
 

آغازی بر افول تفکرتکفیری
 معارف  کمیته فتوای مجمع تحقیقات اسالمی االزهر فتوای جدید و صریح »االزهر« درباره جایز بودن توسل و شفاعت

در پاسخ به پرسشــی درباره حکم توسل به پیامبر)ص( 
برای برطرف شــدن بیمــاری کرونا گفت: توســل به 
پیامبر)ص( پس از وفات ایشان بنا بر قول جمهور فقهای 

مالکی، شــافعی و متأخران حنفی و نزد حنبلی ها جایز 
است به اینکه شخص بگوید خدایا به حق پیامبرت محمد 
یا به آبروی پیامبرت محمد از تو می خواهم چنین و چنان 

 ............ صفحه 5کنی. االزهر در ادامه پاسخ خود...

12 4 2
پرونده قدس به مناسبت نخستین سالگرد 

درگذشت استاد غالمحسین برزگر

دکتر احمد رهدار در نشست تخصصی علم دینی: قاضی زاده هاشمی در گفت وگو با قدس:

  :jامام سجاد
هـر كه كـرامت و 
بزرگـوارى نفـس 

داشته بـاشـد، دنيـا 
را پست انگـارد. 

تحف العقول، ص 278.
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امیر شعر خراسان
مأموریت ما، به هم زدن 

طبقه بندی فعلی علوم است
شفافیت آرا، قانون تجارت و اعاده اموال 

نامشروع مسئوالن جزو اولویت هاست

 ............ صفحه 6

 عراقچی در سفر به افغانستان با تأکید برتوسعه روابط دوجانبه: 

»فاطمیون« نبود باید درکابل و تهران با داعش می جنگیدیم

قدس چرایی افزایش 
قیمت فوالد و حواشی 
آن را بررسی می کند

انگشت اتهام 
به سمت 

بورس کاال

 سیاست  معــاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان که در رأس یک هیئت سیاسی، 
امنیتی و اقتصادی به کابل سفر کرده، با تنی چند از مقام های این کشور دیدار و گفت وگو 
کرد. مذاکره درباره سند جامع همکاری های راهبردی جمهوری اسالمی ایران و افغانستان 
ازجمله اهداف سفر سید عباس عراقچی به کابل عنوان شده است. چندی پیش نیز محمد 
حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان در رأس هیئتی به ایران سفر و با مقام های 
کشورمان از جمله همتای ایرانی دیدار کرد. اتمر و ظریف همچنین بیانیه ای در ۱5 بند 
صادر کردند. دو طرف ضمن رایزنی درباره مناســبات دوجانبه، توافق کردند سند جامع 

 ............ صفحه 2همکاری های دو کشور حداکثر تا سه ماه آینده نهایی شود...

 اقتصاد   قیمت ورق فوالد پا به پای نرخ ارز 
باال می رود تا تولیدکنندگان خودرو، مسکن و 
لوازم خانگی، در زنجیره بهانه های خویش برای 
گرانی چیزی کم نداشــته باشند. در این میان 
وزارت صمت مدعی اســت هیچ نقش نظارتی 
و تعیین تکلیفی در قیمت زنجیره فوالد ندارد 

وگرنه یکماهه بازار را آرام...

تعداد شهدای 
حمله به یک مراسم عروسی 

دریمن به ۲۵ نفر رسید

کودک کشی 
سعودی به سبک 

صهیونیستی

رئیس اداره 
سرطان وزارت بهداشت 

در گفت وگو با قدس:

امکانات دولتی 
پاسخگوی بیماران 

سرطانی نیست
 ............ صفحه 7 ............ صفحه 8

نگاهی به زوایای پیدا و پنهان 
ترند شدن هشتگ »اعدام نکنید«

داغ 
نکنید!

 ............ صفحه 9

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
پیرمحمد مالزهی

اوایل خرداد ۱395 نارندرا مودی، نخســت وزیر هند در سفر به تهران با مقام های 
کشــورمان دیدار و گفت وگو داشت؛ دیداری که بسیاری از تحلیلگران آن را فصل 
نوینی از روند رو به رشــد همکاری های تهران - دهلی نو در ابعاد مختلف قلمداد 
کردنــد. یکی از توافق های صورت گرفته میان دو طــرف در این دیدارها امضای 

موافقت نامه سه جانبه )با افغانستان( در زمینه...

چرا دولت دهلی برای کم کاری در پروژه چابهار بهانه می آورد؟

رندی هندی

 ............ صفحه 2
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))آگهی مناقصه عمومی خرید اقالم و نهاده های دامی ((

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

موسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی در نظ�ر دارد اقالم و نهاده های دامی جدول زیر را 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید لذا از تامین کنندگان واجد شرایط دعوت 
ب�ه عمل می آید م�دارک زیر را حداکثر تا تاریخ 1399/05/05 در پاکت در بس�ته به آدرس: 

مش�هد- خیابان دانش�گاه 31 )کفائی( پالک 4 ارس�ال نموده و رس�ید دریافت نمایند .

مدارک مورد نیاز ش�رکت در مناقصه: 
واریز معادل پنج درصد حجم ریالی مورد معامله به شماره حساب 3422222311 بانک ملت به نام مؤسسه دامپروری قدس 

رضوی)جهت دریافت شناس�ه پرداخت با داخلی 139 تماس حاصل فرمائید(. 
اصل پیش فاکتور اعالم قیمت با ش�رایط تحویل و پرداخت و اصل برگه آنالیز نهاده ها. 

تصویر کارت ملی اش�خاص و تصویر اظهارنامه ثبت ش�رکت و آخرین آگهی تغییرات ش�رکت.
خرید نهاده ها به ش�رط تخلیه و پس از احراز ش�رایط کیفی و تائید فنی موسس�ه صورت می پذیرد .

مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیش�نهادات مختار اس�ت.
هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باش�د. 

جهت اطالعات بیش�تر با ش�ماره  12-38492710-051 داخلی 125و 124 تماس حاصل فرمائید .

توضیحاتمقدار)تن(نهادهردیفتوضیحاتمقدار)تن(نهادهردیف
وارداتی300دانه کتان8داخلی یا وارداتی3000جو1
داخلی300فول فت سویا9داخلی یا وارداتی3000ذرت دانه ای2
داخلی4000تفاله خشک چغندر10داخلی500تخم پنبه3
داخلی یا وارداتی500دانه کلزا11داخلی یا وارداتی1000کنجاله سویا4
داخلی 300گلوتن ذرت12وارداتی200پودر چربی5
داخلی یا وارداتی1000کنجاله کلزا13طبق فرمول سفارشی120مکمل دامی 6
داخلی4000پرس یونجه خشک14داخلی40000ذرت علوفه ای7

برمبنای مصوبات نود و یکمین اجالس شورای عالی استاندارد مورخ 1373/9/8 ایمنی انواع لوازم و وسایل برقی خانگی مشمول مقررات 
اس��تاندارد اجباری می باش��د. اس��تاندارد ملی ایران به ش��ماره  95-2-1562  تحت عنوان وس��ایل برقی خانگی ومش��ابه– ایمنی – قسمت 
2-95:الزامات ویژه محرک های مخصوص درهای پارکینگ باالرونده س��اختمان مسکونی دریک هزاروصدوهشتادوششمین اجالسیه کمیته 

ملی برق والکترونیک مورد تجدیدنظردوم قرارگرفته است.مراتب جهت اطالع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.
الزامات قانونی:

لذاکلیه تولید کنندگان وواردکنندگان این فرآورده ش��ش ماه ازتاریخ انتش��ارآگهی درروزنامه رس��می مهلت خواهند داش��ت تانسبت به 
رعایت استاندارد مذکوراقدام الزم را به عمل آورند.

واردات فرآورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری پس ازانقضای مهلت مقرربرحسب ضرورت واولویت بایدمنطبق بااستانداردملی 
ویااستانداردهاوضوابط فنی معتبرومورد قبول سازمان باشد.

صادرات فرآورده های مش��مول اجرای اس��تاندارد اجباری منوط به صدورگواهی انطباق براس��اس استانداردتعیین شده توسط کشورهدف 
یااس��تانداردهای بین المللی موردقبول طرفین ویامش��خصات فنی اظهارشده توس��ط مراجع قانونی ویا ذیصالح کشورهدف ویاصدورگواهی 

انطباق توسط سازمان ملی استاندارد ایران خواهدبود.
کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر در مرکز به س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران و در اس��تانها به 

شناسه آگهی915208/ م الف1283
ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند                                                                                                                                  

دفترروابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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99
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اطالعیه
سازمان ملی استاندارد ایران

صنایع ش�هید ستاری در نظر دارد ، اقالم مش��روحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه و عقد قرارداد تامین نماید ، 
متقاضیان می توانند در س��اعات اداری به منظور دریافت برگ ش��رایط و مشخصات مناقصه به آدرس مشروحه ذیل 
مراجعه و پیشنهاد خود را ظرف  مدت حداکثر ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی داخل  صندوق  مناقصه شماره 121 
این صنایع بیندازند ؛ پیش��نهاد های رس��یده در کمیس��یون مناقصه باز و نتیجه آن اعالم خواهد شد .صنایع شهید 

ستاری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهاد ها مختار می باشد و هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود. 
1 – برونسپاری فورج و عملیات حرارتی قطعه آلومینیومی به تعداد 15000 عدد .

2 – برونسپاری فرآیند ماشینکاری قطعه فوالدی به تعداد 25000 عدد .
3 - خرید سنباده چتری p60 به تعداد 200 عدد .

4 – خرید پوسته ساکن ) دایکست ( به تعداد 15000 عدد .
5 – خرید قطعه فوالدی به تعداد 15000 عدد .

6 – خرید کیس کامپوزیتی به تعداد تقریبی 100 عدد .
آدرس: تهران انتهای بزرگرراه شهید بابایی به سمت شرق ؛ جاده پارچین صنایع شهید ستاری.

 تلفن تماس : 41-02135768839     دورنگار : 02136076593
شناسه آگهی 916467/م الف1303
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آگهی مناقصه عمومی - شماره 99/9928  

شرکت 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 کسب 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 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی- نوبت دوم

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 شرکت در فرایند ارجاع کار به میزان 284/572/500 ریال  می باشد. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکی 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��رکت در فرایند ارج��اع کار بصورت وجه نق��د، مبلغ نقدی می بایست بش��ماره حس��اب 
0111112525008 بنام پاالیش��گاه پنجم ش��رکت مجتمع گاز پارس جنوبی بانك ملی ایران ش��عبه عس��لویه واریز و فیش واریزی 

ارائه گردد.

نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار

5،691،450،000 ریال مبلغ برآوردی مناقصه

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

99/07/23 تاریخ گشایش پاکات 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

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

تشکیل کارگروه هنر و معماری در حرم مطهر رضویتشکیل کارگروه هنر و معماری در حرم مطهر رضوی
با حضور جمعی از صاحبنظران صورت گرفتبا حضور جمعی از صاحبنظران صورت گرفت

 ............ صفحه  ............ صفحه 33
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روزنامـه صبـح ایـران 2

واکنش ایران به جنایت جدید ائتالف سعودی در یمن  ایسنا: سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امورخارجه جنایت جدید هواپیماهای نظامی ائتالف به رهبری عربستان سعودی در هدف قرار دادن 
مراسم عروسی در شهرهای الحجه و الجوف یمن که به کشته و زخمی شدن بیش از ۲۵ نفر از زنان و کودکان بی گناه انجامید را به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن ابراز همدردی با 

بازماندگان قربانیان این حمله هوایی اظهار کرد: متأسفانه جنایات جنگی نیروهای نظامی ائتالف در یمن در پناه سکوت و بی تفاوتی جامعه بین الملل ادامه دارد.

 سیاست/ مهدی خالدی  معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه کشورمان که در رأس یک 
هیئت سیاسی، امنیتی و اقتصادی به کابل 
ســفر کرده، با تنی چنــد از مقام های این 
کشــور دیدار و گفت وگو کرد. مذاکره درباره 
سند جامع همکاری های راهبردی جمهوری 
اسالمی ایران و افغانســتان ازجمله اهداف 
سفر ســید عباس عراقچی به کابل عنوان 
شــده است. چندی پیش نیز محمد حنیف 
اتمر، سرپرســت وزارت خارجه افغانســتان 
در رأس هیئتی به ایران ســفر و با مقام های 
کشورمان از جمله همتای ایرانی دیدار کرد. 
اتمر و ظریف همچنین بیانیه ای در ۱۵ بند 
صادر کردند. دو طرف ضمــن رایزنی درباره 
مناسبات دوجانبه، توافق کردند سند جامع 
همکاری های دو کشــور حداکثر تا سه ماه 

آینده نهایی شود.

 حمایت ایران از تالش های صلح »
به رهبری دولت افغانستان

یکی از محورهای برنامه سفر معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه کشــورمان دیدار با رئیس 
شــورای عالی مصالحه  ملی 
افغانســتان بود. عراقچی در 
دیدار عبداهلل عبداهلل که عصر 
قصر سپیدار  در  پنجشــنبه 
کابل صورت گرفت، با تأکید 
بر همگرایی منطقه ای و رشد 
و توســعه  اقتصادی، بر ادامه 
حمایت های جمهوری اسالمی 
ایــران از تالش های صلح در 

افغانستان تأکید کرد.
عراقچی شامگاه چهارشنبه نیز 
با حنیف اتمر، سرپرست وزارت 
امور خارجه افغانستان گفت وگو 
کرد. معاون سیاسی وزارت امور 
خارجه کشورمان در این دیدار بار دیگر حمایت 
ایران از روند صلح با مالکیت و هدایت دولت 
افغانستان و مشارکت همه گروه های سیاسی 
آن کشور را اعالم کرد. در این مالقات، طرفین 
همچنین روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای و 
بین المللی، از جمله مشکالت ایجاد شده در 
اثر بیماری کرونا و همکاری های اقتصادی دو 
و چندجانبه شامل همکاری ها در مورد چابهار 
و مسیرهای ترانزیتی آسیای میانه و مسائل 
مرزی و مشکالت مهاجران افغان مقیم ایران را 
موردبررسی قرار دادند. دوطرف در زمینه نقشه 
راه و تعیین جدول زمانی برای نهایی ســازی 

سند جامع همکاری ها نیز توافق کردند.

فاطمیون ایثار کردند»
عراقچی همچنین عصر پنجشنبه با شرکت 
در همایش »چشــم انداز روابط افغانستان و 
ایران، چالش ها، فرصت ها« که توسط انستیتو 
مطالعات اســتراتژیک افغانستان برگزار شد 
با بیان اینکه در روند صلــح باید گروه های 
مختلف موجود در این کشور از جمله طالبان 
مشارکت کنند، افزود: طالبان یک واقعیت در 
افغانستان است و مذاکرات صلح نیز باید به 
سمتی برود که در چارچوب قانون اساسی و 
دولت این کشور در فضایی همراه با آرامش و 

صلح برگزار شود.
عراقچی با ارائه توضیحاتی درباره سند دفاعی 
و امنیتی دو کشور و با بیان اینکه این سند به 
امضا خواهد رسید، گفت: این سند که بخشی 
از سند جامع بین دو کشور است، صلح بین 
دو کشور را به یک امر دائمی تبدیل خواهد 
کرد و دو کشــور در هیچ گونه ائتالف، اتحاد 
و پیمانی با کشوری سوم علیه کشور طرف 
مقابل شرکت نخواهند کرد. وی خاطرنشان 
کرد: این ســند به معنای حمایت تهران از 
دولت کابل اســت. ما فقط دولت موجود در 
افغانستان را مشروع می دانیم. معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد: ما در 
طول 40 سال گذشــته در کنار افغانستان 
بودیم و افغانستان نیز در کنار ما بوده است و 
اکنون دو کشور به دنبال این هستند که سند 
جامع همکاری  بــا یکدیگر امضا کنند. نگاه 
جمهوری اسالمی ایران به تعمیق همکاری 
اقتصادی با همسایگان است و افغانستان هم 
یکی از کشــورهای خوب و شرکای تجاری 

تهران است.

عراقچــی در پاســخ بــه پرسشــی درباره 
»فاطمیون« هم اظهار کرد: من انتظار داشتم 
از هموطنان خودتان قدردانی کنید، زیرا آن ها 
کسانی هستند که به صورت داوطلبانه در راه 
مبارزه با تروریسم و داعش تالش کردند. ما 
باید این حقیقــت را بپذیریم که اگر با این 
دشــمن تکفیری در سوریه نمی جنگیدیم، 
باید در خیابان های کابــل و تهران با آن ها 
می جنگیدیم. فاطمیون ایثارگری کردند تا 

مردم افغانستان در امنیت زندگی کنند.

در هم تنیدگی روابط دو کشور»
رئیس خبرگــزاری اطلس افغانســتان در 
گفت وگو با قدس اما توســعه هر چه بیشتر 
روابــط میان تهران و کابــل را یک ضرورت 
انکارناپذیر دانسته و می گوید: سفر عراقچی 
که در پی ســفر اتمر به تهران انجام شــد 
می توانــد یک نقطه عطــف در تحوالت دو 
کشور باشد. ســید احمد موسوی مبلغ، در 
مورد فرصت هــای موجــود در این تعامل 
ادامه داد: واقعیت آن اســت که دو کشور در 
جنبه های مختلف به ســبب پیشینه زبانی، 
تاریخی و فرهنگی به یکدیگر وابسته هستند. 
امروز هم این وضعیت وجــود دارد. مثالً در 
بحث اقتصــادی، افغانســتان به عنوان یک 
جامعه مصرف کننده که بخش عمده نیازهای 
خود را از طریــق واردات تأمین می کند به 
کاالهای ایرانی احتیاج دارد. از ســوی دیگر 
مسیر ترانزیتی چابهار به عنوان یک تنفسگاه 
و ممــر حیاتی می توانــد ترانزیت کاالهای 
افغانستانی به جهان خارج را تسهیل کرده و 
همچنین دروازه ورود محصوالت اقتصادی به 
افغانستان باشد. این در حالی است که ایران 
هم به افغانستان به عنوان یک بازار اقتصادی 

بزرگ و در حال شــکوفایی می نگرد که در 
شرایط تحریمی می تواند برای تهران راهگشا 

باشد.
موســوی مبلغ افزود: در حوزه سیاســی و 
امنیتی هم دو کشــور به واسطه مرز طوالنی 
از یکدیگر تأثیرپذیر هستند. همچنین بخش 
بزرگی از مهاجران افغانســتانی سال هاست 
ســاکن ایران هستند و همین سبب در هم 

تنیدگی روابط دو کشور شده است.

 ضرورت اجرایی شدن »
سند همکاری های راهبردی

ســید احمد موســوی مبلغ یک بعد مهم 
دیگر ســفر عراقچی به افغانســتان را بحث 
گفت وگوهای صلح دانســته و گفت: ایران 
به عنوان یک کشور همسایه نقش پررنگی در 
مذاکرات صلح ایفا می کند. وی افزود: باوجود 
تالش آمریکا برای پیش بردن مذاکرات صلح 
بدون حضور کشورهای منطقه به ویژه ایران، 
روســیه و چین، اما دولت کابل به تأثیر این 
حضور واقف است. نکته مهمی که دولتمردان 
کابــل به آن آگاه هســتند نزدیکی دیدگاه 
تهران با آن هــا در مورد صلح افغانســتان 
برخالف نوع رویکرد مقام های ایاالت متحده 
اســت. واشــنگتن مذاکره با طالبــان را در 
راستای منافع خود و با نادیده گرفتن دولت 
پیش می برد اما تهران خواهان مذاکرات بین 
االفغانی با محوریت دولت کابل اســت. این 
موضع ســبب می شود باوجود مخالفت های 
کاخ سفید، کابل روی ایران در مذاکرات صلح 
حســاب ویژه ای باز کند. رئیس خبرگزاری 
اطلس موضوع دیگری که ســفر عراقچی به 
کابــل را مهم می کند بحث اجرایی شــدن 
سند همکاری های راهبردی میان دو طرف 
دانســت. وی تصریح کرد: این ســند جامع 
که شامل همکاری های سیاسی، اقتصادی و 
مرزی می شود از مدت ها پیش مورد گفت وگو 
بوده اما عمالً به دلیل سنگ اندازی طرف های 
خارجی و به ویژه آمریکا به ســمت اجرایی 
شــدن نرفته بود. اینکه واشنگتن از توسعه 
روابط این دو کشور همسایه خشنود نیست 
بر کسی پوشــیده نیست ولی به تازگی بین 
دولت کابل و واشنگتن به واسطه نوع رویکرد 
آمریکا اختالف افتاده و به دلیل از دست رفتن 
اعتماد، دولت راه نجات را در افزایش تعامل با 
همسایگان می بیند. اجرای سند راهبردی به 
نفع هر دو طرف خواهد بود، بنابراین ســند 

راهبردی برای افغانستان یک اولویت است.

عراقچی در سفر به افغانستان با تأکید برتوسعه روابط دوجانبه:

»فاطمیون« نبود باید درکابل و تهران با داعش می جنگیدیم

همه اجناس در این چند ماه چند برابر شده مثل آهن. دولت سر مردم را با کرونا س
گرم کرده. 09350005207

چرا در این شرایط اقتصادی تأمین اجتماعی قوانین راحت تری اجاره نمی کند؟ س
09150005203

به تعویق افتادن کنکورهای ســال ۱۳۹۹ خوبه، اشکال نداره، حتماً مصلحتی س
در کاره. کنکورهای ســال ۱۳۹۹ به آبان موکول بشه شروع کالس ها از ترم بهمن. 

09150003660
ثانیه دزدی بعضی از رانندگان به خصوص موتورســوارها در چهارراه ها منجر به س

تصادفات شدید و مرگ شده و می شود. 09350003571
دســت خدا به همراهت  ای دست سرشار از عاطفه و مهر. دعای همه دردمندان س

بدرقه راهت  ای سینه لبریز از ایمان و یقین. دستت همیشه گرم  ای نگران چشم های 
خسته و بیمار. خدا پشت و پناهت  ای باغبان گل های پژمرده و شاخه های شکسته. 
نسیم رضایت خدا گوارای وجودت  ای جلوه گاه فداکاری و صبر،  ای اسوه نیکوکاری،  

ای پرستار. 09150005200
نمی دونم چرا همش طبری رو یه جورایی مثل کشــمیری، موذی و خطرناک س

می بینم. اونم مدت های مدیدی مورد اعتماد و در موقعیت های حساس بود و عاقبت 
هم پس از انجام دادن اون جنایت بزرگ، تونســت فرار کنه. طبری هم با این نفوذ 
و نوچه و ایادی لواسونی نکنه خدای نکرده از یه سوراخ موشی در بره. از مسئوالن 
خدوم و پاک حفاظت و مراقبان خواهش می کنم بیشتر از این متهم مراقبت کنن تا 

داغی مثل فرار خاوری رو دلمون نمونه. 09150002831
با فرمول های سازمان تأمین اجتماعی در افزایش و همسان سازی حقوق، کسانی س

که حقوق بیشتری می گرفتند و حق بیمه بیشتری می پرداختند متضرر می شوند. 
حقوق ناشــی از مسئولیت و تخصص و پرداختی حق بیمه باالتر در این فرمول ها 

عمالً یعنی کشک؟! 09150004223

چرادولتدهلیبرایکمکاریدرپروژهچابهاربهانهمیآورد؟

رندی هندی©
اوایل خرداد ۱۳۹۵ نارندرا مودی، نخســت وزیر هند در ســفر به تهران با مقام های 
کشورمان دیدار و گفت وگو داشت؛ دیداری که بسیاری از تحلیلگران آن را فصل نوینی 
از روند رو به رشد همکاری های تهران - دهلی نو در ابعاد مختلف قلمداد کردند. یکی 
از توافق های صورت گرفته میان دو طرف در این دیدارها امضای موافقت نامه سه جانبه 
)با افغانستان( در زمینه تأسیس کریدورهای حمل ونقل و ترانزیت از چابهار در سواحل 
مکران تا زاهدان و مرز افغانستان بود. با توجه به اینکه مسیر زمینی هند به افغانستان 
از طریق پاکستان، قابل دسترسی نیست ایران می توانست به عنوان یک مسیر تجاری 
جایگزین مطمئن در اتصال دهلی نو به کابل و آسیای مرکزی در نظر گرفته شود؛ اما 
چند روز پیش بود که روزنامه هندی »هیندو« به نقل از مقام های این کشــور مدعی 
کنار گذاشــته شدن دهلی نو توسط ایران از پروژه ریلی چابهار شد. این رسانه مدعی 
شده پس از چهار سال که هند و ایران توافقی برای احداث خط آهن از بندر چابهار 
تا زاهدان هم راستا با مرز افغانستان امضا کردند، تهران به علت تأخیر طرف هندی در 
تأمین بودجه و آغاز پروژه، تصمیم گرفته ساخت این خط آهن را خودش انجام دهد.

واقعیت آن است که از همان ابتدای آغاز این قرارداد، هندی ها مرکز ثقل فعالیت های 
خود را بیشتر بر توسعه بندر چابهار متمرکز کرده و در توسعه مسیر ریلی کم کاری 
کردند. این مســئله تا جایی پیش رفت که طرف ایرانی بارها نارضایتی خود در این 
زمینه را به اطالع دهلی نو رســاند و در نهایت هم قرار شد قرارگاه خاتم االنبیا برای 
توســعه امور، بخشــی از پروژه را بر عهده بگیرد. حال پرســش این است که علت 

کم کاری هندی ها در اجرای این پروژه چیست؟
به نظر می رسد علت اصلی به تحریم های غرب علیه کشورمان بازمی گردد. دهلی نو برای 
توسعه تجهیزاتی این طرح به فناوری غرب و به ویژه اروپا وابسته است و هرگونه همکاری 
طرف اروپایی با هند بر ســر این موضوع می تواند آن کشــور را در معرض تحریم های 
آمریکایی قرار دهد؛ همین مســئله تأثیر خود را بر پروژه یاد شده گذاشته است. این 
موضوعی است که طرف هند هم به آن اذعان دارد. مقام های هندی روز سه شنبه گفتند 
باوجود بازدید مهندسان بخش خط آهن هند از پروژه چابهار، این کشور هرگز اجرای آن 

را شروع نکرد و دلیل آن نیز نگرانی از تحریم های آمریکا بوده است.
نکته دوم قابل توجه آن است که اگرچه رسانه های هندی تالش دارند این گونه وانمود 
کنند که این تحوالت به دنبال نهایی شدن سند برنامه 2۵ ساله جامع همکاری های 
ایــران و چین صورت گرفته اما این تمام واقعیت نیســت. چین در ادامه همکاری 
راهبردی با پاکستان که در پیگیری پروژه »یک کمربند یک جاده« صورت می گیرد 
در بندر گوادر پاکســتان سرمایه گذاری هنگفتی انجام داده است. پکن با تهران هم 
روابط راهبردی دارد و مسلماً از سرمایه گذاری در بندرهای جنوبی ایران و مرز مکران 

استقبال خواهد کرد. بااین وجود، این دو مسئله منافاتی با هم ندارد.
به نظر می رســد تالش رسانه های هند برای مرتبط کردن مسئله حذف این کشور 
از پروژه ریلی چابهار با موضوع قرارداد راهبردی ایران و چین یک رندی رسانه ای و 
فرافکنی اســت. هند در اجرای این پروژه واقعاً کم کاری داشته است. از سوی دیگر 
دهلی نو در هنگامه تحریم های آمریکا علیه کشورمان یکی از طرف هایی بوده که به 
ساز واشنگتن رقصیده و روابط خود را با تهران به حداقل رسانده و واردات نفت هند از 
ایران نیز به دلیل تحریم های آمریکا اینک به صفر رسیده است. این تبعیت کورکورانه 
هند از آمریکاست که ایران را نگران کرده؛ پس تهران حق دارد بابت کم کاری هند 
در اجرای تعهدش این کشور را زیر فشار قرار داده و در صورت لزوم مجازات کند. در 
نهایت همان گونه که گفته شد دو کشور چین و پاکستان به دلیل رقابت های سیاسی 
که با هند دارند مطمئناً از توســعه روابط تهران و دهلی نو راضی نبوده و از گسست 
همکاری های آن ها راضی خواهند بود. البته توسعه رابطه با دهلی نو در داخل ایران نیز 
مخالفان خاص خود را دارد. ولی در نهایت با وجود همه بدعهدی های طرف هندی ما 
اگر بتوانیم تنوع سرمایه گذاری های خارجی به ویژه در حوزه مکران را حفظ کنیم در 

بلندمدت به نفع منافع ملی ما خواهد بود.

امارات پروازهای خود به ایران را از سر می گیرد©
سیاست: شرکت هواپیمایی امارات متحده عربی اعالم کرد پروازهای خود به چند 
مقصد از جمله تهران را از ســر می گیرد. رســانه های امارات به نقل از شرکت ملی 
هواپیمایی امارات گزارش دادند این شرکت تصمیم گرفته پروازهای خود به تهران را 
از هفدهم جوالی از سر بگیرد. شرکت هواپیمایی امارات عالوه بر تهران، قرار است 
از 2۵ جوالی به »گوانگ ژو« )چین( و یک آگوســت به »آدیس آبابا« پایتخت اتیوپی، 

چهارم آگوست به اسلو پرواز داشته باشد.

 اعتراف آمریکایی ها ©
به برنامه ریزی ترور سردار سلیمانی از مدت ها پیش 

سیاست: بولتون، مشاور سابق امنیت ملی 
کاخ سفید به »فرانس 24« گفت: »من وارد 
جزئیات مربوط به ]ترور سردار[ سلیمانی 
نمی شوم اما وقتی شاهد عملیاتی هستید 
که نتایجی به همراه دارد، اینکه فکر کنید 
دستور این عملیات از چند روز پیش صادر 
شده، اشتباه است. برخی اوقات، برای انجام 
کارها از مدت های طوالنی قبل مقدمه چینی می شود و زمان دقیق اجرا به شرایطی 

بستگی دارد که مربوط به حوادث چند روز پیشتر نیستند«.

 دستگیری تیم تروریستی ©
پیش از اقدام خرابکارانه در شیراز

سیاست: معــاون روابط عمومی سپاه فجر فارس با بیان اینکه دستگیری اعضای 
یک تیم تروریســتی طی عملیات پیچیده اطالعاتــی و امنیتی صورت پذیرفت، 
گفت: این تیم برای انجام عملیات خرابکارانه در سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( 
برنامه ریزی کرده بود که با هوشــیاری نیروهای اطالعاتی و امنیتی سپاه فجر این 

طرح منافقین ناکام ماند. 
یارمحمدی با بیان اینکه اعضای این گروه تروریستی از بدو ورود به استان فارس 
تحت رصد اطالعاتی این ســازمان قرار داشــتند، گفت: تیم تروریستی منافقین 
که با هدف انجام عملیات خرابکارانه ســازماندهی شده بود پیش از انجام هرگونه 
عملیاتی به دســت سربازان گمنام امام زمان)عج( در سازمان اطالعات سپاه فجر 

دستگیر شد.

 پیوست رسانه ای ©
و اختراع دوباره چرخ

خدا می داند این چندمین بار است که درباره 
این موضوع مهم می نویسم و زمان کوتاهی 
پس از آن، دوبــاره نیاز به یادآوری می بینم. 
انگار در این ســرزمین به تک تک آن ها که 
مسئولیتی و تأثیری دارند، هر روز صبح که 
از خواب برمی خیزند، باید دوباره آموزش هایی 
داد و به یادشــان آورد کــه به دنبال اختراع 
چرخ نروند، زیرا این وســیله پیشتر اختراع 
شده و آن ها تنها باید بیاموزند چگونه از آن 
در تســریع کار خویش و مردم بهره ببرند. 
خدا می داند چند بار و توسط چند هزار آدم 
دلسوز بر این مهم تأکید شده که هر تصمیم 
و سیاســت گذاری مهم در مملکت که تأثیر 
عمومی و یا حتی منطقــه ای و محلی دارد، 
نیازمند پیوســت رسانه ای است؛ یعنی شما 
اگر مخاطب دارید بایــد یاد بگیرید چگونه 
بــا مخاطبان خــود روبه رو شــوید و درباره 
آنچه مدنظرتان اســت اطالع رسانی کنید. 
این آمــوزش ابتدایی را همه آن ها که جمع 
شــنونده ای دارند باید بیاموزند. اعم از وزیر، 
مدیرارشــد، وکیل مردم، ســلبریتی فضای 
مجازی، واعظ سرشــناس، روزنامه نگار و یا 
ریش سفید محله و فامیل و... خالصه چهره 
حقیقی یا حقوقی ای هســتند که به نوعی 
در ایــن روزگار مرجعیت دارند. حاال در حد 
یک کالس مدرســه یا تمام مملکت و حتی 
در ســطح بین المللی، این ها باید حرف زدن 
و حرف نزدن را بیاموزنــد. اگر آنچه در این 
مقدمه مطول آمد را بلد باشــیم، می آموزیم 
چه وقت باید حرف بزنیم تا بیشترین تأثیر 
را داشته باشیم و چگونه حرف بزنیم تا خود 
و جامعــه ای که از آن نمایندگی می کنیم را 
متضرر نســازیم. به طور مثــال در ماجرای 
حادثــه هریرود اگر مســئوالن مرتبط یک 
مشــاور و متخصــص رســانه در کنار خود 
داشــتند و به موقع و درســت اطالع رسانی 
می کردند، دچار بسیاری از زیان های بعدی 
ناشی از این بی مباالتی، به ویژه دام هایی که 
رســانه های مخالف برای آن هــا پهن کرده 
بودند، نمی شدند. این یک مثال کوچک در 
یک فاصله زمانی نزدیک بود تا خواننده این 
سطور متوجه رویکرد این نوشته شود، وگر نه 
با تأسف تا دلتان بخواهد از این ناحیه نارسایی 
داشــته ایم و فقط خدا می داند به خاطر این 
ندانم کاری ها در اطالع رسانی به موقع و شفاف 
از دهه ها پیش تاکنون، چقدر این مردم تاوان 
خطای مسئوالنی از این دست را پرداخته اند.

یک نکته مهم را ناگفته نگذارم و آن تأکید بر 
تسری این رفتار هم به مسئوالن و هم به عموم 
کسانی اســت که دستی در فضای مجازی و 
دیگر رسانه ها دارند و به مدد فناوری های روز، 
هرچه بنویسند بیش و کم مخاطبانی دارند. 
باز به همان مثال هریرود بازمی گردم. پس از 
آن واقعه، انبوهی از این بزرگواران، بی آنکه از 
حقیقت ماجرا مطلع باشند شروع به اظهاراتی 
دلسوزانه کردند، اما چون برای دلسوزی شان 
پیوست رســانه ای نداشتند تالششان بیشتر 
به زیان همان قربانیــان هریرود و در نهایت 
مهاجران مظلوم افغانســتانی در این ســوی 
مرز انجامید. آن لشــکر دلسوز حرفش را آن 
موقع زد و رفت. االن به جای 20 نفری که از 
رودخانه گذشته یا نگذشته بودند یک جامعه 
میلیونی شامل بخش عمده مهاجران مشکالت 
پیچیده ای دارند که ناشــی از کج ســلیقگی 
در مصوبات خلق الســاعه و اجرای بی موقع 
مصوبات مطالعه نشده است. در شرایط سخت 
همه گیری کرونا کارت های بانکی بسیاری از 
آن ها مسدود شــده، اصرار بر جلب خیابانی 
مهاجران غیرقانونی افزایش یافته و رفتارهایی 
دیگر که واقعاً بدترین زمان برای اجرای آن ها 
انتخاب شده، حتی اگر درست و کامالً قانونی 
باشند که حتماً هســتند، اما در اینجا دیگر 
خبری از آن لشکر دلسوز نیست. دیگر کسی 
نیست برای این معضل که گریبان صدها هزار 
نفر را گرفته است شعر بسراید و رگ گردنش 
باد کند. عزیزان! در هر ِسمت و مقام و در هر 
سمت و طرفی که هستید، استانداردهایتان 
چندگانه نباشد. گاهی سعی کنیم با نظر به 
رفتارهای پیشینیان، بفهمیم با خودمان چند-

چند هستیم.

اقدام ضد ایرانی دادگاه بحرین ©
به بهانه تحریم

سیاست: »محمد جمال ســلطان« دادستان 
کل بحریــن اعالم کــرد دادگاه عالی جنایی 
این کشور به بهانه دور زدن تحریم، سه تن از 
مسئوالن بانک »المستقبل« و دو بانک ایرانی 
ملی و صادرات را به غرامت مالی درمجموع ۱4 
میلیون دینــار و مصادره مبالغی به ارزش نیم 
میلیون دالر محکوم کرده است. دولت بحرین 
در ســال ۹4 اعالم کرد در حــال اقدام برای 
تعطیل کردن شعبه بانک »المستقبل« در منامه 
اســت. این بانک در سال ۸۳ با سرمایه گذاری 
مشــترک بانک ملی و صــادرات ایران و بانک 
»االهلی یونایتد« بحرین تأسیس شد و با کسب 
مجوز از بانک مرکزی بحرین دفتر مرکزی خود 

را در منامه افتتاح کرد.

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

ما در طول 40 سال 
گذشته در کنار 
افغانستان بودیم و 
افغانستان نیز در 
کنار ما بوده است و 
اکنون دو کشور به 
دنبال این هستند 
که سند جامع 
همکاری  با یکدیگر 
امضا کنند

بــــــــرش

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 پیرمحمد مالزهی، تحلیلگر سیاست خارجی

درصورتادامهشرارت،دستبرترایرانرامیبینیدضرورتمقابلهبایکجانبهگراییآمریکا
 سیاست  رئیس جمهور در گفت وگوی تلفنی 
با رئیس جمهور روسیه، توسعه همکاری های 
دوجانبه و متوازن با مســکو در تمامی سطوح 
سیاســی، اقتصادی، علمی و فرهنگی را مورد 
تأکید قرار داد و از رایزنی ها و مذاکرات مسئوالن 
دو کشور برای اجرایی و عملیاتی شدن توافق ها 

ابراز خرسندی کرد. 
روحانی در ادامه این گفت وگو با اشاره به برگزاری 
نشست مجازی سران سه کشور ایران، روسیه و 
ترکیه بــا هدف برقراری صلح و ثبات و آرامش 
در سوریه، ضرورت ادامه همکاری های سه کشور 
در روند آستانه برای تحقق این هدف به ویژه در 

زمینه مسائل انسانی را ضروری دانست. 
رئیس جمهــور همچنین با اشــاره به اهمیت 
حفظ و اجرای کامل برجام به عنوان یک تعهد 
بین المللی برای طرفین امضاکننده آن، بر مقابله با 
یکجانبه گرایی و اقدام ها و تالش های اخیر آمریکا 
برای مقابله با پایان تحریم های تسلیحاتی ایران 
تأکید کرد. روحانی همچنین با اشاره به وضعیت 
شیوع بیماری کرونا در ایران و دیگر کشورهای 
جهــان و اوج گیری دوباره ایــن ویروس در یک 

ماه گذشته، ضرورت همکاری دو کشور و تبادل 
تجربیات در مقابله با این بیماری را مورد تأکید 
قرار داد. رئیس جمهور روسیه نیز در این گفت وگو 
در تشریح مواضع این کشور در خصوص برجام 
گفت: همچون پنج سال گذشــته از این سند 
بین المللی حمایت می کنیم و بر اجرا و حفظ آن 
اصرار داریم.  والدیمیر پوتین همچنین توسعه 
روابط با ایران در همه زمینه ها را مورد تأکید قرار 
داد و افزود: از همکاری با ایران در زمینه مقابله با 
بیماری کرونا و تبادل تجربیات استقبال می کنیم. 
رئیس جمهور روسیه همچنین در این گفت وگو 
بر تداوم حمایت های این کشور از مواضع ایران در 

مجامع بین المللی تأکید کرد.

 سیاست  سردار سرتیپ ابوالفضل شکارچی، 
ســخنگوی ارشد نیروهای مســلح در پاسخ به 
یاوه گویی هــا و دروغ پردازی هــای رژیم جعلی 
صهیونیســتی مبنی بر بمبــاران و هدف قرار 
دادن محل استقرار مستشاران ایرانی در سوریه، 
اظهار کرد: به دروغ پردازان و خیمه شــب بازان 
صهیونیســت اخطار می کنیم در صورت ادامه 
شرارت، دســت برتر محور مقاومت و جمهوری 
اسالمی ایران را در میدان عمل خواهند دید. وی 
ادامه داد: امپراتوری رسانه ای صهیونیستی غربی، 
اذناب و پادوهای منطقه ای آنان مدتی است برای 
قدرت نمایی پوشالی و نمایش کاذب از توان رژیم 
ضد بشری، اشغالگر و کودک کش صهیونیستی به 
فعالیت مذبوحانه جنگ رسانه ای، عملیات روانی 
و دروغ پردازی متوسل شده اند و این گونه وانمود 
و خبرسازی می کنند که صدها یا هزاران ایرانی 
را تاکنون در ســوریه کشته ایم. سخنگوی ارشد 
نیروهای مســلح گفت: درحالی که در طول ۹ 
سالی که جمهوری اسالمی به صورت کامالً قانونی 
و بنا به درخواست دولت و مردم سوریه با هدف 
کمک مستشاری برای مقابله با تروریست های 

داعشی دســت پرورده آمریکا و اسرائیل حضور 
داشته است، در بمباران های صورت گرفته توسط 
رژیم جنایتکار و تروریست پرور صهیونیستی در 
مجموع هشــت شــهید تقدیم کرده است و به 
همین دلیل اسامی این شهدای واالمقام را اعالم 
کردیم تا دروغ پردازی و کذاب بودن رژیم جعلی 
صهیونیستی بیشتر نمایان شود. سردار شکارچی 
تأکید کرد: محور مقاومت در پاسخ به اقدام بزدالنه 
دشمن در حمله به پایگاه تی فور، پایگاه های رژیم 
جعلی صهیونیستی در بلندی های جوالن اشغالی 
را با ۵0 فروند موشک و راکت هدف قرار داد که 
تعداد زیادی از اشغالگران صهیونیستی کشته و 

مجروح شدند.

 سیاست/ مینا افرازه  با نزدیک شدن مجلس دهم به آخرین 
روزهای کاری خود و کم بودن فرصت رسیدگی به موضوعات و 
طرح های مختلف، بسیاری از آن طرح ها در نوبت بررسی متوقف 
یا مسکوت ماند و برخی از آن ها نیز در مسیر رفت وبرگشت بین 
شورای نگهبان و مجلس برای اصالح ایرادها به نوعی نیمه کاره 
رها شد. بسیاری از منتخبان مجلس یازدهم که برخی از آنان نیز 
نمایندگان دوره قبلی مجلس بودند، بررسی و به جریان انداختن 
دوباره چنین موضوعاتی را ضروری دانستند که در همین زمینه 
می توان به در دستور کار قرار گرفتن و به جریان افتادن مجدد 

طرح شفافیت آرا یا طرح سوت زنی اشاره کرد.
حتی سید مصطفی میرسلیم، نماینده فعلی مردم تهران نیز در 
انتهای مجلس قبل با انتشار پیامی نوشت: اقدام های غیرکارشناسی 
و شتاب زده آخرین روزهای مجلس دهم به دقت رصد شده و پس 
از افتتاح  مجلس یازدهم مجدد بررســی خواهد شد: گسترش 
بی رویه  مناطق آزاد،  حذف صفرها و تغییر نام پول ملی، تشکیل 

مجدد  وزارت بازرگانی برای چراغ سبز دادن به واردات!
البته جدا از پیگیری و توجه شــخصی یــا گروهی تعدادی از 
نمایندگان به طرح های نیمه کاره یا مســکوت مانده، معاونت 
قوانین مجلس نیز با اتمام دوره دهم، به نوعی لیســت طرح و 
لوایح معوق یا طرح و لوایحی که ضرورت پیگیری آن ها وجود 

دارد را به مجلس یازدهم ارائه می دهد.

طرح های مسکوت مانده و اولویت دار دوره پیش در »
دستور کار قرار بگیرند

در همین راســتا، سید احسان قاضی زاده هاشمی در گفت وگو 
با قدس درباره بررســی و در جریــان قرار گرفتن موضوعات و 
طرح های نیمه کاره مانــده مهمی که مجلس یازدهم می تواند 
روی آن ها تمرکز کند، اظهار کرد: طرح شفافیت آرا که در حال 
حاضر در دستور کار مجلس قرارگرفته و در کمیسیون در حال 
بررسی اســت، از جمله موضوعات اساسی است که امیدواریم 

هر چه سریع تر به آن رسیدگی شود و حتماً در دستور بررسی 
صحــن قرار خواهد گرفت. مهم تر از آن این اســت که پس از 
تصویب طرح نیز برای اجرایی شدن و نظارت بر اجرای صحیح 

آن اقدام های الزم صورت گیرد.
نماینده مــردم فریمان در مجلــس در ادامه گفت: همچنین 
طرح های مهم و اولویت داری که در دوره قبلی مجلس مسکوت 
مانده یا از دور بررســی خارج شده باید دوباره در دستور کار قرار 
بگیرند، البته برخی از این طرح ها اعاده های شــورای نگهبان به 
مجلس است. وقتی مصوبه ای از سمت مجلس به شورای نگهبان 
ارسال و پس از بررسی در شورا دوباره اعاده می شود، قطعاً زمینه 
و امکان الزم برای بررسی مجدد آن در کمیسیون های تخصصی 
مجلس وجود خواهد داشت. قاضی زاده هاشمی همچنین افزود: 
از طرح های مهم قبلی عالوه بر طرح شفافیت، بحث قانون تجارت 
است که از شورای نگهبان دوباره به مجلس برگشته و به نظرم 
ضرورت دارد مجلس یازدهم درباره آن نظر و اقدام کارشناســی 
الزم را انجام دهــد. جدا از آن، در طرح اعاده اموال نامشــروع 
مســئوالن نیز بررسی و اعمال برخی مواد مانند ماده 2۹ قانون 
ششــم برنامه توسعه اهمیت دارد که در آن ماده درباره مدیران 
دستگاه های اجرایی بحث شده است. درنهایت، باید درباره برخی 

از طرح ها که مسکوت مانده یک بازنگری مجدد صورت گیرد.

annotation@qudsonline.ir

مشت بـر سندان

محمدحسین جعفریان
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گفت وگو

قاضی زاده هاشمی در گفت وگو با قدس از ضرورت بررسی طرح های ناقص یا مسکوت مانده می گوید
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  ویژ ه برنامه »قرار زیارت« در حرم مطهر رضوی برگزار شد   آستان: همزمان با شام بیست و سوم ذی القعده، روز زیارتی مخصوص امام رضا)ع( ویژه برنامه »قرار زیارت« در حرم مطهر رضوی برگزار 
شد. در این ویژه برنامه که شامگاه روز چهارشنبه با حضور جمعی از زائران و مجاوران در صحن جامع رضوی حرم مطهر علی بن موسی الرضا)ع( برگزار شد، حجت االسالم مروج به ایراد سخنرانی درباره »زیارت از دیدگاه 

اهل بیت)ع(« پرداخت.ذکر مصیبت اهل بیت)ع( توسط مرثیه خوانان و زمزمه زیارت پرفیض جامعه کبیره از دیگر برنامه های ویژه برنامه »قرار زیارت« در حرم مطهر رضوی بود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
گفت و گوی کوتاه  با دکترجواد بهادرخان؛ روان شناسی که خادم امام رضا)ع( است

باب رحمت الهی در حرم امام رضاj باز است©
آستان: سال ها پیش لباس خدمت به 
تن کرده و این لباس را مایه افتخار خود 
می داند. با او که همصحبت می شــویم 
به یــاد آن ســحرگاه پــر از آرامش و 
خاطره انگیز می افتد. ســحرگاه شــب 
بیست و یکم ماه رمضان سال 69. همان 
شــبی که آرزوی به تــن کردن لباس 

خادمی حرم دوست را به روی کاغذ نوشت و پس از مدتی او هم مانند پدر، خادم 
درگاه سلطان خراسان حضرت علی بن موســی الرضا)ع( شد. جواد بهادرخان؛ 
روان شناس و مشاور خانواده سال هاست که مقیم خانه دوست است و به زائران این 
بارگاه نورانی خدمت رسانی می کند. در ادامه گفت وگوی تفصیلی ما با این خادم 

قدیمی بارگاه امام مهربانی ها را می خوانید.

 چند سال است که لباس خادمی امام رضا)ع( را به تن دارید؟  
24 سال است که در این بارگاه نورانی ارائه خدمت می کنم و در بخش کفشداری 

شاخه انبار مشغول خدمت هستم.

پس از این همه ســال آیا خاطره نخستین روز خدمتتان را به خاطر   
دارید؟

بله. من در ســحرگاه شب بیست و یکم رمضان سال 69 برای مشغول شدن به 
خدمت در این بارگاه نورانی تقاضا دادم و نخســتین شب خدمتم نیز مصادف با 
شب بیست و یکم سال 72 بود که برای اولین بار به عنوان خادم در حرم مطهر 

رضوی حاضر شدم.

امام رضا)ع( در زندگی شما چه نقشی داشته است؟  
من به لحاظ اینکه پدرم خادم حضرت بودند از همان ســنین کودکی در زمان 
خدمت همراه ایشان به حرم می آمدم و در سن 6-5 سالگی روی بام حرم بازی 
می کردم. از همان دوران این عشق را داشتم که کاش من هم بتوانم یک روز خادم 
حضرت رضا)ع( بشوم. سرانجام در نیمه شب ماه رمضانی از سحر تا سپیده صبح 
به این فکر می کردم که آیا برای خدمت در آستان قدس تقاضا بدهم یا نه. تا اینکه 
به نتیجه رسیدم که تقاضای خود را به صورت مکتوب بنویسم. در همان نامه هم 

نوشتم که من از کودکی روی بام حرم بازی می کرده ام.

از مرحوم پدر که خادم حرم بودند برایمان بگویید.    
پدرم سال ها از پایین پا برای خدمت به حرم مطهر مشرف می شد و از همان جا 
به حضرت ســام می داد و بعد به محل خدمت خود می رفت. حدود هفت سال 
داشتم، یک روز که همراه پدرم به حرم آمده بودم در همین پایین پا پس از سام 
و زیارت به من گفت: »من هر چه خواستم در زندگی از همین جا گرفتم، تو هم 
هر چه می خواهی بیا از همین جا بگیر«. این حرف پدر را هنوز هم به یاد دارم و 
پس از گذشت سال ها من هم هر وقت به حرم مطهر مشرف می شوم در همین 

نقطه می ایستم و خواسته های خود را از امام رضا)ع( طلب می کنم.
 
از عنایت ها و کرامت های حضرت رضا)ع( که تاکنون شامل حالتان   

شده، بگویید.
در طول این سال ها کرامت های بسیاری را در حرم مشاهده کردم. دو خاطره دیگر 
هم دارم که فکر می کنم عنایت حضرت رضا)ع( به من بوده است. من همیشه به 

طور معمول از کفشداری 15 وارد می شوم. 
یک روز پس از اتمام کار روزانه در دفترم به طور غیرمعمول به دلم افتاد به حرم 
بروم، آن روز بر خاف تشرف های دیگر از رواق امام خمینی)ره( وارد شدم، پس 
از زیارت که تقریباً 20دقیقه طول کشــید در حال برگشتن بودم که دیدم یک 
آقایی به ســرعت پشت ســر من می آید. آن آقا یک مشکل خانوادگی داشت و 
می خواست این مشکل را با یک مشاور در میان بگذارد. از او پرسیدم چه کسی 
من را به شما معرفی کرده است. گفت: از یک خادم خواستم یک مشاور به من 
معرفی کند او شما را نشان داد و گفت همین آقایی که در حال بیرون رفتن است 
مشاور خانواده است. در آن لحظه خیلی خوشحال شدم احساس کردم که امام 
رضا)ع( مأموریت راهنمایی این آقا را به من واگذار کرده است.خاطره دیگر اینکه 

یک روز صبح جمعه بود.
 باز هم به صورت غیرمعمول از در دیگری وارد حرم شــدم. در آنجا خانمی که 
گویا من را در تلویزیون دیده بود، صدایم زد و گفت: شما آقای بهادرخان، مشاور 
خانواده نیستید؟ گفتم بله. او هم یک مشکل خانوادگی داشت و گناهی را مرتکب 
شده بود. شب جمعه را برای توبه در حرم مانده بود. می گفت االن داشتم از حرم 
بیرون می رفتم. آخر دیگر ناامید شده بودم تا اینکه امام رضا)ع( شما را سر راهم 
قرار داد. سعی کردم او را راهنمایی کنم و آن زن با خوشحالی از حرم بیرون رفت. 
در حالی که ناامید شــده بود. امام رضا)ع( در همه حال به زائرانش عنایت دارند. 
حاال من نه، یک مشــاور دیگر مهم این بود که امام رضا)ع( یکی را مأمور کرده 

بود که این خانم را راهنمایی کند. واقعاً اینجا باب رحمت و کرامت الهی است.

 امام رضا)ع( در زمینه موفقیت شغلی چقدر به شما کمک کرده است؟  
خیلی. من مرتب از آقا اســتمداد می گیرم. من همیشه به آقا عرض می کنم آقا 
جان این دفتر کار من، این تخصصی که دارم و خانواده ام و هر چه دارم متعلق به 
شماست. من زندگی و کارم را بیمه شما می کنم. آقا هم همیشه به من عنایت 

ویژه ای داشته است و لطف و عنایت ایشان همیشه با من بوده است.
 

حرم  معماری  و  هنر  کارگروه  آستان   
چارچوب  ایجاد  هدف  با  رضوی  مطهر 
منظم و منسجم برای بهره گیری مطلوب 
از ظرفیت های هنری حرم مطهر رضوی 
تشکیل شد.محمدمهدی برادران؛ مدیرعالی 
حرم مطهر رضوی در نخستین نشست این 
هنری  امور  معاون  حضور  با  که  کارگروه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، مدیر کل 
و  فرهنگ  وزارت  تجسمی  هنرهای  دفتر 
ارشاد اسامی، رئیس دانشکده صدا و سیما 
و برخی از هنرمندان و صاحبنظران عرصه 
هنر در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار 
کرد: هنر جایگاه و اعتبار ویژه ای در حرم 
مطهر رضوی دارد و از این مکان مقدس 
به عنوان فاخرترین، باشکوه ترین و زیباترین 
فضای  زیارتی یاد می شود.وی با تأکید بر 
اینکه باید برای بهره گیری از ظرفیت های 
چارچوب  یک  رضوی  مطهر  حرم  هنری 
ایجاد  منسجم  و  مدون  منظم،  مرتب، 
براساس  باید  چارچوب  این  افزود:  کنیم، 
دستورالعمل ها، قواعد و ضوابط مورد نیاز 
شکل بگیرد تا بتوانیم با دعوت از خبرگان 
هنری کشور، از ظرفیت ها و توانمند های 

حرم  زیباسازی  راستای  در  آن ها  هنری 
رضوی به نحو احسن استفاده کنیم.

 ضرورت تشکیل شورای عالی»
 هنر و معماری در حرم مطهر

مدیر عالی حرم مطهر رضوی بر ضرورت 
تشکیل شــورای عالی هنر و معماری در 
حرم مطهــر رضوی و اختصاص دبیرخانه 
برای پیگیری منظــم فعالیت های هنری 
تأکیــد کــرد و گفــت: این شــورا باید 

تصمیم های خود را از طریق خرد جمعی، 
کارشناســانه و به دور از هر نوع ســلیقه 
شخصی و در شأن حضرت رضا)ع( اتخاذ 
کند.برادران با بیان اینکه وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامی باید با هم نظری و همگرایی 
پل ارتباطی بین آســتان قدس رضوی و 
هنرمندان برجسته کشور باشد، افزود: این 
برقراری ارتباط بدون شک در عرصه هنری 
می تواند به آســتان قدس رضوی کمک 
شــایانی کند.وی خاطرنشان کرد: آستان 

قدس رضوی با تشــکیل ایــن کارگروه 
به دنبال رفع نازیبایی هاســت تا شرایط 
زیارتی تــوأم با آرامش بصری برای زائران 
حضــرت رضا)ع( فراهم شــود.مدیرعالی 
حرم مطهر رضوی ترکیب کارگروه هنر و 
معماری حرم مطهر رضوی را متشکل از 
چهار عضــو حقوقی و چهار عضو حقیقی 
بیان و اضافه کرد: اعضای این کارگروه از 
مدیران و نخبگان درجه یک هنری کشور 
انتخاب خواهند شد و امیدواریم در قالب 

این کارگروه بســتر حضور 
نخبــگان هنــری در حرم 
شود.گفتنی  فراهم  رضوی 
اســت در ادامه این نشست 
ســایر اعضای این کارگروه 
به بیــان دیــدگاه، نظرات 
و پیشــنهادهای خــود در 
خصوص ظرفیت های هنری 
آستان قدس رضوی، دیدگاه 
این آستان مقدس نسبت به 
هنر و چگونگی بهره گیری 
از ظرفیت های هنری حرم 

مطهر رضوی پرداختند.

آستان قدس 
رضوی با تشکیل 

این کارگروه 
به دنبال رفع 

نازیبایی هاست تا 
شرایط زیارتی توأم 

با آرامش بصری 
برای زائران حضرت 
رضا)ع( فراهم شود

بــــــــرش

با حضور جمعی از صاحبنظران صورت گرفت   

 توزیع ماسک©تشکیل کارگروه هنر و معماری در حرم مطهر رضوی
  در »چهارشنبه های

امام رضایی« آمل 
آســتان: به همــت خادمیــاران رضوی 
کانــون مرکزی شهرســتان آمــل، طرح 
»چهارشــنبه های رضوی« همزمــان با روز 
زیارتــی امام رضــا)ع( مقارن بــا روز 2۳ 
ذی القعده با توزیع ماسک رایگان برگزار شد.

خادمیــاران رضوی آملــی در قالب طرح 
چهارشــنبه های رضــوی، بــه نــام نامی 
ولینعمتشــان حضــرت علی بن موســی 
الرضا)ع( بین تاکسیرانان، اصناف، بازاریان و 

شهروندان ماسک رایگان توزیع کردند.
این عمل خداپسندانه به منظور جلوگیری 
از شــیوع بیماری منحوس کرونا و با هدف 
کمک به سامت شــهروندان با شعار »من 
ماســک می زنم برای دفاع از سامت تو و 
تو ماسک می زنی برای دفاع از سامت من 
و دیگران« با حضــور خادمیاران رضوی در 

شهرستان آمل برگزار شد. 

اجرای پویش »آقا حساب ©
کردند« در خراسان جنوبی 

آســتان: دبیر کانون های خدمت رضوی 
خراسان جنوبی گفت: با هدف دست گیری 
و حمایت از اقشار کم برخوردار، پویش »آقا 
حساب کردند« در قالب پرداخت هزینه های 
اســتان  بی بضاعت  بیماران  بیمارســتانی 

خراسان جنوبی در حال اجراست.
محمدعلی ابراهیمی در نشست هماهنگی 
توزیع کمک های مؤمنانه اظهار کرد: در گام 
نخست رزمایش کمک مؤمنانه با همکاری 
 آســتان قدس رضــوی و خیــران توزیع 
5 هزار بسته معیشتی بین محرومان و اقشار 
آســیب دیده از کرونا در خراســان جنوبی 
برنامه ریزی شد که خوشبختانه با حمایت 
خیران تاکنون 7 هزار و 200 بسته معیشتی 

در مناطق مختلف استان توزیع شده است.
وی با بیان اینکه هر کدام از این بسته های 
معیشــتی حداقل 200 هزار تومان ارزش 
دارد، افزود: همچنین توزیع رایگان نان و 
700 گوسفند قربانی و توزیع گوشت بین 
خانواده های نیازمند در بیشتر شهرستان ها 
انجام شــده اســت.ابراهیمی با اشاره به 
اینکه به  مناســبت والدت امام رضا)ع( و 
دهــه کرامت، اجرای پویش »آقا حســاب 
کردند« در اســتان آغاز شده است، گفت: 
دست گیری و حمایت از اقشار کم برخوردار 
بیمارستانی  پرداخت هزینه های  قالب  در 
بیماران بی بضاعت در حال اجراست.دبیر 
کانون های خدمت رضوی خراسان جنوبی 
به برگزاری طرح »نســیم مهر رضوی« در 
استان اشاره و بیان کرد: در قالب این طرح 
از کادر پزشکی و اجرایی بیمارستان های 
مرتبط با کرونا در خراسان جنوبی قدردانی 

شد.
وی خاطرنشــان کــرد: تعــداد 90 کانون 
محلــه ای و 25 کانون تخصصی خادمیاری 
رضوی در خراســان جنوبی بــا محوریت 
مساجد و با همکاری سایر سازمان ها در گام 
دوم رزمایش کمــک مؤمنانه برای افزایش 
روند خدمت رسانی  و رسیدگی  به نیازمندان 

پای کار می آیند.

سرزمین آفتاب

گفت وگو

 شنبه 28 تیر 1399  26 ذی القعد   ه 1441 18 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9296

 آستان    نشست »شورای عالی مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل آستان قدس رضوی« با محوریت مدیریت متمرکز و 
یکپارچه سازی سایر بخش های این آستان مقدس برای مقابله 
با بحران کرونا برگزار شد.محمد قاسمی زهان، مدیر بحران و 
پدافند غیرعامل آستان قدس رضوی صبح پنجشنبه 26 تیرماه 
در این جلسه که با حضور اعضای ستاد پیشگیری و مقابله با 
بحران کرونا این آستان مقدس، در سالن شورای مدیران سازمان 
بهداشتی جزو  نکات  رعایت  اظهار کرد:  برگزار شد،  مرکزی 
اولویت های آستان قدس رضوی است و ابتای حتی یک نفر از 
خدام، کارکنان و زائران به ویروس کرونا غیر قابل  قبول است.

وی ادامه داد: شورای عالی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
در این جلسه، برای ارتقای سطح کیفی اجرای پروتکل های 
بهداشتی در آستان قدس رضوی، بررسی سند راهبردی پدافند 
زیستی کشور در حوزه انسان، بررسی و تحلیل وضعیت موجود 
و گزارش اقدام های انجام شده و پیشنهادی اعضای جلسه، ارائه 
و بررسی مصوبه اباغی مدیر کمیته فضاهای زیارتی ستاد ملی 

مدیریت کرونا، بررسی و اخذ تصمیم های الزم در خصوص 
اقدام های عاجل به  منظور مدیریت بیماری کرونا را در دستور 

کار قرار می دهد.
مدیر بحران و پدافند غیرعامل آستان قدس رضوی در ادامه به 
برخی از اقدام های بخش های مختلف آستان قدس رضوی در 
دوران شــیوع ویروس کرونا اشاره و سپس به تحلیل وضعیت 
موجود پرداخت و افزود: اقدام های بسیار خوبی از جمله تشکیل 

قرارگاه بهداشتی، تولید محتوای رسانه ای مناسب، ضدعفونی 
اماکن متبرکه، توزیع ماســک، خدمات بهداشتی و درمانی و... 
از ســوی بخش های زیرمجموعه آستان قدس رضوی در این 

شرایط بحرانی صورت گرفته است.
قاسمی زهان افزود: ساختار پیشنهادی برای ستاد پیشگیری و 
مقابله با بحران کرونا، تعیین مأموریت های ویژه در حرم مطهر 
رضوی برای هر ســازمان و تعیین مسئولیت اختصاصی برای 
بخش های زیرمجموعه آستان قدس رضوی از دیگر مسائلی بود 
که در این نشســت مطرح شد و در ادامه اعضای این ستاد به 
بیان دیدگاه و پیشنهادهای خود پرداختند.گفتنی است در این 
جلسه، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی، معاون سرمایه انسانی، 
مدیرعامل مؤسسه درمانی دارالشفا)ع(، رئیس بنیاد بهره وری 
موقوفات و مدیر مرکز جامع مشــاوره، رشــد و توانمندسازی 
آســتان قدس رضوی به  صورت اجمالی به ارائه گزارشــی در 
خصوص مجموعه اقدام های صورت گرفته از ســوی نهاد خود 
در راستای پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا پرداختند.

آستان: به همت معاونت سرمایه انسانی آستان قدس رضوی، 
نخســتین دوره کانون ارزیابی مدیران، با هدف استقرار نظام 
شایســتگي محور در مدیریت منابع انساني در حال برگزاری 
است.نخســتین دوره کانــون ارزیابی مدیران آســتان قدس 
رضوی، در راســتای طراحی مسیر شغلی، ارزیابی توانمندی 
مدیریتی افراد برای ارتقا، تعیین و تشخیص نیازهای افراد برای 
پرورش و توسعه شایستگی ها، استعدادیابی و جانشین پروری 
و در نهایت شناسایی شایستگی های مدیران از سوی معاونت 
سرمایه انسانی آســتان قدس رضوی در حال برگزاری است.

در ایــن دوره از کانون ارزیابی، تعــداد 108 نفر از مدیران و 
سرپرستان مختلف از حوزه های اداری، مالی، آمار و اطاعات، 
حســابداری، بودجه، توسعه فناوری، اماک و اراضی مشهد و 
شهرستان ها، ارتباطات، محرومیت زدایی، فناوری اطاعات و 
فضای مجازی، شبکه و امنیت اطاعات، عمران و اراضی، امور 
مجامع، مجموعه اماکن متبرکه رضوی و... طی 9 روز حضور 
توســط متخصصان ارزیابی حرفه ای، با بهره گیری از ابزارها و 
تمرین های متنوع، معتبر و علمی مورد ارزیابی و شناســایی 
قرار می گیرند.در نخستین دوره کانون ارزیابی مدیران آستان 

قدس رضوی، مدیران در قالــب گروه های 12 نفره و در یک 
برنامــه یکروزه به صورت مصاحبه های دونفره، بحث و تمرین 
کار گروهی، شناســایی اطاعات و قدرت تصمیم گیری و در 
قالب آزمون های شناختی، تعاملی و رفتاری، شرکت می کنند و 
در پایان، استعدادهای مدیریتی و نیازمندی های آموزشی آن ها 
مورد ســنجش قرار گرفته و قابلیت های فردی و مدیریتی در 

کارکنان مستعد شناسایی می شود.
دکتر موسی مهدوی؛ معاون سرمایه انسانی آستان قدس رضوی 

از نخستین دوره کانون ارزیابی مدیران  بازدیدکرد. 

نشست »شورای عالی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل« برگزار شد

نخستین دوره کانون ارزیابی مدیران آستان قدس رضوی در حال برگزاری است

با محوریت مقابله با کرونا

به همت معاونت سرمایه انسانی آستان قدس رضوی

خبر

خبر

شناس���نامه )برگ س���بز و کارت پالک( نوع کامیونت 
ون سیس���تم زامی���اد تی���پ Z24Nt م���دل 1396 ب���ه 
ش���ماره موت���ور Z24751431Z ب���ه ش���ماره شاس���ی 
پ���الک ش���ماره  ب���ه   NAZPL140TH0486163

 228م14-ای���ران95 بن���ام حبیب���ه زردکوه���ی  مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد ,ع
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9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی پراید مدل 1382 رنگ س���فید به 
ش���ماره انتظامی 231ص93 ایران 36  شماره موتور 
00503410 و ش���ماره شاس���ی S1412282976616 به 
مالکی���ت رضا محمدآبادی مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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م��دل   S5 ج��ک  خ��ودرو س��واری  ب��رگ س��بز  
1395 رن��گ س��فید روغن��ی به ش��ماره موتور 
شاس��ی  ش��ماره  و   HFC4GA31DG3004418
NAKSH7315GB116755 به ش��ماره انتظامی 329 
ص 76 ای��ران 36 ب��ه مالکی��ت مرتض��ی محمدخواه 

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

مف
ی 

گه
آ

اص���ل ب���رگ ق���رار داد ش���ماره7902 مورخه 
آبادان���ی  ش���رکت  از  ص���ادره   1378/6/9
مسکن الهیه خراس���ان بنام اینجانب ابوذر 
زحمتکش مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد ,ع
99
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9
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دانش�گاه فردوسی مشهد در نظر دارد مناقصه عمومی خرید س�رور مركز آموزشهای الكترونیكی 
دانش�گاه فردوسی مشهد را از طریق س�امانه تداركات الكترونیكی دولت )شماره فراخوان سامانه ستاد: 
2099091579000014(  برگ�زار نمای�د. كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه 
پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراح�ل ثبت نام در س�ایت مذكور و دریافت گواه�ی امضای الكترونیكی را جهت ش�ركت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/04/25 می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز چهارشنبه 1399/05/01

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 11 روز یكشنبه تاریخ 1399/05/12
زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 12 روز یكشنبه تاریخ 1399/05/12

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه 
پاكت های

و                                                      مرك�زی  س�ازمان  مش�هد،  فردوس�ی  دانش�گاه  پردی�س  آزادی،  می�دان  مش�هد،  آدرس:  ال�ف: 
تلفن 051-38802265

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مركز تماس: 41934 – 021   دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور مركز آموزشهای الكترونیكی
 دانشگاه فردوسی مشهد- نوبت اول
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مبلغ برآوردموضوع مناقصهمناقصه شماره
 به ریال

شماره فراخوان
سامانه ستاد

5،380،000،0002099003374000016انجام خدمات مالی شهرستانهای استان خراسان رضوی99/9 نوبت اول

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی كیفی یک مرحله ای

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی )فشرده( ذیل را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت طبق شرایط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذکور برگزار نماید.

الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل 

اسناد از سایر محل ها امکان پذیر نخواهد بود.
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به اطالع می رس�اند س�ازمان همیاری ش�هرداریهای استان خراس�ان رضوی در نظر دارد نسبت 
ب�ه واگ�ذاری عملی�ات خرید، بارگیری، حم�ل و تخلیه 2000 ع�دد دیوار خود ایس�تای بتنی از طریق 
مناقصه عمومی یک مرحله ای مطابق جزئیات مندرج در اس�ناد مناقصه، با بهره گیری از سامانه تداركات 
الكترونیكی دولت) setadiran.ir( و با شماره مناقصه سیستمی 2099091158000005به صورت الكترونیكی 

اقدام نماید.
زمان انتشار در سایت:1399/04/28         

مهلت دریافت اسناد: از1399/04/29  ساعت:08:00      
مهلت ارسال پاكت های پیشنهاد: 1399/05/09 ساعت:08:00

زمان بازگشایی:1399/05/11 ساعت:09:00      زمان اعتبار پیشنهاد:1399/06/11 ساعت 08:00
ضمنا موارد ذیل الزامی است:

برگزاری مناقصه صرفًا از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت انجام می شود و كلیه مراحل فرآیند 
مناقص�ه ش�امل خرید و دریافت اس�ناد مناقص�ه، )در صورت وج�ود هزینه مربوط�ه( پرداخت تضمین 
ش�ركت در مناقصه)ودیعه(، ارس�ال پیش�نهاد قیمت و اطالع از برنده بودن مناقصه گران محترم از این 

طریق امكان پذیر میباشد.

آگهی مناقصه  خرید شماره 2099091158000005

/ع
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7

آس�تان ق�دس رض�وی در نظ�ر دارد ظروف ف�وم برنج تک 
پرس�ی و دوپرس�ی یكبار مورد نیاز خ�ود را از طریق مناقصه 
عموم�ی خریداری نمای�د، لذا متقاضیان محترم جهت مش�اهده ش�رایط 
 http://dev.razavi.ir مناقصه و دریافت اس�ناد مربوطه می توانند به نش�انی
 بخ�ش مناقص�ات مراجع�ه و حداكث�ر ت�ا س�اعت 13:30 روز ش�نبه مورخ 
1399/05/04 نسبت به تحویل پیشنهادات تكمیل شده، نمونه ها و مدارک 
مطابق شرایط اعالم شده اقدام نمایید، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها
 بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. شماره های تماس 32001113-051 و 

051-32001039
 

»مناقصه عمومی خرید ظروف فوم برنج تک پرسی و دو پرسی«
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99
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4

به اس�تناد رونوش�ت سند ش�ماره 10562 مورخ 98/9/3 با شناسه 
س�ند 139811455158000031 دفتر اسناد رسمی 56 تیاب خانم 
آمن�ه مالحی فرزند اله داد تمامی ش�ش دانگ س�هام خ�ود در مالكیت 
لنج باری به ش�ماره ثب�ت 11929- بندرعباس را به خانم ها كنیز مالحی 
كالهی فرزند عباس و گلبهار مالحی فرزند دوش�نبه )هر كدام نسبت به 3 

دانگ( انتقال قطع ی داده است.
مراتب به استناد ماده 25 قانون دریا یی ا یران آگهی می گردد.

شناسه آگهی891661/ م الف 970

» آگهی«
سازمان بنادر و دریانوردی

© 
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 کتاب »علم دینی« در مشهد رونمایی شد اندیشه: دوره چهار جلدی کتاب »علم دینی؛ از چیستی تا چگونگی« اثر حجت االسالم والمسلمین محمد حسن وکیلی با حضور حجت االسالم سید محسن دعایی، مدیر 
مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم در مشهد رونمایی شد. تعریف »دین«، »علم« و »علم دینی« بر اساس منطق تولید تعاریف اعتباری، تبیین روش صحیح در کشف قلمرو دین، بررسی مدعای طب اسالمی، 

پاسخ به شبهات مربوط به علم دینی، الزامات فقهی و اصولی تولید علم دینی و بررسی مراحل قدم به قدم )الگوریتم( برای تولید مدل علم دینی اصلی ترین محورهای این کتاب هستند.

نوآوری کتاب »علم دینی؛ از چیستی تا چگونگی« چیست؟©
اندیشه: آیــت اهلل علی اکبر رشاد، رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران و رئیس 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی که در نشست تخصصی علم دینی به منظور رونمایی از 
مجموعه کتاب های »علم دینی؛ از چیستی تا چگونگی« نوشته حجت االسالم محمدحسن 
وکیلی به صورت ویدئو کنفرانس حضور یافته بود، اظهار کرد: آن چیزی که در کتاب »علم 
دینی؛ از چیستی تا چگونگی« به عنوان یکی از وجوه تمایز و نوآوری ها محسوب می شود 

این است که قلمرو دین در مسئله علم دینی را نه حداقلی و نه حداکثری می داند.
رئیس شــورای حوزه های علمیه اســتان تهران افزود: بعضی از متفکران معتقد به قلمرو 
حداقلی دین هســتند، مانند جریان های روشنفکری و برخی معتقد به قلمرو حداکثری 
دین هستند که این نیز طیف های مختلفی دارد و آن چیزی که در کتاب به عنوان یکی از 
وجوه تمایز و نوآوری ها محسوب می شود این است که قلمرو دین را در مسئله علم دینی 
نه حداقلی می دانیم و نه حداکثری؛ اساســاً تعیین و کشف قلمرو دین وظیفه یک برهان 
کالمی خارجی نیست، وظیفه یک فقیه و محدث است که سیر کند تا بفهمد چه مقدار از 

منابع معرفتی ما نیازهایمان را پوشش می دهد و آن به عنوان قلمرو دین تعیین می شود.
وی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که جای طرح و تبیین دارد پرسش هایی است که بنده از 
آن ها به مباحث پیشاپیش انگاره تعبیر می کنم؛ یک سلسله مباحث و عناصری که از آن ها به 
عنوان مبادی علم تعبیر می کنیم و بخش عمده فلسفه هر علمی را مبادی تشکیل می دهد.

آیت اهلل رشاد افزود: پیش از مبادی، چهار پرسش باید پاسخ یافته باشد که عبارت اند از امکان 
علم دینی، روایه علم دینی، سودمندی علم دینی و بایستگی علم دینی که اگر پاسخ مثبت 
پیدا کنند سخن گفتن از علم دینی روا می شود، اما اگر به این پرسش ها پاسخ منفی بدهیم، 

دیگر نوبت به بحث از علم دینی نخواهیم یافت.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ادامه داد: یکی از خطاهایی که اصحاب معرفت 
در مباحث فلسفه های مضاف مرتکب می شوند این است که این چهار پرسش را در زمره 
مبادی علم تلقی می کنند، کما اینکه پاسخ به این پرسش ها جزو فلسفه هر علمی است، اما 

جزو مبادی آن علم قرار نمی گیرد.
وی خاطرنشــان کرد: این چهار پرسش به 14 چالش پرسش تجزیه می شود؛ یکی از این 
پرســش ها این است که می گویند اصوالً تولید علم در اختیار کسی و امری ارادی نیست، 
پیدایش و پویش و پایش علم و دگرگونی های آن، پروژه نیســت که با ترفند بتوان آن را 
مدیریت کرد؛ بلکه پروسه است که طبق فرایند اتفاق می افتد و تابع آگاهی و اراده حکومت 
و دستگاهی نیست تا او را مدیریت و با تدبیر خود رسم و روند معرفت را اداره کند. برای 
مثال به جای علم سکوالر، علم دینی تولید کند. یکی از حضرات گفته است معرفت و فکر 

آزاد هستند و فرمان نمی گیرند که این عبارات علمی نیست.
آیت اهلل رشــاد افزود: در پاسخ به این چالش باید گفت واقعیت این است که علم، فعالیت 
مغزی است و این فعالیت مغزی و تالش علمی از افعال آدمی است که برآیند آگاهی و اراده 
اســت و اتفاقی که تحت تأثیر آگاهی و اراده رخ نداده است صحیح نیست. فعل برخاسته 
از آگاهی و اراده لزوماً ثمربخش است و به غایتی که مرید و عالم آن داشته است، منتهی 
خواهد شــد و فعالیت مغزی، یک فعل اســت که فعل تابع آگاهی و اراده است و می توان 

فعل را تغییر داد.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی اضافه کرد: پاسخ دوم این است که در واقع خارج 
و عرصه حیات بشر، تاریخ علم خالف این را اثبات کرده است و حافظه تاریخی بشر از مردان 
بزرگی نام می برد که خودآگاهانه و بر اساس اراده و متکی بر عزم، به تدابیر حکمت گونه و 
تالش های نستوهانه اتکا کردند، فعالیت علمی انجام داده  و توانسته اند علومی را تأسیس 
کنند و آن را توسعه دهند؛ تاریخ معرفت، وامدار اراده و آگاهی و سختکوشی چنین مردانی 
است. وی تصریح کرد: نکته سومی که می توان در قبال این چالش پرسش مطرح کرد این 
اســت که اصوالً تََکُون هر دانشی در گرو انباشت مجموعه ای از قضایای حاصل از تعامل 
مؤلفه های رکنی سازگار با دانش است و اصطالحی وجود دارد با عنوان مؤلفه های رکنی 
علم که از مبانی، موضوع، منطق، آیت و مسائل علم تشکیل می شود و هرگاه این پنج مؤلفه 

به نحو سازگار و متناسب صورت بندی شوند علم پدید می آید.
آیت اهلل رشــاد عنوان کرد: به تعبیر دیگر تــا زمانی که ما در این پنج مؤلفه به مبنا و 
موضع دســت نیافته باشیم اصوالً علمی تولید نشده؛ اگر چنین باشد این مؤلفه ها به 
اشکال مختلف تلقی می شوند؛ اصوالً اجماعی بین بشر و نخبگان بشر درخصوص مبانی، 
مسائل، موضوع، منطق و آیت علم های گوناگون وجود ندارد و هر گروه و مکتبی در این 
پنج مؤلفه موضعی دارد؛ در حقیقت فهم و موضع آحاد و اشخاص و نخبگان درخصوص 

این پنج مؤلفه متفاوت است.

 اندیشه/محسن فاطمی نژاد  نشست تخصصی 
علم دینــی با رونمایی از مجموعه کتاب های »علم 
دینی؛ از چیســتی تا چگونگی« در محل مؤسسه 
مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالمی در مشهد 
برگزار شــد. دکتر احمد رهدار، رئیس مؤسســه 
مطالعات و تحقیقات اســالمی فتوح اندیشه قم در 
این نشســت به عنوان سخنران مدعو در خصوص 
آسیب شناسی روند تولید علم دینی سخنرانی داشت 

که خالصه ای از آن را در ادامه می خوانید.

علم دینی، علمی است که می خواهد واقع »
دین را گزارش کند

ما بیشتر در همان الیه بحث های نظری و انتزاعی و 
مبانی تولید علم و از جمله تولید علم دینی مانده ایم. 
البته همان طــور که مقام معظم رهبری فرموده اند 
ایــن عرصه، عرصه کوتاهی نیســت که فکر کنیم 
قرار اســت زود از آن عبور کنیم. اما عرض من این 
اســت که فرایند علم دینی با ماندن در این عرصه، 
تمام نمی شود. به عبارت دیگر اصالً قرار نیست این 
اقیانوس علم را در ســاحت مبانی اش تا انتها طی و 
تمام کنیم و بعد وارد مرحله سوم شویم. به گمان من 
علم دینی نسبتی با خود دین دارد. علم دینی، علمی 
است که می خواهد واقع دین را گزارش کند، شفاف 
و صورت بندی و در مورد آن بحث کند. بنده اعتقاد 
دارم بخشی قابل توجه از دین در بستر تاریخ تحقق 
یافته است و علم دینی باید ناظر بر این امر محقق 
شده باشد. به تعبیر استاد میرباقری، دین کامل است 
و دینداری مستکمل؛ انتظار نداریم همه دین در یک 
برهه زمانی محقق شــده باشد. دین در یک فرایند 
تاریخی قرار است لباس عینیت بپوشد و صورت تام 
و تمام تحقق دین هم مربوط به زمان ظهور حضرت 
حجت خواهد بود؛ ولی در مســیر میل به حکومت 
جهانی مراتب و منازلی محقق شده است. علم دینی 
ما آدم های غیرمعصوم باید ناظر بر این امر باشــد و 

بتواند آن را برای ما توصیف و صورت بندی کند.

 در بحث امکان علم دینی »
سرمان کاله رفته است

 اگر این مقدمه طوالنی را از بنده بپذیرید باید بگویم 
در بحث امکان علم دینی سرمان کاله رفته است. بله 
چنــد قرن پیش در کتابی باید در مورد امکان علم 
دینی حرف می زدیم، پس از آن دیگر وضع تاریخی 

ما، وضع تحقق دین و علم دینی است. اگر هیچ یک 
از این مراتب در اختیار ما نبود ما نمی توانستیم تعیین  
هویتی خودمان را در تاریخ رقم بزنیم. نمی توانستیم 
مرز بین خود و غیر خودمان را مشخص کنیم. ما با 
داشتن این چیزها توانستیم تعیین هویتی را پیدا 
کنیم. ایده ما باید واقع ما را مشخص کند. به گمان 
من مهم ترین، بیشترین و مناسب ترین بستر تحقق 
عینی دین در روزگار ما همین بستر انقالب اسالمی 
و جمهوری اســالمی ماست. علم دینی باید بتواند 
مختصات موقعیت تاریخی ما را تبیین کند تا بتواند 
ما را از هر کســی که به هر میزانی با ما زاویه دارند 

متمایز کند. 

علم دینی در ساحت مقاومت باید بتواند »
قاسم سلیمانی را تبیین کند

می خواهم بگویم در خأل، به دنبال علم دینی نگردیم. 
علم دینی همین اســت که واقع شده است. مثال 
می زنم؛ اگر در زمانه ما دین می خواست بگوید اگر 
کسی به من عمل کند، این می شود، مثالً در عرصه 
مقاومت، اگر دین می خواســت کسی را به عنوان 
خروجی اش بیرون بدهد، آیا این خروجی متفاوت 
از قاسم ســلیمانی می شد؟ نمی شد. علم دینی در 
ساحت مقاومت باید بتواند قاسم سلیمانی را تبیین 
کند. یک چیز محقق است؛ باید این را تبیین کند. 
بچه دهاتی که از قضا درس و دانشگاه نخوانده، ولی 
به عرصه  دینی ورود و شــخصیتی پیدا کرده است 

که آن هایی که تا ته بحث های نظامی و استراتژیک 
را خوانده اند، به قاسم سلیمانی نمی گویند جنگ را 
نفهمیده و این آدم قابل مطالعه نیست. دین همین را 
می خواهد بسازد و همین را نیز ساخته است. به نظرم 
تیپیکال نیز هست، یعنی یک شخصی است که حاال 
حاالها بایــد عالمان و متفکران عرصه  این دانش ها 
-که حضرت آقا فرمودند ذات آن ها مسموم است و 
به لحاظ ماهوی از ما نیستند و غیر ما هستند- باید 
این فرد را ابژه تأمل خودشان قرار دهند و درموردش 
بحث کنند. اگر دین در قرن بیســتم می خواست 
بروندادی داشــته باشــد و یک فرد در قرن بیستم 
می خواست به دین عمل کند، آیا خروجی آن غیر 
از امام می شد؟ علم دینی باید بتواند امام را با همه 

تعینات و تحصالتش توصیف کند. 

واقعیت دین را در تامالت نظری علم دینی »
لحاظ نکرده ایم

دین در وجه عام تر و کالن تر نیز پنهان نیست، محقق 
است. یعنی علی القاعده باید این گونه  می شد. خداوند 
مــا را برای عمل نکردن به یک امر پنهان، موهوم و 
مجمل و برای چیزی که آن را محقق نکرده، مورد 
تأدیب قرار نمی دهد و ثواب و عقاب برای ما ترتیب 
نمی دهد. این خیلی مهم است که ما مباحث علم 
دینی را در یک صحنه واقعی به بحث بگذاریم. اگر 
ادبیات علوم دینی کــه تاکنون تولید کرده بودیم، 
متوجه این قضیه می شــد نیازی به پاسخ گفتن به 

بسیاری از شبهاتی که مستقیماً متوجه 
ماست، نمی دیدیم. مشکل ما اینجاست 
کــه چون واقع دین را در تأمالت نظری 
خودمــان در خصوص علم دینی لحاظ 
نکرده ایم، مفروضات ما تبدیل به فرضیه 
شده است. در همایشی در تهران مبتنی 
بر مقدمات کامــالً کالمی دینی، عرض 

کردم چون من دین را محقق شــده 
دیده و می دانــم جرئت می کنم این 
حرف را بزنم، معتقد هستم بدترین 
وضعیت جوامع اســالمی از بهترین 
وضعیــت جوامع غیراســالمی بهتر 
است. اگر شما بگویید در ایران دین 
محقق شده است، برونداد امر محقق 
شده دین نمی تواند از جایی که دین 
محقق نشده بدتر باشد. دستگاه های 
سنجشــی که دارند مــا را ارزیابی 
می کنند، چون ما آن ها تولید نکردیم، 
بروندادهای سنجش را به ضرر ما رقم 
می زنند. اگر دستگاه سنجش را خود 
ما از دل دین بیرون بیاوریم به صورت 
واضحی از دنیا جلوتر هســتیم؛ در 

شاخصه های زندگی جلوتر هستیم. 

ریل گذاری علوم در کشور ما بر علوم »
انسانی نیست

علم دینی و کسانی که به این عرصه ورود کرده اند 
تالششان این است که این دستگاه را عوض کنند.  
آنچه می تواند در تغییر این دستگاه سنجش مؤثر 
باشد، خود الگوی طبقه بندی علوم است. در عالم 
اسالمی از حدود قرن سه به این سو با فارابی، غزالی 
و مرحوم مالمحسن فیض همواره این موضوع بوده 
اســت که علوم را چگونه باید به همدیگر مربوط 
کنند. علمای اسالم به این نتیجه رسیده اند که علم 
زیرین، علم کالم و الهیات اســت. در دنیای غرب 
از نیمه دوم قرن 19 و بخشــی از قرن 20 به این 
مسئله معطوف شد که علوم را چگونه دسته بندی 
کنند؛ پس از کلــی دعوای عرق ریز به این نتیجه 
رسیدند که زیرین ترین علوم، ریاضی است. ریاضی، 
علم پایه و مادر شــد. اآلن در دانشگاه های ما نیز 
دانشکده علوم پایه جایی است که ریاضی و فیزیک 
و شیمی و امثالهم تدریس می شود. ماجرای علم 

پایه این اســت که مبادی علوم 
پس از خودش را طراحی می کند 
و جوهر این علم در علوم بعدی 
سریان پیدا می کند. دنیای جدید، 
ریاضی را به عنوان علم پایه قرار 
داده اســت. جوهر ریاضی عدد و 
این  معنایش  اســت.  کمیت 
است که از این پس علوم بعد 
از ریاضی، تبدیل به علوم کمی 
می شــوند. علوم کیفی رخت 
برمی بندند. تسری جوهر عدد 
در علوم دیگر ســبب می شود 
کیفیات به کمیات بدل شوند. 
ما هم این را اشــتباه کرده ایم 
و زهر این روش شناســی ها را 
دیده ایم. نتیجه این می شــود 
که دین کمی می شــود. شما 
علوم  طبقه بندی  به  برگردید 
الهیــات  و  کالم  اســالمی؛ 
 جوهــرش الــه و خداســت. 
اگر علم الهیات به عنوان علم 
زیرین قرار بگیرد، می بینید اله 
در تمامی علوم دیگر ســریان 
پیدا می کند. شما بعد می بینید 
کسی چون ابواسحاق کندی عالِم موسیقی است 
ولی کالســش، کالس توحید اســت. شاگردانش 
موسیقی می خوانند ولی موحد می شوند. ابوریحان 
یک منجم است، خیام یک ریاضیدان است. این ها 
عالم دین به معنایی که بروند فقه و تفسیر بخوانند 
که نبوده اند. وقتی اله در ریاضی، نجوم و موسیقی 
بیاید، خروجی را الهی می کند، ولی وقتی ریاضی در 
حوزه و قرآن بیاید، حوزه را سکوالر می کند. اتفاق 
مهم به نظرم این است که اگر یک روزی توانستیم 
کاری کنیم که در دانشــکده علــوم پایه، الهیات 
و فلسفه تدریس شــود آن روز، روزی است که از 
علوم دانشگاهی ما چیزی برای دین بیرون می آید. 
به نظرم مهم ترین مأموریت ما در بحث تولید علم 
دینی به هم زدن طبقه بندی و الگوی فعلی است. 
ایــن را تصادفی ندانید که از اول انقالب هیچ یک 
از وزرای علوم ما، کسانی نبوده اند که علوم انسانی 
خوانده باشند. این تصادف نیست، ریل گذاری علوم 

در کشور ما بر علوم انسانی نیست.

دکتر احمد رهدار در نشست تخصصی علم دینی:

مأموریت ما، به هم زدن طبقه بندی فعلی علوم است

معتقد هستم 
بدترین وضعیت 
جوامع اسالمی از 
بهترین وضعیت 
جوامع غیراسالمی 
بهتر است. اگر شما 
بگویید در ایران 
دین محقق شده 
است، برونداد امر 
محقق شده دین 
نمی تواند از جایی 
که دین محقق 
نشده بدتر باشد

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  شنبه 28 تیر 1399  26 ذی القعد   ه 1441 18 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9296

دیدگاه
 آیت اهلل رشاد
 رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

هفشجان  گاز  افشار  شرکت  تغییرات  آگهی 
 1205 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 

و شناسه ملی 10340042668

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,04,15 مورخ 
ریال   210.000.000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه   :
 150 به  منقسم  ریال   1.500.000.000 مبلغ  به 
سهم10.000.000ریالی از طریق) آورده نقدی 
سهامداران ( افزایش یافت که تمامًا برابر گواهی 
سپه  بانک  نزد   1398,04,15 مورخ   476 شماره 
بدین  و  واریز  شرکت  حساب  به  هفشجان  شعبه 

نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال 

وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
شهرکرد )915990(
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آرینا  صنعت  و  آب  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 48408 

و شناسه ملی 10380647617

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
1399,04,04 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده 
شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,12,13 مورخ 
به  ریال   50000000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه   :
سهم   500 به  منقسم  ریال  مبلغ500000000 
حال  مطالبات  ازمحل  نام  با  1000000ریالی 
مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش  سهامداران  شده 
ماده   : گردید  اصالح  ذیل  بشرح  اساسنامه  در 
مبلغ500000000  شرکت  سرمایه   : اصالحی   5
ریال منقسم به500سهم1000000ریالی با نام که 

تمامًا پرداخت گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )916056(
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مشهد  خوبان  مهر  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15914 

و شناسه ملی 10380315285

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 1398,11,19 مورخ  العاده  فوق  بطور 
سال  ترازنامه   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
- موسسه حسابرسی  به تصویب رسید.   1397
ارکان سیستم حسابداران رسمی به شماره ثبت 
14086 به عنوان بازرس اصلی و آقای بهمن 
 0937884332 کدملی  با  جعفرآباد  راحتی 
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی تعیین گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )916077(
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کنسانتره  تولیدی  شرکت  تغییرات  آگهی   
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  طوس 

236 و شناسه ملی 10380040520

فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1399,04,04 مورخ  العاده 
شرکت  فعالیت  موضوع  به   1-  : شد  اتخاذ 
موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: ) واردات دام زنده و فرآورده 
های دامی، نهاده های خوراک دام، داروی 
مجوزهای  اخذ  از  پس  مربوطه  تجهیزات  و 
منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  ثبت  و  الزم 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .( 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )916078(
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 آگهی تغییرات شرکت آریا آسانبر مهر اوج 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24134 

و شناسه ملی 10380395716

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
مورخ 1397,04,31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای امیر طهماسبی به کد ملی0941446212 
کد  بهزادیان  محمدعلی  آقای  و 
مصطفی  محمد  آقای  و  ملی0942920244 
به  ملی0941147703  کد  میرزاپور  جاللیان 
برای مدت 2 سال  اعضا هیئت مدیره  سمت 

انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )916080(
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طوس  تهویه  برنا  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36272 

و شناسه ملی 10380517938

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,07,17 مورخ 
آدرس  به  مشهد  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   -
 ، مشهد  شهرستان   ، رضوی  خراسان  استان 
بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله عامل ، خیابان 
شهیدقرنی  بلوار   ، 23]شهیدسرویها[  شهیدقرنی 
 ،  1-S1فروردین  - مجد  ساختمان   ،  0 پالک   ،
کدپستی 9195811260   206 واحد   ، دوم  طبقه 
بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر 

فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )916050(
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آرینا  صنعت  و  آب  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 48408 

و شناسه ملی 10380647617

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1399,04,03 مورخ  العاده  فوق  بطور 
بی  خانم   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
ملی  شماره  به  موسوی  جاللی  فاطمه  بی 
البدل  علی  بازرس  عنوان  به   0934476179
و آقای معین نکوزاد فرهادگرد به شماره ملی 
برای  اصلی  بازرس  عنوان  به   0923375120

مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مشهد غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره 

)916049( 
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آگهی تغییرات شرکت الک طالیی خراسان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13006 

و شناسه ملی 10380286769

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
1399,04,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1خانم 
ملی  شماره  به  آبادی  عبدل  اعتمادی  پریوش 
و  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   0651690838
شماره  به  مقیمی  محمدرضا  آقای   - مدیرعامل 
رئیس هیئت  نائب  به سمت  ملی 3621072411 
مدیره - آقای داریوش اعتمادی عبدل آبادی 
عضو  سمت  به   0651641136 ملی  شماره  به 
تعهدآور  اسناد  و  اوراق  کلیه   - مدیره  هیئت 
شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت 

معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )916047(
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توس  فام  سبزین  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22539 

و شناسه ملی 10380380166

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
1398,12,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای 
کامران خطایی به کدملی 0651817900 بسمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 2- آقای علی 
نایب  بسمت   0938763751 کدملی  به  فخلعی 
به  رئیس هیئت مدیره 3 - خانم زهرا محمدی 
هیئت  عضو  سمت  به   0943402492 ملی  کد 
مدیره 2 - کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور 
و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )915118(
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آگهی تغییرات شرکت پیشخوان شمس بینالود شرکت تعاونی به شماره ثبت 47656 و شناسه ملی 10380637967

کارورفاه  تعاون  اداره  نامه شماره249940 مورخ 1397,10,17  العاده مورخ 1397,08,01  استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق  به 
اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -نام شرکت به دفاتر پیشخوان شمس خراسان رضوی تغییر یافت . 2- ماده 3 اساسنامه 
موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل اصالح شد: موضوع و حدود فعالیت تعاونی عبارتست از تهیه و اجرای طرح و تأمین و اداره 
و  وتوزیعی  تولیدی  زمینه  در  وتعاونی  خصوصی  بخش  به  گذاری  وا  قابل  فعالیتهای  زیر: 1-کلیه  زمینه های  در  مربوطه  واحدهای 
– حوزه استارت آپ ها  – حسابداری وحسابرسی  خدماتی منجمله خدمات اداری و پشتیبانی - خدمات انفور ماتیک و الکترونیک 
– خدمات  به روشهای نوین و سنتی  تبلیغاتی  – خدمات توزیع کاال و قبوض و بروشورهای  الکترونیک خرید و تحویل کاال  – شبکه 
پیک اعم از موتوری و غیر آن – خدمات حوزه نرم افزاری و سخت افزاری ِآی تی IT و خرید و فروش وتولید و توریع و پشتیبانی 
انواع شرکتهای تجاری  نیاز  کلیه خدمات مورد  و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 2-  پیشخوان  اداری دفاتر  ملزومات  و  تجهیزات 
وانجام  ارایه مشاوره های الزم  و  قانونی اخذ مجوز  وتغییرات وطی مراحل  تشکیل توسعه وگسترش وثبت  تعاونیها در زمینه  بویژه 
کلیه مراحل اداری مربوطه 3-کلیه خدمات مورد نیاز در جهت ارزیابی دارایی وسهام با استفاده از کارشناسان ذیربط 4-خرید مواد 
اولیه ماشین االت و تجهیزات وکاالهای مورد نیازاز داخل یاخارج کشور 5-خرید ماشین آالت وتجهیزات مورد نیاز ازداخل یاخارج 
کشورو توزیع محصوالت مذکور در داخل ویا خارج کشور 6-فعالیت در کلیه امور تولیدی وتوزیعی و خدماتی 7-تحقیق وتوسعه 
در زمینه های مورد نیاز 8-آموزش مدیران وکارکنان واعضا و نیروی متخصص و ماهر 9-واردات کلیه کاالهای مورد نیازو صادرات 
انواع خدمات و محصوالت تولید شده 10-مشار کت و کلیه مراحل ساخت وسازکلیه واحدهای اداری تجاری ومسکونی ازخرید 
وتملک واخذپروانه ومجوز تا پایانکار وتفکیک واگذاری و انتقال تمام یا قسمتی از منافع 11- تهیه و تامین وساخت تاسیسات بویژه 
و صادرات انواع محصوالت تولید شده 12-انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با شرکت الحاق گردید وتبصره های آن اصالح شد. پس از 
اخذ مجوز الزم وثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذو صدور پروانه فعالیت نمیباشد. - ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: 
مدت تعاونی از تاریخ ثبت نامحدود است اصالح شد. -ماده 6 اساسنامه آدرس شرکت به استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، 
بخش مرکزی ، شهر مشهد، آزاد شهر ، خیابان معادشمالی )معلم 21( ، خیابان امامت 42 )معاد 41( ، پالک 212 ، طبقه همکف کد پستی 
9188764695 اصالح گردید - بند ب ماده12 اساسنامه بدین شرح اصالح شد:ب- شرایط اختصاصی با تصویب هیات مدیره فقط 
صاحبان امتیاز)مدیران( دارندگان مجوز دفاتر پیشخوان و ِآ ی سی تیICTضمنا که بتوانند درجهت رشد وتعالی شرکت گام برداشته و 
واجد شرایط مربوطه باشنداعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی هر عضو مکلف است سهام خود را درصورت واگذاری به صاحب امتیاز 
جدید به عنوان عضو جدید منتقل نماید 6-ماده 22 اساسنامه : تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره به شرح ذیل اصالح 
شد اداره امور تعاونی، بر عهده هیأت مدیره ای مرکب از پنج عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل است که از بین اعضا برای مدت 
سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل دریک نوبت به عمل می اید ودارندگان اکثریت نسبی ارا بعد از اعضای 
اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب میشوند انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در 

مجمع عمومی بالمانع است 7- اساسنامه جدید با 52 ماده و 38 تبصره اصالح شد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )915125(
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5روزنامـه صبـح ایـران

 حوزه بدون شناخت تمدن غرب مؤثر واقع نمی شود ایکنا: آیت اهلل اعرافی، مدیر حوزه های علمیه کشور اظهار کرد: اگر یک روحانی به دانشگاه برود، تمدن غرب را نشناسد و نقد درست نداشته باشد، 
نمی تواند مؤثر باشد. حضور روحانی در فضای دانشگاهی اگر با ضوابط و شرایط متناسب همگام نباشد، اثرگذار نخواهد بود. ممیزات و خصایص روحانیان در حوزه های عمومی و تخصصی باید به گونه ای باشد که روحانی 

نه منفعل و نه ذوب شود و نه اینکه بی اثر باشد. وی ادامه داد: هفته حوزه و دانشگاه نماد همکاری های مشترک بین این دو مرکز بزرگ بوده و ما پیشنهاد می کنیم که دبیرخانه حوزه و دانشگاه تشکیل شود.

منتظر امام زمان)عج( اولویت شناس است©
معارف: از برخی آیات مهدوی قرآن می تــوان وظایف اجتماعی منتظران 
امام زمان)عج( را اســتخراج کرد. در آیاتی نظیر آیه ۱۰۵ سوره مبارکه انبیا 
الُِحوَن«،  ْکــِر أََنّ اْلَْرَض یَِرثَُها ِعَباِدَي الَصّ بُوِر ِمْن بَْعِد الِذّ »َولََقــْد َکَتْبَنا فِي الَزّ
اشارات و نکات مهمی در خصوص صفات و وظایف اجتماعی منتظران وجود 
دارد. بر اساس این آیه، در کتاب های آسمانی مکتوب است که بندگان صالح 
وارث زمین خواهند شــد، این نکته در احادیث و روایت هایی که به مبحث 
ظهور و حکومت جهانی حضرت ولی عصر)عج( می پردازند، مورد تأکید واقع 

شده است.
در این آیه ســخن از »بندگان صالح« اســت و این پرسش پیش می آید که 
عباد صالح خدا چه کسانی هستند؟ از همین واژه کلیدی می توان به برخی 
الُِحوَن« می توان  صفات اجتماعی منتظران پی بــرد. در تبیین »ِعَباِدَي الَصّ
بیان کرد که در یک تعریف ساده، بنده صالح کسی است که رفتارهای صالح 
در او نهادینه شــده باشد، اما باید دانســت که رفتارهای صالح چند ویژگی 
مهم دارند. اغلب گمان می کنیم عمل صالح همان کار خوب و نیکو است که 
در عرف، عقل و شــرع پسندیده و مورد تأکید باشد، حال آنکه رفتار و عمل 

صالح کار خوبی است که ویژگی های خاصی هم داشته باشد.
نفس عمل صالح خوب و پســندیده اســت. اعمالی نظیر کمک به دیگران، 
عمل به تکالیف الهی، خیرخواهی، حســن خلق، نیکــوکاری و... کار خوب 
محسوب می شــوند که همواره مورد تأکید هستند. مؤلفه مهم عمل صالح 
»نیت صالح« است یعنی انسان عمل نیکش را با اخالص و نیت الهی انجام 
دهــد. اگر کار خوبی با نیت خدایی انجام نشــود مــورد قدردانی خدا قرار 
نمی گیرد، البته خداوند شــکور است و مزایایی برای اعمال نیِک بدون نیت 
خدایی در همین دنیــا در نظر می گیرد اما افرادی که کار نیک را بدون در 
نظر داشــتن خدا و نیت الهی انجام دهند در روز قیامت طلبکار نیســتند و 

پاداشی برای کارشان دریافت نمی کنند.
عمــل صالح اولویــت کار صالح اســت. عمل صالح عالوه بــر نفس نیکو و 
پســندیده و نیز مزین بودن به رنگ و بوی الهی باید اولویت داشــته باشد. 
چه بســا مؤمنانی که کارهای خوب با نیت خوب انجام می دهند اما کارشان 
عمل صالح نیســت؛ چرا که بر حســب زمان و شرایط، اولویت ندارد. با ذکر 
مثال اهمیت اولویت کار صالح را می شود تشریح کرد. مثاًل دانش آموزی که 
فردا امتحان ریاضی و هفته آینده امتحان امال دارد، بر اساس منطق امروز را 
باید به مطالعه درس ریاضی بپردازد و اگر در تشخیص اولویت دچار اشتباه 
شود و امروز به جای ریاضی ، امال کار کند در امتحان ریاضی فردا به نتیجه 
 مطلوب نمی رســد، پس تشــخیص اولویت عمل صالح برای مؤمن و منتظر

 امام زمان)عج( بسیار حائز اهمیت است.
منتظر اولویت شــناس است. در بیان برخی مصادیق اعمال صالح اولویت دار 
در شــرایط فعلی جامعه می توان به شرایط کرونایی جامعه امروز اشاره کرد. 
در شرایط امروز مشاهده می شود که بسیاری از افراد قشر متوسط و ضعیف 
جامعه دچار مشــکالت فراوان اقتصادی هستند، در چنین شرایطی احسان 
و نیکوکاری در درجه نخســت اولویت ها قرار داشــته و تالش همگانی در 
راستای دست گیری از نیازمندان، کمک مؤمنانه و ترویج مواسات و همدلی 

ضرورت دارد.
اولویــت دیگری که در شــرایط کنونــی باید مورد توجه بنــدگان صالح و 
منتظران قرار گیرد اعتمادسازی به ویژه در مقوله های اجتماعی است با این 
توضیح که جمهوری اسالمی به عنوان جلودار شیعه و مروج دین و مهدویت، 
مورد هجمه دشــمنان دیانت و مهدویت قرار دارد و آنان با سوءاســتفاده، 
شبهه افکنی و القای حس عدم اعتماد به مردم تالش می کنند که خوشبینی 

مردم نسبت به نظام اسالمی را خدشه دار کنند.
در این شــرایط ایجاد اعتماد مضاعف، تبیین صحیح موضوعات و تقویت و 
افزایــش اعتماد مردم در اولویت های رفتاری و اجتماعی منتظران قرار دارد 
که در فعالیت های فرهنگی خود به این مهم توجه داشته باشند. با مشورت، 
مطالعه، زمان شناســی و پیگیری معیارهای قرآنی بــرای اخالق منتظران 

می توان به شناخت بایسته های اجتماعی منتظران دست یافت.

 معارف/ بهمن دهستانی  کمیته فتوای 
مجمع تحقیقات اسالمی االزهر در پاسخ به 
پرسشــی درباره حکم توسل به پیامبر)ص( 
برای برطرف شدن بیماری کرونا گفت: توسل 
به پیامبر)ص( پس از وفات ایشان بنا بر قول 
جمهور فقهای مالکی، شــافعی و متأخران 
حنفی و نزد حنبلی ها جایز اســت به اینکه 
شخص بگوید خدایا به حق پیامبرت محمد 
یا به آبروی پیامبرت محمد از تو می خواهم 

چنین و چنان کنی.
االزهر در ادامه پاســخ خود به قول النووی 
اشــاره کرده که می گوید: شخص می تواند 
بــرای حاجت های خود به پیامبر متوســل 
شود و او را نزد خدای متعال، شفیع گرداند و 
ابن الحاج نیز می گوید: جایز است، زیرا پیامبر 
شفیعی اســت که شفاعت او رد نمی شود و 
کســی را که درِ خانه اش آمده و از او کمک 
خواسته، ناامید نمی ســازد، پس کسی که 
به او متوسل شــود و از او حاجتی بخواهد، 

درخواست او را رد نمی کند.
االزهر در ادامه پاسخ خود در بیان ادله جواز 
توسل به پیامبر)ص( گفت: یکی از این دالیل 
این اســت که روزی مردی نزد پیامبر)ص( 
آمد و گفت: از خــدا بخواه مرا عافیت دهد. 

پیامبر)ص( فرمود: بگذار این دعا را به تأخیر 
بیندازم که برای آخرت تو بهتر است و اگر هم 
می خواهی برایت دعا کنم. آن مرد گفت: خیر 
برایم دعا کن. پیامبر به او فرمود وضو بگیر 
و دو رکعــت نماز بخوان و این دعا را بخوان: 
 خدایا به حق پیامبرت محمد صلی اهلل علیه 
و آله و ســلم که پیامبر رحمت اســت، رو 
به ســوی تو می کنم و از تو می خواهم. ای 
محمد من به واسطه تو حاجتم را از خدایم 
می خواهم تا برآورده شود و تو را در آن شفیع 
می گردانــم. آن مرد ایــن کار را انجام داد و 

بهبود یافت.
االزهر ادامه داد: و شــوکانی در حاشیه این 
حدیث گفته کــه این حدیث دلیل بر جواز 
توسل به رسول خدا)ص( است با این اعتقاد 
که فاعل فقط خدای متعال است که به هر 
که بخواهد حاجت و نعمت می دهد و هر چه 
او بخواهد می شود و هر چه نخواهد نمی شود.

صدور این فتوا درباره یکی از جنجالی ترین 
مسائل اعتقادی میان مذاهب اسالمی و به 
طور مشخص شیعه و اهل سنت را باید گام 
مهمی توســط االزهــر از بزرگ ترین مراکز 
تعلیمات اسالمی جهان اهل سنت دانست. 
رشــد وهابیت در جهان اسالم در طول یک 

قرن اخیر و سرمایه گذاری های هنگفت برای 
ترویج و توسعه آن برخی از فروع اعتقادی و 
فقهی مذاهب اسالمی را به محور اختالف و 

تفرقه تبدیل ساخت.
حرکت ســلفی و وهابی که با ادعای جذاب 
تمســک به توحید ناب و رفع شــرک در 
عقاید مسلمین در کشورها و جوامع مختلف 
اسالمی توســعه یافت تا آنجا که در نهایت 
تبدیل به جنبشی برای تکفیر خود مسلمانان 
اهل سنت و قتل و کشتار آنان به اتهام شرک 

شد.
اما مراکز میانه رو دینی در جهان اســالم که 
این مســیر را تهدیدی برای هویت و اصالت 
خــود می دیدند در طول چند ســال اخیر 
تالش زیادی برای مقابله با توسعه طلبی های 
تفرقه افکن جریان های وهابی و سلفی کردند. 
االزهر مصر به عنــوان یکی از قدیمی ترین 
مراکز دینی جهان اهل سنت در این زمینه 
فعالیت های زیاد و متنوعی را ســامان داد و 
تاکنون شــخصیت ها و علمای برجسته آن 
مواضع روشنی در برابر شبهه افکنی جریان 

تکفیری سلفی وهابی اتخاذ کرده اند.
شیخ احمد کریمه، استاد برجسته فقه االزهر 
که به ایران نیز ســفر داشته است به تازگی 

در نقد افکار ابن تیمیه در یکی از شبکه های 
تلویزیونی مصر گفــت: ویژگی های منفی 
ابن تیمیه بیشتر از ویژگی های مثبتش است. 
او کسی اســت که مردم مصر را تکفیر کرد 
و اشــاعره و صوفیه را تکفیر کرد و عالوه بر 
این والدین پیامبر را نیز کافر دانست و بدین 
ترتیب او کسی اســت که باب تکفیر را باز 
کرد و همین امر باعث و بانی خشــونت ها و 

خون ریزی های زیادی شد.
شــیخ کریمه تأکید کرد: ابن  تیمیه اشاعره 
را کافر می دانســت و بنیان گــذار مخالفت 
سلفی های وهابی با االزهر بود و با ۹۰ درصد 
مسلمانان جهان مخالف و دشمن بود و اگر 
ســلفی های معاصر و محمد بن عبدالوهاب 

نبودند، اندیشه ابن تیمیه تاکنون مرده بود.
او ادامه داد: پیروان ابن تیمیه او را شیخ االسالم 
می خوانند، اما در مقابل برخی او را شــیخ 

ترور می دانند که گروه های 
تروریســت و افراط گرا را با 
فتواهای خود تغذیه کرد و 
جنایت های زیادی علیه دین 
و انسانیت با این فتواها رقم 

خورد.
و  مواضع  ســخنان،  ایــن 
درباره  االزهر  فتاوای صریح 
عقاید اسالمی رایج و مورد 
اتفاق مسلمین مانند توسل 
امیدبخش بازگشت اعتدال و 
جرئت در میان اندیشمندان 

و فقهای مسلمان است.
هجمه و هیمنه سیاســی و 
سعودی  عربســتان  فکری 
با پشتوانه مالی سنگین بر 
مراکز مختلــف جهان اهل 
سنت به خصوص در طول 
یک دهه اخیر بعضاً آنان را 
از بازگویی حقیقت تاریخی 

اصیل  باورهــای  در  جــاری 
مسلمین بازداشته بود و فتوای جدید االزهر 
درباره توسل می تواند آغازی برای رهایی از 
سیطره عربستان سعودی بر حوزه های دینی 

جهان اسالم باشد.

فتوای جدید و صریح »االزهر« درباره جایز بودن توسل و شفاعت

آغازی بر افول تفکر تکفیری

کمیته فتوای مجمع 
تحقیقات اسالمی 
االزهر در فتوایی 

تاریخی درباره 
حکم توسل به 

پیامبر)ص( برای 
برطرف شدن 

بیماری کرونا اعالم 
کرده است: توسل به 

پیامبر)ص( پس از 
وفات ایشان بنا بر 

قول جمهور فقهای 
مالکی، شافعی و 

متأخران حنفی و 
نزد حنبلی ها جایز 

است

بــــــرش

از سوی انتشارات انقالب اسالمی
کتاب »تفسیر سوره تغابن« ©

رهبر معظم انقالب منتشر شد

مهر: کتاب »تفسیر سوره تغابن« متن ویراسته 
جلسات تفسیر ســوره تغابن حضرت آیت اهلل 
العظمی خامنه ای)مدظله العالی(، رهبر معظم 
انقالب اسالمی است که در دوران مسئولیت 
ریاست جمهوری معظم له در جمع پاسداران 
و اعضای دفتر ریاست جمهوری برگزار شده و 
تمامی ۱۸ آیه این سوره در ۱۰ جلسه از تاریخ 
۷ مهر ۱۳۶۲ تا ۲۸ بهمن ۱۳۶۲ مورد بحث 

قرار گرفته است.
ایشــان درباره علت انتخاب این سوره و دیگر 
سوره های جزء ۲۸ و ۲۹ که متن شرح آن به 
زودی منتشر می شود، می فرمایند: »علت اینکه 
اینجا را انتخاب کردیم این است که سوره های 
جزء بیســت وهفتم و بیست وهشــتم و این 
حدود، غالباً ســوره های مدنی و از سوره  هایی 
است که در مدینه  طیبه بر پیغمبر اکرم نازل 
شده و مربوط است به پس از تشکیل حکومت 

اسالمی، یعنی مثل وضع کنونی ما.
نوع مطالب و مســائلی که پس از تشــکیل 
حکومت برای یک جامعه الزم اســت با نوع 
مطالــب و مســائلی که ]مربــوط به[ حین 
مبارزه   مردم برای تشــکیل حکومت اسالمی 
است فرق می کند؛ کما اینکه شما در جامعه  
خودمان هم این را مشــاهده می کنید. امروز 
شما یک مسائلی دارید که این مسائل پیش 
از بهمن ۵۷ برای شــما وجود نداشت، مطرح 
نبود؛ آن روز مســائلی داشتید که امروز برای 
شما مطرح نیســت. مثالً مسئله  منافقین و 
مسئله  نفاق، مسئله  عدالت اجتماعی، مسئله  
حکومت، مسئله   جهاد در جبهه های جنگ و 
ده  ها مســئله از این قبیل، مسائل عمده   پس 
از تشکیل حکومت است و این مسائل همان 
مسائلی است که در آیات مدنی بیشتر به آن ها 

پرداخته شده است«.
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مدیر گروه اخالق و تربیت مرکز تخصصی مهدویت قم

      صفحه 5

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

 برابررای شماره 139860310004013042- 04-12-98 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد رسند رسمی مس��تقردر واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بالمعارض اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان بابل به شناسه ملی 14002966534 به کالسه1001 درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی درآن به 
مساحت 103.59 مترمربع قسمتی ازپالک شماره 3701-52- اصلی واقع دربخش یازده حوزه ثبت بابل ثبت و محرز 
گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم، مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزازطریق روزنامه های کثیراالنتشار ومحلی 
آگهی میگردد. درصورتی که اشخاص ذینفع به رای صادره فوق اعتراض دارند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
ودر روس��تاها ازتاریخ الصاق بمدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت واس��ناد وامالک محل تسلیم و رسید دریافت 
نمایند و معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید.دراین صورت اقدامات ثبت؛ موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. صدرو سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد. آ-9903722  م الف 19902890
تاریخ انتشار نوبت اول: 28-04-99                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 99-05-12

شهرام خسروی رییس ثبت و اسناد و امالک شهرستان بابل

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

 برابررای شماره 139860310004013018- 04-12-98 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد رسند رسمی مس��تقردر واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بالمعارض اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان بابل به شناسه ملی 14002966534 به کالسه 0997 درشش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی درآن 
به مساحت 2989.60 مترمربع قسمتی ازپالک شماره 15-16-اصلی واقع دربخش ده حوزه ثبت بابل ثبت و محرز 
گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم، مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزازطریق روزنامه های کثیراالنتشار ومحلی 
آگهی میگردد. درصورتی که اشخاص ذینفع به رای صادره فوق اعتراض دارند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
ودر روس��تاها ازتاریخ الصاق بمدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت واس��ناد وامالک محل تسلیم و رسید دریافت 
نمایند و معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید.دراین صورت اقدامات ثبت؛ موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. صدرو سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.آ-9903723  م الف19902887
تاریخ انتشار نوبت اول: 28-04-99                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 99-05-12

شهرام خسروی رییس ثبت و اسناد و امالک شهرستان بابل

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

 برابررای شماره 139860310004013041- 04-12-98 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد رسند رسمی مس��تقردر واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بالمعارض اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرس��تان بابل به شناس��ه ملی 14002966534 به کالسه 1008 درشش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
درآن به مساحت 50-6910 مترمربع قسمتی ازپالک شماره 2957-4869- اصلی واقع دربخش دوغرب حوزه ثبت 
بابل ثبت ومحرز گردیده اس��ت. لذا به منظوراطالع عموم، مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزازطریق روزنامه های 
کثیراالنتشار ومحلی آگهی میگردد. درصورتی که اشخاص ذینفع به رای صادره فوق اعتراض دارند، می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق بمدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت واسناد وامالک محل تسلیم و 
رسید دریافت نمایند و معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید.دراین صورت اقدامات ثبت؛ موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. صدرو سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.آ-9903724  م الف 19902884

تاریخ انتشار نوبت اول: 28-04-99                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99-05-12
شهرام خسروی رییس ثبت و اسناد و امالک شهرستان بابل

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

 برابررای شماره 139860310004013039- 04-12-98 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد رسند رسمی مس��تقردر واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بالمعارض اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان بابل به شناسه ملی 14002966534 به کالسه 1007 درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی درآن 
به مساحت 89.00 مترمربع قسمتی ازپالک شماره 85-4867- اصلی واقع دربخش دوغرب حوزه ثبت بابل ثبت و 
محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم، مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزازطریق روزنامه های کثیراالنتشار 
ومحلی آگهی میگردد. درصورتی که اشخاص ذینفع به رای صادره فوق اعتراض دارند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی ودر روس��تاها ازتاریخ الصاق بمدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت واس��ناد وامالک محل تس��لیم و رسید 
دریافت نمایند و معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید.دراین صورت اقدامات ثبت؛ موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. صدرو سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.آ-9903725  م الف 19902882

تاریخ انتشار نوبت اول:28-04-99                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 99-05-12
شهرام خسروی رییس ثبت و اسناد و امالک شهرستان بابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139960310004004552- 10- 04-99 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض کمال حیدرنژاد فرزند 
حیدر به شماره شناسنامه 19 صادره از بابل با کد ملی 2064455779 متقاضی کالسه 0282 در ششدانگ اعیانی 
یک باب خانه بانضمام 13 سیر و 11 مثقال و 9 نخود عرصه که باقیمانده عرصه معادل 5 دانگ و یک سیر و 8 مثقال 
و 6 نخود وقف هالل احمر و 23 س��یر و 8 مثقال و 11 نخود وقف عام و یک س��یر و 3 مثقال و 22 نخود ثلث باقی 
اس��ت به مساحت 200.00 متر مربع قس��متی از پالک 3852 -4865 - اصلی واقع در بخش دو غرب بابل ثبت و 

محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار یا محلی 
آگهی میگردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
ودر روس��تاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد وامالک محل تسلیم و رسید دریافت 
نمایند ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد .آ-9903726  م الف 19902871
تاریخ انتشار نوبت اول: 28 - 04 - 99 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 12 - 05 - 99

شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل 

)آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (
حسب تکالیف مقرر در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 آراء صادره از هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سبزوارتصرفات 

مالکانه و بال معارض اشخاص محرزو جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش 3 سبزوار

پالک 3 اصلی اراضی کالته سیفر
-خانم شوکت زردکوهی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب منزل به مساحت 247/85 متر 
مربع تمامت پالکهای   127و1609 فرعی و قسمتی از پالک 125 فرعی از 3 اصلی بخش 3 سبزوارکه 
نسبت به پالکهای 127و1609 فرعی بالواسطه از محل مالکیت مالک رسمی محمد فسنقری و فاطمه 

کالته سیفری  و نسبت به پالک 125 فرعی مع الواسطه از محل مالکیت رسمی حسین صمدی 
-آقای علیرضا زردکوهی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب منزل به مساحت 247/85 متر 
مربع تمامت پالکهای   127و1609 فرعی و قسمتی از پالک 125 فرعی از 3 اصلی بخش 3 سبزوارکه 
نسبت به پالکهای 127و1609 فرعی بالواسطه از محل مالکیت مالک رسمی محمد فسنقری و فاطمه 

کالته سیفری  و نسبت به پالک 125 فرعی مع الواسطه از محل مالکیت رسمی حسین صمدی 
-خانم فاطمه توکلی  نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 77/36 متر مربع قسمتی ازپالک  

238 فرعی از 3 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی رجبعلی مظلومی نیا
پالک 5 اصلی اراضی قلعه نو

-آقای حس��ن بروغنی  نسبت به ششدانگ  یک باب س��اختمان به مساحت 68/20 متر مربع قسمتی 
ازپالک  88 فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی سلطان قلعه نوی

-آقای محسن خسروجردی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 79/41 متر مربع قسمتی 
ازپالک  3748 فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش

-آقای محمد اکبری  نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 145/50 متر مربع قسمتی 
ازپالک  261 فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی عصمت الداغی

-آقای اصغر س��ارقی  نس��بت به ششدانگ  یک باب س��اختمان به مساحت 111/50 متر مربع قسمتی 
ازپالک باقیمانده  139 فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی عذرا گودآسیائی

-خانم ناهید کالته سیفری  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 99/50 متر مربع قسمتی 
ازپالک 1865 فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی فاطمه فسنقری

-آقای مهدی فس��نقری  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 93/96 متر مربع قسمتی 
ازپالک 159 فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی عباس میر حسینی

-خانم الهه قلعه نوی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 84/70 متر 
مربع قسمتی ازپالک 249 فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی سلطان قلعه نوی

- آقای فرهاد قلعه نوی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 84/70 متر 
مربع قسمتی ازپالک 249 فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی سلطان قلعه نوی

پالک 6 اصلی اراضی کلوت
-آقای وحید قلعه نوئی  نس��بت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 81/01 متر مربع قسمتی 

ازپالک  4590 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی برات اله غالم دانائی
-خانم مهری باغجری نس��بت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 193/36 متر مربع قسمتی 
ازپالک  12128 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی موسی الرضا غالم دانائی
-آقای علی میری  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 179/93 متر مربع 
قسمتی ازپالک  51 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمدرضا غفوری غروی

-خانم حوریه میری  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 179/93 متر مربع 
قسمتی ازپالک  51 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمدرضا غفوری غروی
-آقای محمد رضا دیوان دری  نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 133/09 متر مربع 
قس��متی ازپالک  1451و1452 باقیمانده و6137 فرعی از 6 اصلی بخش 3 س��بزوارکه نسبت به پالک 
1451 باقیمانده مع الواسطه از محل مالکین محمد تقی مهرداد و فاطمه ترکمن ن   ژاد سبزوار و نسبت به 

پالک 1452 باقیمانده و 6137 فرعی مع الواسطه از محل مالکیت مالک رسمی احمد رازقندی 
-آقای محمد کیخسروی   نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 127/31 
متر مربع قسمتی ازپالک  4582 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش
-آقای جعفر کیخسروی   نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 127/31 
متر مربع قسمتی ازپالک  4582 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش

-آقای محسن فالح  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 95/36 متر مربع قسمتی ازپالک  
4582 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی عفت اسماعیلی

-آقای علی اکبر فالح   نس��بت به دو دانگ مش��اع ازشش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 81/90 
متر مربع قسمتی ازپالک  یک فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علی اکبر 

هراتی و مطهره نایب یزدی
-خانم زهره قزی   نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 90/06 متر مربع قسمتی ازپالک  

456 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد کارگر
-خانم مریم مهرآبادی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 174 متر مربع قسمتی ازپالک  

35 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی سید محمد حسین علوی
-آقای حس��ن مرادی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 86 متر مربع قسمتی ازپالک 

باقیمانده  1074 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علی صابری منش

-آقای سید حسین علوی هوشمند نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 180 متر مربع قسمتی 
ازپالک  10829 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد حسین جراحی
-آقای محمد رازقندی نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 98/95 متر مربع قسمتی 

ازپالک  1124 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی زهرا کفائی فر
-خانم صغری نصرآبادی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 128/85 متر مربع قسمتی 

ازپالک  259 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی حاجیه عذرا علوی
-خانم مریم الدرون نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 95/61 متر مربع قسمتی ازپالک  
یک  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علی اکبر هراتی و مطهره نایب یزدی

پالک 162 اصلی اراضی ایزی
-آقای جواد یزدانی مقدم   نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 121/48 متر مربع قسمتی 

ازپالک  417 فرعی از 162 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالکین رسمی علی ایزی
پالک 178 اصلی اراضی آزاد منجیر

-خانم اعظم صفائی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان دامداری به مساحت 3108 متر مربع قسمتی 
ازپالک  1253 فرعی از 178 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالکین رسمی حجی محمد حسین پور

پالک 201 اصلی اراضی رباط سرپوش
-آقای محمد علی رباط سرپوش��ی   نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 71037 
متر مربع قس��متی ازپالک  737 فرعی از 201 اصلی بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالکین رس��می 

محمد علی قربانیان
پالک 478 اصلی اراضی توحید شهر

-خانم طیبه بینقی   نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 110 متر مربع قسمتی ازپالک  2562 
فرعی از 478 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالکین رسمی نساء رباط جزی و حسین خلیلی و طاهره خلیلی

بخش 12 سبزوار
پالک1 اصلی اراضی عمیداباد

-آقای حمید آذری   نس��بت به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مساحت 128/55 متر مربع قسمتی 
ازپالک  5919 فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی سید مرتضی کرابی

-آقای جواد طوفانی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 161/65 متر مربع 
قسمتی ازپالک  200 فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد فسنقری
-خانم زهرا علی آبادی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 161/65 متر 
مربع قسمتی ازپالک  200 فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد فسنقری
-آقای رضا ربیعی   نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 122/94 متر مربع قسمتی ازپالک  137 
فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علیرضا توکل و موسی خاک و رجبعلی خاک
-خانم ربابه مس��کنی نسبت به ششدانگ  یک باب س��اختمان به مساحت 680/95 متر مربع قسمتی 
ازپالک  1879و1775 فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزوار که نسبت به پالک 1879 فرعی مع الواسطه 
از محل مالکیت مالک رس��می علی اصغر امیرخانی و نس��بت به پالک 1775 فرعی مع الواسطه از مل 

مالکیت رسمی صدیقه مرادی مقدم 
-آقای محمد رضا صالحی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 121/43 متر مربع قسمتی 

ازپالک  210 فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی فاطمه اسراری
-آقای علی عرب خانی  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 137/10 متر 
مربع قسمتی ازپالک  4001 فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی حسین 

،حسن،علی اکبر ،مهناز،افسانه ،مهری و محمد شهرت همگی عرب خانی
-آقای هادی عرب خانی  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 137/10 
متر مربع قس��متی ازپالک  4001 فرعی از یک اصلی بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رسمی 

حسین ،حسن،علی اکبر ،مهناز،افسانه ،مهری و محمد شهرت همگی عرب خانی
پالک 2اصلی اراضی عبدالرحمن

-خانم جواهر ترشیزی برگوئی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 115/55 متر مربع 
قسمتی ازپالک باقیمانده  552 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزوارمع الواسطه از از محل مالکیت مالک 
رس��می محترم محمد زاده و قس��متی از پالک 4 اصلی واقع در بخش 12 س��بزوار مع الواسطه از محل 

مالکیت مالک رسمی محمد ترشیزی 
-آقای عباس بخش��ی   نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 112/33 متر مربع قسمتی 

ازپالک  1377 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش 
-آقای حسین قزی   نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 120 متر مربع قسمتی 
ازپالک  14133 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد حسن خسروآبادی 
-خانم زهرا قزی   نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 120 متر مربع قسمتی 
ازپالک  14133 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد حسن خسروآبادی 
-خانم فاطمه لندرانی   نس��بت به شش��دانگ اعیانی یک باب ساختمان به مساحت 116/39 متر مربع 
قسمتی ازپالک  7183 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزوار که عرصه موقوفه و رعایت شروط مندرج در 

سند اجاره ضروریست  از محل مالک رسمی از محل موقوفه عبدالجواد و غیره 
-آقای وحید آس��یائی   نسبت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 87/19 متر مربع قسمتی 

ازپالک  7583 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی فرشته رمضانی 
-آقای سید قاسم علوی   نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 100 متر مربع قسمتی ازپالک  

14133 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی ممد حسن خسروآبادی
-آقای حسن عباسیان   نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 124/98 متر مربع قسمتی ازپالک  

7 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی فریبرز ناوی
-آقای هادی خرم پور نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 102/39 متر مربع قسمتی 

ازپالک  4622 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی بیگم جان شهرآبادی
-آقای حمید بخشی نسبت به ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به مساحت 144/50 متر مربع قسمتی 
ازپالک  2002 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزوار که عرصه آن موقوفه آقا بیگ و رعایت شروط مندرج 

در سند اجاره الزامیست از محل مالکیت مالک رسمی نصرت اله بخشی و زهرا خاکشور
-آقای علی اکبر بیروتی نس��بت به شش��دانگ  یک باب س��اختمان به مساحت 144 متر مربع قسمتی 

ازپالک  27 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی روح اله قرائی
پالک 7اصلی اراضی نقابشک

-خانم مهناز گاچی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 123/75 متر مربع قسمتی ازپالک  36 

فرعی از 7 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد تقی قاسمی سبزوار و حشمت وجودی 
آگهی اصالحی

بخش 2 سبزوار
پالک 729اصلی 

-آقای حس��ن نعمت ش��اهی  نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 
228/95 متر مربع تمامت پالک  60 فرعی از 729 اصلی بخش 2 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی 
بانو لوبا خاتون گودآسیائی که در آگهی قبلی اشتباها قسمتی از پالک 60 فرعی قید گردیده که بدین 

وسیله اصالح می گردد. 
بخش 3 سبزوار

پالک 5اصلی اراضی قلعه نو
-آقای محمد اخالصی نیا  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 99/50 متر مربع تمامت 
باقیمانده پالک  699 فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی کاظم الداغی که در 

آگهی قبلی اشتباها بخش 12 سبزوار قید گردیده که بدین وسیله اصالح می گردد.
-آقای اصغر شارهءنس��بت به شش��دانگ  یک باب منزل به مساحت 119/33 متر مربع قسمتی از پالک  
161 فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی فاطمه قلعه نویی که در آگهی قبلی 

اشتباها پالک  6 اصلی بخش 3 سبزوار قید گردیده که بدین وسیله اصالح می گردد.
لذا به اس��تناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق این روزنامه منتش��ر میگردد در صورتی که اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند در شهرها باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه و در روستاها از تاریخ الصاق رای در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند .معترض باید  ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید . در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید.صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت .برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد آن قس��مت از 
امالکی که قبال نسبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی طبق رای هیات پس از تنظیم 
اظه��ار نامه ثبتی حاوی تحدید حدود ملک ،مرات��ب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان به اطالع عموم میرساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .) م الف 99/2044( آ-99003727
تاریخ انتشار نوبت اول:   99/04/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:   99.05.12

علی آب باریکی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
حوزه ثبتی خوشاب

پیروآگه��ی تحدیدحدود قبلی که بموجب مقررات ماده14قانون ثبت منتش��ر گردیده اینک برحس��ب 
درخواست واصله مستندبه ماده مذکور وماده61آیین نامه قانون ثبت تحدیدحدود یک قسمت از امالک 
واقع در بخش-حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر میباشد:بخش 5 الحاقی خوشاب-پالک258-اصلی-اراضی 

رباط جز
2753فرعی،ششدانگ یک قطعه باغ پسته-احمدرباط جزی

تاریخ تحدید: 1399/05/26 ساعت8صبح در روزهای فوق مندرج در این آگهی انجام می گردد. 
لذابه موجب ماده14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این 
آگهی اخطار میگرددکه درروزوساعات مقررباالدرمحل حضوربهم رسانند.چنانچه هریک ازصاحبان امالک 
یانماینده قانونی آنهادرموقع مقررحاضرنباشندمطابق ماده15قانون مزبورملک موردآگهی باحدوداظهارشده 
ازطرف مجاورین تحدیدخواهدش��دواعتراضات مجاورین نس��بت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان 
امالک که درموقع مقررحاضرنبوده اند مطابق ماده20قانون ثبت فقط تا30روزازتاریخ تحدیدحدودپذیرفته 
خواهدش��دودراجرای تبصره2ماده واح��ده قانون تعیین تکلیف پرونده ه��ای معترض ثبتی معترضین 
میبایست ازتاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خودرابه مرجع ذیصالح 
قضایی تقدیم وگواهی الزم ازمرجع مذکوراخذ وبه این اداره تسلیم نمایند در غیراین صورت متقاضی ثبت 
یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به 
اداره ثبت تسلیم نماید.اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.

)م الف 99/2045(آ-9903728
تاریخ انتشار:1399/04/28

علیرضا میرزائی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خوشاب

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره139960306022000257هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فرامرزهراتی 
مقدم فرزنداحمدکدملی 0848535561بش��ماره شناسنامه11468صادره ازفریمان دریک قطعه زمین مزروعی به 
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صادرات غیرنفتی از جمله موضوع های مهمی است که دولت باید آن را در دستور 
کار خود قرار دهد، اما در مرحله اجرا و عمل دولت باید از صادرکننده حمایت به 
عمل بیاورد؛ چرا که در شرایط تحریمی و آشفته بازار داخلی که نرخ ارز هر روز 
در حال افزایش است، صادرکنندگان و واردکنندگان با چالش های مختلفی دست 

و پنجه نرم می کنند.
هنگامی که از حمایت از صادرکنندگان برای رشــد و توســعه اقتصادی سخن 
می گوییم به معنای حمایت دولت از صادرکننده های بی شناسنامه و بی هویتی 
که برای بدست آوردن منافعی از بازار آشفته برای صادرات ورود کرده اند نیست 
بلکه حمایت از صادرکننده ای اســت که دارای اهلیت باشد. مثالً دولت یکباره 
بدون اعالم یا فراهم ساختن پیش زمینه های الزم، صادرات برخی اقالم را ممنوع 
می کند، چنین رفتارها و سیاست هایی از سوی دولت به معنای وارد کردن ضربه 

به صادرکننده و اقتصاد کشور است.
متأسفانه دولت در بازرگانی، رفتار و سیاست گذاری های خوبی از خود به نمایش 
نگذاشته است؛ چرا که دولت قادر به تشخیص درست نیازهای کاالیی کشور نیست 
که چه کاالیی باید در وقت مناسب واردو یا از کشور خارج شود، از این رو صادرکننده 
بازارهای خود را از دست می دهد.بی اعتمادی طرفین خارجی به صادرکننده ایرانی 
موضوع بســیار بدی اســت؛ چرا که صادرکننده در یک فرایند طوالنی و کاربر 
با خریدار خارجی مذاکره کرده اســت، اما دولت یکباره ممنوع شــدن اقالمی را 
برای صادرات به خارج از کشــور اعالم می کند، در صورتی که مکانیزم تجارت به 
گونه ای اســت که ممکن است در برخی شرایط و زمان ها مثالً برخی از این اقالم 
در داخل کشور کم باشد، اما به این دلیل نباید مانع روند صادرات شد؛ چرا که با 
واردات می توان برای مقطع کوتاهی همچنان بازارهای صادراتی را حفظ کرد. تمام 
محورهای اشاره شده از جمله نقاط ضعف عملکردی دولت در بخش بازرگانی به 
شمار می روند که به لحاظ عدم تعادل سیاست گذاری های دولت سبب تأثیرگذاری 
منفی بر  میزان و روند صادرات غیر نفتی می شــود؛ بنابراین برای افزایش میزان 
صادرات غیرنفتی دولت باید بنای همیاری و همکاری را با صادرکنندگان بگذارد. 
عدم اعتماد طرفین خارجی در امر واردات و صادرات به صادرکننده یا واردکننده 
ایرانی، تبعات بســیار بدی دارد. تداوم چنین روندهایی به معنی عدم همکاری و 
کنار گذاشتن تجار ایرانی است؛ بنابراین سیاست های دولت باید با ثبات باشد،چرا 
که تغییر دائمی سیاســت های دولت موجب   تزلزل در زمینه صادرات غیرنفتی 
می شــود که کاهش درآمدهای ارزی از جمله تبعات این موضوع است.متأسفانه 
هنگامی که دولت به صادرکننــدگان بی هویت ارز می دهد که به قول نماینده 
دادستان کسانی ارز به عنوان صادرات گرفته اند که اسم و آدرس درستی ندارند، 
مشخص است دست هایی پشت پرده این موضوع را رقم زده است؛بنابراین دولت 
باید پاســخگوی این موضوع باشد که ارزها به چه کسانی و چرا داده شده است؟  

 مالکان خانه های خالی با چه شرطی©
 از پرداخت مالیات معاف می شوند؟

تسنیم: مقــام مســئول وزارت راه، از 
ارائه معافیت های مشــروط به مالکان 
خانه های خالی خبر داد و گفت: اگر ۵۰ 
درصد خانه های خالی وارد بازار مسکن 
شوند، قانون رسالت خود را انجام داده 
اســت. پروانه اصالنی با یادآوری اینکه 
پیشــنهاد وزارت راه و شهرسازی این 
است  افرادی که تا شهریور واحدهایشان را عرضه کنند، از مالیاتی که از ابتدای 
قانون تاکنون باید می پرداختند، معاف می شوند، اظهار کرد: افرادی که در صورت 
تمایل قراردادهای اجاره  سه ســاله امضا کننــد، از مالیات بر خانه های خالی و 
ســایر مالیات های بخش مسکن معاف خواهند شــد. وی با تأکید بر اینکه اگر 
بســته مالیات بر خانه های خالی را مشــوقی در کنار برخی قوانین سختگیرانه 
در نظر بگیریم، قطعاً به تعادل در بازار مســکن و بازار اجاره کمک می شــود.

قدس چرایی افزایش قیمت فوالد و حواشی آن را بررسی می کند 

انگشت اتهام به سمت بورس کاال
اقتصاد / زهراطوســی: قیمت ورق فوالد پا به 
پای نرخ ارز باال می رود تا تولیدکنندگان خودرو، 
مسکن و لوازم خانگی، در زنجیره بهانه های خویش 
برای گرانی چیزی کم نداشته باشند. در این میان 
وزارت صمت مدعی اســت هیچ نقش نظارتی و 
تعیین تکلیفی در قیمت زنجیره فوالد ندارد وگرنه 

یکماهه بازار را آرام می کرد!
وزارت صنعت مجموع تولید فوالد سال گذشته را 
۲۸میلیون تن اعالم کرده است که با این میزان 
تولید در جمع ۶۷کشور شاخص تولیدکننده فوالد 
جهان، رتبه دهم را کسب کرده ایم و قرار است در 
افق ۱۴۰۴ این رقم به ۵۵ میلیون تن در سال هم 
برسد.سه کشور ایران، عربستان و امارات، براساس 
مطالعات طرح جامع فوالد کشور، عالوه براینکه 
بزرگ ترین تولیدکنندگان فــوالد در خاورمیانه 
محسوب می شوند، بیشترین مصرف فوالد یعنی 
بیش از ۷۰درصد ســهم مصرف فوالد منطقه را 
به خود اختصاص داده اند. ایران ۳۸درصد مصرف، 
عربســتان ۲۱درصد و امارات ۱۵درصد را دارند و 
سپس عراق با ۶درصد و سایر کشورها در مجموع 

۲۰درصد مصرف را از آن خود ساخته اند.
در حالی کــه انتظار می رود در افق چشــم انداز 
که میــزان فوالد مورد نیاز کشــور به ۳۰ تا ۳۲ 
میلیون تن برســد و ایــران در جایگاه هفتمین 
فوالدســاز جهان قرار گیرد، اما صنایع مختلف از 
ساختمان سازی گرفته تا تولید انواع تجهیزات و 
ابزارهای صنعتی و ماشین آالت، همین امروز هم 

دستشان زیر سنگ فوالد  گیر کرده است.
 تولیدکننــدگان می گویند قیمت فوالد در ایران 
باالتر از قیمت جهانی اســت و تولید صرفه ندارد 
و مصرف کننــدگان هم زیر فشــار گرانی هر روز 
خمیده تر می شوند. وزارت صمت اما نمی خواهد 
به این بازار ورود پیدا کند، زیرا هیئت مدیره بورس 
کاال بــه آن ها گفته اند دلیلــی نمی بینند وزارت 
صمت بر بورس کاال به عنوان محل عرضه فوالد و 

شمش نظارت کند.
 
سوداگری در بورس کاال؛ عامل گرانی فوالد»

بــه تازگی برای جلوگیری از ســوداگری در بازار 
طبق مصوبه ســتاد تنظیم بازار عرضه شمش و 
اسلب فوالدی فقط از طریق بورس کاال امکان پذیر 
اســت و تأمیــن ارز و ورق فوالدی مــورد نیاز 
کارخانه های لوازم خانگی، مشروط به بارگذاری و 

ثبت اطالعات آن ها در سامانه جامع تجارت است. 
همچنین عرضه این دو کاال تنها از طریق بورس 
کاال امکان پذیر اســت و اگر عرضه ای در خارج از 

بورس صورت گیرد، تخلف محسوب می شود.
رئیس اتحادیه آهن و فوالد، عامل افزایش قیمت 
محصوالت فوالدی را سوداگری عده ای در همین 

بورس کاال می داند. 
بهای قیمت ورق های فوالدی که ماده اولیه اصلی 
صنعــت لوازم خانگی به شــمار می آید به حدود 
۱۵هزار تومان رســیده و این در حالی است که 
این عدد هفتــه پیش ۸هــزار و۵۰۰تومان بود. 
تولیدکنندگان لوازم خانگی دلیل افزایش قیمت ها 
را رشد قیمت ورق های فوالدی عنوان می کنند. 
ورق فــوالدی ۱۵درصد هزینــه تولید یخچال و 

۳۵درصــد هزینــه تولید 
تشــکیل  را  لباسشــویی 

می دهد.
حمیــد رســتگار، رئیس 
اتحادیــه آهــن و فــوالد 
می گوید: افــرادی که وارد 
بــورس کاال می شــوند تا 
محصوالت فوالدی بخرند، 
بعضاً بیش از نیازشان خرید 
می کنند تا مازاد مصرف را 
وارد بازار کنند و سودهای 
افراد  این  ببرند.  میلیاردی 

تمام کاالهای خریداری شده را در کارگاه هایشان 
مورد مصرف قرار نمی دهند.  وی  می گوید: از قوه 
قضائیه خواستیم در مورد فوالد و نحوه توزیع آن 
ورود کند تا قیمت ها کنترل و فرصت سوء استفاده 
از برخی ها گرفته شــود. از تولید تا مرحله ای که 
محصوالت فوالدی به دست مردم می رسد، باید 

نظارت های دقیق صورت گیرد.
وی، با انتقاد از نظام توزیعی آهن و فوالد و با اشاره 
به اینکه این دو کاال، مصرف صنعتی داشته و در 
صنایع مهمی مثل خودرو، ماشین آالت کشاورزی، 
لوازم خانگی و مســکن و ســاخت وساز استفاده 
می شوند، می گوید: وجود واسطه ها در بازار موجب 
شــده تا رانت ایجاد شــود و قیمت ها به صورت 

غیرمنطقی مدام تغییر کنند.
 برای حل این موضوع نامه نگاری های متعددی با 
وزارت صنعــت انجام داده ایم، اما هیچ توجهی به 

آن ها نشده است.

 قیمت فوالد در ایران »
باالتر از قیمت های جهانی

امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای تولیدکنندگان 
لوله و پروفیل نیز می گویــد: وقتی قیمت فوالد 
در ایران باالتر از قیمت های جهانی اســت، قطعاً 
دســتگاه های نظارتی باید در ایــن حوزه ورود و 
چرایی این اتفاق را مشخص کنند. به گفته وی، 
زمانی که مصرف کنندگان پایین دستی فوالد، به 
 دنبال عرضه بیشــتر فوالد توسط تولیدکنندگان 
در بورس کاال هســتند، اما ایــن امر اتفاق نیفتد 
یا عرضه به  صورت قطره چکانی باشــد، قیمت ها 
افزایش پیدا می کنــد.وی تأکید می کند:در حال 
حاضر قیمت فوالد در بورس کاال باالتر از قیمت 
جهانی است و عماًل هم راستا با قیمت ارز در بازار 

افزایش پیدا می کند.

 افزایش قیمت فوالد »
و تأثیر آن بر صنعت خودرو

خودروســازان رشــد قیمت فوالد در 
ماه های اخیــر را یکی از عوامل اصلی 
افزایش نرخ خودرو هــای تولیدی به 
شــمار می آ ورند. فوالد برای ســاخت 
شاســی زیریــن یا شــبکه ای به کار 
می رود که اســکلت خودرو را تشکیل 
می دهد. در خودروســازی از فوالد در 
ســاخت قطعاتی مانند شاسی، ترمز، 
موتور، سیستم اگزوز، سقف خودرو، صفحات بدنه، 
ستون، در و سقف ها استفاده می شود.خودروسازان 
می گویند فــوالد در حال حاضر در بورس عرضه 
می شــود و به همین دلیــل قیمت گذاری آن به 
صورت آزاد صورت می گیرد، در حالی که قیمت 
خودروهای اقتصادی و پرتیراژ ایران که سهم مهمی 
در حیات کارخانه های خودروسازی دارند، توسط 
شورای رقابت و به شکل دستوری صورت می گیرد. 

تنظیم بازار دست وزارت صمت باشد آرام »
می شود

ریشــه گرانی ها را شاید بشــود در سخنان اخیر 
داریوش اسماعیلی، معاون وزیر صمت پیدا کرد که 
ادعا کرده است اگر اختیار تنظیم بازار فوالد را به  
وزارت صمت بدهند، یکماهه بازار را آرام می کنند. 
وی گفته است: معاونت معدنی وزارت صمت هیچ 
نقــش نظارتی و تعیین تکلیفی در قیمت زنجیره 

فوالد ندارد. اگر به شکل کامل اختیارات این حوزه 
به ما سپرده شود قول می دهیم در مدت یک ماه 
قیمت ها را معقول کنیم. برای ما قیمت های فعلی 

محصوالت قابل  قبول نیست.
به گفته اســماعیلی» در بخش مــواد اولیه برای 
اینکه شمش تولید شــود به آهن اسفنجی نیاز 
داریم، برای اینکه آهن اسفنجی تأمین شود نیاز 
به گندله داریم و برای تأمین گندله به کنسانتره 
و برای کنسانتره به سنگ آهن نیاز داریم. در حال 
حاضر ایران دهمین تولیدکننده فوالد جهان است 
به  گونه ای که ســال گذشــته میزان تولیدات ما 
۲۷میلیون تن بود و در چهار ماه امسال با  وجود 
شیوع ویروس کرونا و تحریم، میزان تولید فوالد 
از مدت مشابه سال گذشــته بیشتر بوده است؛ 
بنابراین هیچ کمبودی نداریم. ضمن اینکه ما بنا 
به دستور سرپرست وزارت صمت، صادرات مواد 
اولیه مثل آهن اســفنجی، گندله و کنسانتره و 
سنگ آهن را به شکلی ممنوع کردیم تا خوراک 

واحدهای تولیدی داخلی تأمین باشد«.

چرا فوالد افسارگسیخته گران شد؟»
وی می گوید: اینکه چرا محصوالت فوالدی امروز 
به این شــکل و افسارگســیخته در حال افزایش 
قیمت اســت باید برگردیم به اواخر سال گذشته 
که چند عامــل ایجاب می کرد افزایش قیمت در 
محصوالت فوالدی رخ دهد. نخســتین نکته آن، 
افزایــش نرخ ارز بود؛ دوم به پایان ســال نزدیک 
می شــدیم که قطعاً این امر تورم انتظاری ایجاد 
می کرد و سوم اینکه آن زمان موضوع اف ای تی اف 
مطرح شــده بود و تصور همه بر این بود که اگر 
ایران از این لیســت کنار گذاشــته شود اوضاع 
اقتصاد بدتر می شود؛ بنابراین این موارد دست به 

دست هم داد تا افزایش قیمت با شیب تند ادامه 
پیدا کند.معاون معدنی وزارت صمت افزود: از این 
 رو وزارت صمت جلساتی با مجموعه های فوالدی 
و مقرراتی در کارگروه ســتاد تنظیم بازار برگزار 
و مــواردی را مصوب کرد کــه در نهایت موجب 
شد عرضه شــمش در بورس کاال به میزان نیاز 
باشد و ما نیز بر وضعیت عرضه آن نظارت داشته 
باشیم، به  گونه ای که قیمت ها باال نرود و البته به 
شکل افقی و شیب مالیم به  سمت کاهش قیمت 
محصوالت فوالدی برویم و خوشــبختانه با این 

تصمیم روال خوبی حاکم شد.
وی تأکید می کند: این روند تا پیش از سال  جاری 
ادامه داشــت؛ اما فروردین ماه که تولید، عرضه و 
تقاضا روال سابق خود را نداشت، تولیدکنندگان 
شمش که باید محصول خود را عرضه می کردند، 
خیلی خوب عرضه شمش را انجام ندادند و قصد 
صادرات هم نداشتند، بدین جهت مجبور شدیم 
تعدادی از قیمت ها را ابطال کنیم. مصوبه ســتاد 
تنظیــم بازار این بود که قیمــت پایه ۸۳ درصد 
فوب خلیج فارس در ارز نیما باشد و سقف آن در 
مقطعی 9۵ درصد فوب و در مقطعی دیگر معادل 
فــوب بود که هر چه باالتر از این عدد بود، ابطال 
شــد.وی می گوید: در نهایت بورس کاال که یک 
شرکت خصوصی است و هیئت مدیره آن عمدتاً 
تولیدکنندگان شمش هســتند، اعالم کردند: از 
آنجا که سران قوا اختیارات کارگروه تنظیم بازار را 
تصویب و ابالغ نکرده دلیلی نمی بینند که وزارت 
صمت بر بورس کاال نظارت کند و مشــکالت از 

همین جا شروع شد. 
بنابرایــن از اوایل خرداد ماه، بــورس کاال هیچ 
استعالمی از معاونت معدنی وزارت صمت نگرفت 

و هیچ گونه نظارتی را هم نپذیرفت.

از قوه قضائیه 
خواستیم در مورد 
فوالد و نحوه توزیع 
آن ورود کند تا 
قیمت ها کنترل و 
فرصت سوء استفاده 
از برخی ها گرفته 
شود
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    صفحه 6

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیات 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 س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139960318603002838 مورخ 1399/03/13 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای اش��کان قاعده اصلی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 6035 صادره ازرشت در قریه شالکو 
در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 507/15 مترمربع پالک فرعی 39241 از اصلی 77 
مفروز مجزی از پالک 347 باقیمانده از اصلی 77 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای محمد 

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

خواهد شد.م الف 751  آ-9903717
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/04/28

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/05/12
حسین اسالمی کجیدی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت 

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیات 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 س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139960318603002836 مورخ 1399/03/13 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض خانم ساناز پیرمحمدی  فرزند اصغر به شماره شناسنامه 3386 صادره ازبندر انزلی در قریه شالکو 
در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 507/15 مترمربع پالک فرعی 39240 از اصلی 77 
مفروز مجزی از پالک 347 باقیمانده از اصلی 77 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای محمد 

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

خواهد شد.م الف 753  آ-9903719
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/04/28

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/05/12
حسین اسالمی کجیدی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت 

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
آگهی موضوع ماده 147 اصالحی قانون ثبت، 

چون در اجرای ماده 147 اصالحی قانون ثبت ، هیئت حل اختالف ش��عبه س��وم مستقر در ثبت شهرستان رشت 
بموجب رای ش��ماره 3/7744/ه مورخ 1380/10/29  تصرفات مالکانه بالمعارض خانم مرضیه احمدی پرش��کوهی 
فرزند نوراله به ش��ماره شناس��نامه 16 صادره ازلنگرود در قریه پاس��کیاب در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به  
مساحت 136/90 مترمربع پالک فرعی 3844 از اصلی 43 مفروز مجزی از پالک 889 از اصلی 43 واقع در بخش 

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

خواهد شد.م الف 834  آ-9903720
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/04/28

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/05/12
حسین اسالمی کجیدی

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیات 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 س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139960318603002803 مورخ 1399/03/12 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای حجت کارکن مهردوس��ت فرزند هادی به ش��ماره شناسنامه 1087 صادره ازرشت در قریه 
شالکو در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 133/70 مترمربع پالک فرعی 2367 از اصلی 
91 مفروز مجزی از پالک 144 از اصلی 91 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای احد خوش 

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

خواهد شد.م الف 855  آ-9903721
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/04/28

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/05/12
حسین اسالمی کجیدی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت 

ابالغ اخطاریه ارزیابی کالسه 9603963
بدینوسیله به آقای محمدمهدی طالبیان مشهدی فرزند علی اکبر به شماره ملی 0932783554 ابالغ میگردد که 
ششدانگ پالک ثبتی 9752 فرعی مفروز و مجزی شده از 5818 فرعی از تجمیعی 3634 و 3828 و 3655 و 3656 
فرعی از 191 )یکصد و نود و یک( اصلی بخش 10 مش��هد قطعه یک طبقه همکف بمبلغ 8/750/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده است که مورد وثیقه سند رهنی 34598- 94/09/10 دفترخانه 81 مشهد له بانک رفاه کارگران و 
علیه شما میباشد. چنانچه به مبلغ فوق الذکر اعتراضی دارید طبق ماده 101 آئین نامه اجرای ثبت ظرف مدت 5 روز 
از تاریخ انتش��ار آگهی مهلت دارید اعتراض خود را کتباً به انضمام مبلغ هفت میلیون ریال بابت هزینه کارشناس��ی 
به صورت علی الحس��اب به این ش��عبه تحویل دهید. ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر یا بدون پرداخت هزینه 
کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً با توجه به اینکه آقای علیرضا طالبیان مشهدی به مبلغ مذکور اعتراض 
نموده است لذا توسط معاونت محترم اداره اجرا، آقای سید مهرداد مدیر خازنی بعنوان کارشناس رسمی دادگستری 

تعیین گردیده است که بدین وسیله به شما اعالم می گردد. آ- 9903626
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهرا جعفری کاریزی دارای شناسنامه شماره 1661 به شرح دادخواست به کالسه 4/980460 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماه گل معارفی ماکو به شناسنامه 
492 در تاریخ 1369/4/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به:
1- جالل جعفری کاریزی به ش ملی 0749488638 متولد 1334/02/10 فرزند متوفی

2- محمدجمعه جعفری کاریزی به ش ملی 0748689702 متولد 1337/01/10 فرزند متوفی
3- ولی محمد جعفری کاریزی به ش ملی 0749501685 متولد 1339/05/20 فرزند متوفی

4- غنی جعفری کاریزی به ش ملی 0748399259 متولد 1351/06/10 فرزند متوفی
5- فرخ جعفری به ش ملی 0749481064 متولد 1331/05/01 فرزند متوفی

6- غنچه جعفری به ش ملی 0748688900 متولد 1335/01/10 فرزند متوفی
7- رعنا جعفری کاریزی به ش ملی 0748692606 متولد 1345/04/02 فرزند متوفی
8- هما جعفری کاریزی به ش ملی 0749531932 متولد 1349/01/10 فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9903738
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم فیروزه احسانی دارای شناسنامه شماره 1478 به شرح دادخواست به کالسه 9900052 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی احسانی به شناسنامه 1457 در 

تاریخ 97/11/07 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- ثریا احسانی فرزند علی دارای شناسنامه شماره ملی 0740412647 صادره از تایباد فرزند متوفی

2- زینب احسانی فرزند علی دارای شماره  ملی 0740655345 صادره از تایباد فرزند متوفی
3- حسینعلی احسانی فرزند علی دارای شماره ملی 0740501860 صادره از تایباد فرزند متوفی
4- فیروزه احسانی فرزند محمد دارای شماره ملی 0748955119 صادره از تایباد همسر متوفی

5- محمد احسانی فرزند حسین دارای شماره ملی 0749620382 صادره تایباد پدر متوفی
6- زینب صبوری باغکی دارای شماره ملی 0748645563 فرزند علی صادره تایباد مادر متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9903740
قاضی شورا- شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان تایباد- رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای نورمحمد گلزاری دارای شناسنامه شماره یک به شرح دادخواست به کالسه 9900072 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گلستان دلداری بهمن آباد به شناسنامه 285 

در تاریخ 91/08/08 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- نورمحمد گلزاری فرزند محمدرضا بشماره ملی 6529851089 متولد 1337/05/01 فرزند متوفی

2- ملک محمد گلزاری فرزند محمدرضا به شماره ملی 6529824626 متولد 1327/07/02 فرزند متوفی
3- علی محمد گلزاری فرزند محمدرضا به شماره ملی 6529868372 متولد 1341/05/06 فرزند متوفی
4- الف محمد گلزاری فرزند محمدرضا به شماره ملی 6529831487 متولد 1330/08/20 فرزند متوفی

5- عبداله گلزاری بهمن آباد فرزند محمدرضا به شماره ملی 6529893482 متولد 1347/05/07 فرزند متوفی
6- خانم زیبا نگار گلزاری فرزند محمدرضا به شماره ملی 6529815635 متولد 1323/10/03 فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9903741
قاضی شورا- شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

آگهی مزایده اتومبیل
آگهی مزایده اتومبیل پرونده اجرایی 9800246

به موجب پرونده اجرائی کالس��ه فوق خانم پریزاد خجر فرزند بهبود با وکالت خانم صدیقه پایکار برابر وکالت نامه 
ش��ماره 090611 جهت وصول مهریه به مبلغ پانصد میلیون ریال )که به نرخ روز به مبلغ 1/366/410/183 ریال 
محاس��به گردیده( پرونده اجرایی 9800346 علیه آقای ش��مس الدین صمدی فرزند محمدالدین تشکیل که اوراق 
اجرایی در مورخه 98/9/7 ابالغ و حسب تقاضای بستانکار نسبت به بازداشت یک دستگاه خودرو پراید 132 مدل 
1387 رنگ نقره ای متالیک بش��ماره شاسی S1422287008256 بشماره انتظامی 891 ه 36 ایران 32 متعلق به 
زوج اقدام گردیده و خودروی موصوف توقیف و به پارکینگ وحدت تایباد منتقل شده که طبق نظر کارشناس رسمی 
به مبلغ دویست و نود و سه میلیون ریال )293/000/000 ریال( ارزیابی و قطعی شده، که مزایده از ساعت 9 الی 12 
روز سه شنبه 99/05/14 در اداره ثبت اسناد و امالک تایباد واقع در تایباد خیابان مالصدرا از طریق مزایده به فروش 
می رس��د. مزایده از مبلغ ارزیابی فوق ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شد و کلیه هزینه های 

قانونی س��ند انتقال اجرایی و بدهی احتمالی و خالفی ماش��ین مذکور به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق 
مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد. مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 

در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  تاریخ انتشار: 99/04/28  آ-9903742
غالمرضا آقازاده - رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فامنین 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

برابر رای شماره 139960326009000070 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابوالقاسم 
قربانی فرزند احمد به شماره شناسنامه3875 صادره از ماماهان در یک باب خانه به مساحت 180 متر مربع مفروز 
ومجزی  ش��ده از پالک 99 اصلی واقع در ش��هر ماماهان خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای حاج باقر حسینی 
محرز گردیده اس��ت.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. )م الف 99( آ-9903054
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/4/12
تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/4/28

رئیس ثبت اسناد و امالک فامنین 
 رضا بیات 

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

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

برابر رای شماره 99/307مورخ 05 /04/ 99هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرف مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیداد 
هادی شریف فرزند حسینمراد بشماره شناسنامه  1967 صادره از بهار درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی زار 
به مساحت 65468/94 متر مربع در قسمتی از پالک 38 اصلی دولت آباد واقع در اسدآباد ارضی روستای دولت آباد 
خریداری از مالک رسمی خانم زهرا کوثری احدی از ورثه ای قاسم کوثری محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.) م الف 107(آ9903055
تاریخ انتشار اول  :1399/04/12
تاریخ انتشار دوم : 1399/04/28

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی
 موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره12008767 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی حسن نجفی نژاد 
محلی فرزند محمد قلی به شماره ملی 4999853639 ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 135.65مترمربع قسمتی از پالک 57 اصلی به کالسه 98-26 واقع در بخش 18 ثبت نکا خریداری شده 
از قربانعلی اصغری مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض 
دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19902423 آ-9903081
تاریخ انتشار نوبت اول 14-4-1399           تاریخ انتشار نوبت دوم 1399-4-28 

محمد مهدی قلیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
)) نظر به دس��تور مواد1و3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390.9.20و برابر 
رای شماره139960310013000701مورخ 1399.02.11هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور 
مس��تقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا صالح عجمی فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت 281.18 متر مربع به شماره پالک 184فرعی از 20 
اصلی واقع در قریه باریکال بخش یک خریداری شده از آقای حسن حیدری مالک رسمی محرز گردیده است لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئیین نامه مربوطه 
این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در روستاها 
رای هیات الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و درروس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  م الف 19902425  آ-9903083
تاریخ انتشار نوبت اول1399.04.14           تاریخ انتشار نوبت دوم1399.04.28

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک چمستان - سید محمد حسینی

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره12001312 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی فترس ابراهیمی 
جامخانه فرزند غالم به ش��ماره ملی 2092635808 شش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مس��احت 19.06مترمربع قس��متی از پالک 57 اصلی به کالس��ه 98-492 واقع در اراضی نکا بخش 18 ثبت نکا 
خریداری شده از غالمرضا کبیری مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19902429  آ-9903084

تاریخ انتشار نوبت اول 1399-4-14 
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399-4-28 

محمد مهدی قلیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین » آکهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی« 
برابر رای ش��ماره 139960308002000175 و کالسه ش��ماره 1398114408002000065 
مورخ��ه 13/ 03 / 1399 ص��ادره هیئ��ت موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخش  11   -  قطعه مفروزه مزرعه شاهیک پالک 1269- اصلی    

 آقای غالمرضا خسروی فرزند علی بشماره شناسنامه 3 و کدملی 0889630496 صادره از آرین 
شهر در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 173.26 متر مربع در قسمتی از پالک 415 
فرعی از 1269 - اصلی بخش 11 قاین واقع مزرعه شاهیک خریداری شده )مع الواسطه از آقای 
سید مجتبی محمودی با وکالت از طرف ورثه محمدعلی صابری مالک رسمی پالک فوق . محرز 

گردیده است و در تصرف دارد.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  آ-9902971   
 تاریخ انتشار نوبت اول:    1399/4/12                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/4/28   

 علی  صفایی  فر  - رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  قاینات 
آگهی دعوت افراز

چون آقای حلیم ساسولی فرزند مهراب احدی از مالکین مشاعی پالک 1633/ 1- اصلی واقع   در بخش2 
سیس��تان شهرستان زابل خیابان هیرمند ، هیرمند 72 طبق درخواست ش��ماره 102/3649- ز  مورخ 
1399/4/4 تقاضای افراز سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب 
سال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی 
دسترس��ی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد 
رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند 
و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ1399/6/18 دراین 
اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات 
صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.م الف: 275 آ-9903730 

تاریخ انتشار :شنبه  1399/4/28 
مهدی پهلوانروی  

رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون خانم مهین دخت افشاری فرزند احمدعلی احدی از مالکین مشاعی پالک 1205 اصلی واقع   در 
بخش یک سیستان شهرستان زابل خیابان شهید باقری باقری 9 طبق درخواست شماره 102/3745- ز  
مورخ 1399/4/5 تقاضای افراز سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع 
مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین 
مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد 
اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک 
دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/6/4 
دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رس��انند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر 
مق��ررات صورت پذیرد، یادآور می گ��ردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد ش��د. م الف:274  

آ-9903731   تاریخ انتشار :شنبه  1399/4/28 
مهدی پهلوانروی  

رئیس ثبت اسناد و امالک زابل
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اجرای رویش همدلی عید قربان  فارس: مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: با توجه به همراهی دستگاه های مختلف مانند کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، سازمان 
بسیج مستضعفان، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، سازمان بهزیستی، بنیاد مادر مهربان، جمعیت امام رضایی ها و تعدادی از چهره های فعال و مؤثر در عرصه ترویج فرهنگ 
احسان و نیکو کاری، مصمم هستیم پویش دوم ایران همدل که از عید سعید غدیر آغاز می شود تا پایان ماه صفر برای رسیدگی به معیشت کودکان، مادران، خانواده  های نیازمند و آسیب دیدگان کرونا ادامه پیدا کند.

 ایمنی بیماران کرونایی نسبت به کووید۱۹ ©
پس از چند ماه کاهش می یابد

نشــان  مطالعه جدید  یک  نتایج  ایرنا: 
می دهد پس از آلوده شدن افراد به ویروس 
کرونا، ایمنی طبیعی بدن آن ها نسبت به 
این ویروس طی چند ماه کاهش می یابد.

به گزارش پایگاه اینترنتی سی.ان.ان، در 
مقاله ای که در زمینه این مطالعه قرار است 
در یک مجله پزشکی منتشر شود، آمده 

واکنش های آنتی بادی ممکن است ۲۰ تا ۳۰ روز پس از بروز عالئم کووید۱۹ روند 
کاهشی را آغاز کنند. 

آنتی بادی ها، پروتئین هایی هســتند که بدن بــرای مبارزه با عفونت تولید می کند. 
آنتی بادی  در دستگاه ایمنی بدن، در پاسخ به حضور آنتی ژن خاصی، تولید می شود 
و در خــون به گردش درمی آید یا در محل تولید باقی می ماند تا به آنتی ژن )معموالً 

اجسام بیگانه همچون باکتری و ویروس( حمله ور شود و آن را بی زیان سازد.
اکنون محققان مؤسســه هایی در انگلیس در این مقاله نوشته اند، ما نشان می دهیم 
واکنش هــای IgM و IgA پــس از ۲۰ یا ۳۰ روز کاهش می یابد. مطالعه یادشــده 
همچنین نشان می دهد وخامت عالئم کووید۱۹ می تواند میزان واکنش آنتی بادی را 
مشخص کند. این مطالعه جدید شامل نمونه های جمع آوری شده از ۶۵ بیمار مبتال 
به کووید۱۹ تا ۹۴ روز پس از شروع عالئم و ۳۱ خدمه درمان بود که در فاصله زمانی 

میان ماه های مارس و ژوئن هر دو هفته یک بار آزمایش آنتی بادی داشتند.

عقب نشینی ترامپ

دانشجویان اروپایی از محدودیت های کرونا معاف شدند©
مهر: به گــزارش وال اســتریت ژورنال 
»دونالــد ترامپ« رئیس جمهــور آمریکا 
دانشــجویان اروپایی را از محدودیت های 

مسافرتی اخیر مستثنا کرد.
محدودیت های مسافرتی اخیر آمریکا برای 
دانشــجویان خارجی، آنان را موظف به 
خروج از آمریکا در صورت تحصیل مجازی 

و غیرحضوری کرده بود، اما حال، دانشجویان اروپایی نیاز به خروج از آمریکا در صورت 
تحصیل مجازی در جریان شیوع کرونا ندارند.

پیشتر اتحادیه اروپا نیز در واکنش به تصمیم اخیر ترامپ علیه دانشجویان خارجی، 
در اقدامی متقابل، محدودیت هایی را برای سفر شهروندان آمریکایی اعالم کرده بود.

معافیت دانشجویان اروپایی از محدودیت های ناشی از کرونا در آمریکا در حالی است 
که پیش از این آسوشــیتدپرس در گزارشی اعالم کرده بود دولت ترامپ از تصمیم 
خود در زمینه ممنوعیت حضور دانشجویان خارجی در آمریکا همزمان با کالس های 
مجازی عقب نشینی کرده است، اما حال به نظر می رسد این عقب نشینی تنها در برابر 

دانشجویان خارجی اهل کشورهای اروپایی است.
از سوی دیگر مقام های مهاجرتی فدرال آمریکا به تازگی با اشاره به تصمیم ترامپ و 
انتقاد از این تصمیم اعالم کردند دانشجویان خارجی در صورت برگزاری کالس های 
درس به صورت مجازی، مجبور به خروج از آمریکا می شوند و این فرمان جدید ترامپ 
به ویژه در شــرایط سخت شــیوع کرونا و محدودیت های فراوان ناشی از آن، موجب 

سردرگمی و نگرانی دانشجویان خارجی حاضر در آمریکا شده است.

فروش سلطان جنگل در پایتخت

قیمت ۷۰ میلیونی برای توله شیر های چترباز©
باشــگاه خبرنگاران جــوان: اینجا 
کالنشــهر تهران، پایتخت ایران اســت. 
در کنــار هــر قاچاق و خریــد و فروش  
غیرمجازی؛ در نزدیکی بازار بزرگ فروش 
پرنده های زینتی، کمی آن طرف تر، از شیر 
مرغ تا جان آدمیزاد به حراج گذاشته شده 
اســت. پیش از این از سوی شهروندان به 

ما اطالع داده شد در کنار یکی از اتوبان های پایتخت، قاچاقچیان بدون اینکه کسی در 
کسب و کار غیرقانونی شان تداخل ایجاد کند، در حال فروش حیوانات وحشی و غیرمجاز 

هستند، حیواناتی که شاید در ایران از گونه های منقرض شده باشند.
برای اینکه درستی این موضوع به ما ثابت شود به عنوان یک مشتری که قصد خرید یک 
حیوان غیرمعقول را دارد به این مکان معرفی شده در نزدیکی بازار پرندگان تهران رفتیم. 
ابتدا به بازار رسمی و مجاز پرندگان زینتی سری زدیم، بازاری که در ظاهر در حال خرید 

و فروش پرندگان مجاز بودند و کارشان را قانونی می دانستند.
پس از گشت و گذار کوتاهی در این بازار به دنبال هدف اصلی، یعنی همان قاچاقچیان 
حیات وحش رفتیم، با کمی پرس وجو از فروشــندگانی که بیرون بازار در حال فروش 
پرنده بودند مطلع شدیم محل استقرار این فروشندگان آن طرف اتوبان، زیر پل هوایی 
است. به آن طرف اتوبان رفتیم. زن و مرد هایی که به عنوان فروشنده آنجا ایستاده بودند، 
اما تنها چیزی که در بازارشان دیده می شد سگ های کوچک تا بزرگ بود، تعداد سگ ها 
آن قدر زیاد بود که حتی نمی گذاشــت صدا به صدا برسد و تنها صدای آن هایی که به 

درخت بسته شده بودند یا در آغوش فروشنده ها نگهداری می شدند، شنیده می شد.
به ظاهر آن ها در حال فروش حیواناتی همچون ســگ و سنجاب بودند که غیرقانونی 

نیست، اما در باطن این بازار خبر های دیگری بود که هر کسی از آن خبردار نیست.
به سراغ یکی از این فروشندگان که دو خانم بودند رفتیم. به عنوان یک خریدار از او 
درخواست یک شیر وحشی کردیم که قرار بود در فضای بزرگ باغی آن را نگهداری 
کنیم که در پاســخ به این درخواست گفت: توله شیر داریم. اگر قصد خرید دارید 
باید بیعانه بدهید تا چترباز از منطقه پاکستان برای شما تا بابل بیاورد و بعد از آنجا 

تحویل می گیریم.
قیمت این حیوان را از او پرسیدیم که گفت: قیمتش مشخص نیست، چون از پاکستان 
وارد می شود، اما در حدود باالی ۷۰ میلیون هزینه دارد. پس از معرفی توله شیر گفت: 
اگر دنبال یک حیوان خاص می گردید جغد هم داریم که خودمان در داخل خانه از آن 
نگهداری می کنیم. پس از آنکه معامله مان با این خانم تمام شد چند قدمی آن طرف تر 
سراغ توله خرس را گرفتیم که به یک پسر جوان رسیدیم، او می گفت: توله خرس داریم 
که از جنگل های گلستان می آوریم. مردی که کنارش بود گفت: مار هم هست، هر نوع 

ماری که بخواهید سفارش دهید برای شما تا آخر هفته می آوریم.
این ها تنها گوشه ای از این بازار غیرمجاز در یک روز بود؛ فروش حیوانات غیرقانونی و 

وحشی که می تواند برای آینده محیط زیست یک خطر جدی و تهدیدکننده باشد.
حاال پای این خرید و فروش ها به فضای مجازی هم رسیده است؛ فضایی که می توان 
گفت بستر مبادله را برای قاچاقچیان حیات وحش آسان تر و بدون ترس و دلهره کرده 
اســت. از تبلیغات خرید و فروش جغد و مار گرفته تا توله شیر و پلنگ و در کنار این 
تبلیغات غیرمجاز سلبریتی ها و اینفلوئنسر هایی هم عکس حیوانات وحشی خود را که در 

خانه نگهداری می کنند به عنوان نمادی از الکچری بودن منتشر می کنند.
می توان گفت این روزها فضای مجازی همچون فضای حقیقی هیچ نظارتی از سوی هیچ 
نهاد و ســازمانی درزمینه قاچاق حیات وحش بر آن نیست و بازار آن روز به روز داغ تر 
می شود؛ این در حالی است که سرهنگ جمشید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست در یکی از نشست های خبری خود که در اوایل تیر سال جاری برگزار شده 

بود از افزایش ۳۳ درصدی دستگیری قاچاقچیان حیات وحش خبر داد.
شــهاب الدین منتظمی، مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت 
محیط زیست هم می گوید: متأسفانه پدیده شوم مربوط به قاچاق حیات وحش را نه 
می شود منکر شد و نه می توان آن را تکذیب کرد، معضلی است که با آن درگیر هستیم.

او با اشاره به اینکه در بحث افزایش قاچاق حیات وحش عواملی دخیل هستند، می افزاید: 
اصلی ترین عامل، بحث سودجویی قاچاقچیان اســت. این افراد شرایط نگهداری این 
حیوانات خاص را خیلی عادی جلوه می دهند، اما به محض بزرگ شدن، این حیوانات 
برای افراد مشکل ساز خواهند شد، آن ها ناگزیر هستند حیوان خود را در طبیعت رها 
کنند. وی ادامه می دهد: در فضای مجازی همکاران ما در حال رصد این موضوع هستند 

و در صورت مشاهده حتماً با این افراد برخورد خواهد شد.
سازمان حفاظت محیط زیســت یک بازوی اجرایی قوی به نام یگان حفاظت محیط 
زیست دارد که مرتب در حال پایش این معضل هستند، اما برای مقابله جدی تر شاید 
نیاز باشــد از قوه قضائیه نیز درخواســت کمک کنیم. بازار این پدیده شوم داغ است؛ 
بنابراین شــاید نیاز باشد مســئوالن و نهادهای نظارتی مرتبط نگاه جدی تری به این 
مسئله داشته باشند تا هرچه سریع تر کمک رسان محیط زیست و حیات وحش باشند، 
همچنین انتظار می رود فرهنگ سازی عمومی در خصوص عواقب نگهداری این گونه های 

حیوانی غیرمعقول انجام شود تا شاید شاهد کاهش حداقلی این مسئله باشیم.

 گروه جامعه/ محمود مصدق   سرطان فقط یک 
بیماری دردناک و مهلک نیست، گران و پرهزینه هم 
هست. بیماران مبتال به سرطان معموالً در طول ماه، 
بیشترین خدمات پاراکلینیکی مثل سی.تی.اسکن،  
ام.آر.آی، پزشکی هسته ای، پت اسکن، آزمایش و 
سونوگرافی را دریافت می کنند و بابت آن هزینه های 
سنگینی متحمل می شوند. به عنوان نمونه بر اساس 
اظهارات محمد فرانوش، دبیر انجمن خون و سرطان 
کودکان ایران که در مصاحبه با قدس مطرح شده، 
در حال حاضر بیمارانی که شیمی درمانی ساده و 
پیچیده نیاز داشته باشند با فرانشیز دولتی باید برای 
هر جلسه ۶۵ تا ۱۱۰ هزار تومان بپردازند که این 
ارقام با فرانشیز بخش خصوصی به ترتیب به ۱۱۰ 
و۱۵۰ هزار تومان می رسد آن هم بدون داروی آن، 
چون هزینه اش با دارو چندین برابر می شود. به این 
ترتیب با توجه به نوع بیماری و دارو شاید یک دوره 
شیمی درمانی برای بیمار ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان 

تمام شود. 
البته دولت و سازمان های بیمه گر بخشی از هزینه های 
این گونه بیماران را متقبل می شــوند اما مشــکل 
اینجاست که براســاس گزارش ها، بیشتر بیماران 
سرطانی از طبقه متوسط و محروم جامعه هستند 
که حقوق و درآمد ماهیانه آن ها در خوشبینانه ترین 
حالت درنهایت کفاف معاششان را می کند به همین 
دلیل برای دریافت خدمات یاد شده به بیمارستان ها 
و مراکز دولتی مراجعه می کنند که این موضوع خود 
مسائل دیگری را پیش آورده است. در واقع به دلیل 
عدم تناسب بین امکانات دولتی با تعداد متقاضیان 
دریافت خدمت، بسیاری از بیماران مجبورند برای 
ادامه درمان به بخــش خصوصی مراجعه کنند یا 

بی خیال درمان شوند و در انتظار مرگ بمانند.

افزایش تعداد سرطان های بدخیم در ایران »
دکتــر علی مطلق، رئیــس اداره ســرطان وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در گفت وگو با 
قدس می گوید: ساالنه ۱۲۰ هزار مورد جدید ابتال 
به سرطان در کشور ثبت می شود و این رقم در دو 
دهه آینده حدود ۱۱۵ درصد افزایش پیدا می کند؛ 
در صورتی که متوسط افزایش موارد سرطان بدخیم 
در دو دهه آینده در جهــان ۶۳ درصد خواهد بود. 
بنابراین تعداد موارد سرطان بدخیم در ایران افزایش 
قابل توجهی نسبت به متوسط جهانی خواهد داشت 
که یکی از مهم ترین دالیل آن هم، افزایش نسبت 
جمعیت ســالمندی است که طی دو دهه دیگر در 

کشور اتفاق می افتد.
وی از درمان ۵۰ درصدی بیماران مبتال به سرطان 
در کشــور خبر می دهــد و می گویــد: درمان این 
گونه بیماران به متغیرهای مختلفی بستگی دارد؛ 
نخست اینکه ســرطان در چه مرحله ای تشخیص 
داده می شــود. هرچه سرطان زودتر تشخیص داده 
شــود احتمال درمان و بقای بیماران بیشتر است. 
مــورد دیگری که در درمان این بیماری نقش دارد، 
برخورداری از تجهیزات و امکانات و توزیع مناسب 

آن ها در نقاط مختلف کشــور است. در واقع هرچه 
تجهیزات و امکانات مناســب تری در کشور وجود 
داشته و به صورت مناسب توزیع شده باشد میزان 
درمان پذیری افراد افزایش می یابد، چون ســرطان 
بیش از هر بیماری دیگری به زمان وابســته است. 
شخص پس از تشخیص ابتال به سرطان اگر همان 
روز بــرای درمان خود اقدام کند شــانس درمانش 
بیشتر خواهد بود. با این وجود به طور کلی حدود ۵۰ 
درصد از بیماران سرطانی در کشور درمان می شوند. 
وی ســپس به بحث باال بــودن هزینه های درمان 
سرطان در کشور می پردازد و می گوید: باید در مورد 
درمان بیماری ســرطان به این نکته توجه داشته 
باشــیم که خیلی ها از جمله رسانه ها دارند اشتباه 
می کنند. ســرطان ســه راه درمان دارد که شامل 
جراحی، رادیوتراپی و شــیمی درمانی است. میزان 
اثربخشی روش جراحی در درمان سرطان ۵۰ درصد، 
اثربخشی رادیوتراپی همراه با شیمی درمانی یا بدون 
شیمی درمانی ۴۰ درصد و اثربخشی شیمی درمانی 
به تنهایی ۱۰ درصد است.  وی اگرچه نقش روش 
شیمی درمانی را در درمان سرطان مهم می خواند اما 
می گوید: اگر می خواهیم در درمان ســرطان موفق 
شــویم باید توسعه روش جراحی و رادیوتراپی را در 

کشور در دستور کار قرار دهیم.

هزینه های درمان سرطان»
 وی می گویــد: هزینه های درمان انواع ســرطان، 
متفاوت اســت اما بیش از ۹۰ درصد هزینه روش 
جراحی در مراکز دولتی توسط سازمان های بیمه گر 
و وزارت بهداشت پرداخت می شود. درمان به روش 
رادیوتراپی هم برای بیماران سرطانی رایگان است، 
یعنی همه هزینه های بیمــار در این روش درمانی 
توســط ســازمان های بیمه گر و وزارت بهداشــت 
پرداخت می شــود و بیماران هیــچ پولی پرداخت 
نمی کننــد. در روش شــیمی درمانی هــم هزینه 

خدمت به عهده وزارت بهداشت و 
سازمان های بیمه گر است.

وی با اشــاره به اینکــه مؤثرترین 
داروهای درمان سرطان در بازارهای 
دنیا در فهرســت دارویــی وزارت 
بهداشت قرار دارند، می افزاید: برخی 
از این داروها تا ۹۰ درصد و برخی 
هم تا ۷۰ درصد و به طور میانگین 
تا حدود 8۵ درصد زیر پوشــش 
بیمه هستند. بیمارانی که دارای 
دفترچه بیمه هستند حدود ۱۰ تا 
۱۵ درصد بابت داروهای سرطان 
پرداخــت می کننــد. البتــه گاه 
پرداخت همین میزان هزینه هم 
برای برخی دشوار است، برای این 
موضوع در معاونت درمان وزارت 
بهداشــت و همچنین در سازمان 
غــذا و دارو، یارانه هــای حمایتی 

پیش بینی شده که از طریق بیمارستان های دولتی 
به بیماران عرضه می شود.

وی درباره هزینه های درمان بیماری ســرطان در 
بخش خصوصی هم می گوید: قرار نیست بیمارانی 
کــه در بخش خصوصــی درمان می شــوند یارانه 
دریافت کنند؛ بر این اساس بیمه ها به بیمارانی که 
از بیمه برخوردارند و می خواهند از خدمات بخش 
خصوصی استفاده کنند معادل هزینه بخش دولتی و 
دانشگاهی را پرداخت می کنند و مابه التفاوت هزینه 
ارائه خدمت در این بخش، بر عهده خود بیمار است؛ 

البته در همه جای دنیا نیز همین گونه است. 

سرطان و کرونا»
مطلق درباره تأثیرات شــیوع بیماری کووید ۱۹ بر 
روند درمان بیماران مبتال به سرطان نیز می گوید: 
کووید ۱۹ یک بیماری ناشناخته در دنیا بوده است 

به همین دلیل در ابتدا عنوان شد 
بیماران سرطانی به مراکز درمانی 
مراجعه نکننــد و درمان خود را به 
تعویق بیندازند؛ با وجــود این، ما 
همچنان از طریق مراکز دولتی البته 
با رعایت پروتکل های بهداشتی به 
این بیماران خدمات می دادیم، چون 
پزشــکان ما می دانستند چگونه 
می توان با تغییر پروتکل ها خطر 

کرونا را برای بیماران کم کنند. 
بهداشــت  وزارت  اینکــه  ضمن 
این خصوص  در  دســتورالعملی 
ابالغ کرد که تا حد ممکن مواجهه 
مردم به سیستم سالمت کم شود 
تا احتمال ابتالی افــراد به کرونا 
فقــط جراحی های  یابد؛  کاهش 
اساســی انجام گیرد؛ اگر شخصی 
نیاز به شــیمی درمانی داشت با 
فواصل طوالنی تری برای این منظور به مرکز درمانی 
برود و از داروهای کم خطرتری استفاده کند. بنابراین 
می توان گفت در بخش درمان بیماران ســرطانی با 
تهدید خاصی مواجه نبودیم؛ تنها مشکلی که در این 
زمینه داشتیم مربوط به بخش تشخیص زودهنگام 
بیماری ها بوده اســت. یعنی افــرادی که در خود 
عالئمی پیدا می کنند اما از ترس اینکه مبادا به کرونا 
مبتال شوند به مراکز درمانی مراجعه نمی کنند. این 
اصلی ترین چالش ما در زمینه شیوع کرونا بوده است. 

امکانات و تجهیزات درمان »
رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه 
امکانات و تجهیزات بخش دولتی پاسخگوی بیماران 
سرطانی نیست، تصریح می کند: دولت باید تجهیزات 
و امکانــات الزم را در حدی که بتواند پاســخگوی 
نیازهای مردم باشد فراهم کند تا هر کس خواست 

از خدمات بخش دولتی و یا خصوصی استفاده کند، 
اما در حال حاضر برای درمان بیماران سرطانی دچار 
کمبود تجهیزات و امکانات هســتیم و این نکته را 
تأیید می کنم؛ به هیچ وجه قصد ندارم در این زمینه 

از جایی دفاع کنم و بگویم نه مشکل نداریم.
وی عدم دسترســی آســان بیماران به تجهیزات و 
امکانات درمانی را بخشی از مشکالت موجود در این 
حوزه می خواند و می گوید: طی ۶ سال گذشته ۵۰ 
مرکز شــیمی درمانی جدید در کشور احداث شده 
و به بهره برداری رســیده است. ۷۵ مرکز تشخیص 
زودهنگام سرطان در کشور راه اندازی شده، در بخش 
رادیوتراپی هم از لحاظ تجهیزات ظرفیت کشور کم 
اســت. در واقع ۶۰ درصد از تعداد دستگاه هایی که 
برای پرتو درمانی باید داشته باشیم را در اختیار داریم 
که برخی از این دستگاه ها در سه سال اخیر تأمین 
شده اســت، به طوری که بعضی از آن ها در مرحله 
نصب، کنترل کیفیت و دریافت مجوزها هستند تا در 

مدار ارائه خدمت قرار گیرند.
وی افزایش دستگاه های رادیوتراپی برای توسعه این 
روش درمانی در کشــور را یک ضرورت می خواند 
و می گوید: رادیوتراپــی روش درمانی مؤثری برای 
سرطان هاست اما دســتگاه های رادیوتراپی بسیار 
گران هســتند، بنابراین برای تأمین این دستگاه ها 
متناسب با نیازها پیگیر موضوع هستیم. البته همه 
دستگاه های مسئول هم باید برای رفع کمبودهای 

این حوزه به وزارت بهداشت کمک کنند.  
وی در پاســخ به این پرســش که آیا دستگاه ها و 
نهاد های مسئول اراده الزم برای تأمین تجهیزات و 
امکانات مورد نیاز درمان بیماران سرطانی را دارند، 
می گوید: طی ۱۲ سال در حوزه تجهیزات رادیوتراپی 
اتفاقی نیفتاده بود. تقریبــاً هیچ تجهیزاتی تأمین 
نشده بود اما همان طور که پیشتر اشاره شد در سه 
سال اخیر تعدادی دســتگاه رادیوتراپی تهیه شد. 
این موضوع تا حدی ما را از آن وضعیت اورژانســی 
خارج کــرد. به هرحال این اقدام ها شــروع خوبی 
بوده اما همچنان باید کمک بیشــتری شود تا ما از 
وضعیت میانه ای که داریم به سطح باالتری برسیم 
و دسترســی مردم به تجهیزات و امکانات درمانی 

سرطان بیشتر شود. 
وی در خاتمــه در پاســخ به این پرســش که آیا 
بیماران ســرطانی هم مانند بیمــاران هموفیلی و 
تاالســمی در حال حاضر با کمبود و گرانی برخی 
از داروهای وارداتی مورد نیازشــان مواجه هستند و 
مجبورند از داروهای کم کیفیت تر اســتفاده کنند، 
می گوید: در این زمینه باید مدیران ســازمان غذا و 
دارو نظر بدهند، اما بنده نه به عنوان شــخصی که 
در وزارت بهداشــت مسئولیت دارم، بلکه به عنوان 
یک کارشناس می گویم روزهایی بوده که در برخی 
از داروهای خاص به صورت کوتاه مدت دچار کمبود 
شدیم اما به طور کلی تقریباً بیشتر داروهای مورد نیاز 
بیماران همواره در دسترس بوده و بیماران ما در تهیه 
داروهایی که در لیست دارویی کشور است مشکلی 

نداشته اند. 

رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت در گفت وگو با قدس:

امکانات دولتی پاسخگوی بیماران سرطانی نیست

دولت، سازمان 
برنامه و بودجه و 

مجلس شورای 
اسالمی باید کمک 

کنند تا کمبود 
تجهیزات و امکانات 
برای درمان بیماران 
سرطانی برطرف شود

بــــــرش
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دستچین

هنوز آماری برای پایش آسیب های اجتماعی نداریم
ایسنا: احمد نادری، نماینده مجلس و عضو هیئت علمی دانشگاه 
گفت: سه سال پیش سامانه سراج با هیاهو برای رصد آسیب های 
اجتماعی راه اندازی شد؛ اما چندی بعد متوقف شد.موضوع اصلی 
ما در حوزه آمار و اطالعات آســیب های اجتماعی است که پس 
از گذشــت این سه ســال هنوز آماری برای پایش آسیب های 

اجتماعی در دسترس نیست.

بهزیستی 40 سال است مدیر مددکار ندارد
ایسنا: سیدحســن موســوی چلک، رئیس انجمن مددکاران 
اجتماعی ایران با اشــاره به اینکه بهزیســتی در طول ۴۰ سال 
گذشته بیش از اینکه یک سازمان اجتماعی در حوزه مدیریتی 
باشد، بیشتر غیراجتماعی و پزشکی بوده، افزود: در طول ۴۰ سال 
گذشته جز در دوره مدیریت دکتر فیاض بخش، هیچ مسئولی از 

بین مددکاران اجتماعی منصوب نشده است.

رفاه و خدمات اجتماعی

رئیس سازمان بهزیستی خبر داد
فوت ۱۴۶ نفر از مددجویان 

بهزیستی به خاطر کرونا
 مهر    رئیس ســازمان بهزیســتی با اشاره به 
ابتالی هزار و ۵۲۲ نفر از مددجویان حاضر در 
مراکز شبانه روزی سازمان بهزیستی به کرونا، از 

فوت ۱۴۶ نفر از این افراد خبر داد.
وحید قبادی دانا با بیان اینکه با وجود ۲۰ هزار 
مادریار، پدریار، پزشک، مددکار و... در بسیاری 
از مراکز، کرونا شیوع پیدا نکرده است، افزود: از 
بین ۷۰ هزار فرد حاضر در مراکز شبانه روزی، 
هزار و ۵۲۲ نفر به کرونا مبتال شــدند که ۵۹۴ 

نفر از این تعداد تحت درمان هستند.
مبتالیان ۷8۲  میــان  قبادی دانا گفــت:از 
نفر بهبودی کامــل یافتند و ۱۴۶ نفر فوت 
کردند که ســن 8۰ درصد آن ها باالی ۷۰ 

سال بوده است. 
وی گفــت: ۲۰ نفــر از فرزندان زیر پوشــش 
بهزیستی به کرونا مبتال شدند که ۶ نفر بهبودی 
کامل یافته و ۱۴ نفر نیز در حال درمان هستند. 

آموزش

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی :
 طرح »مدرسه انطباقی« 

در سال جاری اجرا می شود
 ایســنا    رئیس ســازمان آموزش و پرورش 
استثنایی از اجرای بسته تحولی با عنوان »مدرسه 

انطباقی« در سال تحصیلی جدید خبر داد.
سیدجواد حسینی با بیان اینکه در راستای تحقق 
این بســته تحولی، ۶۴ مدرســه که شــامل ۳۲ 
مدرسه اوتیسم و ۳۲ مدرسه پذیراست را مدنظر 
قرار دادیم، گفت: در هر استان یک مدرسه عادی 
و یک مدرســه اوتیسم از لحاظ فضا، تجهیزات و 

آموزش، متناسب سازی و استاندارد می شود.
حسینی افزود: مدرسه انطباقی، مدرسه ای است 
که شرایط فیزیکی، تجهیزاتی، معلم، دانش آموز، 
والدین، محتوای کتاب درســی و کارگاه هایش با 

شرایط دانش آموز استثنایی منطبق باشد.
قصد داریــم ۵هزار معلم را تحــت آموزش های 
ویژه قرار دهیم. عالوه بر این، 8۳ هزار تجهیزات 
آموزشی، توانبخشی، ورزشی و پرورشی نیاز است 

که مدرسه در انطباق کامل قرار گیرد.

بهداشت و درمان

مدیرعامل سازمان انتقال خون عنوان کرد
 سهم اندک زنان ایرانی 

در اهدای خون
 مهر    پیمان عشقی، مدیرعامل سازمان انتقال 
خــون ایران، گفت: حــدود ۲۰ میلیون نفر از 
بانوان کشور می توانند خون اهدا کنند اما تنها 
حدود ۴ درصد از اهداکنندگان خون در کشور 

را بانوان تشکیل می دهند.
عشقی، مهم ترین دالیل تمایل نداشتن بانوان به 
اهدای خون را ترس از کم خونی، ترس از سوزن 
اهدای خون، ترس از ابتال به بیماری های عفونی 
و ضعف قوای جســمانی دانســت و گفت: در 
برخی از موارد هم به دلیل بی اطالعی و ضعف 
فرهنگی، خانواده ها و همسران، مانع مشارکت 

بانوان در اهدای خون می شوند.
وی افزود: با وجود این، بانوانی که نگران کمبود 
خون هســتند می توانند بــه اهدای پالکت به 
روش آفرزیس اقدام کنند که نقش بسیار مهمی 
در کمــک به بیماران نیازمند از جمله بیماران 

سرطانی و تحت شیمی درمانی دارد. 

نظامی و انتظامی

جانشین فرمانده ناجا خبر داد
 ایجاد قرارگاه مقابله با قاچاق 

در حوزه بهداشتی
 ایلنا    جانشین فرمانده ناجا از راه اندازی قرارگاه 

مقابله با قاچاق در حوزه بهداشتی خبر داد.
سردار قاسم رضایی اظهار کرد: مقابله با کسانی 
کــه امنیت جانی مردم را بــه خطر انداخته و 
بــه احتکار و قاچاق اقالم به خصوص کاالهای 
بهداشتی در اســتان ها و مرزها می پردازند در 

دستور کار قرار داده ایم.
وی گفت: قــرارگاه مقابله با قاچــاق، به ویژه در 
حوزه بهداشتی در نیروی انتظامی راه اندازی شده 
اســت، البته احتکار و قاچاق کاال به خصوص در 
حوزه های بهداشتی، در روزهای اول بیشتر بود اما 
با اطالع رسانی به موقع مردم و اقدام سریع نیروی 

انتظامی و قوه قضائیه کاهش یافته است.
حفظ سالمت جامعه در اولویت ماست و به همین 
منظور پلیس امنیت اقتصادی وارد عمل شده و 
سیستم بهداشت در استان ها نیز به صورت جدی 

فعال است.

محیط زیست

یک مسئول سازمان حفاظت محیط زیست:
 تدوین الیحه  جدید 

درباره کیسه های پالستیکی
 ایســنا    الیحه کاهش مصرف پالستیک در 

کشور به زودی به مجلس ارسال می شود.
پیــام جوهرچی، معاون دفتر مدیریت پســماند 
سازمان حفاظت محیط زیست درباره این الیحه 
اظهار کرد: از آنجایی که مصرف بی رویه کیسه های 
پالستیکی خسارت های زیادی را به محیط زیست 
وارد می کند، ما الیحه ای را با ۱۲ بند پیشنهادی 

برای کاهش مصرف این کیسه ها تدوین کرده ایم.
وی همچنین با اشاره به اینکه الیحه کاهش مصرف 
کیسه های پالستیکی پیش از این یک بار به دولت 
فرستاده شده بود خاطرنشــان کرد: در الیحه ای 
که بار اول تدوین شده بود بیشتر به سیاست های 
تنبیهی برای کاهش مصرف پالستیک پرداخته 
بودیم اما تأکید شد این سیاست ها بیشتر تشویقی 
باشد، همچنین ایرادهایی درزمینه اشتغال افرادی 
که در این صنعت کار می کنند، مطرح شده بود که 

در اصالح الیحه آن را در نظر گرفته ایم.

فراسو

برداشت آزاد
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ابزارفروشی ها ماسک دارند، داروخانه ها ندارند!
ایسنا: دکتر علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران 
می گوید: ابزارفروشــی ها، ســوپر مارکت ها و... ماسک فروشی 
می کنند اما متأسفانه توزیع ماسک به خوبی در همه داروخانه ها 
انجام نمی شود. اکنون مردم به دلیل تشدید کرونا مراجعه زیادی 
به داروخانه ها می کنند، اما مدت هاســت ماسک در داروخانه ها 

توزیع نشده است. 

وقتی کنترل جمعیت در ایران اجرا شد...
تسنیم: حجت االســالم محمد جــواد مروجی طبسی، مورخ 
و نویسنده کتب ســیره ائمه)ع( می گوید: در زمانی که مسئله 
کنترل جمعیت در جهان مطرح شد، رژیم غاصب صهیونیستی 
به هیچ وجه زیر بار اجرای آن نرفت، همین طور عربستان سعودی 
آن را قبــول نکرد؛ اما در ایــران مورد پذیرش قرار گرفت و وارد 

سیاست گذاری ها شد.

۵00 هزار نفر غیرفعال در جامعه داریم
ایلنا: حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: 
پرداخت بی مورد یارانه ها و ســهام عدالت ســبب ایجاد افرادی 
غیرفعال در جامعه شــده است. نمایندگان مجلس می خواهند 
طرحی ارائه دهند تا افراد غیرفعال را جمع کنند، چراکه حدود 
۵۰۰ هزار نفر غیرفعال در جامعه هســتند که فقط با یارانه ها 

زندگی می کنند و می توانند کار کنند اما نمی کنند.

مهاجرت شهری ها به روستاها
برنا: محسن زنگنه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: 
در حال حاضر ما شاهد مهاجرت معکوس هستیم، یعنی مردم 
از شــهرها به روستاها مهاجرت می کنند و چون روستاها زمین 
ندارند، قیمت آن ها چندین برابر شــده و حتی قیمت آن ها از 
شهرها هم بیشتر است. این نشان می دهد طرح هادی باید دوباره 

مورد بازنگری قرار گیرد.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

تعداد شهدای حمله به یک مراسم عروسی در یمن به ۲۵ نفر رسید

کودک کشی سعودی به سبک صهیونیستی
  جهان/ علوی منابع محلی اعالم کردند تعداد شهدای 
حمله ائتالف ســعودی به یک جشن عروسی در منطقه 
المساعفه در شــهر الحزم استان الجوف یمن به ۲۵ نفر 
رسیده اســت. به گزارش المسیره، بیمارستان »مأرب« 
اجســاد تکه تکه شــده ۱۶ زن و کودک از قربانیان این 
جنایــت به عالوه تعــدادی مجروح را تحویــل گرفته و 
بیمارستان الحزم نیز اجساد هشت نفر به همراه تعدادی 
زخمی را پذیرش کرده اســت. ائتالف سعودی یکشنبه 
گذشته هم در کشتاری دیگر در استان حجه در شمال 
یمن ۹ زن و کودک را به شهادت رسانده بود. در همین 
زمینه، قبایل اســتان الجوف یمن اعالم کرده اند تنها با 
انتقام گیری آرام خواهند شــد و غرامــت مالی ائتالف 
ســعودی را نمی پذیرند. به نوشته وبگاه خبری الیمنی، 
بزرگان قبایل الجوف در دیدار و تماس هایی که با قبیله 
»بنی نوف« داشتند، به آن ها گفته اند برای انتقام زنان و 
کودکان کشته شده در کنار آن ها هستند و حمله به قبیله 
»بنی نوف« به منزلــه حمله به تمامی قبایل »الجوف« 
است. در این میان، ائتالف سعودی نیز با اعزام نمایندگان 
خود به میان قبلیه »بنی نوف« ســعی کرده  با پرداخت 
دیــه و غرامت مالی، قبایل الجــوف را آرام کند. یکی از 

رهبران حزب االصالح به نــام »العوجری« با ۱0 قبضه 
تفنگ و نیم میلیون ریال سعودی مأمور این کار شده اما 
بــزرگان »بنی نوف« به وی گفته اند تنها با انتقام گرفتن 
آرام خواهند شد. جنایت های رژیم سعودی به حدی بوده 
که حتی ســازمان ملل هم نتوانسته از آن چشمپوشی 
کند. مارتین گریفیتس، نماینده ســازمان ملل در امور 
یمن، دیروز این حمله جنگنده های ائتالف ســعودی به 
یک مراسم عروســی در یمن را محکوم کرد. به گزارش 
الجزیــره، او بدون اینکه نامی از ائتالف ســعودی ببرد، 
گفت: حمله به غیرنظامیان و زیرســاخت ها از سوی هر 
طرفی که باشد، شنیع و مخالف قوانین بین المللی است. 
در همین راســتا، وزارت خارجه یمن در بیانیه ای تأکید 
کرد: ائتالف ســعودی از ابتدای جنگ در فروردین ۹4 
تاکنــون، نزدیک به ۱۶ هزار و ۷00 غیر نظامی از جمله 
۳ هزار و ۷۵0 کودک و ۲هزار و ۳۷0 زن را به شــهادت 
رسانده است. در همین حال، روزنامه فرامنطقه ای العربی 
الجدید گزارش داد: شــرکت های رژیم صهیونیستی به 
متجاوزان در ساخت اردوگاه و پایگاه نظامی کمک های 
بســیاری کرده و ســالح و ابزارهای خود را به آنان ارائه 

داده است.

جروزالم پست: این روزنامه صهیونیست مدعی 
شــد روند رســیدگی به پرونده فساد »بنیامین 
نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی به اتهام 
ارتشــا، پس از وقفه ای ۵۵ روزه به دلیل شــیوع 
کووید۱۹، از فردا در فلســطین اشــغالی ادامه 

می یابد.
المیادین: فالح الفیاض به عنوان رئیس سازمان 
حشدالشــعبی عراق ابقا شد. در این زمینه گفته 
شده »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر عراق حکم 
خــود را برای ابقای فالح الفیاض به عنوان رئیس 
سازمان حشدالشعبی به مدت مشخصی به او اعالم 

کرده است.

 بحران شبه جزیره کره ©
و ناپختگی  رویکرد آمریکا

کارنگی: کریستوفر هیل در مطلبی که این بنیاد 
آن را منتشر ساخته، نوشــته است: کره شمالی 
اعــالم کرد تمامی ارتباطات با همســایه جنوبی 
خود را در دومین ســالگرد نشست سران پیونگ 
یانگ - واشنگتن در ســنگاپور قطع کرده است. 
اقدام اخیر کره شــمالی برای قطع همه ارتباطات 
با کره جنوبی بخشی از یک قوس طوالنی تر است 
که هدف تعیین شــده آن قابل پیش بینی است: 
مشــروعیت زدایی از دولت کره جنوبی صرف نظر 
از اینکه چه حزبی حاکم است و اطمینان بخشی 
به مردم کره شمالی که پرچم دار شبه جزیره کره 

هستند.
البته فراز و فرودهای رویکرد دولت آمریکا موجب 
شده رهبران کره شمالی سیاست ترامپ مبنی بر 
رفتار مشابه با دوست و دشمن را بیازمایند. از این 
 رو کره شــمالی با اقدام های اخیر در تالش است 
میزان اســتحکام مناسبات ســئول - واشنگتن 
را بســنجد. نکته مهــم این بار اینکــه آزمایش 
مشــابه ممکن اســت نتایج متفاوتــی به همراه 
 داشــته باشد. به واســطه برگزاری نشست سران 
واشنگتن - پیونگ یانگ در سنگاپور و ویتنام و نیز 
نشست سران دو کره در منطقه غیرنظامی میان دو 
کشور در تابستان گذشته، مردم کره شمالی حق 
دارند خوشحال باشند، چراکه امتیاز اندکی دادند. 
امتیازهایی همچون توقف برخــی آزمایش های 
موشــکی و تعلیق آزمایش های هسته ای، اما در 
عوض موقعیت بین المللی کسب کرده، مناسباتشان 
را با چین و روسیه بازسازی نموده و رژیم تحریم ها 
ضعیف تر شده است. افزون بر آن پی بردند ترامپ 
رئیس جمهــوری تابع اصول نیســت و به دنبال 
نمایش نشست خود با سران دیگر کشورهاست. 
آن ها به خوبی پی بردند ترامپ فردی نیســت که 
ســوابق و روند تاریخی مذاکرات را مطالعه نماید. 
پیونــگ یانگ همچنین پی برده اســت عالوه بر 
بی توجهی ترامپ به جزئیات و ســوابق امر، عالقه 
کمتری دارد که به کارکنانش گوش فرا دهد. نحوه 
برخورد وی با مایک پمپئو در قضیه کره شمالی 
نمونه ای از این عملکرد است. پمپئو برخالف هر 
مقام و مشــاور دیگر بر ترامپ نفوذ دارد؛ اما کره 
شــمالی تالش کرد او را بی اعتبار کند و این نکته 
را وارد ذهن ترامپ نماید که وی )ترامپ( به تنهایی 
می تواند مشکل را حل کند. به نظر می رسد کره 

شمالی در این قضیه موفق عمل کرده است.
ترامپ به جای تحســین موفقیت کره جنوبی در 
مهار کرونا، به ســئول برای پرداخت پول بیشتر 
)افزایش از یــک میلیارد بــه 4/8 میلیارد دالر( 
به واسطه حضور نیروهای آمریکایی در این کشور 
فشار وارد کرد. تهدید ضمنی دیگر دولت ترامپ 
این بود که 4هزار کارگر کره ای شــاغل در پایگاه 
آمریکا در سئول را اخراج کرد، امری که توجه افکار 
عمومــی کره جنوبی نه افکار عمومی آمریکا را به 
خود جلب کرد. وقتی کره شمالی همسایه جنوبی 
خــود را تهدید می کند، واکنش ســنتی آمریکا 
باید حمایت از سئول باشــد، اما این بار آمریکا با 
اقدام های نابخردانه خود فشارها بر متحد جنوبی 
خود را مضاعف کرده و او را در صحنه رویارویی با 

پیونگ یانگ تنها گذاشته است.
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پیامدهای درگیری در قره باغ
وزیر خارجه جمهوری 
آذربایجان برکنار شد

باشــگاه خبرنگاران: »الهــام علی اُف« 
»المــار  آذربایجــان،  رئیس جمهــور 
محمدیاُرف« وزیر خارجه این کشــور را به 
دلیل نارضایتــی از عملکرد او در بحبوحه 
درگیری با ارمنســتان از منصبش برکنار 
و »جیحــون بایراموف« وزیــر آموزش را 
جانشــین وی کرد. محمدیارف از ســال 
۲004 وزیر خارجه جمهــوری آذربایجان 
بود. وزارت دفاع آذربایجان یکشنبه از کشته 
شدن شــماری از نیروهای خود در حمله 
ارمنستان به منطقه مرزی تووز در قره باغ 
خبر داد. روز گذشته نیز دو طرف یکدیگر 
را به حمله های گســترده به تأسیســات 

راهبردی و مهم هم تهدید کردند.

ایاصوفیه؛ کارت جدید بازی ترکیه©
الوقت: ترکیه به تازگی اعالم کرده قرار است موزه ایاصوفیه در شهر گردشگری استانبول 
را به محل اقامه نماز جمعه این شهر تبدیل کند. در همین زمینه رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه پس از ابالغ دادگاه عالی این کشور، رسماً اعالم کرد موزه ایاصوفیه 
در استانبول به مسجد تبدیل می شود. شاید در نگاه نخست تبدیل یک موزه مسجد 
به محل اقامه نماز در اســتانبول ترکیه موضوعی عادی و طبیعی به نظر رسد، اما این 
اقدام در عین حال واکنش   های بین المللی گسترده ای را به همراه داشته است. در برابر 
تصمیم اخیر دولت ترکیه، بسیاری از کشورهای غربی و اروپایی واکنشی منفی از خود 
نشــان دادند و حتی برخی از این کشورها نسبت به تصمیم اخیر دولت اردوغان ابراز 

تأسف کرده اند.
 ترکیــه در رابطه با کشــورهای غربــی به ویژه اروپــا و آمریکا مدت هاســت دارای 
اختالف نظر است. این کشور در زمینه مسئله اکتشافات گازی در اروپا با یونان دارای 
اختالف نظرهای عمیق و گسترده ای است و دیگر کشورهای اروپایی نیز در حمایت از 
یونان، اکتشــافات گازی ترکیه در مدیترانه را محکوم می کنند. از سوی دیگر آنکارا با 
پاریس بر سر مسئله لیبی به شدت دچار اختالف و تعارض منافع هستند و درگیری های 
لفظی آنان تا ســرحد دو کشور متخاصم پیش رفته است. ترک ها همچنین با خرید 
سامانه موشکی اس400 از روسیه، آمریکایی ها را به شدت نگران ساخته و تهدیدهای 
آمریکا علیه ترکیه برای لغو قرارداد خرید موشک های اس 400 از روسیه تاکنون بی تأثیر 
بوده و ترکیه مصمم به تداوم شــراکت تســلیحاتی خود با مسکو برخالف میل غرب 
است. موضوع سوریه، قبرس و پناهجویان از دیگر مسائل مورد اختالف ترکیه با دیگر 
کشورهای اروپایی است که همچنان بی سرانجام ادامه یافته و حال موضوع تبدیل موزه 

ایاصوفیه به محل اقامه نماز بر مجموعه اختالفات انباشته ترکیه و غرب افزوده است.

چرا غرب به ایاصوفیه حساسیت دارد؟»
این نخستین بار نیست که موضوع کاربری و نحوه استفاده از مسجد تاریخی ایاصوفیه 
در استانبول، به تشدید اختالف های ترکیه و یونان منجر می شود. نکته قابل تأمل در 
این زمینه، تالش یونان برای تسویه حساب با ترکیه است. چنین به نظر می رسد که 
یونان درکنار اختالف های متعدد خود با ترکیه، تالش می کند از این موضوع نیز درجهت 
اهداف خود علیه ترکیه بهره برداری نماید. یونان با طرح اتهام های متعدد علیه ترکیه، 
تالش می کند نقش اروپا را در امور داخلی ترکیه برجسته تر سازد. تصمیم ترکیه درباره 
ایاصوفیه با انتقاد دیگر کشــورهای غربی از جمله فرانســه نیز روبه رو شد. تنش های 
دیپلماتیک میان ترکیه و یونان درپی انتقاد آتن از برگزاری مراسم قرائت قرآن در این 
مسجد شدت گرفته است. آتن مدعی است برگزاری مراسم دینی در مسجد تاریخی 

معروف ایاصوفیه با کنوانسیون یونسکو مبنی بر حفاظت از اماکن تاریخی تناقض دارد.
 
تغییر کاربری ایاصوفیه چه دستاوردی برای ترکیه دارد؟»

دولت اردوغان به رویکرد اسالمی خود در نظام سکوالر ترکیه معروف است. در سال های 
گذشته نیز دولت اردوغان با وجود دستاوردهای قابل توجهی که در ترکیه داشته، اما 
در داخل حزب حاکم عدالت و توسعه دچار شکاف ها و انشعاب هایی شده بود و برخی 
از هم حزبی ها و همپیمانان سابق اردوغان، از جمله داوود اوغلو، وزیر خارجه سابق دولت 
اردوغان و تعدادی دیگر مانند عبداهلل گل با جدایی از حزب، به صف منتقدان اردوغان 
پیوسته بودند. با این حال، اقدام اردوغان در تغییر کاربری ایاصوفیه نه تنها با استقبال 
گسترده ای در سطح جامعه این کشور روبه رو شد، بلکه حتی منتقدانی همچون داوود 
اوغلو نیز به صف حامیان اردوغان در این موضوع پیوستند. استقبال عمومی و حمایت 
افکارعمومی از اقدام اردوغان نه تنها برخی انتقادهای داخلی از او در صحنه سیاسی را به 
حاشیه رانده، بلکه فراتر از آن به تقویب و تثبیت دوباره چهره و جایگاه دولت اردوغان در 
ترکیه منجر خواهد شد. همین موضوع دستاوردی قابل توجه برای اردوغان در سیاست 

داخلی به شمار می رود.
از ســوی دیگر در صحنه خارجی نیز، مخالفت کشــورهای غربی و اروپایی با تصمیم 
اردوغان یک کارت برنده واقعی برای اردوغان در برابر مذاکرات آینده با غرب به شمار 
می رود. پس از این، دولت اردوغان به راحتی در برابر موضوعات مورد اختالف با غرب از 
جمله در مسائلی همچون لیبی، مدیترانه، سوریه، پناهجویان و... دارای کارت بازی به نام 
»مسئله ایاصوفیه« خواهد بود که می تواند به تقویت جایگاه چانه زنی آنکارا منجر شود.

اختالل در تأسیسات برقی 16 شهر به همراه 20 انفجار

حمله سایبری گسترده علیه رژیم صهیونیستی©
جهان: یک گروه ناشناس به نام »انتقام جویان« مسئولیت حمله بزرگ سایبری به 
زیرساخت های برق ۱۶ شهر رژیم صهیونیستی را برعهده گرفت. به گزارش فارس، 
اردیبهشــت سال جاری اختالل گسترده ای در شبکه آبرسانی و برق رسانی رژیم 
صهیونیستی شکل گرفت و قطعی گسترده ای را در شهرهای این رژیم ایجاد کرد. 
گروه ناشناس انتقام جویان ضمن پذیرش مسئولیت این اقدام، جزئیات این حمله 
بزرگ سایبری همزمان با ساعت شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس را 
منتشر کرد. این گروه اعالم کرده در این عملیات بزرگ و پیچیده سایبری موفق 
شده برق بسیاری از شهرهای اسرائیل را مورد حمله های دقیق سایبری قرار داده 
و بسیاری از مناطق این ۱۶ شهر را دچار قطعی برق کند. براساس اعالم این گروه، 
این حمله سایبری منجر به بیش از ۲0 انفجار در قسمت های مختلف تأسیساتی 
رژیم صهیونیستی شده که یکی از این انفجارها، در نزدیکی محل زندگی بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر این رژیم اتفاق افتاده است. آن ها همچنین از طرح ریزی 
عملیات های جدید و بزرگ علیه منافع این رژیم در آینده خبر داده اند. در همین 
زمینه، براساس بیانیه رسمی شرکت برق رژیم صهیونیستی، حدود ۷هزار و ۵00 
خرابی از ده ها هزار مشتری گزارش شده و این شرکت، ۲هزار نفر از کارمندان خود 
را برای رفع این اختالل به صورت شــبانه روزی به خدمت گرفته است. در بیانیه 
این شرکت صهیونیستی به اختالل در برق ۱۶ شهر از جمله هرتسالیا، تل آویو و 

حیفا اشاره شده است.
در همین زمینــه و در حادثه ای که به تازگی اتفاق افتــاده، دیروز پایگاه خبری 
یدیعوت آحارانوت از حمله به دو تأسیسات آبی در منطقه الجلیل االعلی و منطقه 
جنوبی قدس اشغالی خبر داد. ســازمان آبرسانی رژیم صهیونیستی با اذعان به 
این حمله مدعی شــد: »مسئله، مربوط به دو تأسیسات فاضالبی کوچک بخش 
کشاورزی است که بالفاصله از سوی مسئول محلی تعمیر شد. به سرویس دهی و 

عملکرد تأسیسات آسیبی وارد نشده است«.
چندی پیش نتانیاهو، نخست  وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی که در حساب 
توییتری دفتر نخســت وزیری این رژیم منتشر شد از انجام شمار زیادی حمله 
سایبری به منافع و تأسیسات این رژیم داخل اراضی اشغالی خبر داده بود. نتانیاهو 
در این باره گفت: »روزانه حمالت )ســایبری( علیه اسرائیل صورت می گیرد. ما 

شاهد این حمالت هستیم و همواره آن ها را خنثی می کنیم!«
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ترفیع به خاطر تقطیع!ترفیع به خاطر تقطیع!
عربستان ســعودی، ولید الخریجی، سفیر وقت این کشور در ترکیه هنگام 
قتل فجیع روزنامه نگار منتقد سعودی درون کنسولگری ریاض در آنکارا را به 
عنوان معاون وزیر امور خارجه این کشور منصوب کرد. خاشقچی، از منتقدان 
سرشناس دولت ســعودی، اکتبر ۲0۱8 در کنسولگری ریاض در استانبول 
به شــکلی وحشیانه  با اره تکه تکه شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند این 
انتصاب نشان می دهد دولت سعودی قصدی برای مجازات عامالن قتل این 

روزنامه نگار عربستانی ندارد.

دویچه وله: با انتشار پیامی در توییتروزارت خارجه ونزوئال:
ورود ناو جنگی آمریکا به 

کارائیب تحریک آمیز است
طالبان، آمریکا را به نقض 

تعهدات متهم کرد
سیاست آمریکا و غرب در 

سوریه شکست خورده است
العالــم: وزارت خارجه ونزوئــال درباره 
ورود نــاو جنگــی آمریکایی بــه دریای 
کارائیب و در نزدیکی آب های سرزمینی 
این کشــور هشــدار داد و آن را اقدامی 
تحریک آمیــز توصیف کرد. چندی پیش 
هم والدیمیر پادرینــو، وزیر دفاع ونزوئال 
پس از گشــت زنی یک ناو آمریکایی در 
نزدیکی آب های ســرزمینی کشورش، به 
واشنگتن درباره هر گونه عملیات نظامی 
هشــدار داده و اعالم کرده بود: چنانچه 
ناو آمریکایی قصد انجام عملیات نظامی 
در آب های ونزوئال را داشــته باشد، پاسخ 
قدرتمندانه ای از نیروهای مســلح ونزوئال 

دریافت خواهد کرد.

مهر: گــروه طالبان، آمریــکا را به نقض 
تعهــدات خــود در توافق صلــح متهم و 
اعالم کرد: حمالت هوایی غیرقابل قبول 
است و آن را محکوم می کنیم. این پیام را 
»سهیل شاهین« سخنگوی رسمی دفتر 
سیاسی طالبان در حساب توییتری خود 
اعالم و نوشته است: نیروهای آمریکایی با 
اجــرای چندین حمله پهپادی در مناطق 
غیرجنگی در استان های هلمند، غزنی و 
زابل مرتکب نقض توافق نامه شــده است. 
بر اســاس توافق نامه ای که میان آمریکا و 
طالبان برای خاتمه جنگ در افغانســتان 
امضــا شــده، طرفیــن متعهد شــدند 

حمله های متقابل را متوقف کنند.

تابناک: پایگاه خبری دویچه وله در گزارشی 
»بشار اســد« را برنده بحران سوریه خواند 
و تأکید کرد سیاســت آمریکا و کشورهای 
اروپایی درباره سوریه کامالً شکست خورده 
اســت. این پایگاه خبری آلمانــی در ادامه 
آورده اســت: تصمیم غرب بر این است که 
در مقایسه با گروه های اسالم گرای تندرو و 
دیگر شبه نظامیان تروریستی، بشار اسد شر 
کمتری است. حکومت های غربی و ناظران 
سیاسی آن ها دیگر درخواست استعفای بشار 
اسد را مطرح نمی کنند و گرچه مخالفان بشار 
اسد در ابتدا حامیان زیادی در آمریکا و اروپا 
در اختیار داشتند اما اکنون به حاشیه رانده 

شده اند. 

دیدگاه

گزارش

خبر

بدون تیتر

چهره
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خشم کاربران توییتر از حذف »فلسطین« از نقشه گوگل و اَپل
 فارس  اقدام دو شرکت آمریکایی گوگل و اَپل 
در حذف فلسطین از نقشه جهانی، خشم برخی 
کاربران فضای مجازی را بار دیگر برانگیخت به 
این  از  کاربران  درخواست  موضوع  طوری که 
دو شرکت برای بازگرداندن فلسطین به نقشه 
گزارش  براساس  شد.  ترند  توییتر،  در  جهانی 
روزنامه انگلیسی »گاردین«،  در سال ۲0۱۶ برای 
نخستین بار موجی علیه اقدام گوگل در حذف 

نام »فلسطین« از روی نقشه جهانی در فضای 
مجازی به راه افتاد و گوگل در آنجا تأیید کرد 
هرگز نام فلسطین در نقشه وجود نداشته که 
بخواهد حذف شود. در گزارش ۲0۱۶ گاردین 
کلمه  گوگل  نقشه  در  وقتی  بود،  شده  نوشته 
»فلسطین« را جست وجو می کنید یک طرح کلی 
را نشان می دهد، اما در حالی که نامی از فلسطین 
به چشم نمی خورد، نام اسرائیل در نقشه گوگل 

دیده می شود. با گذشت چهار سال از این رخداد، 
بار دیگر موجی در شبکه اجتماعی »توییتر« به 
راه افتاده و کاربران توییتر با انتشار تصاویری از 
جست وجوی »فلسطین« در نقشه گوگل و عدم 
نمایش فلسطین، با انتقاد از دو شرکت آمریکایی 

گوگل و اَپل از فلسطین حمایت کردند.
 برخی از این واکنش ها به شرح زیر است.

 کاربــران در فضــای توییتــر بــا هشــتگ 

FreePalestine# )فلســطین را آزاد کنیــد( و 

StandWithPalestine# )در کنــار فلســطین 

بایستید( از فلســطینیان حمایت کردند و به 
انتقاد از این اقدام گوگل و شرکت اَپل پرداختند. 
در همین راستا، حامیان ثبت نام فلسطین در 
نقشــه گوگل نیز طوماری را با عنوان »گوگل: 
فلسطین را به نقشــه های خود بازگردان!« در 

اینترنت قرار دادند.

خبر

 جهان/ زارع  این روزها نقد اوضاع امنیتی آمریکا به شاه بیت 
دو نامزد انتخاباتی این کشور تبدیل شده و حتی ترامپ این 
اوضاع را با کشوری مثل افغانستان مقایسه کرده و معتقد است 
اوضاع در آمریکا حتی از این کشور آسیایی بدتر شده است. 
یکی از همه گیرترین جنایت ها در آمریکا جرم های مربوط به 
اسلحه و تفنگ است. تعداد کشته ها در نتیجه شلیک و اصابت 
گلوله در آمریکا آن قدر زیاد است که تقریباً همه، آن را احساس 
کرده اند. مؤسسه »پیو« هم پس از انجام یک نظرسنجی اعالم 
کرده حدود نیمی از شهروندان آمریکایی )4۶درصد( یکی از 
آشناهایشان با گلوله کشته شده است. یعنی از هر دو آمریکایی 
یک نفر یکی از آشناهایش را در نتیجه شلیک گلوله از دست 

داده است!

نگاهی به آمار»
 ۲۲هزار و ۵00 نفر، تعداد آمریکایی هایی است که در ۲0۱ روز 
گذشته بر اثر اصابت گلوله کشته شده اند. به عبارتی تا اینجای 
ســال ۲0۲0 هر روز بیــش از ۱۱۱ نفر به خاطر اصابت گلوله 
به آن ها کشــته شده اند. ایاالت متحده در این زمینه در جهان 
رکورددار است. این تعداد در طول ۱0 سال گذشته یک رکورد 
منحصربه فرد است و آن قدر اثرگذار بوده که حتی وارد ادبیات 
سیاســی مردم این کشور هم شده اســت. به عنوان نمونه در 
نظرسنجی که مؤسسه جهانی گالوپ انجام داده، مسئله اسلحه 
سومین موضوع مهم رأی دهندگان آمریکایی بوده و ۳4 درصد 
رأی دهندگان رئیس جمهور آینده را در زمینه سروسامان دادن 

سیاست های حمل اسلحه موظف می دانند.
در بین ۲۲هزار و ۵00 شهروندی که در نتیجه تیراندازی کشته 
شــده اند، ۶80 کودک )شامل ۱۵8 کودک زیر ۱۱ سال و ۵۱۱ 
کودک ۱۱ تا ۱۷ســال( هم حضور دارند. تعداد کشته ها بر اثر 
استفاده از اسلحه در دو ساحل شرقی و غربی آمریکا که از قضا 
از ثروت بیشتری برخوردارند به وضوح بیشتر از مناطق مرکزی 
است )هرچند تعداد خودکشی ها در نواحی مرکزی و شمال غرب 

بیشتر است(.
تا اینجای کار در ســال ۲0۲0 تعداد شــهروندانی که فقط با 
استفاده از تفنگ خودکشــی کرده اند کمی کمتر از ۱۳هزار و 
۱00 نفر هستند. اگر این تعداد را بر تعداد روزهایی که از سال 
جاری میالدی گذشته تقسیم کنیم می بینیم هر روز در آمریکا 
۶۵ نفر با گلوله خودکشی می کنند )البته تعداد کل خودکشی ها 
در آمریکا بسیار بیشتر از این و حدود ۵0هزار نفر در سال است(.

هر ۱۰۰ آمریکایی ۱۲۰ اسلحه»
آمارها نشــان می دهد شــهروندان آمریکایی که تعداد آن ها 
حدود ۳۲0 میلیون نفر است به تنهایی بیش از ۳۹0میلیون 
اسلحه دارند. به ازای هر ۱00 آمریکایی ۱۲0 قبضه اسلحه از 
انواع مختلف به شــکل قانونی درون جامعه این کشور پخش 
شده است. این تعداد هرروزه بیشتر می شود و آمریکایی های 
بیشتری تالش می کنند سالح شخصی تهیه کنند. از این نظر 
هم آمریکا در رتبه نخســت جهان ایستاده است. این آمار در 
یمن که به شــکل قبایلی اداره می شــود و قبیله ها به حمل 
و داشتن ســالح معروف هســتند و از طرفی در یک کشور 
جنگ زده به ســر می برند، فقط ۵۲ اسلحه به ازای هر ۱00 
نفر است. از زمان روی کار آمدن باراک اوباما در سال ۲008، 
تعداد کارخانجات تولید سالح های انفرادی سه برابر و حجم 
واردات اسلحه دو برابر شد. باوجود این، نگاهی به گرایش های 
سیاسی مردم آمریکا که توســط مؤسسه »پیو« انجام شده 
نشــان می دهد تعداد جمهوری خواه هایی که سالح شخصی 
دارند دوبرابر دموکرات هاست. بنابر این گزارش، سفیدپوست ها 
بیشتر از رنگین پوست ها سالح می خرند و حتی معروف است 
که سفیدها سالح های شــخصی را انبار می کنند. ۶۶درصد 
آمریکایی هایی که تفنگ دارند بیش از یک اســلحه در خانه 
نگهداری می کننــد و ۲۲ درصد آن ها حتی بیشــتر از پنج 

اسلحه دارند.

چرا آمریکایی ها تفنگ می خرند؟»
اما پرسش اصلی این است که چرا آمریکایی ها تفنگ می خرند؟ پیدا 
کردن پاســخ این پرسش شاید بتواند آنچه را در جامعه آمریکایی 
می گذرد روشن تر کند. براساس نظرسنجی مؤسسه »پیو« حدود 
۷0 درصد آمریکایی هایی که تفنگ دارند برای محافظت از خود و 
خانواده شان اسلحه می خرند! این افراد اعتماد چندانی به جامعه و 

دولت در زمینه تأمین امنیت خود و خانواده شان ندارند.
روزنامه گاردین هم در گزارشی که در این زمینه کار کرده با اشاره 
به این مسئله، گفته است: آمریکایی ها در طول هفته نخست مارس 
۲0۲0 )اوایل شیوع بیماری کووید ۱۹در آمریکا( با خرید ۳میلیون 
و ۷00هزار قبضه اسلحه، رکورد ۲0ساله این کشور را جابه جا کردند. 
آن ها معتقدند ویروس کرونا سبب ایجاد کمبود منابع غذایی شده 
و به همین دلیل ناگزیرنــد برای حفاظت از خود، خانواده و منابع 

غذایی شان اسلحه تهیه کنند. 
گاردین »نگرانی از آینده« را دلیل اصلی این حجم از خرید اسلحه 
عنوان کرده است. موضوعی که به نظر می رسد اصلی ترین دلیل روی 

آوردن شهروندان ینگه دنیا به خرید و انبار اسلحه شخصی باشد. 
نظرسنجی »پیو« هم این ادعای گاردین را تأیید می کند. به گزارش 
این مؤسسه، حدود نیمی از آن ها که اسلحه دارند، حتی در زمانی 
که در خانه هستند تفنگشان را در حالت مسلح قرار داده و جایی 
می گذارند که به راحتی قابل دسترس باشد، چرا که معتقدند جامعه 

آمریکا به شدت ناامن و غیراطمینان بخش است.

جست وجوی امنیت در خشاب تفنگ!
چرا آمریکایی ها به این نتیجه رسیده اند که اسلحه داشته باشند؟

گزارش

عبدالباری عطوان:
 دنیا در حل بحران هایش ©

دیگر به آمریکا تکیه نمی کند
تسنیم: یکی از تحلیلگران 
معروف جهان عرب با اشاره 
به ناتوانی آمریکا در مقابله 
با بحــران کرونا، از گرایش 
جهانیان به سمت لیدری 
جدید برای حل مشکالت 

و معضالت بین المللی پرده برداشــت. عبدالباری 
عطــوان در مطلبــی در رأی الیوم آورده اســت: 
مهم ترین شواهد آن، برگزاری نشست مجازی برای 
مقابله با کرونا بود که اتحادیه اروپا برگزار کرد و در 
آن بسیاری از رهبران دنیا به غیر از دونالد ترامپ، 

رئیس جمهور آمریکا مشارکت داشتند. 
عطوان بیان کرد: موضوع دیگر جدا از باج گیری و 
تبعیض نژادی ترامپ، اعمال تحریم های اقتصادی 
اســت که مســخره و مضحک شــده و تأثیرات 
اقتصادی یا سیاسی اش هم افول پیدا کرده است. 
دنیا از این زورگویی آمریکا به تنگ آمده و به سوی 
شرق آسیا و به ویژه چین گرایش پیدا کرده است 

که به قدرتی بزرگ در سکوت تبدیل شده است.

آتش سوزی در یک کارخانه فوالد

آمریکا روی خط انفجار©
جهــان: پس از آنکه دونالد ترامپ در اظهاراتی اعالم کرد منتظر هشــت هفته 
استثنایی باشید، بزرگ ترین کارخانه فوالدسازی جهان در ایالت ایندیانای آمریکا 
منفجر و دچار حریق شــد. به گزارش شبکه خبری سی بی اس، این انفجار صبح 
پنجشنبه به وقت آمریکا در کارخانه فوالد آرسلورمیتال در شهر برنز هربور ایالت 
ایندیانا رخ داد و به آتش ســوزی و ویرانی در تجهیزات نزدیک به کوره ذوب آهن 
این کارخانه منجر شد. پیش از این نیز ناو آبی خاکی بونهام ریچارد این کشور دچار 
آتش سوزی گسترده ای شده بود که خاموش کردن آن، چهار روز به طول انجامید.
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