامن الحجج)ع( صفا بخشــیده و ضمن نیت 
زیارت از راه دور به برکات و ثواب این زیارت 
نائل شده و همزمان هم، دلنوشته خود را در 

این سامانه ثبت کنند.
با ایــن اقدام همه عاشــقان و دلــدادگان 
امام هشــتم)ع( از طریق فضــای مجازی و 
گوشی های تلفن همراه ارتباط معنوی با بارگاه 
مطهر امام رضا)ع( برقرار کرده و محدودیت 
حضور مســتقیم آنان در روزهای ویژه مانند 
روز زیارتی خــاص حضرت رضا)ع( )23 ماه 
ذی القعــده( نباید تبدیل بــه محرومیت از 

برقراری این ارتباط شود.

امکان ثبت زیارت نیابتی هم پیش از این در 
سامانه های مورد اشاره، راه اندازی شده بود و 
ســاالنه بیش از 100 هزار زیارت به نیابت از 
عاشقان بارگاه مطهر امام رضا)ع( از طریق این 

سامانه ها انجام می شود.

فرصت زیارت مجازی»
مؤسســه رســانه های نوین و شــبکه های 
اجتماعی آســتان قدس رضــوی با فعالیت 
در پیام رســان های مختلف از جمله روبیکا، 
اینستاگرام، ســروش، بله، ایتا، گپ، آی گپ 
و... ســعی در نشر معارف اهل بیت عصمت 

و طهارت)ع( داشــته و درصدد است حال و 
هوای حرم مطهر را به خانه های عاشــقان و 

دلدادگان حضرت رضا)ع( ببرد.
این مؤسســه همچنین با تولیدات متنوع و 
راه اندازی پویش های مختلف زائران حضرت 
رضا)ع( را با پای دل به زیارت آورده اســت. 
انجــام زیارت زنده از حــرم مطهر رضوی و 
پخش آن در بســتر اینترنت و همچنین از 
طریق صفحات مختلف همچون اینستاگرام 
و آپارات از جمله برنامه هایی اســت که این 
مؤسســه برای زیارت مجــازی زائران حرم 

رضوی به راه انداخته است.

فهرستی از صفحات مجازی که  23 ذی القعده به کمک آن ها می توان به زیارت از راه دور پرداخت
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 خلق آثار هنری ©
 مزین به نام امام رضا)ع( 
توسط خادمیار جیرفتی

آســتان: به همت خادمیــار و هنرمند 
جیرفتی 15 اثر مســی مزین بــه نام امام 
رئوف خلق شد.الهام عبداللهی از هنرمندان 
برجسته شهرســتان جیرفت و رابط کانون 
هنر خادمیاران رضوی این شهرســتان، با 
بیان اینکه حضور بابرکت حضرت علی بن 
موســی الرضا)ع( موجب غنای فرهنگ و 
هنر ایران اسالمی شده است، اظهار کرد: با 
زبان هنر می توان با مخاطبان ارتباط برقرار 
کرد و هنر، زبان ساده ای برای تبلیغ سبک 
و سیره رضوی است.وی با بیان اینکه خلق 
یک اثــر هنری با توجه بــه متفاوت بودن 
مخاطبان می تواند در تبلیغ ســیره رضوی 
کمک بسزایی کند، عنوان کرد: ساخت این 
تندیس ها با طراحــی انتزاعی و برگرفته از 
صحن و ســرای حرم امام رضا)ع( است که 
بــا تکنیک حکاکی روی مس انجام شــده 
و بیش از یک ماه زمان برده اســت. وی با 
بیان اینکه با برگزاری جشــنواره ملی تئاتر 
خیابانی رضوی جنوب کرمان 15 تندیس 
مسی  طراحی و ســاخته شد، افزود: بدون 
شک خلق آثار هنری برای برنامه هایی که 
مزین به نام  مبارک علی بن موسی الرضا)ع( 
است توفیق عظیمی است و رزق معنوی به 
همــراه دارد و هنرمندان با دیدگاه قلبی به 
این موضوع و با عشق و ارادت به آستان آن 

امام همام کار می کنند.

در دهه کرامت انجام شد 
 شرکت بیش از 2 میلیون نفر ©

در ختومات قرآنی حرم رضوی 
آستان: رئیــس اداره علوم قرآنی آستان 
قــدس رضوی از مشــارکت بیــش از 2 
میلیــون نفــر از زائران و مجــاوران در 
ختومات قرآنــی دهه کرامت حرم مطهر 

رضوی خبر داد.
حجت االسالم  والمسلمین مهدی شجاع با 
اعالم این خبر گفت: به همت واحد ختم 
تالوت نور اداره علوم قرآنی آستان قدس 
رضوی و رابطیــن این واحد در مجموعه 
»یا ضامن آهو« در دهه کرامت ارادتمندان 
به ســاحت قدســی ثامن الحجج)ع( در 
ختومــات قرآنــی این بــارگاه مقدس و 

نورانی شرکت کردند.
وی تصریح کرد: در این روزها 2 میلیون 
نام نویســی در  از طریــق  نفــر  و 681 
پایگاه های قرآنی مســتقر در صحن های 
حرم مطهر رضــوی و همچنین از طریق 
مجموعه »یا ضامن آهو« که متشــکل از 
رابطین واحد ختم تالوت نور در سراســر 
کشــور اســت، در این ختومات شرکت 

کردند.
شجاع افزود: در دهه کرامت رضوی دلدادگان 
به ساحت اهل بیت)ع( تعداد 5 هزار و 735 
ختم کل قرآن کریم و 879 هزار و 461 ختم 
سور قرآن از جمله سوره های واقعه، نور، ناس 
و همزه را انجام دادند و ثواب آن را به ساحت 

قدسی آن بزرگواران هدیه کردند.
شجاع افزود: انجام 110 میلیون و 193 هزار 
و 548 ختم صلوات محمدی و 2 میلیون و 
718 هزار و 762 صلوات خاصه امام رضا)ع( 
از دیگر ختم هایی اســت که در این روزها 

انجام شده است.
وی ادامــه داد: زائران راه دور و نزدیک امام 
مهربانی ها همچنیــن در روزهای پرخیر و 
برکــت دهه کرامت 214 هزار و 101 ختم 
زیارت نامــه از جملــه زیارت نامه های امام 
زیارت نامه  معصومه)س(،  رضا)ع(، حضرت 
هفت حدیث و زیارت نامه حضرت شاهچراغ 

را قرائت کردند.

سرزمین آفتاب

وقـف
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معاون تبلیغات اسالمی حرم  آســتان: 
مطهــر رضوی گفت: مراســم روز زیارت 
مخصوص امام رضا)ع( امروز چهارشــنبه 

در حرم مطهر رضوی برگزار می شود.
حجــت  والمســلمین  حجت االســالم 
گنابادی نــژاد، به برنامه هــای روز زیارتی 
امام رضا)ع( در حرم مطهر رضوی اشــاره 
و اظهــار کرد: دربــاره اینکه چرا روز 23 
رضا)ع(  امــام  زیارتــی  روز  ذی القعــده 
اســت، نقل قول های متعددی بیان شده 
اما برخــی از افراد معتقدند امام هشــتم 
شیعیان در این روز به شهادت رسیده اند، 
از ایــن رو 23 ذی القعــده روز زیارتــی 
مخصوص ایشــان نامیده شده تا مردم به 
ذات آن حضرت و به نقشی که ایشان در 

ایجاد مدینه رضوی داشتند، پی ببرند.
گنابادی نــژاد خاطرنشــان کــرد: بخش 
اول ایــن مراســم ســاعت 11 در رواق 

امــام خمینی)ره( با ســخنرانی آیت اهلل 
ســیداحمد علم الهدی؛ امام جمعه مشهد 
و نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی 
و مدیحه ســرایی امیر عارف بدون حضور 
زائــران برگزار خواهد شــد که صوت و 
تصویــر آن به صورت زنــده در صحن ها 

می شود. پخش 
معــاون تبلیغات اســالمی حــرم مطهر 
رضوی اعالم کرد: بخش دوم مراسم روز 
زیارتی امام هشــتم)ع( از ساعت 17:30 
در صحن  جامع رضوی با قرائت آیاتی از 
کالم اهلل مجید آغاز می شود و پس از آن 
والمســلمین محمد مروج  حجت االسالم 

ایراد سخنرانی می پردازد. به 
ادامه  در  کرد:  گنابادی نژاد خاطرنشــان 
این مراســم حجت االســالم والمسلمین 
اســالمی فر زیارت جامعه کبیره را قرائت 

خواهد کرد.

خبر

 jویژه برنامه های روز زیارتی امام رضا
معاون تبلیغات اسالمی این آستان تشریح کرد

آستان: معاون کتابخانه های سازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اســناد آســتان قدس رضوی از 
اهدای بیش از 6 هزار نسخه کتاب از سوی این 
ســازمان به مراکز فرهنگی، زائرسرای رضوی و 

مناطق محروم مشهد و شهرستان  ها خبر داد.
حســین خســروی با اعالم این خبــر یکی از 
رسالت های این سازمان را، اهدا و ارسال کتاب به 
مراکز فرهنگی در مشهد و شهرستان های سراسر 
کشور با اولویت مناطق محروم عنوان کرد و گفت: 
این کتاب ها بنا به درخواســت مراکز مختلف و 
اعالم نیاز هر مرکز به موضوعات خاص، توســط 
نماینده هر مرکز انتخاب و سپس ارسال می  شود. 
وی آماده ســازی بیش از 3 هزار نسخه کتاب در 
موضوعات مختلف برای اهدا به کتابخانه حضرت 
علی اصغر)ع( شهرستان تایباد را از دیگر اقدام هایی 
عنوان کرد که به همت ســازمان کتابخانه های 
آســتان قدس صورت گرفته اســت. خسروی 
با اشــاره به همکاری دوســاله کتابخانه سیار و 

تلفنی آســتان قدس رضوی با داروخانه مرکزی 
امام رضا)ع( مشــهد، در راستای تهیه بسته های 
فرهنگی اهدایی برای زائران، تصریح کرد: در این 
راستا، بیش از یک هزار و 200 نسخه کتاب برای 
تهیه بسته  های اهدایی و 300 نسخه کتاب برای 
استفاده در ایستگاه مطالعه داروخانه مرکزی امام 
رضا)ع( مشهد به این داروخانه ارسال شده است.

وی افزود: در دهه کرامت امسال نیز حدود 900 
نسخه کتاب به زائرسرای رضوی ارسال شده که 
شامل 231 کتاب چاپی فارسی و عربی به انضمام 

600 نسخه کتاب در موضوعات متنوع است.
خسروی همچنین از اهدای بیش از 700 نسخه 
کتاب به روستای حاجی آباد تایباد، حدود 500 
نسخه کتاب در موضوعاتی همچون منابع دینی، 
اجتماعی، ادبی و... به آموزشگاه نظامی المهدی 
شهرســتان بابل و بیش از 130 نسخه کتاب به 
پایگاه مقاومت بسیج شهدای مدافع حرم مشهد 

در دهه کرامت امسال خبر داد.

خبر

اهدای 6 هزار نسخه کتاب به مراکز فرهنگی
از سوی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی صورت گرفت

اص���ل برگ و س���ند کمپانی خ���ودروی پ���ژو ار دی آی 
1600 م���دل 1382 به ش���ماره انتظامی 32 ایران 952 
د 76 و ش���ماره شاس���ی 0082102310 و شماره موتور 
22368202438 متعلق به آقای س���عید صیاداربابی 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد .
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برگ س���بز و س���ند کمپانی خودروی سایپا111SE مدل 
1393 رن���گ س���فید به ش���ماره انتظام���ی 557س96 
ایران 74  ش���ماره موتور 5212277 و شماره شاسی 
NAS431100E5798149 ب���ه مالکی���ت آرمان صفری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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اصل برگ س���بز خ���ودروی س���واری پژو پ���ارس مدل 
1392 ب���ه ش���ماره انتظامی 52 ای���ران 874 ب 47 و 
ش���ماره موت���ور 124K0326289  و ش���ماره شاس���ی  
NAAN01CA5EH716707  متعل���ق ب���ه آق���ای علی 
آسمانی مقدم مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط 

می باشد. ,ع
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برگ سبز و کارت خودروی پراید مدل 1381 رنگ سفید 
به شماره انتظامی 575ط18 ایران 36  شماره موتور 
00333749 و شماره شاسی S1412281834974 به 
مالکیت اصغر کهن���دل هدایت آباد مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س���ند مالکیت)برگ س���بز( خ���ودروی ام وی ام مدل 
1395 رنگ سفید به شماره انتظامی 255ج32 ایران 
و   MVM484FBDG005478 موت���ور  ش���ماره    74
شماره شاسی NATGBAYL7G1005219 به مالکیت 
امی���ن نی���ک روش مفق���ود گردیده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
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برگ سبز موتور س���یکلت ایران دوچرخ 125CCمدل 
1388 رنگ مش���کی به ش���ماره انتظامی 15386/761  
شماره موتور 08F03278 و شماره شاسی 8800732 
ب���ه مالکیت حمید کالهدوز مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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 آگـهی
ب��ه اس��تناد رونوش��ت س��ند ش��ماره 238036 م��ورخ 
98/10/14 ب��ا شناس��ه س��ند 139811456723000294 
دفتر اسناد رسمی 2 بوشهر آقای حسن فریدونی فرزند 
حسین تمامی شش دانگ سهام خود در مالکیت لنج باری به شماره 
ثب��ت 12472 - بندرعباس را به آقای ابراهیم پورابراهیم انتقال 

قطعی داده است.
مرات��ب به اس��تناد ماده 25 قانون دریایی ای��ران آگهی می گردد.

شناسه آگهی900349/م الف1080
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سازمان بنادر و دریانوردی
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ش�ركت صنایع غذایی رضوی در نظر دارد سلوفان ضایعات 
خ�ود را از طری�ق مزایده به ف�روش برس�اند ، از متقاضیان 
دعوت می ش�ود جهت بازدید و دریافت فرم شركت در مزایده از تاریخ 

99/4/24 لغایت 99/4/30 در ساعات اداری به آدرس شركت :
 مش�هد – ابتدای بزرگراه آس�یایی – جنب میدان بزرگ قائم -آزادی 52 

مراجعه نمایند .
ضمن�ا جهت كس�ب اطالعات بیش�ترو دریافت فرم مربوطه م�ی توانید به 

سایت WWW.NANERAZAVI.COM مراجعه فرمائید . 

» آگهی مزایده سلوفان ضایعاتی «
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مبلغ تضمین ش�ركت در مزایده جهت فروش الش�ه های س�رزده، حذف 
زنده اضطراری، جوانه پرواری و تلیس�ه آبس�تن و گوس�اله های نر س�بک 
وزن واحدهای مشهد 100،000،000 ریال و شهرستانها مبلغ 50،000،000 
ریال، بصورت واریز وجه نقد بش�ماره حساب 83887459 بانک كشاورزی 
شعبه مشهد بنام موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی میباشد.                                       
جهت كس�ب اطالعات بیش�تر با مؤسس�ه دامپروری صنعت�ی قدس رضوی 

تماس حاصل فرمایید. تلفن: 12-38492710-051     داخلی 126- 119
هزینه آگهی بعهده برنده مزایده میباشد.

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی

مزایده فروش الشه های سرزده ، حذف زنده اضطراری ، 
جوانه پرواری زنده،گوساله سبک وزن و تلیسه آبستن

 ))تاریخ مزایده  مورخ 1399/04/30 ساعت 14:00((

آدرس صفحات رسمی آستان قدس رضوی در فضای مجازی
عاشقان و ارادتمندان به ساحت علی بن موسی الرضا)ع( می توانند اخبار رسمی آستان قدس رضوی و پخش زنده برنامه های حرم 

مطهر رضوی را از طریق مسیرهای زیر دنبال کنند. 

 www . a p a r a t . c om / a q r _ i r آپارات                                              

http : / /aparat .com /aqr_ir / live آپارات                                              

www . n ama s h a . c om / a q r . i r نماشا                                                 

instagram .com /www_aqr_ir                                         اینستاگرام

 www . t a m a s h a . c o m / a q r . i r تماشا                                                

www.instagram.com /www_aqr_ir                        صفحات فارسی

سروش
sapp.ir/aqr_ir

بله
ble . im /aqr_ir

گپ
gap.im/aqr_ir

ایتا
eitaa.com/aqr_ir

آیگپ
iGap .net/aqr_ir

روبیکا
 rubika . ir /aqr_ir

www.instagram.com/emamreza_ar                             صفحه عربی
www.instagram.com/emamreza_en                       صفحه انگلیسی
www.instagram.com/emamreza_pk                              صفحه اردو

سرویس  اشتراک ویدئو

پخش زنده

اینستاگرام

پیام رسان های ایرانی

با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی به صورت حقیقی و مجازی  

کتاب های به نشر با تخفیف های مناسبتی عرضه می شود©
آستان: با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی به صورت حقیقی و مجازی کتاب های به نشر 

با تخفیف های مناسبتی عرضه می شود.
مدیر عامل به نشر)انتشارات آستان قدس رضوی( در گفت وگو با آستان نیوز گفت: بنا به 
درخواســت زائران و مجاوران حرم حضرت رضا)ع( از فروشگاه های کتاب آستان قدس 
رضوی مبنی بر ارائه تخفیف کتاب با برنامه ریزی صورت گرفته، به صورت مســتمر در 
مناسبت های ملی و مذهبی تقویم رسمی کشور، کتاب های به نشر با تخفیف ویژه در 
دسترس عالقه مندان قرار می گیرد. حسین سعیدی از اجرای طرح های تخفیفی به نشر 
تا پایان سال خبر داد و افزود: در روزهای شهادت حضرت جواداالئمه)ع(، اعیاد غدیر و 

قربان، ماه محرم و صفر، دهه فجر و... کتاب ها با تخفیف ارائه خواهد شد.
مدیر عامل به نشر)انتشارات آستان قدس رضوی( تصریح کرد: درصد تخفیف، مدت زمان 
اجرا و تعداد عناوینی که در هر مناسبت شامل طرح های تخفیفی می شود، متفاوت است. 
عالقه مندان برای اطالع و بهره مندی از این تخفیف ها، می توانند به صفحه اینستاگرام و 

بله انتشارات آستان قدس رضوی با عنوان »بهترین های نشر« مراجعه کنند.
www.behnashr. وی با اشــاره به اینکه تخفیف ها به صورت همزمان از طریق سایت

com و صفحه اینستاگرام behtarinhaye_nashr برای خرید مجازی و در فروشگاه های 
کتاب انتشارات آســتان قدس رضوی به مخاطبان ارائه می شــود، یادآور شد: شماره 
تماس 05137652008 برای ارتباط تلفنی و شماره 09027652008 برای ارتباط در 

شبکه های اجتماعی پاسخگوی مخاطبان محترم است.

خبر
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ای کاش این کار ۳۰ سال پیش شروع می شد   KHAMENEI.IR: اوایل فروردین ۱۳۹۶ حضرت آیت اهلل خامنه ای در بازدید از نمایشگاهی از اسناد تاریخی و آثار هنری تولید شده مرتبط با واقعه  
خونین مسجد گوهرشاد در مشهد ضمن خوشحالی از برپایی این نمایشگاه، خطاب به حاضران با تأسف گفتند: » ای کاش این کار ۳۰-2۰ سال پیش شروع می شد. مادر و خواهران من هروقت جمع می شدند 

یکی از نَقل های اصلی شان مرور خاطرات دوران کشف حجاب بود ولی امروز نه آن ها و نه بسیاری از خاطره داران آن سال ها در قید حیات نیستند«.

گزیده ای از یادداشت محمدجواد میری خطاب به محسن حسام مظاهری

»گردآوری تورقی و داوری توییتی« درباره  قیام گوهرشاد ©
آقای محسن حسام مظاهری در توییتی نوشته اند: »واقعه گوهرشاد )21 تیر 1314( 
در واکنش به قانون متحدالشــکل کردن البسه مردان رخ داد نه قانون کشف حجاب 
زنان که مربوط به چند ماه بعدتر است. با این حال چنین روزی در تقویم کشور »روز 
حجاب« نام گذاری شده است. یعنی تصویب کنندگان حتی زحمت تورق کتاب تاریخ 
معاصر را هم به خود نداده اند!«عجب! خوب است پس از آنکه از مناسک فربه  روزانه  در 

طعن »دین دولتی« و »دولت دینی« فراغت یافتید، دو کار کنید:
نخســت تقویم را هم در حد تورق نگاهی دوباره بیندازید تا تعبیر »عفاف و حجاب« 
که خیلی فراتر از »حجاب« اســت را ببینید. دوم به »تورق«تان در کتاب های تاریخ، 

»تعمق« بیشتری بیفزایید.
بله، قیام گوهرشاد »در پی قانون« کشف حجاب رخ نداد؛ در مخالفت با خود مسئله  
کشف حجاب رخ داد! ایرانیان در آن دوران، زنجیره به هم پیوسته  اقدام های رضاخان 
را می دیدند، پروپاگاندای همه جانبه  مدعیان روشنفکری را درباره  این روش مترقیانه 
می شــنیدند و از همه مهم تر، کشــف حجاب های موردی، اما مجلسی و به فرموده  

حکومت را هم -که حتی از دوره  قاجار سوابقی داشت- رسماً از سر گذرانده بودند:
1308: اجرای قانون اتحاد لباس و ممنوعیت لباس روحانیت بدون مجوز در شهرها

1309: اجرای قانون اتحاد لباس در روستاها / 1311: آغاز تدریجی ابالغ محدودیت ها 
در شــکل و بازه  زمانی عزاداری برای امام حســین)ع( /1313: ممنوعیت حجاب در 
مدارس/فروردین 1314: تغییر اجباری کاله پهلوی به شاپو/ فروردین 1314: کشف 
حجاب و پایکوبی در مراسم مدرسه شاپور شیراز با حضور وزیر معارف! / خرداد 1314: 

کشف حجاب در مراسم میدان جاللیه تهران
توقع زیادی نیست اگر از یک پژوهشگر اجتماعی بخواهیم به جای »گردآوری تورقی« 
و »داوری توییتری« به بازسازی و تحلیل درست ذهنیت عمومی مردم در آن سال های 

ملتهب بپردازد و بعد بگوید یک »واقعه« چرا و »در واکنش به« چه رخ داده.
گذشــته از این قرائن، روایت شفاهی برخی از متحصنان گوهرشاد نیز که در کتبی 
همچون »قیام گوهرشــاد« )تألیف سینا واحد( و خاطرات بهلول مضبوط است، گواه 
تفطن آنان به زمینه چینی های حکومت برای شمشیر کشیدن بر حجاب است. البته 
گویا هم در اعتبار آن ها خدشه دارید و هم معتقدید باالخره حجاب را نباید جای هدف 

اصلی که لباس بوده بگذاریم! 
هرچند آیت اهلل میرزا حسین سبزواری همان سال ها در شرح حال خود می نویسد ساعاتی 
پیش از حادثه به همراه شــیخ مرتضی آشتیانی نزد پاکروان، استاندار وقت خراسان، 
رفته و گفته بوده اند سه مطالبه دارند: »دستور بدهید دسته  سینه زن بیایند به بازار و 
صحن؛ دستور بدهید مردم لباس فرنگی نپوشند؛ حجاب از سر زن ها برداشته نشود«.

جالب است که چقدر روی جابه جا نشدن حجاب زنانه و لباس مردانه به عنوان اصل و 
فرع آن لحظات حساسید. اما روشن نیست با کدام منطق احتمال اینکه حجاب حتی 
انگیزه ای مهم تر بوده را نفی می کنید و بعد هم توقع دارید انتخاب یک روز نمادین، به 

گزارش صرف ماوقع روزهای قبل یک واقعه تقلیل پیدا کند!
تازه می خواهم در تاریخ جلوتر هم بروم. از کشته شدگان مظلوم قیام گوهرشاد بگذریم؛ 
برای صدها شهید و جانباز 6 سال ممنوعیت حجاب که اغلب نیز زنان بوده اند چه روز 
نمادینی پیشنهاد می کنید؟القصه، اگر ماجرای کشف حجاب را این گونه از داستان اتحاد 
لباس تفکیک کنیم و دست آخر بگوییم شهدای گوهرشاد مثالً در راه لباس بومی شان 
شهید شــدند و نه برای حجاب یا آزادی عزاداری، به جای نکته بینی گرفتار نقطه بینی 
شده ایم.چنین حرفی بی شباهت به این نیست که در پاسخ توییت شما بگوییم اصالً آنان 
در اعتراض به حصر آیت اهلل قمی در تهران شهید شدند، نه برای اعتراض به قانون اتحاد 
لباس! و امیدوارم باز کسی پیدا نشود که توییت بزند: 21 تیر باید روز ملی کشته شدن 
)نه اقدام دیگری( در مشهد )نه سایر نقاط( در راه آزادی آیت اهلل قمی )نه هدف دیگری( 
باشــد! اصرار شــما بر اینکه نام گذاری نمادین 21 تیر بازخوانی معکوس تاریخ است، 
تقریری اغراق شده و مصداق مغالطه  پهلوان پنبه است. طرز استدالل شما که این باشد، 
از متولیان اجرایی کشور که اصالً نزد شما معلوم الحال اند، چه توقعی؟! گمانم تماشای 
پیش فرض زده  دیگران از برج عاج و شلیک تیرهای طعن آلود توییتری به وجه نمادین 
قیام 21 تیر، روشــی معقول برای دغدغه  تان مبنی بر تحقیر گفتمان رسمی حجاب 
نیست! قیام گوهرشاد پس از سال ها تحریم و سانسور به دست نسلی از منورالفکرها، تازه 
از زیر گورهای جمعی سر برآورده و قامت راست کرده؛ نَفسش را با تیرهای تحریف نُبریم. 
باشد که از هول حلیم خودزنی، در دیگ تحریف معنوی تاریخ ایران نیفتیم. ان شاءاهلل.

 اندیشه/ محسن فاطمی نژاد  در هفته ای که 
گذشت و مصادف با سالروز قیام گوهرشاد، مناقشه 
تاریخی که درباره علــت این واقعه وجود دارد، به 
محل بحث و جدال در توییتر بدل شــد. ماجرا از 
آنجایی آغاز شد که محسن حسام مظاهری، یک 
روز پس از سالروز این واقعه در توییتر خود مطلبی 
را با این تعابیر منتشر کرد: »واقعه گوهرشاد )21 
تیر 1314( در واکنش به قانون متحدالشکل شدن 
البسه و اجباری شدن کاله شاپو )مردان( رخ داد و 
نه قانون کشف حجاب )زنان( که مربوط به چندماه 
بعدتر اســت. با این حال چنیــن روزی در تقویم 
کشــور »روز حجاب« نام گذاری شده است. یعنی 
تصویب کنندگان حتی زحمت تورق کتاب تاریخ 
معاصر را هم به خود نداده اند. جالب است که این 
بی دقتی منحصر به تبلیغات سازمانی و رسانه های 

رسمی نیست و عمومیت دارد«. 
در ادامــه ایــن ماجــرا بــا جوابــی کــه داوود 
مهدوی زادگان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حساب توییتر خود 
منتشر کرد، این مناقشه تبدیل به یک جدال علمی 
و بحث تاریخی جدی شد. مهدوی زادگان نوشته 
بود: »قانون متحدالشکل شدن البسه مردان در آذر 
1307 تصویب شد؛ یعنی هفت سال پیش از واقعه 
گوهرشاد. رضا شاه از ابتدای سال 1314 با استناد 
به قانون 1307 دستور کشف حجاب را صادر کرد. 
او به دنبال ســرکوب قیام گوهرشــاد توانست در 
دی ماه 1314 قانون کشــف حجاب را به تصویب 

رساند. کتاب تاریخ را دقیق تورق کنیم«.
ماجرا به اینجا ختم نشد و محسن حسام مظاهری، 
مهــدوی زادگان را در ضمــن یک یادداشــت به 
خوانــش تاریخ از آخر بــه اول متهم کرد و گفت 
برداشــت مهدوی زادگان از ایــن ماجرا به خاطر 
جنس منابع و مستندات، طوری است که می توان 
به واسطه نکات روش شناختی تاریخی به آن ایراد 
گرفت. مظاهری استنادات طیف مخالفش را ناظر 
بر اقوال و خاطراتی می دانست که سال های پس 
از واقعه تدوین شــده نه زمان خــود واقعه. البته 
مظاهری در این یادداشت به صورت ضمنی کمی 
از موضعش عقب نشینی کرد و با اشاره به گزارش 
شهربانی مشهد به شهربانی کل کشور از ماجرای 
گوهرشــاد که ذکر کرده بود: »مشارالیه  ]بهلول[ 

روی  منبــر مردم  را تحریک  می کند که  در مقابل  
کاله  لبه دار استقامت  نمایند و می گوید اگر بر سر 
شما کاله لبه دار بگذارند چند روز دیگر هم  حجاب  
از روی  ناموس  شما برداشته  خواهد شد« این گونه 
روایت کرد که شاید نقطه تحریک آمیزی که بهلول 
روی آن دست گذاشــته حجاب و ناموس است، 
ولی اشــکال مهــدوی زادگان در خوانش تاریخی 

ایدئولوژیک است.

فهم تاریخ از مداومت در رفت و »
برگشت های اول به آخر پدید می آید

در ادامه داوود مهــدوی زادگان ضمن مصاحبه با 
خبرگزاری مهر روی همین نقطه دست می گذارد 
و در پاســخ به اشــکالی که مظاهری به منابع و 
اســتنادات به او وارد می کنــد، می گوید: »درباره 
خود این واقعه و نســبت آن با موضوع حجاب و 
عفاف پژوهش های نسبتاً خوبی انجام شده است.  
البته اغلب این پژوهش ها مربوط به پس از انقالب 
اســت و طبیعی است که حکومت استبدادی که 
مسبب این واقعه دردناک است، مانع انجام چنین 
پژوهش هایی و مانع دسترســی به منابع اولیه و 

حتی گفت وگو با شاهدان عینی واقعه شود«.
مهدوی زادگان اشــکال مظاهری به نوع خوانش 
از تاریخ را نیز این گونه پاســخ می دهد: »خوانش 
تاریــخ، الاقل، بر دو گونه اســت؛ یک وقت تاریخ 

را برای مطالعه و بــار دیگر، برای فهمیدن وقایع 
تاریخی می خوانیم. در شــکل نخســت، تاریخ را 
از اول باید خواند، ولی در شــکل دوم، تاریخ را از 
جایی می خوانیم که ختم شده است. برای فهمیدن 
مناسبات میان وقایع تاریخی، باید دید این سلسله 
حــوادث به کجا ختم شــده اند، از همان جا تا به 
اول خوانده می شود. کسانی که قائل به پیوستگی 
حوادث تاریخی نیســتند، هیچ لزومی نمی بینند 
تاریــخ را تا به آخر بخوانند. اینــان هر واقعه ای را 
بیرون از متن و در زمینه ای کامالً انتزاعی و ذهنی 
می خوانند و الجرم به فهم تاریخ نمی رسند. فهم 
تاریخ از مداومت در رفت و برگشت های اول به آخر 

و برعکس پدید می آید«. 

مشکل خوانش تاریخی مظاهری چیست؟»
عضــو هیئت علمی پژوهشــگاه علوم انســانی و 
مطالعات فرهنگی با بیان اینکه برای تصویب قانون 
کشــف حجاب باید مقدماتی چون تغییر البسه 
مردان انجام می شــد، عنوان می کنــد: »باید اول 
عبا و عمامه را از ســر و دوش مردان برداشــت تا 
تغییر البسه عادی شود و سپس زنان را به کشف 
حجاب وادار ساخت. تالزم میان تغییر البسه مردان 
و کشــف حجاب زنان، هم بر رضاخان و کارگزار 
فرهنگی و نظامی اش آشــکار بود و هم بر علما و 
مردم متدیــن آن روزگار. این معنا برای مردان و 

زنان قیام کننــده در روز 21 تیر 
1314 در مسجد گوهرشاد کاماًل 
واضــح بود. باور آنــان این بود که 
تغییر البســه مردان در نهایت به 
قانون عریانگری و اجبار بی حجابی 
ختم می شــود. بــه همین خاطر 
مرحوم بهلول کــه در کانون قیام 
مسجد گوهرشاد قرار داشت، باالی 
منبر هشدار می داد اگر بر سر شما 
کاله لبه دار بگذارند چند روز دیگر 
هم حجاب از روی ناموس شــما 
برداشــته خواهد شد. درستی این 
باورشان هم دیری نپایید. 17 دی 
همان سال )1314( قانون کشف 
حجاب را تصویب کردند. پس، اگر 
فرضاً غایت ظاهری سرکوب قیام 
مردم مشــهد، اجبار تغییر البسه 
مردان است، غایت باطنی و نهایی 
آن، هموارسازی راه تصویب قانون 
کشــف حجاب بود. تــالزم میان 
تغییر البسه مردان با کشف حجاب 
و سرکوب خونین با تصویب قانون 

کشف حجاب، دلیل محکمی است برای اینکه 21 
تیر ماه روز »حجاب و عفاف« خوانده شود. حال، 
اگر محققی نتواند این تالزم را درک کند؛ مشکلی 
است که در خوانش تاریخ دارد. اگر او مجدد تاریخ 
را از آخــر تا به اول، یعنی از 17 دی 1314 تا 21 
تیر 1314 و تا یکم آذر 1307 بخواند، وجود چنین 
تالزمی را خوب درک می کند. دولت اســتبدادی 
مدرن قانون تغییر البســه مردان را در آذر 1307 
تصویب می کند، اما دولت به دلیل ترس از پایگاه 
مردمی روحانیت، فقط در این قانون، مراجع تقلید 
را اســتثنا کرده اســت و از همان زمان تصویب 
این قانون، اقدامات ســرکوبگرانه در پیش گرفت. 
گرچــه مراجع و روحانیت با آن مخالفت کردند و 
مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی برای توقف 
آن به رضاخان نامه نوشت، اما عمده مخالفت های 
روحانیت و مردم مربوط اســت به ابتدای ســال 
1314 که در نهایت به قیام گوهرشاد منتهی شد. 
اگر این قیام صرفاً به خاطر قانون اجبار تغییر البسه 
بوده است، قاعدتاً می بایست در همان سال اجرای 

قانــون )اول فروردین 1308( 
روی می داد نه آنکه هفت سال 
پس از تصویب قانون. حکومت 
هــم که خبــر تصویب چنین 

قانونی را مخفی نکرده بود«.

کشف حجاب زنان علت »
غایی قیام گوهرشاد است

مهــدوی زادگان دربــاره این 
جمله محسن حسام مظاهری 
که می گوید »بله بهلول روی 
منبــر می گوید اگــر به کاله 
اعتــراض نکنیم فردا ســراغ 
حجــاب می رونــد، امــا این 
خیلــی تفــاوت می کند که 
بگوییــم دلیل اصلی اعتراض 
روحانیون و مردم مشــهد در 
تیر 1314 کشف حجاب زنان 
بوده اســت« عنوان می کند: 
ایشان خیلی  از  این ســخن 
عجیب اســت. همان طور که 
بیان شد، مرحوم بهلول غایت 
قیام گوهرشــاد را بیان کرده است. به عقیده 
وی غایت تغییر البسه کشف حجاب زنان است 
و به همین خاطر باید برابر آن ایستادگی کرد. 
به عبارت دیگر، اگر این ســرکوبگری به کشف 
حجاب ختم نمی شــد، مردم این گونه مقاومت 
نمی کردنــد. بنابراین، اگر اجبار تغییر البســه 
علت فاعلی قیام گوهرشــاد بوده باشد، کشف 
حجاب زنان علت غایی آن است و اهل حکمت 
بر افضلیت علت غایــی اجماع دارند، اما فرضاً 
افضلیــت و اهم بودن دلیل کشــف حجاب را 
قبول نداشــته باشند و بلکه مرتبه آن پایین تر 
از عاملیت تغییر البســه دانســته شود با این 
وصف، چه مانعی دارد که به همین خاطر، این 
روز، روز حجاب و عفاف خوانده شود؟ آیا برای 
ایــن روز محتوایی غیــر از »حجاب و عفاف« 
می توان تصور کرد؟ خوب اســت آقای محسن 
حسام مظاهری برای این واقعه خونین، عنوانی 
را پیشــنهاد می کردند تا با عنوان »حجاب و 

عفاف« مقایسه شود«.

کسانی که قائل به 
پیوستگی حوادث 
تاریخی نیستند، 
لزومی نمی بینند 
تاریخ را تا به آخر 
بخوانند. اینان هر 
واقعه ای را بیرون از 
متن و در زمینه ای 
کامالً انتزاعی و 
ذهنی می خوانند و 
الجرم به فهم تاریخ 
نمی رسند

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  چهارشنبه 25 تیر ۱۳۹۹  2۳ ذی القعد   ه ۱44۱ ۱5 جوالی 2۰2۰  سال سی و سوم   شماره ۹2۹4

دیدگاه

پاسخ حجت االسالم مهدوی زادگان به خوانش تاریخی انتزاعی و غیر پیوسته از قیام مسجد گوهرشاد

اگر بر سر شما کاله لبه دار بگذارند ...

اصل برگ س���بز خودروی سواری پراید جی ال ایکس 
ای مدل 1387 به شماره انتظامی 32 ایران 858 د 81 
و ش���ماره شاسی S1412287882108  و شماره موتور 
2693283   متعلق به   محمد عباسی مفقود گردیده 

و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد .
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برگ س���بز و پالک موتورس���یکلت  رنگ س���فید مدل 
ش���ماره  و   NBF0302241 موت���ور  ش���ماره  ب���ه   1390
شاسی NBF***200F9002548 به شماره انتظامی 
84837 ای���ران 763 ب���ه مالکی���ت مهدی طبس���یان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده صاحبان سهام

ب��ه موج��ب ای��ن آگه��ی از کلی��ه س��هامداران و یا 
نماین��دگان قانون��ی آنها در ش��رکت س��یمان فرجاد 
س��بزوار ) س��هامی خاص ( به ش��ماره ثب��ت 1389 ، 
شناس��ه ملی 10380133919  و س��رمایه ثبت ش��ده 
500.000  س��هم ده ه��زار ریالی دعوت م��ی گردد تا 
در جلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی بطور ف��وق العاده 
صاحبان س��هام که راس ساعت 11.00 صبح الی 12:00 
ظه��ر  –  روز  س��ه ش��نبه  م��ورخ  07  / 05 / 1399 
نش��انی   ب��ه  فرج��اد   س��یمان  کارخان��ه  مح��ل  در   
س��بزوار   ج��اده   25 کیلومت��ر  رض��وی،   خراس��ان 
–  س��لطان آب��اد )  خوش��اب ( ب��ه ش��رح دس��تور 
جلس��ه ذیل برگ��زار میگ��رد، حضور بهم رس��انند :

و  اصل��ی  بازرس��ین  انتخ��اب   .1  : جلس��ه  دس��تور 
علی البدل ش��رکت برای سال مالی 1398 و تصویب 
حق الزحمه ایشان    2. سایر مواردی که تصمیم گیری 
راج��ع ب��ه آن در صالحیت مجم��ع عمومی ع��ادی بطور 
ف��وق الع��اده می باش��د .    • ضمنا : هر عض��و عالوه بر 
حضور در جلسه فوق، اصالتا از طرف خود، می تواند 
ب��ا وکال��ت کتبی از طرف ی��ک عضو دیگر در جلس��ه 

حاضر و از طرف شخص موکل رای دهد.
 ) وفق ماده 20 اساسنامه شرکت سیمان فرجاد (

ع هیئت مدیره شرکت سیمان فرجاد ) سهامی خاص (  9
90
36
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آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت آریا جهش شرق)سهامی خاص( 
به شماره ثبت 484566 و شناسه ملی 

10400008838

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت 
خ��اص(  )س��هامی  ش��رق  جه��ش  آری��ا 
مورخ��ه  یکش��نبه  روز   17 س��اعت  راس 
1399/05/05 در مح��ل فعالی��ت ش��رکت 
واق��ع در شهرس��تان بجن��ورد- چهار راه 
پست )باسکول( دفتر پروژه طالی سفید 

برگزار میگردد.
ل��ذا از کلیه س��هامداران محت��رم یا وکال 
قانونی ایش��ان دعوت به عمل می آید در 

جلسه مذکور حضور به هم رسانند.
دستورات جلسه:

- افزایش سرمایه شرکت
- س��ایر م��واردی ک��ه اتخ��اذ تصمیم در 
خصوص آنه��ا در صالحی��ت مجمع عمومی 

فوق العاده می باشد.
ع مدیر عامل شرکت 9

90
36
61

آگهی دعوت مجمع عمومی مرحله اول 
انتخاب نمایندگان شرکت تعاونی مرزنشینان 
چاالب مهران تاریخ انتشار: 1399/04/25

جلس��ه مجم��ع عمومی مرحل��ه اول انتخ��اب نمایندگان 
شرکت تعاونی مرزنش��ینان چاالب مهران حوزه مهران 
در   1399/5/11 م��ورخ  ش��نبه  روز   17 س��اعت  رأس 
محل مس��جد قمر بنی هاشم )ع( ش��هر مهران با حضور  
اعض��اء حوزه ب��ه منظور انتخ��اب نمایندگان ب��ه تعداد 
20 نف��ر، حوزه چاالب  رأس س��اعت 17 روز یک ش��نبه 
م��ورخ 99/5/12 در محل حس��ینیه حض��رت ابوالفضل 
)ع( ب��ه منظ��ور انتخاب نماین��دگان به تع��داد 20 نفر، 
ح��وزه چنگول��ه رأس س��اعت 17 روز دوش��نبه م��ورخ 
1399/5/13 در مح��ل حس��ینیه س��االر ش��هیدان ب��ه 
منظ��ور انتخاب  نماین��دگان به تعداد 20 نفر تش��کیل 
م��ی گردد. از عموم اعضاء دع��وت بعمل می آید که در 
روز مق��رر و در مح��ل مذک��ور حضور به هم رس��انند. 
بدیهی اس��ت حضور کلی��ه اعضاء در جلس��ه ضروری و 
در صورت عدم حضور برابر مفاد اساس��نامه هیچگونه 
اعتراض��ی در رابطه با تصمیمات متخذه در مجمع مؤثر 
نخواهد بود.  ضمنأ از میان اعضایی که امکان حضور در 
جلس��ه برای آنان مقدور نمی باشد هر سه عضو یا هر 
عضو می تواند اس��تفاده از ح��ق رأی خود را به ترتیب 
ب��ه یک نماینده تام االختیار از میان اعضاء و یا خارج از 

اعضاء واگذار کند.
دس��تور جلس��ه:1- انتخاب نمایندگان جهت شرکت در 

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان چاالب و 

چنگوله – روح ا...علی بیگی  ع 9
90
36
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فیض  گل  شیمی  شرکت  تغییرات  آگهی 
خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 336 

و شناسه ملی 14003733321

العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
مورخ   2458 شماره  نامه  1398,09,09و  مورخ 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  1398,10,08نمایندگی 
 -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  والت  مه  شهرستان 
 ، رضوی  خراسان  استان  آدرس  به  شرکت  محل 
شهرستان مه والت ، بخش مرکزی ، شهر فیض آباد، 
خیابان   ، شهیدترشیزی  کوچه   ، شهرداری  محله 
کدپستی  همکف  طبقه   ،  56.001 پالک   ، خرمشهر 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر   9531884597

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مه والت )911840(
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و  چادردوزان  صنف  اتحادیه  موسسه  تغییرات  آگهی   
موسسه  مشهد  خودرو  داخلی  تزئینات  تولیدکنندگان 
ملی  شناسه  و   6177 ثبت  شماره  به  تجاری  غیر 

 14007774109

نامه شماره    120,1936935   برابر 
صنعت  1399,3,18سازمان  مورخ 
خراسان  استان  تجارت  و  ،معدن 
رضوی ،اساسنامه جدید مشتمل بر 

30ماده و8تبصره به تصویب رسید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )911842(
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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 س��اختمانهای فاقد سند رس��می برابر رای ش��ماره 139960308001000848  مورخ  
99/03/26 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 خانم فاطمه کد خدا فرزند علیرضا بش��ماره شناسنامه 486   صادره از بیرجند  و 
کد ملی 0651645980  در شش��دانگ یکباب منزل مس��کونی به مساحت 231.90 متر 
مربع قسمتی از پالک 1396 اصلی بخش 2 حوزه ثبت ملک بیرحند از محل مالکیت نوروز 
دستی گردی  محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903614
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/25                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/11                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

امالک واقع دربخش14 یزد- نصراباد و توابع
2 فرعی از 48 - اصلی – شرکت گاز استان یزد ششدانگ  تاسیسات گاز بطورمفروز قسمتی از 
پالک ثبتی برابربه مساحت 165 مترمربع بموجب رای شماره 139860321006003203 

مورخ
20 /1398/12 واقع در مزرعه هوش تفت درازای مالکیت رسمی  مشاعی شرکت

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگه��ی ب��ه مدت دو ماه اعت��راض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.

اعت��راض  وص��ول  مذکوروع��دم  م��دت  انقض��ای  ص��ورت  در  اس��ت  بدیه��ی 
آ-9902924 ش��د.  خواه��د  ص��ادر  مالکی��ت  س��ند  مق��ررات  طب��ق 

تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1399/04/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1399/04/25 

امیر حسین جعفری ندوشن    -   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

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

امالک واقع دربخش6 یزد- تفت و توابع
1 فرعی از 4719 - اصلی – خانم حمیده ابراهیمی خوس��فی نس��بت به س��ه دانگ مشاع 
ازششدانگ خانه قدیمی بطورمفروز قسمتی از پالک ثبتی برابربه مساحت کل 167 مترمربع 
بموجب رای شماره 139960321006000536 مورخ 21 /1399/03 واقع در تفت درازای 

مالکیت رسمی مشاعی متقاضی
1 فرع��ی از 4719 - اصلی – آقای محمدرضا بی غم تفتی نس��بت به س��ه دانگ مش��اع 
ازشش��دانگ خانه قدیمی بطورمفروز قسمتی از پالک ثبتی برابربه مساحت 167 مترمربع 
بموجب رای شماره 139960321006000538 مورخ21 /1399/03 واقع در تفت درازای 

مالکیت رسمی مشاعی متقاضی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ-9902925
تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1399/04/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1399/04/25
امیر حسین جعفری ندوشن  -  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

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

امالک واقع دربخش6 یزد- تفت و توابع
229 فرعی از 4935 - اصلی – آقای رستم جمشیدی نسبت به ششدانگ  زمین محصور 
مش��تمل برساختمان بطورمفروز قس��متی از پالک ثبتی برابربه مساحت 52/70 مترمربع 
بموجب رای ش��ماره 139960321006000323 مورخ 25 /1399/02 واقع در روس��تای 

حسینی  تفت خریداری عادی از سهراب خسرویانی مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ-9902926
تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1399/04/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1399/04/25
امیر حسین جعفری ندوشن 

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

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

امالک واقع دربخش6 یزد- تفت و توابع
168 فرعی از4933 - اصلی – آقای دینیار کیانی مبارکه نس��بت به ششدانگ خانه پالک 
ثبتی برابربه مس��احت 444/30 مترمربع بموجب رای شماره 139960321006000414 

مورخ
1399/03/08 واقع در روستای مبارکه تفت خریداری عادی مع الواسطه از بمان کیومرثی 

مبارکه مالک رسمی 
74 فرعی از4937 - اصلی – آقای دینیار کیانی مبارکه نسبت به ششدانگ زمین مزروعی 
پالک ثبتی برابربه مساحت 691/50مترمربع بموجب رای شماره 139960321006000416 

مورخ
08 /1399/03 واقع در روستای زین آباد تفت خریداری عادی مع الواسطه از بمان کیومرثی 

مبارکه مالک رسمی 
249 فرع��ی از4937 - اصل��ی – آق��ای جهانگیرمهربانی زین آباد نس��بت به شش��دانگ 
زمی��ن مزروع��ی پالک ثبت��ی برابرب��ه مس��احت 615/50 مترمربع بموجب رای ش��ماره 

139960321006000524 مورخ
20 /1399/03واقع در روستای زین آباد تفت خریداری عادی مع الواسطه ازرستم مهربانی 

زین آباد مالک رسمی 
امالک واقع دربخش12 یزد- ده باال و توابع

2569- اصلی – آقای جهانگیرمهربانی زین آباد نسبت به ششدانگ زمین مشجر پالک ثبتی 
برابربه مساحت 1551مترمربع بموجب رای شماره 139960321006000526 مورخ

20 /1399/03 واقع در ده باال تفت خریداری عادی مع الواس��طه ازرستم مهربانی زین آباد 
مالک رسمی 

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ-9902927
تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1399/04/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1399/04/25
امیر حسین جعفری ندوشن  -  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

ابالغ اجرائیه سند رهنی پرونده اجرائی کالسه9900086اجرای ثبت سبزوار
بدینوس��یله ب��ه علیرض��ا فریورن��ام پدر:اس��ماعیل تاری��خ تولد:1349/02/20ش��ماره 
ملی:0794979629ش��ماره شناس��نامه:13813به نشانی:س��بزوار خیاب��ان بیه��ق اول 
بازارچه سرپوش��یده طالفروش��ی قائم آقای فریور و ملیحه گلرخ نام پدر:سیدحسن تاریخ 
تولد:1357/06/14ش��ماره ملی:0793523427شماره شناس��نامه:1183به نشانی:سبزوار 
خیابان بیهق اول بازارچه سرپوش��یده طالفروش��ی قائم آقای فریور ابالغ می شود که بانک 
ملت به استناد سند رهنی شماره 82019مورخ1392/10/03جهت¬وصول¬مبلغ¬.394

594.296ریال)سیصدونودوچهارمیلیون -پانصدونودوچهارهزارودویست و ونودوشش ریال(تا 
تاریخ 1398/11/07به انضمام خس��ارت تاخیر متعلقه واز تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل 
بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده وپرونده اجرائی به کالسه 9900086در 
این اداره تش��کیل شدهو طبق گزارش مورخ 1399/03/17 اداره پست سبزوارمحل اقامت 
ش��ما به شرح متن سند شناخته نش��ده ،لذابنا به تقاضای بستانکار طبق ماده18آئین نامه 
اجرا مفاداجرائیه فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی میشود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد،نسبت 
ب��ه پرداخت بده��ی خود اقدام ننمایید مورد وثیقه مندرج در س��ند رهنی فوق با تقاضای 
بستانکارپس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق 

دولتی استیفا خواهد شد.)م الف 99/2040(  آ-9903670
تاریخ انتشار: 1399/04/25

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی مزایده
بستانکار:شهربانومیری فرزند محمدابراهیم ساکن سبزوار که نامبرده فوت نموده و ورثه وی 

عبارتند از سکینه ابراهیمیان و علی طهماسبی
بدهکار:علی طهماسبی فرزند روح اله ساکن سبزوار

مورد مزایده و محل آن:سه دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه اول قطعه 
یازدهم به شماره پالک سیزده فرعی از دوهزاروهفتصدونودونه اصلی بخش دوسبزوارکه ذیل 
صفحه277دفتر78به نام ش��هربانومیری ثبت و سند مالکیت صادر شده است و ششدانگ 
محدودبه حدودذیل است:ش��ماالدرده قس��مت که قسمت ششم آن شرقی،قسمتهای دوم 
وس��وم و هشتم آن غربی است.اول دیواریست بطول)1/60(یک متروشصت سانتیمتربه راه 
پله و آسانس��ور مشاعی دوم دیواریس��ت بطول)1/60(یک متروشصت سانتیمتربه راه پله و 
آسانسور مشاعی س��وم دیواریست مشترک بطول )0/29(بیست و نه سانتیمتربه آپارتمان 
قطعه 7چهارم دیواریس��ت مشترک بطول)0/82(هش��تادو دو سانتیمتر به آپارتمان قطعه 
7پنجم دیواریست مشترک بطول)3/13(سه متروسیزده سانتیمتربه آپارتمان قطعه8ششم 
دیواریست مش��ترک بطول)2/54(دومتروپنجاه وچهارس��انتیمتربه آپارتمان قطعه8هفتم 
دیواریس��ت مش��ترک بطول)4/13(چهارمتروسیزده س��انتیمتربه آپارتمان قطعه8هشتم 
دیواریس��ت مش��ترک بطول)1/29(یک متروبیست ونه س��انتیمتر به آپارتمان قطعه8نهم 
دیواریس��ت بطول)1/80(ی��ک متروهش��تاد س��انتیمتربه راه پله وآسانسورمش��اعی دهم 
دیواریس��ت مشترک بطول )0/30(سی س��انتیمتربه آپارتمان قطعه10شرقادرسه قسمت 
که قس��مت دوم آن جنوبی اس��ت.اول دیواریست مش��ترک بطول)5/23(پنج متروبیست 
وسه سانتیمتربه آپارتمان قطعه10دوم دیواریست بطول)0/68(شصت وهشت سانتیمتربه 
ملک مجاورشماره2755اصلی سوم دیواریست بطول)5/03(پنج متروسه سانتیمتربه ملک 
مجاورش��ماره2755اصلی جنوبادیواروپنجره است بطول)5/70(پنج متروهفتادسانتیمتربه 
ملک مجاور ش��ماره1فرعی از ش��ماره2795اصلی غربادرهفت قسمت که قسمتهای دوم و 
چهارم و ششم آن جنوبی است.اول دیواریست مشترک بطول)1/90(یک مترونودسانتیمتربه 
آپارتمان قطعه12دوم دیواریس��ت مش��ترک بطول)1/20(یک مترو بیس��ت س��انتیمتربه 
آپارتمان قطعه12س��وم دیواریس��ت مش��ترک بطول)5/70(پنج متروهفتاد س��انتیمتربه 
آپارتمان قطعه12چهارم دیواریس��ت مشترک بطول)3/82(سه متروهشتادو دوسانتیمتربه 
آپارتمان قطعه12پنجم درب و دیوار اس��ت بطول)1/20(یک مترو بیس��ت سانتیمتربه راه 
پله وآسانسور مشاعی ششم دیواریست بطول)0/22(بیست ودوسانتیمتربه راه پله وآسانسور 
مشاعی هفتم دیواریس��ت بطول )0/85(هشتادوپنج سانتیمتربه راه پله وآسانسور مشاعی 
که برابرنظریه کارش��ناس رسمی دادگستری ششدانگ به مبلغ دو میلیاردوششصدمیلیون 
ریال ارزیابی قطعی گردیده و بصورت یکدس��تگاه آپارتمان باقدمت حدود 7س��ال اسکلت 
فلزی دارای امتیازآب،برق وگازواقع در س��بزوار مدرس25س��اختمان ترنج که خود مدیون 
در آن س��کونت داردمی باش��دکه در قبال قس��متی از طلب بس��تانکار در پرونده اجرایی 
کالسه9400324درروزسه شنبه مورخه99/5/14از ساعت9صبح الی12ظهردرمحل شعبه 
اجرای ثبت اسنادس��بزوارازطریق مزایده حضوری نقدابفروش می رسد،مزایده از مبلغ یک 
میلیاردوسیصدمیلیون ریال ش��روع و با باالترین رقمی که خریدار داشته باشدفروخته می 
ش��ودوهزینه های سندانتقال اعم از عوارض ش��هرداری مالیات دارایی و دیگر ادارت ذیربط 
مش��خص نبوده و به عهده برنده مزایده وتنظیم س��ند انتقال منوط به ارائه مفاصا حساب 
می باشد و اجرای ثبت تکلیفی در تخلیه ملک مشاع نداشته و ضمنا هزینه های قانونی و 
اجرایی مطابق مقررات وصول می گرددوچنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی گردد 
جلس��ه مزایده روز بعد ازآن در همان س��اعت و مکان تشکیل می گردد.)م الف 99/2041(  

آ-9903671
تاریخ انتشار:چهارشنبه99/4/25

 علی آب باریکی-رئیس ثبت اسنادو امالک سبزوار

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس



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

5روزنامـه صبـح ایـران

 آیت اهلل تحریری: جوانان مؤمن و انقالبی مراقب باشند در فضای مجازی دچار انحراف های اخالقی و اعتقادی نشوند  شبستان: آیت اهلل تحریری با بیان اینکه دوران جوانی بهترین زمان برای 
رسیدن به کمال است، گفت: جوان مؤمن و انقالبی در مسیر حق با استفاده از فرصت ها و تهدیدها می تواند در خود و جامعه تحوالتی برای رسیدن به سعادت ایجاد کند. امروز با وجود فضای مجازی که نقش مهمی در 

انحراف های اخالقی و اعتقادی دارد، جوانان مؤمن بسیار باید مراقب باشند که فریب های شیطانی، آن ها را به سوی گمراهی و انحطاط سوق ندهد. 

اهتمام به زیارت از منظر آیت اهلل جوادی آملی

 حکمت زیارت©
تعظيم، تكريم، گراميداشت و يادكرد انسان هاي شايسته، هنرمند، فرهيخته، فرهنگ ساز، 
نقش آفرين، مصلح، متحول كنندگان تاريخ و... نيز زنده نگه  داشتن نام و ياد آنان پس از 
مرگ، الزمه محبت، عشق و ارادت انسان به نيكي ها و كماالت است و ريشه در فطرت 

و سرشت آدمي دارد.
امروزه شــاهديم كه ملت ها و مليت هاي مختلف، بزرگان علم، ادب و هنر خويش را با 
برگزاري سمينارها، همايش ها، كنفرانس ها و... گرامي مي دارند. فضايل و كماالتشان را 
برمي شمارند، به وجود آنان افتخار مي كنند. اين نكوداشت ها اختصاص به عصر حاضر 
ندارد بلكه در طول تاريخ ادامه داشته، هر چند كه در كيفيت و كميت مختلف بوده است.

تــاش جوامع گوناگون بر حفظ آثار نيكان، احياي ميراث گذشــتگان و رواج موزه ها 
نمونه اي از نكوداشــت مفاخر نياكان است. بدين ترتيب در تكريم و تعظيم صاحبان 

كمال، تفاوتي بين زندگان و مردگان صاحب كمال نيست.
ريشه اين بزرگداشت ها، تكريم ها و تعظيم ها، زيبادوستي انسان و عشق و ارادت فطري او 
به كمال است. هر كسي با كشش دروني و خدادادی خويش، زيبايي را دوست مي دارد، 
به كمال عشق مي ورزد، صاحبان كمال و زيبايي را مي ستايد و در مقابل آنان از خود 
فروتني نشان مي دهد. چنان كه از عوامل و انگيزه هاي عبادت آدمي در پيشگاه كمال 

مطلق خداوند نيز همين كمال دوستي است.

رنج سفر»
هر زيارتي داراي فضيلت، اجر، ســازندگي و... اســت، ليكن ترديدي نيست كه اگر با 
مقدماتي همراه باشد به ويژه مقدمات مشقت آور دليل روشن تري بر صداقت، محبت 
و ارادت زائر است و اجر، فضيلت و سازندگي آن نيز بيشتر خواهد بود. از اين نظر سفر 
كردن از راه دور و نزديك براي زيارت يار و ديدار دلدار و حضور در حرم او مورد تأكيد و 
سفارش ائمه اطهار)ع( است. چنان كه فقيهان اهل سنت نيز به استحباب زيارت شهداي 
اُُحد و به ويژه سيد شهيدان، حضرت حمزه)ره( كه امروزه نيز بيرون شهر مدينه واقع 
شده است فتوا داده اند. )الغدير، ج5، ص 160( چنان كه دخت گرامی رسول خدا، فاطمه 
زهرا)س( هر جمعه، براي زيارت قبر عم بزرگوار خود به سوي اُُحد بار مي بست، در آنجا 

نماز مي خواند و در كنار قبر وي گريه مي كرد.

آسان ترين ابزار تكريم»
مبادله سام هنگام مقابل شدن با ديگران، ساده ترين، آسان ترين و ارزشمندترين وسيله 
براي ابراز ارادت، تكريم و تعظيم  مخاطب و تحكيم پيوندهاي اجتماعي است. سام، 
نوعي تحيت و درود است. اصل »تحيت« به معناي طلب حيات براي مخاطب است، 

خواه حيات ظاهري باشد يا حيات باطني، مادي باشد يا معنوي.
در قرآن كريم آمده است: »تحيت بهشتيان، سام است«. طبق اين آيه، تحيت انواعي 
دارد كه ســام، بهترين آن هاســت، از اين رو بهشتيان آن را انتخاب مي كنند. به اين 
ترتيب، ســام كننده به كمك سام، حيات همراه با سامت، يعني كمال حيات نازل 
شــده از جانب خداوند را براي مخاطب طلب مي كند و در واقع، معناي آن »سام اهلل 

عليك« است؛ چون سام از اسماي حسناي خداست.
امام صادق)ع( فرمود: »اگر كسي از شما در نقطه دوردستي قرار گرفت به گونه اي كه 
رفتن براي زيارت امام بر او شــاق اســت، به پشت بام خانه خود برود و دو ركعت نماز 
بخواند و با اشــاره كردن به قبرهاي ما، سام و صلوات بر ما بفرستد كه به ما خواهد 
رسيد« صحت زيارت از دور و آگاهي آن ذوات نوري از چنين زيارتي نشان مي دهد كه 

حيات ائمه)ع( حيات برتر است.

سالم وسيله ترفيع درجات»
همه ممكنات اعم از معصوم و غيرمعصوم، در حال حركت به سوی تعالی و كمال مطلق 
هستند و اين كمال جويي و ترفيع درجه در بهشت نيز ظهور دارد: )أُولئك يُْجزون الُغرفه 
بما صبروا ويُلّقْون فيها تحّيًه و ســاماً( از اين رو سام هاي ما به معصومين)ع( سام 
تكريمي و مايه باال رفتن درجاتشان است، چون سبب مي شود كه سامت ويژه اي از 
ناحيه ذات اقدس خداوند متعال به آنان افاضه شود. افزون بر اين، براي خود سام كننده 
نيز اجر، منزلت و رفعت درجه را همراه خواهد داشــت پــس هم ترفيع درجه برای 

سام كننده و هم برای سام شونده دارد.
برگرفته از کتاب »ادب فنای مقربان، شرح زیارت جامعه کبیره«

 معــارف/ مریــم احمــدی شــیروان 
بيســت و ســومين روز از ماه ذی القعده به نام روز 
مخصوص زيارتی حضرت رضا)ع( نام گذاری شــده 
اســت. اين روز به روايتی روز شهادت امام رضا)ع( 
اســت البته نقل قول معروفی بيان می كند كه امام 
هشتم شيعيان در آخر ماه صفر به شهادت رسيد اما 
احتمال شهادت و همزمانی والدت حضرت رضا)ع( 
در اين ماه سبب شده است كه اين ماه تعلق ويژه ای 
به امام رضا)ع( داشته باشد و زيارت ايشان در اين ماه 
توصيه شود. زيارتی كه به گفته انديشمندان می تواند 
تمدن ساز باشد و سبب شود جامعه از كاركردهای 

آن بهره ببرد.
برای درک بيشتر اين رويكرد تمدنی و كاركردهای 
فــردی و اجتماعی آن با دكتر محمد باغســتانی 
كوزه گر، پژوهشــگر و محقق تاريخ تمدن اسامی 
و عضو هيئت علمی پژوهشــكده اســام تمدنی 
دفتر تبليغات اسامی خراسان رضوی به گفت وگو 

پرداختيم.

 زيارت، سنتی قديمی است »
و ارتباطی با شيعه و سنی ندارد

دكتر باغســتانی درباره روز زيارتی امــام رضا)ع( 
بيان می كند: با توجه به اينكه امام رضا)ع( از ساير 
ائمه)ع( جدا شــده و در شرق ايران به خاک سپرده 
شد، شهادت ايشــان در غربت رخ داد و روز زيارتی 
مخصوصی برای امام رضا)ع( در نظر گرفته شد. اين 
روز، روزی مبارک است و سنت خوب زيارت و عرض 
احترام به ائمه اطهــار)ع( از قديم رواج پيدا كرده و 
امروزه در كشور شــناخته شده است. هر چند كه 
شايد امسال به دليل بيماری كرونا زيارت حضوری 
كمتر باشــد اما حتماً تمام مــردم و ارادتمندان به 
حضرت در هر جای دنيا كه باشند از راه دور حضرت 

را زيارت خواهند كرد.
او تصريح می كند: زيارت، سنتی قديمی است كه از 
صدر اسام و از عصر حضرت رسول)ص( شروع شد 
و برخاف تصور برخی افراد كه زيارت را به تشــيع 
نسبت می دهند، ارتباطی با شيعه و سنی ندارد. در 
دوره پيامبر اكرم)ص( ايشان رسم زيارت اهل قبور 
در مدينه و قبرستان قديمی بقيع را شروع كرده و 
به زيارت می رفتند. هنگامی كه ماجرای شــهدای 
احد پيش آمد نيز به صورت خاص قبر عموی خود، 
حضرت حمــزه)ع( را زيارت می كردند و پس از آن 

اين سنت ادامه پيدا كرد.
اين استاد دانشگاه اضافه می كند: بين زيارت كردن 
و مزاری كــه فردی در آن مدفون شــده يا همان 
زائــر و مزور ارتباط تاريخی وجود داشــته اســت. 
جنبه های معنوی گفته شده و اعتبار آن شخصيت 
كه معموالً شخصيت های معنوی مورد توجه مردم 
هستند، ســبب می شود زيارت قبر آن ها نيز همان 
جنبه های معنوی و روحانی را برای مردم به ارمغان 
بياورد. چنانچه در سنت های اسامی ايرانی، يهودی، 
مسيحی، حتی بودايی، هندويی و ساير سنت های 
مذهبــی در جهان، زيارت مرســوم بوده، هســت 
و خواهد بــود و جمعيت های زيادی هر ســاله به 
مناسبت های مختلف زائر مكان های مختلف هستند.

 زيارت مزارات آثار تمدنی بسياری »
بر جای گذاشته است

عضو هيئت علمی پژوهشــكده 
اســام تمدنی دفتــر تبليغات 
اسامی به جنبه های تاريخی  و 
تمدنی زيارت پرداخته و می افزايد: 
بر اســاس تعريفی ساده، تمدن 
بشری  مادی جامعه  دســتاورد 
به حساب می آيد. سازه هايی كه 
دست ســاز بشر هستند و قدرت 
ابداع، ابتكار و قدرت های فكری 
او را نشان می دهند و به صورت 
ملموس و محسوس قابل نشان 
دادن هستند. از اين نظر زيارت ها 
ابداعات هنری و سازه های تمدنی 
را به وجود آورده اند. بستر مزارها 
بــر اســاس همان ســنت های 
معماری كه در هر قوم و جمعيتی 
وجود داشــته شكل گرفته و در 
ايران قديم، باستان و ايران دوره 
اسامی نيز بقعه هايی بر اساس 

سبك های هنری معماری روزگار ساخته شده است. 
او يــادآور می شــود: يكی از اماكنی كه می شــود 
ســنت های نمادين را مشاهده كرد همين مزاراتی 
است كه از گذشتگان باقی مانده و معماران دوره های 
متعدد توســط حكومت ها مأمور به بازسازی آن ها 
بودنــد. معموالً برای رفاه حال زائران و افرادی كه از 
راه های دور مشــتاق حضور در مزارات بودند، راه ها 

آباد می شد. اقامتگاه ها و امكاناتی نيز در كنار مزارات 
فراهم می آمد تا زائران بتوانند به بهترين وجه ممكن 
از آن فضای معنوی اســتفاده كنند. در ادبيات هنر 
الهی به آن ها فضاهای قدسی گفته می  شود. وقتی 
زائر در اين فضا وارد می شود احساس آرامش می كند.

اين پژوهشگر تاريخ و تمدن اسامی ادامه می دهد: 
معماران در ســاخت بنا، تزئين آن، كلمات، اشعار و 
حتی رنگ ها و... كوشش می كردند نوعی از معماری 
را بــه كار ببرند تا جلوه هايی از آرامش و آســايش 
روحی و روانی را به زائران منتقل كنند و در كنار آن 
فضايی از معنويت و آرامش را برای زائران به وجود 
بياورند. اين موارد همه از جلوه های تمدنی ملت ها در 

هر يك از دوره هاست.

 امام رضاj سبب وفاق و همدلی »
جهان اسالم شد

دكتر باغستانی عنوان می كند: معماری 
مزارات بحث مجزايی در تاريخ هنر است 
و افرادی كه در اين رشته و عرصه فعاليت 
كرده و جلوه هايــی از باورهای جامعه را 
نشان می دهند سبب می شوند ارزش های 
تمدنی در آن آشــكار شــوند. به صورت 
خاص برای حضرت رضــا)ع( می توانيم 
بگوييم از زمانی كه حضرت)ع( به شهادت 
رســيد، آن مزار مورد توجه قرار گرفت. 
زائران مختلفــی از مناطق مختلف دنيا 
كه عمدتاً شيعه بودند به زيارت می آمدند. 
البته اهل سنت هم به زيارت می آمدند و 
مدت ها جمعيت غالب اهل سنت بود و 
زيارت مزار برای آن ها محترم بود. چنانچه 
در قرن هشتم جهانگرد معروف ابن بطوطه 
گزارش كرده است كه در كنار مزار امام 
رضا)ع( تمام گروه ها اعم از شيعيان و اهل 
سنت وجود داشته است. آن حضرت)ع( 
همان طور كــه در هنگام حيات مجمع 
وفاق بود پس از شهادت نيز سبب اتحاد و همدلی 
جهان اسام شد. بسياری از بزرگان اهل سنت نيز 
نقل كرده اند كه حرم مطهــر امام رضا)ع( را زيارت 
كرده و مشكات مختلف مادی حتی علمی خود را با 

امام)ع( در ميان گذاشته و پاسخ گرفتند.
او توضيح می دهد: رونق اين مناطق در دوره صفوی 
بيشتر شد. هنوز هم آثار تمدنی كه در عصر صفويه 

و به خصوص شــاه عباس صفوی رشد پيدا كرد و 
آشكار شد را در مشهد و اصفهان مشاهده می كنيم. 
از مهم ترين اين دســتاوردها اين بود كه به واسطه 
زيارت تمام راه های منتهی به مشهد از تمام نقاط 
مرزی ايران آباد شد. اين اتفاق، اتفاقی تمدنی بود. 
تمام راه ها مسطح، دارای كاروانسرا شدند و امكانات 
رفاهی برای زائران در نظر گرفته شــد و به معنای 
دقيق كلمه آباد شــدند. به احترام مزار تمام نقاط 
از شــرق و غرب، جنوب و شــمال ايران به حرم 
مطهر امام رضــا)ع( راه ارتباطی پيدا كرد. آبادانی 
ايجاد شــد و تمدن، ظهور خود را در مزار حضرت 
رضا)ع( نشان داد. همين حالت برای حرم حضرت 
معصومه)س( در قم نيز افتاد. با اينكه قم منطقه بد 
آب و هوايی بود اما دفن ايشــان در آنجا جلوه های 
معماری چندين سلســله و دوره تاريخی ايران را 

نمايان می كند.

 زيارت با معرفت اصالح اجتماعی »
به همراه می آورد

اين مدرس تاريخ اسام تأكيد می كند: همان طور كه 
در زيارت نامه امام رضا)ع( نيز آمده است، زائر حضرت 
بايد معرفت داشته باشد تا بتواند از زيارت بهره ببرد. 
ترديدی نيســت كه افراد در هــر رده ای از معرفت 
وقتی به زيارت می روند، از آن بهره مند می شوند اما 
آنچه درباره هدايــت در قرآن و كام ائمه)ع( آمده، 
پايبندی به دو اصل مهــم توحيد و معاد و قيامت 
اســت. روح آيات مربوط به معاد، برانگيخته شدن 
احساس مسئوليت فردی و جمعی در آحاد جامعه 
است. زيرا مردم بر اساس كارهايی كه می كنند بايد 
پاسخگو باشند. امت اسامی و شيعيان امتی پاسخگو 
به خداوند هســتند. تربيتی كه افراد اقتدا كرده به 
ائمه)ع( بر مبنای آن به زيارت مزارشــان رفته و به 

آن بزرگواران ابراز محبت می كنند.
او تشريح می كند: اگر محبت و معرفت وجود داشته 
باشد نمی شود انسان چه در زندگی فردی و چه در 
زندگی اجتماعی، احساس مسئوليت نداشته باشد. 
زيارت صحيح همــراه با معرفت بايــد زائر را يك 
فرد مســئول تربيت كند و پس از پايان زيارت امام 
رضا)ع(، اگر اين باور را پيدا كرد كه مورد مغفرت و 
رحمت قرار گرفته است به اين معنا نيست كه پس 
از زيارت مجدد خطاهايی كه قباً به آن مشغول بوده 
را تكرار كند. جنبه اجتماعی خطاها بسيار مهم است. 
اگر حس مسئوليت پذيری افزايش پيدا كند، خود به 
خود اصل شايسته ساالری نيز افزايش پيدا می كند. 
در اين صورت بركت اين زيارت به اصاح امور فردی 
و اجتماعی افراد جامعه سرايت می كند و زيارت هايی 

بابركت می شود.
دكتر باغستانی در پايان تأكيد می  كند: پاكی روح و 
نفس سبب می شود انسان بر اساس يقين عمل كند. 
تمدن ها هم از مسير كارهای درست رشد می كنند، 
يعنی اوج تمام صفت های متقين در قرآن در ائمه)ع( 
اســت. فردی كه به اين صفات ايمان داشته باشد و 
آن را در زندگی فردی و اجتماعی خود عملی كند، 
می تواند تمدن ساز باشد. زائر با زيارت می خواهد خود 
را جای افرادی بگذارد كه در قرآن جزو متقين شمرده 
شدند. اهل تقوا در جامعه و زندگی فردی، خانوادگی 
و اجتماعی خود امانتدار هستند. زائر به زيارت تقوا، 
عمل صالح، ايمان و به طور كلی به زيارت خوبی ها 
می رود زيرا ائمه)ع( منشأ تمام خوبی ها هستند. اگر 
طبق آن صفات عمل كننــد و از ائمه)ع( نيز برای 
عمل به آن كمك بگيرند شفاعت ائمه)ع( شامل حال 
آنان خواهد شد و اصاح فردی صورت خواهد گرفت. 
ضمن اينكه اصاح فردی، اصاح اجتماعی به همراه 

دارد و اصاح اجتماعی، تمدن ساز است.

آثار تمدنی زیارت و کارکردهای فردی و اجتماعی آن در گفت وگو با دکتر محمد باغستانی

امام رضا j محور همدلی جهان اسالم 

در قرن هشتم 
جهانگرد معروف 

ابن بطوطه گزارش 
کرده است که در 

 jکنار مزار امام رضا
تمام گروه ها اعم از 

شیعیان و اهل سنت 
وجود داشته است
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رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم طیبه مرشدلو    دارای شناسنامه  5749190943  به شرح دادخواست به کالسه  43  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تقی رحمانی    به شناسنامه   106   در تاریخ  

1392/4/25  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  طیبه مرشدلو      فرزند  سلیمان  کد ملی 5749190943 ت.ت  1348/2/10 نسبت همسر  مرحوم

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

و اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9903617
سید حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهر ستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای محمد رضا   قدمیاری  دارای شناسنامه  5740011280  به شرح دادخواست به کالسه  158  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد کاریزی   به شناسنامه  1  در 
تاریخ  1390/10/22     در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   

1. علی کاریزی   فرزند محمد  کد ملی 5749832651   ت.ت  1362/5/4  نسبت فرزند مرحوم  
2. امیر کاریزی    فرزند محمد  کد ملی 1050120671  ت.ت  1368/3/1    نسبت فرزند مرحوم 

3. مرضیه کاریزی     فرزند محمد   ش.ش 893  ت.ت 1358  نسبت فرزند مرحوم     
4.  مریم کاریزی   فرزند محمد  کد ملی 5749942801 ت.ت 1365/10/20   نسبت فرزند مرحوم

5 . اعظم کاریزی  فرزند محمد  ش.ش 3 ت.ت 1359 نسبت فرزند مرحوم                
6. فاطمه بزرگمنش    فرزند  نعمت اله  کد ملی 5749641481 ت.ت 1334/1/3  نسبت همسر  مرحوم

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

و اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9903618
   سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهرستلن زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
  نظر به اینکه  آقای علی  بوژمهرانی  دارای شناسنامه  5749029824 به شرح دادخواست به کالسه   159   از 
این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عصمت عباسی    به شناسنامه  
5749498360 در تاری��خ 99/4/19  در اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
1. علی   بوژمهرانی  فرزند حبیب اله    کد ملی  5749029824 ت.ت  1334/12/1   نسبت فرزند مرحوم  

2.   فاطمه  بوژمهرانی   فرزند حبیب اله    کد ملی  5749029816   ت.ت  1333/9/1 نسبت فرزند مرحوم 
3. زهرا  بوژمهرانی  فرزند حبیب اله    کد ملی  5748931087  ت.ت  1338/7/5 نسبت فرزند مرحوم     
4. صدیقه  بوژمهرانی   فرزند حبیب اله   کد ملی  5749032116  ت.ت 1347/6/20  نسبت فرزند مرحوم

5 .  سکینه بوژمهرانی  فرزند حبیب اله   کد ملی 5749016862 ت.ت 1349/8/6  نسبت فرزند مرحوم 
6. خدیجه بوژمهرانی فرزند حبیب اله کد ملی 5749033317 ت.ت 1352/3/20 نسبت فرزند مرحوم 

7 . بتول بوژمهرانی فرزند حبیب اله کد ملی 5749035301 ت.ت 1355/2/10 نسبت فرزند مرحوم 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9903619
سید حسن سامقانی 

 قاضی شورا شعبه  هفتم شورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم  زهرا   قدمیاری   دارای شناسنامه   1050158253 به شرح دادخواست به کالسه   160   از 
این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد ابراهیم  قدمیاری     به 
شناس��نامه 40  در تاریخ   1399/4/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
1.  زهرا  قدمیاری    فرزند محمد ابراهیم کد ملی 1050158253 ت.ت  1368/11/28  نسبت فرزند   مرحوم  

2.  سکینه  قدمیاری   فرزند محمد ابراهیم کد ملی 5740054486   ت.ت  1373/4/12  نسبت فرزند   مرحوم 
3.مجتبی  قدمیاری    فرزند محمد ابراهیم کد ملی 5749770141  ت.ت  1358/3/20    نسبت فرزند  مرحوم     

4. فاطمه رحمانی  فرزند محمد کد ملی 5749646726  ت..ت  1335/1/20   نسبت همسر   مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9903620
  سید حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه

   هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم صدیقه سادات  حسینی  دارای شناسنامه  5749866637 به شرح دادخواست به کالسه  157  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  خدیجه خروی    به شناسنامه   23  
در تاریخ 98/12/24  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   

1.  سید حسین  حسینی  فرزند سید علی اکبر   کد ملی  5749798550  ت.ت  1360/11/15 نسبت فرزند مرحوم  
2. سید حسن  حسینی    فرزند  سید قاسم  کد ملی  5749734714   ت.ت  1350/1/10  نسبت فرزند مرحوم 
3. صدیقه سادات حسینی   فرزند  سید علی اکبر  کد ملی  5749866637  ت.ت  1363/9/6  نسبت فرزند مرحوم     

4. نرجس بیگم حسینی   فرزند سید قاسم  کد ملی 5749127011 ت.ت 1344/2/5  نسبت فرزند مرحوم
5 . حکیمه  بیگم حسینی  فرزند سید علی اکبر  کد ملی 5749129284 ت.ت 1352/8/2 نسبت فرزند  مرحوم

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

و اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9903621
سید حسن سامقانی

  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای محمد ایروانی  دارای شناسنامه  5748939185 به شرح دادخواست به کالسه  140 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  عبداله ایروانی   به شناسنامه   193  در تاریخ 

1334/1/2  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  محمد  ایروانی  فرزند عبداله  کد ملی  5748939185 ت.ت  1332/10/2   نسبت فرزند  مرحوم  

2. مریم ایروانی   فرزند  عبداله  کد ملی  1061374939  ت.ت  1329/4/1 نسبت فرزند   مرحوم 
3. فاطمه برجی    فرزند  علی اصغر    کد ملی  5749012050  ت.ت  1303/10/20   نسبت همسر  مرحوم     

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

اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9903622
 سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه( کالسه 139504007141000868
بدهکار: مرحوم مسعود چوپانی

بستانکار: خانم کبری ایزانلو
مورد مزایده و محل آن: برابر درخواست بستانکار به شرح وارده به شماره 139905007141003900- 1399/03/21 
نسبت به مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان دارای پالک ثبتی شماره 1866)یکهزار و هشتصد و 
ش��صت و ش��ش( فرعی از 129) یکصد و بیست و نه( اصلی قطعه دو تفکیکی مفروز و مجزی شده از 256)دویست 
و پنجاه و ش��ش( فرعی از اصلی مذکور بخش دو حوزه ثبت ملک بجنورد به مس��احت )89/05(هش��تاد و نه متر و 
پنج دس��یمتر مربع واقع در طبقه یک که )1/86( یک متر و هش��تاد و شش دسیمتر مربع آن بالکن است بانضمام 
انباری قطعه دو تفکیکی به مساحت )2/35( دو متر و سی و پنج دسیمتر مربع واقع در همکف، بانضمام پارکینگ 
قطعه س��ه تفکیکی به مس��احت )11/5( یازده متر و پنجاه دس��یمتر مربع واقع در همکف، باقدرالسهم از عرصه و 
سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن. با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 
139505807115001285 که س��ند مالکیت اصلی با ش��ماره چاپی 102525 سری ه سال 91 مورد ثبت شماره 
91294 در صفحه 142 دفتر 613 دفاتر دو حوزه ثبت ملک بجنورد به نام آقای مسعود چوپانی فرزند عبداهلل شماره 
شناسنامه 1377 کد ملی 0681875569 مدیون پرونده اجرائی کالسه 139504007141000868/1 و به شماره 

بایگانی 9500988 صادر تسلیم شده است، محدود به حدود زیر:
ش��ماالً: در هفت قس��مت که قس��متهای دوم و چهارم و شش��م آن غربی است اول دیواریس��ت بطول )3/60( سه 
متر و ش��صت س��انتیمتر به راه پله. دوم دیواریس��ت بطول )0/10( ده سانتی متر به راه پله. سوم درب و دیوار است 
بطول)1/60( یک متر و ش��صت س��انتیمتر به راه پله. چهارم دیواریست بطول )1/19( یک متر و نوزده سانتیمتر به 
راه پله. پنجم دیواریست بطول )1/18( یک متر و هجده سانتیمتر به داکت . ششم دیواریست بطول )0/35(سی و 
پنج سانتیمتر به داکت. هفتم دیواریست مشترک بطول)3/61( سه متر و شصت و یک سانتیمتر. به آپارتمان قطعه 
1. شرقاً : دیواریست بطول )9/63( نه متر و شصت و سه سانتیمتر به فضای ملک مجاور شماره 98 فرعی از شماره 
129- اصلی. جنوباً در پنج قسمت که قسمت دوم آن شرقی، قسمت چهارم آن غربی است. اول دیوار و پنجره است 

بطول )6/79( شش متر و هفتاد و نه سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی.
دوم دیواریست بطول)0/72( هفتاد و دو سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی . سوم دیوارست بطول)2/58( دو متر و 
پنجاه و هشت سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی . چهارم دیواریست بطول )0/72( هفتاد و دو سانتیمتر به فضای 
حیاط مشاعی. پنجم دیواریست بطول )0/63( شصت و سه سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی . غرباً در پنج قسمت 
که قسمت دوم آن شمالی، قسمت چهارم آن جنوبی است اول دیواریست بطول )4/13( چهارمتر و سیزده سانتیمتر 
به فضای ملک مجاور شماره 98 فرعی از شماره 129- اصلی . دوم دیواریست بطول)0/55( پنجاه و پنج سانتیمتر 
به داکت. سوم دیواریست بطول)0/85( هشتاد و پنج سانتیمتر به داکت.چهارم دیواریست بطول )0/55( پنجاه و پنج 
سانتیمتر به داکت. پنجم دیواریست بطول)3/04( سه متر و چهار سانتیمتر به فضای ملک مجاور شماره 98 فرعی از 

شماره 129- اصلی سقف با کف طبقه دو اشتراکی است کف با سقف طبقه همکف اشتراکی است 
که در قبال مبلغ )7/212/000/000 ریال( هفت میلیارد و دویست و دوازده میلیون ریال طلب خانم کبری ایزانلو 
موضوع س��ند نکاحیه ش��ماره 11835-1385/04/03 دفترخانه ازدواج 10 و طالق 31 بجنورد و به انضمام یک تا 
دو عش��ر اضافه که به آن افزوده می گردد بازداش��ت و مورد ارزیابی قرار گرفته و شش��دانگ پالک مذکور به مبلغ 
)3/800/000/000( س��ه میلیارد و هشتصد میلیون ریال قیمت گذاری و نظریه ارزیابی قطعی گردیده است ملک 
در روز چهارش��نبه مورخه 1399/05/08- از س��اعت 9 تا 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد واقع 
در بجنوردخیابان ش��ریعتی شمالی جنب اداره پست قدیم اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد به مزایده گذاشته می 
شود، خریداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شده و در جلسه شرکت نمایند، مزایده فقط 
در یک نوبت برگزار می گردد و از مبلغ 3/800/000/000 ریال ) س��ه میلیارد و هش��تصد میلیون ریال( شروع و به 
باالترین قیمت پیش��نهادی از طرف خریدار نقداً فروخته می ش��ود و طبق ماده 136- اصالح آیین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی الزم االجراء و از طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شرکت 
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار 
ساقط و مزایده تجدید می گردد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایذه مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
مشخصات ملک مطابق نظریه کارشناس : یک واحد آپارتمان واقع در طبقه یک به مساحت 89/05 متر مربع با شماره 
دفتر بازداش��تی 139505807115001285 مورد ثبت شماره 91294 در صفحه 142 دفتر 6013 دفاتر دو حوزه 
ثبت ملک بجنورد مالک آقای مسعود چوپانی به شماره ملی 0681875569 نام پدر عزیز اهلل مالک ششدانگ عرصه 
و اعیان دارای سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 102525 سری ه  سال 91 بانضمام انباری قطعه 2 به مساحت 
2/35 متر مربع واقع در همکف بانضمام پارکینگ قطعه 3 تفکیکی به مس��احت 11/5 متر مربع واقع در همکف با 
قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرایی آن و عرصه مشاعی 
به مس��احت 278/64 متر مربع که در بازدید به عمل آمده مش��خص گردید آپارتمان فوق در بلوک 3 واحدی واقع 
در طبقه اول مساحت برابر سند 89/05 متر مربع کف حیاط موزائیک دیوارهای حیاط سیمان تخته ماله ای، درب 
ماش��ین رو و عابر، کف پارکینگ موزائیک، نمای جنوبی سنگ، نمای شمالی سیمانی، دارای امتیازات منصوبه آب، 

برق و گاز، واحد فوق دو خوابه یک واحد دارای کمد دیواری، سیستم سرمایشی اسپیلت ، کف هال سرامیک، کابینت
mdf، سقف هال گچ بری شده ، پنجره های دو جداره می باشد که با عنایت به کلیه موارد صدر الذکر با مد نظر قرار 
دادن فاکتورهای موثر در ارزیابی از جمله عرض گذر، تعداد واحدهای آپارتمانی، مساحت عرصه و اعیان، عمر بنا، نوع 
مصالح، بافت منطقه ای و سایر فاکتورها، ارزش کل واحد فوق را خارج از هرگونه دیون به بخش حقیقی و حقوقی 
مبلغ 3/800/000/000 ریال برآورد شده است .نشانی ملک جهت بازدید : بجنورد خیابان چمران چمران 14 پالک 

65 می باشد.م الف 1689  آ-9903660
حمید عزیزی 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 169- اصلی اراضی صدرآباد

1- ششدانگ یکباب مغازه از پالک 156 فرعی از 169 اصلی فوق به مساحت 27)بیست و هفت( مترمربع ابتیاعی 
آقای مسلم بافکر از محل مالکیت رسمی محمد زحمتکش برابر رای شماره 1019-99 مورخه 1399/04/14- کالسه 

98-0136
لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود. آ-9903659
تاریخ انتشارنوبت اول1399/04/25

تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/05/08
علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

امالک واقع در بخش15 یزد- علی آباد و توابع
99فرعی از 8 - اصلی – خانم اکرم الس��ادات هاش��می باجگانی ششدانگ خانه مخروبه و باغچه به پالک ثبتی برابر 
به مس��احت 221 متر مربع  واقع درعس��کریه علی آباد تفت که درآگهی های قبلی از پالک ثبتی 88- اصلی چاپ 

گردیده که بدینوسیله  اصالح می گردد  
ضمنا اعالم می دارد  مهلت اعتراض به آگهی اصالحی یک ماه از تاریخ انتشار آگهی می باشد بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903652
تاریخ انتشار: چهار شنبه 1399/04/25

امیر حسین جعفری ندوشن 
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت - از طرف علی محمد شبانیان تفتی

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

امالک واقع دربخش6 یزد- تفت و توابع
3821 - اصلی – خانم مهوش کیانوش نسبت به ششدانگ خانه بطورمفروزقسمتی از پالک

ثبتی برابربه مساحت 336/20 مترمربع بموجب رای شماره 139960321006000341 مورخ 1399/02/31 واقع 
در تفت موروثی و خریداری عادی مع الواسطه از آقای سید حسین کیانوش مالک رسمی 

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903653

تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/04/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1399/05/09

امیرحسین جعفری ندوشن  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 92/73
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 92/73 ششدانگ یکباب منزل مسکونی به شماره پالک دو هزار و دویست و سی 
فرعی مجزا شده از یکهزار و ششصد و پنج فرعی از یکصد و شصت و شش اصلی واقع در شهر تربت جام بخش سیزده 
مشهد به مساحت سیصد و هفتاد و هفت متر و چهل دسی مترمربع به نشانی: تربت جام- فاز یک فرهنگیان- بن 
بست اول- درب سوم سمت راست با حدود اربعه به شرح شماالً: دیواریست مشترک بطول سی و چهار متر به شماره 
دو هزار و دویست و سی و یک فرعی شرقاً: درب و دیوار بطول یازده متر و ده سانتیمتر به کوچه جنوباً: دیواریست 
مشترک بطول سی و چهار متر به شماره دو هزار و دویست و بیست و نه فرعی غرباً: در سه قسمت  اول دیواریست 
بطول دو متر و هفده سانتیمتر به شماره دو هزار و دویست و پنج فرعی دوم دیواریست بطول چهار متر و چهل و 
چهار سانتیمتر به شماره دو هزار و دویست و چهار فرعی سوم دیواریست بطول چهار متر و چهل و چهار سانتیمتر به 
شماره دو هزار و دویست و سه فرعی که سند آن ذیل ثبت نوزده هزار و پانصد و پنجاه و چهار صفحه سیصد و سی 
و پنج دفتر یکصد و سی به شماره چاپی هشتصد و نود و دو هزار و پانصد و شصت بنام آقای محمد عامری یادگاری 
ثبت و صادر گردیده طبق سند رهنی شماره هجده هزار و نهصد و بیست و هفت مورخ بیست و سوم اسفند ماه سال 
یکهزار و سیصد و نود و یک تنظیمی دفترخانه دو تربت جام در قبال مبلغ یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون 
ریال به انضمام س��ود و خس��ارت تأخیر در رهن بانک ملت ش��عبه مرکزی تربت جام قرار گرفته و طبق نظر هیئت 
سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ چهار میلیارد و هشتصد و شصت میلیون ریال ارزیابی شده و ملک 
موصوف به مساحت عرصه سیصد و هفتاد و هفت متر و چهل دسی مترمربع دارای اعیان به مساحت کل دویست و 
شش مترمربع به صورت دو واحد مسکونی مجزا که یک واحد مستقل به مساحت یکصد و بیست و دو متر و ده دسی 

مترمربع در ضلع شرقی ملک دارای ورودی از داخل کوچه هشت متری و یک واحد مسکونی به مساحت هشتاد و 
سه متر و نود دسی مترمربع در ضلع غربی ملک دارای ورودی غیرمجاز از داخل بلوار امام خمینی در طبقه همکف 
می باشد. سازه ساختمان نیم اسکلت فلزی و سقف آجر و آهن با قدمت بیش از بیست سال و نما و کفپوش ساختمان 
سیمانی و دارای گچکاری و امتیازات آب و برق و گاز می باشد. برابر گزارش هیئت کارشناسان و مأمور اجرا، مطابق 
اظهارات مدیون ملک تا تاریخ یکم اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و نود و نه به مبلغ مجموع چهارصد میلیون 
ریال در تصرف و رهن غیر می باشد، ششدانگ پالک فوق از ساعت نه الی دوازده روز چهارشنبه مورخ هشتم مرداد 
سال هزار و سیصد و نود و نه در واحد اجرای اداره ثبت اسناد و امالک واقع در تربت جام روبروی اداره گاز از طریق 
مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ چهار میلیارد و هشتصد و شصت میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 

و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م.الف 99/27- آ:9903624   تاریخ انتشار: 1399/04/25
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام- سیدمجتبی جوادزاده

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای/خانم مریم کابلی موسوی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده منضم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ اعیان پالک 48864 فرعی از 19164 مفروزی از 4- اصلی واقع در بخش 9 مشهد به علت جابجایی مفقود 
گردیده اس��ت با بررسی سیس��تم جامع امالک معلوم شد ذیل صفحه 343 دفتر 2789 شماره ثبت 436960 بنام 
خانم مریم کابلی موسوی ثبت و سند مالکیت بشماره 436399 ب/91 صادر و تسلیم شده است و برابر سند رهنی 
شماره 25480- 1393/04/02 دفترخانه اسناد رسمی 103 مشهد به نفع بانک مسکن در قبال 825469662 ریال 

به مدت 144 ماه در رهن قرار دارد.
لذا به استناد مفاد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد. بایستی ظرف ده روز از تاریخ 
انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره تسلیم نماید 
بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 

رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9903581
سرپرست ثبت اسناد و امالک منطقه 2 مشهد- عباس جهانی فر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139960318603003231 مورخ 1399/03/24 هیئت موضوع قانون 
تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 
2 رشت ،تصرفات مالکانه بالمعارض آقای احمد رضا شالچیان رابع فرزند ابوالفضل به شماره شناسنامه 759 
صادره ازتهران در قریه پستک در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان جهت 
الحاق به پالک مجاور به ش��ماره 1408 باقیمانده فرعی سنگ اصلی 56 به مساحت 11/85 مترمربع پالک 
فرعی 6780 از اصلی 56 مفروز مجزی از پالک 1409 از اصلی 56 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از 

مالک رسمی آقایان داریوش انصاری پیرسرائی و حسن دوستدار محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 801  آ-9903615
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/04/25

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/05/09
حسین اسالمی کجیدی

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139960318603003232 مورخ 1399/03/24 هیئت موضوع قانون 
تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 
2 رش��ت ،تصرفات مالکانه بالمعارض خانم زهره انصاری پیرس��رائی فرزند محمد حسن به شماره شناسنامه 
297 صادره از تنکابن در قریه پستک در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 
جهت الحاق به پالک مجاور به ش��ماره 1408 باقیمانده فرعی سنگ اصلی 56 به مساحت 11/85 مترمربع 
پالک فرعی 6780 از اصلی 56 مفروز مجزی از پالک 1409 از اصلی 56 واقع در بخش چهار رشت خریداری 

از مالک رسمی آقایان داریوش انصاری پیرسرائی و حسن دوستدار محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 803  آ-9903616
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/04/25

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/05/09
حسین اسالمی کجیدی

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 
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شانا: بیژن زنگنه، وزیر نفت گفت: افزایش قیمت گازوئیل، یک 
دروغ بزرگ است که خارجی ها به منظور عصبانی و ناراحت 
کردن مردم ایران به راه انداخته اند. هیچ برنامه، ایده، طرح و 
پیشنهادی در هیچ سطحی برای افزایش قیمت گازوئیل وجود 
ندارد و با وجود تکذیب های مکرر باز هم این جنگ روانی را 

علیه مردم ایران ادامه می دهند.

بی اطالعی وزارت کار از تصویب حق مسکن کارگران!©
تســنیم: حاتم شــاکرمی، معاون روابط کار وزارت کار، درباره 
افزایش 200هزارتومانی حق مسکن می گوید: مصوبه شورای عالی 
کار برای افزایش حق مسکن کارگران به تصویب دولت نرسیده 
است. مصوبه شورای عالی کار در واقع ارائه پیشنهاد به دولت است 
و در صورتی که در هیئت دولت تصویب شــود، اجرا خواهد شد . 
شــاکرمی همچنین در مورد اینکه چه زمانی مصوبه افزایش حق مســکن کارگران در 
دستورکار دولت قرار می گیرد، می گوید: اطالعی ندارم و خود هیئت دولت اعالم می کند.

مشکل مرغداران قیمت باالی نهاده است©
دانشجو: داوود موســوی، معاون نظــارت بر کاال های مصرفی 
ســازمان حمایت گفت: مرغدار از تأمین نشدن نهاده با قیمت 
مصوب، گله مند است و این چالش تولیدکنندگان مرغ است. وی 
با بیان اینکه مشکالتی در بخش تأمین نهاده ها و ارز بود که در 
حال رفع شدن است، افزود: براساس اسناد، مدارک و محاسبات 
قیمت گذاری، قیمت مصوب تعیین می شــود و هر گونه تغییر قیمتی در آن، فرایند 

خاصی دارد که باید طی شود.

ضرورت  برطرف کردن آسیب های آزادسازی سهام عدالت ©
اقتصاد آنالین: حســن شجاعی، عضو کمیسیون اصل ۹0 
مجلــس تصریح کرد: برخــی از دارندگان ســهام عدالت با 
مشــکالتی در زمینه ثبت شماره شبای حساب بانکی و نیز 
شماره تلفن همراه خود در سامانه سهام عدالت مواجه هستند 
که این موضوع مانع از آزادسازی سهام آن ها از طریق بانک ها 
شده است. اما این روزها تب و تاب متولیان امر آزادسازی سهام عدالت فروکش کرده 
و متأسفانه اطالع رسانی مناسبی هم در خصوص رفع این مشکل صورت نمی گیرد.

احتمال تشدید رکود اقتصادی با آغاز موج دوم کرونا©
نود اقتصادی: آرمان خالقــی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و 
معدن گفت: موج دوم کرونا در کشور زودتر از زمانی که پیش بینی 
می شــد، آغاز شــده اســت. در موج دوم کرونا هنــوز تعطیلی 
کسب وکارها را نداشته ایم، اما چون واحدهای صنفی که خریدار 
کاالهای تولیدی و صنعتی بودند، تعطیل شدند و واحدهای تولیدی 
در عمل مصرف کننده ای نداشتند همین موجب ایجاد رکود در فعالیت آن ها شده و انتظار 
می رود در صورت نداشــتن تمهیدات الزم برای موج دوم کرونا، این رکود تشــدید شود.

اخذ مالیات از خانه های خالی برای ایجاد بازدارندگی است©
تسنیم: وزیر راه و شهرسازی، اخذ مالیات از خانه های خالی 
را زمینه ساز عرضه این واحدها توسط مالکان به بازار مصرف 
اعالم کرد و افزود: ســازمان امــور مالیاتی در خصوص اخذ 
مالیــات از خانه های خالی ســامانه را بارگــذاری کرده تا با 
شناسایی این واحدها برای مالکان برگه مالیاتی ارسال کند. 
ایــن مالیات برای ایجاد بازدارندگی اســت تا مالکان این واحدها هرچه ســریع تر 

واحدهای خالی را به بازار عرضه کنند.

عالقه مندان به بازار سرمایه این گزارش را بخوانند

بـورس حبابی است یا متورم؟
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  ســال گذشــته و در پی 
اشتیاق بی ســابقه مردم برای ورود به بازارسرمایه، 
30هزار میلیارد تومان نقدینگی به این بازار وارد شده 
و این اشــتیاق امسال تا آنجا پیش رفته که تنها در 
سه ماه ابتدایی سال 50هزار میلیارد تومان را راهی 

بورس کرده است.
ورود 80هزار میلیارد تومان پول به بورس در مدت 
15 ماه گذشــته، روزهایی اغلب سبز برای این بازار 
رقم زده، اما این ورود در ســال های اخیر با شــائبه 
حبابی بودن بازار هم همــراه بوده تا به موازات ورود 
میلیونی غیرحرفه ای های جویای سود، گروهی نیز با 
دغدغه حبابی بودن بازار، فعالً از ورود به آن چشــم 

بپوشند.
حبابی بودن یا نبودن ارزش ســهام به معنای»فاصله 
گرفتــن بیش از حد قیمت دارایــی از ارزش ذاتی« 
نه تنها بین مردم بلکه بین کارشناسان هم در جریان 
اســت و نوعی نگرانی و اســتیصال برای صاحبان 
ســرمایه فراهم آورده اســت. نگرانی برای آن ها که 
اندک سرمایه های خود را به بازار آورده اند و استیصال 
برای آن ها که دغدغه ذوب بیش از پیش دارایی شان 
در برابر تورم را دارند، اما هنوز نتوانسته اند بر تردید 

خود برای ورود به بورس غلبه کنند.             

 اقتصاد متوّرم، حباب خلق نمی کند»
کارشــناس  یک  گفتــه  به 
بازارســرمایه، از نظر علمی و 
آکادمیک شاید نتوان تعریف 
و فرمولی برای محاسبه حباب 
پیدا کرد، اما واقعیت این است 
که در اقتصادهایی مانند ایران که تورم باالیی دارند، 
حباب به آسانی شکل نمی گیرد و از آن جایی که در 
40 ســال گذشــته فقط چهار یا پنج ســال تورم 
تک رقمی بوده، قیمت ها همــواره رو به صعود بوده 

است.
همایــون دارابی به خبرنگار مــا می گوید: در حال 
حاضر سهام شــرکت های بزرگ حبابی نیست، اما 
سهام شرکت های کوچک که ناچیز است و تقاضای 
باالیــی برای آن وجود دارد، حباب دارد. در مجموع 
سهام 700 تا 800 شرکت تقریباً مشکل حبابی شدن 
ندارند، اما حدود 60 شرکت که به افشای اطالعات 
هم ملزم نیستند، ممکن است از ارزش ذاتی فاصله 

گرفته و اصطالحاً حبابی شده باشند.

به باور این کارشناس بازارسرمایه، 
در چنین شــرایطی مــردم باید 
محتاط باشــند و حــدود 6ماه تا 
یک ســال از تاالرهــای مجازی 
برای معامالت استفاده و مدتی را 
به صورت غیرمســتقیم از طریق 
در  ســرمایه گذاری  صندوق های 
بورس فعالیت کنند تا چند و چون 

بازار را دریابند.

تفاهم نامه ای که دولت و »
مردم را راضی می کند

علی حیدری در گفت وگو با 
خبرنگار ما و در پاســخ به 
اینکه آیا بورس حباب دارد 
یا نه و اینکه تردیدها در این 
خصوص تا چه حد بجاست، 
می گوید: در حال حاضر به دلیل شــرایط خاص 
اقتصادی کشــور، به احتمال زیاد بورس حبابی 
نیست؛ چرا که تورمی که به دلیل ضعف مدیریت 
مســئوالن در بطن جامعه وجــود دارد، افزایش 
قیمت مواد اولیه، شرکت ها و در نهایت تغییر در 
صورت مالی و فــروش کاالهای نهایی و افزایش 
سهام را هم رقم زده و خریداران و فروشندگان را 
در بازار ســهام مجــذوب خود کرده اســت.این 
کارشــناس بازارســرمایه تأکیــد می کند: هیچ 

عملکــرد اقتصــادی خاصی در 
دیــده  شــرکت ها  و  بنگاه هــا 
نمی شود و این رشد تنها نتیجه 
تورم اســت و عمده شــرکت ها 
قیمتشــان در حــد تــورم باال 
می رود و تبدیل به قیمت تعادلی 
می شــود. این بدان معنی است 
که جای نگرانی نیســت و سهام 
اغلب شــرکت ها حبــاب ندارد.

حیدری ادامه می دهد: مردم به 
خاطر تورم شــدید، به ورود به 
بــورس رغبــت زیادی نشــان 
می دهند و اعالم حمایت دولت و حاکمیت از بازار 
سهام نوعی تفاهم نامه نانوشته بین مردم و دولت 
ایجاد کرده تا براساس آن هم مردم از ذوب شدن 
نقدینگی شان در برابر تورم در امان باشند و دولت 
هم بــا افتخار در پایان ســال کاری آمار و ارقام 
اقتصادی خوشــایندی را به رخ بکشد!وی معتقد 
است: هر گونه شــک و تردید در بازار مبتنی بر 
احتماالت سهام، منطقی و قابل درک است، از این 
رو به سهامداران پیشــنهاد می شود تا زمانی که 
دولت و حاکمیت از بازار سهام حمایت می کنند، 
در بورس گردش مالی داشــته باشند و به محض 
دریافــت ســیگنال هایی خــاص کــه عمدتاً از 
رویکردهای بانک مرکزی قابل درک  است، از بازار 

خارج شوند.

70درصد بازار در اختیار 50شرکت»
یــک کارشــناس دیگر هم 
از  بازارســرمایه  می گویــد: 
ابتدای سال ۹7 به بعد با رشد 
خوبی مواجه بــوده و انتظار 
می رود این امر ادامه دار باشد. 
در ســال های اخیر شاهد تأثیرگذاری تورم بر سهام 
بورس هســتیم؛بنابراین در سال گذشــته با تورم 
41درصــدی در جامعه، شــاخص های بورس هم 
افزایــش پیدا کرد. از طرفــی دیگر انتظار می رود با 
افزایش قیمت کاالها در سال جاری، شاخص  بورس 

باز هم رو به رشد باشد.
احمد جانجان ادامه می دهد: در بازار سهم هایی وجود 
دارد که چند برابر ارزش واقعی معامله می شوند که 
این اتفاق به دلیــل ورود نقدینگی به بازار و صرف 
خرید سهام بدون در نظر داشتن اینکه چه سهامی 
خریداری می شود، رخ می دهد؛ از این رو الزم است 
هنگام خرید، وضعیت بنیادی شرکت ها مورد بررسی 

قرار گیرد.
به باور وی، افراد بدون اطالعات کافی و با توجه 
به تبلیغات به ســمتی هدایت می شوند که روند 
صعودی در قیمت ها را به دنبال خواهد داشــت. 
برخی شــرکت ها با توجه به تــورم، نرخ دالر و 
قیمت محصوالت به سوددهی خوبی رسیده و با 
اعــالم این موضوع در صورت های مالی برای هر 
ســهم ارزش گذاری کرده و در نتیجه افراد برای 
خریــد آن ترغیب می شــوند.جانجان می گوید: 
افراد به اشــتباه سهم هایی را خریداری می کنند 
که در این ســرمایه گذاری دومینــووار، برخی 
پول دار شــده اند، اما باید توجه داشت این روند 
ادامه دار نیست و قطعاً شاهد زیان خواهیم بود.

بــه گفته وی،70درصد کل بــازار بورس به 40 
تا 50 شــرکت تعلق دارد و بدون آن ها بورسی 
نخواهیم داشــت، اما عده ای با خرید ظاهری و 
مصنوعی ســهم شــرکت های کوچک، در نظام 
عرضــه و تقاضا اخالل ایجــاد می کنند.جانجان 
تأکیــد می کند: کلیت بازار حبــاب ندارد. الزم 
اســت برای تحلیل بورس مسائل مختلف را در 
نظر داشــت و مقایسه آن با ســال های گذشته 
صحیح نیســت؛ چرا که عوامل مختلف از جمله 
میــزان نقدینگی و معامالت خرد از ســال ۹2 

تاکنون رشد 10برابری داشته است.

بورس؛ خالق تورم انتظاری »
تحلیل های کارشناسی در شرایطی حبابی بودن بورس 
را با توجه به تورم اقتصاد کشور، مردود می دانند که 
خبرگزاری فارس در گزارشــی به عدم تناســب بین  
افزایش شاخص کل بورس با رشد نرخ ارز اشاره کرده 
است.در این گزارش آمده اســت: از مهر سال ۹6 تا 
22تیر ســال ۹۹ ، نرخ ارز 453 درصد رشد داشته، 
اما شــاخص کل بورس افزایش انفجاری و  بی سابقه 
1۹87درصدی را تجربه کرده اســت. برخی فعاالن 
بازارســرمایه، عامل اصلی رشد بازار را رشد بهای ارز 
و افزایش درآمدها و پیش بینی درآمد شــرکت های 
بورسی عنوان می کنند، اما نگاهی به تغییرات بهای 
ارز و نسبت آن با شاخص بورس از مهر ماه ۹6 تاکنون 
نشان می دهد هر چند در ســال ۹6 و ۹7 رشد نرخ 
ارز از شــاخص بورس بیشتر بوده، اما تقریباً از نیمه 
دوم ســال ۹8 سرعت رشد شاخص از نرخ ارز پیشی 
گرفته و این شــدت در سال ۹۹ به صورت انفجاری 
و لجام گسیخته شــده است.بر اساس همین گزارش 
برخی اقتصاددانان معتقدند در شــرایط فعلی دیگر 
نرخ ارز موتور محرک افزایش شاخص بورس نیست 
و برعکس این بورس اســت که سایر بازارها از جمله 
بازار ارز را با تورم انتظاری مواجه می کند.گزارش فارس  
همچنین به نامه اخیر 25 کارشناس اقتصادی و مالی 
به رئیس جمهور و ارائه راهکارهایی نظیر عرضه بدون 
تعلل دارایی های بورسی دولت، افزایش نرخ سود بازار 
بین بانکی و ســپرده های بانکی توسط بانک مرکزی،   
شــتاب دهی به عرضه های اولیه شرکت ها و افزایش 
درصد شناوری، توقف هر نوع پیام دهی سیاست گذاری 
در معنای بیمه گــری کالن بورس و کنترل مؤثر در 
نظارت بانکی برای جلوگیری از تزریق اعتبارات جدید 
بانکی به بازار بورس و جلوگیری از رشد بیش از حد 

نقدینگی، اشاره می کند.

زمزمه هایی برای ریزش بورس»
در حالی که با هجوم بی ســابقه نقدینگی به بورس، 
مجموع میانگین وزنی بازده سهام از ابتدای امسال به 
242درصد افزایش یافته، برخی تحلیلگران معتقدند، 
زمزمه هایی که در خصــوص احتمال توقف عرضه 
باقیمانده سهام دولت در قالب ETF به گوش می رسد 
و سیاســت جدید بانک مرکزی برای افزایش انتشار 
گواهی سپرده 18درصدی و به تبع آن کاهش سرعت 
خلق پول، بر بازارسرمایه تأثیر منفی خواهد گذاشت. 

 از مهر سال ۹۶ 
تا ۲۲تیر سال 
۹۹  نرخ ارز ۴۵۳ 
درصد رشد داشته 
اما شاخص کل 
بورس افزایش 
انفجاری و  بی سابقه 
۱۹۸۷درصدی را 
تجربه کرده است

بــــــــرش

 اولویت دولت همچنان تأمین نیازهای ضروری مردم و حمایت از تولید است   پایگاه اطالع رسانی دولت: رئیس جمهور تأمین نیازهای ضروری مردم و تولیدکنندگان را از اولویت های دولت عنوان 
کرد و گفت: تاکنون نیازهای اساسی مردم و تولیدکنندگان تأمین شده و قطعاً دستگاه های مرتبط باید با همکاری نهادهای نظارتی، قیمت ها را کنترل و از نوسان های مقطعی جلوگیری کنند. دکتر روحانی تصریح کرد: 

دولت به فعاالن اقتصادی اطمینان می دهد چرخ تولید با قوت و با تأمین ارز و مواد اولیه مورد نیاز به حرکت خود ادامه خواهد داد.

چهرهها
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کاهش سهمیه های کنکور به سه سهمیه  مهر: سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: الیحه ساماندهی سهمیه های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی و اصالح قوانین سهمیه با عنوان 
»الیحه توزیع عادالنه فرصت ها و امکانات تحصیلی در آموزش عالی« از سوی وزارت علوم و بهداشت به هیئت دولت رفت که در این الیحه سهمیه های کنکور از ۱۹ مورد به سه مورد کاهش یافته است. وی افزود: 

به عنوان نخستین اقدام در ساماندهی نظام سنجش و پذیرش دانشگاه ها، کنکور کارشناسی ارشد و دکترا باید حذف و اختیار آزمون و پذیرش دانشجو به دانشگاه ها داده شود.

انتقال کرونا از زنان باردار به جنین بعید است©
فارس: به گزارش شــینهوا، نتایج یک 
بررسی تازه در چین نشان می دهد هیچ 
مدرک کافی از بیمــاران باردار مبتال به 
کرونا وجود ندارد که جنین آن ها نیز دچار 

این ویروس می شود.
با وجود اینکه در تحقیقات پیشین، موارد 
دیگری از تولد نوزادان با احتمال آلودگی 

به ویروس کرونا در رحم مادر گزارش شده، در حال حاضر پزشکان احتمال آن را رد 
می کنند. ژائو یانگیو، رئیس بخش زنان و زایمان بیمارستان دانشگاه پکن گفت: شدت 
بیماری در بیماران باردار کووید19 مشــابه سایر بیماران است و احتماالً این بیماری 

برای زنان باردار به موارد جدی تبدیل نمی شود. 
وی ادامه داد: براســاس تحقیقات انجام شده در چین و خارج از کشور، شرایط زنان 

باردار مبتال به ویروس کرونا خوب است و مورد حادی گزارش نشده است.
وی گفــت: با روش های درمانی موجود، در صورت ابتالی فرد باردار به کرونا، جنین 

ایمن خواهد ماند. 

یک تحقیق جدید مدعی شد

احتمال افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا با آلودگی هوا©
مهر: به گزارش گاردین، طبق کامل ترین 
تحلیل انجام شــده تا به امروز، شــواهد 
متقاعدکننده ای نشــان می دهد آلودگی 
هوا به میزان قابل توجهی عفونت ویروس 
کرونا، بستری شدن بیماران مبتال به این 
ویروس و مرگ و میر ناشی از آن را افزایش 
می دهد. تحقیقات نشان می دهد افزایش 

اندک مدت زمان قرار گرفتن افراد در برابر ذرات آالینده، میزان ابتال به ویروس کرونا 
و بستری شدن بیماران را 1۰ درصد و مرگ و میر را 1۵ درصد افزایش می دهد.

این پژوهش با در نظر گرفتن ۲۰ عامل دیگر از جمله متوسط تراکم جمعیت، سن 
افراد، ظرفیت خانوارها، شغل و میزان چاقی افراد انجام شده است.

در حال حاضر شــواهد روزافزونی در اروپا، آمریکا و چین نشان می دهد هوای کثیف 
سبب گســترش تأثیرگذاری کووید 19 می شود. البته بررسی شیوع این ویروس در 
هلند با بقیه کشــورها متفاوت بود زیرا در این کشور بیشترین میزان آلودگی هوا به 
دلیل دامداری در حومه شهرها وجود دارد. البته محققان به طور واضح اعالم کرده اند 
رابطه ای مستقیم بین قربانیان، آلودگی هوا و بدترین تأثیرات شیوع ویروس کرونا ثبت 
نکرده اند. شواهد قطعی فقط با بررسی داده های وسیع درباره افراد بدست می آید اما در 
حال حاضر چنین شواهدی در دسترس نیست و تحقیق با توجه به داده هایی متوسط 

در مناطق مختلف انجام شده است.
بسیاری از محققان معتقدند آلودگی هوا احتماالً تعداد بیماران مبتال به کووید 19 و 
شدت بیماری آن ها را افزایش می دهد، زیرا این شاخص به التهاب ریه منجر می شود و 

از دالیل ایجاد بیماری های تنفسی و قلبی نیز به حساب می آید.

آسیب توأمان به اقتصاد وسالمت

ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت المال©
مهر: برپایه آمار وزارت بهداشت، ساالنه 
حدود ۵۵ میلیارد نخ ســیگار در کشور 
مصرف می شود اما بر اساس گزارش مرکز 
برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات وابسته به 
وزارت صمت، میزان تولید و واردات قانونی 
سیگار در ســال 9۶ حدود ۵۲.۶ میلیارد 
نخ )۴9.۳ میلیارد تولید و ۳.۳ میلیارد نخ 

واردات(، در سال 9۷ حدود ۴۸ میلیارد و در سال 9۸ حدود ۵۵ میلیارد نخ بوده است. 
در این گزارش همچنین میزان قاچاق سیگار کشور در سال 9۸ برابر با 1۰.۳ میلیارد نخ 
برآورد شده که با احتساب این ارقام، میزان مصرف سیگار در کشور در سال 9۸ چیزی 

در حدود ۶۵ میلیارد نخ تخمین زده می شود.
اما بر اساس برخی دیگر از برآوردها، میزان مصرف و قاچاق ساالنه سیگار، بیش از این 
ارقام تخمین زده می شود. در همین زمینه، علی مؤیدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز در اسفند سال گذشته گفت: »نیاز کل کشور ۸۰ میلیارد نخ سیگار 
در سال است که در حال حاضر ۵۰ میلیارد آن در کشور تولید می شود. با این حساب 
۳۰ میلیارد نخ فاصله بین مصرف و تولید داخل وجود دارد که کارشناسان معتقدند این 
میزان از مســیر قاچاق وارد می شود«. هرچند آمار ارائه شده در حوزه مصرف، تولید و 
قاچاق سیگار از سوی دستگاه های مختلف ضد و نقیض است، اما نکته دارای اهمیت، 
وجود فاصله قابل توجه میان تولید و میزان مصرف در تمامی این آمارهاست که این 

مسئله نشانگر میزان سیگار قاچاق در کشور است.

مصرفسیگارقاچاق،هزینههایدرمانجامعهراباالمیبرد!»
ورود سیگار قاچاق به کشور عالوه بر تضعیف تولید داخلی و کاهش درآمد دولت از محل 
دریافت عوارض، سبب ایجاد صدمه های اقتصادی و همچنین ایجاد مشکالت متنوع در 
سالمت عمومی جامعه اســت؛ چرا که در صورت وقوع قاچاق، امکان نظارت بر روند 

واردات و تضمین شرایط استاندارد وجود ندارد.
به گفته عبدالرحمان رستمیان، معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، صنعت 
بیمه و به طور کلی اقتصاد کشور، از مصرف دخانیات آسیب های زیادی دیده است؛ برای 
مثال مصرف دخانیات سبب تحمیل هزینه ۴۵ هزار میلیارد تومانی به نظام درمان و 
سالمت شده و در کل هزینه های مستقیم، غیرمستقیم و پنهانی مصرف دخانیات برابر 

با 1۰۰ هزار میلیارد تومان برای اقتصاد کشور بوده است.
همچنین بر اساس اظهارات کارشناسان این حوزه، یکی از مواردی که سیگار قاچاق را 
به نوعی از سایر کاالهای قاچاق متمایز می کند، موضوع آسیب های توأمان اقتصادی و 
ســالمتی آن است. برای هر نخ سیگار تولیدی حدود ۴۲ درصد ارزش درِ کارخانه آن 
عوارض وضع می شود و بخشی از این عوارض به دلیل توسعه زیرساخت های درمانی در 

اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد.
بر همین اساس فردی که سیگار قانونی مصرف می کند، بخشی از هزینه درمان خود 
را از پیش به دولت می پردازد، اما این عوارض برای ســیگار قاچاق دریافت نمی شود و 
در واقع فردی که سیگار غیرقانونی مصرف می کند نه تنها مالیات نمی پردازد، بلکه در 
زمان ابتال به بیماری های ریوی، دولت باید از سایر منابع بیت المال، هزینه درمان فرد 

بیمار را برعهده بگیرد.
با توجه به تأکید قانون برنامه پنجم توسعه بر الزام قطع واردات سیگار از ابتدای سال 
1۳9۷، در صورت جلوگیری از ورود کاالی قاچاق به کشور، وظیفه تأمین سیگار قانونی 
جایگزین بر عهده تولیدکنندگان سیگار در کشور خواهد بود که ۸۰ درصد آن، سهم 
شرکت های بین المللی و بقیه سهم شرکت های داخلی است. بنابراین در صورت برخورد 
جدی با توزیع سیگار قاچاق و افزایش سهم تولیدات داخلی، براساس گزارش های مرکز 
برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشــور و ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به ترتیب 
سالیانه هزار و 1۴۸ میلیارد تومان و ۳هزار و ۳۳1 میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی 
خواهد داشت. به عبارت دیگر در حال حاضر سالیانه نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان 

ضرر مستقیم از محل قاچاق سیگار متوجه بیت المال می شود.

ضرورتبرخوردباقاچاقسیگار»
بــه دلیل نبود آمار دقیق و قابل اســتناد نمی توان به صورت دقیق حجم قاچاق 
سیگار در کشــور را برآورد کرد. اما اگر براساس گزارش های اعالم شده، مصرف 
ســیگار را حداقل ۶۸ میلیارد نخ در نظر بگیریــم، با توجه به آمار اعالمی تولید 
سیگار در سال 9۸، در کمترین حالت، ساالنه حدود 1۳ میلیارد نخ سیگار قاچاق 

در کشور مصرف می شود.
نبود آمار دقیق مصرف و به واسطه آن نبود آمار دقیق قاچاق، پیامدهای منفی بسیاری 
دارد؛ به طوری که با پایین نشان دادن آمار مصرف و به تبع آن پایین نشان دادن آمار 
قاچاق، دستگاه های متولی برخورد با قاچاق مانند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، تمام توان خود را برای برخورد با قاچاق ســیگار هزینه نکرده و به همین دلیل در 

سال های گذشته شاهد ناکارآمدی طرح های برخورد با قاچاق سیگار بوده ایم.
البته علی مؤیدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در تازه ترین اظهارات 
خود از آغاز طرح رجیستری سیگار خبر داده است. به گفته وی پس از اجرایی شدن این 
طرح می توان این کاال را از مرحله تولید تا مصرف نهایی، رصد و مورد رهگیری قرار داده 
و با راه اندازی سامانه رهگیری سیگار، خود به خود قاچاق این کاال تا انتهای سال جاری 
به صفر می رسد. باید منتظر ماند و دید این وعده محقق خواهد شد یا با بلند شدن زنگ 

تلفن، به سرنوشت برخی دیگر از طرح های مبارزه با قاچاق مبتال می شود.

هر  شک  بدون  طیرانی    اعظم  جامعه/   
فرد در طول زندگی خود چندین انتخاب مهم 
کلی  آینده  بر  و  دیگری  بر  کدام  هر  که  دارد 
زندگی اش تأثیرگذار است. شاید بتوان گفت در 
شرایط معمولی، انتخاب شغل، رشته دانشگاهی، 
همسر و... از جمله مهم ترین انتخاب هاست که 
ذهن بسیاری از افراد را در زمان مربوط به خود، 
مشغول می سازد. اما آنچه در میان انتخاب های 
مهم زندگی مغفول مانده، انتخاب رشته تحصیلی 
در مقطع دبیرستان است. انتخابی که اتفاقاً جزو 
اولین تصمیم های مهم یک فرد محسوب می شود 
را مشخص  آینده اش  زندگی  مسیر  نوعی  به  و 
می کند و به طور حتم بر انتخاب های دیگر زندگی 
او به ویژه در انتخاب رشته دانشگاهی و انتخاب 
شغل تأثیر زیادی دارد. این در حالی است که 
معموالً این انتخاب چندان مهم تلقی نمی شود؛ 
به طوری که چندی پیش علیرضا کاظمی، معاون 
پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: 
باوجود اینکه هنوز ثبت نام و انتخاب رشته کالس 
دهمی ها انجام نشده اما طبق شواهد، ۶۰ درصد 
و  می شوند  نظری  رشته های  وارد  دانش آموزان 

تعداد زیادی از آن ها به رشته تجربی می روند. 
این در حالی اســت که ساالنه بیش از ۷۰۰ هزار 
داوطلب کنکور در رشــته های علــوم تجربی با 
هم به رقابت می پردازنــد که به طور حتم تعداد 
اندکی از آن ها موفق خواهند شــد وارد رشــته 
موردنظر خود شوند. اینکه هر سال تعداد زیادی 
از داوطلبان کنکور تجربی به دلیل عدم موفقیت 
در آزمون دچار یأس و افســردگی خواهند شد بر 
کسی پوشیده نیست و باید از سال ها پیش یعنی 
زمانی که داوطلبان امــروز و دانش آموزان دیروز 
می خواستند رشته تحصیلی خود را انتخاب کنند 
فکری اساسی برای آن می شد. اگر والدین بخشی 
از ســرمایه ای که صرف نام نویسی در مدرسه ای 
خوب و یــا کالس  های کنکور متعــدد کرده را 
صرف شناخت و استعدادیابی فرزندشان می کردند، 
اکنون این مســیر با دشــواری کمتر و احتمال 
موفقیت بیشتر طی می شد. اگر فرزندتان استعداد 

پزشک شدن ندارد او را افسرده و بیمار نکنید!

دنبالکردنآمالوآرزوهایخود»
درزندگیفرزندان

احمدی،  ابوطالبــی  تقی 
تخصصــی  دکتــرای 
روان شناسی تربیتی با بیان 
اینکه در جامعه انسانی برای 
داشتن زندگی متعادل چند 

اصل اهمیت دارد که یکی از آن ها انتخاب است، 
می گوید: اصل انتخاب در همه مراحل زندگی به 
جز دوره کودکی اولیه مطرح می شود، به طوری 
که از زمان کودکی بحث انتخاب دوست، اسباب و 
ابزار بازی، نوع بازی و... مطرح می شود و با پشت 
سرگذاشتن مراحل مختلف رشد، این انتخاب ها 
نیز در فرایند رشد شناختی، عاطفی، اجتماعی، 
معنوی و مذهبی گســترده تر می شود و در واقع 
فرد مسیر زندگی خود را بر اساس این انتخاب ها 

تعیین می کند. 
این مشــاور کودک و نوجوان با اشــاره به اینکه 

انتخاب رشــته تحصیلی یکــی از انتخاب های 
اساسی محسوب می شــود که تا حدودی آینده 
شغلی فرد را تعیین می کند، می افزاید: در برخی 
مواقع دانش آموزان تحت تأثیر افکار و خواسته های 
خانواده و اطرافیان قرار می گیرند و رشته تحصیلی 
خود را بر اســاس آمال و آرزوهای آن ها انتخاب 
می کننــد. برخی والدین در تالش اند خواســته 
و یا عالیق خود را به فرزندشــان تحمیل کنند، 
غافل از اینکه فرزند آن ها انســانی مستقل خلق 
شــده و هنر والدین، مربیان و استادان این است 
که آن ها را براساس اســتعداد، توانایی، عالیق و 
شرایطی که دارند در مسیر مناسب هدایت کنند 
تا آن ها بتوانند به گزینــی کنند. دکتر ابوطالبی 
احمدی ادامه می دهد: اکنون بسیاری از والدین 
بدون توجه به استعداد و عالقه فرزندانشان، آن ها 
را از دوره ابتدایی دوم برای شــرکت در کنکور و 
پذیرفته شــدن در رشته پزشکی در کالس های 
مختلف نام نویسی می کنند، غافل از اینکه تجربه 
نشــان داده اگر فرزندان ما در موقعیت هایی قرار 
بگیرند که مطابق استعداد و عالقه آن ها نباشد در 
ادامه راه با مشکل مواجه خواهند شد و اگر هم بر 
فرض محال تا انتهای مسیر حرکت کنند آینده 
شغلی درخشانی نخواهند داشت و فرد موفقی در 
جامعه نمی شوند؛ آمارها گواه این مسئله است که 
بســیاری از آن ها در ادامه راه دچار سرخوردگی 
و افســردگی خواهند شد. بنابراین نقش والدین، 
مربیان و استادان روشن کردن مسیر حرکت است 

نه تعیین آن.
 
شناختویژگیهایشخصی»

به گفته این استاد دانشگاه، برای انتخاب صحیح 
رشــته تحصیلی، باید ویژگی های دانش آموز از 

جمله میــزان بهره هوشــی، 
نقاط  تحصیلــی،  نمره هــای 
دروس  در  قــوت  و  ضعــف 
مختلــف، اســتعداد و میزان 
عالقه مندی  آن ها بررسی شود، 
زیرا اگر دانش آموز رشــته ای را 
انتخاب کنــد که با توانایی ها و 
عالیقش مطابقت داشته باشد 
تا حد زیادی توانســته اســت 
در مســیری گام بردارد که به 
هرچه  می شود.  ختم  موفقیت 
به  فــرد  میــزان عالقه مندی 
رشته انتخابی اش بیشتر باشد، 

تالش و کوشش وی برای رسیدن 
به هدف بیشتر می شــود. با این حال در انتخاب 
رشــته تحصیلی باید به شــناخت ویژگی های 
شــخصی، شــناخت بازار کار، توجه به ظرفیت 
دانشــگاه ها و مراکز آمــوزش عالی در خصوص 
رشته های دانشگاهی توجه کرد تا به یک انتخاب 
درست رسید. البته مهم ترین مسئله در انتخاب 
رشته در مقطع دبیرستان، شناخت توانایی های 
شخصی است و مؤثرترین راهکارها برای انتخاب 
درست رشــته، مشاوره با متخصصان و مشاوران 
در ایــن زمینــه -دانش آموختگان دانشــگاهی 
هســتند که اطالعات جامعی درباره رشته های 
دانشــگاهی، بــازار کار مربوط به آن و شــرایط 
تحصیلی در دانشگاه های کشور در رشته مرتبط 
با خود دارند- هستند.  ابوطالبی احمدی با بیان 
اینکه جامعه عالوه بر پزشــک و کادر درمان به 
متخصصان سایر رشته های فنی، هنری، ریاضی 
و علوم انسانی نیز نیازمند است، می افزاید: فردی 
در جامعه موفق خواهد بود که بتواند با توجه به 

اســتعداد ها و توانایی های خود 
و درک درســتی که از جامعه 
پیدا می کند در مسیری صحیح 
حرکت کند و خود را ارتقا دهد. 
به طور حتم همه ما اســتعداد 
پزشــک شــدن، معلم شدن، 
مهندس شدن و هنرمند شدن 
را نداریم و هــر یک از ما برای 
کاری ســاخته شده ایم که اگر 
در مسیر صحیح آن قرار گیریم 
موفق خواهیم بود، زیرا بهترین 
انتخاب، انتخابی اســت که با 
اســتعدادهای  و  توانمندی ها 
ما مطابقت داشــته باشــد، چرا 
که عــالوه بــر موفقیــت در آن زمینه موجب 
رضایتمندی، سازگاری، سالمت روان و همچنین 

رشد و ارتقای ما خواهد شد.

رضایتمندیازکاروزندگی»
میترا صادقی تبار، دکترای 
تخصصی مدیریت آموزشی 
و مشــاور استعدادیابی نیز 
می گویــد: در جامعــه ما 
اســتعدادیابی بــه صورت 

رسمی نهادینه نشده است؛ در حالی که در بیشتر 
کشورهای توسعه یافته، کودکان پیش از ورود به 
هر مقطع تحصیلی -تا پایان دوره متوسطه- عالوه 
بر کارنامه سالمت باید کارنامه استعدادیابی نیز 
داشته باشند و کودکانشان از مقطع دبستان رصد 
می شوند تا با کشف استعدادهایشان، انرژی آن ها 

در همان راستا صرف شود. 
این مدرس دانشــگاه و مشــاور تحصیلی با ابراز 

تأســف از ناآگاهــی برخی از والدیــن که بدون 
توجه به اســتعداد و عالقه فرزندانشان به اجبار 
آن ها را در مسیر پزشک شدن هدایت می کنند، 
می افزاید: طبیعی اســت که همه والدین دوست 
دارند فرزندشان موفق باشد، اما باید توجه داشت 
همه پزشکان موفق نیستند و در بسیاری از موارد 
صاحبان مشاغل دیگر به مراتب از برخی پزشکان 
موفق تر هســتند و رضایتمندی بیشتری از کار 
و زندگی خود دارند، چون در مســیر استعداد و 

توانایی های خود قرار گرفته اند.
وی در خصوص نقش مدارس و مشاوران تحصیلی 
مدارس می گوید: برخی مدارس با معرفی مشاغل 
و حرفه های متعدد بــه دانش آموزان، آن ها را به 
مسیر صحیح انتخاب هدایت می کنند و این امکان 
را به دانش آموزان می دهند تا بتوانند براســاس 
عالقه و توانمندی های خود انتخاب رشته کنند. 

وی ادامه می دهد: خانمی می گفت پسرش از سن 
1۵ سالگی به نجاری عالقه مند بوده اما به اصرار 
خانواده در رشته علوم تجربی دیپلم گرفته و در 
یکی از رشته های پیراپزشکی ادامه تحصیل داده 
است، اما سرانجام در سن ۳۵ سالگی وارد حرفه 

نجاری و در مدت کوتاهی بسیار موفق شد.

نابغهپروریدرمدارس»
به گفته دکتر صادقی تبار ما در علم برندســازی 
می کنیم. برندهای جهانی فقط دو سال زمان نیاز 
دارند که از صفر به یک برند جهانی تبدیل شوند. 
پسری که در 1۵ سالگی در آستانه انتخاب رشته 
بوده و اســتعداد، آینده و موفقیــت خود را در ۳۵ 
سالگی بدســت آورده، حساب کنید چند سال را 
از دســت داده اســت. حدود۲۰ سال هزینه، عمر 
و زمان صرف شــده یعنی 1۰ بار می توانسته 1۰ 
برنــد جهانی را خلق کند. وقتی به زمان های تلف 
شده، به هزینه های صرف شده و مهم تر از همه به 
عمر از دســت رفته جوانانمان نگاه می کنیم فقط 
تأســف می خوریم که چرا زودتر نفهمیدیم. تمام 
»ای کاش« های ما در بزرگسالی نتیجه تصمیمات 
ناآگاهانــه در نوجوانی اســت. به طــور حتم یک 
راهنمایی اشتباه از سوی والدین و یا اولیای مدرسه 
می تواند نه تنها سرنوشت یک فرد، بلکه سرنوشت 
یک جامعه را تغییر دهــد و اینجا نقش پررنگ و 
مســئولیت واقعی در مدارس بیشــتر به چشــم 
می آید. وقتی مدارس موفق دنیا را بررسی می کنیم 
می بینیم در 1۰ ســال اخیر مدارس فنالند رتبه 
نخست مدارس کشورهای دنیا را به خود اختصاص 
داده و بهترین دانشجویان در برترین دانشگاه های 
دنیا متعلق به این کشــور اســت، زیرا در مدارس 
فنالند باســوادترین و آگاه ترین افراد به استخدام 
آموزش و پرورش درمی آیند و باور دارند نقش اصلی 
مدارس انسان سازی اســت. حال پرسش من این 
است که چگونه می توانیم انسانی را در مدارس خود 
بسازیم بدون آنکه او و استعدادهایش را بشناسیم؟ 
بنابراین اگر مدارس آگاهی و باور داشــته باشــند 
که هر فرد با اســتعداد ها و عالیق ذاتی منحصر به 
فرد متولد شده که اگر این استعدادها شناسایی و 
تقویت شوند می توان از درون آن فرد استعدادهای 
درخشانی را شکوفا کرد می توانند با قرار دادن هر 
فرد در مسیر استعدادهای خود، نابغه پروری کنند. 

نقش والدین، 
مربیان و استادان 

روشن کردن 
مسیر حرکت 

دانش آموزان در 
راستای استعدادها 
و عالیقشان است 

نه تعیین آن مسیر 
براساس آمال و 

آرزوهای خود

بــــــرش
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خانه و خانواده

محقق انستیتو امریکن اینترپرایز خبر داد
ایران رکورددار »بیشترین کاهش 

نرخ باروری« درطول تاریخ بشر!
 تسنیم   پروفسور نیکوالس اِبِرشتات، از محققان 
برجسته انســتیتو امریکن اینترپرایز با استفاده از 
داده های آماری بدست آمده از جمعیت ۴9 کشور 
و محدوده های جغرافیایی دارای اکثریت مسلمان، 
در مقاله ای با عنوان »کاهش نرخ باروری در جهان 
اسالم؛ تغییری فاحش که در کمال تعجب کسی 
متوجه آن نشده است« می نویسد: بیشترین کاهش 
باروری که در سه دهه گذشته کاهش ۷۰ درصدی 
باروری را شامل می شود، در ایران به وقوع پیوسته 
اســت؛ کاهش نرخ باروری در ایران طی ۳۰ سال 
گذشته حیرت انگیز و معادل ۷۰ درصد بوده است؛ 
این میزان یکی از ســریع ترین و چشمگیرترین 
آمارهــای کاهش نرخ باروری در تاریخ بشــریت 
بوده اســت. ملیندا گیتس، یکی از پیش برندگان 
راهبرد های نظام سلطه در راستای کاهش جمعیت 
جهان نیــز چندی پیش در توییتــی گفته بود: 
»سریع ترین کاهش نرخ  فرزندآوری به ازای هر زن 

در تاریخ جهان در ایران اتفاق افتاده است!«

فضای مجازی

یک مسئول پلیس فتا ناجا مطرح کرد
ترساندن کاربران؛ شگرد جدید 

کالهبرداران در فضای مجازی
 باشــگاه خبرنگاران جوان   سرهنگ علی 
محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری 
از جرایم ســایبری پلیس فتا ناجا گفت: مجرمان 
سایبری با ارسال پیام های مختلف و تهدیدآمیز 
اقدام به ســرقت اطالعات و به خصوص اطالعات 
بانکی افــراد می کنند. وی افــزود: آن ها اهداف 
ســودجویانه خود را بر پایه تنهایی و ترس، عدم 
اعتماد به نفس و عدم همراهی والدین با فرزندان 
بنا کرده و فرزندان را ترغیب به همکاری می کنند.

رجبی گفت: به لحاظ علمی و عملی، هک کردن 
از طریق شــبکه های اجتماعی فقط در صورتی 
امکان پذیر اســت کــه به روش لینک ارســالی، 
اپلیکیشن و یا اسکریپتی روی گوشی کاربر نصب 
شود تا به وسیله آن دسترسی به اکانت قربانی در 
شبکه های اجتماعی ایجاد شود که در این صورت 
کاربــران اگر برنامه های موردنیاز خود را از طریق 
مارکت های معتبر دریافت کنند، می توانند جلو 

مجرمان را بگیرند.

بهداشت و درمان

پرسشی از رئیس سازمان غذا و دارو
 امسال دارو 

چقدر گران می شود؟
 ایســنا   رئیس ســازمان غذا و دارو گفت: 
میانگیــن افزایش قیمت دارو در ســال جاری 

قطعاً زیر 1۵ درصد برای همه داروهاست.
محمدرضا شانه ساز درباره حذف ارز دولتی برای 
برخی داروها مانند داروهای بدون نسخه، گفت: 
این داروها از گذشته هم زیر پوشش بیمه نبودند 
که قرار باشــد نگرانی از بابت افزایش هزینه ها 
ایجاد کند. پیش از این هم فقط ماده اولیه این 
داروها ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می کرد 
و اجزای دیگر آن شامل بســته بندی و... آزاد 

بوده و یا ارز نیمایی دریافت می کرده است. 
وی افزود:در عین حال به بســته بندی برخی 
داروها نیز از ســال های گذشــته ارز نیمایی 
تعلق می گرفته و فقط ماده مؤثره بوده که ارز 
دولتی دریافت می کرده که امسال ماده مؤثره 
این داروها هــم ارز نیمایی دریافت می کند، 
البته تأثیر چندانی در قیمت تمام شــده این 

داروها ندارد.

رفاه و تأمین اجتماعی

معاون این بنیاد خبر داد
ساخت ۲۰۰ مرکز فرهنگی، مذهبی 

توسط بنیاد برکت
 ایسنا    معاون عمرانی و طرح های زیربنایی بنیاد 
برکت گفت: این بنیاد در سال جاری ۲۰۰ مرکز 
فرهنگی مذهبی را در سراسر کشور به بهره برداری 
می رساند. محمد مهجوری اظهار کرد: بنیاد برکت 
در سال 1۳9۸ نیز در ساخت و تکمیل ۲۰۰ مرکز 
فرهنگی مذهبی مشارکت داشته است. وی با اشاره 
به تعهد بنیاد برکت مبنی بر ساخت هزار و ۵1۰ 
مرکز فرهنگی مذهبی در مناطق محروم و کمتر 
توسعه یافته کشور تصریح کرد: بنیاد برکت برای 
ســاخت این مراکز فرهنگی مذهبی هزار و۵۵۰ 
میلیارد ریال اعتبار پیش بینی و هزینه کرده است.

وی ادامه داد: در سال های گذشته، بنیاد برکت در 
این زمینه فعالیت های گسترده ای داشته است و 
تاکنون قرارداد ساخت هزار و ۵1۰ مرکز فرهنگی 
شامل مسجد، حســینیه، خانه  عالم، دارالقرآن و 
مصال را در مناطق کمتر توسعه یافته  کشور منعقد 
کــرده که از این تعداد، هزار و ۴۰۰ مرکز تا پایان 

امسال به بهره برداری می رسد.

حقوقی و قضایی

در راستای اجرای دستورالعمل های قوه قضائیه
 ۲هزار و 574 زندانی 

جرایم غیرعمد آزاد می شوند
 فارس    در ادامه اجرایی شدن دستورالعمل های 
رئیس قوه قضائیه برای کاهش جمعیت کیفری، 
به خصــوص از میان زندانیان جرایم غیرعمد و 
پــس از تصمیمات به موقع عدلیــه در اعطای 
مرخصــی به بیش از 11۴ هزار زندانی در موج 
اول همه گیری بیماری کرونــا، صبح دیروز با 
همکاری مشــترک ســازمان زندان ها و بنیاد 
مستضعفان، تفاهم نامه ای امضا شد که بر مبنای 
آن ۲هــزار و ۵۷۴ زندانــی جرایم غیر عمد و 

جرایم مالی از زندان آزاد می شوند.
با امضای این تفاهم نامــه، این زندانیان جرایم 
غیرعمد که برای آزادی، نیازمند مســاعدت و 
کمک مالی به میزان کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال 
بودند، با مساعدت بنیاد مستضعفان آزاد شدند 

و به کانون خانواده و جامعه بازگشتند.
بنیاد مســتضعفان بدهی این تعداد زندانی که 
کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال بودند را به مبلغ کل 

۵۰۰ میلیارد ریال پرداخت کرد.

فراسو

برداشت آزاد

 چهارشنبه 25 تیر ۱3۹۹  23 ذی القعد   ه ۱44۱ ۱5 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره ۹2۹4

دستچین

چراحرفحقرابرنمیتابیم؟!
تسنیم: دکتر خلیل محمدزاده، رئیس مرکز تحقیقات سیاست گذاری 
اقتصاد سالمت گفت: بعضی ها در داخل با کج سلیقگی  می گویند: 
»آقا! پیری جمعیت اشکالی ندارد!« چطور اشکالی ندارد؟ چه علتی 
مانع اقدام و عمل شما در اجرای تذکرات علمی و آینده بینانه رهبر 
انقالب شده است؟ چه شده که حرف حق و منطقی را برنمی تابیم و 

برای تحقق آن، برنامه تدوین نمی کنیم؟! 

هزینهنگهداریمعتادان،روزانه۲۰هزارتومان
مهر:حمید جمعه پور، مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی 
ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به اینکه بودجه نگهداری از 
معتادان را چه دستگاهی تأمین می کند، گفت: اعتبار بودجه ای 
نگهداری از معتادان را ستاد مبارزه با مواد مخدر تأمین می کند. 
چون هنوز بودجه 99 ابالغ نشــده سرانه مصوب سال 9۸  برای 

هر فرد ۲۰ هزار تومان است.

کمیسیونویژه»جمعیتوخانواده«چهمیکند؟
تسنیم:امیرحسین بانکی پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
با اشاره به طرح تشکیل کمیســیون ویژه »جمعیت و خانواده« 
گفت: در این کمیسیون گزارش ویژه ای خواهیم داشت که چرا 
1۰ سال پس از ابالغ سیاست های کلی جمعیت، اتفاق مثبتی 
در این حوزه نیفتاده است؟! گیر کار کجا بوده و کدام دستگاه ها 

همراهی نکردند؟

بودجه۲۰۰میلیوندالریصندوقنوآوریکجارفت؟
خانه ملت:علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، 
تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از عملکرد ضعیف صندوق 
نوآوری و شــکوفایی گفت: مجلس دهم، ۲۰۰ میلیون دالر در 
بودجه امسال، اعتبار برای صندوق نوآوری در نظر گرفته که این 
رقم صرفاً برای پژوهش، نوآوری و فناوری بوده ولی این اعتبارات 

صرف خرید ساختمان، زمین و هزینه های جاری شده است.

قرنطینهسؤاالتبازنشدکهبخواهدبستهشود
مهر: ابراهیم خدایی، رئیس ســازمان ســنجش آموزش کشور 
گفت: با توجه به اعالم تعویق زمان آزمون های دکترا و کارشناسی 
ارشد، قرنطینه آزمون ها باز نشده است. در واقع اصالً قرنطینه باز 
نشــد که بخواهد بسته شود و هیچ اعزام سؤالی صورت نگرفت. 
طراحان سؤال حاضر در قرنطینه آزمون ها همه سالم هستند و 

پیش از ورود به قرنطینه تست دادند. 

شایدپزشکانمجبوربهبستنمطبهاشوند
فارس: محمد جهانگیری، معاون فنی نظارت سازمان نظام 
پزشــکی کشــور گفت: دولت در حال تعرفه گذاری ویزیت 
اســت که حدود ۴۰ درصــد با تعرفه واقعــی فاصله دارد. 
جامعه پزشکی تا حدی با این تعرفه گذاری موافقت می کند 
اما اگر این فاصله افزایش یابد، پزشــکان مجبور به بســتن 

مطب ها می شوند.

درباره والدینی که آرزوهای خود را در زندگی فرزندانشان دنبال می کنند

انحرافدرمسیرهدایتتحصیلی
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

 هیالری کلینتون، نامزد نــاکام دموکرات ها در انتخابات 
ریاست جمهوری ســال ۲۰۱۶ اعالم کرد احتمال آن وجود 
دارد که دونالد ترامپ باوجود شکست در انتخابات سوم نوامبر 

۲۰۲۰ نتیجه انتخابات را قبول نکند.

یوســی کوهن، رئیس موســاد گفــت: بازدارندگی رژیم 
صهیونیستی در برابر مقاومت فلسطین به شکل خطرناکی از 
بین رفته است. بهترین راهکار برای بازیابی این بازدارندگی، 
تــرور تمامی رهبران حماس و تخریب خانه های آنان در نوار 

غزه است.

7 کشته و مجروح در درگیری های جمهوری آذربایجان و ارمنستان

روزهایداغ»قرهباغ«
  جهان  وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از درگیری شــدید 
مرزی با ارمنســتان در روز دوشــنبه خبر داد و اعالم کرد دو 
نظامی ارشد این کشور در تیراندازی نیروهای مسلح ارمنستانی 
در منطقه مرزی تووز کشــته شــدند. به گزارش فارس، کریم 
ولی اف، معاون وزیر دفاع آذربایجان به خبرنگاران گفت: در شب 
۱۴ جوالی )دوشنبه شب( درگیری های شدید در منطقه تووز 
ادامه یافت و ما با رقیب در درگیری شدیدی بودیم. حدود ۱۰۰ 
نیروی رقیب شکست خوردند و مقدار قابل توجهی تجهیزات 
نظامــی آن ها از بین رفت. وی در ادامه گفت: ارتش آذربایجان 
هم متحمل خسارت شد و سرلشکر پوالد گاشیموف و سرهنگ 
ایلگار میرزایف طی این نبرد صبحگاهی جان باخته و پنج نفر 
دیگر هم مجروح شدند. گفته می شود ارتش جمهوری آذربایجان 
از پهپاد انتحاری اسرائیلی به نام اسکای استرایکر به طور گسترده 
در این حمله ها اســتفاده کرده اســت. پیش از این هم درباره 
تحرکات رژیم صهیونیســتی در این کشور نگرانی گسترده ای 

ایجاد شده بود.
این درگیری های مرزی که از روز یکشــنبه میان ارمنستان و 
آذربایجان آغاز شده، با کشته شدن چند مقام بلندپایه نظامی 
ابعاد گســترده تری را به خود گرفته است. »استفان دوژاریچ« 
سخنگوی دبیرکل ســازمان ملل دوشنبه شب از ارمنستان و 
جمهوری آذربایجان خواســت درگیری های مرزی را متوقف و 

از اقدام های تحریک آمیز خودداری کنند. وزارت خارجه روسیه 
نیز در واکنش به این درگیری ها نسبت به درگیری تازه نیروهای 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان ابراز نگرانی کرد. بیانیه وزارت 
خارجه روسیه بالفاصله پس از اظهارات »نیُکل پاشینیان« رئیس 
جمهور ارمنستان به میان آمد. پاشینیان در نشست فوق العاده 
دولت این کشــور »الهام علی اف« رئیس جمهور آذربایجان را 
مسئول پیامدهای تنش های مرزی اخیر برشمرد. وی همچنین 
از جانبداری دولت ترکیه از باکو در این مســئله انتقاد کرد. به 
نوشته وبگاه ارمنستانی »آرکا« وزارت خارجه آمریکا هم با صدور 
بیانیه ای تنش مرزی بین ارمنســتان و آذربایجان را محکوم و 
دو طرف را به گفت وگوهای مستقیم دعوت کرد. مجلس عوام 
انگلیس نیز در این زمینه بیشتر با جانبداری از آذربایجان، اقدام 

ارمنستان را برهم زننده ثبات در منطقه ذکر کرده است.
درگیری میان باکــو و ایروان درباره منطقه قــره باغ از فوریه 
۱۹۸۸ و از زمانی که منطقه قره باغ جدایی خود را از آذربایجان 
اعالم کرد، آغاز شده است. در جریان درگیری های مسلحانه از 
سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴، آذربایجان کنترل منطقه قره باغ و هفت 
منطقه اطراف آن را از دست داد. در سال ۱۹۹۲ مذاکراتی برای 
دستیابی به راه حل صلح آمیز درباره این درگیری تحت چارچوب 
گروه مینسک با حضور روسیه، سازمان ملل و فرانسه آغاز شد 

که نتوانست به طور کامل صلح را برقرار کند.

آنگال مرکل: 
اروپا نباید مذاکره با چین را ©

قربانی هنگ کنگ کند
صدراعظم  رویتــرز: 
آلمان اظهار کرد: تصمیم 
چین بر اعمال یک قانون 
جدید امنیت ملی برای 
هنگ کنگ، دلیل متقنی 

برای توقف مذاکره اتحادیه اروپا با دومین اقتصاد 
بزرگ دنیا )چین( نیست.

آنگال مرکل در جریان یک کنفرانس خبری با 
جوزپه کونته، نخســت وزیر ایتالیا گفت: اینکه 
کشــورهای عضــو اتحادیه اروپا ســعی دارند 
سیاســت و پاسخ مشترکی در قبال چین پیدا 
کنند، اهمیت دارد اما دلیل متقنی برای توقف 

گفت وگو با چین نیست.

الوفاء: معاون وزیر خارجه سوریه جواب مکتوب 
رئیس جمهوری این کشور را به نماینده رئیس 

تشکیالت خودگردان فلسطین تحویل داد.
یورونیوز: ۸3 تن از ثروتمندان جهان با انتشار 
نامه ای سرگشاده خطاب به دولت ها، خواستار 
اخذ مالیات بیشتر از آن ها برای تأمین بودجه 
نجات اقتصاد جهان از رکود ناشــی از شــیوع 

ویروس کرونا شدند.

اندیشکده عدالت اجتماعی مطرح کرد
 100هزار انگلیسی©

 اسیر برده داری مدرن
یورونیوز: اندیشکده مرکز عدالت اجتماعی 
اعالم کرد بیش از ۱۰۰ هزار نفر در بریتانیا در 
شرایطی مشابه بردگان مشغول به کار هستند 
که این رقــم ۱۰ برابر بیــش از برآوردهای 
رسمی اســت و با ادامه شیوع ویروس کرونا 
به طور روز افزونی شمار آن ها افزایش خواهد 

یافت.
مطابق گزارش این اندیشکده، افزایش سطح 
فقر و فقدان فرصت های عادالنه، علت اصلی 
افزایش قاچاق انسان و رواج برده داری مدرن 

است.
مرکز عدالت اجتماعی همچنین تصریح کرده 
ســامانه بروکراتیک پیچیــده دولت بریتانیا 
برای بررسی صالحیت افراد مشمول اعطای 
کمک های دولتی، موجب می شود افرادی که 
تحت تأثیر برده داری مدرن قرار دارند، ماه ها 
یا ســال ها در انتظار تصمیم گیری نهادهای 
دولتی باقی بمانند و با طوالنی شــدن روند 
اعطای این کمک ها به ناچار خود را در معرض 

قاچاق دوباره قرار دهند.
دولت بریتانیا گردش مالی شبکه برده داری 
مدرن در این کشور را در سال ۲۰۱۷ حدود 
۴.3 میلیارد پوند برآورد کرده بود. البته این 
برآورد براساس تخمین وجود ۱۰ تا ۱3 هزار 
کارگر گرفتار در سیســتم برده داری مدرن 

صورت گرفته بود.
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 السیسی علیه اخوان المسلمین
حبس ابد برای رهبر 
اخوان المسلمین مصر

الیوم: دادگاه تجدیدنظر مصر حکم حبس ابد 
برای محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین و ۸۷ 
متهم دیگر را تأیید کرد. ۱۶۱ تن دیگر نیز به 
حبس از دو تا ۱5 ســال محکوم شدند. این 
احــکام در زمینه رخداد معروف به »حوادث 
العدوه« که در ۱۴ آگوست ۲۰۱3 اتفاق افتاد، 
صادر شده اســت. اعضای اخوان المسلمین 
متهم به حمله به مرکز پلیس شهر »العدوه« 
و آتش زدن آن هستند. با کودتای ارتش مصر 
به رهبری »عبدالفتاح السیسی« علیه دولت 
»محمد مرسی« در ۱3 خرداد ۱3۹۲، تمامی 
رهبران اخوان المســلمین و شخص مرسی 

بازداشت و روانه زندان شدند. 

طالبان، کرونا، داعش و... یا فساد؛ دشمن افغانستان کیست؟©
بسیاری از ناظران مسائل افغانستان برآنند که نبرد دولت با طالبان، رقابت های داخلی میان 
گروه های دخیل در حکومت، ظهور و قدرت گرفتن مجدد گروه های تروریستی نوظهور 
مانند داعش و جریان هایی که سعودی ها در افغانستان و پاکستان آشکارا سرگرم تمویل و 
احیای آن ها هستند، اغتشاش در جبهه طالبان، نامعلوم بودن سرنوشت صلح، بهداشت و 
اوضاع آشفته بخش درمان درزمینه پیشگیری از بیماری های مسری خطرناک مانند کرونا 
یا بیماری های غیرمسری کشنده همچون فلج کودکان، عدم یکدیگرپذیری اقوام، دخالت 
خارجی و یا مجموعه ای از این ها مشکالت اصلی و امروز مردم افغانستان را شکل می دهند. 
مواردی که ذکر شــد و انبوهی از مشــکالت دیگر که در این لیست نیامد، بی شک جزو 
معضالت امروز افغانستان اند. آشفتگی بخش آموزش، نقش نمایشی زنان در اداره کشور، 
بیکاری، نبود امنیت و عدم کنترل دولت بر بخش عمده کشور و انبوه موارد دیگر را نیز 
می توان به این فهرست افزود. با این همه باید پذیرفت تجمیع این معضالت یک نتیجه 
تأسفبار بزرگ تر را پدیده آورده که همه چیز را در آن سرزمین تحت تأثیر خود قرار داده 

است؛ فساد سیستماتیک!
از سال ها پیش ناتو و کشورهای تمویل کننده دولت کابل نسبت به کمک های ارائه شده 
و نوع هزینه کرد آن ها در افغانستان انتقاد های جدی داشتند. طی دوره هایی پرونده های 
فساد بزرگی نظیر پرونده »کابل بانک« یا ماجرای سربازان و معلمان و کارمندان نامرئی 
و مانند آن به رســانه ها راه یافت. ناتو پس از سال ها در نمونه ای از این پرونده ها دریافت 
هر ماه حقوق انبوهی از سربازانی را به ویژه در مناطق پرخطر جنوبی می پردازد که اصوالً 
وجود خارجی ندارند. گرفت و گیرها بیشتر شد، اما به موازات، پرونده های جدیدی رو شد. 
مثالً سال گذشته ادعا شد بیش از نصف سوختی که تحویل بخش های نظامی می شود، 
 به سرقت رفته است. این فساد به سرعت رویه ای طبیعی شد. به طوری که در همه جا، از 

قوه قضائیه تا آموزش و پرورش و گمرکات و غیره رد پای آن بود.
به تازگی در اوج شــیوع کرونا، پارلمان افغانستان مدعی شد بیش از ۷۰ درصد پول های 
کمک شده و اختصاص یافته برای پیشگیری از کرونا در کشور، دزدیده شده است. همزمان 
رئیس جدید بیمارستان افغان- ژاپن در کابل اعالم کرد ده ها قلم دارو و تجهیزات پزشکی 
با وجود آنکه در انباری پنهانی نگهداری می شــده اند، از این بیمارستان دزدیده و در بازار 
آزاد فروخته شده است. خبری دیگر تأیید می کرد حدود یک میلیارد افغانی )واحد پول 
افغانستان( از بودجه توزیع نان برای شــهروندان نیازمند، در کابل به سرقت رفته است، 
 نیز فاکتوری پیدا شــد که برای بازسازی دیوار ســفارت افغانستان در واشنگتن قریب 
۲ میلیون دالر هزینه پرداخت شــده اســت! کار اما به همین جا ختم نمی شود. روزنامه 
گاردین مستنداتی ارائه داد که آمریکایی ها بخش بزرگی از کمک ها به افغانستان را دوباره 
توسط پیمانکاران دخیل دزدیده اند و روس ها هم مستنداتی درباره دخالت مستقیم سیا و 
ارتش آمریکا در قاچاق گسترده موادمخدر از پایگاه های آمریکا در افغانستان به قلب اروپا 

منتشر کردند.
این مثال ها تمام نمی شوند. تنها خواستم یادآوری کنم اقتصاد افغانستان بر اثر این فساد 
دامنگیر در حال فروپاشی است. تقریباً همه طرف های سیاسی و حتی گروه های دخیل در 
جنگ، در  این منجالب غرق شده اند. تا پای این پول های کثیف و البته کالن از این عرصه 
قطع نشود و این مقوله به سامان نرسد، هر هدف دیگری از آموزش تا کنترل کرونا، صلح 
و مذاکرات بین االفغانی و تا رونق صادرات و احیای اقتصاد در محاق خواهد ماند. اما سؤال 

اساسی این است؛ آیا اراده راستین برای محو فساد و برون رفت از آن باقی مانده است؟

  نمابر تحریریه:     3۷۶۱۰۰۸۷ -3۷۶۸۴۰۰۴  )۰5۱(
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)۰5۱(   3۷۶۲۸۲۰5                                             
                                      فاکس: 3۷۶۱۰۰۸5  )۰5۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
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  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 33۶ 
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عکس نوشت

ماستمالینکن!ماستمالینکن!
عمر چلیک، ســخنگوی حزب عدالت و توسعه حاکم در ترکیه در 
ســخنانی گفت رئیس جمهور فرانسه نمی تواند بر مسئله گورهای 
جمعی کشف شــده در لیبی ســرپوش بگذارد. براساس اطالعات 
رســمی، ۱۱ گور جمعی در شهر ترهونه لیبی کشف شده است که 
بقایای اجســاد صدها زن و مرد و کودک در آن ها دیده می شــود. 
انگشــت های اتهام در این باره به ســمت نیروهای تحت امر خلیفه 

حفتر نشانه رفته است.

 پمپئو دخالت کرد، چین موضع گرفت درگیری ها در فرانسه  اعتراف های تروریست سوری
 آموزش تروریستی 

تحت لیسانس آمریکا!
تظاهرات ضد دولتی 

همزمان با روز ملی!
 کشمکش آمریکا و چین 

در قبال دریای جنوبی

روسیا الیوم: یــک تروریست سوری در 
اعتراف های خود اذعان کرد آموزش های 
تروریست ها با اسلحه های آمریکا و تحت 
نظارت مربیان آمریکایی صورت می گرفته 
است. ســه تروریست زندانی شده اعتراف 
کردنــد از آن هــا در برخــی مأموریت ها 
استفاده می شده و آن ها در این مأموریت ها 
وظیفه داشــتند اطالعاتی درباره برخی 
اهداف روســی و ایرانی جمع آوری کنند. 
پیشــتر نیز خبرهایی مبنی بــر انتقال 
تروریست ها در عراق و ســوریه در زمان 
محاصره آن ها توســط نیروهای مقاومت 

منتشر شده بود.

فراخوان  دنبــال  بــه  اســپوتنیک: 
کنفدراســیون ملی اتحادیــه کارگری، 
دیروز سه شــنبه همزمان بــا روز ملی 
فرانســه، پایتخــت این کشــور صحنه 
برگــزاری تظاهــرات ضــد دولتی بود. 
جنبش اعتراضی جلیقه زردهای فرانسه 
نیز در این تظاهرات شرکت کردند. این 
اعتراض ها در حالی ترتیب داده شد که 
بر اساس محدودیت هایی که به موجب 
شــیوع کرونا در فرانســه اعمال شده، 
برگزاری تجمعاتی با بیش از 5 هزار نفر 

ممنوع است.

ایسنا: ســفارت چین در آمریکا دیروز در 
واکنش به اظهارات پمپئو درباره مناقشــه 
دریای چین جنوبی تأکید کرد: واشــنگتن 
به عمد در حال تحریــف حقایق و قوانین 
بین المللی با اغراق در مســائل و اوضاع در 
منطقه است و تالش می کند رشته ارتباطی 
بین چین و ســایر کشورهای منطقه را پاره 
کند. مایک پمپئو وزیــر خارجه آمریکا در 
دخالتی آشکار، بهره برداری چین از منابع آبی 
و خشکی در جزایر مورد مناقشه دریای چین 
جنوبی را غیرقانونی خوانده و آن را بخشی از 
تالش پکن برای استقرار »امپراتوری دریایی« 

خود ارزیابی کرده است.

زیر آسمان کابل
 محمدحسین جعفریان
کارشناس ارشد مسائل افغانستان

چهره

بدون تیتر

خبر

 انعکاساتاق فکر

خبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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بررسی احتمال حمله یمن به تل آویو

موشک های جدید در دست انصاراهلل
در  یمن  تبلیغات  اداره  معاون  جهان    
از  به گونه جدیدی  اعالم کرد یمن  خبری 
که  کرده  پیدا  بالستیک دست  موشک های 
»در زمان مناسب« رونمایی خواهد شد. به 
گزارش المسیره، سرتیپ »عبداهلل بن عامر« 
در  بزرگ  عملیاتی  برابر  در  امروز  ما  گفت: 
عمق خاک عربستان سعودی قرار گرفتیم. 
بالستیک در عملیات ها  پیشتر یک موشک  
شلیک می کردیم؛ اما امروز چندین موشک 
و پهپاد ]به سمت عربستان[ روانه می کنیم. 
سرتیپ عبداهلل بن عامر در ادامه تأکید کرد:  
جغرافیایی  محدوده های  و  عملیات ها  زمان 

محدود به سر آمده است.
در همین زمینه، روزنامــه »رأی الیوم« در 
مقاله ای بــه تهدیدهای جنبــش انصاراهلل 
درباره حمله به اهدافی در تل آویو پرداخت 
و این پرســش را مطرح کرد که آیا جنبش 
انصــاراهلل موشــک هایی در اختیار دارد که 
قادر اســت به تل آویو برســد؟ نویســنده 
نوشــت: انصاراهلل در مســیر حزب اهلل لبنان 
حرکــت و اغلب تهدید هــای خود را عملی 

می کند. پیشــتر به هدف قرار دادن ریاض، 
جده، خمیس مشــیط و بقیق مرکز صنایع 
نفتی عربســتان تهدید کرده بود که آن را 
عملی کرد و این پایگاه ها را هدف حمله های 
موشــکی و پهپادی دقیق قرار داد و حیرت 
دشمنان و کارشناسان خارجی را برانگیخت. 
رأی الیوم در ادامه نوشت: در خصوص حمله 

انصاراهلل به اهداف اســرائیلی در دوره آینده 
دو احتمــال وجود دارد کــه وقوع آن بعید 
نیست؛ نخست اینکه انصاراهلل بندر ایالت 
واقع در شــمالی ترین نقطه خلیج العقبه را 
هدف حمله موشکی قرار دهد؛ این احتمال 
وجود دارد چرا که بُرد موشک ها و پهپادهای 
این جنبش به بندر ینبع عربستان واقع در 

شمال غربی این کشور می رسد، بندر ایالت 
نیز تنها چند ده کیلومتر از ینبع فاصله دارد 
و در حقیقت در تیررس این موشک هاست. 
دوم: هدف قرار دادن کشتی های اسرائیلی 
در ورودی باب المندب یا جنوب دریای سرخ 
با استفاده از موشک های دریایی یا قایق های 
تندرو »استشهادی«؛ درست همانند اتفاقی 
که برای کشــتی های اماراتی و سعودی رخ 
داد. این روزنامه همچنین نوشــت: جنبش 
انصاراهلل پس از گذشــت نزدیک به ۶ سال 
تجاوزهــای ائتالف عربی و بمبــاران نقاط 
مختلــف یمن، دیگر چیزی برای از دســت 
دادن ندارد و دیگر اهدافی باقی نمانده است 
که اســرائیلی ها در صنعــا و صعده بمباران 
کننــد، بنابراین باید گفت هــر گونه حمله 
موشــکی انصاراهلل به امارات یا فلســطین 
اشغالی با اســتفاده از پهپاد یا موشک های 
بالســتیک طی هفته های آینده بعید نیست 
و چــه بســا جدیدتریــن، خطرناک ترین و 
غافلگیرکننده ترین موارد در جنگ یمن در 

طول ۶ سال باشد.
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 س�ازمان  فن�ی و نگه�داری ح�رم مطه�ر رض�وی در 
نظ�ر دارد عملی�ات طراح�ی ، تهی�ه و تحوی�ل سیس�تم 
اطف�اء حریق اتوماتی�ک و فایرباک�س جهت انبارمرک�زی پارکینگ 
ش�ماره ۴ وانبارپش�تیبانی پارکین�گ ش�ماره ی�ک س�ازمان فن�ی و 
نگه�داری ح�رم مطه�ر رض�وی را از طری�ق مناقص�ه عموم�ی ب�ه 
پیمان�کاران واج�د ش�رایط واگذار نماید ل�ذا متقاضیان م�ی توانند 
ضم�ن   1399/05/0۴ م�ورخ  ش�نبه  روز  اداری  وق�ت  پای�ان  ت�ا 
  http://sem.aqr-harimeharam.org اینترنت�ی  آدرس  ب�ه  مراجع�ه 
)تلفن313052۴3-32257085-051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه 

اقدام نمایند . 

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی حامی گردشگر شرق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 54187 و شناسه ملی 14004842025 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,12,01 و نامه شماره 992,128,2013 مورخ 99,2,24 اداره کل میراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و نامه شماره 3854 مورخ 99,2,6 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

 1 - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله سجادشهر ، خیابان شقایق شمالی]سجاد13-ابن 
مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر  پستی 9187813800  کد  به  شمالی  واحد   ، پنجم  طبقه   ،  44- پالک   ،  2 بزرگمهرشمالی  کوچه  سینا16[، 
مبلغ 51000000 ریال  پرداخت  با  به شماره ملی 2753803374  لو  اسالم  نجاتی  اساسنامه اصالح گردید. 2 - آقای محمدرضا  در 
 151000000 مبلغ  به  ریال   100000000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه  نتیجه  در  گرفت  قرار  شرکت  شرکای  زمره  در  شرکت  صندوق  به 
به شماره ملی  الهام کمیلی  میباشد: خانم  به شرح ذیل  .لیست شرکا  اساسنامه اصالح گردید  و ماده مربوطه در  یافت  افزایش  ریال 
ریال سهم  ملی 0651959810 دارای 10000  به شماره  اسالمی  الشرکه. خانم صالحه  ریال سهم  0941344509 دارای 89990000 
الشرکه. خانم عصمت فنائی گاودار به شماره ملی 0934355517 دارای 10000000 ریال سهم الشرکه. آقای محمدرضا نجاتی اسالم 

لو به شماره ملی 2753803374 دارای 51000000 ریال سهم الشرکه. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )911966(

گزارش

 وطن فروشی حفتر ©
برای رسیدن به دیکتاتوری

اســکای نیوز: به دنبال اعالم ترکیه مبنی 
بر تدارکات برای آغاز عملیات نظامی در شــهر 
راهبردی ســرت که عبدالفتاح سیســی آن را 
»خط قرمز« کشورش خوانده بود، پارلمان شرق 
لیبی وابسته به خلیفه حفتر خواستار مداخله 
نظامی مصر در این کشور شد. در همین حال 
معاون رئیس هیئت سازمان ملل در لیبی نیز 
خواستار ازسرگیری روند سیاسی در این کشور 

جنگ زده شد.

دونالد ترامپ درباره میزان جرم و جنایت در آمریکا:

اینجا از افغانستان هم ناامن تر شده است©
اسپوتنیک: رئیس جمهور آمریکا از اعزام نیروهای فدرال به شهرهای بزرگ و مهم برای 
مقابله با موج گســترده جرایم خشــونت آمیز خبر داده است. او که در کاخ سفید سخن 
می گفت، افزود: ما نمی توانیم اجازه دهیم موارد جرایم خشونت آمیز در آمریکا افزایش یابد. 
تنها در تعطیالت هفته گذشته بر اثر تیراندازی در شیکاگو ۲۲ نفر کشته شده اند. وی اظهار 
کرد: این مسئله اصالً قابل تحمل نیست. این شرایط بدتر از افغانستان است، بدتر از هر 

منطقه جنگی دیگری.

ژاپنی ها نگران از حضور نظامی روسیه©
جهان: مقام های امنیتی ژاپن در یک گزارش امنیتی دفاعی مهم ترین اتفاق ها و محورهای 
نگرانی این کشور را در یک سال گذشته تشریح کردند. محور اصلی این گزارش ارزیابی ها 
از توسعه همکاری نظامی میان روسیه و چین در حوزه دفاعی است. در این گزارش آمده 
است: روسیه در حال به روزرسانی تجهیزات نظامی خود از جمله نیروهای اتمی استراتژیک 
و افزایش فعالیت های نظامی است. به همین خاطر انجام یک بررسی دقیق در خصوص این 
تحوالت الزم و ضروری است.همزمان با اینکه ژاپن تالش می کند قابلیت ها و ظرفیت های 
دفاعی خود را بیش از پیش افزایش دهد، این گزارش بر تهدیدهای بالقوه از سوی چین و 

کره شمالی تأکید می کند.
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