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آگهی مناقصه 
تهیه و تحویل چهار عدد اینورتر دانفوس و 

کارت Modbus اینورتر دانفوس 
شرح در صفحه  8
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برگزار کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
موضوع مناقصه: خرید 116 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات

ش��رایط ش��رکت کنندگان در مناقصه:  *  مهلت خرید و محل دریافت اس��ناد : از تاریخ 1399/04/31 تا تاریخ 1399/05/06 از طریق س��ایتهای مربوطه و یا 
بجنورد انتهای خیابان طالقانی غربی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی- امور تدارکات خواهد بود.

* تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه تا ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 1399/05/20 و زمان گشایش پاکات ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/05/23 می باشد.
مبلغ خرید اسناد 500.000 ریال واریز به حساب سپهر 0101806120009 بانک صادرات به نام وجوه امانی حاصل از سایر درآمدها

*میزان تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( به شرح جدول ذیل  می باشد که نحوه تهیه و ارائه آن در اسناد مناقصه اعالم شده است.
میزان سپرده )ریال(مقدارشرح کاالردیف

25ترانسفورماتور 25 کاوا کم تلفات1

2.390.507.587
12ترانسفورماتور 75 کاوا کم تلفات2
7ترانسفورماتور 125 کاوا کم تلفات3
7ترانسفورماتور 160 کاوا کم تلفات4
40ترانسفورماتور 200 کاوا کم تلفات5
20ترانسفورماتور 250 کاوا کم تلفات6
5ترانسفورماتور 800 کاوا کم تلفات7

به پیشنهادهای فاقد سپرده وامض�اء , مشروط , مخدوش  و پیشنهاداتی که بعد از انقض�اء مدت مقرر در فراخوان واص�ل می گردد ، مطلقًا ترتیب اثر داده 
نخواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

* متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 31777413-058 تماس یا به آدرس اینترنتي : 
WWW.IETS.MPORG.IR -3      W W W.TAVANIR.ORG.IR -2        WWW.NKEDC.IR -1 مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

 آگهی مناقصه عمومی ) دو  مرحله ای توام با ارزیابی کیفی (
 شماره 99/314 - نوبت اول

شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از 
طریق مناقصات  عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نمایید  .

یف
مدت موضوعرد

اجرا
مبلغ برآورد اولیه

به ریال
مبلغ تضمین شرکت در

نوع تضمین شرکت در رتبه رشتهفرآیند ارجاع کار  به ریال
مناقصه

1
انجام عملیات ویدئومتری و بهسازی آزمایش پمپاژ 
و  )مناقصه  فاضالب مشهد  و  آب  چاههای شرکت 

ارزیابی همزمان(
_______128/838/000/000330/740/000 ماه

نقدی  واریز   .1
جاري  حساب   به 

شماره100050005
شعبه  پاسارگاد  بانك 

آبفای مشهد
2 . ضمانتنامه بانکی
3 . اوراق مشارکت  

شده  تضمین  چك   .  4
بانکی

2

سرویس   ، برداری  بهره   ، راهبری  عملیات  اجرای 
پیشگیرانه  تعمیرات  کلیه  انجام  و  نگهداری   ،
تجهیزات  و  تأسیسات  اضطراری  و  اصالحی   ،
الکترومکانیکال ساختمانهای ستادی آب و فاضالب 

مشهد )مناقصه و ارزیابی همزمان(

2413/774/141/925504/000/000ماه

حداقل رتبه 5 تأسیسات 
سازمان  از  تجهیزات  و 
مدیریت و برنامه ریزی

3
واگذاری آبرسانی سیار توسط تانکر در سطح شهر و 
روستاهای شهرستان مشهد )مناقصه بدون ارزیابی 

کیفی(

1215/063/678/000542/000/000ماه
_______

1. کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد     2. محل تأمین اعتبار : بودجه غیر عمرانی
3- تاری�خ و مح�ل دریاف�ت اس�ناد ارزیابی کیفی و مناقص�ه  )ردیف 1 و 2 ( و اس�ناد مناقصه )ردی�ف 3 ( : از تاری�خ درج آگهی لغایت 

1399/5/5 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد.
4- تاریخ و محل تس�لیم پاکات اس�ناد ارزیابی کیفی و مناقصه تکمیل ش�ده )ردیف 1 و 2  و 3( : پایان وقت اداری )س�اعت 14( مورخ 

1399/5/19 به آدرس مشهد ، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.
5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 

6- پس از انجام ارزیابی کیفی وتعیین مناقصه گران واجد شرایط )ردیف 1 و2 ( ، سایر اطالعات )محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه( 
به اطالع ایشان خواهد رسید.     7- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد. 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد  
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تصفیه فاضالب ،حیات مجدد آب است .
 . تجدید آگهی مناقصات  عمومی یک مرحله ای

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یک 
مرحله ای خدمات پیمانکاری زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:

1- عملی�ات حفاری،لول�ه گ�ذاری وآزمایش پمپاژ چاه های بحران در س�طح اس�تان )پهنه 1( ش�امل چاه ه�ای کالته صوفی ومحمود آباد س�فلی 
)شهرستان تربت جام( و چاه عشق آباد )شهرستان فریمان( به شماره فراخوان 2099001446000042

2- عملیات حفاری،لوله گذاری وآزمایش پمپاژ چاه های بحران در س�طح اس�تان )پهنه 3( ش�امل چاه های عس�گر آباد وفیالب)شهرستان قوچان( 
وچاه مجتمع شامکان)چاه ساالر( شهرستان نیشابور به شماره فراخوان 2099001446000041

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند. تاریخ انتش�ار فراخوان در سامانه 1399/04/28 
می باش�د. اطالعات و اس�ناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارس�ال دعوتنامه از طریق س�امانه ستاد به مناقصه گران ارسال 

خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 1399/05/04

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 1399/05/18
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768  و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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)با صرفه جویی امروز آب از سراب فردا جلوگیری کنیم(

وب��ت دوم» تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری«
ن

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی خدمات خرید کاالهای 
زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:

1- خرید دیتا الگر  GSM/GPRS  به تعداد 76 دستگاه ، دیتا الگر  GSM/GPRS  با پنل خورشیدی و متعلقات به تعداد 35 دستگاه  ، سنسور ارتفاع سنج هیدرو 
اس�تاتیک به تعداد 73 دس�تگاه  ، سنس�ور فش�ار س�نج 25 بار به تعداد 76 دستگاه ، لینک اتوماس�یون بیسیم مخزن به تعداد 38 دس�تگاه ، پاور متر به تعداد 76 
دس�تگاه ، تابلو تله متری چاه به همراه متعلقات به تعداد 76 دس�تگاه ، مودم ADSL  4G  به تعداد 10 دس�تگاه ، جهت اجرای پروژه های س�طح اس�تان به 

شماره فراخوان 2099001446000044 )دو مرحله ای(
2- خرید لوله پلی اتیلن10 اتمسفربه قطر200میلیمتر جهت پروژه  سبزوار به شماره فراخوان 2099001446000043)یک مرحله ای( 

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1399/04/28 می باشد. اطالعات و اسناد 

مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 1399/05/06

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 1399/05/20
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768  و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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)چرخ زندگی بدون آب از حرکت می ایستد، زندگی با آب جریان دارد(

وب��ت دوم» فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات خرید کاال «
ن

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

 

ضرورترفعمشکلاسکانزائرانکمدرآمد
آستانتولیت آستان قدس رضوی در جلسه بنیاد تولیتآستانقدسرضویدرجلسهبنیادمرکزیزائرامامرضا)ع(تأکیدکرد

مرکزی زائر امام رضا)ع( بر ضرورت رفع مشکل اسکان 
زائران کم درآمد در مشــهد تأکید کرد.  جلسه بنیاد 

 ............ صفحه 3مرکزی زائر امام رضا)ع( با ...

10 12 3
دیاباته در گفت وگو با قدس: محمد خزاعی، تهیه کننده این مجموعه تلویزیونی: درباره خدمات جهادی 

مرحوم  حجت االسالم والمسلمین  رئوف سیدنژاد

 :jامام جواد
سه خصلت 

جلب  محّبت مى كند: 
انصاف در معاشرت 
با مردم، همدردى در 

مشكالت آن ها، 
همراه و همدم شدن 

با معنويات.
بحاراالنوار، ج۷۵، ص۸۲

w w w . q u d s o n l i n e . i r سه شنبه 31 تیر 1399  29 ذی القعد   ه 1441 21 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9299   8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    8صفحه راهکار   1000 تومان 

آن گل 
هدیه به دخترم بود

»داِدستان« متفاوت ترین ساخته 
ده نمکی خواهد بود خادم مخلص

 ............ صفحه 6

 قدس چرایی اجرای ناقص این طرح را بررسی می کند 

مشق ناتمام طرح رتبه بندی معلمان

وامودیعهفقطدرشهرهای
کوچکوبانرخاجارهپایین

تأثیرگذاراست

چسب زخم  
برای سرطان 

مسکن!

رتبه بندی معلمان  را می توان از مطالبات بر زمین مانده جامعه فرهنگیان  جامعه
دانست؛ طرحی که تا کنون فرایند طوالنی را طی کرده اما آن گونه که باید اجرا نشده 
است. در واقع به صورت ناقص و دست و پا شکسته اجرا شده به طوری که نه تنها رضایت 
معلمان که حتی رضایت مسئوالن و مدیران وزارت آموزش و پرورش را هم  جلب نکرده 
است.  در زمان وزارت علی اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش گام نخست رتبه بندی 
معلمان اجرا شد اما به دلیل کمبود اعتبار تا حد زیادی از نظام رتبه بندی مطرح شده در 
ابتدا متفاوت بود و نتوانست جامعه فرهنگیان را راضی کند و حرف و حدیث هایی را در پی 

 ............ صفحه 7داشت. به دنبال این موضوع نیز  وزارت آموزش و پرورش...

اقتصاد7میلیون خانوار از جامعه 26میلیونی 
مستأجران ایرانی، در انتظار وام ودیعه مسکن؛ 
حال آنکه برخی شنیده ها حکایت از آن دارد که 
احتماالً و به دلیل کمبود اعتبار، در حال حاضر 
یک میلیون خانوار تحت پوشش کمک حمایتی 

دولت قرار می گیرند...

آمارمبتالیانبهکرونا
درخراسانرضویهمچنان

روبهافزایشاست

ستاداستانی
بدونجلسه!

بابستریشدنملکسلمان
سفرالکاظمیبهعربستان

لغوشد

مرضنابهنگام
پادشاهپیر

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 2 قدس خراسان

پساز31سالوباتصویب
طرحراهبردیاینمنطقه

»توس«
مشهدیشد

 ............ صفحه 2 قدس خراسان

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
حسن هانی زاده

ســفر مصطفی الکاظمی به جمهوری اســامی ایران که نخستین سفر خارجی 
نخست وزیر عراق پس از تشکیل کابینه محسوب می شود از جهات مختلف حائز 
اهمیت بوده و نشان دهنده تاش وی برای حفظ سطح روابط راهبردی میان دو 
کشور است. سفر دو روز پیش محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان به 

بغداد که برای تنظیم برنامه حضور الکاظمی در تهران صورت...

فصلینویندرروابطتهران-بغداد

 ............ صفحه 2

شهادتامامجوادعلیهالسالمرابههمهمسلمانانتسلیتمیگوییم

امام جوادامام جوادjj    تجسم صالبت در اوج خفقان بود  تجسم صالبت در اوج خفقان بود
تأملیدرسیرهسیاسیومبارزاتیابنالرضاتأملیدرسیرهسیاسیومبارزاتیابنالرضاjjدرگفتوگوباحجتاالسالمملکزادهدرگفتوگوباحجتاالسالمملکزاده

............صفحه............صفحه55

درگذشت تأسفبار
روح اهلل رجایی، سردبیر فقید روزنامه جام جم 

موجــیازاندوهوغمرابرایجامعهخبریورســانهایرقمزد.اینضایعه
رابهخانوادهآنمرحوم،مدیرمســئولوکارکنانروزنامهجامجمتسلیت

عرضکرده،برایایشانغفرانورحمتواسعهالهیرامسئلتمینماییم.

مؤسسه فرهنگی قدس



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

روزنامـه صبـح ایـران 2

 امیدواریم انتخابات سوریه گامی مثبت برای تسکین آالم مردم این کشور باشد مهر: سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز مراتب خرسندی جمهوری اسالمی ایران از برگزاری 
موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی سوریه افزود: این انتخابات در شرایطی برگزار می شود  که مردم سوریه به دلیل درگیری و ویرانی های تحمیل شده ناشی از اقدام های گروه های تروریستی، حضور نیروهای اشغالگر و 
تحریم های ظالمانه سختی های زیادی را متحمل شده اند. ایران امیدوار است انتخابات پارلمانی سوریه گامی مثبت در راستای صلح، ثبات و پیشرفت روند گفت وگوهای سوری-سوری و تسکین آالم مردم این کشور باشد.

 سیاســت   وزیر خارجه کشورمان که 
به دعوت مقامات عراقی به این همســایه 
غربی رفته بود، در ایســتگاه پایانی سفر 
یکروزه و فشرده خود، ضمن سفر به اقلیم 
کردستان عراق با مقامات این منطقه دیدار 
و گفت وگو کرد. محمدجواد ظریف شامگاه 
یکشنبه در دیدار با »مسعود بارزانی«، رهبر 
حزب دموکرات کردستان عراق تأکید کرد 
روابط خوب و حســنه میان بغداد - اربیل 

خواست همیشگی کشورمان است.

اقلیم به محلی برای تهدید امنیت »
ایران تبدیل نخواهد شد

ظریف در این دیدار که در اربیل انجام شد 
با تأکید بر اهمیت حاکمیت 
ملی عراق خواســتار روابط 
همه جانبه با این کشور شد. 
بارزانی هم در ادامه با اشاره 
به پیوندهای مســتحکم دو 
ملت ایــران و عراق از نقش 
ســردار  فراموش نشــدنی 
قاسم سلیمانی  شهید حاج 
در شکســت داعــش یاد و 
قدردانــی کــرد. وی تأکید 
کرد اقلیــم هرگز به محلی 
برای تهدید منافع و امنیت 
جمهــوری اســامی ایران 
تبدیل نخواهد شد. رهبر حزب دموکرات 
و رئیس پیشــین اقلیم کردســتان عراق 
همچنین بر گسترش مبادالت تجاری با 
رعایت پروتکل های بهداشتی میان ایران و 

این منطقه تأکید کرد.
وزیــر امــور خارجه جمهوری اســامی 
ایران پس ازاین دیدار با »مســرور بارزانی« 
نخســت وزیر اقلیم کردســتان نیز دیدار 
و درباره روابط دوجانبه و برخی مســائل 
اقتصادی و کنسولی فی مابین گفت وگو و 
تبادل نظر کرد. مسرور بارزانی در حساب 

توییتری خــود پس از دیــدار با ظریف 
نوشت: در طول دیدار با وزیر خارجه ایران 
ما بر روابط دوستانه بین منطقه کردستان 
و ایــران بر پایه احترام متقابل و براهمیت 
توسعه صلح و ثبات منطقه تأکید کردیم. 

ایران همسایه مهم برای عراق و اقلیم»
وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران 
همچنین در بــدو ورود به اربیل با نیچروان 
بارزانی رئیس اقلیم کردســتان دیدار و دو 
طــرف در دو دور گفت وگــوی جمعــی و 
خصوصی دربــاره روابط دوجانبه و تحوالت 
منطقه ای به رایزنی پرداختند. رئیس منطقه 
کردستان عراق و وزیر خارجه ایران همچنین 
در نشست خبری، بر تقویت روابط بین تهران 
و اربیل تأکیــد کردند. »نیچروان بارزانی« در 
این نشست گفت با ظریف در مورد پیامدهای 
گسترش بیماری کووید ۱۹ در همه جوانب 
زندگی گفت وگو کرده است. رئیس منطقه 
کردستان عراق با بیان اینکه اربیل برای روابط 
با همسایگان خود اهمیت زیادی قائل است، 
اظهار کرد: »ایران همسایه مهم برای عراق و 
اقلیم کردستان است. ما هرگز حمایت های 

ایران را فراموش نخواهیم کرد«.

محمدجــواد ظریف هــم اظهــار کرد: 
جمهوری اســامی ایران، از ایفای نقش 
مهم منطقه کردستان عراق در این کشور 
اســتقبال می کند. او با بیان اینکه تهران 
و اربیل روابط محکم و دوســتانه ای با هم 
دارند، گفت: ایران همواره به دنبال توسعه 
و تقویت روابط خود با منطقه کردســتان 
عراق است. وزیر خارجه ایران افزود: توسعه 
روابط ما با عراق با وجود شیوع کرونا ادامه 
داشته و این مسئله بر روابط تأثیری نداشته 
و گذرگاه های مرزی بین ما باز است. ظریف 
افــزود: عراق با همه اقشــارش و به عنوان 
همســایه، برای ایــران از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت و تهران به دنبال تقویت 

روابط دوستانه خود با این کشور است.
وزیر امور خارجه کــه به منظور رایزنی با 
مقامات عراقی و در رأس هیئتی یکشنبه 
۲۹ تیرماه به بغداد ســفر کــرد، پیش از 
ورود به اربیل با وزیر خارجه، نخست وزیر، 
رئیس جمهــور، رئیس ائتاف فتح، رئیس 
جریان حکمت ملی، رئیس شورای عالی 
قضایی، رئیس ســازمان حشد الشعبی و 
همچنیــن رئیس پارلمان عــراق دیدار و 
گفت وگــو کرد. محســن بهاروند، معاون 

امور حقوقی و بین المللی، علیرضا عنایتی 
دســتیار وزیر امــور خارجــه و مدیرکل 
خلیج فــارس وزارت امور خارجه و ســید 
عباس موســوی ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه ظریف را در این ســفر همراهی 
کردند. وزیر خارجه و هیئت همراه در بدو 
ورود به عراق با حضور در محل شــهادت 
سردار شهید قاســم سلیمانی و ابومهدی 
المهندس به مقام شامخ شهدا ادای احترام 

کرده و فاتحه قرائت کردند.

 تحلیلی بر اهمیت سفر ظریف»
همزمان بــا این تحوالت دبــاغ، نماینده 
اقلیم کردســتان در ایران با اشاره به سفر 
یکشنبه شب ظریف به اربیل و دیدارش با 
تعدادی از مقامات اقلیم کردستان دراین باره 
اظهار کرد: ایران و اقلیم کردستان نیاز به 
همکاری همه جانبه با یکدیگر در حوزه های 
اقتصادی، سیاسی و بهداشتی دارند. ناظم 
دباغ، تصریح کرد: اینکه ظریف پس از سفر 
به بغداد راهی اقلیم کردستان شد، دارای 
پیام های مهمی اســت؛ ازجمله اینکه در 
چارچوب قانون اساسی عراق، اقلیم می تواند 
روابط خوبی با همسایگانش داشته باشد. از 
طرف دیگر این موضوع بیانگر جایگاه اقلیم 

کردستان در سیاست خارجی ایران است.
وی بــا بیان اینکه در جریــان دیدارهای 
ظریف با مقامات اقلیم کردستان دو طرف 
بر تقویت روابط و گســترش همکاری ها 
تأکید کردند، گفت: ایران و اقلیم کردستان 
در چارچوب قانون اساســی عراق نیازمند 
همکاری همه جانبه بــا یکدیگر به لحاظ 
اقتصادی و سیاسی هســتند. دباغ افزود: 
نوع اســتقبال مقامات اقلیم کردستان از 
آقای ظریف تأکیدی بود بر اهمیت تقویت 
روابط با تهران و اینکه اقلیم نقش مثبت و 
انسان دوستانه ایران در کمک به این منطقه 

را هیچ گاه فراموش نمی کند.

دیدار با مقامات اقلیم کردستان، ایستگاه پایانی سفر ظریف به عراق

بارزانی: حمایت های ایران را فراموش نخواهیم کرد

به خاطر کرونا چرا مردم و کســبه را از فعالیت کردن وکاسبی می خواهید منع س
کنید؟! مردم از کجا درآمد داشته باشند؟ به جای اینکه جلو روزی مردم را بگیرید 
با جریمه و نظارت،  واحدهای صنفی را وادار کنید نکات بهداشتی را رعایت کنند. 
مردم توقع کمــک از دولت  دارند، نمی توانید کمک کنیــد، بگذارید کار کنند و 

درآمدزایی داشته باشند. 09150007752
ظاهراً »مایا«ها  سقوط آمریکا در سال ۲0۲0 را پیش بینی کرده بودند و این مظهر س

دنیا طلبی کل جهان را با کرونا تهدید کرده است. 09150009278
 آمار جرم و جنایت و دزدی در شهرســتان پاکدشــت به شدت باال رفته است. س

09390007469
آقای وزیر زانویت را از گلوی  بازنشسته ها بردار! 09220001300س
با اجرای کامل طرح کاداســتر در اراضی زراعی از تجاوز زمین خواران به اراضی س

کشــاورزان جلوگیری می شود. مجلس سازمان ثبت اسناد را ملزم به اجرای طرح 
کنــد. باالخره این اداره ثبت قصد دارد از روش های مدرن کاداســتر بهره گیرد یا 
هنوز به شیوه ۹۹ سال قبل طی طریق می کند. به گمانم در سال ۲0۲0 میادی 

هستیم! 09010009301
من میگم طبــری بی گناهه! قیافه مظلومش داد میزنه گول رفیق نابابو خورده! س

بفرستین بازپروری مثل همه معتادای دیگه پاک بشه برگرده سر پست ۲0 سالش! 
باور کنید اگه اون نباشه کار لواسون تمومه! به خصوص که دستیارشم تو یه سفر 

کاری دسته ساقط شد. 09150002831
 بنده بازنشســته فرهنگی ۱5مهر۹8 هستم بنا بود احکام افزایش حقوق عائله س

مندی واوالد همراه با معوقات ازتیر ۹۹ اعمال شود، اما حکم توسط برنامه وبودجه و 
سازمان بازنشستگی کشوری اعمال نشد، متأسفانه از پاداش آخرخدمت و رتبه بندی 

بازنشستگی خبری نیست. 09190002089

جاسوس موساد در سپاه قدس اعدام شد

مرگ، سرانجام خیانت به وطن©
سیاست: صبح دیروز محمود موسوی مجد 
جاسوس سیا و موســاد پس از صدور حکم 
اعدام و تأیید در دیوان عالی کشــور و انجام 

تشریفات قانونی به دار مجازات آویخته شد. 
۲0 خــرداد امســال بود که غامحســین 
اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا در بخشی 
از نشست خبری خود، از صدور حکم فردی 
به نام سید محمود موســوی مجد فرزند سیدکاظم که هم به سرویس موساد و هم به 
سرویس سیا وصل شــده بود و در قبال اخذ دالر های آمریکایی، در حوزه های مختلف 
امنیتی اطاعاتی را جمع آوری و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده بود، خبر داد. یکی 
از اتهامات این فرد اعام محل تردد و اسکان سردار شهید سلیمانی و برخی فرماندهان 
نظامی در ادوار مختلف به ســرویس های جاسوسی سیا و موساد بود که با حکم دادگاه 

انقاب اسامی به اعدام محکوم شد.

جزئیات جدید از پرونده موسوی مجد»
به گزارش فارس موسوی مجد در تاریخ ۱8 مهرماه ۹۷ بازداشت شد و شعبه ۱5 دادگاه 
انقاب اسامی به اتهامات انتسابی وی دایر بر افساد فی االرض از طریق اقدام علیه امنیت 
کشور با ارائه اطاعات سری به سازمان سیا و موساد و تحصیل مال از طریق نامشروع به 
واسطه اخذ وجه به میزان ۲80 هزار دالر آمریکا از سازمان سیا در قبال خدمات جاسوسی 
علیه جمهوری اسامی ایران رسیدگی و در تاریخ ۳ شهریور ۹8 حکم اعدام وی را صادر 
کرد که با اشکال و ایراد دیوان عالی کشور حکم دوباره به محکمه بازگشته و دادگاه بار 
دیگر در تاریخ ۴ اســفند ۹8 با بررســی مجدد پرونده، حکم اعدام وی را تأیید و دوباره 
پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد و  این حکم در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد.

ارائه مشخصات محافظ بشاراسد به سیا»
اطاعات بدست آمده حکایت از آن دارد که موسوی مجد در بخشی از اقدام های مجرمانه 
خود و در نخســتین دیدار خود با افســر اطاعاتی آمریکا، مشخصات سرتیم حفاظت 
شخصیت ریاست جمهوری سوریه به همراه تلفن وی را در اختیار سازمان سیا قرار می دهد. 
موســوی مجد همچنین طرح تحول ساختار ارگان های امنیتی و اطاعاتی سوریه که با 
پی نوشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بوده است را در اختیار سازمان سیا قرار می دهد.

افشای اطالعات سفر وزیر دفاع به سوریه برای موساد»
موســوی مجد با موساد نیز همکاری داشته است و از آموزش هایی که توسط موساد به 
وی ارائه شــد، می توان به نحوه رمزگذاری اسناد و اطاعات اشاره کرد. ارائه اطاعات در 
خصوص سفر وزیر دفاع ایران به سوریه از جمله اطاعاتی بود که توسط وی در اختیار 
موساد قرار گرفت. موسوی مجد عاوه بر موساد و سیا درصدد همکاری با سرویس امنیتی 

عربستان و ارتباط گیری با مقامات برخی از کشورهای منطقه بوده است.
بر خاف آنچه در برخی رسانه ها گمانه زنی می شد، وی نظامی یا پاسدار نبوده است. وی 
جزو نیروهای بسیجی که به صورت داوطلب عازم سوریه می شدند هم نیست، بلکه خانواده 
او پیش از انقاب از ایران خارج شــده اند و  موسوی مجد بزرگ شده کشور سوریه است. 
او در ســوریه با برخی مستشــاران ایرانی ارتباط می گیرد و به عنوان مترجم مشغول به 
کار می شــود و اطاعاتی را که از این طریق بدست می آورد، به سرویس اطاعاتی رژیم 
صهیونیستی و آمریکا می فروخت. عکس ها و فیلم های بدست آمده از وی نشان می دهد 
وی بر خاف ویژگی های ظاهری خود که چهره ای مذهبی از خود به نمایش می گذاشته 
است، به شدت گرایش به ماری جوآنا و مشروبات الکلی داشته است و عمده وقت خود را 

در کاباره ها صرف می کرده است.

روح اهلل رجایی آسمانی شد©
و  رســانه ای  فعال  رجایی«  »روح اهلل  قدس: 
ســردبیر روزنامه جام جــم به دلیل ابتا به 

بیماری کرونا دارفانی را وداع گفت. 
زنده یاد رجایی هفته گذشــته از مثبت بودن 
تســت کرونایش خبــر داده بــود. امیدواری 
 بــه روند بهبودی و باال رفتن اکســیژن خون 
زنده یاد رجایی در روزهای گذشــته موجب 
شادی دوستان و همکاران وی شده بود، اما در کمال ناباوری، این روزنامه نگار فقید صبح 
دیروز درگذشت.  روح اهلل متولد ۱۳۶۱ و دانش آموخته مقطع دکتری رشته علوم ارتباطات 
بود و از ســال ۱۳80 به صورت حرفه ای به روزنامه نگاری اشــتغال داشت. رجایی سابقه 
حضور در رسانه های مختلف از جمله روزنامه همشهری، همشهری جوان و تهران امروز را 
در کارنامه داشت. وی پیش از این در سمت معاون اداره کل روابط عمومی جمعیت هال 
احمر و همچنین معاون روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی مشغول به فعالیت بود. روزنامه 
قدس، درگذشت این فعال رسانه ای را به خانواده داغدار وی و جامعه خبری کشور تسلیت 

می گوید و از جوار بارگاه منور رضوی برای وی غفران الهی مسئلت می کند.

قرارداد با چین را 20 دقیقه ای تصویب نمی کنیم!©
سیاست: علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس در گفت وگویی گفت: در موضوع قرارداد 
چین به مــردم اطمینان می دهم که طبق اصل ۷۷ قانون اساســی حتماً باید این 
موافقت نامه، قرارداد یا برنامه به مجلس آمده و در آنجا بحث و بررسی شود، ضمن اینکه 
این مجلس هم این گونه نیســت که در مدت ۲0 دقیقه آن را           تصویب کند و چنین 
چیزی اصاً امکان ندارد؛ در هیئت رئیسه و با حضور رئیس مجلس بحث های زیادی 

در این باره صورت گرفته و بسیار حساس هستیم، اما از آن طرف هم نباید بیفتیم.
وی ادامه داد: آمریکا حتماً از این قرارداد عصبانی خواهد شــد که جمهوری اسامی 
بتواند با چین در زمینه های مختلف همکاری داشته باشد و بتواند نفت خود را           بفروشد 
و کارهای زیربنایی، فناوری، صنعتی، کارهای گردشگری و فناوری خودرو انجام دهد، 
اجازه دهید در این باره با توجه به تأکید رئیس مجلس با دقت موضوع را           پیش ببریم.

معطل چند کشور اروپایی نباشیم©
سیاست: ســعید جلیلی، نماینده رهبر انقاب در شورای عالی امنیت ملی و عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتر خود با اشاره به تعامل گسترده با دنیا نوشت: 
»تعامل گسترده با جهان یعنی معطل چند کشور اروپایی نباشیم! کشور های زیادی 
وجود دارند که باید حرکت کرد و با آن ها تعامل داشت. کل صادرات ما به ۲8 کشور 
اتحادیه اروپا کمتر از صادرات ما به افغانستان است. افغانستانی که به تنهایی ظرفیت 

ارتقای ۱00 درصدی صادرات را دارد«.

 فصلی نوین ©
در روابط تهران- بغداد 

ســفر مصطفی الکاظمی به جمهوری اسامی 
ایران که نخســتین سفر خارجی نخست وزیر 
عراق پس از تشکیل کابینه محسوب می شود از 
جهات مختلف حائز اهمیت بوده و نشان دهنده 
تاش وی برای حفظ ســطح روابط راهبردی 
میان دو کشور است. سفر دو روز پیش محمد 
جــواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان به 
بغداد که بــرای تنظیم برنامه حضور الکاظمی 
در تهران صورت گرفت، نشــان می دهد تهران 
نیز حســاب ویژه روی این ســفر بــاز کرده و 
برنامه مفصلی برای رایزنی و همکاری با دولت 
جدید عراق دارد. مسائل مهمی همچون امنیت 
منطقه ای، همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم 
و برقراری امنیت، توسعه همکاری های اقتصادی 
و برگزاری کمیسیون اقتصادی مشترک، حل 
و فصل مســائل مالی و برخــی موانع در مورد 
بازپرداخت طلب ایران از بابت صادرات انرژی، 
موضوع پیگیری حقوقی و قضایی ترور سردار 
سلیمانی، توسعه همکاری های فنی و مهندسی 
و ... مهم تریــن محورهــای گفت وگو و رایزنی 
مقامات دو کشور اســت؛ مسائلی که پیشبرد 
آن هــا می تواند فصل جدیدی در روابط ایران و 

عراق دو همسایه راهبردی را شکل دهد.
این سفر در تنظیم دوباره روابط تهران -بغداد 
نیز مؤثر اســت. در حوزه اقتصادی، گسترش 
ویروس کرونا روابط را تنزل داده و بسته شدن 
مرزها در این مسئله مهم بود. اما دو طرف تاش 
خواهند کرد تا سطح تعامات را هرچه بیشتر 
توسعه دهند.  عراق در طول ۱۷ سال گذشته و 
پس از سرنگونی رژیم صدام متحمل هزینه های 
زیادی به دلیل ناامنی هــا، جنگ، درگیری در 
شــهرهای مختلف و ظهور و حضور داعش و 
ویرانی های ناشــی از این رویدادها شده است؛ 
بنابراین بغداد نیازمند همکاری با تهران است 
و اقبال باالیی نسبت به کاالها و تولیدات ایرانی 
دارد. این امر ناشــی از ارتباط فرهنگی ملت دو 
کشور هم هست تا آنجا که مردم عراق کاالهای 
ایرانی را بسیار می پسندند و ترجیح می دهند. 
تعامات اقتصادی کنونی میــان دو طرف در 
سطح ۱۲ میلیارد دالر است و آن ها تاش دارند 
این مقدار را به ۲0 میلیارد دالر افزایش دهند. 

در ابعاد سیاسی و منطقه ای هم سفر الکاظمی 
می تواند به شکل گیری یک همکاری منطقه ای 
بــه دور از دخالت آمریکا منجر شــود. رویکرد 
الکاظمی آن اســت که با توجه به تنش های 
منطقه ای موجود، شــرایطی ایجاد شود تا  در 
آن بغداد بتواند به دور از درگیری های منطقه 
ای بازسازی اقتصادی خود را دنبال کند. البته 
موضوع تاش عراق برای میانجیگری میان ایران 
و سعودی هم از موضوعات مهم است. نخست 
وزیر عراق تاش دارد با این ســفر چراغ سبز 
تهران برای ایفای نقش در این زمینه را بدست 
آورد. الکاظمی  به خوبی می داند اگر تنش های 
بین ایران و سعودی به عنوان دو مهره تأثیرگذار 
منطقه ای و دو ستون در جهان اسام کم شود، 
هم به نفع منطقه بوده و هم عراق از این وضعیت 
سود خواهد برد. هرچند سعودی ثابت کرده که 
خارج از اراده آمریکا نمی تواند یک سیاســت 
مســتقلی را در رابطه با ایران و محور مقاومت 
اتخاذ کند، اما چــون پیش بینی ها از احتمال 
شکســت ترامپ در انتخابات آینده در مقابل 
جو بایدن سخن می گویند، از هم اکنون آن ها 
تاش می کنند سطحی از نرمش و چرخش را 
در سیاســت های خود نسبت به ایران و محور 
مقاومت نشان بدهند و سفر الکاظمی می تواند 

این فرصت را برای آن ها ایجاد کند.
امــا یک پرونده مهم دیگر کــه در رایزنی های 
دو طرف مد نظر قــرار خواهد گرفت، موضوع 
حشدالشــعبی اســت. در حالی که آمریکا و 
عربســتان در ماه های اخیر فشــار بسیاری در 
جهت کاهــش نقش این نیــروی مردمی در 
تحوالت عراق به نخســت وزیر وارد می آورند، 
اما مردم و احزاب عراقی حشدالشعبی را یکی 
از ارکان امنیت و ثبات عراق می دانند. از سوی 
دیگر وجود یک مرز هزارو۴00 کیلومتری بین 
دو کشور موجب شده هر اتفاقی سلبی یا ایجابی 
در عراق روی دهد، بر ایران هم تأثیرگذار باشد. 
تا وقتی حشدالشــعبی حضور دارد، بازگشت 
داعش به عراق ممکن و ســاده نیســت و این 
موضوع برای جمهوری اســامی ایران بسیار 
مهم است؛ چون امنیت عراق بخشی از امنیت 
راهبردی ایران است. از این رو حشدالشعبی به 
عنوان بخشی از ساختار نیروی نظامی و دفاعی 
رســمی عراق مورد حمایت ایران است و دیدار 
ظریف با فیاض اهمیت این نیرو را برای تهران 

نشان می دهد.

گام دوم انقالب باید با جهش ©
انقالبی همراه شود

سیاست: علی شــمخانی، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی کشورمان نوشت: سرمایه های علمی 
و مدیریتی جوان و ظرفیت های بی بدیل بخش 
خصوصی تضمین کننده شکوفایی اقتصادی و 
توسعه پایدار است. دو قانون »منع به کارگیری 
بازنشستگان« و »خصوصی سازی طبق اصل۴۴« 
نتوانســت این مهم را محقق کنــد. گام دوم 

انقاب باید با جهش انقابی همراه شود.

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

عراق با همه 
اقشارش و به عنوان 
همسایه، برای 
ایران از اهمیت 
باالیی برخوردار 
است و تهران به 
دنبال تقویت روابط 
دوستانه خود با این 
کشور است

بــــــــرش

بین اعتراض و اغتشاش فرق قائلیمخودکفایی هوانیروز در قطعه سازی و اورهال 
 سیاست  سرلشکر حسین سامی، فرمانده 
کل ســپاه دیروز به همراه جمعی از معاونان 
ســتاد فرماندهی کل سپاه، از گروه بالگردی 
فتح هوانیروز سپاه بازدید کرد. بنا بر گزارش 
تسنیم در جریان این بازدید از سامانه موشکی 
»هدایت لیزری« رونمایی شد. سرلشکر پاسدار 
حسین سامی، فرمانده کل سپاه در حاشیه 
بازدید از پایگاه فتح هوانیروز سپاه اظهار کرد: 
هوانیروز سپاه در نهضت قطعه سازی، مدرن 
ســازی و اورهال به خودکفایی رسیده است. 
وی افزود: قســمت اعظمی از فشار امنیتی 
کشــور بر دوش نیروی زمینی سپاه است و 
پشــتیبانی هوایی و بالگــردی از یگان های 
ســطحی این نیرو حائز اهمیت خواهد بود.  
فرمانده کل سپاه با تأکید بر آرایش دفاعی و 
امنیتی اطمینان بخش هوانیروز سپاه در زمینه 
دفاع از امنیت ملی یادآور شد: هوانیروز سپاه 
با گسترش زیرساخت هایش به یک قابلیت 
جدید دست یافته اســت. سرلشکر سامی 

عنوان کــرد: در زمینه بالگردهای تهاجمی، 
ترابری، پشتیبانی و امدادی نیز هوانیروز سپاه 
جهش قابل قبولی داشته است. فرمانده کل 
سپاه با تأکید بر توانمندی هوانیروز سپاه در 
زمینه آمــوزش ادامه داد: هوانیروز در زمینه 
آموزش و تعمیر قطعات و تعمیرات بالگردها 
به خودکفایی رســیده اســت. وی در پایان 
خاطرنشــان کرد: پایگاه های هوانیروز سپاه 
در آمادگی کامل هســتند و آرایش دفاعی و 
امنیتی هوانیروز همپای سایر یگان های نزسا 

در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.

 میزان  آیت اهلل رئیســی در جلسه شورای 
عالی قوه قضائیه گفت: رأی اخیر دیوان عالی 
کشور مبنی بر بازپســگیری منابع طبیعی 
تصاحب شده در گلستان توسط دادگستری 
در سه دهه قبل، این پیام را دارد که در حفظ 
حقوق عامــه خط قرمز نداریــم. وی افزود: 
نهادها، دستگاه ها، تعاونی ها و اشخاص دیگر 
هم بدانند در این دوره به هیچ فرد یا نهادی 
اجازه داده نخواهد شد که به سرمایه های ملی 
تجاوز کند و تضییع حقوق عامه از هیچ کس 
پذیرفته نیســت. رئیس قوه قضائیه با بیان 
اینکه نظام دادرسی در دستگاه قضایی مبتنی 
بر ادله و اقتضای حق و عدل اســت، افزود: 
ظرفیت هــای قانونی و فرایند دادرســی هم 
تضمین کننده حقوق عامه است، هم ضامن 
حقوق اصحاب دعوا و متهم. آیت اهلل رئیسی 
بیان کرد: فضاسازی ها و جوسازی ها تأثیرگذار 
نیست و بنای دستگاه قضایی بر صدور رأی 
بر مبنای شــرع و قانون اســت. وی با بیان 

اینکه بین اعتراض و اغتشــاش فرق قائلیم، 
گفــت: اعتراض را باید شــنید اما خط قرمز 
ما اغتشــاش و ناامنی و به هم ریختن کشور 
است. همکاران قضایی در سراسرکشور نسبت 
به جرایم خشــن حساس باشند و با برخورد 
قاطع نگذارند افراد شرور و متجاسر به قانون 

میدان پیدا کنند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به بخشنامه اباغی 
اخیــر در خصوص نظام بانکی، یادآور شــد: 
دریافت ســود و جریمه بانکی باید منضبط 

باشد. 

 سیاســت/ مهدی خالدی  امروز کشــورهای مختلفی از 
چین در شرقی ترین نقطه آســیا گرفته، روسیه، ایران، ترکیه، 
ســوریه و ... تــا ونزوئا و کوبــا در غربی ترین نقطه کره زمین 
از تیغ تیــز تحریم های آمریکایی در امان نبوده اند. سیاســت 
تهاجمی اقتصادی ایاالت متحده با اســتفاده از ســاح دالر در 
سالیان اخیر که حتی صدای متحدان اروپایی کاخ سفید را هم 
درآورده، کشورهای مختلف را بر آن داشته برای در امان ماندن 
از توطئه های واشــنگتن به سمت استفاده از ارزهای جایگزین 
حرکت کنند. حذف دالر از مناســبات تجاری امروز در روابط 
بسیاری از کشورها ازجمله چین با روسیه و پاکستان دیده شده 
است. از ســوی دیگر درحالی که کشــور ما تحت شدیدترین 
تحریم های آمریکایی قرار دارد، این مسئله به جد مدنظر تصمیم 
ســازان ما قرار دارد. امروز کشورمان حذف دالر در مناسبات با 
چین، روسیه، ترکیه و حتی عراق و استفاده از ارزهای رایج دو 

کشور را موردتوجه قرار داده است.

چراغی که نصراهلل روشن کرد»
اما این کافی نیست؛ چراکه تهران می تواند در مناسبات با دیگر 
کشــورهای منطقه نیز همین رویــه را دنبال کند. یکی از این 
کشــورها لبنان است که تحت تحریم های آمریکایی - اروپایی 
قرارگرفته است. در هنگامه ای که دول غرب بر اساس دسیسه ای 
طراحی شده از هرگونه کمک به بیروت خودداری می کنند تا به  
گمان خود، دولت متمایل به حزب اهلل را به زانو درآورند، کاالهای 
ایرانی می توانند جایگزین خوبی برای اجناس غربی باشند. این 
نکته ای است که سید حسن نصراهلل نیز در سخنرانی اخیر خود 
بر آن تأکید داشــت. دبیر کل حزب اهلل چندی پیش گفته بود: 
»ایران تقریباً در مواد غذایی خودکفاست و صنایع و تجهیزات 
آن پیشرفته و توسعه یافته است و توانسته است به فضا ماهواره 
ارســال کند و در تولید بنزین، گازوئیل و برق خودکفا شود و 
به خــارج دارو صادر کند. اگر ایــران بخواهد به لبنان کمکی 

]اقتصادی[ بکند،  باید محترمانه این موضوع بررسی شود و نباید 
کســی آن را مایه نگرانی بداند«. این در حالی است که »عماد 
حــب اهلل« وزیر صنایع لبنان نیز چند روز پیش ضمن تأکید بر 
ســنگ اندازی های آمریکا درباره پیشنهاد سفیر ایران مبنی بر 
فــروش کاال و نفت به لبنان نیــز گفت که این موضوع مدنظر 
بیروت قــرار دارد. باوجود تمایل دو طــرف ایرانی و لبنانی بر 
توســعه هر چه بیشتر مناسبات اقتصادی اما اکنون این سؤال 
مطرح اســت که چه موانعی بر سر این همکاری ها وجود دارد؟ 
احمد دستمالچیان، سفیر سابق ایران در لبنان در گفت وگو با 
قدس در این باره می گوید: ایاالت متحده در چند سال گذشته 
کارزار گسترده ای باهدف خلع ســاح حزب اهلل به راه انداخته 
است. این رویکرد منفی واشــنگتن با تروریستی اعام کردن 
ایــن جنبش و همچنین تاش برای حــذف آن از بدنه دولت 
به اوج خود رسیده است. احمد دستمالچیان ادامه داد: بی شک 
به واسطه شرایط خاصی که بر ایران و لبنان حاکم است، هر دو 
طرف به افزایش تعامات اقتصادی رغبت زیادی دارند، اما این 
مسئله مسلماً به مذاق طرف غربی خوش نخواهد افتاد. آمریکا از 
یک سو تحریم های گسترده ای علیه ایران اعمال کرده و از سوی 
دیگر در مسیر هرگونه کمک نهادهای اقتصادی جهانی به لبنان 

مانع تراشــی می کند تا بتواند به این طریق حزب اهلل را به عنوان 
متهم این وضعیت نشان داده و ضمن دور ساختن آن از ساختار 
قدرت، هدف مهم خود یعنی خلع ساح را دنبال کند. وی افزود: 
در این حالت مســلماً نیروهای نفوذی و وابسته به آمریکا )که 
بعضاً در ســاختارهای قدرت لبنان هم حضور دارند( و از سوی 
اعراب مرتجع منطقه و همچنین رژیم صهیونیستی هم حمایت 
می شوند، می خواهند مانع همکاری های تهران و بیروت شوند و 

این مانع مهم در توسعه روابط است.

امکان تعامل در تمام بخش ها وجود دارد»
وی بابیــان اینکه ایران همــواره به عنوان حامــی جناح های 
مختلف لبنانی ظاهرشده و امروز هم می تواند به عنوان نیروی 
خنثی کننده علیه اقدام های غرب مقابل دولت حسان دیاب ظاهر 
شود، تصریح کرد: تهران نشان داده که در پیشبرد منافع ملی 
خود از هیچ کس ترسی ندارد. پس همان گونه که نفتکش های 
ایرانی پیام اقتدار ایران را به ونزوئا در حیاط  خلوت و بیخ گوش 
آمریکا رساندند، همین رویه می تواند در مورد لبنان هم دنبال 
شود. جمهوری اسامی می تواند در قبال اعزام سوخت به لبنان 
از این کشور کاال گرفته و یا پول آن را در قالب ارزهای دو کشور 
دریافت کند. سفیر سابق کشورمان در لبنان ادامه داد: البته این 
تنها حوزه همکاری نیست. ایران همچنین در بخش مواد غذایی 
در سالیان اخیر به خودکفایی خوبی رسیده و بازار لبنان می تواند 
میدان خوبی برای حضور این کاالها باشد. ضمن اینکه همکاری 
در زمینه کشاورزی و همچنین صادرات محصوالت پتروشیمی 
می تواند مدنظر تهران باشد. احمد دستمالچیان در انتها عنوان 
داشت: طرف ایرانی برای توسعه همه جانبه همکاری ها با لبنان 
هیچ محدودیتی ندارند، اما برخی طرف های لبنانی وابسته به 
غرب و تحت تأثیر البی ســعودی - صهیونیستی در این مسیر 
مانع تراشــی می کنند که با برطرف شدن این موضوع می توان 

امیدوار بود افق  روشنی در رابطه تهران و بیروت پدید آید.
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w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

حرم مطهر رضوی سیاه پوش شد    آستان:  دیروز و در آستانه سالروز شهادت حضرت جواداالئمه)ع( پرچم گنبد طالیی حرم مطهر رضوی به نشانه عزا به رنگ سیاه درآمد. صبح دیروز و برای اعالم عزای پسر 
بزرگوار حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا)ع( پرچم گنبد بارگاه منور رضوی با حضور خدام تعویض و سیاه پوش شد.پرچم حرم مطهر رضوی در طول سال به مناسبت های مذهبی در اعیاد و سالروز شهادت ائمه 

معصومین)ع( چندین بار تعویض می شود که بیشترین مدت سیاه پوش ماندن آن در ماه های محرم و صفر است.

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

 عضو مجموعه نویسندگان و کارشناسان 
دایره المعارف آستان قدس رضوی مطرح کرد 

 معرفی 400 مدخل و مقاله در دومین جلد©
 از »دایره المعارف آستان قدس رضوی«

آســتان: وجود مرقد مطهر امام علی 
بن موســی الرضا)ع( در شهر مشهد و 
گســترش اماکن و مؤسسه های آستان 
قدس رضوی از یک ســو و عالقه مندی 
پژوهنــدگان و شــیفتگان آن حضرت 
به شــناخت و معرفی ایــن مجموعه از 
ســوی دیگر تحقیقی جامــع را در این 

حوزه ضروری کرده اســت. به همین منظور در سال 1380 مقدمات طرح تدوین 
دایره المعارف آســتان قدس رضوی با هدف شناسایی و شناساندن آنچه به نوعی 
با امام هشــتم)ع(، حرم مطهر آن حضرت و آستان مقدس رضوی پیوند می یابد، 
در بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی آغاز شد و زمینه های همکاری 
جمعی از صاحبنظران، کارشناسان و متخصصان فراهم آمد. به بهانه انتشار دومین 
جلد از دایره المعارف آستان قدس رضوی با بهزاد نعمتی؛ عضو مجموعه نویسندگان 
و کارشناسان دایره المعارف آستان قدس رضوی گفت وگویی صورت گرفته که در 

ادامه می خوانید.

دایره المعارف آستان قدس رضوی به چه مباحثی می پردازد؟  
ســفر تاریخی امام رضا)ع( به ایران گرچه به ظاهر کوتاه ولی آثار آن بســیار بود 
و همچنان باقی اســت. این آثار و برکات حرم مطهر حضرت و مشــهد مقدس را 
پایتخت معنوی، فرهنگی و کانون توجه عاشــقان و دلدادگان خاندان عصمت و 
طهارت)ع( کرده است. در این دوران طوالنی هزار و 200 ساله گرچه پایتخت های 
سیاسی در شهرهای ایران جابه جا شدند، اما پایتخت دل ها یک نقطه بود؛ مجموعه 
دایره المعارف آستان قدس رضوی از سه منظر مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست، 
این اثر گرچه نام آستان قدس رضوی را دارد اما به گونه ای تاریخ ایران نیز به شمار 
می رود. این اثر از منظری دیگر تاریخ خراسان و مشهد نیز محسوب می شود و در 
پرتو این مجموعه، خراســان و شهر مشهد را نیز می توان شناخت و نسبت به آن 

اطالعات جامع تر و دقیق تری یافت.
بخشــی از آثار هنرمندان برجسته ایران زمین را می توان در آثار مرتبط به آستان 
قدس رضوی به تماشا نشست. در این خصوص مداخلی همچون تاالر، تابلو، تذهیب، 
ایوان، در، چلچراغ، صحن، ضریح، قالیچه، قالی، گنبد، گلدسته، محراب، آینه کاری 
و... در این اثر آمده است. بخش مهمی از اسناد و مدارک ایران اسالمی را در خزاین 
آستان قدس رضوی به ودیعه می بینیم. این حرم امن ایران زمین، توانسته نفایس 
ارزشــمندی را در خود جای دهــد و آن را از تاراج زمانه محافظت کند، مداخلی 
همچون اسناد، کتابخانه، قرآن، موزه و... در این اثر چهره آستان را نمایان می کند.

خواندن مداخل متعدد این مجموعه، این تصویر را می سازد که گذر روزها چگونه 
خراسان و مشــهد را به نقطه حاضر رسانده است. مداخلی از قبیل باغ ها، بازارها، 
مدارس، مساجد، بیمارستان ها، خیابان ها، دانشگاه ها، سراها و... در این اثر آمده است 
و این مداخل گرچه از بابت ربط به آستان قدس رضوی آمده اند، اما در پرتو همین 
ارتباط، تصویری از یک تابلو عام تر را هم به نمایش می گذارد. به عنوان نمونه، وقتی 
در مدخل »آب خیابان« اقدام هایی را که برای تأمین آب شــرب زائران حرم مطهر 
رضوی انجام شده است می خوانیم؛ با اطالعات مندرج در آن )از قرن پنجم تا نیمه 
قرن چهاردهم( مسیر تاریخی این نهر آب را به مشهد مقدس درمی یابیم و شناخت 

روشن تری از این خطه تاریخی در اختیار خوانندگان عالقه مند می گذارد. 

هدف اصلی از تدوین این اثر چه بوده است؟  
بخش مهم و تأثیرگذار این مجموعه که هدف اصلی تدوین آن نیز به شمار می شود، 
دریافت روشــن تری از آستان قدس رضوی در گذر سده های متوالی است. این اثر 
فرصت شناخت همه جانبه تر )البته در چارچوب دایره المعارفی( در ارتباط با موضوع 

آن را پدید می آورد.

دایره المعارف آســتان قدس رضوی در چه محورهایی تهیه و تدوین   
شده است؟

این اثر در محورهایی از قبیل تشکیالت و سازمان اداری آستان قدس، حرم رضوی 
و توابع آن، جلوه های گسترده هنری در حرم رضوی و توابع آن، شیوه های اجرای 
مناسک و شــعائر در حرم و مراکز تابعه، دانشگاه ها و مدارس مرتبط، کتابخانه و 
گنجینه اســناد و مدارک موجود در آستان قدس، وقف و موقوفات آستان قدس، 
مراکز خدماتی- درمانی، فرهنگی و اقتصادی مرتبط، علما و بزرگان مؤثر و یا مدفون 
در آستان قدس رضوی نگاشته شده است؛ در محورهای یاد شده و محورهای دیگر 
ده ها مدخل وجود دارد که تصویری روشــن و ارزشمند از تاریخ و وضعیت موجود 

این آستان مقدس را نشان می دهد.

این اثر دارای چه ویژگی های بارزی است؟  
می توان گفت برخی از اســناد، تصاویر و همچنین مقاالت برای نخســتین بار در 
این اثر آورده شده است؛ در واقع می توان این دایره المعارف را آغازی برای مطالعه 
در هر موضوعی در آســتان قدس رضوی دانســت و می توانیم با مراجعه به این 
اثر، خلل و کاســتی ها را در پژوهش های مرتبط با آستان قدس رضوی تشخیص 
دهیم. در دومین جلد از دایره المعارف آســتان قدس رضوی که دربردارنده 400 
مقاله یا مدخل است به معرفی مجموعه های مختلف آستان قدس رضوی و حرم 
پرداخته ایم.اطالعات این اثر از شــهادت امام رضا)ع( تا آغاز ســال 1395 هجری 
شمسی پایان تولیت آیت اهلل واعظ طبسی را در بر می گیرد. تدوین و مستندسازی 
تغییر و تحوالتی که پس از این تاریخ در آستان قدس رضوی روی داده و روزآمدی 

مقاالت، الزم است در ویرایش های آینده این اثر انجام شود.
نخســتین جلد از کتاب دایره المعارف آستان قدس رضوی از حرف »الف« تا »ش« 
است و دومین جلد از این اثر و جلد پایانی آن از حرف »ش« تا »ی« است. 6 سال به 
صورت متمرکز روی این اثر کار کردیم ولی پیش از آن نیز کارهای مقدماتی روی 

این اثر انجام شده است.
در پــروژه بعدی در نظر داریــم این دانش نامه را در فضای مجــازی و به صورت 
الکترونیکی به مخاطبان ارائه دهیم و مطالب را با دامنه بیشــتر و به روزرسانی در 

اختیار عالقه مندان قرار دهیم.

 آستان  تولیت آستان قدس رضوی در جلسه 
رفع  بر ضرورت  رضا)ع(  امام  زائر  مرکزی  بنیاد 
مشکل اسکان زائران کم درآمد در مشهد تأکید 
کرد. جلسه بنیاد مرکزی زائر امام رضا)ع( با حضور 
ساخت  موضوع  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
برگزار  مقدس  مشهد  در  ارزان قیمت  زائرسرای 
حرم  در  جلسه  این  آستان نیوز،  گزارش  شد.به 
مطهر حضرت ثامن الحجج)ع( با حضور نماینده 
ولی فقیه در استان خراسان رضوی، تولیت آستان 
قدس رضوی، رئیس شورای سیاست گذاری ائمه 
جمعه کشور، مدیرعامل و اعضای هیئت  امنای 
این بنیاد متشکل از قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوی، شهردار مشهد، معاون استاندار و جمعی 
سرعت بخشی  در  پیگیری  موضوع  با  خیران  از 
اقشار  برای  ارزان قیمت  زائرسراهای  ساخت 

کم برخوردار جامعه برگزار شد.
حجت االســالم  والمســلمین احمد مــروی در 
این جلســه با بیان اینکه فراهم آوردن اســکان 
ارزان قیمت برای زائران کم بضاعت از دغدغه های 
جدی آســتان قدس رضوی اســت، اظهار کرد: 
گرچه با ســاخت زائرشــهر و زائر سرای رضوی 
تالش کردیم بخشی از نیاز اسکان ارزان قیمت را 
مرتفع ســازیم، اما هنوز مشهد تا شرایط ایده آل 
برای اســکان زائران فاصله بســیاری دارد.وی با 
تأکید بر اینکه آســتان قــدس رضوی به میزان 
تــوان و مقدورات بــرای فراهم آوردن شــرایط 
اسکان ارزان و  مناســب برای زائران با نهادهای 
ذی ربط همکاری خواهد کرد، ابراز کرد: هم اکنون 
طرح های مختلفی را برای فراهم آوردن شــرایط 
اسکان مناســب و ارزان زائران در دست بررسی 
داریم.حجت االسالم  والمسلمین مروی با تأکید بر 

ضرورت تکمیل پروژه های نیمه تمام زائرسراهای 
استانی در مشهد، از دستگاه های اجرایی مرتبط با 
امر زیارت خواست از حداکثر ظرفیت خود برای 
رفع مشکالت اســکان زائران در مشهد مقدس 

استفاده کنند.

تشرف آسان اقشار کم بضاعت، هدف بنیاد »
زائر امام رضا)ع(

آیت اهلل سیداحمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه 
در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد هم 

در این جلسه با تشریح تاریخچه تشکیل بنیاد زائر 
امام رضا)ع( عنوان کرد: بنیاد زائر امام رضا)ع( به 
منظور تحقق فرمــان مقام معظم رهبری مبنی 
بر ساخت زائرسراهای استانی در مشهد مقدس 
برای استفاده زائران کم درآمد و محرومان جامعه 
با هدف فراهم آوردن زمینه تشــرف آسان اقشار 
کم بضاعت جامعه به حرم مطهر رضوی تأسیس 
شده است.آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی افزود: 
با هدف ایجاد شــرایط اسکان مناســب و ارزان 
برای زائــران کم درآمد حضرت رضا)ع( بنیاد زائر 

امام  رضا)ع( در تمام استان های کشور با ریاست 
نمایندگان ولی فقیه هر استان تشکیل شد و پس 
از طی مراحــل اداری یک قطعه زمین رایگان و 
همچنین پروانه ســاخت رایگان در شهر مشهد 
به هر اســتان داده شد تا خود برای محرومان آن 

استان زائرسرا احداث کنند.
آیت اهلل علم الهدی با بیان اینکه این زائرســراها 
متعلق به اقشــار کم برخوردار اســت، بنابراین 
ســند آن ها نیز وقف زائران کم برخوردار خواهد 
شــد، افزود: با توجه به اینکه برخی از اســتان ها 

نتوانسته اند نسبت به جلب مشارکت مردمی برای 
ســاخت بنا اقدام کنند، بنابراین در حال مذاکره 
برای مشارکت بنیاد مستضعفان برای اجرای این 

پروژه ها هستیم.

آمادگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه »
برای همکاری با بنیاد زائر امام رضا)ع(

همچنین در این جلسه حجت االسالم  والمسلمین 
محمدجواد حــاج علی اکبری، رئیس شــورای 
سیاســت گذاری ائمــه جمعه نیــز ضمن اعالم 
آمادگی برای هــر گونه همکاری و حتی المقدور 
شــرکت در جلســات هیئت امنای بنیــاد زائر 
امام رضــا)ع(، از پیگیری و مذاکره با نمایندگان 
ولی فقیه در اســتان ها برای تکمیل زائرسراهای 

نیمه تمام خبر داد.
در ادامه گزارشــی از پیشرفت فیزیکی زائرسراها 
و زائرســراهای بهره بــرداری شــده و همچنین 
حسینیه زائرسراها و مشکالت آن ها و همچنین 
پیگیری های انجام شــده درباره تأســیس بنیاد 
زائر پاکســتانی ها برای ایجاد زائرسرا برای زائران 
پاکستانی توسط سیدحسین عابدی؛ مدیرعامل 
بنیاد مرکــزی زائر امام رضا)ع( ارائه و دیگر اعضا 
نیز نظرات خود را در رابطه با مسائل جاری بنیاد 

اعالم کردند.
ایجاد هماهنگــی و هم افزایی میــان نهادهای 
امدادرسان و دســتگاه های دخیل در امر زیارت، 
اتخاذ تدابیر برای اتمام زائرســراهای نیمه تمام 
استان های مختلف در مشــهد و ضرورت فراهم 
آوردن شرایط اسکان ارزان قیمت برای اقشار محروم 
در اطراف حرم مطهر از دیگر مباحثی بود که در 
این جلسه مطرح و پیرامون آن ها تبادل نظر شد.

تولیت آستان قدس رضوی درجلسه بنیاد مرکزی زائر امام رضاj تأکید کرد  
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 حجت االسالم والمسلمین گنابادی نژاد/ معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس
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©jویژه برنامه های سالروز شهادت امام جواد 

 در حرم مطهر رضوی 
آستان: معاون تبلیغات اسالمی آستان 
قدس رضوی برنامه های سالروز شهادت 
ابن الرضا امام جــواد)ع( در حرم مطهر 

رضوی را اعالم کرد.
حجت االســالم والمســلمین حجــت 
گنابادی نژاد با اشاره به  ویژه برنامه های 
سالروز شــهادت امام جواد)ع( در حرم 

مطهر امام علی بن موسی الرضا)ع(، اظهار کرد: ویژه برنامه هایی برای روز و شام 
شهادت امام محمدتقی)ع( ویژه زائرانی که برای عرض تسلیت شهادت آن حضرت 
به محضر پدر بزرگوارشــان حضرت رضا)ع( مشرف می شــوند از سوی معاونت  

تبلیغات اسالمی آستان مقدس رضوی تدارک دیده شده است.
وی افزود: روز سه شنبه مصادف با سالروز شهادت امام جواد)ع( از ساعت 11 صبح 
مراســم عزاداری در حرم مطهر تدارک دیده شده است، این مراسم با سخنرانی 
آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی؛ امام جمعه مشهد مقدس و نماینده ولی فقیه در 

خراسان رضوی و روضه خوانی علی مالئکه همراه خواهد بود.
گنابادی نژاد درباره مراســم شام شهادت امام جواد)ع( گفت: برنامه شام شهادت 
نهمیــن اختر تابناک آســمان امامت و والیت نیز پس از نماز مغرب و عشــا با 
سخنرانی آیت اهلل کاظم صدیقی در صحن جامع رضوی به همراه مدیحه سرایی، 

روضه خوانی و سینه زنی برنامه ریزی شده است. 
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: عموم مراسم های 
شــهادت امام جواد)ع( در حرم مطهر رضوی با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
به صورت زنده از طریق نمایشگرهای پهن پیکر و درگاه اینترنتی رضوی تی وی 

پخش خواهد شد.

واگویه

حضور حجت االسالم والمسلمین رئوف سیدنژاد از مهرماه 97 در مؤسسه بقاع 
متبرکه و اماکن مذهبی آســتان قدس رضوی اتفاق افتاد. یعنی ما کمتر از 
دو سال در خدمت ایشان بودیم. حضور ایشان در این مجموعه به گفته همه 

همکاران منشأ اتفاق های فراوان بود.
 ایشان شخصیتی انقالبی، والیی، متواضع و اخالق مدار بود و صفا و صمیمیت 
بی نظیری را در مجموعه کاری شــکل داده بود. در گســتره این مؤسسه در 
شهرستان های طبس، کاشمر، ســبزوار، قائن و بقعه خواجه ربیع در مشهد 
مقدس کســی را نداریم که از ایشان و مدیریت ایشان دلخوری یا گالیه ای 

داشته باشد. 
حجت االسالم سیدنژاد انصافاً خصوصیات اخالقی بی نظیری داشت. من به عنوان 
معاون مؤسسه، درس های فراوانی از ایشان آموختم. شوخ طبعی و خلق و خوی 
پسندیده شان، انقالبیگری شان را کامل می کرد. علمشان هم باال بود، مثالً اگر 
مداحی در حین مداحی نکته نه چندان دقیقی را می گفت، ایشان خود را موظف 
می دانست که پنهانی تذکر بدهد. ترویج سبک زندگی رضوی و ترویج فرهنگ 
اهــل بیت)ع( از خصوصیــات مدیریتی 
ایشان بود. با پیگیری ها و سعی و تالش 
ایشان، ترتیل خوانی ماه مبارک رمضان 
در امامزاده طبس برای نخســتین بار 
اتفاق افتاد و از شبکه دوم سیما هم به 
صورت زنده پخش شــد. ایشان به 
معنای واقعی کلمه یک 

مدیر جهادی بود. 

یک مدیر جهادی
مهدی قاسم زاده/ معاون بقاع متبرکه و اماکن مذهبی آستان قدس

ایشان همچنان که نام خانوادگی شــان رئوف بود، شخصیتی رئوف داشت. 
برخورد ایشــان با همکاران و دیگران بســیار مهربانانه بود. وسواس خاص 
حجت االســالم رئوف نژاد در اجرای کیفی برنامه ها زبانزد بود. معتقد بود از 
آنجایی که این دستگاه منتسب به حضرت رضا)ع( است همه ما وظیفه داریم 

تا کارها را در این مجموعه با اتقان پیش ببریم.
حوزه کاری من، آرامگاه خواجه ربیع اســت و من از این منظر با شــخصیت 
جهادی ایشــان مواجه بودم. در این مجموعه، ایشان توجه ویژه ای به شهدا 
و قبور شهدا داشتند. دغدغه ایشــان این بود که همه خدمات در الیه ای از 

فعالیت های فرهنگی به مخاطبان ارائه شود. 
ایشــان جانباز بود و همان روحیه جانبازی را در ســال های مدیریت، برای 

خودش نگه داشته بود.
 این از نگاه من، اتفاق بزرگی است. ایشان همه جا و در همه تصمیم ها مراقب 
بود تا اصول انقالب و اصول نظام آســیبی نبیند. انقالبی بودن ایشان بر همه 
دیگر صفات  حسنه شان می چربید. ایشان سرانجام هم پس از یک عمر خدمت 

جهادی، در باغ دوم بقعه خواجه ربیع در غرفه 
48 همسایه ابدی حاج آقای اکبرزاده، مداح 
پیشکسوت شد؛ که من همین همسایگی 
را هم از توفیقات ایشان می دانم. ان شاءاهلل 
که حضرت رضا)ع( در کارنامه این خادم 
و این مدیر جهادی دستگاهش، به دیده 

رأفت بنگرد و مزد ایشان را تنعم بر 
سر سفره اهل بیت)ع( قرار بدهد. 

شخصیتی رئوف داشت
حجت االسالم هادی نبئی/ مدیر مجموعه فرهنگی خواجه ربیع

 قدس/محمدحســین مروج کاشانی   »او در عرصه  خادمی بقعه ملکوتی 
حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( وابسته به آستان قدس رضوی، منشأ 
خدمات شایسته ای گردیده بود« این توصیفی است که تولیت آستان قدس 
رضوی برای حجت االسالم والمسلمین سید محمدجواد رئوف سیدنژاد ذکر 
کرد؛ در پیامی تســلیتی که به مناسبت درگذشت نابهنگام او منتشر شد. 
مدیرعامل مؤسسه بقاع متبرکه آستان قدس رضوی 28 تیرماه، در پی سکته 
قلبی درگذشــت و جمع خانواده و همکارانش را داغدار کرد. حجت االسالم 
والمسلمین رئوف سیدنژاد، مدیرکل سابق اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی 
و از روحانیون انقالبی بود که در ســال های اخیر مسئولیت آستان مقدس 
حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( و آرامگاه شهید آیت اهلل مدرس)ره( را 
بر عهده داشت.پیکر مرحوم رئوف سیدنژاد در آرامگاه خواجه ربیع مشهد 
به خاک سپرده شد.آنچه در ادامه می خوانید واگویه های شماری از همکاران 
وی از سال های خدمت اوست؛ خدمتی که او را به عنوان »خادم مخلص« به 

همکارانش شناسانده بود. 

خدمت و اخالص است که می ماند©
در سال های طوالنی و در عرصه های مختلفی با روحانی خدوم حجت االسالم سید 
محمدجواد رئوف سیدنژاد توفیق همکاری داشتم؛ از حوزه علمیه تا اوقاف و آخرین 

آن، خدمت در آستان مقدس حضرت امام علی بن موسی الرضا)ع( بود. 
این روزها و لحظه ها که رفتنش داغی ســخت را برای همه دوستان و بستگان به 
ویژه فرزندان، همسر، والدین و برادران و خواهرانش به وجود آورده، ذکر خاطره ای 
از خدمات این روحانی شــاید مرهمی باشد برای داغدیدگان و امید و بشارتی که 

لطف و عنایت پروردگار و ائمه اطهار)ع( نصیب و روزی اش شده باشد.
حجت االســالم سیدنژاد وقتی مدیر کل اوقاف گلســتان بود در آن زمان، آقایی 
مسئولیت مهمی در مشهد داشت و به نوعی وابسته و دلبسته به استان گلستان 

و مسائل آن و چون مطلع بود که مسئولیت اوقاف خراسان رضوی هم با اینجانب 
هست به مناسبتی صحبت از اهمیت وقف و رعایت غبطه آن و ضرورت توجه به 

ابعاد شرعی و ضرورت بهره وری موقوفات و از این قبیل تعابیر کرد.
 در همیــن گفت وگو با حــرارت از تضییع و حیف و میــل موقوفه ای بزرگ در 
گلستان سخن گفت که زمین چند هکتاری با ارزش اقتصادی باال، وضعیت آب، 
حاصلخیزی عالی و موقعیت جغرافیایی استثنایی به ثمن بخس و شرایط نامناسب 
واگذار شــده و قراردادی منعقد گردیده و... که گفته های این آقای مسئول واقعاً 

برایم سخت و عجیب بود. 
در نخستین فرصت با حجت االســالم رئوف تماس گرفتم و موضوع را منتقل 
کردم. ایشان همان  جا پشت تلفن، شروع کرد به توضیح دادن. توضیح داد که 
این زمین مورد اشــاره، با شــرایط خیلی خوب بلکه عالی، سال های سال رها 
بوده و با درآمد ناچیز اداره می شــده است. ایشان و همکارانش ورود کرده و با 
قراردادی که اصل وقف و منافع اصلی اش را حفظ و باقی نگه می داشــته برای 
بهره وری و افزایش درآمد آن برنامه ریزی و اقدام کرده است. توضیحات ایشان 

و صداقتی که از ایشــان ســراغ داشتم، قانعم کرد. همان جا کارش را تحسین 
کردم به او پیشــنهاد دادم در نخســتین سفری که به مشهد می آید جلسه ای 
با این آقای مســئول منتقد داشته باشد و همین توضیحات را منتقل کند که 

همین اتفاق هم افتاد... .
سال ها گذشت و بنده توفیق خدمت در آستان قدس را پیدا کردم. حجت االسالم 
رئوف هم برای خدمت، از اســتان گلستان به خراسان شمالی و سپس به آستان 

قدس آمد. 
یک وقتی شنیدم از نمونه های موفق و ممتاز بهره وری موقوفات حوزوی در سطح 
ملی، همین کاری بود که ایشــان و همکارانش در اداره کل اوقاف استان گلستان 
پایه گذاری کرده بودند. آن طرح ها و برنامه ها مورد توجه مسئوالن قرار گرفته بود 
و حتی در رسانه ملی طرح شد که البته همه آن ها، عمالً نتیجه خدمت و اخالص 
مرحوم حجت االســالم رئوف و همکاران او بود و واقعیت آنکه خدمت و اخالص 

است که می ماند.
طوبی لهم. ان شاءاهلل میهمان عنایت اهل بیت)ع( باشد. 

حدود 10 سال است که توفیق داشته ام با ایشان آشنا شوم؛ از زمانی که ایشان 
مدیر کل اوقاف استان گلســتان بود. بعدها این همکاری در اداره کل اوقاف 

استان خراسان شمالی و پس از آن در آستان قدس رضوی ادامه پیدا کرد. 
آقای رئوف انصافاً یک مدیر جهادی، سالم و خالص بود. ایشان به معنای دقیق 
عبارت، شــیفته خدمت بود. هر جایی که کار بود، ایشــان به عنوان نفر اول 

حاضر بود. ایشان در عین حال عمیقاً مردمی بود.
 با همکاران رفیق بود و اگر کسی ایشان را نمی شناخت نمی توانست حدس 
بزند که ایشــان مدیر عالی مجموعه است. رفاقتی که ایشان در محیط کار 
ایجاد می کرد موجب می شد نیروها از دل و جان، در خدمت پیشبرد اهداف 

کاری قرار بگیرند. ایشان یک مدیر جهادی بود.
 از آن هایی بود که خودش پیشــاپیش نیروها قرار داشــت. خودش همیشه 
در خط مقدم بود و به نیروها می گفت: »بیایید«؛ نه اینکه خودش بماند و به 

نیروها بگوید »بروید«.
از کارهای خوب ایشان در همین مدت کوتاه حضورش 
در مؤسسه بقاع متبرکه آستان قدس رضوی، 

پرداختن به فعالیت های قرآنی بود.
 راه اندازی دارالقــرآن در بقعه خواجه ربیع 
مشهد و در ســبزوار به همت ایشان اتفاق 
افتاد. ایشــان با آنکه در پست های متعددی 
خدمت کرده بود، خدمت در دستگاه آستان 
قدس رضــوی را افتخار بــزرگ زندگی اش 

می دانست . 

سیدمسعود میریان/ مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی
عمیقاً مردمی بود



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

روزنامـه صبـح ایـران 4

حاصل دسترنج هورامی ها راهی آن طرف آب ها می شود   حاصل دسترنج هورامی ها در نبود صنایع تبدیلی در داخل کشور، خیلی زود راهی آن طرف آب ها می شود؛ جایی که صنایع فراوانی منتظر شیره تن 
بنه ها هستند تا از آن ها عطرهای خوش بو، واکس های خوش رنگ و پالستیک های شکیل بسازند. مردان هورامی البته از این محصوالت، چیزی عایدشان نمی شود. تا آن موقع، حاصل دسترنج آن ها نانی شده سر سفره 

زن و بچه هایشان. تن رنجور داره بن ها هم به مرهمی که هوراماناتی ها بر زخمشان می نهند، مختصری التیام می یابد. این مرهم، همان خاک رس است که خراش حاصل از َلِ ها را پر می کند.

سفر به دل هزار مسجد 

راهنمای گردشگری در دره شمخال©
ایران زمین: در ماه های گرم تابســتان، 
هیچ برنامه طبیعت گردی نمی تواند جای 
دره پیمایــی را بگیرد؛ به ویژه اگر این دره 
در وســط جنگل های اُرس قرار داشــته 
باشد و یک رودخانه هم از وسط آن عبور 
کند. پیشنهاد ما برای یک برنامه مناسب 
روزهای گرم تابستان، سفر به دره شمخال 
در دل کوهستان هزار مسجد در خراسان رضوی است. این کوهستان که از حاشیه 
شــمالی مشهد شروع می شود و تا شهرستان قوچان ادامه دارد، یکی از دیدنی ترین 
و در عین حال بکرترین کوهستان های کشور است. شهرهای مشهد، کالت نادری، 
درگز، نوخندان، قوچان و چناران هم در حاشیه همین کوهستان قرار دارند. کرمانج ها 
که شاخه ای از کردها هستند، در خراسان رضوی در حاشیه این کوهستان زندگی 
می کنند. در سفر به دره شمخال عالوه بر عبور از دل جنگل های ارس، هم می توانید 
جلوه هایی از زیبایی کوهســتان را ببینید و هم دل به زاللی و خنکی آب چشمه و 

رودخانه بسپارید. شمخال در گویش کرمانج ها، نام نوعی تفنگ هم هست. 

چطور برسیم؟»
شــمخال یک دره پر پیچ و خم 18 کیلومتری است که از روستای شمخال در 
منطقه »ُدربادام« نزدیک شهر باجگیران آغاز می شود و تا روستای »محمدتقی 
بیک« در منطقه »ُدرونگر« در نزدیکی شــهر درگز ادامه دارد. برای رسیدن به 
این دره ابتدا باید به شــهر قوچان در خراســان رضوی سفر کنید. از قوچان تا 
ابتدای جاده 2 کیلومتری روستای شمخال، 75 کیلومتر راه است. جاده تا روستای 

شمخال، آسفالت است.
با خودرو شخصی: اگر با خودرو شخصی سفر می کنید، می توانید خودرویتان 
را در پارکینگ های روستای شمخال بگذارید. این پارکینگ ها درواقع حیاط خانه 

اهالی روستاست. از این راه می توانید با اهالی روستا هم آشنا شوید.
با مســافربرها: ســفر به شــمخال یک راه معمول دیگر هم دارد. می توانید 
خودرویتان را در یکی از پارکینگ های شهر قوچان بگذارید و از یکی از مسافربرها 
بخواهید شــما را به روستای شمخال در ورودی دره برساند و عصر همان روز یا 
روز بعد، در خروجی دره در منطقه درونگر منتظرتان باشــد و شما را به قوچان 
برگرداند. این طوری هم می توانید سرتاسر دره را پیمایش کنید و هم نیازی به 

برگشتن از مسیر طی شده ندارید. 

چه ببینیم؟»
دیواره های 200 متری: دره شــمخال با دیواره های بلندش شناخته می شود؛ 
دیواره های بلندی که گاهی تا 200 متر هم ارتفاع دارند. یکی از این دیوارها، دیواره 
قوســی ابتدای ورودی دره است که چشم اندازی زیبا و در عین حال رعب انگیز 

دارد. اولین چشمه های دره، کمی پایین تر از همین دیواره قرار دارد.
حمام دره: حمام دره تقریباً در وسط دره شمخال قرار دارد و یک شکاف بزرگ 
طبیعی در دل کوه اســت و چندین چشــمه دارد. حمام دره، مقصد بسیاری از 
گروه هایی است که برای پیمایش دره آمده اند. به خاطر سرپناه طبیعی کوه و وجود 

چشمه، حمام دره بهترین جا برای شب مانی در دره شمخال است.
کبوتر خانه: از حمام دره به بعد، منطقه نســبتاً بکر دره آغاز می شــود. وجود 
درخت های گردو، علف خرس، سنجد و بوته های فراوان تمشک، شکل جنگلی 
به این قسمت از دره داده است. کبوترخانه که یک منطقه سنگی وسیع و نسبتاً 

مسطح در زیر کوه است، در همین قسمت از دره قرار دارد.
دو آبی: منطقه دو آبی محل تالقی رودخانه دره شــمخال با رودخانه ای است که 
از ارتفاعات علی بالغ سرچشمه می گیرد. به دوآبی که برسید، تقریباً دو سوم دره را 
پیمایش کرده اید. دو آبی یک منطقه دلباز با چشم انداز وسیع است و فضای مناسبی 
برای شب مانی دارد. از دوآبی به بعد، دره شمخال با یک رودخانه پر آب همراه است. 
شــالیزارهای درونگر: از دو آبی به بعد، دره هم عریض تر می شود. در ادامه، 
رودخانه وارد یک بستر هموار و آرام می شود که تا خروجی دره حوالی روستای 
»محمدتقی بیک« ادامه دارد. در خروجی دره، شــالیزارهای منطقه درونگر قرار 

دارد که برنج خوش عطر کالت را تولید می کنند. 

کجا بگردیم؟»
در مســیر رسیدن به دره شــمخال، یا پس از پیمایش دره می توانید بخشی از 

دیدنی های فراوان کوهستان هزار مسجد را در اطراف دره شمخال ببینید. 
زیارتگاه علی بالغ: ایــن زیارتگاه، در منطقه درونگر قرار دارد و 8 کیلومتر از 
حاشیه جاده درگز به قوچان فاصله دارد. مسیر زیارتگاه علی بالغ خاکی است و از 

دل یک منطقه جنگلی کوهستانی می گذرد.
ارتفاعات اهلل اکبر: کوه و گردنه اهلل اکبر، بخشی از جاده درگز به قوچان و یکی 
از دیدنی ترین مناطق طبیعی در رشته کوه هزار مسجد است. ارتفاعات اهلل اکبر، 

یک منطقه حفاظت شده است.
پلکان نادری: در دامنه جنوبی کوه اهلل اکبر، یک مجموعه پلکان سنگی دست ساز 
قرار دارد که به اعتقاد اهالی، در روزگار نادرشاه افشار ساخته شده است. مجموع 

پلکان ها هزار و 100 پله است و هر پله بین 10 تا 20 سانتیمتر ارتفاع دارد. 
پارک ملی تندوره: پارک ملی تندوره، یکی از 26 پارک ملی کشور است. جاده درگز 
به قوچان از حاشیه این پارک ملی )و از وسط منطقه حفاظت شده تندوره( می گذرد. 

پارک ملی تندوره، بهترین زیستگاه قوچ و میش های اوریال و پلنگ آسیایی است. 

چه بخوریم؟»
دره شــمخال، یک دره پر آب و سرســبز است. در پیمایش دره حتماً می توانید 
یک دل سیر تمشک بخورید. دره شمخال درخت گردو و سنجد هم دارد. عالوه 
بر این میوه ها، در هر کدام از شــهرهای قوچــان، درگز و یا باجگیران می توانید 
 غذای محلی »یَخنی« را هم سفارش بدهید. یخنی، نوعی چلوگوشت است که 

گوشت های آن، با پیاز فراوان پخته می شود. 

چه بخریم؟»
»گلیم کردی« و »نمد« دو تا از صنایع دستی منطقه هستند که می توانید آن ها را 
در بازار شهرهای قوچان، درگز و باجگیران پیدا کنید. عالوه بر این، شهر باجگیران 
یک بازارچه فعال مرزی هم دارد که می توانید در فروشگاه های آن، عالوه بر صنایع 

دستی منطقه، بسیاری از کاالهای صادراتی و وارداتی را خریداری کنید. 

هزاردستان، نماد آواز ایرانی©
ایران زمیــن: بلبل، نمــاد پرنده های 
آوازه خوان است. این پرنده که با نام های 
هزاردستان، شباهنگ، عندلیب و... نیز 
شناخته می شود، در بیشتر نواحی ایران 
به جز مناطق کویری شرق و مرکز ایران 
زیست می کند و در بهار و تابستان فراوان 
است. بلبل ها در سراسر ایران و خاورمیانه 
زندگی می کنند.این پرنده کوچک نماینده آواز ایرانی هم هست. گفته می شود 
وقتی نورعلی خان برومند، استاد موسیقی دستگاهی ایران برای معرفی موسیقی 
ایرانی به دعوت دانشگاه ایلینویز به آمریکا سفر کرده بود، در ابتدای کالس های 
خود نواری از صدای این پرنده را پخش کرده و برای دانشجویان از ارتباط نغمات 
موســیقی دستگاهی ایران با نوای این پرنده سخن گفته است. آوازهای بلبل در 
بیشتر موارد در هر نوبت دارای سه بخش)موتیف( است. می گویند بلبل در چهچه 

خود، هیچ گاه یک آواز را دو بار تکرار نمی کند.
این پرنده حدود 15 سانتیمتر طول دارد و پرهای بخش های باالیی بدنش قهوه ای 
است. قسمت زیر بدنش مایل به سفید و پر زیر دمش به رنگ زرد و یا قرمز است. 

این پرنده بیشتر در سوراخ درختان النه می کند.
غذای اصلی بلبل را حشرات تشکیل می دهد. در لیست غذایی او ملخ ها و کرم ها 
جایگاه ویژه ای دارند. تولیدمثل آن ها در اواسط ماه های اردیبهشت و خرداد صورت 
می گیرد. بلبل ماده پس از اتمام کار النه سازی ۴ تا 6 تخم قهوه ای زیتونی همراه با 
لکه ریز سیاه می گذارد. پرنده نر و ماده به نوبت 1۴ تا 15 روز روی تخم می خوابند. 
والدین سپس جوجه ها را با کرم ها تغذیه می کنند. تغذیه جوجه ها تا زمان پرواز، بر 
عهده والدین است.در سال های اخیر به علت شکار بی رویه و بی توجهی برخی افراد 
در خراب کردن النه این پرنده و شکستن تخم آن و نیز برداشتن جوجه هایش با 

هدف دست آموز کردنشان، جمعیت بلبل ها کاهش پیدا کرده است.

 ایران زمین/ ژیار دانایی  ُحَوی خانی، پاالَور، پیر 
ِخِدر، زاولی، نور؛ قله های »شــاهو« همه بهار را هم 
برف دارند. اهالی »هورامانات« از پنجره های چوبی 
خانه هایشان، هر روز قله های برف گرفته را می بینند که 
زیر تابش آفتاب، سفیدی شان هاشور می خورد و کمتر 
و کمتر می شود. شاهو، کاله سفیدش را که از سرش 
بردارد، یعنی تابستان در هورامانات فرارسیده است.

دامنه نشین های شاهو، آن وقت شال و کاله می کنند 
و راهی کوه و کمر می شوند. »َهوار«ها را آب و جارو 
می زنند و سنگچین هایی را که برف و باران زمستان، 
رمبانده، دوباره سر پا می کنند تا رمه دارها، رمه ها را 
سمت کوه هی کنند. آن ها رمه هایشان را که همه 
زمستان طوالنی را در هوای گرفته آغل گذرانده اند، 
می برند سمت »کانی«ها که حاال در آغاز تابستان، 
پر آب تر از همیشــه هستند. چوپان ها و رمه ها، آب 
خنک کانی ها را دوست دارند که در پیخ و خم دره ها 

روان است. 
حتی اگر چرای رمه هم نباشد، اهالی هورامانات باز 
تابستان ها به کوه می زنند. آن ها در روزهای گرم به 
ســراغ درخت هایی می روند که چتر سبزشان را باز 
کرده اند روی سنگ و صخره کوهستان؛ درخت هایی 
با برگ های سبز کشیده و میوه های ریزریز خوشه 
 مانند. »داره بَن«ها آشنای قدیمی هورامی ها هستند. 

بنه، میوه کوهستان»
در هورامانات، درخت های »بَنه« را می شود همه جا 
دید. تن سنگی زاگرس جان می دهد برای ساقه های 
ســتبر بنه. بنه ها گاهی تا 5 متر هم قد می کشند. 
خوشــه های رنگ به رنگ بنه، مهرماه آماده چیدن 
می شود. اهالی از دانه های بنه یا خوراکی می پزند و 
قاتق نانشان می کنند یا آن ها را کنار می گذارند تا در 
شب های بلند زمستان، بریزند توی جیب هایشان و 
دانه دانه باال بیندازند و مثل تخمه بشکنند. گاهی 
هم میوه های کال بنه را می چینند و خشک می کنند 
و می کوبند تا چاشنی ترش غذاهایشان باشد. بنه، 
میوه کوهستان است و اهالی کوهستان هورامانات 

آن را هدیه مقدسی از خدا می دانند. 
اما پیش از رســیدن زمستان، حتی پیش از آمدن 
پاییــز، درخت های بنه، ســوغات دیگری هم برای 
دامنه نشین های زاگرس دارند. این سوغاتی، شیره 
تن بنه هاســت؛ صمغی به رنگ سبزآبی مالیم که 
هورامی ها به آن »وَژنَه« می گویند. سقز کوهی البته 
اسم آشناتری است؛ آدامسی طبیعی که جویدن آن، 
برای دستگاه گوارش مفید است. هورامی ها هم گاهی 
وژنه را برای جویدن می خواهند؛ برای »ژاوایی«؛ اما 

سقزها، کاربری های فراوان دیگری هم دارند. 

به شیوه پدران »
از داروســازی تا صنایع عطر، از ساخت واکس های 
مخصوص تا تهیه پالســتیک، سقز همه جا به کار 
می آید. همین کاربرد گســترده موجب شده بازار 
فروش ســقز کوهی، بازار پررونقی باشد. شیره تن 
داره بن ها بیشتر از آنکه به کار جویدن بیاید، می تواند 
چرخ های صنعــت را برگرداند. بــرای همین هم 
هورامی ها هر تابستان راهی کوه و کمر می شوند تا 
از درخت های تنومند بنه سراغ بگیرند. در هورامانات 
درخت های هر کــدام از دره ها و یال ها مال یکی از 

اهالی است. دامنه نشــین های هوراماناتی هر کدام 
درخت های خودشــان را دارند؛ درخت هایی که یا 

مالکشان هستند یا به اجاره برداشته اند. 
از حوالی بیســتم تیرماه تا اواخر مرداد، فصل سقز 
اســت. اهالی هورامانات برای برداشت سقز، روشی 
ساده دارند که از پدرانشان یاد گرفته اند. آن ها شکافی 
در تن درخت ایجاد می کنند تا شیره از آن خارج  و 
آرام آرام جمع شــود در کاسه های کوچک گلی که 
اهالی چسبانده اند زیر شکاف ها. هورامی ها این کار 
را ابداع خودشان می دانند و در آن استادند؛ هرچند 
جمع آوری سقز، در همه دامنه  زاگرس، از کردستان 

و کرمانشاه تا فارس مرسوم است. 

آسمان در کاسه های گلی»
کار، از تهیه خاک رس شروع می شود. هوراماناتی ها، 
خاک های رس با رنگ روشــن )خاک ســفید( را 
ترجیح می دهند. آن هــا ِگل حاصل از این خاک را 
ورز می دهند و ورز می دهند تا حسابی قوام بیاید و 
پس از خشک شدن ترک نخورد. »ُکَچلِه« که آماده 
شد، وقت زخم زدن بر تن درخت است. هورامی ها 
در این کار هم استادند. آن ها می دانند کجای درخت 
را باید خراش بدهند تا ســقز بیشتری حاصل شود 
و در عین حــال، تن درخت هم آســیب کمتری 

ببیند. »هلَلِ زدن« مهارتی است که مردان هورامی از 
پدرانشان آموخته اند. هلَلِ که آماده شد، آن ها کچله ها 
را می چسبانند زیرش. اینکه هر درخت چند تا هلَلِ و 
کچله داشته باشد را سن و سال و میزان تنومندی 
درخت تعیین می کنــد. هورامی ها به درخت های 
تنومند تا ۴0-30 تا کچله هم می چسبانند. کار هلَلِ 
زدن و کچله چسباندن که تمام شود، اهالی هورامانات 
دیگر کاری با بنه ها ندارند. حاال شــیره سبزآبی تن 
بنه ها آرام آرام در کاســه های گلی جمع می شــود 
تا به وقتش، مردها بیایند و ســقز ها را جمع کنند. 

پیش از آفتاب »
چند روز پس از کچله  زدن، آن قدری صمغ درخت 
در کاسه ها جمع شده که مردهای هورامی حوصله 
کنند تا سقز ها را جمع کنند. کار جمع آوری سقزها 
باید صبح زود انجام شــود؛ وقتی صمغ ها در هوای 
خنک صبحگاهی، ســفت شــده اند. آفتاب که باال 
بیاید و هوا که گرم شود، صمغ ها باز می شوند و آن 
وقت دیگر نمی شود جمعشان کرد. مردان هورامی، 
انگشتشان را فرو می برند در کچله و با یک چرخش، 
صمغ ها را از کاســه های گلی بیــرون می آورند و 
می اندازند توی پیت حلبی ای که به همراه دارند. تمام 
کچله هایی که صمغی در آن ها جمع شده، باید در 

»تََنکه« خالی شوند تا صمغ ها از کاسه ها بیرون نریزد 
و حرام نشود. مردان هورامی از هر درخت تا یک کیلو 
هم صمغ جمع می کنند که البته حاصل بارها و بارها 
آمدن و تازه کردن هلَلِ ها و خالی کردن کچله هاست. 
کار اما همین جا تمام نمی شود. صمغ ها تا آماده شدن 

برای فروش، هنوز راه درازی در پیش دارند. 

هرم آتش در آویرگاه»
هر کدام از اهالــی هورامانات، در خانه  مخزنی دارد 
که ســقزها را آنجا می ریزد. این مخزن ها، چاهکی 
است که دیواره هایش با گل رس پوشانده شده است. 
آن ها دهانه »چاله َوژنــه« را با خارهای مخصوصی 
می پوشانند که حکم صافی را دارد. صمغ ها پیش از 
ورود به چاهک از این صافی رد می شود تا خاشاکی 

که همراهشان آمده، گرفته شود. 
جوشاندن صمغ ها در »آویرگاه« آخرین مرحله از کار 
سقز است. اهالی، در فضای تنورمانند آویرگاه، سه 
چهار برابر صمغ ها، آب به آن اضافه می کنند و آن ها 
را در پاتیل های مخصوص  می جوشانند. صمغ ها در 
آب داغ »قازانه« رقیق می شوند و پس از جوشیدن، 
دوباره قوام پیدا کرده و سفت می شوند. میزان سفتی 
ســقزها هم مهم اســت. اگر صمغ ها بیشتر از حد 
بجوشند، سفت و شکننده می شوند و از مرغوبیت 

می افتند. مردان و زنان هورامی این را خوب می دانند. 
همه کار تهیه ســقز در همین محدوده نیمه دوم 

تیرماه تا پیش از شهریور است. 

تن رنجور داره بن ها»
حاصل دســترنج هورامی ها در نبود صنایع تبدیلی 
در داخل کشــور، خیلــی زود راهی آن طرف آب ها 
می شود؛ جایی که صنایع فراوانی منتظر شیره تن 
بنه ها هستند تا از آن ها عطرهای خوش بو، واکس های 

خوش رنگ و پالستیک های شکیل بسازند. 
مردان هورامــی البته از این محصــوالت، چیزی 
عایدشان نمی شــود. تا آن موقع، حاصل دسترنج 
آن ها نانی شــده سر ســفره زن و بچه هایشان. تن 
رنجور داره بن ها هم به مرهمی که هوراماناتی ها بر 
زخمشــان می نهند، مختصری التیام می یابد. این 
مرهم، همان خاک رس اســت که خراش حاصل 
از هلَلِ ها را پر می کند؛ تا تابســتان بگذرد و برف های 
زودرس زاگرس بر شاخ و برگ بنه ها بنشیند و آن ها 
را بــه خوابی آرام فرو ببرد؛ تا باز ســال بعد در بهار 
دیررس، آفتاب به تن بنه ها بتابــد و آن ها را بیدار 
کند که دوباره چتری بســازند روی سنگ و صخره 
کوهستان و اهالی هورامانات را هم به قدر قوتی، زیر 

پر و بال خود بگیرند. 

ایران زمینایران زمین
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ایران زمین: در افســانه های کهن ایرانی، حیات انســان از 
منشأیی گیاهی شکل گرفته اســت. ۴0 سال پس از مرگ 
کیومرث، مشــی و مشــیانه از نطفه او و از میــان دو برگ 
ریواس به دنیا آمدند و فرزندان فراوان زاییدند تا نخســتین  
انســان های روی زمین پا بگیرنــد. در فرهنگ کهن ایرانی، 
گیاهان)ســبزیجات، غــالت و حبوبات( ســرحلقه زنجیره 
تأمین غذا هستند؛ از این رو در ایران زمین، به خاطر سیطره 
فرهنگ سبزینه خواری و تغذیه از دانه ها، گیاهان چه در قالب 

سبزیجات و چه به صورت دارویی مصرف باالیی دارند. 
سبزی های کوهی تنها بخشــی از این فرهنگ گیاه خواری 
هستند. این سبزینه ها به ویژه در بهار و تابستان مشتری های 
پــر و پا قرصی دارد. والک، آویشــن، پاکالغی، چای چوپان، 
زیره کوهی و... تنها بخشی از فهرست بلندباالی سبزی های 
خوراکی اســت که هر سال در دشــت و دمن و کوه و کمر 

می رویند، چیده می شوند و به مصرف می رسند. 
باید توجه داشــت که چیدن سبزی های خوراکی و گیاهان 
دارویی هم قواعدی دارد که بــی توجهی به آن ها، می تواند 
زیانبار باشد و این اتفاق سال هاست که در بیشتر رویشگاه ها 
رخ داده اســت. 8 هزار گونه گیاهی در گســتره وسیع ایران 
وجــود دارد که هــزار و 800 گونه آن ها، گیاهــان دارویی 
هستند. بخشــی از این گونه های گیاهی، بومی ایران بوده و 
 در دیگر مناطق قابلیت رویش نــدارد. در این میان بیش از 
2 هزار و ۴00 گونه گیاهی، از درخت ها گرفته تا سبزی های 
خودرو، در کشــور در معرض تهدید قرار دارند و 2۴ گونه از 

آن ها در خطر انقراض کامل هستند.

جنگل های هیرکانی»
نوار جنگلی حاشــیه دریای مازندران، رویشــگاه بسیاری از 
گیاهانی اســت که از دوره های کهن زمین شناسی به میراث 
مانده اند. جنگل های هیرکانی در جغرافیای شــمال کشور، 
بخشــی از این میراث گیاهی باستانی هستند. با وجود این، 
دست اندازی بشر به عرصه های طبیعی، امکان زیست را برای 
گیاهانی تنگ کرده است که دوره های مختلف زمین شناسی 
و تغییرات آب و هوایی نتوانسته به حیات آن ها آسیب بزند. 
پاک تراشی و تبدیل عرصه های طبیعی به زیستگاه بشر، نفس 
این جنگل ها را به شماره انداخته است. گیاهان »سرخدار«، 
»شمشاد« و »همیشک« در شمال کشور هم از گیاهانی است 
که به خاطر قطع بی رویه درختان و نیز استفاده از نهالشان در 

تزئینات گلخانه ای در معرض تهدید قرار گرفته اند.

گون ها»
گون ها یک خانواده شــلوغ گیاهی هســتند. در ایــران، از 2۴ 
گونه گیاه در معرض خطر انقراض، 10 گونه را گون ها تشکیل 
می دهند. گون ها عموماً به خاطر فرم گنبدی و متفاوتشان چیده 
می شوند. ماده کتیرا هم از یکی از گونه های گون گرفته می شود. 

بوته خشک شــده این گیاه و ریشــه های آن، متأسفانه آتش 
مناسبی تولید می کند و در گرم کردن اجاق ها و تنورها به کار 
می آید. 800 گونه گون در کشور وجود دارد که نشان می دهد 
این گیاه بالشــتکی پراکندگی مناسبی در کشــور دارد اما در 
سال های اخیر به ویژه به خاطر دست اندازی انسان به رویشگاه ها، 

10 گونه از آن ها در معرض خط انقراض قرار گرفته است.

سوسن چلچراغ، الله واژگون»
»سوســن چلچراغ« و »الله واژگــون« دو گونه از زیباترین 
گل هایی هستند که در پهنه وســیع ایران زمین می رویند. 
سوســن در ادبیات کهن ایرانی، نماد خاموشی و زبان بسته 
بودن معشــوق اســت و الله واژگون، شاهد مرگ مظلومانه 
ســیاوش؛ یکی در دامنه های البرزکوه می روید و دیگری در 
کوهپایه های زاگرس.شاید باورتان نشــود اما یکی از دالیل 
اصلی از بین رفتن این دو گونه گیاهی این اســت که به ویژه 
در سال های اخیر مورد توجه گردشگران قرار گرفته اند. هجوم 
گردشــگران و آسیب رساندنشــان به رویشگاه های سوسن 
چلچراغ و الله واژگون در دامنه های زاگرس از استان  مرکزی 
و اصفهان تا چهارمحال و بختیاری و همدان ســرعت از بین 
رفتن این دو گونه کمیاب گیاهی را بیشتر و بیشتر کرده است. 

مورخوش»
گیاه »مورخوش« گیاهی معطر از تیره نعناســت. این گیاه 
کاربری وســیع دارویی دارد و تقریبــاً در تمام دنیا می روید. 
در ایران تنها رویشــگاه آن در اســتان هرمزگان اســت. از 
بندر جاســک تا حاجی آباد و بندر خمیر رویشگاه مورخوش 
اســت. داروی مورخوش برای دردهای مفصلی مناسب است 
و خاصیت ضدالتهابــی دارد. مورخوش هم به خاطر خواص 
دارویی آن، در منطقه برداشت می شود و همین برداشت های 

بی رویه آن را در معرض خطر قرار داده است. 
آنقــوزه، کمــای ایرانی، گل گندم، روشــن بال، شیرســگ، 
گچ دوســت، پونه ســای بینالودی، زفایی و سفید پلتو، دیگر 

گیاهان دارویی در فهرست انقراض هستند.

بادرنج بویه»
دمنــوش بادرنج بویه یکــی از قدیمی تریــن دمنوش های 
شناخته شده اســت. در طب سنتی خواص فراوانی برای این 
گیاه معطر بیان شــده است. بادرنج بویه سبزی خوراکی هم 
هست. این ســبزینه خوش عطر، دردهای عصبی را کاهش 
می دهد و دمنوش آن، آرامش بخش اســت. ما بادرنج بویه را 
به شکل برگ های خشک از عطاری ها می خریم اما آن ها این 
گیاه را از اهالی روستاهای کوهپایه و آن ها هم از دل طبیعت 
به دست می آورند؛ حال آنکه این گیاه هم می تواند مثل دیگر 
سبزی های خوراکی کشت شود. برداشت بی رویه و غیر اصولی 
از بوته های خود رو بادرنج بویه، این ســبزی معطر را هم در 

فهرست گیاهان در خطر انقراض قرار داده است.

اهالی هورامانات هنوز هم به روش پدرانشان سقز تهیه می کننداهالی هورامانات هنوز هم به روش پدرانشان سقز تهیه می کنند

آسمان در کاسه های گلیآسمان در کاسه های گلی

24 گونه گیاهی کشور در معرض انقراض کامل قرار دارند 

خطر بیخ گوش »سبزینه ها«  
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قانون و فرماِن حاکم، نخ تسبیح جامعه است مفتاح: آیت اهلل محسن اراکی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در تشریح بحث دولت اسالمی گفت: شکل گیری قانون و اراده، نیازمند مقدماتی است که نخستین 
مقدمه باور بشر است، زیرا در هر تصمیمی باید تصوری از سودمندی فعل و تصدیق آن برای انسان حاصل شود، تا دستور و فرمانی از نفس صادر شود که به آن اراده گفته می شود و دومین مقدمه، صدور اراده و 

فرمان است. او افزود: اگر در جامعه حاکم وجود داشته باشد و مردم اطاعت نکنند یا مردم باشند و حاکمی نباشد، جامعه شکل نمی گیرد. قانون و فرمان حاکم، نخ تسبیح جامعه است.

 انتظار از محورهای مهم ©
در روایت های مهدوی امام جوادj  است

به شهادت رســیدن امام جواد)ع( در جوانی، خفقان بسیار در دوران 17 ساله 
امامت آن حضرت و دشــمنی دشمنان سبب شد تا روایت های زیادی از ایشان 

نقل نشود و بیشتر روایت های نقل شده در حوزه مباحث فقهی است.
اما بر اســاس روایت هــای موجود در منابع حدیثی شــیعی مانند کمال الدین 
شــیخ صدوق، الغیبه شیخ طوسی و بحاراالنوار عالمه مجلسی درباره تولد امام 
زمان)عج(، مخفی بودن تولد و غیبت طوالنی حضرت)عج(، وظایف منتظران و 
انتظار فرج حضرت مهدی)عج( مطالب متعددی از ســوی امام جواد)ع( مطرح 
شده و ایشان به صورت کلی تالش کردند تا زمینه را برای غیبت امام زمان)عج( 
فراهم کنند. در همین زمینه حدود 10 روایت از امام جواد)ع( نقل شده و چون 
برخی از روایت ها به همدیگر ارجاع شده اند در مجموع 6 روایت از امام)ع( درباره 

امام زمان)عج( طرح شده است.
در زمان امام جواد)ع( مهدویت کاماًل روشــن نبوده اســت. البته از صدر اسالم 
تا دوران تمام ائمه)ع(، مهدویت، آخرالزمان و ظهور از اصلی ترین مسائل تاریخ 
اسالم بود تا حدی که حتی دشمنان به طمع دستیابی به قدرت، سعی می کردند 
خــود را مصداق منجی معرفی کنند و به همین دلیــل قیام های زیادی به نام 
مهدویت اتفاق افتاده بود. اما برای برخی اصحاب هم مشخص نبوده که قائم)عج( 
چه فردی است و هر لحظه احتمال می دادند هر یک از ائمه)ع( همان قائم)عج( 

باشد.
یکی از پرسش هایی که حضرت عبدالعظیم حسنی از امام جواد)ع( مطرح کرد 
نیز همین امر است. حضرت عبدالعظیم حسنی گفته است که به امام جواد)ع( 
عرض کردم: امیدوارم شما قائم اهل  بیت محمد)ع( باشید. کسی که زمین را پر از 
عدل و داد کند همچنان که آکنده از ظلم و جور شده باشد. فرمود: ای ابوالقاسم 
هیچ  یک از ما نیســت جز آنکه قائم به امــر خدای تعالی و هادی به دین الهی 
است، اما قائمی که خدای تعالی توسط او زمین را از اهل کفر و انکار پاک و آن 
را پر از عدل و داد کند. او کسی است که زمین برایش درپیچیده و هر دشواری 
برایش هموار شود و از اصحابش 313 تن به عدد اصحاب بدر از دورترین نقاط 
زمین به گرد او فراهم آیند و این همان  قول خدای تعالی است که فرمود. چون 
این تعداد از اهل اخالص به گرد او فراهم آیند، خدای تعالی امرش را ظاهر کند 
و چون عقد که عبارت از 10 هزار مرد باشد، کامل شد به اذن خدای تعالی قیام 

کند و دشمنان خدا را بکشد تا خدای تعالی خشنود شود.
یا در روایت دیگری عبدالعظیم حسنی بیان کرده است که نزد امام جواد)ع( رفته 
و می خواستم از او درباره حضرت قائم)عج( سؤال کنم، اما چیزی نگفتم. در این 
هنگام امام)ع( فرمود: ای ابوالقاسم، قائم ما همان مهدی است. کسی که باید در 
غیبتش او را انتظار کشند و در ظهورش او را فرمان برند و او سومین از فرزندان 
من است. سوگند به کسی که محمد را به نبوت مبعوث فرمود و ما را به امامت 
مخصوص کرد، اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد خداوند آن روز را 
طوالنــی کند تــا در آن قیام  کند و زمین را پر از عدل و داد نماید همچنان که 

آکنده از ظلم و جور شده باشد.
امام جواد)ع( در ابتدای این روایت، مطالبی درباره وجوب انتظار بیان فرمود و در 
پایان نیز تأکید کرد که این انتظار بافضیلت ترین اعمال است. بنابراین انتظار، تنها 
یک حالت روانی نیســت، بلکه »عمل« است و کار معمولی نیست. انتظار همان 

حرکت، تالش، تکاپو و عمل است.
امام جواد)ع( در روایت دیگری می فرماید: افراد مخلص در غیبت امام مهدی)عج( 
انتظار آن حضرت را می کشند. طبق این روایت از معیارهای شناخت منتظران 

حقیقی خالص بودن آن ها از هر گونه تردید، شک و انکار است.

 معارف/ مریم احمدی شــیروان  امام جواد)ع( 
از امامانی بود که در سنین کودکی امامت شیعیان را 
برعهده گرفت و مکتب علمی، اجتماعی، سیاسی و 
مبارزاتی شیعه را در دورانی که پر از اختناق و تزویر 

حاکمان عباسی بود، رهبری کرد و ارتقا بخشید.
در ســالروز شــهادت مظلومانه آن حضرت و برای 
بررسی بیشتر سیره سیاســی و مبارزاتی ایشان با 
حجت االســالم دکتر محمد ملک زاده، عضو هیئت 
علمی گروه سیاســت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی به گفت وگو پرداختیم که در ادامه می خوانید.

امامت امام جوادj تنها امامت معنوی نبود»
حجت االســالم ملک زاده در ابتدا با بیان اینکه امام 
جواد)ع( جوان ترین امام شیعیان بود، می گوید: این 
جوان بودن بیان می کند که امامت حضرت)ع( صرفاً 
امامت معنوی نبود و از جهات سیاســی، مبارزاتی و 
اجتماعی آنچنان تأثیرگــذار بود که موجب رعب و 
وحشــت دستگاه عباسی شده بود. یکی از مصادیق 
روشــن در سیره سیاسی و مبارزاتی ائمه)ع( تعیین 
 جانشــین و ولی مســلمین پس از خــودش بود. 
امام جواد)ع( بــه امامت امام هــادی)ع( به عنوان 
وصی، جانشــین و ولی امر مســلمین پس از خود 
تصریح کرد. البته با توجه به اینکه زمان زندگی امام 
جواد)ع( دوران حاکمیت جور بود و اختناق و خفقان 
شدیدی به جامعه مسلمین حاکم شده بود، معرفی 
آشکار و سراسری جانشین امام ممکن نبود زیرا این 
امر می توانســت خطرات جانی را برای فرزند امام و 
امام بعدی در پی داشته باشــد اما رفتار امام)ع( در 
آن برهه تجسم صالبت بود. به همین دلیل ائمه)ع( 
سعی می کردند جانشــین خود را به خواص شیعه 
معرفی کنند تا آن خواص این پیام را به گوش مردم 
و جامعه مسلمین برسانند و امت اسالمی پس از امام 
سرگردان و گمراه نشوند و سیر مبارزاتی و سیاسی 

ائمه)ع( منقطع نشود.
او اضافه می کند: هنگامی که امام جواد)ع( به دستور 
معتصم عباســی از مدینه به بغداد فراخوانده شد، 
اســماعیل  بن  مهران روایت می کند که به حضرت 
عرض کردم فدایتان شوم، من از این سفر شما نگران 
هستم. آن طور که روشن است حکومت شما را برای 
تحت نظر قرار دادن به بغداد فراخوانده اســت. اگر 
خدای ناکرده برای جان شما اتفاقی افتاد، ما پس از 

شما باید به چه کسی رجوع کنیم و امت اسالمی باید 
چه کسی را ولی خودشان بداند؟ امام جواد)ع( فرمود: 
اسماعیل نگرانی تو بجاست. خلیفه ستمگر معتصم 
عباسی قصد جان من را کرده است ولی بدان که پس 
از من امامت از آِن پســرم علی یعنی امام هادی)ع( 

خواهد بود.

 امام جوادj  تزویر و نفاق عباسی »
را شکست داد

عضو هیئت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اســالمی می افزاید: امام جواد)ع( در برابر 

جریان تزویر و نفاق هوشیار بود. 
حکومت عباسی سعی می کرد از 
طریق جریان تزویر و ریا ائمه)ع( 
و امت اســالمی را فریب دهد تا 
بتواند پایه های حکومت خودش 
را مستحکم کند. مأمون پس از 
اینکه امام رضا)ع( را به شهادت 
رساند با چهره مزورانه ای سعی 
می کرد از امام جواد)ع( دلجویی 
کنــد و در واقع امت اســالمی 
را فریب بدهــد یعنی بگوید ما 
دوستدار اهل بیت)ع( هستیم و 
از این طریق حکومت خودش را 

تقویت کند.
او توضیــح می دهــد: مأمــون 
دختــرش ام الفضــل را به عقد 
امام جــواد)ع( درآورد تا به مردم 
بگوید تا چه اندازه دوستدار اهل 
بیت)ع( اســت و ســعی داشت 
سرپوشی بر جنایت های خودش 
از جمله به شهادت رساندن امام 
رضا)ع( بگــذارد. از طرف دیگر 
یکی از اهداف پلیدش این بود که 
با عقــد دخترش و امام جواد)ع( 

جاسوسی را به خانه حضرت بفرستد تا همه حرکات 
و سکنات امام را تحت نظر بگیرد و به اصطالح بتواند 

از نزدیک امام)ع( را کنترل کند.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه می دهد: امام جواد)ع( 
متوجه ایــن امر بود و اگرچه بــه ازدواج اجباری و 
مصلحتی خود بــا دختر مأمون تــن داد اما هرگز 

موضعش به جهتی که مطلوب مأمون بود، تغییر نکرد 
بلکه از ازدواجش با دختر مأمون در راســتای مسیر 
مبارزاتی خود اســتفاده کرد و از این ازدواج اجباری 
و مصلحتــی به عنوان ابزاری برای نفوذ در حکومت 

عباسی بهره برد.

 شبکه وکالت راهکار هدایتگری »
امام جوادjبود

این کارشــناس دینی اظهار می کند: امام جواد)ع( 
شبکه وکال را در مناطق مختلف سرزمین اسالمی 
تعییــن کرد. یکی از مواردی که می توانیم به عنوان 
شیوه های سیاسی و مبارزاتی ائمه در دوران حاکمان 
جور از آن یاد کنیــم، تحکیم ارتباط 
آن ها با مردم از طریق شبکه وکالت بود.

دکتر ملک زاده عنوان می کند: حاکمان 
جور سعی می کردند ارتباط مردم را با 
ائمه)ع( قطع کنند و امامان را به شدت 
تحت نظر می گرفتند و سعی می کردند 
رفــت و آمدها را محدود کنند تا مردم 
نتوانند به آسانی با امامشان در ارتباط 
باشــند. ائمه)ع( به خصــوص از امام 
ســجاد)ع( به بعد شبکه ای از وکال را 
در شهرها و مناطق مختلف سرزمین 
اسالمی تعیین کرده بودند و از طریق 
آن وکال با مردم در ارتباط بودند. امام 
جواد)ع( نیز همین رویه را دنبال کرد. 
شــاهد هســتیم که آن حضرت در 
شهرهای مختلف عراق و حتی ایران 
آن زمان حلقه ای از وکال را ایجاد کرد 
و مردم می توانستند از طریق این وکال 
با امامشــان در ارتباط باشــند. وکال 
گزارش های الزم را به امام می رساندند 
و امام نیز از همــان طریق پیام های 
الزم را به مردم می رســاند. وکال افراد 
مناسبی برای حفظ ارتباط مردم و امام 
بودند. شاهد هستیم که وکالی ائمه)ع( در مواردی با 
مأموران حکومتی نیز درگیر شــده و برخی از آن ها 
دستگیر و زندانی شدند حتی برخی نیز به شهادت 

رسیدند.
نویسنده کتاب سیره سیاسی معصومان)ع( با بیان 
مصادیق دیگر سیره سیاسی و مبارزاتی امام جواد)ع( 

تشریح می کند: برپایی مناظره های علمی و سیاسی 
در راســتای اثبات عدم مشروعیت حکومت خلفای 
وقت از دیگر اقدام های اثرگذار آن حضرت است. این 
امام بزرگوار در سنین کودکی با عالمان حکومتی و 
درباری مناظره می کرد و آن ها را در مباحث مختلف 
علمی و سیاسی شکســت می داد. او این مناظره ها 
را در راستای دفاع از تفکر سیاسی شیعه و ماندگار 

کردن آن برگزار می کرد.

« jپاسخ های عالمانه امام جواد 
شبهات امامت را  زدود

دکتر ملک زاده یادآور می شود: مناظره امام جواد)ع( 
بــا یحیی بن اکثم یکی از علمــای درباری آن زمان 
درباره جایگاه سیاســی و دینی اهل بیت)ع( و عدم 
مشروعیت حاکمان برگزار شد. امام جواد)ع( در سن 
حدود 9سالگی با یحیی بن  اکثم، بزرگ ترین قاضی 
آن روزگار مناظــره کرد و او را در منظر عموم مردم 

شکست داد و مفتضح کرد.
او اظهار می کند: در زمان زندگی امام جواد)ع( مانند 
هر زمان دیگر شــبهاتی در زمینه دین و سیاســت 
مطرح می شد. امام جواد)ع( نیز در زمینه پاسخگویی 
به شبهات دینی و سیاسی بسیار فعال بود و این کار را 
به صورت مستقیم و از طریق وکالیش دنبال می کرد. 
این کارشناس دینی تصریح می کند: یکی از شبهاتی 
کــه در زمان زندگی امام جــواد)ع( مطرح بود و به 
حوزه امامت و والیت مسلمانان مربوط می شد، بحث 
ضرورت اطاعت از امــام بود که امام جواد)ع( تأکید 
زیادی روی آن داشــت و در ســنین کودکی به آن 
پاسخ می داد. او در پاسخ به این شبهه که آیا ممکن 
است امام شیعیان در کودکی به امامت برسد پاسخ 
می داد امامت یک کودک در تاریخ اسالم و حتی در 

ادیان آسمانی دیگر بی سابقه نبوده است.
 امام جــواد)ع( و امــام رضا)ع( چنین اســتدالل 
می کردند که حضرت عیســی)ع( در سه سالگی به 
عنوان پیامبر شریعت مسیح انتخاب شد و نبوتش 

را آشــکار کرد و حضرت سلیمان)ع( در کودکی به 
فرمان خداوند به عنوان جانشین حضرت داوود)ع( 

معرفی و تعیین شد.

« jاهتمام علمی امام جواد 
سبب زنده نگه داشتن تفکر سیاسی شیعه شد

حجت االســالم ملک زاده تربیت شاگردان و عالمان 
مبارز را یکی دیگر از مصادیق سیره سیاسی و مبارزاتی 
امام جواد)ع( دانسته و می گوید: امام جواد)ع( توجه 
ویژه ای به این مسئله داشت و شاگردانی را در راستای 
حفظ حوزه علمیه تشــیع و زنده نگه داشتن تفکر 
سیاسی شیعه پرورش می داد و تربیت می کرد. امام 
رضا)ع( شاگردان بسیاری داشت. امام جواد)ع( این 
شــاگردان و خواص را گرد خود جمع کرد. برخی از 
روایت ها، شاگردان ایشان را تا 257 نفر ذکر می کنند 
که هر کدام از این افراد توانســتند در منطقه ای از 
مناطق ســرزمین های اسالمی به عنوان مروج افکار 
سیاسی و مبارزاتی شیعه به وظایف خود عمل کنند.

عضو هیئت علمی گروه سیاســت پژوهشگاه بیان 
می کند: بحث زنده نگه داشتن واقعه خونین عاشورای 
حسینی و حمایت از قیام های مکتبی و اعتراض های 
حق طلبانــه و عدالت خواهانه علیه حاکمان طاغوت 
یکی دیگر از مصادیق ســیره سیاســی و مبارزاتی 
امام جواد)ع( بود. این امام بزرگوار از این قضیه بهره 
بسیاری می برد. حتی در حادثه شهادت شهید فخ و 
یارانش به دست مأموران حکومت که در دوران امام 
جواد)ع( رخ داد، مشاهده می کنیم که امام جواد)ع( 
تجلیل زیادی از این شــهید کرد و در روایتی آمده 
است که حادثه شهادت شهید فخ بزرگ ترین حادثه 
خونین پس از حادثه کربالست که در دوره زندگی 

امام جواد)ع( اتفاق افتاده است.
حجت االسالم ملک زاده در پایان افزود: امام جواد)ع( 
در دو سال آخر زندگی خود نیز هرگز دست از مبارزه 
برنداشت و سرانجام در راستای راه مبارزاتی و الهی 

خود به دست معتصم عباسی به شهادت رسید.

تأملی در سیره سیاسی و مبارزاتی ابن الرضاj در گفت وگو با حجت االسالم ملک زاده

امام جوادj  تجسم صالبت در اوج خفقان بود

امام جوادj در 
سنین کودکی با 
عالمان حکومتی 
و درباری مناظره 
می کرد و آن ها را 

در مباحث مختلف 
علمی و سیاسی 
شکست می داد. 

او این مناظره ها را 
در راستای دفاع از 

تفکر سیاسی شیعه 
و ماندگار کردن آن 

برگزار می کرد

بــــــرش

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9299 سه شنبه 31 تیر 1399  29 ذی القعد   ه 1441 21 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره

شرح حدیث

یادداشت
 حجت االسالم حسین حجامی
 عضو هیئت  مدیره انجمن علمی مهدویت حوزه علمیه قم

ابعــاد خاص  بازشناســی  بــرای 
سیره ای هر امام باید دوران امامت 
آن امــام را در بســتر دوران 250 
ســاله خط امامت مــورد مطالعه 
تاریخی، سیاســی و اجتماعی قرار 
داد. دوران 17 ســاله امامت امام جــواد)ع( در مرحله 
واپســین خط امامت و آغاز مرحله فعال ســازی جامعه 
شــیعه در زمینه تجربه راهبری واســطه ای و نیابتی و 

آماده سازی برای دوران مهدویت و غیبت است.
در راستای این واقعیت اســت که جامعه شیعه پس از 
200 ســال بلوغ فکری و فرهنگــی، در این زمان وارد 
آزمایشی ســخت می شود که عبارت اســت از مسئله 

امامت در کودکی. 
به تبع مســئله امامت در کودکی، طرح فعال تر شــدن 
سازمان وکالت زیر نظر امام)ع( و تابع برنامه های ایشان 

مطرح شد. 
بدین جهت این دوران، دوران طراحی بحرانی داخلی اما 
کنترل شده توســط عوامل ماورائی برای ایجاد آمادگی 
تدریجی برای هجوم های باطل در آینده نزدیک اســت 
که یکی از آسیب های آن مسئله امامت در کودکی، آن 

هم همراه با غیبت است.

جامعه شــیعه از نظر بازشناســی وضعیــت فکری، در 
دوران امامت امام جواد)ع( شــاهد نوعی آزمایش است. 
بدین معنا که پس از تدوین نظام فکری شیعه در زمان 
باقرین)ع( و ایجاد هسته اولیه جامعه شیعه و فعال سازی 
ســازمان وکالت در زمان امامت امــام کاظم)ع( و امام 
رضا)ع(، دوران آزمایش و امتحانی دشــوار به خصوص 
از ســوی خواص را تجربه می کند. این امتحان خواص 
گویا پایان یک مرحله از آزمایش های آنان و سخت ترین 

مرحله از امتحان علمی و ایمانی آنان است.
گاه شمار امتحان ها و ابتالئات شیعه به خصوص خواص 

آنان در این دوران چنین است:
 امتحان خــواص به خصــوص وکالی امامان از نظر 

اقتصادی و مالی و پیدایش جریان واقفیه
 امتحان خواص و عوام شــیعه در مورد تأخیر والدت 

امام جواد)ع(
 مســئله والیتعهدی امام رضا)ع( و شبهه همکاری و 

همراهی خط امامت با جریان خالفت
 مسئله امامت در کودکی

این رویدادها در تاریخ تشیع و نوع مدیریت امام رضا)ع( 
و امام جواد)ع(، بخش مهمی از تاریخ و کالم شــیعه را 

تشکیل می دهد.

یادداشت

 jانسان 250 ساله با رویکرد دوران امامت امام جواد
حجت االسالم محمد رضایی آدریانی، مدیر مرکز مشاوره و خدمات پژوهشی حوزه های علمیه خواهران

یاوران ســتمگران چه کســانی اند؟ چه 
اشــخاصی در ســتم ظالم شــریک اند؟ 
اهل بیت)ع( شــرکای ظالــم را معرفی 
کرده اند. امام جواد)ع( در تبیین شرکای 
ظالم فرموده اند: العامل بالظلم و المعین 
له و الراضی به شــرکاء ثالثه )کشــف الغمه فــی معرفه االئمه 

علیهم السالم، ج 2، ص 348(.
ستمگر و عمل کننده به ظلم، یاور و کمک کننده ظالم و خشنود و 

خرسند از کار ظالم، سه شریک هستند.
بنابراین در ظلم ســه نفر شریک اند؛  ظلم کننده که مورد غضب 
پروردگار و منفور در نزد مردم اســت. افزون بر آن، دو گروه نیز 

در ظلم و عذاب و عقاب ظلم، همکار و همراه ظالم خواهند شد.
الف: یاریگر ستمگر

همدستان، کمک کنندگان، دستیاران، مددکاران و همه اشخاصی 
که به گونه ای با ظلم و ظالم همکاری کنند، شریک و همدست 

ظالم اند. 
کسانی که در خدمت ستمگران اند. کارگزاران، کارگران و مدیران 
کارهای ستمگر همه در جرم و جریمه او شریک و انبازاند. امام 
جواد)ع( در عبارت »المعین له« گســتره ظلم و ظالم را نشــان 
داده انــد. ظالم بی همکار و یار نمی تواند ظلم کند. هر نوع کمک 
به ظلم و ظالم زشــت است و همه افرادی که زمینه سازی برای 

ظلم کنند شریک در ظلم هستند. مساعدت ظالم در ظلم هرچند 
کم و کوچک باشد، انسان را شــریک و همکار او می سازد و در 
عقوبت ظالمان گرفتار می شود. تمام کسانی که ظالم را بر ظلم 
توانا می ســازند و مقدمات، شرایط و زمینه های  آن را فراهم می 

کنند، همه بازوان ظالم و معین و شریک او در ظلم اند. 
ب: خشنودی و خوشحالی از ظلم

در جایی که ســتمی انجام می شود ما وظیفه داریم اگر بتوانیم 
مقابل ظالم بایستیم و ظلم را از بین ببریم، اگر نمی توانیم ظلم 
را از بین ببریم دست کم هیچ کمکی به او نکنیم، و سرانجام هم  
ظلم را زشت بدانیم و بد بشماریم و از ظالمان متنفر و بیزار باشیم.
شادی از ظلم و خرسندی از گفتار و رفتار ستمگران موجب سهیم 
شدن در ظلم آنان اســت. امام جواد)ع( در جمله »والراضی به« 

همین واقعیت را نشان داده اند. 
امر به معروف و نهی از منکر سه مرحله دارد: قلبی، زبانی و عملی.
کمترین مرحله آن، امر به معروف و نهی از منکر قلبی است. باید 
انسان از درون و در ذهن، عقل و فکر مخالف منکر باشد و از اهل 
منکر تنفر و تبری نماید. کســی که به جای نهی از منکر قلبی، 
موافق ظالم و راضی به کار ظالم اســت گنهکار است و شریک 
عقوبت ظالم است. بنابراین فقط دوست داشتن ظلمی که در هر 
جای جهان اتفاق می افتد نیز به بیان امام جواد)ع( موجب شراکت 

در آن ظلم است.

دیدگاه

 jشرکای ظالم در بیان امام جواد
حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدرضا جواهری، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

حجت االسالم دکتر ناصر رفیعی

با برکت ترین مولود شیعه©
معارف: امام رضا)ع( به مناسبت های 
مختلــف از فرزند خویش بــا عنوان 
یاد  شــیعه«  مولــود  »بابرکت تریــن 
می نمــود. روایتی از ابویحیی صنعانی 
منقول اســت کــه »در محضــر امام 
فرزند خردسال  ناگهان  بودم.  رضا)ع( 
ایشــان ابوجعفر امام جواد را آوردند، 

امام هشــتم فرمودند: این مولودی است که برای شیعیان بابرکت تر از او زاده 
نشده است«.

امام جواد)ع( نخســتین امام مورد اعتقاد شیعیان است زیرا ما معتقد هستیم 
امام صغیر و کبیر ندارد. امامت مانند نبوت اســت، همان طور که نبی علمش 
الهی، لدنی و معصوم بوده و در کودکی ممکن است به مقام و جایگاه پیامبری 
برســد، امام هم همان جایگاه را دارد. امام جواد)ع( در سن هشت سالگی به 
امامت رســید. پیش از ایشــان ائمه)ع( همه بالغ بودند امــا او در کودکی به 

امامت رسید.
مرحوم مجلسی در کتاب ارزشمند بحاراالنوار چند دلیل بر سخن امام رضا)ع( 
بیان کرده  است؛ یکی اینکه تولد این کودک، امامت امام رضا)ع( را نیز تثبیت 
کرد که این خود برکت بود. بعضی منکر امامت امام رضا)ع( شده و هفت امامی 
بودند و می گفتند امام)ع( چون فرزندی ندارد پس امام نیســت. امام جواد)ع( 
مولودی بابرکت بود زیرا با سن کم به خوبی پاسخگوی تمامی پرسش ها بود و 

زمام امور مسلمانان و شیعیان را بر عهده گرفت و جامعه را اداره کرد.
وجه دیگر برکت این اســت که امام همان طور که از اسمش استفاده می شود 
جواداالئمه بود. یعنی به طور مداوم به مردم کمک می کرد و مایه برکت برای 
اطرافیان و مراجعه کنندگان بود. هنگام شهادت، وجود مقدس امام جواد)ع( در 
میان ائمه کمترین سن یعنی 25 سال داشت. اما در همین مدت کوتاه امامت 
که حدود 17 ســال بود، بر اســاس آنچه در تاریخ آمده مباحثات و مناظرات 
زیادی با گروه های مختلفی که در دوران ایشان بود داشت و چالش های فکری 
جامعه را پاســخ می داد. آن حضرت نمونه بارز امام و حجت خدا بود که بیان 
می کرد امام کوچک و بزرگ ندارد و علوم را همه از هم ارث می برند. اینکه همه 
ائمه)ع( در ویژگی امامت با هم شریک هستند نمونه بارز همین حدیث است.

هیئت 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 و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند 
رس��می برابر رای ش��ماره 8047475 هیئت اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض سید محسن هادی پور فرزند 
سید علی شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای ساختمان به مساحت 738 مترمربع قسمتی از پالک 22 اصلی 
به کالس��ه 97,3696 واقع در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری ش��ده از سند مالکیت مشاعی مالک رسمی محرز گردیده 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواس��ت اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.  م الف19902609   آ-9903268
تاریخ انتشار : نوبت اول : 1399,04,16    تاریخ انتشار : نوبت دوم : 1399,04,31 

شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیئت 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 و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند 
رسمی برابر رای شماره 802996 هیئت اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سعید زرخانی لنگرودی 
فرزند عبداله شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 258,30 مترمربع قسمتی از پالک 21 اصلی 
به کالس��ه 98,3799 واقع در بخش 2 ثبت تنکابن خریداری ش��ده از صفرپور قلی ازاری مالک رس��می محرز گردیده 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواس��ت اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.    م الف19902602  آ-9903269
تاریخ انتشار : نوبت اول : 1399,04,16  تاریخ انتشار : نوبت دوم : 1399,04,31

شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیئت 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 و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند 
رس��می برابر رای ش��ماره 8002962 هیئت اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مجتبی شعبانی نژاد 
فرزند یعقوب ش��ش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر س��اختمان به مساحت 21,40 مترمربع قسمتی از پالک 4028 
فرعی از پالک 1 اصلی به کالس��ه 97,2106 واقع در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری ش��ده از سند مالکت مشاعی مالک 
رس��می مح��رز گردیده لذا به منظ��ور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش��ود تا در صورتی که 
اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند میتوانند از تاریخ 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 برثبت 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  م الف  19902599  آ-9903270
تاریخ انتشار : نوبت اول : 1399,04,16  تاریخ انتشار : نوبت دوم : 1399,04,31

شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیئت 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 و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند 
رس��می برابر رای ش��ماره 8002997 هیئت اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی صابر اکبرپلنگی 
فرزند کامران ش��ش دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر ساختمان به مساحت 200 مترمربع قسمتی از پالک 19 اصلی 
به کالس��ه 98,1779 واقع در بخش 2 ثبت تنکابن خریداری ش��ده ازابراهیم دهقان مالک رسمی محرز گردیده لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش��ود تا در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواس��ت اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد.     

م الف:19902598  آ-9903270
تاریخ انتشار : نوبت اول : 1399,04,16      تاریخ انتشار : نوبت دوم : 1399,04,31

شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

اصل برگ س���بز خ���ودروی س���واری تیبا م���دل 1395 
و  س34   839 ای���ران   36 انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه 
ش���ماره موتور M15/ 8348128   و ش���ماره شاس���ی  
NAS812100G5718135  متعل���ق ب���ه آق���ای علیرضا 
صالحی کارشک مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط 

می باشد  ,ع
99
03
90
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س����بز خودرو وانت نیس����ان م����دل 84 به 
ش����ماره انتظام����ی 73 – 943 ق 44وش����ماره 
 D 74704 موت����ور279416 وش����ماره شاس����ی
س����اقط                        اعتب����ار  وازدرج����ه  گردی����ده  مفق����ود 

می باشد.)قزوین(
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م���دل  س���ایپا131  خ���ودروی  کارت  و  س���بز  ب���رگ 
انتظام���ی ش���ماره  ب���ه  س���فید  رن���گ   1399
 M136453628 42س129 ایران 30  ش���ماره موتور 
و شماره شاسی NAS411100L3605643 به مالکیت 
س���یده نسرین ادیب مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
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قهرم���ان  اینجان���ب  هوش���مند  کارت 
عش���ایری ب���ه ش���ماره کارت 2921501 
مفقود گردیده وازدرجه اعتبار س���اقط 

می باشد.)قزوین(
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کارت بازرگانی شرکت پایدار سلولز لوتوس  به 
مدیریت عاملی آقای محمد صدیق  به شماره 
کارت 14006217451 مفقود گردیده اس���ت و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد .
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کلیه مدارک موتور س���یکلت آپاچی مدل 1395 رنگ 
آبی به ش���ماره انتظامی 24646/775  شماره موتور 
2966338 و ش���ماره شاس���ی 9511554 ب���ه مالکیت 
بهمن ایصاقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. 

,ع
99
03
86
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )917809(

 آگهی تغییرات شرکت تولیدی گندم آرد سفید ارمغان لذیذ بجنورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 772 و شناسه ملی 10860309985

خدمات  و  حسابرسی  موسسه   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,02,07 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
مالی حافظ گام )حسابداران رسمی( با شناسه ملی10100484035 به نمایندگی محمد خمیس آبادی به شماره ملی3309762831 به 
عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران )حسابداران رسمی(به شماره ثبت 
البدل شرکت  بازرس علی  به عنوان  به شماره ملی0048650013  نمایندگی علی اصغر فرخ  به  12005و شناسه ملی10100468600 

برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کیار )921498(

آگهی تغییرات شرکت فراورده های لبنی آتیس سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 287 و شناسه ملی 10340062920 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,08,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به " افرا دانه زاگرس " تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: تولید خوراک 
آماده آبزیان – خرید و فروش- صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و بخش خصوصی – عقد قرارداد 
با اشخاص حقیقی و حقوقی- اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با آن ها. )ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت 

نمی باشد انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم منوط به اخذ مجوز یا پروانه کسب از مراجع ذیربط می باشد.( 

,ع
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 الزام جانشینان پراید و پژو ©
 به رعایت استانداردهای ۸۵گانه

ایرنا: پیمــان پیرایش، مدیرنظارت بر اســتاندارد صنایع 
فلزی گفت: از ابتدای تیر ماه امسال توقف تولید پژو ۴۰۵ 
و از ابتــدای مرداد ماه، همه انــواع مدل های پراید به جز 
وانت پراید که آن هم به دلیل کمبود تولید وانت از ســوی 
وزارت صنعت درخواست شده، متوقف می شود. وی تأکید 
کرد: هر خودرو جدیدی که بخواهد به عنوان جانشــین این دو خودرو معرفی 
شــود، باید از اســتانداردهای ۸۵ گانه برخوردار باشد و در این زمینه اغماضی 

نداشته یا مهلت اضافه ای داده نخواهد شد.

آغاز توزیع 1/۵میلیون بسته معیشتی ۳۰۰هزار تومانی©
ایلنا: پرویز فتاح، رئیس بنیاد مســتضعفان، از آغاز توزیع 
1/۵میلیون بسته معیشتی ۳۰۰ هزار تومانی به ارزش ۴۵۰ 
میلیارد تومان خبر داد و گفت: این بســته ها در سه مرحله 
متوالی در سه بازه یکماهه، میان اقشار ضعیف و کم برخوردار 
توزیع می شــود که ارزشی افزون بر ۴۵۰میلیارد تومان دارد.  
وی گفت: در این مرحله، گرچه ارزش بســته های معیشــتی به میزان ۵۰ درصد 
افزایش یافته و قیمت هر بســته از ۲۰۰ به ۳۰۰هزار تومان رسید، ولی کفاف این 

شرایط را نمی دهد.

تحت هر شرایطی ارز مواد اولیه و کاالهای اساسی ©
تأمین می شود

فارس: مدرس خیابانــی، سرپرســت وزارت صمت گفت: 
براساس تصمیم ســتاد اقتصادی دولت مبنی بر ترخیص و 
انتقال سریع نزدیک به ۴میلیون تن کاالهای اساسی موجود 
در بنادر و گمرکات کشور، تأمین به موقع مواد اولیه مورد نیاز 
کارخانه ها و کاالهای مورد نیاز مردم شــتاب می گیرد. وی با 
تأکید بر اینکه دولت تحت هر شــرایطی ارز مواد اولیه و کاالهای اساسی را تأمین 
می کند، تصریح کرد: تالش می شود  تکانه های اقتصادی روی معیشت مردم تأثیر 

کمتری داشته باشد.

چندنفر در دوره کرونا بیکار شده اند؟©
نود اقتصادی: زهــرا کریمی، اقتصاددان گفــت: در مورد 
تعداد کســانی که در دوران شــیوع کرونا کار خودشــان را 
از دســت داده اند، آمار مختلفی برآورد شــده است. سازمان 
تأمین اجتماعی تعداد بیکاران را 1/۵میلیون نفر اعالم کرده 
در حالــی  که برخی از گزارش هــا در وزارت کار، این افراد را 
بین ۵ تا 6میلیون نفر ارزیابی کرده اند. این اختالف به این دلیل اســت که سازمان 
تأمین اجتماعی صرفاً در مورد کسانی آمار ارائه می دهد که در فهرست بیمه ها قرار 

داشتند و بر همین اساس تعدادشان مشخص است.

بازار ۴۵درصد مشاغل ،کوچک خواهد شد©
 مهر: علی هاشــمی، معاون وزیر کار، بــا تأکید بر اینکه 
مهارت آموزی باید اولویت شــود، گفت: سرعت تغییرات و 
تحوالت  در حوزه تکنولوژی به گونه ای جدی است که در 
آینده با ریزش نیروی کار مواجه خواهیم بود؛ بنابراین برای 
جلوگیــری از ریزش نیروی کار باید آموزش ضمن خدمت 
و کســب مهارت آموزی را توســعه دهیم. بین ۴۰ تا ۴۵ درصد مشاغل فعلی، 
تحت تأثیر تکنولوژی و صنعت روز ضعیف خواهند شــد و بازار آن ها کوچک تر 
می شــود. از این رو برای ماندگاری در بازار کار باید مهارت آموزی دنباله دار در 

دستور کار قرار گیرد.

وام ودیعه فقط در شهرهای کوچک  و با نرخ اجاره پایین تأثیرگذار است

چسب زخم  برای سرطان مسکن!
اقتصاد/ فرزانه غالمی: 7میلیون خانوار از جامعه 
۲6میلیونی مستأجران ایرانی، در انتظار وام ودیعه 
مسکن؛ حال آنکه برخی شنیده ها حکایت از آن 
دارد که احتماالً و به دلیل کمبود اعتبار، در حال 
حاضــر یک میلیون خانوار تحت پوشــش کمک 

حمایتی دولت قرار می گیرند.
فصل داغ نقل و انتقال مســتأجران فرا رسیده و 
براســاس جزئیات اعالم شده از تسهیالت ودیعه 
مسکن، مستأجران تهران و هفت کالنشهر دیگر 
که قرارداد رســمی دارای کد رهگیری دارند، در 
اولویت این تسهیالت هســتند. این تسهیالت با 
محوریت بانک مرکــزی و از محل منابع 7۵هزار 
میلیارد تومانی مبارزه با کرونا تخصیص داده شده 
تا دستگیر مستأجران آسیب پذیر باشد و بخشی از 
پروژه مدنظر وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان 

»اجاره داری حرفه ای« اجرایی شود. 

 7 طبقه وام با فاصله 10 میلیون تومان »
دولــت، در هفته  های اخیر کــه التهاب های بازار 
اجاره بها به حداکثر رسیده، درآمد خانوارهای فاقد 
سرپناه به شدت کاهش یافته و کرونا هم در خلق 
معضالت جدید اقتصادی مؤثر واقع شده است،  ابتدا 
سیاست »تعیین سقف افزایش اجاره بها« به میزان 
۲۵درصد در تهران، ۲۰درصد در سایر کالنشهرها 
و معادل 1۵درصد در سایر شهرهای کشور را اجرا 
کرد که بسیاری از فعاالن بازار و مستأجران، آن را 
فاقد ضمانت اجرایی توصیف می کنند.در گام بعدی 
و براساس شــنیده ها، بانک های عامل وام ودیعه 
یکســاله را در هفت مدل به مستأجران پرداخت 
خواهند کرد. تسهیالت1۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، 6۰ 
و 7۰ میلیون تومانی و جامعه مشــموالن هم از 
سامانه اطالعات یارانه بگیران، سامانه های اطالعاتی 
نهادهای حمایتی و بانک اطالعات رفاه  ایرانیان، 

استخراج می شوند. 
اقساط تســهیالت ودیعه رهن و اجاره به ترتیب 
بــه ازای وام 1۰میلیون تومانــی۸۰ هزار تومان، 
۲۰میلیون تومانی 17۰هــزار تومان، ۳۰میلیون 
تومانی۲۵۰هــزار تومــان، ۴۰میلیــون تومانی 
۳۳۰هزار تومان، ۵۰ میلیــون تومانی ۴۰۰هزار 
تومان، 6۰میلیون تومانــی ۵۰۰هزار تومان و7۰ 
میلیــون تومانی 6۰۰ هزار تومان است.شــنیده 

شده مستأجران سود 1۸درصدی این تسهیالت 
را پرداخــت خواهند کرد و موجــران اصل آن را 
در موعد مقرر به بانک بازمی گردانند. گفته شــده 
زیربنای خانه های اســتیجاری باید حداکثر 7۵ 
مترمربع باشد که احتماالً با توجه به متفاوت بودن 
الگوی مصرف در تهران و سایر کالنشهرها، حداکثر 
متراژ در برخی شهرها 1۰۰متر در نظر گرفته شود.
براساس اعالم برخی رسانه ها و مبتنی بر پیشنهاد 
اولیه این طرح، وام ودیعه مســکن متناســب با 
»شهر محل سکونت مستأجر متقاضی« و »شرایط 
اقتصادی مستأجر متقاضی )دهک مربوط و سایر 
پارامترهای اقتصادی همچون حقوق و...(« حداقل 
1۰ و حداکثر 7۰ میلیــون تومان خواهد بود که 
مستقیماً به حســاب مالک واریز می شود و سود 
ماهانه را مســتأجر پرداخت خواهد کرد. شنیده 
دیگر اینکه قراردادهای منعقد شده و یا تمدید شده 
بلندمدت )دوساله(  در اولویت پرداخت وام هستند.

 تسهیالتی مفید تنها برای دهک های پایین»
پرداخت این تسهیالت اما از نگاه کارشناسان حوزه 
مسکن تنها مسّکنی مقطعی برای درد به بحران رسیده 
مسکن است که احتمال می  رود در مناطق اقماری 

و حاشیه ای کالنشهرها و شهرستان های کوچک تر 
تــا حدودی التهاب های بــازار اجاره بها را آرام کند.

به  محمــود فاطمی عقــدا 
خبرنگار مــا می گوید: این 
دهک های  برای  تسهیالت 
پاییــن و حاشیه نشــینان 
می تواند کمک کننده باشد، 
امــا دیگر دهک ها یعنی دهک های متوســط که 
گرفتار معضل اجاره نشینی هستند، آن چنان منجر 
به تأثیرات مثبت نخواهد شــد.به باور وی، دولت 
منابع مالی بیش از این در اختیار ندارد و اوضاع بازار 
مسکن به شدت آشــفته و از کنترل خارج شده 
است؛ چرا که تورم به قدری تشدید شده که برای 
ترمیم این شرایط نمی توان اقدام مؤثرتری انجام 

داد.
این کارشــناس بازارمسکن ادامه می دهد: یکی از 
مشکالت بازار اجاره نشینی در ایران این است که 
بنا به دالیل زیادی خیلی ها به خصوص در مناطق 
حاشیه، اقماری و  ارزان قیمت حاضر نیستند مسیر 
قراردادهای قانونی و رســمی را در پیش بگیرند؛ 
بنابراین قرارداد را شفاهی یا دستنویس  می بندند 
و تمدیــد می کنند که همین امر عــده زیادی از 

تسهیالت  از  را  فرودستان 
ودیعه محروم می سازد.

است:  معتقد  فاطمی عقدا 
دولت باید فکری اساســی 
برای بازار پر چالش مسکن 
و اجاره بهــا اتخاذ کند و به 
مســّکن های مقطعی دل 
نبندد که این فکر اساسی 
قطعاً افزایش عرضه و کمک 
به تقویت تولید مسکن در 
التهاب های  تا  کشور است 

بازار را کاهش دهد.

 سود 1/5درصدی مستأجر از تسهیالت»
ســلطان محمدی،  مهدی 
حوزه  کارشــناس  دیگــر 
مســکن، تأثیــر چنیــن 
برنامه های حمایتی را بسیار 
محدود ارزیابی می کند و به 
خبرنــگار ما می گوید: با توجه به نرخ متوســط 
اجاره بهــا در شــهرهای بزرگ و تورم ســنگین 
موجود، چنین وام هایی تنها در شهرســتان های 

کوچک و یا مکان هایی که نرخ اجاره پایین تری 
دارند، تأثیرگذار خواهد بود.

وی معتقد اســت: شیوه درســت اعطای چنین 
تسهیالتی این است که تنها به مناطق محروم و 
کم برخوردار پرداخت شود تا مردم برای مهاجرت 
به کالنشهرها و مرکزنشینی تشویق نشوند و به 
تعبیری این وام ها نباید مردم را به اجاره نشینی 
در کالنشهرها و شهرک های اقماری ترغیب کند 
بلکه منجر به ترغیب مردم برای ماندن در محل 
فعلی سکونتشان شود، در غیر این صورت دولت 
متناسب با نرخ تورم هر ســال باید این یارانه را 

افزایش دهد.
این تحلیلگر بازار مســکن می گوید: آمار فروش 
مســکن امروز قابل اعتناتــر از آمــار اجاره بها 
هســتند. صرف نظر از مناطق گرانقیمت، امروز 
متوســط قیمت هر مترمربع مســکن در تهران 
۲۰میلیون تومان اســت و مردم برای خرید یک 
واحــد 7۵متری باید حــدود 1/۵میلیارد تومان 
هزینــه کنند که برای رهن کامــل این خانه به 
معادل یک ششــم قیمــت فروش و 
تقریباً ۲۵۰میلیــون تومان پول نیاز 
است و مســتأجری که از تسهیالت 
مثاًل ۵۰میلیون تومانی ودیعه مسکن 
استفاده کند، حدود 7۵۰هزار تومان 

و معادل 1/۵ درصد سود خواهد برد.
وی اضافــه می کند: با اینکــه ارقام 
تسهیالت ودیعه مســکن با توجه به 
نرخ های اجاره بها در بسیاری از مناطق 
تهران و کالنشهرها تأثیر ناچیزی دارد، 
اما اینکه دولت شــرط رســمی بودن 
قــرارداد را برای وام ودیعه وضع کرده 
کاماًل معقــول و قابل درک اســت؛ 
چرا که قاعدتاً باید قراردادها به ســمت رسمیت 
یافتن هدایت شوند. به باور وی، برخی برای فرار 
از مالیات زیر بار عقد قراردادهای رســمی اجاره 
نمی رونــد حال آنکه قرارداد غیررســمی تبعات 
منفی بیشتری از جمله محرومیت از تسهیالت 
ودیعه مســکن دارد و خانه های تا 1۵۰ متر در 
تهران از مالیات معاف هستند و مالیات در دیگر 
موارد هم رقم قابل توجهی نیســت که برای فرار، 

موجر و مستأجر قرارداد غیررسمی عقد کنند.

پرداخت این 
تسهیالت در 
مناطق اقماری و 
حاشیه ای کالنشهرها 
و شهرستان های 
کوچک تر تا حدودی 
التهاب های بازار 
 اجاره بها را آرام 
می کند

بــــــــرش

ارائه بسته لوازم خانگی به مزدوجین نهادهای حمایتی از مرداد ماه   ایسنا : محمدرضا کالمی، سخنگوی ستاد تنظیم بازار اعالم کرد: در مرداد ماه ۳۵هزار بسته شامل پنج قلم کاالی اساسی 
)تلویزیون، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و یخچال( با قیمت مناسب )حدود ۹ میلیون تومان( در اختیاز مزدوجین قرار خواهد گرفت. به گفته وی، مزدوجین مشمول این طرح یا خود یا خانواده آن ها باید 

تحت پوشش نهادهایی مثل بهزیستی، کمیته امداد و سازمان بازنشستگی کشوری باشند.

چهره ها

 سه شنبه ۳1 تیر 1۳۹۹  2۹ ذی القعد   ه 1441 21 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره ۹2۹۹

ب���رگ سبزس���واری پراید م���دل1386 با ش���ماره پالک 
ایران32-264 د 54 رنگ اطلسی متالیک ش: موتور 
1977072 ش: شاسیS1412286114270  به مالکیت 
ملیحه جمال���ی معصومی ش: مل���ی 0859856909 
ف: علی ، ساکن شهرستان بشرویه مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است. ,ع
99
03
87
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی وانت پیکان1600ohv رنگ سفید 
روغنی،م���دل1390 باش���ماره موت���ور11490065064 و 
شماره شاسی NAAA46AA4CG302257 و شماره 
پالک367ن45 ایران 32 بنام اقای عباس قلعه نوی 
فرزند علی اکبر به شماره ملی 6519795496 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ,ع
99
03
87
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند و فاکتور فروش شناسنامه )برگ سبز( نوع سواری 
سیستم پژو تیپ 405GLX-Xu7 مدل 1397 به رنگ 
  124k1201703 خاکس���تری متالیک به ش���ماره موتور
ب���ه ش���ماره شاس���ی NAAM01CE7JK370407 ب���ه 
ش���ماره پالک 851ج88ای���ران95 بن���ام داود میرزاده 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
03
90
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

نیکت����از  سیس����تم  موتورس����یکلت  س����بز  ب����رگ 
م����دل95 ب����ه رن����گ مش����کی ب����ه ش����ماره انتظام����ی 
 NEF200E9533059 تن����ه  وش����ماره   61428/525
 VIN:IRALN9513BN533059موت����ور وش����ماره 
NEF200E9533059مفق����ود گردیده وازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.)قزوین(

س
, 9
90
38
97

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

)دوره  تحصی���الت  پای���ان  موق���ت  گواهینام���ه 
گوجگ���ی  مه���ری  لی���ال  اینجان���ب  کارشناس���ی( 
آس���تانه  از دانش���گاه پیام نور نیشابور به شماره 
10/16320- 86/12/11 مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. ,ع
99
03
87
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی درب و پنجره سازان نیشابور  عملکرد سال مالی 1398

/ع
99
03
88
3

جلس��ه مجمع عمومی عادی ش��رکت تعاونی درب و پنجره س��ازان نیشابور کد 420 به 
ش��ماره ثبت 183 در س��اعت 10:00 صبح روز پنجش��نبه مورخ 1399/05/16 در محل 
س��الن اجتماعات کارخانه تولید پروفیل ش��رکت واقع در شهرک صنعتی خیام ، بلوار 
بهره وری ، بهره وری 8 تشکیل می گردد . تا نسبت به موضوعات مشروحه ذیل اتخاذ 
تصمیم نماید ، بدینوس��یله از کلیه اعضای ش��رکت مذکور دعوت به عمل می آید تا 
در جلس��ه موصوف حضور بهم رس��انند، ضمنًابه اطالع می رساند که به موجب ماده 19 
آئی��ن نامه نحوه تش��کیل مجامع عمومی؛تعداد آراء وکالتی ه��ر عضو حداکثر3رأی و 
هرشخص غیرعضوتنها یک رأی خواهد بود. بدیهی است هیئت مدیره شرکت از تاریخ 
1399/05/14 لغای��ت 1399/05/15 از س��اعت 2:30 بعدازظهر لغایت 5 بعدازظهر در 
محل دفتر شرکت واقع در خیابان سی متری طالقانی ، وکالتنامه ها را با حضور وکیل 
و موکل مورد بررس��ی قرار داده و پس از احراز و تایید آن مجوز شرکت در جلسه را 

صادر خواهد کرد .
دستور کار جلسه : 1. استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس شرکت در سال 
مالی 1398 .   2. قرائت گزارش حسابرسی و صورتهای مالی سال 1398 توسط نماینده 
موسس��ه حسابرسی تراز محاسب ماندگار .    3. رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص 
صورتهای مالی 1398 ش��رکت .   4. طرح و تصویب بودجه پیش��نهادی سال 1399 .  5. 
طرح و تصویب گزارش تغییرات بعمل آمده در اعضا و سرمایه شرکت در سال 1398  
.   6. پرداخت هزینه های برگش��تی مالیات س��نواتی بنا به پیشنهاد هیئت مدیره از 
مح��ل ذخیره احتیاطی.   7. تصمیم گیری در مورد تقس��یم س��ود س��ال مالی 1398 و 
تعیی��ن حق الزحمه و پ��اداش مدیر عامل ، هیئ��ت مدیره ، ب��ازرس و کارکنان اداری 
ب��ه منظ��ور افزایش انگیزه در جه��ت تولید و توزیع .     8. خری��د کاال از منابع داخلی 
و خارج��ی )واردات( و فروش کاال به عضو و غیر عضو )اش��خاص حقوقی و حقیقی( در 

سایرشهرس��تانها.    9. خرید سهام و یا عضویت در شرکتهای وابسته به اتاق تعاون و 
سندیکاهای مرتبط .  10. تصمیم گیری در خصوص استفاده از منابع بانکی و مؤسسات 
مالی و اعتباری در قالب تسهیالت و اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی در قالب عقود 
اسالمی به هر مبلغ و میزان، و در ترهین گذاشتن دارائی های غیر منقول شرکت نزد 
بانکها و موسسات مالی و  اعتباری.   11. تعیین شرکت جهت حسابرسی صورتهای مالی 
شرکت در سال 1399 .  12. تصمیم گیری در خصوص خروج چند نفر از اعضای شرکت، 
با توجه به از دس��ت دادن شرایط عضویت مطابق اساسنامه مورد عمل .   13. تصمیم 

گیری در جهت فروش کاال به صورت نقدی و اقساطی به عضو و غیر عضو .
14. تصمی��م گیری در خصوص نح��وه فروش کاال در مواقع اضط��راری با تخفیف ویژه 
در جهت تامین نقدینگی .    15. تصمیم گیری در مورد نحوه مش��ارکت با عضو و غیر 
عض��و اعم از حقیقی و حقوقی جهت خرید مواد اولیه .    16. تصمیم گیری در خصوص 
افزایش س��رمایه .   17. تصمیم گیری در مورد توس��عه زیربنای سالن تولید و خرید 
باسکول الکترونیکی .   18. تصمیم گیری در مورد پذیرش استعفای اعضا و تعداد آن 
در یک س��ال مالی و تعیین میزان اعتبار برای س��ال مالی 1399 .  19. تصمیم گیری در 
خصوص فروش کارخانه ش��رکت.   20. انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی 
های شرکت تعاونی .  21. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی . 
  ش��ایان ذکر اس��ت اعضای محترمی که تمایل دارند به عنوان بازرس شرکت کاندیدا 
شوند می توانند مدارک خود را همراه درخواست کتبی حداکثر ظرف مدت 7 روز پس 
از انتشار آگهی به دفتر تعاونی واقع در خیابان سی متری طالقانی ، جنب آتش نشانی 
شماره 4 تحویل و فرم کاندیداتوری را تکمیل نمایند . به مدارک ارائه شده پس از 

تاریخ مقرر ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
 هئیت مدیره شرکت تعاونی درب و پنجره سازان نیشابور

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت فنی مهندسی دوام صنعت خاوران 
سهامی خاص بشماره ثبت 33339 و به 

شناسه ملی 10380487042

بدینوس��یله از کلیه اعض��اء هیئت مدیره 
و سهامداران شرکت فوق دعوت می شود 
که در جلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العاده 
س��اعت 10 صبح م��ورخ 1399/5/11 حضور 

به عمل برساند.
دستور جلسه: افزایش سرمایه

مح��ل تش��کیل جلس��ه: مش��هد- بل��وار 
سرافرازان- س��رافرازان12 پالک5 طبقه 

همکف و به کدپستی 9177987997
 مدیرعامل- سیدابراهیم ترابی 

ع 9
90
38
67

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه ) نوبت اول(
شرکت تعاونی فروشندگان لوازم خانگی مشهد

   جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی فروشندگان لوازم خانگی مشهد به شماره ثبت 1744 در ساعت 
9 صبح روز جمعه 24 مردادماه نودونه )99/5/24( در محل دفتر شرکت تعاونی لوازم خانگی مشهد واقع در جاده 

سنتو � بعدازپلیس راه امام هادی)ع( � نبش آزادی 107 تشکیل  می گردد . 
از عموم اعضای محترم دعوت می شود در موع�د مقرر در محل مذکور حضور  بهم�رسانند .

دس��تور جلس��ه :  1 �  اس��تماع گزارش هیئت مدیره و  بازرس��ان در خصوص عملکرد سال 98    2 �  رسیدگی و اتخاذ 
تصمیم دربارهء ترازنامه و حساب سودوزیان سال 98    3 �  اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود خالص سال مالی 98

4 �  تصویب بودجه سال99 شرکت      5 �  انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت سه سال 
6 �  انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک�سال  

از آنجا که طبق اساسنامه ، مدت تصدی هیئت مدیره و بازرسان خاتمه می یابد، لذا از اعضایی که تمایل به پذیرش 
این س��مت ها را دارند ، اس��تدعا دارد تا روز مجمع آمادگی خود را اعالم و نس��بت به تکمیل و تحویل فرِم آمادگی 
قبول مسئولیت اقدام نمایند.    همچنین اعضای محترمی که نمی توانند در جلسه حضور داشته باشند ، طی تاریخ 
21 ت��ا 23 م��رداد در س��اعات اداری با حضور در دفتر تعاونی و تکمیل فرم وکال��ت ، وکیل تام االختیار خود را جهت 
ش��رکت در جلس��ه مجمع و اعطای رأی معرفی نمایند.   هر عضو می تواند وکالت س��ه نفر و غیرعضو وکالت یك نفر 

/ع هیئت مدیره شرکت تعاونی فروشندگان لوازم خانگی مشهد  را دارا باشد.
99
03
88
0
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0

به اطالع می رس�اند س�ازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی در نظر دارد  
نسبت به مناقصه خرید گارد ریل و پایه به همراه متعلقات را از طریق مناقصه  عمومی و با جزئیات 
 )setadiran.ir( )مندرج در اسناد مناقصه، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد

و با شماره مناقصه سیستمی 2099091158000006 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت:1399/04/31         

مهلت ارائه پیشنهاد: از1399/04/31  تا تاریخ 1399/05/14      
مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1399/05/04 ساعت:08:00

زمان بازگشایی:1399/05/14 ساعت:12:00
ضمن�ا موارد ذیل الزامی اس�ت: 1-برگزاری مناقصه صرفا از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )س�تاد( میباش�د و کلی�ه مراحل فرایند مناقصه ش�امل خری�د و دریافت اس�ناد مناقصه )در 
صورت وجود هزینه مربوطه( پرداخت تضمین شرکت در مناقصه ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع 

از برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر میباشد.

آگهی مناقصه خرید  شماره 2099091158000006

  

دانش�گاه یزد در نظر دارد یک دستگاه رس�انایی الکتریکی جهت دانشکده معدن  با مشخصات فنی 
من�درج در اس�ناد مناقصه را به اس�تناد مجوز ش�ماره  98/85/12934    م�ورخ 99/04/29 از طریق  س�امانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( setadiran.ir   از  شرکتهای واجد شرایط صالحیت خریداری  نماید.
1- زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/04/31لغایت 99/05/08می باشد 

2- زم�ان تحویل اس�ناد از س�اعت 8 صبح روزش�نبه م�ورخ 99/05/11 تاس�اعت 09:00روز یکش�نبه مورخ 
99/05/19 دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی )ساختمان آمفی تئاتر ( می باشد.

3- تاریخ بازگش�ایی اس�ناد مناقصه س�اعت 09:30 روز یکش�نبه مورخ99/05/19 با حضور اعضای کمیس�یون 
معامالت انجام خواهد شد. 

4- متقاضیان عالوه براینکه فرآیند مناقصه را در س�امانه س�تاد تکمیل می نمایند بایس�تی مدارک درخواستی 
مندرج در ش�رایط عمومی مناقصه را ب�ه آدرس یزد- چهارراه پژوهش – پردی�س اصلی – دبیرخانه محرمانه 

دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند . 
5- میزان سپرده مناقصه مبلغ،520،000،000 ریال میباشد 

6- تمام�ی اطالعات مرب�وط به موضوع مناقصه و ش�رایط آن در برد اعالم عمومی س�امانه مناقصه به آدرس 
setadiran.ir قابل مشاهده است.

7- متقاضیان عالقه مند به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( به 
شماره های ذیل تماس حاصل نمایند . 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran    موجود است.

8- درص�ورت اطالعات بیش�تر از موضوع مناقصه با ش�ماره تلفن ه�ای 31233515-035 و 035-31233516 
اداره امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید .  م الف508

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
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امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد 

نظر باینکه طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مبلغ  از  شرکت  سرمایه  افزایش    99/4/1 مورخ 
 250/000/000/000 مبلغ  به  ریال   25/000/000/000
ریال و افزایش تعداد سهام از 2/500/000 سهم ده 
هزار ریالی بانام به 25/000/000 سهم ده هزار ریالی 
تصویب  مورد  سهام  صاحبان  مطالبات  محل  از  بانام 
قرار گرفته است . لذا به سهامداران و بستانکاران 
مهلت داده می شود ظرف مدت شصت روز از تاریخ 
شرکت  محل  به  نویسی  پذیره  جهت  آگهی  انتشار 
تیر  هفت  نبش   – تیر  هفت  بلوار  مشهد  در  واقع 
طبقه   – گلشن  آرمیتاژ  تجاری  اداری  برج   – هشت 
پنجم  - واحد 505  مراجعه و به نسبت مطالبات .خود 
سهام جدید را پذیره نویسی نمایند عدم مراجعه در 
مهلت مقرر به منزله انصراف از پذیره نویسی بوده و 
حق تقدم در پذیره نویسی به سهامداران و یا کسانی 
که در پذیره نویسی شرکت کرده اند واگذار خواهد 
گردید . برای سهام جدید امتیاز خاصی در نظر گرفته 
نشده است مبلغ اسمی سهام همان مبلغ اولیه یعنی 

ده  هزار ریال می باشد.
هیئت مدیره 
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آگهی پذیره نویسی سهام
 شرکت پاریز شرق )سهامی خاص (

به شماره ثبت 6855

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس آگهی دعوت از بستانکاران شرکت کشت و 
صنعت سرواندیشان توسعه شرق

) سهامی خاص به شماره ثبت 415 و شناسه 
ملی 10380234141 (

که  حقوقی  یا  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  از  بدینوسیله 
صنعت  و  کشت  شرکت  به  نسبت  ادعایی  گونه  هر 
سرواندیشان توسعه شرق ) سهامی خاص( به شماره 
حال  در  که   10380234141 ملی  شناسه  و   415 ثبت 
اصالحی  ماده 225 الیحه  اجرای  در  باشد  می  تصفیه 
دست  در  با  میشود  دعوت  تجارت  قانون  از  قسمتی 
داشتن اصول اسناد و مدارک در ظرف مدت حداکثر 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی استان  6 ماه 
شهید  بلوار  چناران،  شهرستان  رضوی،  خراسان 
انفرادی، جنب شرکت برق به کد پستی 9361912001 
مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت در مقابل هرگونه 
شرکت  به  فوق  مهلت  از  خارج  که  احتمالی  ادعای 

منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت.
مدیر تصفیه شرکت میثم دارونی
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مدرسه مجازی ایرانیان در بستر شبکه شاد راه اندازی می شود  ایرنا: غالمرضا کریمی، رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش گفت: قرار است وضعیت  کشورهای 
مختلف با توجه به شیوع کرونا بررسی شود؛ اگر در وضعیت قرمز و زرد باشند، باید از آموزش مجازی استفاده کنیم که تمامی این آموزش ها در بستر شبکه شاد، با راه اندازی مدرسه مجازی ایرانیان صورت می گیرد.

وی افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی، آموزش دانش آموزان خارج از کشور در شبکه شاد فراهم می شود؛ در واقع برای دانش آموزان خارج از کشور در فضای مجازی، فضایی مشابه مدرسه ایجاد می شود.

معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد

ایران در میان هفت کشور برتر تولید هوش مصنوعی©
فارس: سید ستار هاشمی، معاون فناوری 
و نــوآوری وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات با بیان اینکه ایــران در هوش 
مصنوعی وضعیت قابل قبولی دارد، گفت: 
در مســئله دانشی و بهره مندی از نیروی 
انسانی در حوزه هوش مصنوعی، وضعیت 
مناسبی در دنیا داریم و براساس گزارش 

منابع معتبر، ایران از نظر فارغ التحصیالن دانشگاهی و تولید علم هوش مصنوعی، در 
رتبه های بین ۷ تا ۱۵ در دنیا قرار می گیرد. همچنین محققان و استادان بسیاری در 
کشور وجود دارند که پژوهش های کاربردی در این حوزه انجام می دهند. اما مهاجرت 
نخبگان این بخش به کشورهای دیگر، به دلیل امکانات و جذابیت های شغلی، چالشی 
جهانی است که ما نیز باید به آن توجه و با ایجاد امکانات و بسترهای کاری مناسب، از 

مهاجرت نخبگان این بخش جلوگیری کنیم.

معاینه های پزشکی نوآموزان لغو شد©
ایسنا: رئیس اداره سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت، از لغو معاینه های 

عمومی پزشکی نوآموزان بدو ورود به مدرسه به دلیل شیوع کرونا خبر داد.
دکتر گالیل اردالن گفت: با توجه به اینکه ممکن است در مراکز با ازدحام والدین روبه رو 
شــویم، اعالم کرده ایم معاینات عمومی پزشکی نوآموزان بدو ورود به مدرسه در طرح 

سنجش در مراکز جامع خدمات سالمت وزارت بهداشت فعالً لغو است .

سخنگوی این دانشگاه مطرح کرد

کالهبرداری با وعده فروش صندلی در دانشگاه آزاد©
ایلنا: سخنگوی دانشــگاه آزاد اسالمی 
نسبت به کالهبرداری از داوطلبان با وعده 
فروش صندلی پزشــکی در این دانشگاه 
هشــدار داد. احمد حیدری درباره وعده 
فروش صندلی دانشگاه آزاد در رشته های 
پزشکی و داروسازی به قیمت های ۴۰۰ 
تا ۴۵۰ میلیون تومان در فضای مجازی، 

گفت: همه این وعده ها دروغ است و ما هیچ موردی از صندلی فروشی در دانشگاه آزاد 
نداریم.  حیدری در ادامه با اشاره به سوءاستفاده از عالقه مندی داوطلبان به رشته های 
پزشکی و داروسازی گفت: از آنجا که تقاضای زیادی از طرف داوطلبان برای تحصیل در 
رشته های پزشکی،  داروسازی و دامپزشکی وجود دارد، ممکن است برخی، از این شرایط 
سوءاســتفاده کرده و کالهبرداری  کنند. وی در پاسخ به اینکه کالهبرداران اغلب، این 
وعده را به داوطلبان کنکور می دهند که به شرط دریافت کارت دانشجویی از آن ها مبلغ 
را دریافت می کنند، گفت: هر مورد و متخلفی در این زمینه باشد باید به ما معرفی شود 
تا ما آن ها را به نهادهای نظارتی معرفی کنیم. حیدری گفت: در سال گذشته اکیپ های 

مختلفی از کالهبرداران صندلی فروشی در دانشگاه آزاد دستگیر شدند. 

عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا:

کرونا مرگ آنی ندارد©
برنا: مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا در پاسخ به اینکه برخی 
افراد فوت شده به اذعان خانواده و بستگان، سالم و در سنین جوانی بودند و هیچ عالئمی 
از ابتال به کرونا نداشتند، گفت: در اغلب موارد، افراد بی توجه به بیماری خود هستند و در 
مرحله آخر ابتال به بیماری متوجه وضعیت جسمانی شان می شوند. در این شرایط فرد 
به یکباره در بیمارستان، منزل، محل کار و... فوت می کند.  او اظهار کرد: شاید دستگاه 
تنفسی برخی افراد به دلیل ابتال به کرونا و بی توجهی به روند درمان، درگیر شده و به 
یکباره فوت کرده است. مردانی افزود: مردم عادت دارند در فضای مجازی نسبت به این 
گونه مرگ ومیرها بزرگنمایی کنند، در حالی که فرد مبتال به بیماری به دلیل بی توجهی 

به وضعیت سالمتی اش فوت کرده است.

رتبه بندی  مصدق   محمود  جامعه/  گروه   
معلمان  را می توان از مطالبات بر زمین مانده 
جامعه فرهنگیان دانست؛ طرحی که تا کنون 
که  گونه  آن  اما  کرده  طی  را  طوالنی  فرایند 
باید اجرا نشده است. در واقع به صورت ناقص 
طوری  به  شده  اجرا  شکسته  پا  و  دست  و 
رضایت  که حتی  معلمان  رضایت  تنها  نه  که 
مسئوالن و مدیران وزارت آموزش و پرورش را 

هم  جلب نکرده است. 
در زمــان وزارت علی اصغر فانی، وزیر اســبق 
آموزش و پرورش گام نخست رتبه بندی معلمان 
اجرا شد اما به دلیل کمبود اعتبار تا حد زیادی 
از نظام رتبه بندی مطرح شده در ابتدا متفاوت 
بود و نتوانست جامعه فرهنگیان را راضی کند و 

حرف و حدیث هایی را در پی داشت. 
به دنبــال این موضوع نیــز  وزارت آموزش و 
پرورش  سال گذشــته و با تصویب آیین نامه 
رتبه بندی معلمــان، 2 هزار میلیــارد تومان 
بــرای اجرای طرح یاد شــده اختصاص داد تا 
تمامی فرهنگیان با بیش از دو ســال ســابقه 
کار بر اساس صالحیت های عمومی، تخصصی 
و حرفــه ای خــود در رتبه های یــک تا پنج 
قرار گرفته و به تناســب رتبه های پنج گانه از 
مزایایی برخوردار شــوند؛ البته رقم  تخصیص 
یافته پاسخگوی نیازها نبود و برای فرهنگیان 
چندان نتیجه ای نداشت. موضوعی که با انتقاد 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، به ویژه 
اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری 

روبه رو شد. 
به باور نمایندگان مردم، بر اساس قانون برنامه 
ششــم توســعه، دولت باید الیحه رتبه بندی 
معلمان را تدویــن می کرد و برای تصویب  به 
مجلس می داد تا این گونه، نظام رتبه بندی به 

قانون تبدیل و اجرایی می شد. 
از سوی دیگر دولت هرچند معتقد است ماده 
63 قانون برنامه ششــم توسعه به نحوی است 
که تفاوت نگاه را نســبت به رتبه بندی ایجاد 
کرده و این مســئله را مطــرح می کند که آیا 
رتبه بنــدی واقعاً به الیحه نیاز دارد یا می تواند 
توسط دولت طراحی و اجرا شود، اما در نهایت 
تصمیم به تهیه الیحه رتبه بندی گرفته است. 

  شرط اجرای کامل طرح رتبه بندی »
در سال آینده  

نایب  وحیــدی،  محمــد 
آموزش،  رئیس کمیسیون 
فنــاوری  و  تحقیقــات 
مجلس شورای اسالمی به 
قدس می گوید: قرار شــده 

کمیتــه ای  با حضور نماینــدگان وزارت آموزش 
و پرورش و کمیســیون آمــوزش و تحقیقات در 
خصوص طرح رتبه بندی معلمان تشکیل شود تا 
اگر نیــاز به الیحه بود، دولت آن را تهیه و تقدیم 
مجلس کند. در صورت  ارائه الیحه از سوی دولت 
و تصویب آن توسط مجلس، بخشی از مشکالت 

فرهنگیان رفع می شود.
وی دربــاره عمده ترین دالیل اجرا نشــدن کامل 
طرح رتبه بندی معلمان تا کنون، می گوید: اگرچه 
در قانون برنامه  ششــم توسعه کشور این موضوع 
پیش بینی شــده اما هنوز آیین نامه اجرایی آن را 
نداریم . دولت برای ایــن منظور یا باید آیین نامه 
اجرایی بدهد یا الیحــه ارائه کند که هیچ یک از 
این دو را انجام نداده است. چون ضمانت اجرای هر  
قانونی، آیین نامه ای است که دولت باید در پیوست 

آن بیــاورد. البته دولت ســال 
گذشته از محل بودجه، مبلغی را 
برای اجرای طرح رتبه بندی در 
نظر گرفت اما این مبلغ بر اساس 
ظرفیت مالی دولت تعیین شده؛ 
یعنی گفتند فــالن مبلغ پول 
دارنــد و آن را بین چهار گروه از 
فرهنگیان  تقســیم کردند و به 
هر گروهــی درصدی از مبلغ را 

تخصیص دادند.
وی محدودیت بودجــه را مهم ترین چالش پیش 
روی دولــت در اجرای طــرح رتبه بندی معلمان 
می خواند و می گوید: اگر در بودجه ســال ۱۴۰۰ 
اعتبار این طرح از سوی دولت و مجلس پیش بینی 
شود قانون رتبه بندی معلمان به صورت کامل اجرا 
خواهد شــد، اما االن این قانون بر اساس ظرفیت 

ایجاد شده در بودجه اجرا  می شود.  
وی در پاســخ به این پرسش که آیا شاهد اجرای 
کامل طرح رتبه بندی در سال ۱۴۰۰ خواهیم بود، 
می گوید: هنوز معلوم نیست. االن نمی توانیم این 
موضــوع را پیش بینی کنیم؛ باید ببینیم وضعیت 
بودجه کشــور چگونه است. البته همین حاال هم  

این قانون دارد اجرا می شود اما 
دولت می گوید به اندازه بودجه ای 
که دارد آن را اجرا می کند، چون 
در قانون آمــده دولت می تواند 
چنین کند. وقتی چنین قیدی 
می آید یعنی سقف اعتباری آن 
مشخص نیســت و به اندازه یا 
ظرفیت بودجه ای عمل می شود.

مشغول نوشتن الیحه رتبه بندی هستیم»
 یار محمد حسین بُر، مدیر 
کل امور اداري و تشکیالت 
وزارت آموزش و پرورش اما 
از تصمیم این وزارتخانه برای 
تدویــن الیحه در خصوص 

رتبه بندی معلمان خبر می دهد و به قدس می گوید: 
در جلساتی که وزارت آموزش و پرورش با سازمان 
برنامه و بودجه و ســازمان اداری و اســتخدامی 
داشته،  درخواســت شده موضوع رتبه بندی را در 
چارچــوب تعریف عملیاتی مشــخص، تجربیات 
گذشــته، الگوهای موفق دنیا بــا تمرکز بر نحوه 
سنجش صالحیت ها، تأثیر صالحیت ها در هر رتبه، 

فرایند تنزل و ارتقای کیفیت نظام آموزشی طراحی  
کنیم  و سپس  آن را به مجلس بدهیم تا به قانون 
تبدیل شود. در این صورت می توانیم بگوییم قانون 
رتبه بندی را با این مفاد در اختیار داریم. وی با اشاره 
به اینکه طبق دستور وزیر آموزش و پرورش در حال 
تدوین الیحه رتبه بندی معلمان هستیم، می افزاید: 
پس از آنکه پیش نویس الیحه رتبه بندی را آماده 
کردیم نظر ســازمان برنامه و بودجه و ســازمان 
امور اداری و اســتخدامی را هم می گیریم و سعی 
می کنیم ان شاءاهلل الیحه را به بودجه سال  ۱۴۰۰ 
برسانیم تا برای تصویب در هیئت دولت و مجلس 

مشکلی نباشد.
وی با اشاره به اینکه نمی توان گفت طرح رتبه بندی 
معلمان اجرا نشده اســت، تصریح می کند: طبق 
ماده63 قانــون برنامه، دولت مکلف اســت طرح 
رتبه بندی معلمان و ارتقای نظام پرداخت ها را انجام 
دهد، البته پس از تصویب بودجه سنواتی از سوی 
مجلس. بنابراین وقتی  بودجه اش در الیحه آمد و 2 
هزار میلیارد تومان  برای رتبه بندی توسط مجلس 
تصویب شد، از اول مهر 9۷ آن را اجرایی کردیم، اما 
اینکه رضایت کامل معلمان را در پی نداشته بحثی 

است که می توان در موردش صحبت کرد. 
وی می گوید: با حمایت سازمان برنامه و بودجه  و 
سازمان امور اداری و اســتخدامی و تالش وزارت 
آموزش و پرورش سرانجام این طرح روشن و مثبت 

خواهد بود.

طرح دوفوریتی رتبه بندی معلمان  »
 از سوی دیگر اما جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم 
رشــت در مجلس شورای اسالمی از تهیه طرحی 
دو فوریتــی برای اجــرای رتبه بندی فرهنگیان و 
حل مشــکالت آنان خبر داده و گفته است: دولت 
در اجــرای طرح رتبه بنــدی فرهنگیان به خوبی 
عمل نکرد، بر این اســاس با توجه به ضرورت حل 
مشکالت معلمان و اجرای صحیح طرح رتبه بندی 
فرهنگیان، بنده طرحــی دوفوریتی در این زمینه 
آماده کرده ام و به زودی به هیئت رئیســه مجلس 
تقدیم می شــود. با تصویب این طــرح دوفوریتی 
و تبدیــل آن به قانون، دولت بایــد این بار قانون 
رتبه بندی فرهنگیان را به طور دقیق اجرایی کند 

تا از جامعه فرهنگیان حمایت شود.

قدس چرایی اجرای ناقص این طرح را بررسی می کند

مشق ناتمام طرح رتبه بندی معلمان

محدودیت بودجه 
مهم ترین چالش 
پیش روی دولت 

در اجرای طرح 
رتبه بندی معلمان 

است

بــــــرش

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r
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آگهی مزایده
نظر به ضمانت آقای مسعود غالم پور شاندیز به پرداخت جریمه در پرونده کالسه 755، پالک ثبتی شماره 9025 
فرعی از 6920 فرعی از 233 اصلی بخش 9 مش��هد به نش��انی پنجراه س��ناباد- قائم29 پالک26 شامل یک واحد 
آپارتمان در طبقه دوم ش��مالی مجتمع مس��کونی 6 واحدی و براساس مشخصات سند و گواهی پایانکار شهرداری 
منطقه یک پالک فوق دارای اعیانی به مس��احت 109/80 مترمربع به انضمام انباری به مساحت 4/13 و پارکینگ 
اش��تراکی در همکف و عرصه آن موقوفه آستان قدس رضوی می باش��د واحد مذکور دارای دو خواب و آشپزخانه با 
کابینت های طرح چوب و فاقد آسانس��ور و قدمت 25 سال و ضمناً در اختیار مستأجر می باشد توقیف گردیده و به 
مبلغ 9/900/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که در تاریخ 99/5/19 ساعت 9 صبح در محل شعبه مزایده اجرای 
احکام کیفری مشهد واقع در نشانی وکیل آباد8- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری ط2 واحد مزایده و به باالترین 
قیمت پیش��نهادی فروش خواهد ش��د. ضمناً 10 درصد مبلغ مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد و 

چنانچه ظرف 1 ماه الباقی مبلغ واریز نشود 10 درصد پرداختی به حساب دولت ضبط خواهد شد. آ-9903821
قیمت پایه ششدانگ ملک 9/900/000/000 ریال می باشد. 

دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده 9700869
درخصوص پرونده اجرائی کالس��ه 9700869 خانم مریم ظهوریان ایزد پناه، نام پدر: علی، ش��ماره شناسنامه: 
497، ش��ماره/ شناس��ه ملی: 0939550415، متولد: 1346/6/16، جهت وصول مبلغ 3/000/000 ریال مقوم 
شده به مبلغ 1/138/591/029 )براساس شاخص سال97( علیه آقای حسن کهتر نیازاد، نام پدر: قاسم، شماره 
شناس��نامه: 1298، شماره/شناسه ملی: 0938594451 متولد: 1341/10/15، به استناد سند ازدواج 17826 
تاریخ 1364/5/10 ش��ماره 97 ش��هر مشهد استان خراس��ان رضوی مبادرت به صدور اجرائیه نموده که بنا بر 
درخواس��ت بستانکار به شماره 8253- 1397/3/21 سه سهم مشاع از سیزده سهم شش دانگ پالک 37169 
فرعی از 232- اصلی بخش 9 مش��هد در قبال کل مهریه به نام مدیون به آدرس مش��هد خیابان عدل خمینی 
67- پالک 70 طبقه اول بازداش��ت گردید و به موجب گزارش کارش��ناس رس��می دادگستری 48878 مورخ 
1397/12/24 این ملک به صورت یک واحد آپارتمان واقع در طبقه اول از ساختمان 4 سقف 4 واحدی جنوبی 
که عرصه آن به مس��احت 139/5 مترمربع موقوفه آس��تان قدس رضوی بوده و اعیان آن به مساحت 106/75 
مترمربع که 1/15 مترمربع آن تراس مس��قف اس��ت همچنین در قسمت جنوب واحد یک تراس غیرمسقف به 
مساحت 18 مترمربع نیز وجود دارد ساختمان حدود 10سال ساخت بوده و در ضلع شرقی آن نیز یک کوچه 
یک متری قرار دارد لذا زمین آن دو نبش اس��ت س��اختمان با سیستم تمام اسکلت فلزی و نمای سنگ و فاقد 
آسانسور بوده و واحد مذکور دو خوابه با آشپزخانه اپن نقاشی سیستم گرمایشی بخاری گازی و سرمایش کولر 
آبی کف سرامیک به همراه انشعابات مجزا و دارای پارکینگ مشاعی در پیلوت و سایر مشخصات آپارتمان های 
معمولی منطقه می باشد سه سهم از سیزده سهم آپارتمان مذکور ملکی خوانده مدیون آقای حسن کهتر نیازاد 
بوده و واحد در تصرف و تحت س��کونت مادر نامبرده می باش��د و ارزش س��ه سهم از سیزده سهم مشاع متعلق 
به مدیون به همراه قدرالسهم از متعلقات و انشعابات منصوبه با در نظر گرفتن عوامل مؤثر در ارزیابی از جمله 
موقعیت ملک وضعیت س��اختمان و مشخصات آپارتمان به مبلغ 920/000/000 ریال معادل نود و دو میلیون 
تومان برآورد و ارزیابی گردید سپس به موجب گزارش مأمور اجرا به شماره وارده 30788- 1398/6/12 اعالم 

شده است ملک موردنظر در تصرف همسر مرحوم کهتر نیازاد می باشد.
حدود و مش��خصات ش��ماالً بطول های 3/55 و 1/10 و 5/25 متر دیوار و پنجره و لبه تراس به فضای خیابان 
ش��رقا بط��ول 13/20 متر دیوار و پنجره به فضای کوچه بن بس��ت جنوبا بطول ه��ای 3/73 متر دیوار و پنجره 
بفضای حیاط خلوت و قس��متی از پش��ت بام طبقه همکف اس��ت و بطول 5/55 متر درب و دیوار و پنجره به 
تراس غیرمس��قف غربا در پنج قس��مت اول و پنجم بطول های 4/60 و 5/40 متر دیوار به منزل حسن نژاد دوم 
الی چهارم بطول های 3/35 و 3/20 و 3/35 متر درب و دیوار به سرویس پله با توجه به قطعیت ارزیابی مقدار 
سه سهم از سیزده سهم مشاع ششدانگ پالک ثبتی موصوف در قبال طلب بستانکار به مبلغ 920/000/000 
ریال به مزایده خواهد رسید لذا مزایده مذکور به مبلغ 920/000/000 ریال از طریق مزایده در روز چهارشنبه 
مورخ 1399/5/15 ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل خیابان امام خمینی 28 اداره اجرای ثبت مشهد شعبه 
مهریه اداره اجرای اسناد رسمی مشهد به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد به فروش خواهد رسید و مبلغ 
46/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی و مبلغ 36/800/000 ریال بابت حق مزایده می باشد که حق مزایده 
و نی��م عش��ر عالوه بر مبلغ ارزیابی که طبق تبصره 6 ماده 121 آیین نام��ه اجرا پرداخت بدهی های مالیاتی و 
عوارض ش��هرداری و کلیه بدهی های مربوطه تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن ها معلوم شده یا نشده 
بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز 
مزایده در روز بعد از تعطیل رس��می در س��اعت تعیین شده برگزار می گردد. همچنین شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه 

مزایده الزامی است.م.الف 938  آ:9903820
تاریخ انتشار آگهی: 1399/4/31

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی            برابر رای شماره  139760308001006375   مورخ  1397/12/28 هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای س��ید محمود منجگانی فرزند س��ید احمد  بشماره 
شناسنامه 47 و کد ملی 0652503691  در  ششدانگ یک باب منزل به مساحت 130/75 متر مربع قسمتی 
از پالک 104 � اصلی بخش 2 حوزه ثبت ملک بیرجند خریداری از محل مالکیت سید احمد منجگانی    محرز 
گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9903775
تاریخ انتشار نوبت اول : 31 /1399/04                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 15 /1399/05                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی            برابر رای شماره  139860308001004071   مورخ  1398/10/30  و رای اصالحی شماره 
139960308001001267  مورخ 1399/04/28  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای رجبعلی س��لیمی خراش��اد  فرزند یحیی بشماره شناسنامه 3 صادره از بیرجند در  ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 12394/800 متر مربع قسمتی از پالک 688 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه 
ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت آقای یحیی سلیمی خراشاد   محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903884
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 31 /1399/04                          

علی فضلی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره  139960308001000188   مورخ  99/02/08 و رای اصالحی ش��ماره 
139960308001001268  مورخ 1399/04/28  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای رجبعلی سلیمی خراشاد  فرزند یحیی بشماره شناسنامه 3 صادره از بیرجند و کد ملی 0652774131     در  
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1764/90 متر مربع قسمتی از پالک 688 � اصلی واقع در خراسان 
جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت آقای یحیی س��لیمی خراش��اد   محرز گردیده است . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ-9903885   تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 31 /1399/04                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره  139960308001000147  مورخ  99/02/02 و رای اصالحی ش��ماره 
139960308001001266 مورخ 1399/04/28  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای رجبعلی سلیمی خراشاد  فرزند یحیی بشماره شناسنامه 3 صادره از بیرجند و کد ملی 0652774131     در  
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2843/30 متر مربع قسمتی از پالک 688 � اصلی واقع در خراسان 
جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت آقای یحی سلیمی خراشاد   محرز گردیده است . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ-9903886  تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 31 /1399/04                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

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

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 154- اصلی اراضی طارمی

شش��دانگ یکباب منزل مسکونی از پالک 70 فرعی از 154 اصلی فوق به مساحت 64/75 متر   -1
مربع ابتیاعی آقای محمد اس��ماعیل حقانی از محل مالکیت رس��می شهرداری بجنورد برابر رای شماره 99-1093 

مورخه 1399/04/18- کالسه 92-1271
لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف1686  آ-9903859
تاریخ انتشارنوبت اول1399/04/31

تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/05/15
علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اس��ناد عادی یا 
رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح 

ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 154- اصلی اراضی طارمی

1- ششدانگ یکباب خانه از پالک 66 فرعی از 154 اصلی فوق به مساحت 196/34 متر مربع ابتیاعی 
آقای علی اصغر اصالنی از محل مالکیت رس��می ش��هرداری بجنورد برابر رای شماره 1189-99 مورخه 

1399/04/24- کالسه 98-0193
لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه 
اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره 
ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��یداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف1691  آ-9903859
تاریخ انتشارنوبت اول1399/04/31     تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/05/15

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی اعالن افراز 
بر اساس صورتمجلس شماره 1393 ب 99 مورخ 1399/4/17 وتقشه پیوستی وبر طبق ماد5 آئین نامه 
قانون افراز، رای بر افراز سهمی شرکت آنی پروار به پالک ثبتی 906 فرعی از 139 اصلی واقع در اراضی 
روستای سلمیان آباد بخش چهار همدان صادر گردیده  است . لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی 
اسناد الزم االجراء جهت  اطالع مالکین مشاعی واشخاص ذوی الحقوق آگهی تا با مراجعه به اداره ثبت 
اسناد وامالک بهار ومالحظه نقشه وصورتمجلس افرازی ،چنانچه به نظریه افرازی صادره اعتراضی داشته 

باشند ظزف مدت 10 روز از تاریخ انتشاراین آگهی اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نمایند.
بدیهی است در صورت عدم تسلیم اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت قطعه افرازی به نام مالک فوق 

اقدام خواهد شد .)م الف226( آ-9903893
رئیس اداره ثبت واسناد امالک شهرستان بهار- هادی یونسی عطوف

اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قزوین
مشخصات ابالغ شونده: داود علیزاده های سکاکی – نام پدر: حاجعلی – مهلت حضور3 روز، علت حضور: 
مالحظه نظریه کارشناس واظهارهرمطلبی نفیا یا اثباتا دعوی اصغرعلیزاده های سکاکی به طرفیت علی 
اکبر علی زاده های س��کاکی، صفیه علیزاده های سکاکی، فاطمه علیزاده های سکاکی ومحمد علیزاده 
های سکاکی وعباس علیزاده های سکاکی وداود علیزاده های سکاکی مبنی بردستور فروش ملک مشاع با 
توجه به علت حضورمندرج دراین ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر اینصورت 

مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.آ-9903887
دفتر شعبه دوم اجرای احکام دادگستری شهرستان قزوین

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی 9400334

به موجب پرونده اجرائی کالس��ه فوق خانم مریم یعقوبی س��نگانی فرزند عبداالحد ش��ماره ملی 0740183125 
برابر س��ند ازدواج ش��ماره 14452- 88/05/15 دفتر ازدواج 70 تایباد اجراییه تحت کالسه فوق علیه جمیل فیض 
محم��دی فرزند نورمحمد جهت وصول تعداد نود عدد س��که تم��ام بهار آزادی صادر و پس از اب��الغ اوراق اجرایی 
در مورخه 94/12/3 حس��ب تقاضای بس��تانکار موازی یک س��اعت و نیم مش��اع از مدار ده سهم ششدانگ مزرعه 
و قنات س��وران پالک ثبتی 171- اصلی واقع در بخش 14 مش��هد شهرس��تان تایباد که برابر سند جریانی شماره 
30046- 49/11/27 تنظیمی دفتر 5 اس��ناد رسمی تربت جام بنام نورمحمد فیض محمدی فرزند رمضان بآدرس 
تایباد- روستای سوران انتقال قطعی گردیده )سهم االرث آقای جمیل فیض محمدی ذیل دفتر بازداشتی 97/9/10- 
139705806015000692 بازداش��ت گردیده( بازداش��ت شده که تحدید حدود پالک فوق الذکر بعمل آمده و در 
جریان ثبت می باشد که حدود و مشخصات بشرح صورت مجلس تفکیکی اولیه می باشد- که میزان مالکیت آقای 
نورمحمد فیض محمدی به مقدار یک س��اعت و نیم مش��اع از مدار 10 س��هم به مبلغ 2/005/000/000 ریال و 
س��هم االرث بدهکار به میزان 250/625/000 ریال طبق نظر کارشناس رسمی ارزیابی شده و قطعیت یافته جلسه 
مزایده پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 99/5/19 در اداره ثبت اسناد تایباد از طریق مزایده به فروش 
می رس��د. مزایده از مبلغ ارزیابی فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل 

رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.آ- 9903857
تاریخ انتشار: 99/4/31

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد 
 غالمرضا آقازاده

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

امالک واقع دربخش16 یزد- سانیج و توابع
317 فرعی از24 - اصلی – خانم فاطمه خانی س��انیج نس��بت به شش��دانگ خانه بطور مفروزقسمتی 
از پالک ثبتی برابربه مس��احت 143 مترمربع بموجب رای ش��ماره 139960321006000533 مورخ

1399/03/21 واقع درسانیج تفت خریداری عادی ازمحمدعلی دهقانی سانیج مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.

اعت��راض  وص��ول  مذکوروع��دم  م��دت  انقض��ای  ص��ورت  در  اس��ت  بدیه��ی 
آ-9903201 ش��د.  خواه��د  ص��ادر  مالکی��ت  س��ند  مق��ررات  طب��ق 

تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1399/04/16
تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه 1399/04/31

امیر حسین جعفری ندوشن  
 رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

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

امالک واقع دربخش6 یزد- تفت و توابع
935 فرع��ی از4935 - اصلی – آقای ابوالفضل حس��ن زاده مهدی آبادی نس��بت به شش��دانگ 
خان��ه بطورمفروزقس��متی از پ��الک برابرب��ه مس��احت 226/30 مترمربع بموجب رای ش��ماره 

139960321006000418 مورخ
1399/03/08 واقع درشهرک شهید صدوقی تفت خریداری عادی ازهانیه السادات میر کریم زاده 

وعباسعلی حسن زاده مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

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

خواهد شد.9903202
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1399/04/16

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1399/04/31
امیر حسین جعفری ندوشن 

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت 
 از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم
دادنامه هیئت تشخیص – حکم

دادنامه شماره :21106   تاریخ :1399/04/21
کالسه پرونده :99/40

مرجع رسیدگی :شعبه هیات تشخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم
خواهان:سعید کربالئی حسنی

به نشانی استان قم-خیابان زنبیل آباد 20 متری امام حسین 12متری شهید سفیدآبی ک2 پالک 
1-تلفن 09193593371

خوانده :بازار روز – مرتضی دهقان
به نشانی استان قم – پردیسان خ دهالویه ساختمان صدوق پ30_تلفن:09125532523

خواسته :/حقوق معوقه /عیدی و پاداش /حق بیمه /سایر
گردش کار:

خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر تسلیم اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
قم نموده است که پس از ثبت و سیر مراحل قانونی پرونده در هیئت تشخیص موضوع ماده 157 
قانون کار مطرح گردیده و هیئت به  تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل و پس از  بررسی اوراق و 

محتویات پرونده تنظیمی به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. 
حکم/قرار

در خصوص دادخواست آقای سعید کربالئی حسنی به طرفیت آقای مرتضی دهقان به عنوان مدیر 
بازار روز) شخص حقیقی( به خواسته مطالبات قانونی هیئت ضمن استماع اظهارات خواهان و عدم 
حضور خوانده علی رغم ابالغ دعوتنامه و نهایتاً آگهی دعوت نامه در روزنامه قدس مستنداً به ماده 
48 آیین دادرسی کار و بررسی اسناد و مدارک منضم در پرونده مخصوصاً گزارش مأمور تحقیق 
به شماره ثبت 3748 مورخ99/3/25ضمن احراز رابطه کارگری و کارفرمایی به استناد مواد 2 و 3 
قانون کار از تاریخ 96/9/1 لغایت 99/12/15بر مبنای حداقل دس��تمزد قانونی مکلف به پرداخت 

مبلغ ذیل در وجه خواهان می نماید.
1-مبلغ37/797/580ریال بابت حق السعی مدت کارکرد مستندا به ماده 41 قانون کار

2-مبلغ2/712/290ریال بابت سنوات مدت کارکرد مستندا به ماده 41 قانون کار
3-مبلغ 5/424/580ریال بابت عیدی مستندا به مصوبه مورخ 70/12/6مجلس شورای اسالمی

جمعاً بمبلغ 45/934/450 چهل و پنج  میلیون و نهصدوسی و چهار هزار و چهارصدو پنجاه هزار ریال( 
سایر موارد مورد ادعا به دلیل فقد مدارک مردود اعالم می گردد. 

ضمناً کارفرما مستند به ماده 148 قانون کار مکلف به واریز حق بیمه معوق خواهان در بازه زمانی 
احراز گردیده در وجه  سازمان تامین اجتماعی می گردد. 

این حکم به اتفاق آراء اتخاذ گردید. 
این رأی به اس��تناد ماده 159 قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 
هیئت حل اختالف می باش��د و در صورت عدم اعتراض هر یک از طرفین و قطعی و الزم االجرا 
شدن آن به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 
سه ماه از تاریخ ابالغ برای اشخاص داخل کشور ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ برای افراد مقیم خارج 

از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.آ-9903908
مجید مهدیزاده  نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

نماینده کارگران - نماینده مدیران صنایع
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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 ارحم الراحمین

با بستری شدن ملک سلمان، سفر الکاظمی به عربستان لغو شد

مرض نابهنگام پادشاه پیر
  جهان  خبرگزاری دولتی عربســتان سعودی از بستری 
شدن ملک سلمان، پادشاه 84ساله این کشور در بیمارستان 
خبر داد. دیوان سلطنتی عربستان سعودی روز دوشنبه در 
بیانیه ای اعالم کرد: »خادم الحرمین الشــریفین، سلمان بن 
عبدالعزیز آل سعود... دوشنبه ۲۹ ذی القعده ۱44۱ مصادف 
با ۲۰ جوالی ۲۰۲۰ برای انجام شماری از معاینات به دلیل 
التهاب در کیسه صفرا، به بیمارستان تخصصی ملک فیصل 

ریاض منتقل شد«.
رسانه های ســعودی جزئیات دیگری در این خصوص ارائه 
نداده اند. این اتفاق در آســتانه سفر نخست وزیر عراق به این 
کشــور رخ داد. دفتر اطالع رسانی نخست وزیر عراق هم روز 
گذشته با صدور بیانیه ای اعالم کرد سفر نخست وزیر عراق به 

ریاض به دلیل وخامت حال پادشاه عربستان به تأخیر افتاد.
در ایــن بیانیه آمده اســت: با وجود زمــان از پیش تعیین 
شــده برای سفر نخست وزیر به ریاض، قرار شد این سفر به 
نزدیک ترین زمان ممکن که مورد توافق دو طرف باشــد به 

تعویق بیفتد.
فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر امور خارجه عربستان نیز روز 
گذشته اعالم کرد سفر برنامه ریزی شده مصطفی الکاظمی به 
ریاض تا زمان ترخیص پادشــاه این کشور از بیمارستان به 

تعویق افتاد. وزیر امور خارجه عربستان تصریح کرد کشورش 
از مصطفی الکاظمی به خاطر انتخاب ســفر به عربستان به 
عنوان نخســتین کشــور پس از تصدی این پست تشکر و 

قدردانی می کند.
با وجود این، نخستین سفر الکاظمی به ایران خواهد بود. او 

قرار است امروز وارد کشورمان شود.
ملک ســلمان اگرچه از سال ۲۰۱۵ قدرت را در بزرگ ترین 
کشور صادرکننده نفت جهان در اختیار دارد، اما در سال های 
اخیر به دلیل کهولت سن، بیشتر اختیارات خود را برای اداره 

کشور به پسرش محمد بن سلمان واگذار کرده است.
محمد بن سلمان، شاهزاده ۳4 ساله که پرونده های متعددی 
از جمله تجاوز به یمن، تحریم اقتصادی قطر و افزایش فشار 
علیه ایران را اداره می کند، پس از درگذشت پدر، نخستین 

پادشاه این کشور از نسل سوم آل سعود به شمار می آید.
از زمان تأســیس عربســتان ســعودی و پس از فوت ملک 
عبدالعزیز تا کنون، پســران او به ترتیب بر تخت پادشاهی 
تکیه زده اند. اما محمد بن ســلمان، پســر ملک سلمان که 
اکنون ولیعهد این کشور است، در صورت جانشینی به جای 
پدر، تغییر نســل در خاندان پادشاهی عربستان سعودی را 

کلید خواهد زد.

القدس العربی: رئیس اداره اجرایی در بیروت 
با صــدور حکمی، اموال رئیس بانک مرکزی 

لبنان را به طور موقت توقیف کرد.
فوربس: توافق ۲۵ســاله ایــران و چین، به 
معنای خروج بیش از پیش آمریکا از منطقه 
غرب آسیا و سقوط بیشتر جایگاه این کشور 

در جهان است.
وفا: منابع خبــری از ورود وزیر خارجه مصر 
به مقر تشکیالت خودگردان فلسطین برای 

دیدار با رئیس این تشکیالت خبر دادند.

 آثار مخرب آتش سوزی ناو ©
بر نیروی دریایی  آمریکا

سی  ان ان: آتش سوزی گسترده در ناو جنگی 
یک میلیارد دالری آمریکا ســرانجام پس از 
چهار روز خاموش شــد، امــا آثار آن ممکن 
اســت ســال ها در ناوگان پاسیفیک آمریکا 
احســاس شــود. مقام های نیروهای دریایی 
آمریکا گفته اند حرارت آتــش در ناو بونهام 
ریچارد بــه هزار و ۲۰۰ درجــه باالی صفر 
رســید و آلومینیوم و سیم کشی آن را ذوب 
کرده است.  خســارت دقیق هنوز مشخص 
نیست و مهندسان برای برآورد دقیق خسارت 
نیاز دارند  پس از سرد شدن کشتی وارد آن 
شوند. اما در هر صورت، آثار بلندمدت آن مهم 
هستند. ناو بونهام ریچارد برای جنگنده های 
جدید و پیشــرفته »F۳۵Bs« آمریکا توسعه 
یافته و به  روز شده بود. این ناو یکی از چهار 
کشــتی ناوگان نیروی دریایی آمریکا بود که 
قابلیت حمل جنگنده های اف۳۵ را داشت و 

غیبت آن احساس خواهد شد.
»جان کایربای« دریادار سابق نیروهای دریایی 
آمریکا و تحلیلگر هم به سی ان ان گفته است: 
»همزمان که تنش با چین در دریای جنوبی 
چین و همچنین کره شمالی افزایش می یابد، 
از دســت دادن این کشتی و توانایی های آن، 
کار را بــرای نیروی دریایی برای تأمین تمام 
نیازمندی های رزمی با مشکل مواجه خواهد 

کرد«.
هرچند علت انفجار در ناو بونهام ریچارد هنوز 
مشخص نیست اما از دست دادن آن خدشه 
بیشتری به اعتبار نیروهای دریایی آمریکا وارد 

خواهد کرد.
»تیموتی هیث« کارشناس ارشد امور دفاعی 
در »راند کرپ« هم به ســی ان ان گفته است: 
»فاجعه بونهام ریچارد به نوبه خود مایه تأسف 
بود، اما این اتفاق پس از چندین اشتباه نیروی 
ـ پاسیفیک رخ  دریایی آمریکا در منطقه هندـ 
داد. با پیام های متناقض و ســرگردان آمریکا 
در سطح ملی درباره اتحاد، این اشکاالت در 
نیروهای دریایی حتی بیشتر به اعتبار آمریکا 

ضربه خواهد زد«.
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23/4700/21 3/494/24

19/4620/17
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20/0620/37

 حجت تمامی نیکی با آمریکایی ها
 بایدن بیاید دوباره برجام 

را زنده می کند!
یورونیوز:  سفیر پیشین آمریکا در سازمان 
ملل معتقد است اگر بایدن رئیس جمهور 
آمریکا شــود بار دیگر به توافق هسته ای 
بــا ایــران می پیونــدد. نیکــی هیلی که 
جمهوری خواه«  یهودیان  »ائتالف  میهمان 
آمریکا بــود، از اقدام های دونالد ترامپ از 
جمله انتقال ســفارت آمریکا از تل آویو به 
بیت المقدس و خروج از توافق هســته ای 
ایران دفاع و تأکید کــرد:  در حال حاضر 
چیــن اصلی ترین تهدید آمریکاســت اما 
باراک اوباما و معاون پیشــین او جو بایدن 
به این واقعیت که »چین مدت هاست یک 
مأموریت اســتراتژیک در قبال کشــور ما 

دارد« نگاه ساده انگارانه ای دارند.

تفرقه در اتحادیه چشم آبی ها©
اجالس ســه روزه ســران اتحادیه اروپا درباره ایجاد صندوق بازیابی اقتصادی به 
نتیجه نرسید و برخی اخبار غیررسمی از ترک جلسه توسط سران برخی کشورها 
حکایت دارد. آنچه تا کنون مشخص است، صدمه جدی شیوع کرونا به کشورهای 
اروپایی به ویژه جنوبی هاســت. کشورهای جنوب پیش از این در قرض و ریاضت 
اقتصادی دســت و پا می زدند. پس از کرونا، این کشــورها مانند اسپانیا و ایتالیا 
بیش از دیگران قرنطینه را ســفت و ســخت گرفتند و قاعدتاً هر چه قرنطینه 
شدیدتر باشــد، هزینه اقتصادی باالتری را هم به همراه دارد. حال، کشورهایی 
مانند هلند، دانمارک، سوئد و... بر این عقیده اند که اگر قرار باشد 7۵۰میلیارد یورو 
به کشورهای صدمه دیده کمک کنیم، آن ها ریاضت اقتصادی را رها خواهند کرد. 
مســئله این است که برای عمده کشورهای کوچک در اتحادیه، خودکشی برای 
حفظ اتحادیه معنی ندارد، اما در سمت مقابل، برای آلمان و فرانسه بسیار ضروری 
است. این دو کشور با چنگ و دندان هم که شده قصد حفظ اتحادیه را دارند و 
این جدیت پس از خروج بریتانیا تشدید هم شده است؛ به ویژه که آمریکا اکنون 
مانند گذشــته از اروپا حمایت نمی کند و متقاباًل اروپایی ها هم دیگر نمی توانند 
اعتمادی به آمریکایی ها داشــته باشند. از طرفی هم نگرانی  از جانب روسیه باال 
رفته است. بنابراین از نظر امنیتی هم برایشان ضروری است که اتحادیه یکپارچه 
بماند. آلمان و فرانسه در شرایط کنونی تأکید دارند کمک های اقتصادی بیشتر 
به صورت بالعوض صورت گیرد اما کشورهای کوچک تر، وام درازمدت را هم مد 

نظر دارند.
اختالف های بسیاری درون اتحادیه وجود دارد. شرق اتحادیه به دنبال همکاری 
گســترده با چین است، اما غربی ها ضمن تداوم همکاری با این کشور، به دنبال 
عدم تسلط چین بر اتحادیه هســتند. در حوزه کیفیت روابط با آمریکا هم این 
اختالف نظر وجود دارد. این اختالف نظر در اجالس ســه روزه را هم البته باید 
در ســطح خودش دید. این تنش ها سبب انشــقاق اتحادیه نخواهد شد و البته 
نمی توان آن را هم نادیده گرفت. مسئله این است که خروج انگلیس از اتحادیه، 
بعضی کشــورها را برای خروج تحریک می کند. همین است که برخی کشورها 
می گویند نباید مثل گذشته برای باقی ماندن اتحادیه خودکشی کنیم. کشوری 
مانند لهســتان که در همسایگی روســیه قرار دارد، پیشرفته ترین سالح ها را از 
آمریکا می خرد. این کشور به خوبی می داند در صورت بروز اتفاقی شبیه اوکراین 
در این کشور، نمی تواند تنها به اتحادیه تکیه کرده و نیاز به قدرتی فراتر دارد. قباًل 
کشورهایی نظیر یونان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و... کمک های قابل توجهی دریافت 

کردند، اما سیاست های ریاضتی را رعایت نکردند. 
در مجمــوع، اختالف ها بین ســران اتحادیه اروپا در نهایت حل خواهد شــد و 
کشورهای بزرگ تر، اجازه فروپاشی اقتصاد کشورهای کوچک تر را نخواهند داد. 
بعضی از کشورها اقتصادشان تا ۲۱درصد کوچک و بیکاری چند میلیونی ایجاد 
شده و چشم انداز امیدوارکننده ای هم دیده نمی شود. اگر به آن ها کمکی نشود، 
اقتصادشــان فرو می پاشد که به معنای فروپاشــی کل اتحادیه و از دست دادن 
ســرمایه  های کشورهای بزرگ تر است. در شــرایط کنونی، ویروس کرونا از یک 
طرف، تعرفه های آمریکایی و رکود اقتصادی هم از طرف دیگر آن ها را محاصره 
کرده است. بنابراین حل این مسئله برای پایداری اتحادیه کاماًل ضروری است و 

حل هم خواهند کرد.

  نمابر تحریریه:     ۳76۱۰۰87 -۳7684۰۰4  )۰۵۱(
)۰۵۱(   امور مشترکین:                 ۳76۱8۰44-۵ 
  روزنامه گویا:                       ۳76۵۱888   )۰۵۱(
  روابط عمومی:                    ۳766۲۵87   )۰۵۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳76۱۰۰86   )۰۵۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳7۰88   )۰۵۱(
)۰۵۱(   ۳76۲8۲۰۵                                             
                                      فاکس: ۳76۱۰۰8۵  )۰۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵77- ۹۱7۳۵  
  تلفن:                           )۹ خط(  ۳768۵۰۱۱ )۰۵۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                      6۱8۲   و   66۹۳7۹۱۹ )۰۲۱(
 نمابر:                                     66۹۳8۰۱۳  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

شروع انتخابات با جلیقه ضد گلوله!شروع انتخابات با جلیقه ضد گلوله!
کانیه وست، رپر سیاه پوست آمریکایی اولین گردهمایی انتخاباتی خود را برگزار 
کرد. او در این گردهمایی بدون میکروفن سخنرانی کرد و با جلیقه ضد گلوله روی 
سن رفت. وست پیش از این از ادامه کارزار انتخاباتی اش انصراف داده بود، اما گویا 
از انصرافش منصرف شده است. تاکنون ایالن ماسک )مدیر کارخانجات تسال( و 
کیم کارداشــیان )سلبریتی سیاه پوست آمریکایی و همسر وست( از او حمایت 
کرده اند. کانیه وســت و کارداشیان پیش از این، بارها از ترامپ حمایت کرده اند. 
برخی معتقدند ورود کانیه وست به معنای خروج آرای سیاه پوستان از سبد بایدن 
است و به همین دلیل گفته می شود وست در زمین ترامپ بازی می کند. از این ها 
گذشته، وست همین االن حضور در انتخابات چند ایالت را از دست داده و بسیاری 

معتقدند هدف او واقعاً ریاست جمهوری نیست.

 گروه های فلسطینی علیه باسیل مرگ مشکوک پس از آزادی بازی با کارت یونیفل
نقشه سفیر آمریکا برای 
اخالل در حوزه حزب اهلل

یک افشاگر دیگر سعودی 
دار فانی را وداع گفت!

ما به بازگشت به فلسطین 
پایبندیم

جهان: در ادامه اقدام های مداخله جویانه 
ســفیر آمریکا در لبنان، النشــره نوشت: 
سفیر آمریکا در لبنان با نیروهای یونیفل 
در این کشــور دیدار کرده اســت. اشاره 
ضمنی ســفیر آمریکا به این اســت که 
یونیفل نمی تواند اختیارات خود را اجرایی 
کند در حالی که حزب اهلل خود را مسلح 
به سالح کرده و عملیات خود را گسترش 
می دهد. سفیر آمریکا پس از این دیدار در 
گزارشی برای واشنگتن بر امکان تمدید 
مأموریت این نیروها و نیز افزایش شــمار 
آن ها برای انجام مأموریت های بیشتر به 
ویژه استقرار آن ها در منطقه زیر پوشش 

حزب اهلل تأکید کرده است.

ایسنا: منابع از مرگ نویسنده عربستانی 
بر اثر کرونا پس از خروجش از زندان خبر 
دادند. مقام های عربستان صالح الشیحی، 
نویسنده عربستانی را در سال ۲۰۱8 پس 
از حضور در برنامه شبکه روتانا و افشای 
فساد در دفتر پادشاهی بازداشت کردند. 
وی که ماه می آزاد شــد از آن زمان در 
وضعیت جســمانی وخیمی قرار داشت. 
حســاب کاربری »بازداشــت شــدگان 
عقیدتی« مسئوالن عربستانی را مسئول 
مرگ وی دانست و تأکید کرد: مقام ها او 
را آزاد کردند تا از زیر بار مســئولیت آزار 
و اذیت روانی وی حین بازداشــت شانه 

خالی کنند.

ایســنا: ائتالف گروه های فلسطینی در 
لبنان با صدور بیانیــه ای اظهارات رئیس 
جریان آزاد ملی لبنان را که مدعی شــده 
بود حضور آوارگان فلسطینی تحقق اصل 
بی طرفی لبنان را تحت تأثیر قرار می دهد، 
محکوم کردند. جبران باســیل گفته بود: 
اصل بی طرفی لبنان می تواند به موفقیت 
بینجامد مشــروط بر اینکه کشــورهای 
همسایه آن را به رســمیت شناخته و با 
خارج کردن »عناصــر خارجی تنش زا« از 
لبنان، ایــن بی طرفی را رعایت کنند. وی 
بدون بیان جزئیات بیشتر افزود: از جمله 
عناصر خارجی تنش زا، آوارگان فلسطینی 

حاضر در لبنان هستند.

یادداشت
 عبدالرضا فرجی راد
کارشناس مسائل اروپا

بدون تیتر

چهره

خبر کوتاه

رصد

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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 دیلی میل   معترضان در سیاتل بار دیگر با پلیس این 
شهر درگیر شــده و در نتیجه این اعتراض ها ۱۲ افسر 
پلیس زخمی شدند. همچنین درگیری های مسلحانه ای 
نیز در چند شــهر آمریــکا رخ داد. یک حوزه پلیس در 
سیاتل که برای چندین هفته از سوی معترضان اشغال 
شــده بود به آتش کشیده شد و در نتیجه آن ۱۲ افسر 
پلیس روانه بیمارستان شدند. پس از آنکه یک اعتراض 
صلح آمیز با درخواســت انحالل اداره فدرال مهاجرت و 
گمرک به تنش کشیده شد، معترضان به سوی افسران 
پلیس چوب، ســنگ و مــواد منفجره پرتــاب کردند. 
همچنین درگیری های مسلحانه در سایر شهرهای آمریکا 
بار دیگر روزهای شــنبه و یکشنبه به اوج رسید و فقط 
در شــیکاگو هفت تن به ضرب گلوله کشــته و ۵۳ تن 
دیگر نیز زخمی شدند. در واشنگتن دی.سی نیز یک تن 
کشته و هشت تن دیگر زخمی شدند؛ در نیویورک یک 
تن به ضرب گلوله جــان باخت و ۱۰ تن دیگر مجروح 
شــدند. صفحه توییتر پلیس سیاتل هم تصاویری از به 

آتش کشیده شدن یک حوزه عملیاتی پلیس و همچنین 
تخریب مغازه ها در منطقه منتشــر کرد. از زمان کشته 
شدن جورج فلوید، سیاه پوست آمریکایی به دست افسر 
پلیس سفیدپوست این کشور، سیاتل صحنه اعتراض های 
گسترده بوده و معترضان خواستار اصالحات در ساختار 

پلیس و عدالت نژادی شده اند.
روزنامه محلی ســیاتل تایمز هم در گزارشــی نوشت: 
معترضان خواســتار کاهش بودجــه اداره پلیس تا ۵۰ 

درصد هستند.

خبر

یک مرکز پلیس در سیاتل به آتش کشیده شد
تبادل آتش موقت در چند شهر آمریکا

 جهان  عبدالمعیــن غانم، مدیر گارد ســاحلی 
و امنیتی بندر ســقطری اعالم کرد نیروهای او به 
دلیل بازداشت های گسترده از سوی نیروهای گروه 
موســوم به »المجلس االنتقالی الجنوبی«)شــورای 
انتقالی جنوب( تحت حمایت امــارات از این بندر 

عقب نشینی کردند.
وی نیروهای سعودی مستقر در این منطقه را مسئول 
نقض قوانین و حوادث پیش آمده در بندر ســقطری 
دانست. یک مســئول دولت هادی نیز گفت: شورای 
انتقالی از زمان سیطره بر شهر حدیبو مرکز سقطری 
در روز ۱۹ ژوئن گذشته، با تمام قدرت برای سیطره بر 
بندر سقطری و دخالت در امور ادارات مدنی، نظامی و 

امنیتی وابسته به دولت تالش می کند.
وی که خواســت نامش فاش نشــود، تصریح کرد: 
»شــبه نظامیان شــورای انتقالی« چند بار مدیر گارد 
ساحلی و امنیتی بندر سقطری را بازداشت کردند تا 
با اعمال فشار، او را به تحویل منصب خود به نیروهای 
شورای انتقالی وادار کنند اما موفق به این کار نشده اند.

خبر

عقب نشینی »هادی« از سقطری
  به دلیل بازداشت های مکرر اتفاق افتاد

 روسیا الیوم  روسیه نظارت بر شرکت های خارجی شاغل 
در این کشور را بیشتر می کند. در همین زمینه دادستان کل 
روسیه روز گذشته با صدور حکمی هفت سازمان خارجی 
غیردولتی شامل 6 سازمان آمریکایی و یک نهاد انگلیسی 
را عنصر نامطلوب اعالم کرد و فعالیت آن ها در خاک این 

کشور را غیرقابل قبول دانست. 
دادستان کل روسیه روز گذشته با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرد در نتیجه بررسی اطالعات موجود، تصمیم گرفته 
فعالیت هفت سازمان خارجی غیردولتی در این کشور 

را »نامطلوب« بداند.
دادستان کل روسیه درباره علل اتخاذ چنین تصمیمی، 
تأکید کرد: فعالیت های این سازمان ها به منزله تهدیدی 

برای امنیت روسیه هستند.
بیشتر این سازمان ها به جنبش مذهبی فالون گونگ یا 
فالون دافا مرتبط هســتند که دهه ۹۰ قرن گذشته در 
چین ایجاد شد و بر مؤلفه های ورزشی سنتی چین چی 
کونگ، بودایی، تائوئیسم، کنفوسیسیسم و مذهب ملی 

چین متکی است.

خبر

هفت عنصر نامطلوب
روسیه نظارت بر شرکت های خارجی را بیشتر می کند

اسماعیل هنیه:
مبارزه مسلحانه جزو ©

اولویت های مقاومت است
دفتر  رئیس  تسنیم: 
حمــاس  سیاســی 
تأکیــد کــرد: گزینه 
مبــارزه  و  مقاومــت 
همچنان  مســلحانه 

جزو اولویت ها و گزینه های راهبردی حماس 
اســت. اســماعیل هنیه همچنین از ارائه 
پیشنهادهایی برای برگزاری یک کنگره ملی 
مشترک با حضور او و محمود عباس، رئیس 
تشکیالت خودگردان فلسطین خبر داد. او 
افزود: برای نخستین بار در ۱۰ سال گذشته 
دیدارهایی بین رهبران دو جنبش انجام شده 
و حماس از هر طرح و راهکاری برای نزدیک 
کردن مواضــع و نقطه نظــرات گروه های 
فلسطینی به یکدیگر استقبال می کند. هنیه 
همچنین بار دیگر بر ضرورت توقف هرگونه 
همکاری امنیتی تشــکیالت خودگردان با 

رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

گواهینامه تسلیم اظهار نامه 
مالیات بر ارث

واحد مالیات��ی 632232 و رییس گروه مالیاتی 
کد 6322  شهرس��تان قزوین به ش��ماره 3014 
وکالسه پرونده848   گواهی مینمایم  که آقای 
ارس��الن محمد بیگی به شماره شناسنامه  100 
ص��ادره از قزوی��ن ،اظهار نامه مالی��ات بر ارث 
) موضوع ماده 26 ( تسلیم وخود را نماینده وارث 
آقای عطا ء محمد بیگی به شماره شناسنامه 72 
صادره از قزوین که در سال 1318 درشهرستان 
قزوی��ن ف��وت ش��ده معرف��ی نم��وده اس��ت. 
صورت ریز ماترک ابراض��ی دراظهارنامه باالی

 سی میلیون ریال می باشد.
کارشناس امور مالیاتی قزوین

99
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6

س�ازمان فنی و نگه�داری ح�رم مطهر رض�وی در نظر 
دارد تهی�ه و تحویل چهار عدد اینورتر دانفوس و کارت 
Modbus اینورتر دانفوس را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

 ل�ذا متقاضی�ان م�ی توانند تا پای�ان وق�ت اداری روز ش�نبه مورخ 
1399/4/21 ضم�ن مراجع�ه ب�ه س�ایت اینترنت�ی اس�تعالم ه�ا و 
 http://sem.aqr- harimeharam.org آدرس   ب�ه  مناقص�ات 
)تلف�ن 31305243-051(  نس�بت ب�ه دریافت اس�ناد مناقص�ه اقدام 

نمایند.

آگهی مناقصه 

/ع
00
00
00
0

مبلغ برآوردموضوع مناقصهمناقصه شماره
 به ریال

شماره فراخوان
سامانه ستاد

10،574،749،3282099003374000017انجام خدمات بهسازی مسیل واقع در محله شهرک تالش99/7
12،764،011،2792099003374000018انجام خدمات بهسازی و آسفالت معابر واقع در محله شهرک تالش99/8

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده

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

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه های عمومی همراه با ارزیابی کیفی )فشرده( ذیل را از طریق سامانه تدارکات 
الكترونیكی 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 
الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امكان پذیر نخواهد بود.
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صهیونیست ها حتی تحمل یک کلیپ را ندارند
پهپاد دزدی از گروه سرود!©

فارس: نظامیان رژیم صهیونیستی یک پهپاد 
لبنانــی را که در حــال تصویربرداری از یک 
گروه موسیقی به مناسبت سالگرد پیروزی در 
جنگ ۳۳ روزه در مرز لبنان بود، دزدیدند. در 
حالی که خواننده »حســن حرب« به همراه 
تیم خود در حال خواندن سرود جدیدی در 
مجاورت دیوار حائل میان لبنان و فلسطین و 
تعدادی از مردم نیز برای مشاهده جمع شده 
بودند، نظامیان رژیم صهیونیستی این پهپاد 
از نوع »DJI« را که بــرای تصویربرداری این 
کلیپ استفاده می شد در طرف مقابل به زمین 

نشاندند و دیگر پس ندادند.
جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی بر لبنان از 
۱۲ ژوئیه تــا ۱4 اوت ۲۰۰6 )۲۱ تیر تا ۲۳ 
مرداد ۱۳8۵( طول کشــید و تل آویو ناچار 
شــد با قبول ناکامی، قطعنامه سازمان ملل 

را بپذیرد.
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