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یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

»احداث خط لوله گاز در ســال 90 به طول هزار و 100 کیلومتر کلید خورد که 
قرار بود 110 میلیون مترمکعب گاز را از عسلویه، در مسیر استان های فارس، یزد 
و اصفهان، درنهایت به سمنان برساند. پس از ریاست حسن روحانی مسیر لوله از 
فــارس به کرمان تغییر کرد، 400 کیلومتر به طول خط و 2 میلیارد دالر هزینه 

اضافی حاصل این تغییر بود«. این خبر و...

 شهر من یا کشور من؟ 
مسئله این است!

خیابان های تل آویو زیر پای معترضان صهیونیستی 

خشونت، نارضایتی و 60 بازداشتی

 جامعه   »دنبال »رمدسیویر« و »فاویپیراویر« 
در ناصر خسرو نگرد، پیدا نمی کنی. تنها 
به  مراجعه  داروها  این  به  دسترسی  راه 
بیمارستان مسیح دانشوری است«؛ این ها 

که  جایی  ناصرخسرو؛  در  دارو  دالالن  را 
داروهای  فروش  به محل  پیش  از سال ها 
شده،  معروف  تهران  در  قاچاق  و  کمیاب 
می گویند. افرادی که آزادانه و بدون هیچ 

هراسی راسته این خیابان را به محل فروش 
غیر رسمی داروهای کمیاب تبدیل کرده اند 
و از این طریق سودجویی می کنند. صبح 
روز چهارشنبه اول مرداد، یعنی چند روز 

پس از آنکه سعید نمکی، وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی نسبت به قاچاق و 
جعل برخی فراورده های دارویی برای درمان 

بیماران مبتال به...

 ............ صفحه 8

کاهش قیمت ارز وطال 
ادامه دارد

چشم انداز 
کاهشی 
بازار طال

در گفت وگویی کوتاه با شماری 
از فراشان حریم رضوی  

جاروکشان 
کوی تو هستیم 

تا ابد ...

 مسئوالن از چگونگی دسترسی مردم به داروهای درمان کرونا می گویند 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 6 ............ صفحه 3

 

نقض امنیت درحرم امن الهی
 معارف  این روزها یادآور یکی از بزرگ ترین جنایت های بررسی قداست سرزمین وحی به بهانه سالروز حج خونین 1366

آل سعود در تاریخ معاصر اســت. حج خونین مکه یادآور 
فاجعــه ای هولناک اســت که همزمان با مراســم برائت 
از مشــرکین و در جوار حرم امــن الهی روی داد و حمله 

نیروهای امنیتی به شــرکت کنندگان در مراسم موجب 
شهادت و مجروح شدن حدود 400 تن از حجاج و زائران 
بی گناه و مظلوم بیت اهلل الحرام از ایران و دیگر کشورها شد. 

 ............ صفحه 5آ ن ها در سرزمینی...

 ............ صفحه 7

10 4 7
سردار آزمون در گفت وگو با قدس: دکتر پارسانیا در نشست »چرایی دانش اجتماعی مسلمین«: معاون وزیر بهداشت:

:jامام رضا
هر كه در مجلسى 
بنشيند كه در آن 
ياد ما )اهل بيت( 

زنده مى شود، 
قلبش در روزى 

كه قلب ها 
مى ميرند، نمى ميرد. 

وسائل الشيعه
ج ۴۴، ص ۲۷۸ 
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 آقای گلی لیگ روسیه 
برایم بی اهمیت بود

دانش اجتماعی مسلمین 
نوعی ایده پردازی دینی است

 برای ساخت واکسن کرونا
18 تا 24 ماه زمان الزم است 
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آگهی مناقصه 
 سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار
برای فرصتهای سرمایه گذاری 

شهرداری تربت جام
 شرح در صفحه 4

,ع
99
04
03
7 شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی در نظر دارد به استناد شیوه نامه اجرایی فعالیتهای گردشگری و تفریحی در منابع 

و تاسیسات آبی وسایر قوانین وآیین نامه های مرتبط نسبت به شناسایی سرمایه گذاران ذیصالح اقدام نماید.
بدین منظور از کلیه اش�خاص حقیقی و حقوقی متقاضی دعوت می ش�ود حداکثر تا پایان وقت اداری روز ش�نبه 99/5/13  اس�ناد و 

م�دارک فراخوان را از طریق مراجعه به س�ایت اینترنتی  این ش�رکت ب�ه آدرس http://wnkh.ir و یا مراجعه حضوری ب�ه آدرس : بجنورد –بلوار 
اس�تقالل – ش�رکت آب منطقه ای خراسان ش�مالی مدیریت قراردادها دریافت نمایند.آخرین مهلت تحویل اس�ناد تکمیل شده سرمایه گذاران به 

مدیریت قراردادها پایان وقت اداری روز چهارشنبه 99/5/29 به آدرس یاد شده می باشد.
شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر:058-32261303-32263286

جزئیات طرح نام طرح ردیف

بهره برداری از امکانات اقامتی و تأسیسات خدماتی موجود - وجود زیرساختهای مناسب جهت ایجاد و توسعه 
سایر فعالیتهای گردشگری )ورزشی و تفریحات آبی( طرح گردشگری سد شیرین دره 1

بهره برداری از امکانات اقامتی و تأسیسات خدماتی موجود - وجود زیرساختهای مناسب جهت ایجاد و توسعه 
سایر فعالیتهای گردشگری )ورزشی و تفریحات آبی( طرح گردشگری سد غالمان 2

وجود زیرساختهای مناسب جهت ایجاد و توسعه فعالیتهای گردشگری )ورزشی و تفریحات آبی و هوایی( طرح گردشگری سد گلول 3
بهره برداری از امکانات اقامتی و تأسیسات خدماتی موجود - وجود زیرساختهای مناسب جهت ایجاد و توسعه 

سایر فعالیتهای گردشگری )ورزشی و تفریحات آبی( طرح گردشگری سد بارزو 4

وجود زیرساختهای مناسب جهت ایجاد و توسعه فعالیتهای گردشگری )ورزشی و تفریحات آبی( طرح گردشگری سد چری 5
بهره برداری از امکانات اقامتی و تأسیسات خدماتی موجود - وجود زیرساختهای مناسب جهت ایجاد و توسعه 

سایر فعالیتهای گردشگری )ورزشی و تفریحات آبی( طرح گردشگری سد قزلداش 6

وجود زیرساختهای مناسب جهت ایجاد و توسعه فعالیتهای گردشگری طرح گردشگری سد شورک 7

بهره برداری و ایجاد سایت اقامتی و تأسیسات خدماتی ، کمپ های طبیعت گردی
طرح گردشگری بند انحرافی 

شیروان 8
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آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار-نوبت اول

شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
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SZ/99/622/آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره م ع
انجام خدمات مورد نیاز پشتیبانی امور اداری ، انبار کاالها،

 تنظیفات آبدارخانه ها و حمل و دفن زباله در منطقه عملیاتی پاریسان 
 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت بهره  برداری نفت و گاز
 زاگرس جنوبی)سهامی خا ص(

شماره مجوز 
1399،2137
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99
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84
9

شرکتی در نظر دارد کارگاه صنعتی خود را به متراژ 1780 متر زمین دو ممر دارای 
500 مت�ر س�الن نیمه صنعت�ی ، 100 متر س�اختمان اداری و س�رایداری – جرثقیل 
سقفی 3 تا 5 تن – برق 3 فاز 160 آمپر – دو خط تلفن  - اشتراک آب و گاز با استعداد 
احداث 150 متر تجاری و اداری در حاشیه بزرگراه و واحد مسکونی در ممر پشت 
را از طری�ق مزای�ده ب�ه باالترین قیمت ب�ه فروش رس�اند . متقاضیان م�ی توانند 
جهت کس�ب اطالعات بیش�تر و پیشنهاد قیمت با ش�ماره تلفن های 09155171878 

و 09151158614 تماس حاصل نمائید .
قیمت پایه ملک :37.000.000.000 ریال 

آدرس ملک : بزرگراه آس�یایی مش�هد قوچان – کیلومتر 15- بعد از نیروگاه طوس 
-سمت راست جاده )چهار فصل ( قطعه سوم 

آگهی مزایده فروش ملک 

  شرکت بهره  برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به 
مرکزیت ش��یراز در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را 
مطابق با مش��خصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه 

عمومی یک مرحله ای )همراه با انجام ارزیابی کیفی( واگذار نماید.
1- موض��وع مناقصه: انجام خدمات مورد نیاز پش��تیبانی ام��ور اداری ، انبار 
کاالها، تنظیفات آبدارخانه ها و حمل و دفن زباله در منطقه عملیاتی پاریسان 

SZ/99/622/2- شماره مناقصه: م ع
3- نوع مناقصه:  عمومی یک مرحله ای

4- مدت انجام کار: یکسال شمسی 
5- تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار: به مبل��غ 4/860/000/000 )چهار 
میلیارد وهش��تصد و ش��صت میلیون ( ریال که باید به یکی از دو صورت 
زیر ارائه گردد و همچنین در صورت برنده شدن قادر به ارائه ضمانتنامه 

انجام تعهدات به میزان 10 درصد بار مالی سالیانه پیمان باشد.
الف(- ارائه رس��ید وجه صادره از سوی حسابداری کارفرما مبنی بر واریز 

مبلغ فوق الذکر
ب(- ارائ��ه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که 
ابت��دا برای م��دت )90 روز( معتبر بوده و پس از آن نی��ز با اعالم کارفرما 

برای مدت )30 روز( دیگر قابل تمدید باشد.
6- محل اجرا: منطقه عملیاتی پارسیان

7-مهلت دریافت اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی : حداکثر تا 5 روز پس از 
انتشار آگهی نوبت دوم .

8-مهلت تس��لیم )بارگذاری( اسناد استعالم ارزیابی کیفی : حداکثر 14 روز 
پس از آخرین مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی .

9- آدرس : ش��یراز- خیاب��ان کریمخان زند- روب��روی خیابان خیام- نبش 
کوچه 42- ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی- 
تلفن تماس اداره امور حقوقی و پیمان ها: 8473 – 07132138396

 تلفن تماس کمیته فنی بازرگانی: 8671- 07132138285
 تلفن تماس کمیسیون مناقصات: 07132138432

10- شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه و احراز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی :
 10-1- داش��تن ش��خصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبت شرکت )اساسنامه، 

آگهی تأسیس روزنامه رسمی و آخرین تغییرات(
10-2- ارائه گواهینامه کد اقتصادی، شناسه ملی و کدپستی.

10-3- گواهینام��ه تأیی��د صالحیت ایمنی از اداره کل  تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی که دارای اعتبار باشد .

10-4داش��تن گواهینام��ه تائید صالحیت ایمن��ی از اداره کل  تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در زمینه مربوطه که دارای اعتبار باشد .

10-5برآورد نهایی کارفرما به همراه صورتجلس��ه قبل از تسلیم پیشنهاد 
ن��رخ به ش��رکتهای واجد ش��ریط ابالغ می گ��ردد و تاریخ بازگش��ایی پاکات 
حداکثر ظرف ده روزاز تاریخ صورتجلس��ه قبل از پیشنهاد نرخ می باشد و 

شرکت در جلسه بالمانع می باشد .
10-6 ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده از سوی برنده مناقصه پیش از 

عقد قرارداد الزامی خواهد بود . 
10-7- حداق��ل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول جهت ش��رکت در مناقصه 

پنجاه )50( امتیاز می باشد.
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند 10 دعوت به عمل می آید حداکثر 
ت��ا پن��ج )5( روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت اخذ اس��ناد اس��تعالم 
ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی س��امانه س��تاد ایران مراجعه و ثبت نام 
نمایند وپس از دریافت اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیف��ی ، کلیه مدارک و 
مس��تندات من��درج درآن را مطالع��ه ، تکمیل و در مهلت مقرر در س��ایت 
مذکور بارگذاری نمایند . ضمن��ا ارزیابی کیفی مناقصه گران بصورت غیر 

حضوری و صرفا از طریق سامانه مذکور صورت خواهد گرفت . 
الزم ب��ه توضیح اس��ت که پ��س از ارزیابی کیف��ی مناقصه گران ، اس��ناد 
مناقص��ه میان متقاضیان واجد ش��رایط توزیع خواهد ش��د . بدیهی اس��ت 
بارگذاری اس��ناد و مدارک جهت ارزیابی کیفی بعد از مهلت مقرر میس��ر 

نمی باشد .

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی  

 ............ صفحه 2

چرا جنگنده  های آمریکا 
به هواپیمای مسافری ایران 

تعرض کردند؟

جنون 
تروریست ها

درآسمان
 سیاســت  در ادامه اقدام های بی پروا و 
تحریک آمیز دولت ترامپ علیه کشورمان، 
پنجشنبه شــب منابــع خبــری تعرض 
جنگنده هــای آمریکایی به یــک فروند 
هواپیمای مسافربری ماهان که از فرودگاه 
امام خمینــی به مقصد بیروت در حرکت 
بود، در آسمان دمشق را رسانه ای کردند؛ 
اقدامی که تحلیلگــران آن را توطئه ای از 
سوی واشــنگتن برای رقم زدن جنایتی 
دیگر علیه کشورمان همچون ترور شهید 
قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد، قلمداد 
کردند. ماجرا از این  قرار اســت که این دو 
فروند جت جنگنده که گفته می شــود از 
یکی از پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه 
مدیترانه بر فراز سوریه در حال پرواز بودند، 
به 100متری هواپیمای مسافربری ماهان 
نزدیک شدند که این امر سبب شد خلبان 
ایرانی تصمیم به کاهــش ناگهانی ارتفاع 
بگیرد. در اثر این کاهش ارتفاع ســه تن از 
مســافران لبنانی به دلیل نبستن کمربند 
دچار مصدومیت شدند؛ ولی هیچ کدام از 
مسافران ایرانی در میان مصدومان نبودند. 
درحالی که در ساعات ابتدایی برخی منابع 
از اسرائیلی بودن جنگنده های مهاجم خبر 
می دادند، اما مســئوالن کاخ ســفید پنج 
ساعت بعد، مسئولیت این اقدام را بر عهده 
گرفتند. گفتنی اســت هواپیمای ایرباس 
A310 خطوط هوایی ماهان پس از تخلیه 
مســافرانش در فرودگاه بیروت، در ساعت 

2:45 بامداد....
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همکاری های فعلی ایران و روسیه بسیار فراتر از دهه های گذشته است  سیاست: کاظم جاللی سفیر ایران در روسیه گفت: »سطح مناسبات و حوزه همکاری های فعلی ایران و روسیه بسیار فراتر از 
دهه های گذشته است. همکاری های طرفین عمیق تر و معنادارتر شده و ظرفیت های زیادی در روابط دو کشور وجود دارد که باید در قالب برنامه جامع همکاری ها به آن ها پرداخته شود. مقامات عالی رتبه دو کشور با 

در نظر داشتن افق همکاری های آینده، توافق خود را با به روز کردن و تمدید این معاهده اعالم کرده و برای انعقاد قرارداد بلندمدت همکاری های مشترک و همه جانبه ایران و روسیه عزم جدی دارند«.

 سیاســت  در ادامه اقدام هــای بی پروا و 
تحریک آمیز دولت ترامپ علیه کشــورمان، 
پنجشنبه شــب منابــع خبــری تعــرض 
جنگنده هــای آمریکایــی به یــک فروند 
هواپیمای مســافربری ماهان که از فرودگاه 
امــام خمینی به مقصد بیــروت در حرکت 
بود، در آسمان دمشــق را رسانه ای کردند؛ 
اقدامی که تحلیلگران آن را توطئه ای از سوی 
واشنگتن برای رقم زدن جنایتی دیگر علیه 
کشورمان همچون ترور شهید قاسم سلیمانی 
در فرودگاه بغداد، قلمداد کردند. ماجرا از این  
قرار است که این دو فروند جت جنگنده که 
گفته می شــود از یکی از پایگاه های نظامی 
آمریکا در منطقه مدیترانه بر فراز سوریه در 
حال پرواز بودند، به 100متری 
هواپیمای مســافربری ماهان 
نزدیک شدند که این امر سبب 
شد خلبان ایرانی تصمیم به 

کاهش ناگهانی ارتفاع بگیرد.
در اثــر این کاهــش ارتفاع 
ســه تن از مســافران لبنانی 
به دلیــل نبســتن کمربند 
دچار مصدومیت شدند؛ ولی 
هیچ کدام از مســافران ایرانی 
در میان مصدومــان نبودند. 
درحالی که در ساعات ابتدایی 
اســرائیلی  از  منابــع  برخی 
بودن جنگنده های مهاجــم خبر می دادند، 
اما مســئوالن کاخ ســفید پنج ساعت بعد، 
مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفتند. گفتنی 
است هواپیمای ایرباس A310 خطوط هوایی 
ماهان پس از تخلیه مسافرانش در فرودگاه 
بیروت، در ساعت 2:45 بامداد روز جمعه به 

فرودگاه امام خمینی بازگشت.

ایران، رسیدگی به رفتار مخاطره آمیز »
آمریکا را خواستار شد

دقایقی پس ازاین اتفاق، سید عباس موسوی، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه در نخستین 
واکنش رســمی به این حادثــه اظهار کرد: 
جزئیات این حادثه در دســت بررسی است 
و پــس از تکمیل اطالعــات اقدام های الزم 
سیاسی و حقوقی به عمل خواهد آمد. عباس 
کدخدایی، سخنگوی شــورای نگهبان هم 
روز گذشته با انتشــار توییتی نوشت: اقدام 
تروریســتی رژیم آمریکا عــالوه بر تعقیب 
حقوقی کــه مقامات محتــرم دولت تأکید 
کردند، مستلزم اقدام متقابل نیز هست. لعیا 
جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور وعده 
تعقیب حقوقی در شــورای ایکائو و دادگاه 

دادگستری بین المللی را داد.
اما سازمان هواپیمایی کشوری، در واکنش به 
این اقدام خطرناک و بی محابای جنگنده های 

آمریکایــی اطالعیه ای صادر و رســیدگی 
ســازمان بین المللی هواپیمایی غیرنظامی 
)ایکائــو( به رفتار مخاطره آمیــز یانکی ها با 
هواپیمای ایرانی که حامل 14۹ مسافر و 15 

خدمه بود را خواستار شد.

یک »بازرسی بصری« بود!»
اما »بیل اوربان« ســخنگوی نهاد تروریستی 
سنتکام )ستاد فرماندهی کل نیروهای ارتش 
آمریکا در منطقــه خاورمیانه( بامداد جمعه 
در موضعی انفعالی درباره مزاحمت در پرواز 
یک هواپیمای ایرانی گفت »بازرسی بصری« 
با هدف اطمینان یافتن از امنیت پرســنل 
نیروهای ائتالف در پایگاه التنف صورت گرفت 
و زمانی که خلبان اف-15 هواپیما را به عنوان 
هواپیمای مسافربری ماهان ایر شناسایی کرد، 
اف-15 به صورت امن اقدام به فاصله گرفتن 
از هواپیما کرد. همچنین دو مقام آمریکایی 
که نامشان فاش نشده است، به رویترز گفتند 
یک جنگنــده اف-15 آمریکا در میدان دید 
هواپیمای مسافربری ایران قرار گرفت، اما در 

فاصله امنی قرار داشت.
حماقت آمریــکا در تعرض بــه هواپیمای 
مسافربری ایرانی البته به سرعت با واکنش های 
منفی منطقه ای روبه رو شــد. جنبش جهاد 
اسالمی با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن 
این اقدام تأکید کرد: »این حادثه تروریستی، 
مقاصد خصمانه آمریکا و نقش این کشور در 
ایجاد تهدید برای امنیت منطقه ما را نشان 
می دهد، این تجاوز آمریکا در راستای خدمت 
به منافع رژیم صهیونیستی در منطقه و علیه 
منافع امت ما صورت می گیرد. باید همگان در 

برابر پروژه صهیونیست ها متحد شوند«.
در کنــار این واکنش های رســمی، کاربران 
عرب زبــان شــبکه های اجتماعــی هم با 
اشــاره به تعرض به هواپیمای ایرانی؛ کارزار 
گسترده ای علیه واشنگتن در فضای مجازی 
به راه انداختند. در همین ارتباط یک کاربر 
عرب زبان نوشت: اقدام جنگنده های آمریکایی 

در تعرض بــه یک هواپیمــای غیرنظامی 
ایرانی در حریم هوایی ســوریه و وارد آوردن 
خسارت به مســافران آن دلیل محکمی بر 
تروریسم بی حدومرز آمریکا به شمار می رود. 
یک کاربر دیگر نیز نوشــت: بار دیگر ارتش 
آمریکا وحشیگری خود را علیه هواپیماهای 
غیرنظامی نشان داد. پیش ازاین نیز یک فروند 
هواپیمــای ایرانی را ســاقط کرده و موجب 
شهادت 300 نفر در این جنایت غیرانسانی 
شد. خطاب به کسانی که وجدان بیدار ندارند، 

می گوییم که آمریکا شیطان بزرگ است.

پشت پرده حماقت آمریکایی»
درحالی که همه در بهت و حیرت ناشــی از 
اقدام خطرناک جنگنده های رژیم تروریستی 
آمریکا علیــه هواپیمای مســافربری ایران 
قرار داشته، ســؤال مهم این است که هدف 
آمریکایی هــا از این اقدام خطرناک چه بوده 
اســت؟ درحالی که خودشــان می دانند که 
این مســئله می تواند تبعات بسیاری در پی 
داشته باشد. در پاســخ به این پرسش باید 
چند ســناریو و فرضیه را در نظر داشــت. 
نخست آنکه آمریکا در چند ماه گذشته در 
ادامه سیاست فشار حداکثری، تمام اهرم های 
سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی خود علیه 
کشورمان را به کار بسته تا شاید بتواند از این 
رهاورد، داخل ایران را آشــفته کرده و از این 
نمد کالهی برای خودش ببافد؛ اما درحالی که 
تحرکات نظامی واشنگتن با پاسخ سخت و 
متقابل ایران مواجه شده، توطئه اقتصادی با 
نزدیکی ایران به چین، روسیه و همسایگانش 
خنثی و تمام دسیسه های سیاسی ضد تهران 
هم با شکســت کامل مواجه شده، پس کاخ 
سفیدنشــینان مجبور هســتند در حالت 
نمایشی برای مدعی شدن دست برتر خود در 
مقابل ایران هر از چندگاهی دست به چنین 

حماقت هایی بزنند.
نکته دوم این اســت درحالی کــه عده ای از 
دوســتان بر این باور هستند که با توجه به 

مســئله پایان تحریم تســلیحاتی ایران در 
مهرمــاه و اقدام هــای تحریک آمیز آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی علیه کشورمان برای 
واکنش تند نظامی به این تحرکات باید این 
موضوع را ارزیابی کرد، اما شواهد و قرائن به 
ما می گوید آنچه پشت این ماجرا نهفته است 
چیزی بیش از این مسئله است و آمریکایی ها 
می خواستند جنایتی را رقم بزنند و اقدامی 
صورت دهند تا یک بار دیگــر مردم ایران را 

به نوعی عزادار کنند.
رژیــم آمریکا عصبانی، ناراحــت و نگران از 
بی اثر بودن تحریم ها و تســلیم شدن ملت 
و دولت ایران در برابر فشــارهای غیرانسانی 
و ناجوانمردانه در طول چند ســال گذشته 
درصــدد بــود تا ســناریویی ماننــد آنچه 
جنگنده های رژیم صهیونیستی سال گذشته 
برای هواپیمایی شناســایی ایلوشــین 20 
روس ها در دریای مدیترانه به وجود آوردند، 
برای پرواز ماهان نیز بــه وجود بیاورند، اما 
آن گونه که جنگنده های رژیم صهیونیستی 
با انجام مانور در کنار هواپیمای ایلوشــین 
20 روس ها باعث شــدند تا پدافند سوریه 
با شلیک موشــک این هواپیمای شناسایی 
را ســرنگون کند، تقریباً آمریکایی ها دنبال 
چنین سناریویی بودند. آن ها با این برداشت 
که پدافند ایرانی در سوریه مستقرشده است 
درصــدد بودند تا بــا تحریک پدافند جهت 
واکنش نشــان دادن به این اقدام خطرناک، 
موجب شوند تا سناریو شلیک پدافند ایرانی 
به سمت هواپیمای ایرانی این بار در سوریه 
تکرار شود. میزان خباثت آمریکایی ها در این 
مسئله و الگوگیری آن ها از حادثه سرنگونی 
هواپیمایی بوئینگ ۷3۷ اوکراینی در تهران 
توســط پدافند کشــور اینجا هم بر اساس 
برآورد طرف آمریکایی باید انجام می شد که 
با هوشیاری خلبان و دقت پدافند راه به جایی 
نبرد. نکته سوم اینکه گستره ارتش رسانه ای و 
سایبری آمریکا و متحدانش در به راه انداختن 
عملیات روانی علیه جمهوری اسالمی ایران 
در قضیه هشــتگ اعدام نکنید، نمایان شد. 
پس کامالً قابل انتظار اســت که در صورت 
وقوع حادثه برای این هواپیما روی اینچنین 
اتفاقی با چنین ظرفیتی علیه کشورمان فعال 
می شد. مانند تجربه ایجاد اغتشاش در قضیه 
هواپیمای اوکراینی. در پایان باید یادآور شد 
هدف ارتش تروریستی آمریکا از این عملیات 
خطرناک هر چه بوده باید با دید هوشیاری 
به آن نگریست؛ چراکه آن ها در منطقه پس 
از ناکامی های بســیار، حاال درصدد هستند 
تا اقدام هــای تحریک آمیز و خطرناک خود 
را گســترش دهند. بدون شک ایران  به این 
حرکات بچه گانه و عقیم پاســخ به موقع را 

خواهد داد.

چرا جنگنده  های آمریکا به هواپیمای مسافری ایران تعرض کردند؟

جنون  تروریست ها درآسمان

کارگزاری ها و بانک ها در فروش و پرداخت وجه فروش سهام عدالت تعلل می کنند س
و مردم از این روند طوالنی پرداخت وجه ناراضی و بالتکلیف اند. 09150009169

یک بستنی 8هزار تومان شاید به خاطر جایزه 25 یا 50میلیونی است. این قمار به س
شکل جدید است، مسئوالن توجه داشته باشند. 09150009278

وقتی آقــای رئیس جمهور می گوید بدون تعطیلی کســب وکارهــا باید بارعایت س
پروتکل های بهداشتی کرونا را مهارکرد!  این یعنی حاشیه امنیت برای کسانی که تعداد 
آن ها هم قابل توجه است و حاضر نیستند برای مهار کرونا موارد بهداشتی رعایت کنند 
واین را به صورت واضح وعیان در جامعه می بینیم! مشــکل اینجاست که تصمیم فرد 
برنظرات کارشناسان و متخصصان بهداشــتی ارجحیت دارد وتا این گونه باشد کسب 

وکارها همچنان  تّق و لَق وکرونا هم میهمان  دائمی ما خواهد بود. 09020009961
از قدیم گفتند کسی را که خواب است می شود بیدار کرد ولی آن که خودش را س

به خواب زده، نمی شــود بیدارش کرد. االن مسئوالن این مملکت که هرچه بگویم 
بی فایده است؛ نانشان گرم آبشان سرد، بابهترین کاخ ها! چطور می توانید باشکم 
سیر بخوابید ولی مردم با بدبختی و گرسنگی زندگی شان را طی کنند. حضرت علی 
فرمود ای کسانی که حکومت می کنید و به فکر مردم نیستید در همین دنیا مجازات 

می شوید. 09150008561
از نماینــدگان محترم خراســان رضوی می خواهیم در خصــوص نیروگاه های س

1000مگاواتی  بادی خواف تحقیق و تفحص کنند، یک زمان مســئوالن سیاسی 
شهرستان چنان پز این را می دادند که با خودمان فکر می کردیم چه نیازی به نیروگاه 
برق اتمی داریم ، متأسفانه زمین ها و وام ها را گرفته و معلوم نیست کجا هزینه شده 
است، در حالی که رهبر معظم انقالب بر مهار بادهای نشتیفان خواف ده ها سال قبل 
به استاندار وقت تأکید داشتند، جز 3 توربین دست دوم یک مگاواتی و اکثراً خاموش 

در این زمین ها چیزی مشاهده نمی شود ! 09150004223
دولت قصد کمک به مســتأجران را دارد، ولی بدون پارتی در بانک ها نمی شود؛ س

بهتر اســت مستقیم به مستأجران پرداخت شود، ســودش را هم از یارانه بردارید. 
09150005203

ایران و ایفای نقش برادر بزرگ تر در بحران قره باغ©
از هفته گذشــته بود که آغاز دوباره زدوخوردهای مــرزی میان جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان به سر خط خبری رسانه های منطقه تبدیل شد  و خطر آغاز جنگی دیگر این بار 
در منطقه راهبردی قفقاز را به همگان گوشزد کرد. در پی این رخداد مقام های دو طرف 
با حضور درصحنه رسانه ها یکدیگر را به کارشکنی و آغاز تنش متهم کرده و به لفاظی 
علیه یکدیگر پرداختند؛ اقدامی که بر دامنه درگیری ها افزود. روز سه شنبه نیز بار دیگر 
»آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل متحد با فاجعه بار خواندن احتمال وقوع درگیری 
تمام عیار میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، طرفین را به رعایت نهایت خویشتن داری 

دعوت کرد.
ریشــه تنش های اخیر در قفقاز را البته باید در چند مسئله جست وجو کرد. نخستین 
دلیل واقعیت تاریخی اســت. جمهوری آذربایجان و ارمنســتان در چند دهه گذشته 
درباره حاکمیت بر منطقه مورد مناقشــه قره باغ اختالف داشته اند؛ اختالفی تاریخی که 
به فروپاشی امپراتوری نیکالی دوم، انقالب روسیه )1۹1۷( و ظهور دولت های مستقل در 
قفقاز در سال های آخر جنگ جهانی اول برمی گردد. تداوم اختالف های قومی و ارضی 
میان این دو کشور در ســال 1۹88 موجب وقوع جنگ قره باغ شد. قره باغ ازنظر منافع 
راهبردی برای ارمنی ها و آذربایجانی ها به یک اندازه اهمیت دارد. این منطقه مرز طبیعی 
مسلطی است که سلطه هرکدام بر آن، دیگری را در موضع ضعف قرار می دهد. بار دیگر در 
اوایل آوریل 201۶ درگیری های خونینی بر سر قره باغ میان دو کشور رخ داد که دست کم 
110 نفر از هر دو طرف کشته شدند. حاال پس از گذشت چهار سال بار دیگر آتش اختالف 

بین دو کشور زبانه کشیده است.
نکته دیگر که به درگیری بین باکو و ایروان در شــرایط کنونی دامن زده بحث تحرکات 
مشکوک و مداخالت و موش دوانی رژیم صهیونیستی در این منطقه است. هرچند مسئله 
آذربایجان و ارمنستان یک موضوع بسیار قدیمی است، اما این دفعه اختالف بر سر منطقه 
مورد مناقشه یعنی قره باغ صورت نگرفته و خارج از آن رخ داده است. اکنون به دلیل فعالیت 
زیاد رژیم صهیونیستی در منطقه قفقاز، اخبار و اطالعاتی در دست است که آن ها تالش 
می کنند منطقه قفقاز را به هم بریزند؛ چون مسئله ناامنی در مناطق مختلف به نفع امنیت 
این رژیم جعلی است. همچنین اخباری وجود دارد که این بار صهیونیست ها مقداری از 
اخبار و اطالعات نظامی آذربایجان را به ارمنستان داده و در قبال آن درخواست کرده اند تا 
ارمنستان افتتاح سفارت خود را در سرزمین  های اشغالی سرعت ببخشد؛ بنابراین لو رفتن 
اطالعات نظامی جمهوری آذربایجان و دسترسی ارمنستان به این اطالعات به دلیل اقدام 
های تل آویو علت شــعله ور شدن آتش در شرایط فعلی در سطح منطقه است. از سوی 
دیگر افزایش این ناامنی می تواند به افزایش تحرکات تروریستی در این منطقه منجر شود؛ 
چیزی که بیش از همه به سود تل آویو است. حال تالش صهیونیست ها برای ناامن کردن 
منطقه مشهود است و باید خطر جدی این رژیم موردتوجه قرار بگیرد. به نظر می رسد 
هرقدر تنش و درگیری و ناامنی زیاد باشد برای این رژیم شرایط مناسبی است؛ چه از نظر 

فروش اسلحه، چه نفوذ و چه یارگیری.
در این میان جمهوری اسالمی ایران که از گذشته نقش مثبت خود در حل بحران های 
این منطقه را نشان داده، اکنون نیز می تواند به عنوان میانجی در این مسئله ورود کند؛ 
چراکه از ظرفیت های خاصی در این رابطه برخوردار است. محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه کشورمان چند روز پیش ضمن برقراری تماس تلفنی با همتایان آذری و ارمنی 
خود، بر آمادگی ایران برای میانجیگری در راستای کاهش تنش میان دو کشور تأکید کرد.
واقعیت آن است که ایران در طول 30 سال گذشته در تنش ها میان جمهوری آذربایجان 
و ارمنستان همواره نقش فعال و مثبتی داشته است. به نظر می رسد در شرایطی که روسیه 
و ترکیه به عنوان دو کشور مهم دیگر منطقه، به طرفداری یکی از جناح های درگیر متهم 
هستند، هیچ کشــوری مانند ایران به دلیل ارتباط با طرفین و همسایگی با آن ها برای 
حل وفصل این موضوع گزینه مناســبی نخواهد بود. ایران در هر دو کشور مذکور دارای 
نفوذی فرهنگی و تاریخی است و اکنون می تواند با توجه به جایگاه منطقه ای و در نقش 

برادر بزرگ تر وارد شده و برای کاهش تنش ها نقش آفرینی کند.

 ترس شرمن از احتمال انتقام بیشتر ایران ©
بابت ترور سردار سلیمانی

سیاست: »ونــدی شرمن«، قائم مقام اسبق وزارت خارجه آمریکا و سرپرست اصلی 
تیم مذاکره کننده هسته ای این کشور در مذاکرات با ایران در مصاحبه ای پنجشنبه از 
احتمال اقدام های انتقام جویانه ایران بابت ترور سردار قاسم سلیمانی ابراز نگرانی کرد. 
شرمن در مصاحبه ای با شبکه خبری »سی ان ان« با بیان اینکه از تشدید تنش ها میان 
ایران و آمریکا نگران است، گفت: »امروز برخی مسئوالن در ایران می گویند الزم است 
انتقام بیشتری از آمریکا بابت انفجارها ]در ایران[ و ترور سردار سلیمانی گرفته شود«. 
از سوی دیگر  »کریس مورفی«، عضو ارشد دموکرات در کمیته فرعی خاورمیانه در 
مجلس سنا در تالش است دولت ترامپ را مجاب کند توجیه قانونی خود برای حمله 

به سردار سلیمانی در ماه ژانویه را از رده بندی محرمانه خارج کرده و منتشر کند.

چه کسانی بر نمایندگان مجلس نظارت می کنند؟©
سیاست: نشست هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، با دستور انتخابات هیئت رئیسه 
هیئت نظارت برگزار شد. بر اســاس نتایج آرا، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی 
نماینده مردم مشــهد به عنوان رئیس انتخاب شــد. اعضای هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان همچنین محمدرضا دشتی اردکانی نماینده مردم اردکان و حسن شجاعی 
علی آبادی نماینده مردم ابهر را به عنوان نواب اول و دوم رئیس برگزیدند. همچنین 
محمدمهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان و محمد سرگزی، نماینده مردم زابل نیز 

به عنوان دبیران هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان انتخاب شدند.

 گزافه گویی سیاستمدار صهیونیست©
درباره ضرورت »هدف گرفتن مستقیم ایران«

سیاست: »نفتالی بنت« رئیس حزب یامینا و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی 
شــامگاه چهارشنبه )به وقت محلی( مدعی شــد ایران از طریق گروه های مقاومت 
منطقه ای از جمله جنبش حزب اهلل لبنان و جنبش مقاومت اسالمی »حماس« در غزه 
بارها به اســرائیل ضربه زده، اما آن ها هنوز هیچ بهایی پرداخت نکرده اند. به نوشته 
وبگاه »عاروتص شوع« بنت در مصاحبه با شبکه »آی24نیوز« با تکرار ادعاهای بی اساس 
علیه جمهوری اسالمی ایران، گفت: اسرائیل باید به »دکترین اختاپوس« که او دو سال 
پیش پیشنهاد داده بود، بازگردد و به جای مبارزه با گروه های نیابتی تهران در منطقه، 

مستقیماً ایران را هدف بگیرد.

 شهر من یا کشور من؟ ©
مسئله این است!

»احداث خط لوله گاز در سال ۹0 به طول هزار 
و 100 کیلومتر کلید خــورد که قرار بود 110 
میلیون مترمکعب گاز را از عســلویه، در مسیر 
اســتان های فارس، یزد و اصفهان، درنهایت به 
سمنان برســاند. پس از ریاست حسن روحانی 
مســیر لوله از فارس به کرمان تغییر کرد، 400 
کیلومتر به طول خــط و 2 میلیارد دالر هزینه 
اضافی حاصل این تغییر بود«. این خبر و یا بهتر 
است بگوییم اطالعات عجیب و باورنکردنی مدتی 
اســت که در رسانه ها و فضای مجازی دست به 
دست می شــود. در دولت همه از صدر تا ذیل، 
شــعار صرفه جویی می دهند و از کمبود شدید 
بودجــه، به ویژه کاهش چشــمگیر درآمدهای 
ارزی ســخن می گویند. با این وصف هیچ کس 
به خودش زحمت نداده تا علت اصلی یا دست 
کم توجیه اقتصادی چنین تصمیم غریبی را به 
مردم بگوید. مردم فقط موظف به صرفه جویی در 
مصرف انرژی هستند... بگذریم، در پی سکوت 
کامل آن ها کــه باید حرف بزنند، طبق معمول 
بازار شــایعات داغ اســت. برخی می گویند، به 
علت تأمین ارزان خوراک پتروشــیمی هایی که 
ســال های بعد بناست در اســتان کرمان ایجاد 
شــوند و برخی مدعی انــد افزایش چند برابری 
قیمت زمین های مسیر خط لوله در این استان 
که متعلق به چهره هایی ذی نفوذ اســت، دلیل 
تصمیــم جدید و تحمیل 2 میلیارد دالر هزینه 

اضافی به پروژه از جیب بیت المال مردم است.
قصد موشکافی این پرونده را ندارم، اما می خواهم 
به بهانه آن برای چندمین بار در یادداشت هایم، 
در سال های اخیر به دو نکته مهم و چه بسا بیش 
از حد تصور مهم، اشاره کنم. نخست آنکه وقتی 
اخباری چنین باوجود انفجار اطالعات در دنیای 
امروز طی اندک زمانی به سمع و نظر توده های 
مردم می رســد، باید به آن ها پاســخ روشــن، 
قانع کننده و مهم تر از آن فوری داد. اگرنه انبوه 
مخاطبان شایعات را حمل بر صحت می کنند. 
خوب است گروه های مردم نهاد و بزرگوارانی هم 
که نقش دیده بان و نگهبان شفافیت در امور مورد 
عالقه شان را برعهده دارند، چنین مواردی را به 
فهرستشــان اضافه کنند؛ زیرا مکرر دیده شده 
اســت برای مثالً هدیه دادن یک گوشی تلفن 
توسط مدیر بانکی به وزیری کلی زحمت کشیده 
و تذکر و هشدار و خبر داشته اند، اما گاه از کنار 
اخبار نامطبوع چند میلیــارد دالری بی توجه 
گذشته اند. این درست نیست که عدالت خواهی 
و شــفافیت طلبی ما تنهــا در موضوع عدم یا 
انتصاب مدیرانی که آن ها را دوســت نداریم یا 
مواردی که خودمان صــالح می دانیم، محدود 
شود. ادعا و توصیه به عدالت و شفافیت طلبی 
بیش از همه نیازمند عدل و شفافیت عملکرد 
اســت! و اما نکته دوم که بسیار مهم تر از اولی 
است. با تأسف و تقریباً از اوایل دهه دوم انقالب 
به نحو بارز و اسفباری، برخی مسئوالن رده باال 
بیش از عرق ملی، عرق و عشــق بومی خود را 
آشکار کردند. نگاه آن ها به منافع ملی آمیخته 
با محل گرایی افراطی شــد تا آنجا که دستشان 
می رسید سیل بودجه ها را به دهات و شهرستان 
و استان خودشان سرازیر کردند. در کمال حیرت 
این سرزمین دولت هایی را از سرگذراند که بی 
هیچ دلیل منطقی به اســتان محبوبشان گاه 
بیش از 10 برابر استان هم وزن و حتی مهم تر، 
استراتژیک تر، وسیع تر و پرجمعیت تر از استان 
محبوب، بودجه عمرانی دادند و بنابراین به ناگاه 
انبوه صنایع و فرودگاه ها و امکانات رفاهی و غیره 
به یک منطقه سرازیر شد و رشد نامتوازن برخی 
اســتان های ما از آن دوره کلید خورد. ثمره آن 
رفتار غلط و پرهزینه این شــد که هر نماینده 
مجلس یا وزیر و مدیر ارشدی اگر به جای نگاه 
ملی، به دنبال رونق دادن زادگاه خود نمی رفت، 
مــورد هجمه قرار می گرفت. بــاری این محل 
گرایی از همین نابرابری های پرمفسده اقتصادی 
و صرف بودجه عام در جغرافیایی خاص شروع 
شــد و طی دهه های بعدی چنان رونق گرفت 
که به عرصه های فرهنگی هم رســید و آنجا را 
هم آلوده ساخت. منافع اندک شهر من و استان 
من و امثالهم گاه بر منافع ملی هم چیره شــد. 
آیا بزرگان سیاســت گذار ما متوجه این آفت و 
نتایــج قریب و هولناک آن کــه در حال ظهور 

است، هستند؟!

 راه اندازی قریب الوقوع ©
خط ریلی شلمچه- بصره

سیاست: »قاسم االعرجی« مشاور امنیت ملی 
عراق، اعالم کرد به زودی خط  ریلی میان عراق 
و ایران متصل خواهد شد. به نوشته پایگاه خبری 
»ناس«، وی توضیح داد: به زودی خط ریلی میان 
ایران و عراق از طریق شلمچه متصل خواهد شد 
و ما به تالش های مشترک برای  بیرون کشیدن 
قایق ها ]ی غرق شده[ در رودخانه از شط العرب 
برای ازســرگیری کشتیرانی در این رودخانه و 
حفظ حقوق قانونی عراق مستند به توافق نامه 
1۹۷5 نیــاز داریم. شــهریور 13۹8،  راه آهن 
جمهوری اســالمی ایران وعده داد که عملیات 
اجرایی طرح مهم اتصال ریلی شلمچه به بصره 
در این ســال آغاز شــود. افزایش شمار زائران 
عتبات عالیات به ویژه در اربعین امام حسین)ع( 
و ضرورت تسهیل آمد و شد این زائران از مهم 

ترین انگیزه های راه اندازی این خط ریلی است.

صدای مردم   

خبـر

شماره پیامک: 30004567

آن ها با این برداشت 
که پدافند ایرانی در 
سوریه مستقرشده 
است درصدد بودند 
تا با تحریک پدافند 
موجب واکنش 
نشان دادن به 
این اقدام 
خطرناک شوند

بــــــــرش

سیاست: »استیفان بیگان«، معاون وزیر خارجه آمریکا در واکنش 
به گزارش ها درباره قصد ایران و چین برای رسیدن به توافقی جامع، 
پکن را به تحریم اقتصادی تهدید کرد.  وی در پاســخ به پرسشی 
درباره اینکه دولت آمریکا چه راهبردی برای مقابله با توافق همکاری 
ایــران و چین دارد، گفت: »یکــی از مؤلفه های رفتار نگران کننده 
چین همنشین شدن با رژیم های غیردموکراتیکی مانند ایران است 
که دشمن ایاالت متحده هستند. اما در خصوص ایران، ما راهبرد 
جامعی داریم که درباره چین اعمال خواهد شد. اگر چین وارد تعامل 

اقتصادی با ایران شود، نقض قوانین ایاالت متحده خواهد بود«.
»مارک دابوویتــز« مدیر عامل البی صهیونیســتی »بنیاد دفاع از 
دموکراســی« )اف دی دی( که یکی از مشاوران غیررسمی »دونالد 
ترامــپ«، رئیس جمهــور آمریکا در قبال ایران به شــمار می رود، 
خشمگین از خنثی شدن اثر سیاست موسوم به »فشار حداکثری« 
علیه کشورمان  پیشــنهاد تحریم بانک ها و شرکت های چین در 

صورت همکاری بــا ایران را مطرح کرده بود. »کریســتوفر کونز« 
نماینده مجلس ســنای آمریکا نیز توافق همــکاری چین و ایران 
را چالشــی برای سیاست موسوم به کارزار فشار حداکثری آمریکا 

توصیف کرد و خواستار پاسخ به آن شد.
مجله صهیونیستی »الگمینر« نیز در یادداشتی مفصل، توافق ایران و 
چین را »مرحله ای خطرناک« در شراکت راهبردی دو کشور قلمداد 
کرده و نوشــته اســت: مرحله جدید در شراکت راهبردی چین و 
ایران می تواند به معنی تغییر محاســبات این دو کشور در دوران 
پسابرجام باشــد. چین و ایران در کنار پاکستان و احتماالً عراق، 
سوریه و لبنان با روندی کند اما مطمئن در حال تشکیل محوری 
هستند که می تواند موازنه قدرت منطقه ای را بر هم زده و نفوذ چین 

را در خاورمیانه به شدت توسعه دهد.
این رسانه صهیونیستی تأکید کرده است: بیشتر کشورهای اروپایی 
که با سیاست دولت ترامپ علیه ایران مخالفت می کردند، در سکوت 
خبری از توافق هایی که برجام وعده می داد، عقب نشینی کرده اند. 
برای مسئوالن ایران، شــراکت راهبردی با چین منافع تهران در 

سطح بین الملل را حفظ خواهد کرد.

سیاســت: آیت اهلل علم الهدی در بیســت و یکمین هفته 
برگزار نشــدن نمــاز جمعه در مشــهد مقــدس، در قالب 
»خطبه مجازی«  با اشــاره به شرایط کرونا گفت: در مسئله 
حذف و محدودیت هــای ارتباطات اجتماعی اگر بخواهیم با 
این ویروس بســازیم، به اســتیصال و یک سقوط فوق العاده 
اقتصــادی و فرهنگی مــا در جامعه مبدل خواهد شــد که 
خسارتش از خسارت جانی این ویروس شاید به مراتب بیشتر 
و غیرقابل تحمل تر باشد؛ یعنی تا آخر سال بخواهیم با همین 
مدیریت حذف و محدودســازی در فعالیت هــا و ارتباطات 
زندگی کنیم، این همه خســارت به بار می آورد،  کما اینکه 
این خســارت های اقتصادی که در کشور به وجود آمده، کار 
به استیصال در برخی موارد رسیده که مردم در زندگی شان 
مستأصل شده اند. با سیاست حذف و محدودسازی ارتباطات 
نمی شــود جامعه را اداره کنیم، مسئوالن ما باید بنشینند و 
فکر دیگری بکنند، باید ارتباطات را مدیریت کنند نه اینکه 
حــذف کنند، دِر حرم امام رضا)ع( را بســتن، نمازجمعه را 
تعطیل کردن، مســاجد را بســتن، دِر بازار و دســتگاه های 
تفریحی را بســتن، عالج قضیه نیســت، مدیریت بر حسب 

بی تدبیری است، این تدبیر نیست.

مردم در مدیریت کرونا به مسئوالن کمک کنند»
وی ادامه داد: با این ویروس باید زندگی کنیم، آنچه مسلم است تا 
آخر امسال را باید به سر ببریم، حاال سال دیگر چطور می شود، خدا 
می داند؛ حاال که باید این طور زندگی کنیم، بنشینند برای این زندگی 
مدیریت کنند، یعنی جوری برنامه را مدیریت کنند که زندگی ما 
در همه موارد جریان داشــته باشد، چه موارد فرهنگی، چه دینی 
و چــه اقتصادی و درعین حال با این ویروس نیز مقابله و جنگیده 
شود، ارتباطات را مدیریت کنند، نه اینکه حذف کنند و مردم نیز 

در این مدیریت ارتباطاتی کمک کنند، همین مالحظه فاصله های 
اجتماعی، جریان ماسک، جریان رعایت اصول بهداشتی، در واقع 
مدیریت ارتباطات است، ارتباطات را مدیریت کنند، یک مقدارش 
را با قانون و مقداری را با اصرار و اجرای برنامه های انتظامی و یک 
مقدارش هم با همکاری خود مردم، پروتکل ها و دستورالعمل هایی 
قرار بدهند برای نوع ارتباطات و یا با اجرای برنامه های انتظامی، یا 
اجرای برنامه های راهنمایی و تدبیر و همکاری خود مردم، ارتباطات 
باید مدیریت بشود نه ارتباطات حذف شود؛ عزیزان ما در مدیریت ها 

و مسئولیت ها این کار را بکنند.

تداوم شیوه مدیریت فعلی، خسارت های شدیدتر به »
دنبال دارد

آیت اهلل علــم الهدی تأکید کــرد: راهی که مــا به عنوان حذف 
ارتباطات پیش گرفتیم، راه درستی نیست و ما را دچار مصیبت ها 
و خســارت هایی می کند که خسارت آن ها از خسارت این ویروس 
خیلی شدیدتر و غیرقابل تحمل تر اســت و ان شاءاهلل بعد از ۶ ماه 
تجربه کردن، عزیزان ما به این نتیجه و واقعیت برسند که مدبرانه، ۶ 
ماه آینده سال را الاقل با مدیریت ارتباطات، زندگی با این ویروس را 

فراهم کنند تا سال های بعد ببینیم خدا چه می خواهد.
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خطبه های جمعه

خشم آمریکا و رژیم صهیونیستی از توافق اولیه همکاری 25 ساله کشورمان و چین

هشدار آیت اهلل علم الهدی

چالش در کارزار فشار حداکثری علیه ایران 

مدیریت حذف و محدودسازی ارتباطات، مردم را مستأصل کرده است
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آغاز دوره های تابستانه مهدالرضا)ع( با رعایت دستورالعمل های بهداشتی   آستان: مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی از آغاز کالس های ترم2 مهدالرضا)ع( با رعایت کامل دستورالعمل های 
بهداشتی خبر داد. حجت االسالم  سیدمسعود میریان گفت: بر اساس مجوز ستاد ملی مدیریت و مبارزه با کرونا مهدهای کودک استان همزمان با سراسر کشور با رعایت اصول بهداشتی از 2۴ خرداد ماه بازگشایی شده 
است.وی ادامه داد: کالس های بازآموزی مهدالرضا)ع( نیز در مناطق دوازده گانه مشهد مقدس در 55 شعبه با رعایت پروتکل های بهداشتی از 23 تیرماه بازگشایی شد و تا یکم شهریور ماه به کار خود ادامه خواهد داد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  تولیت آستان قدس رضوی©
 درگذشت مرحوم مهدی حبیب پور را تسلیت گفت 

آستان: تولیت آســتان قدس رضوی 
در پیامــی درگذشــت مرحوم مهدی 
حبیب پــور از فعاالن عرصــه جهاد و 
خدمت رســانی به محرومان را تسلیت 
گفت. در پیام حجت االسالم والمسلمین 

احمد مروی آمده است: 
مجاهدت در راه حق، تحفه ای است از 

حضرت پروردگار و نصیب آنانی خواهد شــد که دل را به درگاه ربوبی سپرده و 
عمر خویش را در مسیر رضای حضرتش مصروف می دارند. اینان پاداشی جز مقام 
شهادت نخواهند داشت تا در بزم عاشقان، از محبت اهل بیت علیهم السالم ذائقه 
جان را لبریز نمایند. به فرموده پیامبر اعظم)ص( »هر کسي بر دوستي آل محمد 
بمیرد شهید مرده است« و چه محبتی باالتر از خدمت به درگاه حضرت سلطان 
علی بن موسی الرضا)ع(.ردای نوکری و خدمت گزاری آن حضرت، افتخاری است 
که نشــان از دلباختگی به محبوب خویش دارد و تقدیم جان در مسیر خادمی 
حضرتش، منتهای این عاشقی است. جوان امام رضایی مرحوم مهدی حبیب پور، 
نمونه ای درخشان از مجاهدانی بود که با لبیک به فرمان رهبر معظم انقالب گام 
در مسیر فعالیت های جهادی گذاشته و در این مسیر نورانی و در راه خدمت به 
نیازمندان و محرومان همه زندگی را در طبق اخالص نهاد و اینک به دیدار معبود 
شتافته است. گرچه او به سرمنزل مقصود رسیده است لیکن فقدان آن عزیز بر 
فعاالن جهادی و خادمیاران رضوی بســی سخت است زیرا مجاهدی تالشگر را 
از دســت داده اند.عروج این مجاهد فی ســبیل اهلل را به عموم مردم والیتمدار و 
شیفتگان حضرت ثامن الحجج علیه السالم تسلیت گفته و مجاورت روح این عزیز 

سفر کرده را با شهیدان و امام شهدا از خداوند منان مسئلت دارم.

 پیام تسلیت تولیت آستان قدس »
به مناسبت درگذشت دکتر عبدالعلی خوارزمی

تولیت آستان قدس رضوی همچنین در پیامی دیگر درگذشت دکتر عبدالعلی 
خوارزمی اســتاد پیشکســوت وپزشــک متخصص کودکان را تسلیت گفت. 
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی خطاب به دکتر بحرینی، رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد آورده است:درگذشت جناب آقای دکتر عبدالعلی خوارزمی را 
به جامعه محترم پزشکی، مدافعان فداکار سالمت و خانواده داغدار ایشان تسلیت 

عرض می نمایم.
 در جوار مضجع شریف حضرت ثامن الحجج )علیه آالف التحیه والثناء( برای آن 

مرحوم رحمت واسعه الهی و برای سایر بازماندگان صبر و اجر جزیل خواهانم.

به همت معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی

 دومین مسابقه فرهنگی »در محضر قرآن«©
 در حرم رضوی برگزار می شود

آستان: دومین مسابقه از مجموعه مسابقات »در محضر قرآن« با محوریت سوره 
قیامت از سوی معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی طراحی شده و به 
صورت مجازی در بارگاه منور امام هشتم)ع( برگزار می شود. به گزارش آستان نیوز، 
معاونت تبلیغات اســالمی با برگزاری مسابقات »در محضر قرآن« درصدد ایجاد 
زمینه ای برای تدبر در آیات نورانی کالم اهلل مجید است و عالقه مندان می توانند با 
شرکت در این مسابقه قرآنی به صورت ماهانه در محضر یک سوره از سوره  های 
این کتاب آسمانی باشند.مجموعه مسابقات در محضر قرآن  از سوی اداره تولیدات 
فرهنگی معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی طراحی شده و در هر ماه 
با محوریت یک سوره اجرا می شود.آخرین مهلت شرکت در این مسابقه فرهنگی   
29 مرداد ماه 1399 اســت و عالقه  مندان می  توانند با مراجعه به سایت حرم به 
آدرس razavi.aqr.ir و با انتخاب مســابقات و عضویت در آن، پرسش ها را رؤیت 
کرده و با ارسال پاسخ صحیح به سامانه پیامکی 3000802222 یکی از برندگان 
این حرکت قرآنی باشند. اطالع رسانی به برندگان از طریق سامانه پیامکی مذکور 
انجام و پس از پایان مســابقه و قرعه کشی، جوایز فرهنگی تدارک دیده شده از 

سوی آستان قدس رضوی به آنان اهدا خواهد شد.

فیزیوتراپی بیمارستان رضوی؛ جایی برای توانبخشی دوباره ©
آستان: مرکــز فیزیوتراپی بیمارستان 
رضوی بــا دارا بودن تجهیــزات ویژه 
و فیزیوتراپیســت های مجــرب برای 
توانبخشــی دوباره به توان جویان آماده 
علی رضا  اســت.دکتر  خدمت رســانی 
محمودی قرائی، رئیس گروه ارتوپدی 
بیمارستان رضوی همزمان با روز ملی 

فیزیوتراپی مصادف با دوم مردادماه ضمن تبریک به فیزیوتراپیســت های فعال 
در مراکز درمانی عنوان کرد: رشــته فیزیوتراپی و توانبخشی از مواردی است که 
کمک فراوانی به درمان بیماران با بیماری های ارتوپدی کرده و همچنان در سایر 
رشته های تخصصی از جمله جراحی های ستون فقرات، نورولوژی و... کمک کننده 

است.
دکتــر قرائی اضافه کــرد: فیزیوتراپی در حفظ عملکردهــای حرکتی، مدیریت 
بیماری های مزمن و آموزش به بیمار و مراقب او نیز مؤثر است. همچنین به فرد 
کمک می کند تا توانایی هایش را افزایش دهد؛ به شخصی که بیماری پیش رونده ای 
مانند MS دارد کمک می کند تا توانایی هایش را حفظ کند و همچنین به فردی که 
میزانی از توانایی هایش را از دست داده است کمک می کند تا فعالیت ها و توانایی های 
جایگزین پیــدا کند و آموزش های الزم برای حفظ حداکثر اســتقاللش را ارائه 
می دهد. وی با اشاره به وجود بخش های الکتروتراپی، تمرین درمانی یا مکانوتراپی و 
نیز آب درمانی یا هیدروتراپی در فیزیوتراپی بیمارستان رضوی بیان کرد: در مراکز 
درمانی، ارائه خدمات فیزیوتراپی به بیماران بستری بسیار ضروری است، بیمارستان 
رضوی نیز که یکی از بهترین و مجهزترین مراکز فیزیوتراپی استان خراسان رضوی 
است با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و کارآزموده شامل هفت فیزیوتراپیست 
خانم و آقا در دو شــیفت کامل صبح و عصر طی چهار ماه نخست سال جاری و 
در روزهای شــیوع ویروس کرونا، در رشته های مختلف از جمله مشکالت ریوی 
و تنفســی بیش از 2 هزار خدمت را به بیماران ســرپایی و حدود 2 هزار و 300 
خدمت را به بیماران بســتری در این بیمارستان فوق تخصصی ارائه کرده است.

 آستان/ سارا صالحی   سال های سال 
است که به عشق حضرت رضا)ع( خدمت 
می کنند و هر زمان که برای خدمت مشرف 
می شوند آن روز فارغ از تمام گرفتاری ها 
با  و  پاک  قلبی  با  زندگی،  مشغله های  و 
خلوص نیت در این بارگاه حضور می یابند 
و کار خدمت گزاری به زائران امام رضا)ع( را 

برعهده می گیرند.
همان خادمانی که لباده و شــلوار ســیاه 
رنگ بر تن دارند و هــر روز در انجام امور 
شست وشو و تطهیر، پهن کردن فرش ها، 
نظم بخشــی  غبارروبی،  زائران،  راهنمایی 
و... فعالیت داشــتند، »فراشــان«. یکی از 
قدیمی ترین خادمان بــارگاه منور رضوی 
که محل خدمتشان در رواق های متبرکه 
حوالی روضه منوره رضوی است و بیش از 
70 نیروی رسمی و 420 نیروی افتخاری 

دارد.
آسایشگاهشان باالی رواق دارالوالیه است، 
هم آسایشــگاه و هم محل خدمتشان به 
مضجع شریف خیلی نزدیک  است. اما در 
حال حاضر که شیوع ویروس کرونا موجب 
بسته شــدن روضه منوره و رواق ها شده، 
پست های خدمتی آن ها نیز کاهش یافته و 
به همین دلیل بیت فراشان تعطیل شده و 

به شبستان علوی منتقل شده است.

روزهای سخت اما گذرا...»
به ســراغ محمد قلندریان، رئیــس اداره 
فراشان در شبستان علوی می رویم. خادمی 
که چند سالی است توفیق نوکری حضرت 
را دارد. وقتــی از وضعیــت خدمت نیروها 
در روزهای کرونا می پرسم، می گوید: اداره 
فراشــان 6 پست خدمتی دارد که با توجه 
به شیوع ویروس کرونا اکثر نیروها تعدیل 
شــدند و برای اینکه تجمع در آسایشگاه 
نداشته باشیم بیشتر نیروها به کمک دربانان 

رفته اند تا نیروهای خدام تقلیل نیابد... .
صحبت از کرونا و تعطیلی حرم که می شود، 
آهی از ته دل می کشد و می گوید: سخت 
است خدمت در این شرایط اما باز هم خدا 
را شاکریم که درهای حرم هنوز باز است و 
می توانیم در این صحن و سرا حضور یابیم 

و امید داریم که این روزها زود بگذرد... .
حاجی قلندریــان ادامه می دهد: دو بخش 
ســقائی و نماز بــا 630 نیــرو که محل 
خدمتشان در رواق دارالوالیه، هشتی شیخ 
طوسی و حر عاملی بود هم اکنون تعطیل 
شــده و تنها در نمازهــای روزانه 20 نفر 
مشغول خدمت هستند. بخش آینه رضوان 
نیز که وظیفــه پرداخت پنجره های فوالد 
را برعهــده دارد با ظرفیت 35 نفر کماکان 

مشغول خدمت هستند. 

توفیقی بزرگ؛ مسئولیتی سنگین»
اگرچه ســن و سالشان اغلب زیاد است اما 
کامالً می شود دل شادشان را حتی در این 
شرایط حس کرد، با تمام وجود باور دارند 
که بــرای خدمت  در این بــارگاه انتخاب 
شده اند و جز با اجازه و اذن حضرت رضا)ع( 
توفیق تشرف به خدمت را ندارند. کم سن 
و سال ترینشان 30 ساله و مسن ترینشان 
95 سال ســن دارند.پرسشــم را یکسان 
جواب می دهند جز عاقبت به خیری هیچ از 
امامشان نمی خواهند، نمی دانم چرا ولی هر 
بار این سؤال را می پرسم با اینکه جوابی عام 
می شنوم اما آنان را سخت منقلب می کند؛ 
چرایی این انقالب در صحبت هایشان نهفته 

است... .
علی اصغــر مولوی نســب، متولــد 1327 
روحانی و عالم اینجاســت که ســابق بر 
این در مراســم های مختلف این کشیک 
درس اخالق مــی داد و در مواقع نماز، امام 
جماعتشان نیز می شــد، بیش از 20 سال 
توفیق خدمت فراشی حرم را دارد و ویژگی 
خاص خدمت فراشی را همجواری می داند 
و می گویــد: این نزدیکی به مضجع نورانی 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع( عالوه بر 
اینکه توفیق بزرگی است، مسئولیت های 
ســنگینی نیز دارد که همه مــا باید آن را 

رعایت کنیم.
در سراســر زندگی لطف حضرت رضا)ع( را 
در زندگــی اش جاری می بیند و جز عاقبت 
به خیری هیچ از امامش نمی خواهد؛ زمزمه 
می کند که: جاروکشان کوی تو هستیم تا ابد... .

کمی دقیق می شــوم و معنــی عاقبت به 
 خیری را می پرسم که می گوید: عاقبت به 

خیری یعنی سعادتمند از این دنیا بروی، 
یعنی توشه ای داشته باشی برای آن طرف؛ 

این یعنی عاقبت به  خیری.

به هنگام پیری مرانم ز پیش»
حاج احمد پیروی از قدیمی هاست. می گوید 
به طور غیررسمی حدود 48 سال در حرم 
خدمت کرده، مو در صورت نداشته که به 
خواست پدربزرگش بعضی اوقات در نوبت 
او لباس فراشــی می پوشــیده و خدمت 
می کرده است، طبع شعری دارد و در شروع 
صحبتش همه را غافلگیر می کند، اشــک 

میهمان مجلس ما می شود... .
به هنگام پیری مرانم ز پیش

که صرف تو کردم جوانی خویش
کی ام من؟ که باشم هوادار تو

هوادار تو هست دادار تو
من از کودکی عاشقت بوده ام

قبولم نما گرچه آلوده ام
من از ریزه خواران خوان توام

اگر چه بدم میهمان توام
مبادا برانی مرا از درت

به بازوی بشکسته  مادرت
می گویــد این جواب همه ما به پرســش 
شماست، این همان خواسته ما از اربابمان 
اســت، عاقبت به خیری یعنــی همین؛ 
اشــک ها همچنــان می ریزنــد و خبر از 
دل هایی دارد که همجــواری با امام رئوف 

آن ها را خاشع و آماده کرده است.
حاج احمد ادامه می دهــد: مزد نوکریمان، 
اجازه ورود به این درگاه است، معتقد است 
نمی تواند خود را خادم امام رضا)ع( بداند؛ 
بلکه شاید خادم زائر امام رضا)ع( باشد، آن 

هم اگر حضرت رضا)ع( اجازه دهند! می آید 
شــاید در کنار دیگر خادمان حضرت قرار 

گیرد... .
حاج احمد ســخنش را این 
گونه تمام می کند؛ هر کس 
می تواند خادم باشد، لباس 
خادمی مهم نیســت، نیت 
است که به همه کارهای ما 
روح می دهد و در پایان دعا 
می کند تا به زودی بشــر از 
شر این بیماری خالص شود. 

نشان لیاقت بر سینه خدام»
حاج رضــا خیرخــواه؛ رئیس کشــیک 
اول فراشــان اســت، بــا اینکــه از این 
جمع خدمتــش کمتر اســت اما همه 
او را دوســت دارند، 16 ســال است که 
به خدمت فراشــی نائل شــده و معتقد 
اســت بی حساب و کتاب به کسی اجازه 
خدمت در این بارگاه داده نمی شــود و 
هر کس باید نشــان دهد که لیاقت این 
توفیــق را دارد.کرامت های امام رضا)ع( 
را در زندگی اش کاماًل احساس می کند؛ 
معتقد اســت هیچ کس دست خالی از 
ایــن درگاه برنمی گردد و اگر این چنین 
شد مقصر خود ما هستیم: گر گدا کاهل 

بود تقصیر صاحبخانه چیست؟
حاج رضــا از قــول یکــی از قدیمی های 
فراشــان که حاال مرحوم شــده اســت، 
می گویــد: اینجا خدمت کارمزدی اســت 
و نــه روزمــزدی؛ نبایــد فقط بــه فکر 
گذراندن زمــان بود، بایــد از این فرصت 
چندساعته خوب برای خود استفاده کرد.

هر کس می تواند 
خادم باشد، لباس 

خادمی مهم 
نیست، نیت است 
که به همه کارهای 

ما روح می دهد

بــــــــرش

در گفت وگویی کوتاه با شماری از فراشان حریم رضوی  

رسیدگی به مناطق حاشیه ای ©جاروکشان کوی تو هستیم تا ابد ...
رسالت کانون های مساجد 

آســتان: مســئول کانون های مســاجد 
خادمیاران رضوی در شهرستان تایباد گفت: 
آســتان قدس رضوی با استفاده از ظرفیت 
مســاجد در نقاط شهری و روستایی نقش 
بسزایی در شناسایی افراد بی بضاعت و رفع 

محرومیت در جامعه ایفا می کند.
مهــدی حســین زاده گفــت: از مهم ترین 
رســالت های کانون های فرهنگی مساجد 
این است که در مناطق حاشیه ای و محروم 
رسیدگی بیشتری شود تا ارزش های غنی 

اسالمی بیشتر شکوفا شود.
حســین زاده بیان کرد: نقش مســاجد در 
رزمایش مواسات و کمک های مؤمنانه که در 
ماه مبارک رمضان در لبیک به تأکیدات مقام 
معظم رهبری صورت گرفت، بسیار درخشان 
بود و توزیع سبدهای ارزاق از طریق مساجد 
تأثیر بسزایی در ترویج این طرح خداپسندانه 
داشــت.وی در ادامه توضیح داد: با توجه به 
اینکه آســیب های اجتماعــی در محالت 
اشــکال مختلفی دارد بنابراین کانون های 
مســاجد قادر خواهند بود این مشکالت را 
خیلی راحت شناسایی و رفع کنند، کانون 
مساجد خادمیاران رضوی در این شهرستان 
با هدف های ذکر شده از این ظرفیت برای 
محرومیت زدایی و رفع آسیب های اجتماعی 

محلی استفاده خواهد کرد.
گفتنی است شهرستان تایباد با سه شهر از 
دو بخش مرکزی و میان والیت با 39 روستا 
تشکیل شده که دارای 40 مسجد تشیع و 

بیش از 180 مسجد اهل سنت است.

 دیدار خادمیاران رضوی©
 با زوج های جوان در ارومیه

آســتان: همزمان با روز ملــی ازدواج و 
به مناسبت ســالروز ازدواج امیرالمؤمنین 
حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه زهرا)س(، 
جمعی از خادمیاران رضوی با زوج های جوان 

در ارومیه دیدار و از آنان تجلیل کردند.
مسئول کانون زنان و خانواده دفتر خدمت 
رضوی در حاشیه این مراسم ضمن تبریک 
این روز فرخنده گفت: دین مبین اســالم 
توجه و تأکید زیادی به امــر ازدواج دارد و 
بهتر است خانواده ها با کاهش توقعات زمینه 

را برای ازدواج جوانان فراهم کنند.
ناهید نجف پیر ضمن قدردانی از زوج های 
جوانی که زندگی ساده و به دور از تشریفات 
را برای خود برگزیدند و سیره و روش زندگی 
ائمه اطهار)ع( را سرلوحه زندگی خود قرار 
دادند، اظهار کرد: جمعی از خادمیاران بانوی 
دفتر خدمت رضوی ارومیه همزمان با اول 
ذی الحجه، به دیــدار زوج های جوان عضو 
کانون خانواده و زنان آســتان قدس رضوی 
رفتند و با اهدای هدایای متبرک، پیوندشان 
را تبریــک گفتند.این مراســم بــا رعایت 
پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی برگــزار و در خاتمه به زوج های 

جوان هدایای متبرکی اهدا شد.

تجلیل از پیشکسوت و ©
خادمیار قرآنی در کرج

آستان: به مناسبت سالروز ازدواج حضرت 
علی)ع( و حضرت زهرا)س( از پیشکسوت 
قرآنی و خادمیار فعال در عرصه قرآن در کرج 
تجلیل شد. در نخستین روز از ماه ذی الحجه 
و با حضور حجت االسالم والمسلمین والیی؛ 
مدیر کل تبلیغات اســالمی اســتان البرز، 
حجت االسالم والمســلمین حاج آقا والئی؛ 
مدیرعامل اتحادیه قرآنی و همچنین آقای 
قضاتلو؛ مسئول کانون تخصصی خادمیاران 
قرآنی رضوی اســتان البــرز از آقای جواد 
مالزاده پیشکسوت قرآنی و از قاریان ممتاز 

کرج قدردانی شد.

77 اثر غیرفارسی در وب گاه کتابخوان رضوی
 آستان   بنیــاد پژوهش های اســالمی آستان قدس رضوی 
امکان مطالعه 77 اثر غیرایرانی با موضوعات مرتبط با حضرت 
رضا)ع( را در وب گاه کتابخوان رضوی فراهم کرد.از آنجایی که 
نشر الکترونیک مدت هاست جای خود را در کنار نشر کاغذی 
باز کرده است بنابراین از مراکز علمی- پژوهشی همچون بنیاد 
پژوهش های اسالمی انتظار می رفت کتابخانه ای الکترونیکی از 

آثار منتشر شده خود داشته باشد.
به همین منظور همزمان با دهه کرامت امسال درگاه کتابخوان 
رضوی به نشانی http://islamic-rf.ir با هدف گسترش فرهنگ 
و سیره رضوی و نشر فعالیت های پژوهشی بنیاد پژوهش های 

اسالمی آستان قدس به خارج از کشور راه اندازی شد و تاکنون 
100 اثر از آثار این بنیاد در این وب گاه بارگذاری شده است.

از این تعداد اثر، 77 کتاب در حوزه کودک و نوجوان و بزرگسال 
بــه زبان های غیرایرانی اعم از اردو، انگلیســی، عربــی و... در 
دســترس مخاطبان غیرایرانی قرار گرفته است.»اثبات الهدی 
بالنصوص و المعجزات«، »فی رحاب االمام الرئوف علی بن موسی 
الرضا)ع(«، »هشتمین خورشید زندگانی و سیره امام رضا)ع(«، 
»حدیث سلســله الذهب از دیدگاه اهل ســنت«، »آینه الفت«، 
»پاسخ های هشــتمین امام«، »زیارت حضرت رضا)ع( به روایت 
اهل ســنت« و... برخی از آثار در دسترس مخاطبان در وب گاه 

کتابخوان رضوی اســت.همچنین می توان به آثاری با عناوین 
»کیف قضی االمام علی بن موســی الرضا )ع(«، »االمام المهدی 
فی احادیث االمام الرضا«، »لمحات من حیات االمام الرضا)ع(«، 
»گزیده حکمت نامه رضوی« و »امام رضا)ع( وارث موسی، عیسی 
و محمد رسول)ص(« اشــاره کرد که در این وب گاه بارگذاری 
شــده است.الزم به یادآوری است برخی از آثار معرفی شده در 
ایــن وب گاه در هیچ کتابخانه ای موجود نیســت و از این رو با 
راه اندازی این وب گاه زمینه ای فراهم شــده تا عالقه مندان به 
کتاب و کتاب خوانی نسخه الکترونیکی آثار مورد عالقه خود را از 

طریق این وب گاه مطالعه کنند.

خبر
به همت بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی انجام شد

سرزمین آفتاب

خـــبر
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

شرکت آب و فاضالب استان فارس در نظر دارد نسبت به خرید الکتروپمپ شناور طبق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه را از طریق 
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. از کلیه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.

- شماره آگهی مناقصه درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 2099005669000040 می باشد.
 www.setadiran.ir محل اخذ اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس -

- محل تسلیم پیشنهادات: بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ارسال کل مدارک به واحد دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان فارس )شیراز 
میدان مطهری، ابتدای بلوار قدوسی غربی، نبش خیابان سبحانی، بلوک 406 طبقه اول(

- آخرین مهلت خرید و دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: شنبه 99/5/11
- حداکثر تاریخ نهایی قبول پیشنهادات: بارگذاری در سامانه و تحویل پاکات به دبیرخانه ساعت 14 شنبه 99/5/25 

- تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 9 صبح روز یکشنبه 99/5/26
- تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ضمانت و قیمت: ساعت 9 صبح روز سه شنبه 99/5/28

- اعتبارات طرح از محل اعتبار عمرانی )صندوق توسعه ملی نقد پرداخت منوط به تحویل کامل و ارسال صورتحساب(
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 750/000/000 ریال )بصورت ضمانتنامه بانکی )شرکت در فرایند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضالب استان فارس(

- قیمت اس�ناد 200/000 ریال )واریز به حساب ش�ماره 1528936404 بانک ملت شعبه میدان معلم کد شناسه 2400080603175 بنام شرکت آب و فاضالب 
استان فارس فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(

- به پیش�نهادهای فاقد امضا، مش�روط، مخدوش و پیش�نهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت باشد مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج گردیده است.
- این آگهی در سایت اینترنتی www.abfa-fars.ir نیز درج گردیده است.

- این آگهی در س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگش�ایی می گردد که شرکت کننده 
)مناقصه گر( در س�امانه ثبت نام و کلیه مدارک را در س�امانه بارگذاری و پیش�نهاد قیمت را ارائه نموده باشند. کلیه پاکات عالوه بر بارگذاری در سامانه بدون 

هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب فارس گردد.
                                                                                                                                                                                                                م.الف3517   شناسایی آگهی 922685
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/ع
99
03
93
3

آگهیارزیابیکیفیومناقصهعمومییکمرحلهای
)شماره600/16790-99/4/31(نوبتدوم

,ع
99
04
05
0

یا 
رن

زائ
د 

حم
  م

س:
عک

ت
اس

ده 
 ش

ته
رف

ا گ
رون

س ک
رو

وی
ع 

یو
 ش

 از
بل

ر ق
وی

ص
ن ت

ای



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

روزنامـه صبـح ایـران 4

 مؤسسات دولتی، آثار مکتوب خود را دیجیتالی منتشر کنند اندیشه: حجت االسالم رسول جعفریان، رئیس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران با انتشار یادداشتی در کانال 
شخصی خود نوشت: بسیاری از ناشران وابسته به دولت و نهادهایی که به نوعی متکی به اموال عمومی هستند، مناسب است در این شرایط و اساساً در جهت ترویج علم و دانش، وزارتخانه های مختلف و در رأس آن 

دانشگاه ها، فایل های کتب خود را که دست کم مربوط به پیش از سال ۱۳۹۰ است، منتشر کنند. طبیعی است در این زمینه باید حقوق مؤلفان را حفظ کنند.

طلیعه تمدن نوین اسالمی کجا خود را نشان می دهد؟©
سیدســعید زاهد زاهدانی، استاد جامعه شناسی دانشگاه شیراز در یادداشتی درباره 
تمدن اسالمی نوشــت: پیش از انقالب اسالمی، کشور ما جزئی از نظام جهانی به 
حساب می آمد. نظامی که پس از جنگ جهانی دوم، با طراحِی طراحان و برنامه ریزان 
آمریکایی مدیریت می شد. برای ما هم، همچون دیگر کشورهای جهان سوم، نقشی 

در نظر گرفته شده بود و ما هم با کرنش و طیب خاطر آن را اجرا می کردیم.
در زمینه آموزش عالی کار ما تربیت نیروی انسانی نخبه برای بازار کار نظام جهانی 
بود. در این نظام مســلماً سهم آمریکا در اولویت قرار داشت. از این رو دانشگاه های 
وابسته در کشور تأسیس یا برنامه ریزی شد. هر یک از دانشگاه های مهم، وابسته به 
یکی از دانشــگاه های آمریکایی بود و برنامه و کتاب و حتی در برخی، مثل دانشگاه 
پهلوی سابق، اســتاد خود را هم از همان دانشگاه مادر تأمین می کرد. معدودی از 
دانشگاه های کشور هم وابسته به دانشگاه های اروپایی بودند. استادان حتی حق کم 
و اضافه کردن مطلبی به مطالب کالسی نداشتند. یکی از دوستان ما می گفت برای 
اضافه کردن یک فصل به برنامه درسی خود مجبور به مسافرت به آمریکا و به تصویب 
دانشگاه مادر رســاندن آن فصل شدم. به یاد دارم در طول دوره تحصیل لیسانس، 
حدود ۹۰ درصد استادان ما آمریکایی بودند. رسماً نامه ای از دانشگاه وقت دریافت 
کردم مبنی بر اینکه ۸۰ درصد از مطالب به زبان انگلیسی ارائه شده است. در مورد 

امتحانات هم همین رویه انگلیسی وجود داشت.
منطِق فرهنِگ تمدن مدرن، مبتنی بر سکوالریسم و انسان گرایی بود. این نوع طرز 
تفکر، موجب خردگرایی بی قید و شرط و رفاه طلبی در آن تمدن شده است. همین 
رویکرد متأسفانه وجهه همت مجریان جمهوری اسالمی قرار گرفت. این رویکرد، در 
غرب تولیدات فکری دانشگاهی را به جای رسالت الهی قرار داده است. به عبارت دیگر 
سکوالریسم از داخل حوزه های علمی مسیحیت و به بهانه پروتستانیزم، رونق گرفت 

و به خردگرایی تجربی و تبدیل حوزه های دینی به مراکز دانشگاهی منتهی شد.
در ایران پس از جنگ، هرچند توده های مردم و خواِص انقالبی، منطق عقِل متعبد و 
زندگی بدون اسراف و تبذیر را داشتند، اما اراده ای که کشور را اداره می کرد رویکرد 

دانشگاهی )بدون قید اسالمی( و تجمل خواهی در پیش گرفت. 
با افزایش جمعیت تحصیلکرده دانشــگاهِی با علوم تجربی در سراســر کشور، به 
 جای حاکم شدن منطق اســالمِی مردم انقالبی، در اجرائیات، ابتدا رویکرد جبران 
عقــب افتادگی ها از تمدن مــدرن، پس از آن گفت وگو با تمدن مدرن و ســپس 
مهندسی تمدن مدرن با اخالق دوری از تجمالت و در نهایت تسلیم در مقابل تمدن 

مدرن پی گرفته شد.
در ســیر این حرکت که در دوران دولت های مختلــف پیش رفت، تمدن مدرن و 
زندگی به سبک آن، همه جانبه تبلیغ شد. هرچند مقام معظم رهبری هشدارهای 
جنبش نرم افزاری، نظریه پردازی، نقد و مناظره، کرسی های آزاداندیشی و در نهایت 
ســبک زندگی اسالمی و راهکارهای رسیدن به آن را به زبان های مختلف دادند اما 
دستگاه های فرهنگی کار خودشــان را کردند. تا این اواخر که صریحاً هشدار سند 

۲۰۳۰ داده شد اما در عمل همان اجرایی شد.
بــا این رویکرد فرهنگی غالب در اجرائیــات، در ذهن نوع دانش آموختگان در همه 
سطوح، دســتاوردهای تمدن مدرن ایده آل ترسیم شــد. تنها عیب تمدن مدرن 
اخالقیات آن تصور گردید که با گســترش فساد در کشور، آن هم نقطه  قوت برای 
غرب تلقی شد. این استحاله فرهنگی در محیط های فرهنگی و آموزشی رسمی، با 

برخی اقتباس ها از دانشگاه، تا حدی به حوزه های علمیه هم سرایت کرد.
بدین ترتیب بود که برای عده  زیادی مهاجرت به غرب و زندگی در آن دیار فرار از 
سیاهی ها تصور شــد. تا جایی که گفته سید جمال در نزدیک به ۲۰۰ سال پیش 
گوش شنوا پیدا کرد، به این مضمون که در غرب اسالم دیدم اما مسلمان ندیدم و 
در ایران یا ممالک اسالمی مسلمان دیدم، اما از اسالم خبری نبود. البته در این میان 
نقش برنامه ریزی های بیگانگان، از طریق رســانه های گوناگون، نعنا داغی بود که بر 

سوءمدیریت ها و سیاست های داخلی ریخته شد.
امروز جامعه ما خاکستری به نظر می رسد و باید با دقت نور را از ظلمت بازشناخت. 
به طور کلی هر جا بت تمدن مدرن شکســته شــده، نور تجلی یافته است. امروز 
دانشــگاه های ما در حال ســیر به سمتی هستند تا به قله دانش ها دست یابند و با 
شکستن مرزهای دانش، نوآفرینی های خود را به جهان عرضه نمایند. در آن مرحله 

است که می توانیم بگوییم طلیعه تمدن نوین اسالمی خود را نشان داده است.

 اندیشــه/ محســن فاطمی نژاد  امروزه 
پرسش های متعددی حول جریان سنت گرایی 
و رشته هایی چون دانش اجتماعی مسلمین در 
تقابلشان با مدرنیته شکل گرفته است. برخی 
منتقدان این تقابل را چندان جدی ندانســته، 
حتی معتقدند ســنت گرایی خــود یک پدیده 
کاماًل مدرن اســت که با تأســیس رشته هایی 
چون دانش اجتماعی مسلمین، درصدد احیای 
گذشــته ای هســتند که با این شیوه و منطق 

مدرن راه به جایی نخواهد برد. 
دانش  علمی »چرایی  نشســت های  سلســله 
اجتماعی مسلمین« با همین موضوع به همت 
دانشگاه علوم اسالمی رضوی در حال برگزاری 
اســت که دکترحمید پارســانیا، عضو هیئت 
علمی گروه جامعه شناســی دانشگاه تهران در 
همین راستا ضمن سخنرانی به بیان »حکمِت 
دانش اجتماعی مســلمین« پرداخته اســت. 
آنچــه می خوانید خالصــه ای از نظرات دکتر 

پارسانیا در این نشست است.

2 پرسش اساسی در چرایی دانش »
اجتماعی مسلمین

بــرای صحبت از حقیقت، هویت، چیســتی و 
چرایــی دانش اجتماعی مســلمین یا حکمت 
دانش اجتماعی مســلمین ما با دو پرســش 
مواجه هستیم. یک اینکه چرا دانش اجتماعی 
مسلمین باید باشــد و دو اینکه در این مقطع 
چــرا باید به دانش اجتماعی مســلمین توجه 
داشت. دانش اجتماعی مسلمین ممکن است 
واقع شــود؟ آیا رخ داده است و وجود داشته 
اســت؟ اآلن اســتمرار دارد؟ رخ داده و اآلن 
حذف شده و نیست؟ ممکن است باشد یا نه؟ 
اگر واقع شده و از میان رفته آیا می توان آن را 
ایجــاد کرد یا خیر؟ آیا نیازی به احیای آن در 
این مقطع وجود دارد؟ این ها همه پرسش هایی 
هســتند که ما با آن ها در مورد چرایی دانش 
اجتماعی مسلمین مواجهیم. گاهی صحبت از 
امکان ذاتی و اســتعدادی آن است و گاهی از 
امکان وقوعی دانش اجتماعی مســلمین باید 
حرف زد. در شرایطی که علم اجتماعی مدرن، 
هژمونی جهانی دارد و نظام رســمی علم ما را 

تصرف کرده اســت آیا جایی برای رخ دادن و 
وقع دانش اجتماعی مسلمین اگر نبوده، هست 
و اگر بوده، اســتمرار داشته و می توانیم به آن 

استمرار دهیم یا خیر؟
 
جامعه مسلمانان ابژه دانش اجتماعی »

مسلمین نیست
در اینکــه چــرا در عنوان »دانــش اجتماعی 
مســلمین« کلمــه دانــش آمده اســت باید 
گفت مســائل جامعه، اســالمی و بلکه اعم از 
این هاســت. مســائل اجتماعی چه مربوط به 
جهان اســالم و چه غیرجهان اســالم اســت. 
دانش اجتماعی مسلمین غیر از جامعه شناسی 
و دانش مســلمانان یعنی درباره مســلمانان 
است. جامعه مســلمانان ابژه دانش اجتماعی 

مسلمین نیست.
قاعدتاً جامعه شناسی مدرن و شکل کالسیک 
آن یعنــی نیمــه اول قرن بیســتم که با یک 
فلســفه پوزیتیویســتی و رویکــرد تحلیلــی 
به مســائل آن می نگــرد، در شــکل افراطی 
خودش که حلقه وین می شــود، متافیزیک را 
بنابراین جامعه شناســی موجود،  ندارد.  قبول 
کارش انــکار متافیزیــک اســت و قاعدتاً اگر 
چیزی بــه عنوان دانش اجتماعی مســلمین 
نوعی دیگر از جامعه شناســی باشد این انکار 

متافیزیــک نمی کند، چرا کــه زمانی که خود 
پوزیتیویســت ها انکار متافیزیــک می کردند، 
کارشــان نوعی متافیزیک بــود که این بحث، 
خــودش کم کــم در نیمه دوم قرن بیســتم 

روشن شد. 

چه شد که جامعه علمی تصرفات »
آگوست کنت را پذیرفت؟

فلســفه در ترکیب این علم ها معنای متفاوتی 
پیدا کرده است، مثل فلسفه علوم اجتماعی. ما 
در ایران فلســفه را به معنای تاریخی خودمان، 
به معنای علم و معرفت علمی در برابر شــعر، 
خطابــه و امثال این ها بــه کار می بریم. این به 
معنای عام فلسفه در معنای تاریخی خود ما و 
به معنای علم است. فلسفه به معنای خاص نیز 
متافیزیک است و بخشــی از این علم به شمار 
می رود. بنابراین زمانی که گفته می شود فلسفه 
طبیعی به معنای علم طبیعی اســت، فلســفه 
اخالق به لحــاظ تاریخی به معنای علم اخالق 
است، این معنا از فلسفه، تحقیقاً در غرب نیز تا 
قرن 1۹ به کار برده می شــد و هنوز بقایای این 
کاربرد را می تــوان در ادبیات معاصر آکادمیک 
  phd خودمــان پیدا کنیم. مثاًل وقتی می گوییم
و کســی که phd شیمی دارد یعنی او فیلسوف 
شیمی اســت و در قله این علم نشسته است، 

این بقایای همان معنای تاریخی 
با ساینس  فلسفه است. فلسفه 
هم معنا بوده و اعتبار قوی تری از 
ساینس نیز داشته است. به هر 
حال همــه منطقه علم، منطقه 
فلســفه نیز بوده اســت. بخش 
خاص فلســفه به معنای علم، 

متافیزیک می شد. 
ما در فارسی شاید کلمه دانش 
و در عربی کلمه علم را داشتیم. 
از قرن 1۹ به بعد، آگوست کنت 
یک جعــل اصطالحی در مورد 
کلمه فلســفه و ســاینس کرد 
و سبب شد فلســفه از معنای 
تاریخــی خود، منصــرف و در 
معنــای جدیدی بــه کار برده 
شــود و عدول کند. اصاًل اآلن 
فلســفه در تقابل با علم به کار 
بــرده می شــود، چنان که اآلن 
اخالق،  فلســفه  می گویند  اگر 
به معنای علم اخالق نیســت. 
ایــن اتفاقی که کنت آن را رقم 
زد در آموزه های معرفتی کانت 
ریشــه دارد، چرا که کانت عقل 

را به عنوان یکی از منابــع معرفتی که واقع را 
ارائه می دهد، معتبر ندانست و عقل را سوبژکتیو 
کرد. مفاهیم عقلی، مفاهیمی هســتند که به 
ذهن انسان ها مربوط   اند و به جهان خارج ربطی 
ندارنــد. عقل مثل عینکی اســت که متعلق به 
خود ماســت و ما با عقل، جهان را می بینیم و 
می شناســیم ولی این مفاهیم عقلی را از جهان 
نگرفتیم بلکه عقــل را بر جهــان می اندازیم؛ 
بنابراین عقل، جهان را به ما ارائه نمی دهد بلکه 
درون ذهن خود می لولد و از جهان خارج خبر 

عینی نمی دهد. 
خبر عینــی از جهان خارج با حس اســت که 
پوزیتیویست ها اعتقاد دارند ما با حس می توانیم 
با متن جهــان خارج ارتباط خوشــبینانه تری 
برقــرار کنیم. او گفت شــناختی که با حس و 
تجربه بدست بیاید اسمش ساینس است و آنچه 
با حس و تجربه بدســت نیاید ساینس نیست. 

یا با عقل در مورد جهان حرف 
می زنیــم و در نتیجه از حس 
اســم  که  نمی گیریم  کمــک 
آن می شود فلســفه یا از عقل 
نیز کمــک نمی گیریم و صرفاً 
بهــره می بریم که  از تخیــل 
این تفســیر تخیلــی و ذهنی 
غیرعقلــی از عالم را تفســیر 
دینــی از عالم نام گذاشــتند. 
بالفاصلــه  علمــی  جامعــه 
تصرفــات آگوســت کنــت را 
پذیرفت که دلیل آن، پذیرش 
و آمادگــی زمینه های آن بود. 
یعنــی زمینه ها آماده شــده و 
عقــل، بی حیثیت و متافیزیک 
البته اگر  بی اعتبار شــده بود. 
آگوســت کنــت ایــن کار را 
نمی کرد، کس دیگری می آمد و 
این کار را می کرد، چرا که همه 
منتظر بودند این تفسیری که 
انسان پوزیتیویستی که عقل را 
به عنوان نور از دست داده و آن 
را ذهنی کرده این اصطالحات 

را عوض کند. 

دانش اجتماعی نوعی ایده پردازی است»
تعریفــی که امــروزه از علم به مــا از دوران 
دبستان ارائه می شــود به معنای همان دانش 
 knowledge ،تجربی اســت. آنچه علم نباشد
اســت که اگر نظمی ضروری و عقالنی داشته 
باشد، فلسفه اســت؛ اگر جنبه تخیلی داشته 
باشــند و یک ویژگی های دیگری با صحبت از 
امر قدسی داشته باشند، اسمش »دین« است. 
از آن جهت که ورود به ذهن دارند، اندیشــه 
هســتند و اگر یک نوع تأمالتی نیز درون آن 
وجود دارد ولیscientific  نیست، می توان به 
آن »تفکر« را اطالق کــرد. تفکر اجتماعی به 
معنای نوعی خردورزی کردن اســت؛ اندیشه 
اجتماعی یعنی نوعــی ایده پردازی کردن ولو 
اینکه این ایده پردازی دینی و الهیاتی و تخیلی 

باشد.

دکتر حمیدپارسانیا در نشست علمی »چرایی دانش اجتماعی مسلمین«:

دانش اجتماعی مسلمین نوعی ایده پردازی دینی است

اآلن فلسفه در تقابل 
با علم به کار برده 
می شود چنان که 

اگر می گویند فلسفه 
اخالق، به معنای 

علم اخالق نیست. 
این اتفاقی که کنت 

آن را رقم زد در 
آموزه های معرفتی 

کانت ریشه دارد 
چرا که کانت عقل را 

سوبژکتیو کرد

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  شنبه 4 مرداد ۱۳۹۹  4 ذی الحجه  ۱44۱ 25 جوالی 2۰2۰  سال سی و سوم   شماره ۹۳۰2

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 سیدسعید زاهد زاهدانی

آگهی مجمع عمومی عادی 
نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن 

فرهنگیان پیشوا

بدینوس��یله ازکلی��ه اعض��ای محت��رم دعوت 
می ش��ود تا در مجمع عمومی عادی نوبت دوم 
ک��ه دوش��نبه راس س��اعت17مورخ99/5/20 
امام.ساختمان  امام.خیابان  درپیش��وا.میدان 
یاس نبی.طبقه چهارم.دفترش��رکت تش��کیل 
می شود حضور بهم رس��انید .یادآورمی شود 
درصورتی ک��ه حضورعض��وی درمجمع عمومی 
میسرنباش��د م��ی توان��د ح��ق حضورواعم��ال 
ت��ام  نماین��ده  خودراب��ه  ازس��وی  رای 
درغیراینص��ورت  االختیارخودواگذارنمای��د. 
هیچکس نم��ی توان��د نمایندگی بیش ازس��ه 
عضورابپذیرد.همچنی��ن برگ��ه ه��ای نماینده 
مزبورب��ا تایی��د هیئ��ت مدی��ره ومهرتعاون��ی 
معتبرخواهد بود.مصوب��ات عمومی درصورت 
رسمیت یافتن وعدم مغایرت باضوابط قانونی 
ب��رای کلی��ه اعضاءاع��م ازحاضر وغای��ب نافذ 
ومعتبرخواهد بود.دستورجلس��ه :1. انتخابات 
تعیی��ن هیئ��ت مدی��ره وب��ازرس2. تصوی��ب 
الجلس��ه هیئت  وح��ق  حق��وق  آیی��ن نام��ه 
تصویب حقوق وپ��اداش ومزایای   .3 مدی��ره

مدیرعامل4. تصویب صورت های مالی 
 هیئت مدیره ومدیرعامل تعاونی مسکن 

فرهنگیان پیشوا     9ع
90
40
60

 ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد انج��ام  
راب��ه  حجم��ی  ص��ورت  ب��ه  امورخدمات��ی 
مبل��غ 30.000.000.000 ریال ب��ه پیمانکار 
واجدش��رایط واگذارنماید.لذا شرکت های 
دارای صالحی��ت می توانن��د جهت دریافت 
امورقرارداده��ای  ب��ه  مربوط��ه  اس��ناد 
جه��ت  نماین��د.  مراجع��ه  ش��هرداری 
کس��ب اطالع��ات بیش��تربا ش��ماره تلف��ن 
05144241781 تم��اس حاص��ل فرمایند یا 
به س��ایت ش��هرداری س��بزوار به آدرس
کنن��د.  مراجع��ه   www.Sabzevar. ir  
مناقص��ه  در  ش��رکت  س��پرده  مبل��غ 
مع��ادل1.500.000.000 ریال بصورت نقدیا 
ضمانت نامه بانکی می باشد. ضمنًا شهرداری 
پیش��نهادها  از  قب��ول هری��ک  ی��ا  رد  در 
در  اس��ت. آخرین مهل��ت ش��رکت  مخت��ار 
مناقص��ه و تحوی��ل پاکت های پیش��نهادی 
به دبیرخانه ش��هرداری پایان وقت اداری 
راس س��اعت 14:10 روزس��ه ش��نبه مورخ 
99/5/21 می باش��د. مناقصه رأس ساعت 
10 صب��ح روز چهارش��نبه م��ورخ 99/5/22 
می گ��ردد. برگ��زار  ش��هرداری  مح��ل  در 

سید علی کوشکی-شهردار سبزوار

      آگهی مناقصه 
)نوبت اول(
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ش�هرداری تربت جام در نظ��ر دارد ب��رای فرصتهای 
سرمایه گذاری خویش با رعایت شیوه نامه سرمایه گذاری و با 
مشخصات و شرایط مندرج  در اسناد فراخوان در تامین مالی،طراحی، تامین تجهیزات و ساخت و بهره برداری به روش سرمایه گذاری مشارکتی از 

طریق فراخوان عمومی ، شریک واجد شرایط انتخاب نماید .
عنوان فرصت سرمایه گذاریردیفعنوان فرصت سرمایه گذاریردیف

1
کلینیک خدمات پزشکی )مطب پزشکان، آزمایشگاه، تصویربرداری، 
داروخانه و .... ( ، تجاری، خدماتی و رفاهی در محل فعلی ساختمان 

اداری شهرداری
خیابان غذا )فود استریت( بوستان معلم8

9پارکینگ و مجتمع تجاری خدماتی جنب میدان ولیعصر2
مجتمع گردشگری، تجاری،  رفاهی و خدماتی در محل 

فعلی پایانه مسافربری 

10زیرگذر بازار میدان ولیعصر3
بوم گردی، مرکز فرهنگی،گردشگری، خدماتی، رفاهی 
)رستوران سنتی، چایخانه و ....( در محل فعلی حمام عزت

11مجتمع تجاری خیابان پاسداران4
بیمارستان دامپزشکی و ...... در محل ساختمان 

کشتارگاه قدیمی )ابتدای جاده باخرز(

5
مجموعه ورزشی خیابان پاسداران )پارک آبی، سالن ورزشی سرپوشیده، 

12چمن مصنوعی و .....(
 پارکینگ وسائط نقلیه سنگین، بازار خودرو و .....

در محل فعلی پایانه بار )ابتدای جاده تایباد(

مجموعه فرهنگسرا واقع در تقاطع بلوار جانبازان و خیابان پاسداران 6
13)میدان بصیرت(

مجتمع بین راهی )رفاهی، خدماتی و ...... ( در کیلومتر 
5 جاده مشهد

7

خدمات رفاهی )رستوران، سفره خانه سنتی، هتل، متل و ...( ، مرکز 
بوم گردی، محل برگزاری مراسمات مردمی، سینما تئاتر و... ، سالن و 
زمین ورزشی، تیراندازی و ... ، باغ تاالر، باغ پرندگان، ، پیست موتور 

سواری و اتومبیل رانی )کارتینگ(، شهربازی، تولید گیاهان دارویی،                      
بازارچه های محلی، استخر ذخیره آب )پرورش ماهی(، در محل پارک 

جنگلی به مساحت 88 هکتار

شهربازی14

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار  ) نوبت اول (

 حسینی -  شهردار تربت جام 

بدینوس��یله از کلی��ه اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی واج��د ش��رایط دعوت                        
م��ی نماید جهت تهیه اس��ناد فراخوان با واریز مبلغ دویس��ت هزار ریال 
به حس��اب ش��ماره 3100002305000 ش��هرداری تربت جام نزد بانک ملی 
شعبه شهرداری کد 8753 و ارایه آن به اداره سرمایه گذاری شهرداری 
از طری��ق مراجعه حضوری یا از طریق فاکس یا س��ایر پیام رس��انها اقدام 

نمایند . ) مبلغ واریزی غیر قابل استرداد است( .
متقاضی��ان م��ی توانن��د جه��ت کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ا ش��ماره تلفن
 12-05152527910 اداره س��رمایه گذاری ش��هرداری ترب��ت جام تماس 

حاصل  نمایند. 
سایر شرایط : 

مهل��ت دریاف��ت اس��ناد از تاریخ درج آگه��ي نوبت اول ، ت��ا 10 روز کاري 
 پ��س از درج آگهي نوب��ت دوم در روزنام��ه . )تا پایان وق��ت اداری روز 

چهار شنبه مورخ 1399/05/22( می باشد . 

آخرین مهلت ارائه پیش��نهادات پایان وقت اداری روز پنج ش��نبه مورخ 
1399/05/23 به دبیرخانه شهرداری می باشد . 

زمان بررس��ی پیش��نهادات روز ش��نبه مورخ 1399/05/25 راس ساعت 
18:00 می باشد . 

محل دریافت اس��ناد اداره س��رمایه گذاری شهرداري تربت جام واقع در 
ساختمان شهرداری تربت جام می باشد . 

ای��ن فراخ��وان بمنزله شناس��ایی س��رمایه گذار ب��وده و از بین ش��رکت 
کنندگان بهترین ش��ریک برابر ش��رایط مندرج توسط ش��هرداری انتخاب 
خواهد ش��د کلیه قیمت گذاریها توس��ط کارش��ناس رس��می دادگستری و 

مصوبه هیئت عالی سرمایه گذاری بانجام خواهد رسید . 
ش��هرداری در انتخاب ش��ریک و رد یا قبول هریک از پیش��نهادات مختار 

میباشد .

 شرکت معدنی در نظر دارد با رعایت اصل رقابت بین 
سرمایه گذاران عالقمند به سرمایه گذاری که واجد 
صالحیت فنی،  مالی و دارای تجربیات مفید و مرتبط 
با موضوع این آگهی و دانش فنی مربوطه می باشند، 
برای موارد ذیل اقدام به جذب سرمایه گذار نماید:
ال��ف( مش��ارکت دراکتش��اف تکمیل��ی مح��دوده 
اکتشافی مس واقع در منطقه کاشمر بخش ده سرخ 

خراسان رضوی
ب( مش��ارکت در بهره ب��رداری معدن کرومیت در 

منطقه نهبندان خراسان جنوبی
ج( مش��ارکت در بهره برداری ازمعدن کوارتزیت و 
تاسیس سایت خردایش و فرآوری در منطقه طبس 

خراسان جنوبی
د( مش��ارکت در اکتشاف س��نگ تزئینی در منطقه 

طبس خراسان جنوبی
 عالقمن��دان به س��رمایه گ��ذاری میتوانن��د برای 
را  خ��ود  بیش��تر درخواس��ت  اطالع��ات  دریاف��ت 
ب��ه هم��راه رزوم��ه کاری ب��ه پس��ت الکترونی��ک
 ofoghmadantabaran@gmail.com و ی��ا از طریق 
وات��س اپ و تلگ��رام ب��ه ش��ماره 09155075980 

ارسال نمایند.

 آگهی جذب سرمایه گذار
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آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مجتمع دامپروری زینعلی مهدیشهر شرکت تعاونی به شماره ثبت 213 و شناسه ملی 10480015686

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,12,13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای حسن اصیل منش به شماره ملی 5309833455 
به عنوان رئیس هیئت مدیره و اقای علی گل مستخدمین حسینی به شماره ملی 5309861785 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره 
و   5309859977 ملی  شماره  به  رشیدی  رشید  اقایان  و  منشی  عنوان  به   5309814167 ملی  شماره  به  نورانی  محمد  گل  اقای  و 
حبیب ا      هلل شریعتی پور به شماره ملی 5309897054 به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب و معرفی مدیرعامل 
تعاونی در دستور کار قرار گرفت که نتیجه اقای محمد ابراهیم ثانیان به شماره ملی 5309854630 به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی 
برای مدت 3سال انتخاب شد و طبق ماده 50 اساسنامه مورد عمل تعاونی کلیه چکها قراردادها اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای 
تعاونی نماید و یا تمام و یا قسمتی از حق تعاونی را منتفی سازند به استثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری 
تعاونی ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء رئیس هیئت مدیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و 
مهر تعاونی معتبر خواهد بود در غیاب رئیس هیئت مدیره نایب رئیس حق امضا دارد اوراق عادی تعاونی فقط با امضای مدیرعامل 

صادر خواهد شد مگر مراسالت هیئت مدیره که با امضای رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر )924025(
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 اداره کل راه وشهرسازی خراسان جنوبی طبق بخشنامه شماره 58206مورخ 95/4/5 و اصالحیه آن به شماره 1342590مورخ 
96/5/25،درنظ��ر دارد نس��بت ب��ه تکمیل  پروژه 68 واحد خانه س��ازمانی بیرجند بازیربنای تقریب��ی 10700 متر مربع  واقع 
درشهرس��تان بیرجند به نش��انی  بیرجند – خیابان مهزیار – 68 واحد خانه س��ازمانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
ازطری��ق مش��ارکت اق��دام نماید. لذا ازکلیه س��رمایه گذاران حقیقی/حقوقی که دارای رتبه از س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور می باش��ند 
ویادرص��ورت نداش��تن رتبه های مذکور بامعرفی مجری ذیص��الح واجد رتبه بندی  فوق دعوت بعمل می آید درس��اعات اداری جهت دریافت 
اس��ناد  به واحد انتش��ارات اداره به آدرس :بیرجند- انتهای خیابان شهید آوینی – میدان راه و شهرسازی – روبروی صدا و سیما – اداره کل 
راه و شهرس��ازی خراسان جنوبی-س��اختمان مرکزی، مراجعه واسناد ذیربط رادریافت ونسبت به تکمیل اسناد وپاکت های مربوطه طبق زمان 

اعالم شده درزیر اقدام وبه واحد دبیرخانه اداره کل تحویل داده و رسید اخذ نما یند.                                                                          
1-مبلغ تضمین شرکت درفراخوان :  2,500,000,000  ریال      

2-مهلت دریافت اسناد :از روز چهار شنبه مورخ 99/05/01 الی روزدو شنبه مورخ 99/05/06    
3- مهلت بازدید از پروژه : از تاریخ 99/05/01 الی99/05/06  از ساعت 8 الی 13 

 4-آخرین مهلت تحویل اسناد :  پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 99/05/13  -واحد دبیرخانه  
5- تاریخ و محل بازگش��ایی پاکت ها:  س��اعت 9صبح روز سه ش��نبه مورخ 99/05/14 درمحل اداره کل راه و شهرسازی واقع در انتهای بلوار 

شهید آوینی-میدان راه و شهرسازی-روبروی صدا و سیما –دفتر مدیرکل
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره اداره کل 32238000 داخلی243 تماس حاصل فرمایند.

آگهی فوق در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات نیز درج گردیده است.

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار- اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی نوبت دوم

 اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه وشهرسازی استان خراسان جنوبی 
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سخاوت؛ شاخصه اصلی شیعیان واقعی معارف: آیت اهلل محمدباقر تحریری سخاوت را از ویژگی های مهم شیعیان برشمرد و اظهار کرد: شیعه باید نسبت به برادر دینی خود بذل و بخشش داشته باشد. 
وجود صفات نفسانی نیکو منشأ خیرات دیگری چون دور شدن از گناه می شود. تولیت مدرسه علمیه مروی اضافه کرد: اگر صفات نیکوی اخالقی با ایمان همراه باشد تأثیرات مستمری در زندگی دنیوی و اخروی انسان 

می گذارد. نخستین مرتبه سخاوت آن است که انسان با همه وجود در پرداخت وجوهات شرعی که واجب الهی است پیشگام باشد. طبق روایت ها، سخی کسی است که واجبات الهی را ادا کند.

حج گزاران ضیوف الرحمن هستند©
به تقدس و امنیت شهر مکه در آیات گوناگون قرآن اشاره شده است. در آیه 
125 ســوره بقره خداوند خانه خود را جایــگاه گروه های مردم و مکانی امن 
می شمرد که هر فرد به آن پناه آورد، در امان است. عرب پیش از اسالم نیز این 
سنت را رعایت می کرد و در مکه به مال و جان مردم دست نمی انداخت)سوره 
آل عمران، آیه 97 و ســوره قصص، آیه 57( در آیه ای دیگر، شهر مکه مکانی 
امن خوانده شده که بر اثر شرک و کفران نعمت اهالی آن، جامه گرسنگی و 
بیم بر آنان پوشانده شد.)سوره نحل، آیه 112( مفسران کفران نعمت آنان را 

شرک و رد دعوت پیامبر)ص( دانسته اند.
افرادی که برای برگزاری حج و ادای وظیفه الهی به سرزمین وحی رهسپار 
می شــوند و با محرم شدن و پوشــیدن لباس احرام از همه وابستگی های 
دنیایــی دوری می نمایند، در روایت های متعــدد به عنوان میهمان خدای 
تبارک و تعالی شناخته می شوند. جان، مال و ناموس آن ها در امان تضمین 
شــده و خواسته شده از جانب پروردگار مطرح شده است و آنان به گونه ای 
از احترام برخوردارند که خداوند متعال حضرت ابراهیم خلیل الرحمان)ع( 
و اسماعیل ذبیح اهلل)ع( را مأمور تطهیر بیت اهلل برای ضیافت آن ها می کند.

باید امت راستین رسول اکرم)ص( که در کنار نماز و رکوع و سجود، صالبت 
ابراهیمی را علیه دشمنان اسالم با اعالن برائت از مشرکان به منصه ظهور 
می رسانند، نیز از امنیت همه جانبه برخوردار باشند اما درباریان سعودی در 
سال 66 هجری شمسی با یورش به حجاج ایرانی که ندای برائت از مشرکان 
را در خانه امن الهی ســر داده بودند، حرمت صاحب خانه و میهمانانش را 

شکستند.
آیــت اهلل جــوادی آملی که خودش در آن ســال برای ســفر حج به مکه 
مشــرف شــده بود، می فرماید: همانند صدها هزار زائر مسلمان در موسم 
حــج 1407ه.ق به عزم حــج و زیارت حرمین راهی حجاز شــدم و چون 
تبری از مشــرکان همانند تولی اولیای الهی در متن دین تعبیه شــد و در 
مناسک حج نیز تبلور خاص دارد و برای نیل به این هدف، وحدت همگان 
ضروری اســت، بنابراین بر اساس رهنمود مقام معظم رهبری و بنیان گذار 
جمهوری اسالمی، حضرت امام خمینی)ره( راهپیمایی باشکوه وحدت در 
مدینه منوره و تظاهرات شکوهمند برائت از مشرکین در مکه تشکیل شد. 
این سنت حسنه، پس از احیای آثار فراموش شده مناسک حج، رایج بود و 
در این مراســم صدها و هزاران نفر از زن و مرد از ایران و غیر ایران شرکت 
می کردنــد. نوع این جریان نیز با اعــالم توافق قبلی هیئت حاکمه کنونی 
حجاز بود و هیچ گونه ناامنی و اغتشــاش از طــرف زائران و برائت جویان 
مشاهده نمی شد و در پایان مراسم نیز در نماز جماعت مدینه یا مکه شرکت 

کرده و همانند دیگران فریضه الهی خود را به جماعت برگزار می کردند.
اما بعد از ظهر جمعه ششــم ذ ی الحجــه 1407، هنوز راهپیمایی برائت از 
مشــرکین در مکه به پایان نرســید، در حالی که در پیشاپیش راهپیمایان 
زنان، ســالمندان و معلوالن جنگ تحمیلی و... بودند، مأموران آل سعود که 
به دستور مستقیم سلطان طاغی حجاز که خود را خادم الحرمین می نامد، 
به فرمان قطعی آمریکا شــروع به سرکوب زائران غریب و بی پناه کردند. به 
طوری که صدها نفر از زن و مرد مسلمان کشته و صدها نفر دیگر زخمی، 
مجروح و خفه شــدند و این کشــتار بی رحمانه با سالح گرم و سرد و گاز 
انجام شــد و صفیر مسلسل آل سعود در فضای حرم امن الهی پیچید و در 
ماه حرام و در »بلد امین«، زائران ُمْحرم را به جرم تبری از مشرکان چنین 
کشتند و از تحویل اجساد و جنازه ها تا مدت های مدید خودداری کردند و 
ســایر جنایت های روانی و غیرروانی را که نه قلم یارای شرح آن است و نه 

بیان، مرتکب شدند.
هان ای دل باختگان اسالمی، خطر دشمن را از زبان خدا بشنوید که فرمود: 
همواره ســعی می کنند و این قدر با شــما می جنگند که شما را از اسالم 
خارج کنند. و در آیه دیگر فرمود: همواره تو ای پیامبر بر خیانت، دسیســه 
و سیاست های خائنانه اسرائیلیان آگاه می شوی. بنابراین، دشمنی و عداوت 
او مشــخص است. باید بکوشیم که مراکز اصیل اسالمی را در پرتو وحدت، 

از لوث آن ها پاک سازیم.

احمدی شــیروان   مریــم  معارف/   
ایــن روزهــا یــادآور یکــی از بزرگ ترین 
جنایت های آل سعود در تاریخ معاصر است. 
حج خونین مکه یــادآور فاجعه ای هولناک 
است که همزمان با مراسم برائت از مشرکین 
و در جوار حرم امن الهــی روی داد و حمله 
نیروهای امنیتی به شرکت کنندگان در مراسم 
موجب شهادت و مجروح شدن حدود 400 
تن از حجاج و زائران بی گناه و مظلوم بیت اهلل 
الحرام از ایران و دیگر کشــورها شد. آ ن ها در 
سرزمینی که خون ریختن حرام است و حتی 
اعراب جاهلیت هم احترام این مکان و زمان را 
نگه می داشتند، در خون خود غلتیدند و این 

حرمت توسط عوامل سعودی شکسته شد.
در گفت وگو با حجت االســالم دکتر مهدی 
رســتم نژاد، پژوهشــگر حوزه حج و زیارت، 
تقدس ایــن فریضه الهی در آیــات قرآن و 

روایت ها را مورد بررسی قرار دادیم.

جایگاه مکه مکرمه از منظر قرآن کریم»
حجت االسالم رســتم نژاد با بیان اینکه آیات 
مربوط به مکــه، حــج و ارکان و احکام آن 
بسیارند، می گوید: برای بیان اهمیت و قداست 
شهر مکه در قرآن کریم می توان به مواردی 
اشــاره کرد. در ارتباط با مکه واژه برکت در 
قرآن به کار رفته اســت. در آیه 96 آل عمران 
آمده اســت که همانا نخســتین خانه ای که 
برای مردم بنا نهاده شــد همان است که در 
مکه واقع شــده و برای عالمیان مایه برکت و 
هدایت اســت. این کارشناس دینی توضیح 
می دهد: در آیات ابتدایی سوره تین از مکه به 
بلداالمین یعنی شهری که امین و محل امنیت 
است، استفاده شده است. بلداالمین از نام های 
قرآنی مکه و بیانگر احترام فوق العاده، قداست 
و امنیت این سرزمین مقدس است و خداوند 
نیز به آن قسم یاد کرده است. این پژوهشگر 
حج با اشــاره به آیه 91 سوره نمل نیز عنوان 
می کند: خداوند شهر مکه را محترم شمرده 
اســت. در این آیه آمده است که »من مأمور 
شــده ام پروردگار این بلده را عبادت کنم. آن 
شهری را که خداوند محترم دانسته است«. 
این موارد همه بیانگر نگاه زیبای قرآن به شهر 

مکه است. حتی در کتاب آسمانی ما سوره ای 
به نام بلد وجود دارد و منظور از بلد، شهر مکه 
است. در ابتدای این سوره آمده است »من به 
این شــهر قسم مؤکد می خورم زیرا تو یعنی 
پیامبر)ص( در آنجا زندگی می کنی«. به بیانی 
دیگر شرف مکان به خاطر مکین یعنی کسی 
که در آن جای گرفته است. شهر مکه چون 
شهر قدمگاه پیامبران بزرگ و محل زندگی 
پیامبر اسالم)ص( بوده، شرف پیدا کرده است.

 قداست کعبه و امنیت حرم »
تکوینی و تشریعی است

معــاون آمــوزش حوزه های علمیــه یادآور 
می شــود: امنیت را به دو گونــه تکوینی و 
تشــریعی تقســیم کرده اند؛ امنیت تکوینی 
یعنی ایمن بودن حرم مکه از خرابی، ستم و 
بالها و امنیت تشریعی هم یعنی هر که وارد 
حرم شــود، در امان خواهد بود و نباید به او 
آسیبی برسد. واژه امن نیز در چند جای قرآن 
آمده اســت. به طور نمونه طبق آنچه در آیه 
125 ســوره بقره آمده اســت، خانه خدا که 
محل اجتماع اســت محل امنیت به حساب 
می آید. در آیه 158 سوره بقره و در خصوص 
کوه های صفا و مروه نیز از آن ها به شعائراهلل، 
نماد بندگی خدا و پرچم های به اهتزاز درآمده 

خداوند یاد شده است.
او توضیــح می دهد: طبق این آیه شــرافت 
و طهارت قابل انتشــار اســت و این پاســخ 
دندان شکنی به وهابی هاست زیرا آن ها بر این 

باورند که تبرک معنا نــدارد، در صورتی  که 
طبق آیات قرآن تبرک به معنای کسب برکت 
است. یعنی برکت از انسان به جماد همچون 
ســنگ و کوه قابل انتشار است و این انتشار 
را خداوند به رســمیت شناخته است. صفا و 
مروه همچون کوه های دیگر، مخلوقات خداوند 
هســتند اما برکت دارند زیرا یادآور هجرت 

پیامبر بزرگ اسالم هستند.
این پژوهشــگر دینی یادآور می شود: در آیه 
97 سوره مائده می خوانیم که خداوند کعبه 
و بیت الحرام را، با ماه حرام و قربانی قوام کار 
مردم گردانید. پس خداوند کعبه را بیت الحرام 
یعنی مورد احترام قرار داده است. آیاتی که به 
آن ها اشاره شد در کل نشان می دهند که خانه 
خدا و شهر مکه دارای حرمت بوده و محترم 
هستند. این مکان ها متعلق به همه هستند 
زیرا در کتاب آســمانی ما از کعبه با اصطالح 
بیت العتیق تعبیر شده است. عتیق از عتق به 
معنای آزاد برگرفته شده است، پس کعبه و 
شــهر مکه آزاد هستند و کسی حق والیت و 

حاکمیت بر آن ها را ندارد.

تعالیم زندگی در حج به بشر »
آموزش داده می شود

دکتر رســتم نژاد با ابراز تأسف بیان می کند: 
متأســفانه حاکمی ظالم که سبب تشکیل 
داعش، القاعده و بوکوحرام می شــود، ادعای 
حاکمیت بــر بیت العتیق را دارد. حاکمی که 
تمام قواعد خداوند برای شهر مکه و خانه کعبه 

را شکسته، امنیت این مکان ها را سلب کرده 
و آیات الهی در این زمینه را نادیده می گیرد.

او تصریــح می کند: این در حالی اســت که 
مناسک عبادی حج فقط در شهر مکه و خانه 
کعبه ادا می شوند. یعنی در همه جا می توان 
نماز خواند اما نمی توان حج عمره را در مکانی 
به جز مکه انجام داد. اعمال حج عمره و واجب 
که امر خدا هســتند، شــامل تمام عبادات 
می شــوند. ما در این مناســک نماز، قربانی، 
ســفر، احترام به حیوانات و... را می بینیم. به 
زبانی ساده تر خداوند تعالیم زندگی را در قالب 

تابلو نفیسی به نام حج یا عمره 
به بشر آموزش می دهد.

حجت االســالم رســتم نژاد در 
پایان تأکید می کند: انسان ها و 
حیوانات در شــهر مکه و خانه 
کعبه در امنیت هستند. حتی 
نباتات نیز در آنجا امنیت دارند 
امــا چه کنیم کــه امنیت این 
مکان ها نادیده گرفته شــده و 
حرمت ها شکســته شده است. 
خداوند در آیه 32 سوره مائده 
می فرماید هر که یــک نفر را 
بدون دلیل بکشد مثل این است 
که همه انسان ها را کشته زیرا 
انســانیت را کشته است. یعنی 
یک جرم با جرمی عظیم برابر 
می شــود و این امــر به مکان 
خاصی منحصر نمی شود. حاال 
اگر این اتفــاق در مکه بیفتد 
و فرد کشــته شــده، حاجی و 
میهمان خانه خدا باشــد جرم 
سنگین تر می شود. مانند گناه 

نابخشودنی که توسط حاکمان حجاز در سال 
1366 و در مراســم اعالن برائت از مشرکین 
در طول مناســک حج رخ داد و تعداد زیادی 
از حج گزاران کشته شدند. از خدا می خواهیم 
به برکت خون های به ناحق ریخته شــده ای 
که میهمانان خداوند بودند، شاهد اضمحالل، 
نابودی و ریشــه کنی وهابیــت و حاکمیت 
سرزمین حجاز باشیم تا مکه و مدینه همان 

طور که در قرآن آمده، آزاد واقعی باشند.

بررسی قداست سرزمین وحی به بهانه سالروز حج خونین 1366

نقض امنیت در حرم امن الهی

انسان ها و حیوانات 
در شهر مکه و 
خانه کعبه در 

امنیت هستند. 
حتی نباتات نیز در 

آنجا امنیت دارند 
اما چه کنیم که 

امنیت این مکان ها 
نادیده گرفته 

شده و حرمت ها 
شکسته شده است

بــــــرش

مؤمن واقعی همواره ©
خوش اخالق است و در صراط 

مستقیم قرار دارد
معارف: آیت اهلل علی جــاودان گفت: هنگام 
مرگ ممکن اســت انســان با ایمان، کفر یا 
شــک از این دنیا برود. برخــی افراد پیش از 
مرگ ایمان محکمی می آورند که اگر در دنیا 
هم باقی می ماندند بر همان ایمان ثابت قدم 

می ایستادند.
استاد حوزه علمیه با اشاره به برخی خصوصیات 
مؤمنــان حقیقی، عنوان کــرد: مؤمن واقعی 
همواره خوش اخالق است و در صراط مستقیم 
قــرار دارد زیــرا او همه دســتورهای الهی را 

پذیرفته و به آن عمل می کند.
او بــا بیان اینکه در آخرت ایمان واقعی عامل 
رسیدن انسان به نعمات و مواهب بزرگ الهی 
اســت، اظهار کرد: مؤمنــان واقعی در دنیا به 
نماز صحیــح در اول وقت بها داده و از غیبت 

و تخریب دیگران پرهیز می کنند.
آیت اهلل جاودان با بیان اینکه ایمان به زندگی 
انسان نظم داده و مؤمن را باشخصیت می کند، 
ابراز کــرد: مؤمنان واقعی همــواره در تالش 
هستند که با رذیلت های اخالقی در درون خود 
همچون حســادت، تنبلی، بخل، دروغ گویی، 

تکبر، عجب و غیره مبارزه کنند.
استاد حوزه علمیه افزود: مؤمنان حقیقی در 
مقابل حوادث سخت روزگار وحشت نمی کنند 
و با صبوری از امتحان های بزرگ الهی سربلند 
خارج می شــوند. در آخرت مؤمنان به میزان 
ایمانی که در دنیا داشــتند شــادی و سرور 
دریافت می کنند و این شــادی و سرور ابدی 
و ماندگار است برخالف دنیا که شادی و سرور 

آن فانی و از بین  رفتنی است.
آیــت اهلل جــاودان با بیان اینکه انســان های 
باتقوا دوستی های ماندگار دارند، عنوان کرد: 
دوستی و رفاقت متقین چنان عمیق است که 
حتی در آخرت هم ادامه خواهد داشــت، زیرا 
آن ها همواره ســود و منفعت دوستان خود را 

می خواهند.
استاد حوزه علمیه در پایان خاطرنشان کرد: 
متقین در عالی ترین درجه مسلمانی که تسلیم 
الهی بودن است قرار دارند، آن ها هنگام مرگ 
دچار ترس و وحشت نمی شوند زیرا تمام عمر 

خود را در اطاعت الهی سپری کردند.

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9302 شنبه 4 مرداد 1399  4 ذی الحجه  1441 25 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 

دیدگاه

یادداشت
 حجت االسالم دکتر حافظ نجفی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حج و زیارت

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای محمد اس��ماعیل  خروی  دارای شناس��نامه  5749125777 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه  
143   از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  زکیه بیگم حسینی   به 
شناس��نامه  1300 در تاریخ 1377/3/6  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
1.  محمد اسماعیل خروی  فرزند علی اکبر  کد ملی  5749125777  ت.ت  1338/6/6  نسبت همسر  مرحومه 
2. سمیه خسروی     فرزند  محمد اسماعیل   کد ملی  5749133915   ت.ت  1361/6/30  نسبت فرزند مرحومه
3. اعظم حسینی  فرزند محمد اسماعیل   کد ملی  5749954587  ت.ت 1364/3/2   نسبت فرزند مرحومه    
4. محمدرضا همت  فرزند محمد اسماعیل  کد ملی 5749907066  ت.ت 1365/11/3   نسبت فرزند مرحومه

5 .اکرم خروی   فرزند  محمد اسماعیل   کد ملی 1050083921  ت.ت 1368/7/1  نسبت فرزند  مرحومه
6.  فاطمه خروی   فرزند محمد اسماعیل  کد ملی 5740068142   ت.ت 1374/3/29  نسبت فرزند   مرحومه

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

اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9904029
 سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای مهدی قدمیاری  دارای شناس��نامه   132  به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 185  از این ش��ورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  علیرضا  قدمیاری    به شناسنامه   4932 در 

تاریخ  99/4/24   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  فاطمه   قدمیاری   فرزند علیرضا    ش.ش  8189   ت.ت  1359/3/1  نسبت فرزند مرحوم  

2.  زهرا   قدمیاری    فرزند علیرضا      ش.ش  245  ت.ت  1362/1/1   نسبت فرزند مرحوم 
3. شیما قدمیاری    فرزند علیرضا  ش.ش  344  ت.ت 1363/3/4   نسبت فرزند مرحوم    

4. مهدی   قدمیاری   فرزند علیرضا   ش.ش   132 ت.ت  1365/9/1    نسبت فرزند مرحوم
5 .ابوالفضل قدمیاری  فرزند علیرضا ش.ش  1050061578 ت.ت  1368/5/5   نسبت فرزند  مرحوم

6. معصومه   قدمیاری    فرزند علیرضا   ش.ش  5740038766 ت.ت  1372/4/20 نسبت  فرزند  مرحوم
7 . طاهره  قدمیاری   فرزندعلیرضا   ش .ش 5740061997  ت.ت 1373/10/6  نسبت  فرزند  مرحوم          

8 . بتول رحمانی  فرزند محمد ابراهیم  ش.ش  64  ت.ت  1338/11/3   نسبت همسر مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9904030
 سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 شورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم معصومه بیگم  حسینی   دارای شناسنامه   7543  به شرح دادخواست به کالسه   183  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  سید علی اکبر  حسینی   به شناسنامه  
66 در تاریخ  1396/8/19   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  سید موسی الرضا  حسینی    فرزند سید علی اکبر کد ملی 5749131564  ت.ت  1354/2/20  نسبت فرزند مرحوم  
2.  سید محمد  حسینی  فرزند سید علی اکبرکد ملی 5749906183  ت.ت  1365/9/15   نسبت فرزند مرحوم 
3. زهرابیگم حس��ینی    فرزند  س��یدعلی اکبر کد ملی 5749724077 ت.ت  1347/2/1    نس��بت فرزند مرحوم     
4.  سید ابوالفضل حسینی   فرزند  سید علی اکبر کد ملی 5749734757  ت..ت 1350/2/15    نسبت فرزند مرحوم

5 . س��ید جعفر حسینی   فرزند س��ید علی اکبر  کد ملی 5749842509 ت.ت  1362/8/1 نسبت فرزند  مرحوم 
6.  سید جواد حسینی   فرزند سیدعلی اکبر  کد ملی 5749798151  ت.ت  1360/4/24   نسبت  فرزند  مرحوم
7 . معصومه بیگم حسینی فرزند سید کاظم سیدعلی اکبرکد ملی 5749209253 ت.ت 1357/1/10 نسبت  فرزند مرحوم

8 .  حکیمه بیگم حسینی   سید علی اکبر کد ملی 5749129284  ت.ت 1352/8/2  نسبت فرزند مرحوم 
9 . صدیقه سادات حسینی فرزند سید علی اکبر کد ملی 5749866637 ت.ت  1363/9/6  نسبت فرزند  مرحوم 
10. سید حسین حسینی فرزند سید علی اکبر کد ملی 5749798550 ت.ت 1360/11/15 نسبت فرزند مرحوم 

11. سکینه بیگم حسینی فرزند میر برات کد ملی 5749579646 ت.ت 1323/1/1 نسبت همسر مرحوم 
12. خدیجه خروی فرزند علی کد ملی 5749595161 ت.ت 1325/5/5 نسبت همسر مرحوم  

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

اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9904031
  سید حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

آگهي مزايده مال غير منقول نوبت اول
به موجب پرونده هاي اجرایي کالس��ه 9900008 شعبه اجراي احکام شوراي حل اختالف باخرز محکوم علیه یاور 
کامیاب فرزند غالم حیدر به پرداخت مبلغ 19,165,095تومان بابت مهریه ومبلغ 958,254تومان بابت هزینه هاي 
اجرایي درحق محکوم خانم مهوش امین زاده محکوم گردیده که تاکنون نسبت به پرداخت آن اقدامي ننموده وجهت 
پرداخت آن دوقطعه زمین به متراژ حدودا 9870 متر مربع زمین دیم زار واقع در حاشیه رودخانه وملک دوم به متراژ 
109متر واقع در که قسمتي از آن در طرح هاي عمراني وشهري در بخش دو باخرز به عنوان مال معرفي نموده ك 
اکنون در تصرف خودش مي باش��د ملک معرفي ش��ده توقیف وتوسط کارشناس به مبلغ جمعا 291810000ریال 
ارزیاب��ي و مقرر گردیده در مورخه 99,06,11 س��اعت 11الي11:30صبح در محل دفتر اجراي احکام مدني دادگاه 
عمومي باخرز ازطریق مزایده به فروش برسد متقاضیان خرید جهت بازدید از ملک توقیفي مي توانند ظرف مهلت 
5روز قبل از برگزاري مزایده بامراجعه به نش��اني ملک ازآن بازدید نمایند تاباتودیع ده درصد قیمت پایه در جلس��ه 
مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت کارشناسي شروع وبه شخصي ك باالترین قیمت راپیشنهاد نماید واگذار خواهد 
گردید هزینه هاي اجرایي برعهده محکوم علیه مي باشد تخلیه و تحویل ملک تابع مقررات است وربطي به این اجرا 

ندارد مشخصات ملک با توجه به نظر کارشناس به شرح ذیل میباشد
مل��ک معرفي ش��ده 1-زمین دیم��ه زار به مس��احت 9870متر مربع داراي ش��یب ودر حاش��یه رودخانه به مبلغ 

128310000ریال ارزیابي گردیده است
2-زمین واقع در بافت مسکوني به متراژ 109متر مربع که قسمتي از آن در طرح هاي عمراني شهري قرارگرفته است 

به مبلغ163500000ریال ارزیابي گردیده است.آ-9904033
قاضي شوراي حل اختالف شعبه اجراي احکام مدني شوراهاي حل اختالف باخرز سید مصطفي احمدیان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمداسماعیل جان بیگی دارای شناسنامه شماره 0740563696 به شرح دادخواست به 
کالسه 3/9900076ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اله 
داد جان بیگی به شناس��نامه 0731501322 در تاریخ 1396/11/27 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-صاحبجان صفری فرزند غالم احمد ش.ش 1532 متولد 1356/12/1 صادره از تایباد همسر متوفی

2-محمداسماعیل جان بیگی فرزند اله داد ش.ش 0740563696 متولد 1382/11/9 صادره از تایباد فرزند 
متوفی

3-علی جان بیگی فرزند اله داد ش.ش 0740681672 متولد 1386/5/6 صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9903956
قاضی شورا- شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم رعنا قاسمی دوقارونی دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 3/980498ح 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن حسنی به شناسنامه 
31 در تاری��خ 1371/4/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به:
1-رعنا قاسمی دوقارونی فرزند برات ش.ش 3 متولد 1326/3/1 صادره از تایباد همسر متوفی

2-غالمحسین حسنی فرزند حسن ش.ش 1 متولد 1330/8/10 صادره از تایباد فرزند متوفی فوت شده 1380/9/5
3-ف��رح حس��نی فرزند حس��ن ش.ش 225 متول��د 1355/6/1 ص��ادره از تایباد فرزند متوفی فوت ش��ده 

1381/12/29
4-صف��ر حس��نی فرزند حس��ن ش.ش 113 متولد 1333/9/10 ص��ادره از تایباد فرزند متوفی فوت ش��ده 

1395/4/16
5-سمیه حسنی فرزند حسن ش.ش 3 متولد 1363/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

6-کریم حسنی فرزند حسن ش.ش 541 متولد 1344/6/2 صادره از تایباد فرزند متوفی
7-ابوالقاسم حسنی فرزند حسن ش.ش 0740068504 متولد 1369/7/3 صادره از تایباد فرزند متوفی

8-مجید حسنی فرزند حسن ش.ش 353 متولد 1352/3/2 صادره از تایباد فرزند متوفی
9-غالم رسول حسنی فرزند حسن به ش.ش 2152 متولد 1365/5/11 صادره از تایباد فرزند متوفی

10-سعید حسنی فرزند حسن به ش.ش 2 متولد 1349/1/20 صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9903957
قاضی شورا- شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عبداهلل خطیبی دارای شناسنامه شماره 8431 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900164ح 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان غالمعلی خطیبی به 
شناس��نامه 375 در تاری��خ 1399/4/7 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1-کنیز بهلولی نام پدر اسماعیل ش.ش 829 متولد 1331/1/1 صادره از خواف همسر متوفی

2-نعمت اله خطیبی نام پدر غالمعلی ش.ش 6985 متولد 55/11/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
3-عبداهلل خطیبی فرزند غالمعلی ش.ش 8431 متولد 57/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
4-خیراهلل خطیبی فرزند غالمعلی ش.ش 193 متولد 59/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

5-رحمت اله خطیبی فرزند غالمعلی ش.ش 532 متولد 62/1/10 صادره از تایباد فرزند متوفی
6-موسی خطیبی فرزند غالمعلی ش.ش 2097 متولد 65/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
7-محمد خطیبی فرزند غالمعلی ش.ش 5064 متولد 67/3/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

8-احمد خطیبی فرزند غالمعلی ش.ش 0740032291 متولد 68/7/15 صادره از تایباد فرزند متوفی
9-سجاد خطیبی فرزند غالمعلی ش.ش 0740119001 متولد 70/5/7 صادره از تایباد فرزند متوفی 
10-جعفر خطیبی فرزند غالمعلی ش.ش 0740222813 متولد 73/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

11-فاطمه خطیبی فرزند غالمعلی ش.ش 5972 متولد 49/6/10 صادره از تایباد فرزند متوفی
12-زهرا خطیبی فرزند غالمعلی ش.ش 5973 متولد 50/6/30 صادره از تایباد فرزند متوفی
13-رعنا خطیبی فرزند غالمعلی ش.ش 6984 متولد 54/7/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

14-کبری خطیبی فرزند غالمعلی ش.ش 10035 متولد 60/6/20 صادره از تایباد فرزند متوفی
15-عذرا خطیبی فرزند غالمعلی ش.ش 670 متولد 63/6/30 صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ- 9903959
قاضی شورا- شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علیرضا رحمتی دارای شناس��نامه ش��ماره 0748953892 به شرح دادخواست به کالسه 
3/9900165ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بیگم 
مهربان باغکی به شناسنامه 541 در تاریخ 96/7/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-لیال مجاوی فرزند حیدر ش.ش 278 متولد 1314/9/12 صادره از تایباد مادر متوفی

2-غالم یحیی رحمتی باغکی فرزند رسول ش.ش 7 متولد 1323/1/1 صادره از تایباد همسر متوفی
3-علیرض��ا رحمتی فرزند غالم یحی��ی ش.ش 0748953892 متولد 1351/6/20 ص��ادره از تایباد فرزند 

متوفی
4-صغرا رحمتی فرزند غالم یحیی ش.ش 1012 متولد 1350/1/6 صادره از تایباد فرزند متوفی

5-زهرا رحمتی فرزند غالم یحیی ش.ش 1013 متولد 1351/1/10 صادره از تایباد فرزند متوفی

6-لیال رحمتی باغکی فرزند غالم یحی��ی ش.ش 0740185896 متولد 1372/4/21 صادره از تایباد فرزند 
متوفی

7-زینب رحمتی باغکی فرزند غالم یحیی ش.ش 38 متولد 1364/2/27 صادره از تایباد فرزند متوفی
8-کبری رحمتی باغکی فرزند غالم یحیی ش.ش 484 متولد 1367/8/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

9-جواهر رحمتی باغکی فرزند غالم یحیی ش.ش 1667 متولد 1359/9/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ- 9903960
قاضی شورا- شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه س��هرابی باغکی دارای شناسنامه ش��ماره 0740226193 به شرح دادخواست به کالسه 
3/9900157ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا شعیبی 
به شناس��نامه 1371 در تاریخ 94/3/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1-ابراهیم شعیبی فرزند حسین ش.ش 304 متولد 1322/2/6 صادره از تایباد پدر متوفی

2-درجان ایرانی بارانی فرزند حیدر ش.ش 521 متولد 1328/2/3 صادره از تایباد مادر متوفی
3-فاطمه سهرابی باغکی فرزند یارمحمد ش.ش 0740226193 متولد 1355/4/1 صادره از تایباد همسر متوفی

4-امیرحسین شعیبی فرزند رضا ش.ش 0740696866 متولد 1386/10/20 صادره از تایباد فرزند متوفی
5-ابوالفضل شعیبی فرزند رضا ش.ش 0740607006 متولد 1383/7/28 صادره از تایباد فرزند متوفی

6-زکیه شعیبی فرزند رضا ش.ش 0740893920 متولد 1392/6/25 صادره از تایباد فرزند متوفی
7-مریم شعیبی فرزند رضا ش.ش 0740435183 متولد 1377/8/20 صادره از تایباد فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9903967
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای ش��کور سیاوش��ی دارای شناس��نامه ش��ماره 0749572051 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
4/980458ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان غالم صفدر 
سیاوشی به شناسنامه 1033 در تاریخ 1398/2/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1-فاطمه مهجوری جوزقانی فرزند قربان به ش شناسنامه 999 متولد 1329/8/19 همسر متوفی

2-عبدالرحمان سیاوشی به ش ملی 0749834366 متولد 1366/6/7 فرزند متوفی
3-غالمرسول سیاوشی به ش ملی 0748525351 متولد 1356/12/1 فرزند متوفی

4-علی سیاوش��ی به ش مل��ی0740176471 متولد 1371/12/1 فرزند متوفی 5-خدیجه سیاوش��ی به ش ملی 
0740129945 متولد 1370/1/10 فرزند متوفی 6-شکور سیاوشی به ش ملی 0749572051 متولد 1363/1/20 
فرزند متوفی 7- کبری سیاوش��ی به ش ملی 0748712623 متولد 1361/6/20 فرزند متوفی 8- فریبا سیاوش��ی 
به ش ملی 0748525361 متولد 1357/12/1 فرزند متوفی 9- زینب سیاوشی به ش ملی 0740261010 متولد 
1373/12/14 فرزند متوفی 10- سارا سیاوشی به ش ملی 0748525343 متولد 1354/6/1 فرزند متوفی 11- زهرا 

سیاوشی به ش ملی 0749921341 متولد 1364/5/16 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9903968
قاضی شورا شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای رضا شریفی باغکی دارای شناسنامه شماره 105 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900148ح از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گلشاه شعیبی به شناسنامه 231 در 

تاریخ 1394/7/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-رضا شریفی باغکی فرزند حیدر ش.ش 105 متولد 1352/6/7 صادره از تایباد فرزند متوفی
2-زهرا شریفی باغکی فرزند حیدر ش.ش 89 متولد 1348/1/5 صادره از تایباد فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9903969
قاضی شورا- شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای کریم عزیزی ریزه ئی دارای شناس��نامه ش��ماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900154ح 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محم��د عزیزی ریزه ئی به 
شناس��نامه 0740415980 در تاری��خ 99/2/5 در اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1-کریم عزیزی ریزه ئی فرزند عبدالقادر ش.ش 3 متولد 1350/1/3 صادره از تایباد پدر متوفی 

2-کریمه معصومی فرزند عیسی ش.ش 67 متولد 1360/1/10 صادره از تایباد مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9903970
قاضی شورا- شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد راستگو شهرنوی دارای شناسنامه شماره 960 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900162ح 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا راستگو شهرنوی به 

شناس��نامه 406 در تاری��خ 1393/8/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:

1-محمد راستگو شهرنویی فرزند غالمرضا ش.ش 960 متولد 1350/6/9 صادره از تایباد فرزند متوفی
2-حسن راستگو شهرنویی فرزند غالمرضا ش.ش 609 متولد 1337/4/9 صادره از تایباد فرزند متوفی

3-حسین راستگو شهرنوی فرزند غالمرضا ش.ش 8 متولد 1339/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی فوت 96/12/7
4-بیگم راستگو شهرنوی فرزند غالمرضا ش.ش 959 متولد 1349/1/4 صادره از تایباد فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9903971
قاضی شورا- شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عبدالرسول قناعتی دارای شناسنامه شماره 181 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900158ح از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه پیرمحمدی به شناسنامه 
80 در تاریخ 1389/1/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-غالمرضا قناعتی فرزند رمضان ش.ش 2671 متولد 1310/11/25 صادره از تایباد همسر متوفی فوت 91/11/27

2-عبدالرسول قناعتی فرزند غالمرضا ش.ش 181 متولد 1357/6/20 صادره از تایباد فرزند متوفی
3-رمضان قناعتی فرزند غالمرضا ش.ش 146 متولد 1350/6/10 صادره از تایباد فرزند متوفی
4-براتعلی قناعتی فرزند غالمرضا ش.ش 23 متولد 1348/8/10 صادره از تایباد فرزند متوفی

5-فاطمه قناعتی فرزند غالمرضا ش.ش 1076 متولد 1346/6/10 صادره از تایباد فرزند متوفی
6-بانو قناعتی فرزند غالمرضا ش.ش 100 متولد 1341/1/5 صادره از تایباد فرزند متوفی

7-خیری قناعتی فرزند غالمرضا ش.ش 3954 متولد 1337/1/4 صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9903972
قاضی شورا- شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای قربانعلی رحمتی باغکی دارای شناسنامه شماره 125 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900112ح 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماهرخ ابراهیمی به شناسنامه 244 

در تاریخ 1390/12/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-گل افروز رحمتی باغکی فرزند شیرمحمد ش.ش 76 متولد 1340/1/4 صادره از تایباد فرزند متوفی

2-یارمحمد رحمتی باغکی فرزند شیرمحمد ش.ش 537 متولد 1332/4/20 صادره از تایباد فرزند متوفی
3-علی رحمتی باغکی فرزند شیرمحمد ش.ش 312 متولد 1336/12/10 صادره از تایباد فرزند متوفی

4-قربانعلی رحمتی باغکی فرزند شیرمحمد ش.ش 125 متولد 1356/4/10 صادره از تایباد فرزند متوفی
5-حمیدرضا رحمتی باغکی فرزند شیرمحمد ش.ش 335 متولد 1358/12/20 صادره از تایباد فرزند متوفی

6-نساء رحمتی باغکی فرزند شیرمحمد ش.ش 88 متولد 1347/1/2 صادره از تایباد فرزند متوفی
7-مریم رحمتی باغکی فرزند شیرمحمد ش.ش 77 متولد 1343/1/9 صادره از تایباد فرزند متوفی

8-گلعزار رحمتی باغکی فرزند شیرمحمد ش.ش 310 متولد 1335/10/8 صادره از تایباد فرزند متوفی
9-حسینعلی رحمتی باغکی فرزند شیرمحمد ش.ش 103 متولد 1351/6/5 صادره از تایباد فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9903973
قاضی شورا- شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم نصرت عرب کاریزی دارای شناسنامه شماره 4085 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900070ح از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مال پیرمحمد عرب کاریزی به شناسنامه 
962 در تاریخ 1348/8/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-علیرضا عرب کاریزی فرزند فقیرمحمد ش.ش 1249 متولد 1315/9/2 صادره از تایباد برادرزاده متوفی فوت 84/6/6
2-علی اکبر عرب کاریزی فرزند فقیرمحمد ش.ش 24 متولد 1317/4/10 صادره از تایباد برادرزاده متوفی فوت 1360/2/20
3-شمس الدین عرب کاریزی فرزند مالفقیرمحمد ش.ش 968 متولد 1298 صادره از تایباد برادرزاده متوفی فوت 1349/5/20
4-زمرد عرب کاریزی فرزند مالفقیرمحمد ش.ش 970 متولد 1304/7/1 صادره از تایباد برادرزاده متوفی فوت 1370/8/10
5-مینا عرب کاریزی فرزند فقیرمحمد ش.ش 971 متولد 1305/7/1 صادره از تایباد برادرزاده متوفی فوت 1368/8/1

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9903974
قاضی شورا- شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم مریم رضائی دارای شناسنامه شماره 531 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900120ح از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدگل مساح جزآبادی به شناسنامه 260 در 

تاریخ 1394/12/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-مریم رضائی فرزند حیدر ش.ش 531 متولد 1349/1/20 صادره از تایباد فرزند متوفی
2-زینب رضائی فرزند حیدر ش.ش 532 متولد 1353/4/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
3-زهرا رضائی فرزند حیدر ش.ش 533 متولد 1355/8/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

4-غالم نبی رضائی فرزند حیدر ش.ش 411 متولد 1343/1/4 صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9903975
قاضی شورای حل اختالف شعبه 3 تایباد

 محمد باری
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 سهامداران تازه کار را منحرف می کنند
میــزان تقاضای عرضه های اولیه به دلیل  فضای متعارفی که در همه جای دنیا 
وجود دارد، براســاس نرخ پیشنهاد شده  ســفارش دهنده ها و خریدارها تعیین 
می شــود، در حالی که این روند متأســفانه در ایران به صورت سهمیه بندی و از 

پیش تعیین شده است.
 به این معنا که نرخ و تعداد از قبل مشخص و داده شده است. با توجه به اینکه 
هر کد معامالتی نمی تواند یک سهمیه بیشتر دریافت کند، این سیاست و رویه 
فضای سوءاستفاده از فضای حاکم بر بازارسرمایه کشور را فراهم کرده به نحوی که 
اشتیاق بیش از حد برای خرید سهام موجب شده عموم مردم  چنین موضوعی را 

با وجود اینکه در هیچ جای دنیا پذیرفته شده نیست، بپذیرند! 
در حال حاضر با توجه به مکانیزم اندیشیده شده برای هر کد معامالتی در یک 
روز یک سهمیه از قبل تعیین شده؛ بنابراین سرمایه گذاران نمی توانند بیشتر از 

حد و اندازه تعیین شده سهام خریداری کنند.
الزم به ذکر است زمانی از این سیاست و قانون در بازارسرمایه تخطی می شود که 
واسطه گران بازارسرمایه از قطعی سیستم معامالتی،  رایانه ای و  معامالت آنالین 
استفاده می کنند و ســهام را به صورت تضمیني برای افراد می گیرند، هر چند 
حجم آن از لحاظ تعداد و ریالی آن قدر ناچیز است که به نظر بنده تقریباً یک ایراد 

غیرواقعی بر موضوع داللی با سهم های عرضه اولیه است.
 این ایراد را باید به گروه هایی نســبت داد که با استفاده از نقطه ضعف فعلی 
بــازار که نقدینگی را عامل اصلی تعیین و شــکل گیری قیمت ها در بورس و 
بازارســرمایه کرده اند، با تشکیل اتاق های فکر، تحت عنوان سیگنال فروشی یا 
پیشــنهاد و توصیه خرید ســهام، ورود همزمان و حجیم منابع نقد را به یک 

سهم رقم می زنند.
 ایجاد این روند با پیش بینی هایی که یا به صورت تضمینی یا به صورت قراردادی 

از ماحصل کار به سرمایه گذاران خرد و تازه کار می دهند.
 در نهایت به دریافت حق مشاوره ای برای آن ها منتهی می شود که در اصل یک 
تخلف و یک کارغیرمجاز است که تا این لحظه دردسرهای عدیده ای برای آحاد 
سرمایه گذاران به خصوص عوام ایجاد کرده است؛ بنابراین این مورد مصداق بارز 
دخالت در فرایند معامالت بازارسرمایه با حضور و ورود و تأثیرگذاری عده ای دالل 

به عنوان مشاور به شمار می رود.

 انتقاد از عملکرد وزارت جهاد ©
در توزیع نهاده های دامی

مهر:عباس حاجــی زاده، دبیر اتحادیه 
واردکنندگان نهاده هــای دام و طیور 
گفت: بازار با کمبــود نهاده های دامی 
مواجه اســت و وزارت جهــاد با ایجاد 
تأخیــر ۲۰روزه در صدور مجوز عرضه 
نهاده  در بازارگاه، این موضوع را تشدید 

می کند. 
وی اظهار کرد: بروکراســی توزیع در 
وزارت جهاد کشاورزی عامل تشدید کمبود و گرانی نهاده های دام و طیور شده 
است. دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی گفت: وقتی کاال تحت کلید 
وزارت جهاد کشاورزی و صرفاً به افراد معرفی شده توسط این وزارتخانه توزیع 
می شود، این همه اتالف زمان در روند توزیع نهاده های دامی نتیجه ای به جز 
تحمیل هزینه های سنگین به اقتصاد کشور و کندی جریان عرضه نهاده های 

دامی که مواد اولیه برای صنایع دام و طیور است را در پی نخواهد داشت.
بروکراســی توزیع در وزارت جهاد کشاورزی عامل تشــدید کمبود و گرانی 

نهاده های دام و طیور شده است.

کاهش قیمت ارز وطال ادامه دارد

چشم انداز کاهشی بازار طال
ثبت نام کمک ودیعه مسکن از امروز آغاز شد

 وامی برای رفع مسئولیت 
اقتصاد/ زهرا طوسی: در هفته گذشته سکه بهار آزادی 
بیــش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومــان و هر گرم طالی 
۱۸عیار بیش از ۱۰۰هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرد. 
اما آیا این روند کاهشی ادامه پیدا می کند یا ورق برمی گردد؟

در حال حاضر چشــم  اندازها نسبت به آینده بازار ارز و طال 
متفاوت اســت؛ برخی به ادامه روند کاهشــی در بازار طال 
امیدوارند، اما برخی دیگر با استناد به تجارب قبلی، کاهش 
قیمت ها را مقطعی می دانند. آیا این نرخ کاهشی در هفته  
پیش رو هم ادامه خواهد داشت؟ کدام عوامل قادر هستند در 

روند بازار تأثیر بگذارند؟
ورود ارزهــای ونزوئال، تأثیر احتمال قطعی شــدن قرارداد 
۲۵ساله ایران با چین، اثر توافق ارزی ایران با عراق، تزریق ارز 
توسط بانک مرکزی به بازار و بازگشت ارزهای صادراتی،  پنج 
محور اصلی تأثیرگذار در نگاه مردم به آینده این بازارهاست.
بازار طال و سکه، هفته را با پیروی از رشد بهای طالی جهانی 
آغاز کرد. قیمت سکه طرح قدیم در روز شنبه با گذر از کانال 
۱۰میلیون تومانی به ۱۱میلیون و ۱۷۸هزار تومان رسید و 
هر گرم طالی ۱۸عیار نیز در همین روز با قیمت یک میلیون 
و ۵۹هزار و ۴۰۰ تومان معامله می شد. با وجود چشم انداز 
مثبت طالی جهانی، اصالح نرخ دالر در بازار آزاد، فلز زرد 
را وادار به عقب نشینی کرد و در طول هفته نرخ طال کاهش 
یافت تا جایی که در روز  جمعه نرخ ســکه بهار آزادی به 
۹میلیون و ۶۰۰هزار تومان و قیمت طالی گرمی ۱۸عیار به 

۹۵۲هزار و ۳۰۰ تومان رسید. 
این روزها سیاست گذار سعی دارد هر طور که می تواند افسار 
گرانی ارز را بکشد و بازار را کمی کنترل کند. بازار طال هم 
همواره دنباله رو نــرخ ارز بوده و انتظارها برای کاهش نرخ 
طال بیشــتر به مدیریت بــازار ارز برمی گردد  که آن هم با 
دو ســیگنال جدید یعنی مذاکرات و تحرکات دیپلماتیک 
کشورمان از سویی و ایفای تعهدات صادرکنندگان از سویی 
دیگر،  آهنگ کاهشی گرفته است. اتخاذ سیاست های پولی 
در شورای پول و اعتبار و همین طور بهبود فروش نفت نیز به 

این مسئله کمک کرده است.
هر چند که این  روزهــا با افزایش قیمت انس جهانی طال 
به علت تهدید شیوع کرونا روبه رو هستیم و همین مسئله 
بر گران شدن قیمت طال در بازارهای جهانی اثرگذار بوده 
است، ولی از جایی که منحنی ارز در حال پایین آمدن است، 
چنانچــه کاهش قیمت ادامه  دار باشــد، قیمت طال هم به 
موازات آن کم می شود؛ چرا که به باور برخی تحلیلگران، یک 
تصحیح و افت قیمتی و احتماالً بازگشت به زیر مرز روانی 
برای جذب تقاضای جدید برای طال ضروری و در راه است. 
با توجه به اینکه در هفته های اخیر سیل تقاضا برای خرید ارز 
از سوی صادرکنندگان به منظور ایفای تعهداتشان موجب 

تشکیل صف خرید ارز در بازار شده بود، ظاهراً افزایش عرضه 
ارز صادرات در ســامانه نیما که طی دو روز موجب عرضه 
۳۰۰ میلیون دالر در این ســامانه شده و البته قرار گرفتن 
توافق ارزی ایران و عراق در مراحل نهایی، تأثیر چشمگیری 

در روند نرخ ارز گذاشته است.
از نگاه کارشناســان، افزایش عرضه ارز صادرات در سامانه 
نیما، عرضه ارز توسط دولت و البته قرار گرفتن توافق ارزی 
ایران و عراق در مراحل نهایی، تأثیر چشــمگیری در روند 
نرخ ارز داشته اســت. ظاهراً مسافرت  نخست وزیر عراق به 
ایران تأثیرگذار بوده و سیگنال های مثبتی برای بازار ایجاد 

کرده است.
 نکته دیگر احتمال سرمایه گذاری مستقیم چین در ایران 
است که برای اقتصاد ما اتفاق مثبتی خواهد بود، قراردادی 
که حدود۴۰۰ میلیارد دالر ارزش داشته و قادر است ارزش 
پول ملی ما را تقویت کند. آن طور که برخی کارشناســان 
می گوینــد احتماالً در روزهای آینده از هیجان بازار ارز کم 
خواهد شد و قیمت آن می تواند به زیر ۲۰هزار تومان برسد.  
خوب است بدانید در بازارهای مالی پس از بورس که بازدهی 
۲۷۴ درصدی را به ثبت رسانده، بیشترین بازدهی مربوط به 
بازار سکه و طالست.  سکه در چهار ماهی که سپری شد ۴ 
میلیون و ۳۶۰هزار تومان افزایش قیمت داشت که بازدهی 
۷۴درصدی را برای ســرمایه گذاران به همراه داشته و طال 
نیز با بازدهی چهار ماهه ۵۸درصدی، در رتبه سوم جدول 
بازدهی قرار گرفت. دالر با بازدهی ۳۷درصدی اما مســبب 

اصلی نوسان های قیمت طال و سکه بود.

اقتصاد/رنگ آمیز: وزارت راه و شهرسازی 
در اطالعیه ای اعالم کــرد که ثبت نام از 
متقاضیان دریافت ودیعه اجاره مسکن از 
ساعت ۱۰ صبح شنبه ۴ مرداد تا پنجشنبه 
۹ مــرداد مــاه به صــورت پیامکی انجام 
می شــود و متعاقبا زمان تکمیل اطالعات 
از طریق ســامانه طرح اقــدام ملی اعالم 
خواهد شد. ثبت نام تسهیالت کمک  ودیعه 
مسکن به مستأجران از  امروز شروع شده 
است. این تسهیالت با اولویت خانواده های 
پنج نفــره، زوج های تــازه ازدواج کرده و 
مستأجران تحت پوشش نهادهای حمایتی 
در کنار تســهیالت مصوب شورای پول و 
 اعتبار با کارمزد ۱۳درصد پرداخت می شود.

 آن طور که وزیر راه و شهرســازی وعده 
داده اســت اگر بخشــی از منابع ۲۰هزار 
میلیارد تومانی طرح پس از این اولویت ها 
باقی بماند، سایر مستأجران نیز می توانند از 
آن استفاده کنند.دولت می گوید این برنامه 
می تواند بازار اجاره را به ثبات برساند، اما 
نمایندگان مجلس معتقدند وزارت راه برای 
رفع مسئولیت این طرح را اجرا کرده است 
و این واکنشی نیست که بازار از آن آرامش 

و ثبات را دریافت کند.
سیداحســان خاندوزی، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس می گوید: برخی عوامل 
درون بخشی مانند کاهش عرضه، ساخت 
و ســرمایه گذاری طی ۶ ســال گذشته و  
نبــود ابزارهای مهار ســوداگری در حوزه 
تقاضا، به  عنوان دو عنصر داخلی در ایجاد 
وضعیت فعلی بازار مسکن مشهود است. 
برخی عوامل بیرونی مانند نرخ ارز و قیمت 
حامل های انرژی نیز به عنوان لنگر ذهنی 
اقتصاد کشــور افزایش پیدا کرد که این 
مسئله نقش شــاخص پیشرو را در اذهان 
فعاالن اقتصادی ایفا کرد؛ بنابراین ســایر 
متغیرهای اقتصادی نیز با این چشم انداز 
افزایش یافتند و این مســئله موجب شد 
مردم تقاضای بیشتری نسبت به تمام بازار 
دارایی ها اعم از سکه، ارز، مسکن و خودرو 

ابراز کنند.
به گفته وی، مجموعه ایــن عوامل خود 
را در دل افزایش قیمت مســکن در طول 

ماه هــای اخیر نشــان داده اســت، ولی 
متأسفانه واکنش سیاســتی وزارت راه و 
شهرسازی، بانک مرکزی و بدنه اقتصادی 
سیاست گذاری در مواجهه با آن، واکنشی 
نبوده است که بازار از آن آرامش و ثبات را 

در آینده دریافت کند.
خاندوزی معتقد اســت: طرح مالیات بر 
خانه های خالی می تواند به اندازه ظرفیت 
خودش بر بازار اثرگذار باشد، اما عوامل و 
ابزارهای مهم تری در حوزه عرضه مسکن 
و مهار تقاضاهای سوداگری وجود داشته 
است که در سال های گذشته مورد استفاده 
قــرار نگرفته اند. می شــود گفت وضعیت 
کنونی بازار مســکن چوبی اســت که به 
دلیل تأخیر سیاست گذاران در استفاده از 
ابزارهای عرضه و تقاضــا، به بدنه جامعه 
زده می شــود.محمدرضا رضایی کوچــی،  
رئیس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره 
به جزئیات طرح تسهیالت ودیعه مسکن 
مســتأجران، معتقد اســت: طــرح ارائه 
تســهیالت اجاره مسکن نشان می دهد یا 
دولت و وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن 
را نمی شناســند و یا اینکه تنها برای رفع 
مسئولیت دست به تدوین و اجرای چنین 
طرحی زده اند.وی با بیان اینکه تسهیالت 
ودیعه مسکن مستأجران باید هدفمند و 
اثربخش باشــد، می افزاید: هدف اصلی از 
افزایش تســهیالت اجاره، افزایش قدرت 
مالی مستأجران اســت، اما طرح کنونی 

دولت نمی تواند این اهداف را محقق کند. 
تدوین طرحی مانند طرح تسهیالت ودیعه 
مسکن مستأجران تنها برای جامعه و بازار 
توقــع و امیدواری ایجاد می کند، اما عماًل 
اثرگذار و نتیجه بخش نبوده و تنها موجب 
بروز تالطم های بیشتر در بازار می شود. به 
گفته وی، تنها راهکار مدیریت بازار اجاره 
مسکن، افزایش تولید و ساخت وساز است 
تا بازار در عرضه و تقاضا به تعادل رسیده و 

قیمت ها کاهش یابد.
گفتنی اســت، در طــرح وزارت راه برای 
حمایت از مســتأجران قرار است در تهران 
۵۰ میلیون تومان کمک ودیعه مســکن،  
در شــهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و 
در شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان به 
حساب مالکان واریز شود. مستأجران نیز به 
صورت ماهانه سود ۵۴۰هزار تومانی، ۳۲۶ 
هزار تومانی و ۱۶۰ هــزار تومانی وام های 
مذکور را به حســاب دولــت واریز کنند. 
مســتأجران برای دریافت ایــن وام حتماً 
باید اجاره نامه دارای کد رهگیری و شــرایط 
وام ســاماندهی را داشته باشند. یعنی وام یا 
امکانات یارانه ای از طــرف دولت در بخش 
زمین یا مسکن نگرفته باشند و صاحب ملک 
نباشند و از سال ۸۴ هیچ گونه سابقه خرید و 
فروش ملک نداشته باشند. ضمن اینکه باید 
سرپرست خانوار باشند و شهری را که تقاضا 
می کنند در آن  پنج سال سابقه سکونت داشته 
باشند و همه این مؤلفه ها باید مستند باشد.

»مالیات بر مجموع درآمد« بر »مالیات برعایدی سرمایه« اولویت دارد   مهر : علی مروی، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف  گفت: در نظام های مالیاتی پیشرفته عمده بار درآمدهای مالیاتی بر 
دوش مالیات بر مجموع درآمد است؛ ضمن اینکه این نوع مالیات نقش دروازه بان دارد، یعنی هر کسی فرار مالیاتی در انواع مالیات ها داشته باشد، مادامی که با سیستم بانکی کار کند، در تور نظام مالیاتی می افتد. 

مالیات بر عایدی سرمایه قبل از برقرار کردن مالیات بر مجموع درآمد، آثار مثبتش را از دست خواهد داد. نمی توان جلو سفته بازی و ... را گرفت. 
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 شنبه 4 مرداد 1399  4 ذی الحجه  1441 25 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9302

آگهی فقدان سند مالکیت
ورثه مرحوم حسن بیدگلی بااعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی 
امضاءشده ذیل شماره یکتا139902152899000097شماره ترتیب12786مورخ99/3/26دفتراسناد 
رسمی شماره1پیشوا و طی درخواست وارده 1399856010460001833مورخ 1399/4/17تقاضای 
صدور المثنی س��ند مالکیت تک برگی رانموده اس��ت که مراتب دراج��رای ماده120آیین نامه قانون 
ثبت بش��رح زیرآگهی میگردد 1. نام ونام خانوادگی : ورثه مرحوم حس��ن بیدگلی2. میزان مالکیت : 
شش��دانگ یک قطعه زمین3. شماره پالک : 690فرعی از158* اصلی مفروزازپالک ازپالک119. 4* 
محل وقوع: واقع دربخش بهنام س��وخته پیش��وا 5. علت ازبین رفتن : مفقود شدن به دلیل جابجایی 
6. خالص��ه وضعیت مالکیت : شش��دانگ عرصه واعی��ان یک قطعه زمین به مس��احت 192مترمربع 
تح��ت پ��الک 158/690قطعه 119ذیل ثب��ت 5806دفتر54صفحه 466بنام یوس��ف بختیاری قلعه 
فرزندچراغعلی ثبت وس��ندبه شماره چاپی 014291صادرگردیده است سپس مع الواسطعه به موجب 
س��ند82858مورخ58/11/7دفترخانه 4 ورامین بنام حس��ن بیدگلی فرزند حسنعلی منتقل گردیده 
است. لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکرو درخواست صدوسند المثنی تک برگی 
آن مراتب اعالم تاهرکس نس��بت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقس��مت ششم این آگهی 
ذکرنشده یامدعی وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی 
به اداره ثبت اس��نادوامالک پیشوا مراجعه و اعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند 
معامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یاسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری صادر وبه 
متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره 

ثبت اسناد و امالک پیشوا 126م/ الف آ-9904058
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا-خدادبشیری

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای صفرش��بانی باوکالت ازروح اهلل اکرمی نیابااعالم مفقودش��دن س��ند مالکیت ملک مورد آگهی 
وباتس��لیم استش��هادیه گواهی امضاءش��ده ذیل ش��ماره یکتا139902151266000137وشماره 
وارده  درخواس��ت  ط��ی  و  شماره4پیش��وا  رس��می  99/04/7دفتراس��ناد  ترتیب10404م��ورخ 
139885601046001644م��ورخ 99/4/7س��تقاضای ص��دور المثنی س��ند مالکی��ت تک برگی 
رانموده اس��ت که مراتب دراج��رای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی میگردد 1. نام 
ونام خانوادگی : نادرنوذری2. میزان مالکیت : شش��دانگ یک دس��تگاه آپارتمان3. ش��ماره پالک : 

2819فرعی از114* اصلی مفروزازپالک
2811*4. مح��ل وق��وع: واقع دربخش بهنام س��وخته پیش��وا 5. علت ازبین رفتن : مفقود ش��دن 
ب��ه دلی��ل جابجایی 6. خالص��ه وضعیت مالکیت : شش��دانگ عرصه واعیان یک دس��تگاه آپارتمان 
ب��ه مس��احت55/28متر مربع قطع��ه 7تفکیکی ذی��ل ثبت86770صفح��ه 286دفتر223بنام روح 
اهلل اکرم��ی نیاثب��ت وس��ند بش��ماره چاپی170001صادر گردیده اس��ت س��پس بموجب س��ند 
18421مورخ92/3/12دفترخانه4 پیشوابه نادرنوذری منتقل گردیده است وبه موجب سند18427م
ورخ1392/3/12دفترخانه4پیشوادررهن بانک مسکن شعبه پیشواقرارگرفت)موافقت اخذشده است(

لذاباتوجه به اعالم فقدان س��ند مالکیت ملک فوق الذکرو درخواست صدوسند المثنی تک برگی آن 
مراتب اعالم تاهرکس نس��بت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقس��مت شش��م این آگهی 
ذکرنش��ده یامدعی وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باش��د ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین 
آگهی به اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا مراجعه و اعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یاسند معامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یاسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری 
صادر وبه متقاضی تس��لیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه 

فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا 127م/ الف آ-9904058
 رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه 9900012علیه مصطفی طاهری
بدین وس��یله به آقای مصطفی طاهری فرزند س��هراب شناسنامه شماره 9395 ساکن پیشوا خ قیام 
ک ش زنجانی پالک133ابالغ می شود که خانم عاطفه منصوری جهت وصول مهریه خود به استناد 
مهریه مندرج درسند ازدواج شماره 10553 علیه شمااجرائیه صادرنموده وپرونده اجرائی به کالسه 
9900012دراین اداره تشکیل شده وطبق گزارش مامور پست،محل اقامت شما به شرح متن سند 
ش��ناخته نشده،لذا بنابه تقاضای بس��تانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرامفاداجرائیه فقط یک مرتبه 
دریکی ازروزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود وچنانچه ظرف مدت ده روز ازتاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد،نس��بت به پرداخت بدهی خوداقدام ننمایید،عملیات اجرائی 

جریان خواهدیافت. آ-9904058
رییس ثبت اسنادوامالک پیشوا-خدادادبشبری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
آگه��ی موضوع م��اده 3قانون وم��اده 13آیین نام��ه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی برابررای شماره 139960301046000048هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک پیش��وا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجیداصفهانی فرزندحسن بشماره شناسنامه 
4711صادره ازورامین دریک باب خانه/یک قطعه زمین بابنای احداثی به مس��احت 47/24مترمربع 
ازباقیمان��ده پالک 120فرع��ی از158 اصلی صرفا جهت الحاق به پ��الک 352 فرعی واقع درحوزه 
ثبت ملک پیش��وا خریداری ازمالک رسمی آقای عبدالحسین مقبل محرزگردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نس��بت به 
صدور س��ندمالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ندمی تواننداز تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوم��اه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرس��ید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواس��ت خودراب��ه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درص��ورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.125م/الف آ-9904058
نوبت اول:99/5/4  نوبت دوم:99/5/19

رییس ثبت اسنادوامالک پیشوا-خدادادبشیری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
آگه��ی موضوع م��اده 3قانون وم��اده 13آیین نام��ه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی برابررای شماره 139960301046000047هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک پیش��وا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم هداوندفرزندمحمد بش��ماره شناسنامه 
391صادره ازورامین درشش دانگ یک باب خانه به مساحت 160مترمربع پالک 447فرعی از143 
اصلی خریداری ازمالک رسمی آقای بهروزهداوندمیزایی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشندمی تواننداز تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
این اداره تس��لیم مپس ازاخذرسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.124م/الف آ-9904058
نوبت اول:99/5/4  نوبت دوم:99/5/19

رییس ثبت اسنادوامالک پیشوا-خدادادبشیری

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 م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139960308001000884   مورخ  1399/03/31  
هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای میثم باقی  
فرزند غالمرضا  بش��ماره شناس��نامه و کد ملی 0640449913 صادره از بیرجند در  ششدانگ یک 
قطعه کارگاه درب و پنجره س��ازی دوجداره به مساحت 261/59 متر مربع قسمتی از پالک 1444 
فرعی از 238 فرعی از 338  � اصلی بخش دو بیرجند از محل مالکیت کربالیی موال بهدانی  محرز 
گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار 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-9904052
تاریخ انتشار نوبت اول : 04 /1399/05                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 20 /1399/05                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی اختصاصی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نور
 پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی وبه استناد 
تبص��ره ذی��ل ماده 13 قانون وماده 13 آئین نامه قانون اخی��ر الذکر تحدید حدود پالک 115فرعی 
از 30 اصلی واقع درحاجی آبادبخش 11 ثبت نور ثبت نور به نام آقای /خانم ش��هرام خلیلی فرزند 
علی شش��دانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی به مس��احت 343.49 متر مربع طبق رای ش��ماره 
39960310006006426 م��ورخ 11/03/1399 هیئت قانون تعیین تکلیف درس��اعت 9صبح روز 
شنبه مورخ 25/05/1399 در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد . لذا از متقاضی و مالکین امالک 
مجاوروصاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرردرمحل وقوع ملک حضور به هم رسانند 
بدیهی است درصورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک 
مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد 
ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و86 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت 30 روز ازتاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود اعتراض خود راگتباً به این اداره تس��لیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعت��راض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به مرجع قضائ��ی نمایند در غیر اینصورت با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض 

واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد  م الف 19902913
تاریخ انتشار 1399.05.4  آ-9904016

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نور - صفر رضوانی گیلکالئی

آگهی اختصاصی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نور
 پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی وبه استناد 
تبص��ره ذی��ل ماده 13 قانون وماده 13 آئین نامه قانون اخی��ر الذکر تحدید حدود پالک 116فرعی 
از 30 اصلی واقع درحاجی آبادبخش 11 ثبت نور ثبت نور به نام آقای /خانم ش��هرام خلیلی فرزند 
علی شش��دانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی به مس��احت 293.05 متر مربع طبق رای ش��ماره 
39960310006006428 م��ورخ 11/03/1399 هیئت قانون تعیین تکلیف درس��اعت 9صبح روز 
شنبه مورخ 25/05/1399 در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد . لذا از متقاضی و مالکین امالک 
مجاوروصاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرردرمحل وقوع ملک حضور به هم رسانند 
بدیهی است درصورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک 
مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد 
ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و86 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت 30 روز ازتاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود اعتراض خود راگتباً به این اداره تس��لیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعت��راض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به مرجع قضائ��ی نمایند در غیر اینصورت با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض 

واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد م الف 19902914 
تاریخ انتشار 1399.05.04 آ-9904020

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نور
 صفر رضوانی گیلکالئی

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

 آگهی موضوع ماده 3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی: برابر رای شماره 139960310006007749 مورخ 17/04/ 1399 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام آقای/خانم محبوبه سرجوئی 
فرزند اس��داهلل شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 647.63 مترمربع پالک 
2486 فرع��ی از 1 اصلی واقع در امیر آباد مازن��دران بخش 10 ثبت نور ثبت نور محرز گردیده 
اس��ت . ل��ذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز در .روزنامه سراس��ری و 
محلی آگهی می گردد .درصورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند. 
باید از تاریخ انتشار آگهی تا دوماه. اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نماید.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم. دادخواست به 
دادگاه عمومی. محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.  م الف 19903157  آ-9904022
تاریخ انتشار اول 99.05.04
تاریخ انتشار دوم 99.05.19

صفر رضوانی گیلکالیی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

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

 آگهی موضوع ماده 3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی: برابر رای شماره 139960310006007754 مورخ 17/04/ 1399 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی شهرس��تان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام آقای/خانم حامد نوروزپور 
فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 285.47 مترمربع پالک 555 
فرع��ی از 18 اصل��ی واقع در قریه تیرکده علیا مازندران بخش 5 الحاقی ثبت نور ثبت نور محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز در .روزنامه سراسری 
و محلی آگهی می گردد .درصورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند. 
باید از تاریخ انتشار آگهی تا دوماه. اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نماید.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم. دادخواست به 
دادگاه عمومی. محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ-9904024
م الف 19903173

تاریخ انتشار اول 99.05.04
تاریخ انتشار دوم 99.05.19

صفر رضوانی گیلکالیی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

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

 آگهی موضوع ماده 3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی: برابر رای شماره 139960310006007751 مورخ 17/04/ 1399 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی شهرس��تان نور تصرف��ات مالکانه و بالمعارض متقاضی بن��ام آقای/خانم اکرم نادری 
فرزند محمد حس��ن شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 217.30 مترمربع 
پالک 554 فرعی از 18 اصلی واقع در قریه تیرکده علیا مازندران بخش 5 الحاقی ثبت نور ثبت 
نور محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز در .روزنامه 
سراس��ری و محلی آگهی می گردد .درصورتی که اش��خاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض 
داش��ته باش��ند. باید از تاریخ انتشار آگهی تا دوماه. اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نماید.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم. 
دادخواست به دادگاه عمومی. محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد. بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9904026
م الف 19903175

تاریخ انتشار اول 99.05.04
تاریخ انتشار دوم 99.05.19

صفر رضوانی گیلکالیی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سندرسمی

آگه��ی موضوع ماده 3 قانون وم��اده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی واراضی 
وس��اختمانهای فاقد سندرسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثب��ت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقای فضائیل ویردی زاده فرزند محرم 
به ش��ماره شناس��نامه 70 صادره ازگیوی و منصوره بادمهر فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 
5566 صادره از قدمگاه در یک باب خانه بالمناصفه به مس��احت 101/51 متر مربع در قسمتی 
از پ��الک 443 فرع��ی از 135 اصلی واقع در قدمگاه بخش 3 زبرخ��ان از محل مالکیت ولی اله 

قدمگاهی فرزند سلیمان محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و درروستا ها 
رای هیات الصاق تا در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به 
مراج��ع قضایی  تقدیم نمایند ودر این ص��ورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
اس��ت و بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد ش��د وصدور س��ند مالکی��ت مانع از مراجعه متضررب��ه دادگاه نخواهد بود 
برابرماده13آیی��ن نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه ح��اوی تحدید حدودمراتب را در اولین 
آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رس��اند ونسبت به امالک در جریان 
ثبت وفاقد س��ابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتش��ر 

می نماید . آ-9904032
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/5/4

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/5/19
 سید حسن پورموسوی 

رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

 آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و م��اده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

1-براب��ر رای ش��ماره 139960327006000237  مورخ��ه 99/4/9 هیئ��ت موض��وع قان��ون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد  ثبتی 
شهرس��تان طارم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ش��رکت گاز استان زنجان به  شناسه ملی 
10460091534 نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان ایستگاه  تقبل فشار گاز به مساحت1 
106 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 48- اصلی  واقع در قریه  ونیسر به صورت که هبه 

از مالک رسمی حسین توفیقی محرز گردیده است0
2-  براب��ر رای ش��ماره139960327006000245 مورخ��ه 99/4/10 هیئ��ت موض��وع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی 
شهرس��تان طارم تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی شرکت گاز استان زنجان به  شناسه ملی 
10460091534 نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان ایستگاه  تقیل  فشار گاز به مساحت 
21259 مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 18- اصلی واقع در قریه انذر جدید  به صورت 
انتقال و خریداری  مع الواس��طه از مالک رس��می جان اهلل محمدی محرزگردیده اس��ت . لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند در شهر ها از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق آگهی در روستا به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  و گواهی تقدیم به  دادخواس��ت را به اداره 
ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی اس��ت  در صورت  انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9904028
 تاریخ انتشار نوبت اول 99/5/4

 تاریخ انتشارنوبت دوم 5/19/ 99
 سید رضا شفیعی

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طارم

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

نظر به دس��تور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور 
مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است 
جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       

خانم مصوره حدیقه فرزند غالمرضا به صورت شش��دانگ یک قطعه زمین مزورعی به مس��احت 
842/62 متر مربع ، از پالک 1623 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسطه 
از آقای غالمحسن حمله گر � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � باغشهر اسالمیه � خیابان 

شهید غفاری
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی 
ای��ن آگهی  نس��بت  به امالک ف��وق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش��ر می ش��ود لذا  
درصورتی که اش��خاص ذی نفع .  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داش��ته باش��ند باید از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس��ید اخذ 
نمایند،معترضین باید از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثب��ت ظرف مهلت یک ماه  .مبادرت به 
تقدیم دادخواس��ت در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت 
فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  
،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست 
ب��ه دادگاه عمومی محل را ارائه نکن��د،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س��ند 

مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9904027
تاریخ انتشار نوبت اول:   04/ 1399/05
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/19

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس
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 توزیع »سبد کاالی غذایی« بین مددجویان کمیته امداد از 7 مرداد  ایسنا: رئیس کمیته امداد از ارائه سبد کاال ویژه اعیاد سعید غدیر و قربان به مددجویان این نهاد خبر داد و گفت: ارائه سبد 
غذایی به خانواده های تحت حمایت از هفتم مرداد آغاز می شود. سیدمرتضی بختیاری افزود: ارائه سبد کاال در مناطق شهری در فروشگاه های زنجیره ای طرف قرارداد انجام می شود و مددجویان می توانند اقالم غذایی 

خود را از شعب این فروشگاه دریافت کنند. این سبد شامل اقالمی غذایی همچون برنج، مرغ و روغن است که برای تأمین این اقالم حدود ۳۱۶ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

یک محقق سوئدی: 

 مبتالیان به کرونا 6 ماه در برابر©
 این بیماری مصونیت دارند

برجســته  متخصــص  یــک  ایرنــا: 
همه گیرشناسی در ســوئد ادعا می کند: 
مبتالیان به کرونا که از این بیماری جان 
سالم به در برده اند چه بدن آن ها آنتی بادی 
تولید کرده باشد و چه نکرده باشد، تا 6 ماه 

نسبت به کووید۱۹ مصونیت دارند. 
به گزارش روزنامه دیلی میل، دکتر »آندرز 

تنگل« که هدایت مردم ســوئد را در جریان همه گیری کرونا بدون درخواست اعالم 
قرنطینه در این کشور بر عهده دارد، اظهارات خود را در مورد مصونیت 6 ماه بازماندگان 
کرونا در برابر این بیماری در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر استکهلم سوئد ایراد 

کرد.
وی گفــت خطر آلودگی مجدد به کووید۱۹ و انتقال این بیماری به دیگران احتماالً 
بسیار نزدیک به صفر است. ما شاهد مواردی که دوبار به کووید۱۹ مبتال شده باشند، 
نیستیم. از این رو، ارزیابی ما این است که اگر به کووید۱۹ مبتال شده اید، حتی اگر بدن 

شما آنتی بادی تولید نکرده باشد باز در برابر این بیماری مصونیت دارید.
البته افرادی وجود داشته اند که بیش از یک بار به این ویروس آلوده شده اند، اما آن ها 
نتوانسته اند محققان را متقاعد کنند که انسان ها تنها ایمنی کوتاه مدتی در برابر این 

بیماری دارند. 
با این حال دکتر تنگل توضیح نداد برای تأیید ادعاهای خود مبنی بر اینکه مصونیت 
در برابر کرونا 6 ماه طول می کشــد، چه مدرکی دارد. اما محققان امیدوارند هرگونه 
مصونیت در برابر این بیماری مدت زمان طوالنی تر و احتماالً ســال ها طول بکشد. 

مصونیت در برابر برخی ویروس ها مانند آبله مرغان مادام العمر است. 

پژوهشگران ابداع کردند

روشی برای شناسایی ویروس کرونا در چند دقیقه©
ایســنا: به گــزارش ســاینس دیلی، 
پژوهشگران دانشــگاه ایالتی و مؤسسه 
 ،)Virginia Tech(  پلی تکنیک ویرجینیا
روش جدیــدی ارائه داده اند که شــاید 
بتواند زمان مورد نیاز را برای تأیید وجود 
ویروس کرونا در نمونه آزمایشــی کاهش 

دهد.
آزمایش های کنونی تشــخیص ویروس کرونا، به چندین ســاعت زمان و طی کردن 
چندین مرحله نیاز دارند تا وجود ویروس را در نمونه تأیید کنند. در این میان ممکن 
اســت خطاهایی نیز رخ دهد و نتیجه آزمایش بیماران حامل کرونا به خاطر بررسی 

نشدن کامل نمونه، منفی باشد.
 ،)Wei Zhou( استادیار مهندسی مکانیک و وی ژو )Jiangtao Cheng(جیانگتائو چنگ
استادیار مهندسی  رایانه ویرجینیا تک، از روش زیست حسی فوق العاده حساس استفاده 
کردند تا همه محتویات نمونه به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. آن ها با این روش 
توانســتند همه محتویات نمونه را در چند دقیقه بررسی کنند و امکان بروز خطا را 

کاهش دهند.

نذر حجاب؛ نذری مقاوم برای تبدیل محدودیت ها به ©
فرصت های بهتر

باشگاه خبرنگاران جوان: نامش اسداهلل 
ســلیمانی، اما در میان بازاریان و افرادی 
که به خوبی او را می شناسند به حاج آقا 

سلیمانی شهره است.
در دهــه ۵۰، یعنی زمانــی که تنها ۱۱ 
سال داشت از شهرستان به تهران آمد و 
حدود نیم قرن است که در عرصه پوشاک 

فعالیت می کند. ابتدا کارش را با بافندگی شروع کرد و پس از کسب تجربه، وارد حوزه 
پوشاک و خیاطی شد و از دهه ۸۰ هم به فکر فعالیت در عرصه محصوالت حجاب افتاد 

که تا االن توانسته است حضور پررنگ و مؤثری در آن داشته باشد.
حاج آقا ســلیمانی با بیان اینکه حجاب، اولویت کاری اش است، اظهار کرد: حجاب 
برای من و چند نفر از همکارانم در اولویت است، چرا که از موضوعات بسیار مهم دین 
ماست و احساس می کنیم می توانیم در رشد و ترویج حجاب مثمرثمر باشیم و خدا را 
شکر، صاحب چادر هم در این سال ها به همه ما کمک کرده تا بتوانیم در این راستا 

قدم های خوبی برداریم.
این خّیر تصریــح کرد: بنده و برخی از همکارانم، انجمن تولیدکنندگان محصوالت 
حجاب را تشکیل داده ایم که تا این لحظه در عرصه تولید، مطالبه گری و طراحی بسیار 

موفق عمل شده و کار های خوبی هم اتفاق افتاده است.
این انجمن پایه یک اتحادیه صنفی است که برای نخستین بار در کشور به وجود آمده 
است و هدف از این کار، گسترش و ترویج حجاب در جامعه است که امیدواریم الگوی 

خوبی برای فعاالن این حوزه باشد.
وی با اشــاره به ایده نذر حجاب افزود: از زمان تولید چادر به فکر نذر حجاب افتادم، 
چون از همان زمان معتقد بودم چادر به عنوان یک پوشش کامل باید به صورت ارزان 
در دسترس بانوان قرار گیرد و با وجود اینکه بنده هنوز مستأجر هستم، اما معتقدم در 
این مسیر نباید نگاه اقتصادی ِصرف داشت که اگر چنین باشد نمی توانم ادعا کنم در 

عرصه چادر حضرت زهرا)س( فعال هستم.
این خّیر اذعان کرد: در مســیر این نذر باید به این موضوع بیندیشــم که هر کسی 
می تواند در این عرصه کار کند و محصوالت خود را به فروش برســاند، اما مزیت نذر 
حجاب این است که از نگاه اقتصادی ِصرف فاصله می گیریم و به چادر عشق می ورزیم، 

چرا که اعتقاد داریم این یادگار حضرت فاطمه زهرا)س( تبرک زندگی ماست.
حاج آقا سلیمانی نذر حجاب را یک عشق دانست و تأکید کرد: من، عشق زیادی به 
پوشش، آن هم از نوع چادر دارم، چرا که برایم مقوله بسیار مقدسی است و در دوران 
دفاع مقدس دیده ام که چه زنانی با همین چادر نه تنها از کشور خود دفاع کرده اند، 
بلکه در این مسیر نیز همراه همسر خود بوده اند و از طرفی دیگر، چادر، سفارشی از 

سوی شهداست و اغلب آن ها در وصیت نامه های خود به این موضوع اذعان کرده اند. 
وی تصریح کرد: در حقیقت، نذر حجاب، یک نوع نذر مقاوم اســت که یکروزه تمام 
نمی شود؛ وقتی زنانی را می بینم که برای نخستین بار در خصوص این نذر شنیده اند 
و از چادر اســتقبال می کنند و به استفاده از آن عالقه مند می شوند برای من بسیار 
لذت بخش است. چرا که در طول این سال ها زنان زیادی از سرزمینم را دیده ام که از 
طریق این نذر، چادری شده اند و همین موضوع سبب شده نذر روز های پنجشنبه ها را 
نیز در برنامه کاری ام قرار دهم؛ در این نذر چادر های کهنه را با نمونه جدید، آن هم با 

قیمتی پایین تر تعویض می کنم.
وی گفت: در این پنج سال، حدود ۱۲۰ هزار چادر با عنوان نذر حجاب توزیع شده که 
در تمامی این سال ها با استقبال چشمگیری از طرف بانوان روبه رو بوده و این موضوع 
سبب شده در ادای این نذر بیش از پیش ثابت قدم  شوم تا جایی که هر روز بیشتر به 

خدمت در جبهه حجاب عالقه مندتر  می شوم.
این خّیر در پایان با اشاره به روند افزایشی قیمت چادر در بازار خاطرنشان کرد: چند 
سالی می شــود که از گرانی لجام گسیخته چادر می گذرد و هنوز هیچ گونه اتفاقی 
نیفتاده است؛ به طوری که قیمت یک چادر ۳۰۰-۲۰۰ هزار تومانی به سرعت افزایش 
یافته و در حال حاضر نرخ آن در بازار به حدی باالست که چادر هایی با کیفیت باال با 

قیمت های میلیونی در حال فروش هستند.
بهشــتی، مسئول بسیج خواهران اقشــار هم در خصوص همکاری بسیج اصناف با 
خیران نذر حجاب اظهار کرد: در سال های گذشته، سازمان بسیج اصناف و بازاریان، 
در همایشــی با حضور مسئوالن لشکری و کشوری از تمامی فعاالن عرصه عفاف و 
حجاب که در طول سال به شکل های متفاوتی قدم هایی برای این موضوع برداشته اند 
تجلیل می کرد، اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، نذر حجاب به صورت متفاوتی 

برگزار شد.
وی گفت: طرح نذر حجاب حدود چهار پنج ســالی است توسط حاج آقا سلیمانی و 
برخی دیگر از خیران این عرصه در تهران انجام می شود که امسال بسیج اصناف هم 
متولی این امر در استان شد؛ این می تواند فرصت مناسبی برای ترویج این نذر خوب 

در جامعه باشد.
مسئول بسیج خواهران اقشار گفت: در شرایط فعلی که هر کسی به نوعی نذر می کند، 
نذر حجاب سبب می شود محدودیت ها را به فرصت تبدیل کنیم و بهترین بهره وری 

را برای جامعه داشته باشیم.

 جامعه/محمود مصدق   »دنبال »رمدسیویر« و 
»فاویپیراویر« در ناصر خسرو نگرد، پیدا نمی کنی. 
تنها راه دسترسی به این داروها مراجعه به بیمارستان 
در  دارو  دالالن  را  این ها  است«؛  دانشوری  مسیح 
ناصرخسرو؛ جایی که از سال ها پیش به محل فروش 
داروهای کمیاب و قاچاق در تهران معروف شده، 
می گویند. افرادی که آزادانه و بدون هیچ هراسی 
را به محل فروش غیر رسمی  این خیابان  راسته 
طریق  این  از  و  کرده اند  تبدیل  کمیاب  داروهای 

سودجویی می کنند. 
صبح روز چهارشنبه اول مرداد، یعنی چند روز پس 
از آنکه سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی نسبت به قاچاق و جعل برخی فراورده های 
دارویی برای درمان بیماران مبتال به کرونا توســط 
شیادان هشدار داده بود، راهی ناصر خسرو می شوم 
تا از نزدیک و به صورت میدانی تأثیرات این موضوع 
را بر قلب بازار ســیاه داروی کشــور ببینم. وزیر در 
اظهاراتش به صراحت گفته بود: تاکنون هیچ داروی 
مؤثر قابل اعتمادی در دنیا برای درمان کرونا وجود 
ندارد؛ ولی ما دو داروی »رمدسیویر« و »فاویپیراویر« 
را که برخی از همکاران برای بیماران کرونایی تجویز 
می کنند و در آمریکا و اروپا نیز تأکیداتی بر اثربخشی 
آن شده است به تولید ملی رسانده و به اندازه کافی 

در بیمارستان ها توزیع کرده ایم.
هنوز در حاشــیه ایستگاه مترو امام خمینی توقف 
نکرده بودم کــه فریادهــای »دارو دارو« به گوش 
می رســد. به یکي از دالالن نزدیک مي شــوم، تکه 
کاغذی را که روی آن ها اســامی داروهای یاد شده 
را نوشــته ام به دستش می دهم، به آرامی می گوید: 
نداریم؛ یعنی »رمدسیویر« اصالً در بازار نیست؛ این 
یکی هم همین طور، اگر هم باشــد تقلبی است یا 

تاریخ مصرف آن تمام شده است.
طول خیابان ناصر خســرو را به ســمت ۱۵ خرداد 
ادامه مي دهم. تقریباً هر ۲۰- ۱۵متر یک نفر زمزمه 
مي کند: »دارو دارو«. در پیاده رو پسر جواني که روي 
یکي از صندلي ها نشسته است، انگار که بداند به چه 
منظوری آنجا هستم، مي پرسد دارو مي خواي؟ در 
جوابش می گویم: برای درمان یکی از نزدیکانم که به 
کرونا مبتال شده بدجوری به رمدسیویر وفاویپیراویر 
نیاز دارم. بدون هیچ معطلی و همزمان با باال بردن 
سرش می گوید: اولی را که اصالً نداریم و توی بازار هم 
هیچ کسی آن را ندارد، اما فاویپیراویر را باید ببینم. 
گوشــی تلفن همراهش را درمی آورد و شــماره ای  
می گیرد. مکالمه اش خیلی طول نمی کشد. بعد رو 
به من می کند و می گوید: نه. تا چند روز پیش توی 
بازار بود و حدود 4۰-۳۰ میلیون قیمت داشت. اما 
االن دیگر این هم در بازار نیســت. برای پیدا کردن 
این داروها بهتر است به بیمارستان مسیح دانشوری 

بروی، چون اینجا فقط وقتت را تلف می کنی. 
با این وجود، تقاضایم را با چند دالل دیگر دارو هم 
مطرح کردم اما هیچ نتیجه ای نداشت و همه آن ها 

کم و بیش حرف های مشابه همکارانشان را زدند. 
البته این به معنی آن نیســت که این داروها دیگر 
در بازار ســیاه وجود ندارند و به فروش نمی رسند، 
امــا به نظر می رســد روند آن نســبت به پیش از 
اعالم خبر تولید ملی »رمدسیویر« و»فاویپیراویر« 
کاهش یافته اســت. چون تا اواخر تیرماه گذشــته 
و همزمان با باال رفتن تعداد بســتری های کرونا در 
مراکــز درمانی، مراجعه افراد به ناصرخســرو برای 
تهیه داروهای یاد شــده، آن هم با قیمت های بین 
۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان رو به افزایش بوده تا جایی 
که این موضوع موجب اعتــراض بعضی از کاربران 
در فضای مجازی شــده بود. برای نمونه زن جوانی 
نســخه دارویی برادرش را در فضای مجازی منتشر 
و ادعا کرده »پزشــک داروی »فاویپیراویر« را برای 
درمان کووید۱۹ برادرش تجویز کرده و قیمت این 
دارو در بازار ســیاه ۲۲ میلیون تومان است« ضمناً 
در کلیپی که از یکی از بیمارستان های تهران منتشر 
شده، همراه یکی از بیماران می گوید: پزشک داروی 
»رمدســیویر« برای پدرم تجویز کرده که اصالً در 
داروخانه ها پیدا نمی شــود و دالالن هم این دارو را 
بین 4۰ تا ۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری کرده اند. 
در ادامــه این کلیپ، همراه بیمار همچنین مدعی 
شــده داروی »فاویپیراویر« را با قیمت ۲۰ میلیون 

تومان از بازار سیاه خریداری کرده است.

تولید ملی رمدسیویر، دست و بال شیادان »
دارو را بسته است

مینو محرز، عضو کمیته علمی ســتاد ملی مبارزه 
با کرونــا در این باره به قدس می گوید: یک عده ای 
هســتند که دارنــد از این موقعیت سوءاســتفاده 
می کننــد و از آب گل آلود ماهی می گیرند و مردم 

هم چون مستأصل هستند به دام این ها می افتند.
وی با اشاره به اینکه داروهای یاد شده موجود در بازار 

سیاه، جعلی و یا تاریخ مصرف 
گذشته هستند، می افزاید: این 
داروها یک مدت در بازار سیاه 
زیاد وجود داشتند و حتی از 
طریق فضــای مجازی هم به 
فروش می رســیدند؛ اما االن 
که رمدسیویر و فاویپیراویر به 

تولید داخلی رسیده این موضوع 
کمی دست و بال آن ها را بسته است. 

او با تأکید بر اینکه مردم باید بدانند هنوز هیچ داروی 
مشــخصی برای درمان بیماری کووید ۱۹ نداریم، 
می افزایــد: داروی فاویپیراویر اصــالً داروی مؤثر و 
شناخته شده برای درمان کرونا نیست. این دارو برای 
بیماری آنفلوانزا مجوز ساخت گرفته و ثابت نشده 
برای درمان کرونا مؤثر اســت. اما رمدسیویر اگر در 
مرحله اولیه بیماری کرونا مصرف شود برای درمان 
مؤثر است که خوشبختانه ایران هم آن را تولید کرده 
و در اختیار بیمارستان هایی که بیماران کرونایی را 

پذیرش  می کنند قرار می گیرد.
وی با اشــاره به تهیــه و تدوین پروتــکل درمانی 
رمدســیویر تولید داخلی توسط کمیته مرتبط در 
وزارت بهداشــت، از ابالغ آن در آینده نزدیک خبر 
می دهد و می گوید: این دارو برای بیمارانی که بدحال 
هستند و بیماری شان پیشرفت کرده اصالً تأثیری 
ندارد. برای همین در موارد خاص مصرف می شود نه 

برای هر بیماری که به کرونا مبتال شده است.
وی در همیــن زمینــه می افزاید: مــوارد مصرف 
رمدسیویر به صورت دقیق در گادالین این دارو آمده 
است، بنابراین وزارت بهداشت رمدسیویر را در اختیار 
دانشگاه های علوم پزشکی می گذارد و این دانشگاه ها  
هم آن ها را به بیمارســتان هایی کــه کرونایی ها را 
پذیــرش می کنند، می دهد  تــا برای بیمارانی که 

شرایط خاص دارند مورد استفاده قرار دهند.

وی در پاســخ به این پرسش که آیا 
همه بیمارستان های علوم پزشکی 
به داروی رمدسیویر دسترسی دارند 
و می تواننــد از آن برای بهبود وضع 
بیمــاران کرونایی اســتفاده کنند، 
می گوید: ایــن دارو در اختیار همه 
بیمارستان های معین قرار دارد، اما 
استفاده از آن با حساب و کتاب است. 
یعنی باید پزشک متخصص آن را تجویز کند؛ در این 
صورت رمدســیویر در اختیار فرد قرار داده می شود 
تا خانواده ها مجبور نشــوند در بازار سیاه تقلبی آن 
را تهیه کنند و بابــت آن 4۰ - ۳۰ میلیون تومان 

بپردازند. 
وی با اشاره به اینکه فعالً رمدسیویر در داروخانه ها 
توزیع نمی شــود، می گویــد: توزیع ایــن دارو در 
داروخانه ها به منظور اســتفاده همه مردم از آن در 
حال حاضر کار درستی نیست. االن بهترین کار این 
است که فقط در دسترس بیمارستان های معین قرار 
داده شود، البته اگر بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان 
خصوصی بستری باشد، در صورت تجویز پزشک و 
دانشــگاه علوم پزشکی، داروی مذکور در اختیارش 

قرار می گیرد. 

رمدسیویر تولید داخل هیچ تفاوتی با »
مشابه آمریکایی اش ندارد 

ســید علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان 
ایران نیز با اشاره به کمبود داروی رمدسیویر در جهان 
و اینکه همه کشورها به دنبال تهیه آن هستند، به 
قدس می گوید: این دارو فقط در بیمارستان تجویز 

می شود و این طور نیست که وارد داروخانه ها شود.
او از همکاری یک کمپانی هنــدی با ایران برای 
تولید رمدسیویر خبر می دهد و می گوید: کیفیت 
تولیــد داخلی ایــن دارو هیچ تفاوتی با مشــابه 

آمریکایی آن ندارد ضمن اینکه قیمت آن بسیار 
پایین تر است. 

مردم برای درمان کرونا به بازار سیاه »
مراجعه  نکنند 

حسینعلی شــهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس نیز در واکنش به سوءاســتفاده ها 
در بازار ســیاه برای درمان کرونا به خبرگزاری برنا 
گفته است: در روزهای اخیر دو داروی رمدسیویر و 
فاویپیراویر در داخل کشور تولید شده است. داروی 
رمدســیویر که گران هم بود به اندازه کافی تولید و 
در بیمارستان هایی که بیماران کرونایی را پذیرش 
می کنند توزیع شــده، بنابرایــن از مردم خواهش 
می کنیم برای خرید دارو به بازار سیاه مراجعه نکنند، 
چون بســیاری از داروها در بازار آزاد تقلبی و تاریخ 

مصرف گذشته هستند. 
وی با اشاره به هزینه بر بودن بیماری کرونا، می افزاید: 
تاکنون به وزارت بهداشــت و درمان کمک نشده و 
درآمدهای دانشگاه های علوم پزشکی هم کاهش پیدا 
کرده و دانشگاه ها در زمینه منابع مالی با مشکالت 

جدی مواجه هستند.

شرط پوشش بیمه ای »فاویپیراویر« و »
»رمدسیویر«

سید سجاد رضوی، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای 
عالی بیمه ســالمت هم از تالش این شورا برای زیر 
پوشــش قرار دادن داروهای یاد شده خبر می دهد 
و به خبرگزاری فارس می گوید: برای اینکه عدالت 
در ســالمت وجود داشته باشــد »فاویپیراویر« و 
»رمدسیویر« باید زیر پوشــش بیمه قرار بگیرند، 
هرچند این داروها تولید داخل هســتند اما قیمت 
آن ها گران است و قشر ضعیف نمی توانند به راحتی 
آن ها را تهیه کنند بنابراین تالش می کنیم این داروها 
را با فرمولی که بتوانیم مصرف آن ها را کنترل کنیم 

زیر پوشش قرار دهیم.
وی در همین زمینــه می افزاید: اگر داروهای یاد 
شــده توسط معاونت درمان وزارت بهداشت جزو 
پروتکل های درمانی قرار گیرند و برای مصرف آن ها 
گایدالین و شناسنامه نوشته شود، تالش می کنیم 
در سازمان های بیمه ای با استفاده از این گایدالین 
آن ها را زیر پوشش قرار دهیم. در واقع اگر معاونت 
درمان وزارت بهداشت هزینه اثربخشی داروهای 
درمان کرونا را تأیید کند این داروها زیر پوشــش 
بیمه قرار می گیرند و ایــن اتفاق هم در کمتر از 
یــک هفته می افتــد.  وی با بیــان اینکه درمان 
بیماران مبتال به کرونا در بیمارستان های دولتی 
همچنان رایگان اســت، تصریح می کند: خدمات 
بیمارستان ها همانند روزهای گذشته ادامه دارد و 
در زمینه کیفیت دارو تغییری نداشته ایم و همه 
لوازم و تجهیزاتی که مورد تأیید وزارت بهداشت 

است در اختیار بیمارستان ها قرار می گیرد.

مسئوالن از چگونگی دسترسی مردم به داروهای درمان کرونا می گویند

وضعیت سفید تولید داخلی داروهای کرونا

داروی فاویپیراویر 
اصاًل داروی مؤثر و 
شناخته شده برای 
درمان کرونا نیست

بــــــرش

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

آموزش

معاون وزارت بهداشت خبر داد
برگزاری کرسی های آزاداندیشی 

در نمازخانه های دانشگاه ها
 میزان   ســیما ســادات الری، معاون فرهنگی 
و دانشجویی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی در حاشــیه برگزاری جلســه  بررسی 
راهکار های چگونگی جذب بیشــتر دانشجویان و 
دانشگاهیان دانشگاه های علوم پزشکی برای برپا 
داشــتن نماز در اول وقت و به جماعت، گفت: در 
این جلسه قرار شد برنامه های جذاب فرهنگی مانند 
کرسی های آزاداندیشی و مشاوره های فرهنگی را در 
وی گفت: باید تالش  فضای نمازخانه ها برگزار کنیم.
کنیم از حضور استادانی که برای دانشجویان الگو 
هستند در فضای نمازخانه ها و مساجد دانشگاهی 
بهره ببریم به نحوی که برخی برنامه های استادان 
را در این فضا برگزار کنیم تا دانشجویان در فضای 
معنوی مساجد و نمازخانه ها بتوانند استادان خود 
را مالقات کنند. وی همچنین گفت: باید متولیان 
مدیریت نمازخانه ها و مساجد دانشگاه های علوم 
پزشکی، دانشجویان باشند؛ دانشجویانی که روحیه 

خدمت در چنین فضا های خالصی را دارا هستند.

بهداشت و درمان

معاون وزیر بهداشت:
برای ساخت واکسن کرونا 18 تا 

24 ماه زمان الزم است 
 تسنیم   معــاون کل وزارت بهداشت با بیان 
اینکه یک پنجم موارد فوت کشــور مربوط به 
بیماری کووید ۱۹ اســت، گفت: هیچ داروی 
گیاهی و ســنتی مؤثری بــرای درمان کرونا 

نداریم .
ایرج حریرچی افزود: تا زمانی که واکسن مقابله 
با این بیماری کشف نشده باید ابتالی مردم به 
این ویروس را به حداقل برسانیم و یا آن را به 

تأخیر بیندازیم.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر ۱۵۰ گروه 
معتبر در دنیا برای ســاخت واکسن مقابله با 
کرونا در حال تالش و فعالیت هستند، گفت: 
تجربه چهار دهه اخیر نشــان می دهد ساخت 
یک واکســن به منظور مقابله با یک بیماری، 
هفت ســال طول می کشــد، اما برای ساخت 
واکسن کرونا ۱۸ تا ۲4 ماه زمان الزم است تا 
واکسن ساخته شود که تاکنون پنج ماه از این 

زمان گذشته است.

خانه و خانواده

رئیس سازمان بهزیستی مطرح کرد
تأثیرات کرونا بر فرایند 

فرزندخواندگی
 باشگاه خبرنگاران جوان   وحید قبادی دانا، 
رئیس سازمان بهزیستی کشــور درباره تأثیرات 
کرونا بر فراینــد فرزندخواندگی، اظهار کرد: آمار 
دقیقی نداریم که شیوع کرونا، روند فرزندخواندگی 
را چه میزان دچار مشــکل کرده اســت. طبیعتاً 
شرایط فعلی، فرایند فرزندخواندگی را نیز درگیر 
و دچار مشــکل کرده اســت، به طوری که روند، 

طوالنی تر طی می شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: 
شیوع کرونا بخشی از فرایند فرزندخواندگی را که 
مربوط به بازدیدهــا و رفت و آمد های فرزندان با 
خانواده های فرزندپذیر می شود، دچار مشکل کرده 
است. قبادی دانا در ادامه با اشاره به اینکه بخشی 
از روند فرزندخواندگی کــه به مراجعه حضوری 
نیاز ندارد از طریق سامانه فرزندخواندگی در حال 
انجام است، گفت: بخش دیگر که مربوط به ارتباط 
حضوری فرزندان و خانواده هاست، لغو نشده است 

فقط به صورت محدودتر انجام می شود.

محیط زیست

یک کارشناس محیط زیست تأکید کرد
ضرورت اصالح قانون پسماند 

20 سال پس از تصویب
 میزان   یک کارشناس محیط زیست تأکید کرد: 
حل موضوع پسماند بدون مشارکت مردم محقق 

نمی شود.
»محمد« با اشــاره به روند اجرایی شدن قانون 
پسماند در کشــورمان ادامه داد: نکته ای که باید 
به آن توجه کنیم این اســت که با تغییر اسامی 
هیچ اقدامی اجرایی نمی شود و اگرچه این مسئله 
گام بزرگی در این حوزه است، اما باید به صورت 
ریشه ای به آن بپردازیم و قانون باید در این حوزه 

اصالح شود.
وی تصریح کرد: نزدیک به ۹۰ تا ۱۰۰ هزار مخزن 
زباله وجود دارد که در این مخازن از سوی مردم 

اقدامی برای تفکیک زباله انجام نمی شود.
این کارشناس محیط زیســت خاطرنشان کرد: 
نزدیک به ۲۰ ســال از تصویب قانون پسماند در 
کشــور می گذرد، اما هنوز اطالع رســانی در این 
زمینه به مردم صورت نگرفته و ضرورت دارد برای 

این کار فکر اساسی انجام شود.

رفاه و خدمات اجتماعی

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران عنوان کرد
 درخواست بازنشستگی پیش 

از موعد بیماران هموفیلی
 ایسنا   مدیرعامل کانون هموفیلی ایران گفت: 
بحث بازنشستگی پیش از موعد هموفیلی ها باید 
به صــورت الیحه از وزارت رفاه به مجلس رود. 
وی افزود: موضوع تشکیل فراکسیون بیماران 
خاص برخالف قول های داده شــده، خبری از 
آن نیست و امیدواریم با تشکیل این فراکسیون، 
موضــوع قانون جامع برای بیمــاران خاص در 

دستور کار مجلس قرار گیرد.
وی همچنین گفت: روز ششــم مــرداد، روز 
هموفیلــی و رفاه اجتماعی نامــه ای را خطاب 
به وزیــر رفاه برای ارســال الیحــه ای درباره 
بازنشســتگی پیش از موعد بیماران هموفیلی 
ارســال می کنیم. پزشــکان متخصص اعالم 
کرده اند  یک بیمار هموفیلی شــدید درنهایت 
۲۰ سال و بیمار هموفیلی خفیف حداکثر ۲۵ 
سال می تواند کار کند. دولت باید درک کند که 
خدمت یک هموفیلی پس از ۲۰ ســال کار، با 

میلیون ها دالر هزینه به ۳۰ سال می رسد.

فراسو

برداشت آزاد
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دستچین

سازمان محیط زیست از موضع خود کوتاه نیاید
ایلنا: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه 
مســئله محیط زیست از جمله مسائل بنیادین و ابرچالش های 
توسعه پایدار است،  اظهار کرد: خودروها از نظر کیفیت وضعیت 
مطلوبی ندارند و ســازمان محیط زیســت هیچ دلیلی ندارد از 
موضع خود درباره اســتاندارد یورو۵ کوتاه بیاید. این پیگیری ها 

بسیار عالی است.

فشارهای سیاسی و اجتماعی برای داروی کرونا 
برنا: ســید علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروســازان ایران 
گفت:برخی همکاران با اذعان به اینکه  روی داروی خاصی کار 
کرده و برای درمان کرونا تأثیرگذار است، وزارت بهداشت را زیر 
فشــار قرار می دهند، در حالی که داروی مذکور اصالً تأثیرگذار 
نیست یا اثربخشی آن اندک است. برخی فشارهای اجتماعی و 

سیاسی وجود دارد تا داروها را وارد فهرست کنند.

نگرانی از تعداد زیاد ساختمان های نامقاوم در کشور
ایسنا: علی بیت الهی، دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی 
گفت: نســبت به سال ۷۵ ســاختمان های اسکلت دار حدود 
۱۵ برابر افزایش یافته اســت. با توجــه به افزایش واحدهای 
مســکونی در این دوره، هنوز فقط حــدود ۱۰ میلیون واحد 
مسکونی بدون اســکلت داریم، یعنی در برابر زلزله مقاومت 

کافی ندارند. 

آمار سقط جنین، یک  سوم تولدهای کل کشور است! 
تسنیم: صالح قاسمی، پژوهشگر جمعیت گفت: آمار سقط جنین 
معادل حدود یک سوم آمار یک میلیون و ۱۹6 هزار  نفری تولدهای 
کل کشور اســت و در صورت وجود یک قانون جامع و روشنگری 
الزم درباره ابعاد پزشــکی، فقهی و فرهنگی پدیده غیرشــرعی و 
غیراخالقی ســقط جنین، می توان امیدوار بود روند کاهش شدید 

موالید کشور در سال های اخیر، متوقف یا جبران شود.

۴۸ سال طول می کشد تا یک کارمند، خانه دار شود
ایلنا: مجتبی یوســفی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: 
گاهی آمارهایی داده می شــود که تأسفبار است. گفته می شود 
یک کارمند باتوجه به شــرایط فعلی، 4۸ سال طول می کشد تا 
یک خانه بخرد. از همین رو در کمیسیون عمران مجلس تالش 
داریم الیحه ای به صحن بیاوریم برای ســاخت خانه های ارزان 

قیمت برای اقشار ضعیف، تا نگرانی در این قشر کمتر شود.

تکذیب یک شیوه جدید جابه جایی مواد مخدر
باشــگاه خبرنگاران جوان: اســکندر مؤمنی، دبیرکل ستاد 
مبــارزه با موادمخدر در واکنش به شــایعه جذب خانم ها برای 
حمل موادمخدر و جاســازی مواد در رحم آن ها گفت: از خانم ها 
در جابه جایی و حمل و نقل مواد مخدر اســتفاده شده اما تا این 
لحظه باندی که در جابه جایی و ترانزیت مواد مخدر از رحم خانم ها 

استفاده کنند، نداشتیم.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

خیابان های تل آویو زیر پای معترضان صهیونیستی

خشونت، نارضایتی و 60 بازداشتی
 جهان  بیش از یک هفته است که خیابان های تل آویو زیر 
پای معترضان به سیستم حکومتی اسرائیل و فساد نخست وزیر 
این رژیم است. معترضان مشخصاً از فساد نتانیاهو و سیستمی 
که او را سر کار نگه داشته است ناراضی هستند. آن ها دیگر از 
سیستم قضایی این رژیم که در برگزاری دادگاه نتانیاهو امهال 
می کند خسته شده اند. پلیس رژیم صهیونیستی که شامگاه 
پنجشنبه برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان مقابل اقامتگاه 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر این رژیم در قدس اشغالی با 
آن ها درگیر شد، از بازداشــت حدود 60 معترض خبر داده 
اســت. اما اینکه این تعداد، آمار واقعی را نشان می دهد یا نه 
هنوز معلوم نیست. به نوشته روزنامه »هاآرتص« پلیس اسرائیل 
شمار تظاهرات کنندگان را بیش از ۴ هزار نفر تخمین زده و 
می گوید حتی پس از متفرق کردن آن ها نیز باز هم نزدیک به 
یک هزار نفر تا صبح جمعه در میدان پاریس و نزدیکی اقامتگاه 
نتانیاهو باقی ماندند. پلیس مدعی است تظاهرات کنندگان نه 
تنها آرامش عمومی را بــر هم زده بودند و اعمال خرابکارانه 
انجام می دادند، بلکه قصد داشــتند با درگیری، راه خود را به 

داخل اقامتگاه نتانیاهو باز کنند.
این در حالی است که سازمان دهندگان اعتراض های مقابل 
اقامتگاه نتانیاهو تأکید می کنند این تظاهرات مسالمت آمیز 
بوده و این پلیس است که با حمله به معترضان، فضا را متشنج 

کرده و کار را به خشونت کشانده است.
تصاویر و ویدئوهای منتشــر شــده از این اعتراض ها نشــان 
می دهد پلیس صهیونیستی نیز با روش های خشن و استفاده از 
توپ های آب پاش سعی در متفرق کردن معترضان داشته است. 
تظاهرات کنندگان با حمل پالکاردهایی با نوشته » وزیر جرم« 
 )Prime Minister به جای کلمه نخست وزیر Crime Minister(
به اتهام های فساد نتانیاهو و همچنین نحوه مقابله وی با شیوع 
ویروس کرونا اعتراض کردند. این چندمین بار طی هفته های 
اخیر است که ساکنان شهرهای مختلف فلسطین اشغالی از 
جمله تل آویو و قدس اشغالی با برگزاری تظاهرات، اعتراض های 
خود را به سیاست های مختلف نتانیاهو از جمله طرح اشغال 
30 درصدی کرانه باختری، افزایش اختیارات نیروهای امنیتی 
به بهانه مقابله با ویروس کرونا و تقابل وی با دستگاه قضایی در 
پرونده های فساد نشان می دهند. پلیس رژیم صهیونیستی سه 
پرونده در خصوص فساد دولتی و مالی علیه نتانیاهو تشکیل 
داده و طی ســه سال اخیر از منابع مختلفی شامل دستیاران 
و وزیران پیشین کابینه، بازجویی کرده است. دومین جلسه 
محاکمه نتانیاهو روز یکشنبه، پس از وقفه ای ۵۵ روزه به دلیل 
شیوع ویروس کرونا در فلسطین اشغالی با قرائت دادخواست 
دادستانی رژیم صهیونیستی و پلیس علیه او در جریان پرونده 

موسوم به »پرونده ۱000« برگزار شد.

سانا: منابع محلــی در قنیطره سوریه اعالم 
کردند ارتش این کشور یک پهپاد جاسوسی 

اسرائیل را هدف قرار داد.
رویترز: دفتر حقوق بشــر ســازمان ملل 
متحد روز جمعه گفــت: پلیس و نیروهای 
امنیتی نباید از زور غیرمتناســب در برابر 
معترضان و روزنامه نگاران اســتفاده کرده و 

آن ها را دستگیر کنند.

مایک پمپئو تخریب کرد یا تعریف؟
چین »هیوالی فرانکنشتاین« ©

است!

آمریکا  خارجــه  امور  وزیــر   :24 فرانس 
در یک ســخنرانی در کتابخانه نیکســون، 
رئیس  آمریکا گفت:  اســبق  رئیس جمهور 
جمهور نیکســون یک بار گفــت نگران به 
وجــود آوردن »هیوالی فرانکنشــتاین« با 
گشــایش برای حزب کمونیست چین در 
جهان اســت و حاال ما اینجا هستیم. پمپئو 
خواســتار پایان آنچه »تعامل کورکورانه« با 
چین خواند، شــده و اتهام های قبلی دولت 
متبوعش در خصوص بــه کارگیری تدابیر 
تجــاری ناعادالنــه، نقض حقوق بشــر و 
تالش ها برای نفوذ به جامعه آمریکا از سوی 

چین را تکرار کرد.
او هشــدار داد، ارتــش چیــن »قوی تر و 
تهدیدآمیزتر« شــده و بایــد در قبال پکن 
رویکرد »بی اعتماد باش و بررسی کن« را در 
پیش گرفت. وزیر خارجه آمریکا همچنین 
گفت کنسولگری چین »کانون جاسوسی و 

دزدی مالکیت معنوی« بوده است.

یک دستور اجرایی از ترس حزب اهلل!
نتانیاهو: الیش را باال نیاورید©

فارس: منابع صهیونیســتی گــزارش داده اند 
نخســت وزیر این رژیم به وزرای خود دســتور 
داده اظهاراتشان درباره حمله اخیر به سوریه را 
که منجر به شهادت یک نیروی حزب اهلل شد، 
ادامه ندهند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شده 
که حــزب اهلل لبنان به دنبال حمله هوایی روز 
دوشــنبه رژیم صهیونیستی به اطراف دمشق، 
طی بیانیه ای اعالم کــرد یکی از نیروهای این 
جنبش به نام »علی کامل محسن« به شهادت 
رسیده است. به دنبال اعالم حزب اهلل، رسانه های 
رژیم صهیونیستی گزارش داده اند اینکه حزب اهلل 
شــهادت نیروی خود را رســانه ای کرده بدین 

معناست که آن ها »پاسخ خواهند داد«.
طبق گزارش المیادین »گیلی کوهن« گزارشگر 
امور سیاسی صهیونیستی در این خصوص گفته 
است:  »در گفت  و گوی تلفنی که برخی منابع در 
دفتر نخست وزیر با چند تن از وزرا داشته اند، از 
آن ها خواســتند به این موضوع نپردازند و این 

مسئله را در دستور کار طرح نکنند«.
همزمــان با افزایــش گمانه زنی ها مبنی بر 
آماده شــدن حزب اهلل برای پاســخ به رژیم 
صهیونیستی، رســانه های این رژیم گزارش 
دادنــد تل آویو به نیروهایش دســتور داده 
تمرین هــای نظامی خود را در شــمال لغو 
کنند. سال گذشــته نیز در اقدامی مشابه، 
حــزب اهلل لبنان به دنبال حمله هوایی رژیم 
صهیونیســتی به حومه دمشــق که منجر 
به شــهادت دو تن از نیروهای آن شد یک 
خودرو نظامی آن ها در داخل سرزمین های 
اشغالی فلســطین را هدف قرار داد و یکی 
از فرماندهان عالی ارتش صهیونیســت را به 

هالکت رساند.
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صعود نارضایتی در بین شهروندان سعودی©
جهان: حکومت سعودی به تدریج در حال کاهش شمار شهروندانی است که در قالب 
برنامه موسوم به حســاب مواطن، کمک های معیشتی دریافت می کنند. به گزارش 
تسنیم، پایگاه اطالع رسانی مرکز استراتفور در گزارشی در این زمینه که در رسانه های 
عربی بازتاب پیدا کرده، نوشت: دولت عربستان در چند ماه گذشته نام حدود 2 میلیون 
نفر را از این برنامه حذف کرده است. بر اساس این گزارش، دولت تالش کرد بسیاری 
از افرادی را که خانواده مستقلی ندارند حذف کرده و به بهانه هدف گذاری برای رسیدن 
این کمک ها به خانواده های فقیرتر، بسیاری از افراد را از این لیست کنار گذاشته است.

قطع این کمک ها سبب افزایش مشکالت خانواده های فقیر عربستانی خواهد شد در 
حالی که این خانواده ها قادر به جایگزینی این درآمد از راه های دیگر هم نیستند.

گفتنی است، سیاست های غلط محمد بن سلمان در کنار سقوط قیمت نفت و تبعات 
اقتصادی شیوع ویروس کرونا، عربستان سعودی را در شرایط بسیار وخیمی از لحاظ 
اقتصادی قرار داده است. در همین راستا دولت عربستان در مدت کوتاهی سه بار اقدام 
به افزایش مالیات بر ارزش افزوده کرد و آن را به بهانه کمک به تأمین هزینه پروژه  های 

دولتی اعمال کرده است. 
در این حال، آمارها از افزایش قابل توجه بیکاری در عربستان به ویژه پس از تعطیلی 
موســم حج حکایت دارد و پیش بینی های موجود دربــاره ادامه دار بودن این روند، بر 
مشــکالت خانواده های سعودی می افزاید. گفتنی اســت، در حالی مردم عربستان با 
شرایط بسیار بد اقتصادی دست و پنجه نرم کرده و مجبور به پرداخت مخارج عمومی 
از جیب خود هســتند که هزاران نفر از اعضای خانواده سلطنتی این کشور فقط به 
دلیل آنکه از نوادگان عبدالعزیز آل ســعود هســتند، حقوق کالنی را ماهانه از خزانه 
کشــور دریافت می کنند. عالوه بر آن، میلیاردها دالر از بودجه عربستان هم به جای 
کمک به بهبود معیشت مردم این کشور، بنا به درخواست )دستور( دونالد ترامپ در 
قالب قراردادهای کالن تسلیحاتی با واشنگتن به حساب کارتل های تسلیحاتی ریخته 
می شود. به نوشته استراتفور، برنامه کاهش کمک ها قدرت خرید شهروندان سعودی 
را کاهش داده اســت؛ امری که برخی از بازتاب های آن در شبکه های اجتماعی به نام 
اشخاص، خانواده ها و قبایل سعودی قابل مالحظه است. این گزارش به رهبران سعودی 
پیشنهاد می کند در صورتی که قصد شوراندن قبایل علیه خانواده سلطنتی را ندارند 
در اقدام های ریاضتی خود که به طورمستقیم مردم عادی را هدف قرار داده تجدیدنظر 
کنند، چون شرایط به حدی برای خانواده های سعودی تنگ شده که شماری از آن ها 

اعالم کرده اند قادر به تهیه مایحتاج روزمره خود هم نیستند.

آمادگی طالبان برای آغاز مذاکرات پس از عید قربان©
شــاهین،  سهیل  آسوشــیتدپرس: 
ســخنگوی سیاســی گروه طالبان در 
توییتر نوشــت: طالبــان در صورتی که 
رونــد آزادی زندانیــان تکمیل شــود 
احتماالً برای انجام مذاکرات بین االفغانی 

بالفاصله پس از عید قربان آماده است.
او اضافه کرد: طالبــان آماده آزاد کردن 
زندانی های باقی مانده ای است که از میان نیروهای امنیتی افغان در اسارت دارد، 
البته به شــرطی که کابل هم همه زندانیان طالبان را »مطابق با لیســتی که ما 
قباًل تحویل مقام ها دادیم« آزاد کند. دولت کابل هنوز درباره این موضع طالبان 

اظهار نظر نکرده است.
مسئله تبادل زندانی که در توافق منعقد شده میان آمریکا و طالبان مورد توافق قرار 
گرفت تبدیل به یک مناقشه بزرگ در روند پیشبرد مذاکرات صلح افغانستان شده است.
دولت افغانســتان قرار بود تا ۵هزار زندانی طالبان را آزاد کند و در مقابل، طالبان هم 
متعهد به آزاد کردن هزار نفر از نیروهای امنیتی افغان در اسارت خود، شده است. کابل 
اعتراض کرده بسیاری از زندانیان طالبان شبه نظامیان خطرناکی هستند که در صورت 
آزاد شدن به میدان جنگ بازخواهند گشت. کابل تا کنون حدود ۴هزار و ۴00 زندانی 

طالبان و طالبان هم ۸6۴ زندانی دولتی را آزاد کرده است.

ضمن درخواست برای لغو تحریم ها از سوی سازمان ملل

اعالم تاریخ دور سوم مذاکرات کمیته قانون اساسی سوریه©
آناتولی: گی یر پدرسن، فرستاده سازمان ملل به سوریه در جلسه شورای امنیت که 
از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شــد، گفت: برنامه ریزی ها برای برگزاری جلسه سوم 
نشست های کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو در 2۴ اوت ادامه دارد. موعد برگزاری 

جلسه با حضور شرکت کنندگان اصلی از مخالفان و نظام سوریه تأیید شده است.
2۹ نوامبر 20۱۹ طرف های سوری به توافقی درباره فعالیت های هیئت کوچک کمیته 
قانون اساسی دست نیافتند که به شکست این نشست در روز آخر جلسه دوم منجر شد. 
این کمیته متشکل از ۱۵0 عضو نظام سوریه، مخالفان و شخصیت های مستقل است.

پدرسن همچنین خواهان لغو تحریم های یکجانبه علیه سوریه شد و گفت: این تحریم ها 
قدرت دولت سوریه برا ی تأمین مواد غذایی و ملزومات بهداشتی و نیازهای اساسی و 

پزشکی در مبارزه با کرونا را می کاهد.
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عکس نوشت

نخستین نماز جمعه در ایاصوفیهنخستین نماز جمعه در ایاصوفیه
با تبدیل موزه ایاصوفیه اســتانبول به مســجد، روز گذشته پس از ۸6 سال 
دوباره در این محل نماز جمعه برگزار شد. عمر بنای کنونی ایاصوفیه به قرن 
ششم میالدی می رسد که به عنوان یک کلیسای ارتدوکس در قسطنطنیه، 
پایتخت امپراتوری روم شرقی ساخته شد. حال با اعالم رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهــور ترکیه، دوباره در ایاصوفیه نماز جمعه برگزار شــد. این اقدام 
اردوغان با استقبال اکثریت ترکیه ای ها مواجه شد. رجب طیب اردوغان هنگام 
اعالم تصمیم برای تبدیل دوباره ایاصوفیه به مســجد گفت: پس از ۸6 سال 
ایاصوفیه دوباره مســجد می شــود، همان طوری که سلطان محمد فاتح در 

حکمش آورده بود.

بدون تیتر

چهره ها

 دونالد ترامپ، رقیب دموکرات خود، جو بایدن را متهم 
کرده که ایده طرح 700 میلیارد دالری »جنس آمریکایی 

بخرید« را از روی برنامه های او دزدیده است.

بشار الجعفری، نماینده سوریه در سازمان ملل تأکید کرد: موفقیت 
روند سیاسی در گرو پایبندی به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه، 

پایان اشغالگری بیگانگان، مبارزه با تروریسم و لغو تحریم هاست.

عطــاء اهلل خوگیانی، ســخنگوی والی ننگرهــار تأیید 
کرده اســت که نیروهای آمریکایی دو پایــگاه نظامی در 

شهرستان های »هسکه مینه« و »اچین« را ترک کرده اند.

 انعکاس

 تحلیل

خبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 شنبه 4 مرداد 1399  4 ذی الحجه 1441 25 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9302

جهان: این روزها جامعه غربی دو بحران مهم 
بیماری کرونا و اعتراض های ضد نژادپرســتی 
را پشت ســر می گذارد. بحران هایی که نقش 
غرب را در عرصه بین المللی به چالش کشیده 
و یــک بار دیگر این پرســش را مطرح کرده 
اســت که چرا غرب باید محور باشد؟ استادان 
دانشــگاه های مختلف در گفت وگو با نشریه 
تحلیلی فارن پالیســی دربرابر این پرسش و 
نســبت آن با محور دانش ارتباطات در فضای 
بین الملل موضع گرفته اند. این نشریه با انتشار 
آرای این اندیشــمندان، این پرسش را مطرح 
کرده است که چرا جریان اصلی ارتباطات در 
فضای بین الملل یا به اصطالح همان دولت و 
کشور مدرن همچنان به نژادپرستی واکنش 
نشــان نمی دهد و این معضــل را نمی بیند؟ 
دیپلماسی ایرانی بخش هایی از این مطلب را 

ترجمه کرده که در ادامه می آید.
گارمیندر بهامبرا، استاد مطالعات پسااستعمار 
و اســتعمارزدایی در بخش روابط بین الملل 
دانشــگاه ساســکس در این باره گفته است: 
پیمان وســتفالی )که به الگــو و پایه جامعه 
بین الملل و ســپس سازمان ملل تبدیل شد( 
را فراموش کنیــد. دولت و کشــور مدرن از 
استعمارگرایی زاده شد. مسائل مربوط به نژاد 
معموالً در زمره مســائل داخلی یعنی مسائل 
مربوط به »هویت«  قرار می گیرند. تاریخ روابط 
جدید بر تأثیر انقالب های آمریکا و فرانسه در 
اواخر قرن ۱۸ متمرکز است. این دوران دقیقاً 
عصر گسترش استعمارگرایی و مستعمره سازی 
اســت که در آن برخی از کشورهای اروپایی 
سلطه خود بر سایر بخش های جهان و بر مردم 
خودشان را مستحکم کردند، مردمی که هدف 

دسته بندی های نژادی قرار گرفتند.
راندولف پرساود، استاد روابط بین الملل دانشگاه 
آمریکن یونیورسیتی هم در این زمینه به فارن 
پالیسی گفته اســت: لیبرالیسم ایجادکننده 
دموکراسی مدرن نیســت. دموکراسی مدرن 
از کنش گرایی مردم سرکوب شده پدیدار شد. 
در تاریــخ همواره این، مــردم محروم بوده اند 
که سامانه بین المللی را به پذیرش حاکمیت 
دموکراتیک وادار کرده اند. تحوالت اخیر آمریکا 
لحظــه ای تاریخی برای »دموکراسی ســازی 
دموکراسی ها«ست. اکنون نیروهای اجتماعی 
پایبند دموکراسی ســازِی دموکراســی ها در 
حال بازنویســی محتوای سیاسی و فرهنگی 
»شــهروندی« هســتند. از این رو، از آلمان تا 
فرانسه، اندونزی و برزیل، نیروهای ترقی خواه 
اجتماعی به مردم محروم پیوسته اند تا تعریفی 
تازه از مسئولیت پذیری مدنی و کنش اجتماعی 
در ایجاد جوامع دموکراتیک ارائه دهند. طبقات 
پست و زیردستان جامعه با تبدیل ایده  »آزادی 
بــرای برخی ها« به »آزادی بــرای همه« درپی 

اصالح تناقضات لیبرالیسم جهانی هستند.
اولیویا روتازیبوا، اســتاد دانشگاه پورتس ماوث 
و عضــو مؤسســه مطالعــات پیشــرفته در 
ژوهانسبورگ گفته است: روابط بین الملل باید 
به نژادپرستی و پیامدهای آن بپردازد. شاخه 
»سیاست خارجی اخالقی« در روابط بین الملل 
به بازیگران بین المللی اشاره دارد که برای رفاه 
و بهزیســتی مردم سایر مناطق جهان تالش 
می کنند. این شــاخه که بخشــی از جریان 
اصلی روابط بین الملل اســت، اغلب در برابر 
نژادپرســتی و استعمارگرایی سکوت می کند 
و به جای اخالق وعده داده شــده، بیشتر به 
مسائل مالی، سیاسی و فنی می پردازد. با این 
حال، هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد 
حضور غربی ها، رفاه و بهزیستی مستعمره های 
پیشین را افزایش داده است. بهتر آن است که 
در روابــط بین الملل به جای پرداختن به ایده 
کمک رســانی که تحقیرکننده و نژادپرستانه 
اســت به شــأن و مقــام انســانی و جبران 
نژادپرستی و حتی پایان دادن به آن پرداخته 
شود. آن دسته از کارشناسان روابط بین الملل 
که در تحلیل هایشــان به نژاد، نژادپرستی و 
اســتعمارگرایی می پردازند، می دانند در این 
مسیر نباید فقط به شناخت و پذیرش گذشته 
بســنده کنند. وظیفه علمی آن ها بررسی و 
زیرســؤال بردن سامانه بین المللی کنونی که 
بر پایه ســرمایه داری نژادی ســاخته شده و 

همچنین ارائه  جایگزین هایی برای آن است.
دونکان بل، استاد اندیشه های سیاسی و روابط 
بین الملل در دانشگاه کمبریج هم در گفت وگو با 
فارن پالیسی گفته است: روابط بین الملل هنوز 
هم در دام نژاد و استعمار گرفتار است. روابط 
بین الملل در دوران اســتعمار به وجود آمد و 
برای چند دهه نخست از تاریخ شکل گیری اش 
بر پرسش هایی درباره حکومت های استعماری 
و توجیــه برتری هــای نــژادی متمرکز بود. 
دانشمندان علوم اجتماعی به جهانی مشروعیت 
می دادند که بر پایه بهره برداری های استعماری 
و سلسله مراتب نژادی زیان آور شکل گرفته بود. 

نژاد، اغلب به عنوان عنصر اصلی سیاســت در 
نظر گرفته می شد که حتی بر دولت، جامعه، 
ملت یا فرد برتری داشت. پیشینه درهم تنیده 
نژاد و استعمار زمان معاصر را هم به دام انداخته 
اســت. اما تحوالتی مانند جنبــش »زندگی 
سیاهان مهم اســت« نمایانگر توان چشمگیر 
اقدام جمعی و همچنین احتمال برخورداری از 
برابری در آینده است. اگر جریان اصلی روابط 
بین الملل می خواهد در این مسیر نقشی داشته 
باشد باید به مسائل مربوط به سلطه استعماری 
و نژادی در گذشــته و حال خیلی جدی تر از 

سال های اخیر بپردازد.
کارن اسمیت، استاد روابط بین الملل در دانشگاه 
لیدن هلند هم به این پرســش چنین پاســخ 
داده: محوریت اروپــا در روابط بین الملل، نوعی 
از نژادپرســتی فکری است. همان طور که روابط 
بین الملــل، نــژاد را نادیده گرفتــه، این دانش 
بشــری در زمینه راه های اندیشــیدن به اینکه 
غرب خاستگاه جهان نیست هم با بی توجهی و 
غفلت برخورد کرده است. نگره هایی که خارج از 
غرب آمده اند به دلیل خاستگاه جغرافیایی شان به 
بی اهمیتی و بی ارزشی در روابط بین الملل محکوم 
هستند . همچنین کارشناسان غیرغربی در روابط 
بین الملل فقط نقش فراهم کنندگان مواد خام - 
در قالب اسناد و شواهد تجربی - را دارند، در حالی 
که تبدیل این حقایق به شکل پیشرفته و عینی 

دانش، امتیاز انحصاری غرب است. 
از این رو، بخش بزرگــی از آنچه دانش پژوهان 
درباره روابط بین الملل می خوانند همچنان توسط 
اقلیت اندکی از مردم جهان نگارش می شود. این 
پندار که تمام ایده های ارزشمند از غرب ریشه 
می گیرند نه تنها کوته نظرانه بلکه نادرست است 
و باید به عنوان نوعی نژادپرستی فکری شناخته 
شود. محروم کردن کارشناسان و ایده هایی که از 
خارج از اروپا و آمریکای شــمالی می آیند سبب 
شــده روابط بین الملل به دانشــی تبدیل شود 
که نمی  تواند ارائه دهنده گوناگونی دیدگاه ها به 
دانش پژوهان این رشته و همچنین افرادی باشد 
که از این دانش استفاده  کاربردی می کنند -مانند 

دیپلمات ها و سیاستمداران - و به همین دلیل 
مخاطبان این رشته به محرک های سامانه جهانی 
معاصر دسترســی کامل ندارند. مهم تر اینکه، 
چنین روندی ســبب محدود شــدن توان این 

دانش در ترسیم یک دنیای متفاوت شده است.
ســیف الدین آدم، اســتاد مطالعــات جهانی 
دانشــگاه دوشیشــا هم در این زمینه گفته 
است: ســلطه غربی به فاجعه نژادی انجامید 
و افــول آن می تواند برابری نژادی را به همراه 
داشته باشد. نخستین فاز از رویارویی فرهنگی 
جهانی به نسل کشــی در آمریــکا و تجارت 
بــرده در فراآتالنتیس انجامید. این فاز، دوران 
سلطه غرب بود. فاز دوم زمان استعمارگرایی 
و امپریالیسم بود که جهان همین اواخر از آن 
گذر کرد. این فاز، دوران پیروزی غرب بود. هر 
دو این فازها فاجعه های نژادی به همراه داشتند. 
در سطحی ژرف تر، جهان اکنون شاهد فاز سوم 
رویارویی فرهنگی اســت. این عوام فریبی که 
فرهنگ غربی از اعتبار جهانی برخوردار است با 
سه عامل به چالش کشیده شده است: نسبیت 
فرهنگی )آنچه در یک جامعه غربی معتبر است 
در جامعه دیگر معتبر نیست(؛ نسبیت تاریخی 
)آنچه در اوایل قرن بیستم در غرب معتبر بود 
در اوایل قرن بیســت و یکم معتبر نیست( و 
نسبیت اســتعماری )غرب اغلب در پیروی از 
استانداردهای خودش ناکام است و گاه در سایر 
جوامع، بهتر به این استانداردها عمل می شود(. 
در واقع مقابله با روندی که همه ما را شبیه هم 
)یکسان ســازی( و یکی از ما را رئیس دیگران 
)هژمون سازی( می کند، به راه افتاده است. این 
فاز، دورانی است که غرب در حالت تدافعی قرار 
دارد. در همه گیری کووید۱۹ شاهد بودیم که 
در بسیاری از کشورهای غربی نقض چشمگیر 
اســتانداردها رخ داد، در حالــی کــه همان 
استانداردها در بســیاری از جوامع غیرغربی 
به خوبی رعایت شــد. همه گیــری کووید۱۹ 
و اعتراض های جهانی علیه قتل جورج فلوید 
به دســت پلیس آمریکا نشان داد چالش های 
پیش روی بشــریت بر حاکمیــت دولتی و 
کوته فکری های نژادی برتری دارد و همچنین 
امکان شــکل گیری همگرایی حساسیت های 
سیاســی در ســطح فراملی وجود دارد. برای 
بسیاری از مردم جهان اکنون مقابله با بیماری  
اخالقی نژادپرستی به اندازه مبارزه با همه گیری 
ویروس کرونا مهم اســت. این حساسیت های 
مشترک در بلندمدت می تواند زمینه  را برای 
رویدادی بزرگ تر آماده کند: ایجاد یک دهکده 
جهانــی واقعی که نه بر پایه سلســله مراتب 
فرهنگی بلکه بر پایه نوعی یکپارچگی فرهنگی 
- ترکیبی از یک مخزن جهانِی دســتاوردها 
همراه با مخازن محلی نوآوری ها و سنت های 

جداگانه - ساخته شده باشد.

محور دانش بین الملل، توجیه نژادپرستی و استعمار است
کارشناسان برجسته جهان با توجه به دو بحران این روزهای جامعه غربی معتقدند
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س�ازمان  فنی و نگه�داری ح�رم مطهر رض�وی در نظر 
ش�بکه نگه�داری  و  س�رویس  عملی�ات  اج�رای  دارد 
 فیبر نوری و تجهیزات وابسته در مجموعه حرم مطهرحضرت رضا )ع(
 را از طری�ق مناقص�ه عموم�ی به پیمان�کاران واجد ش�رایط واگذار 
نمای�د . ل�ذا متقاضیان می توانن�د تا پایان وقت اداری روز یکش�نبه 
م�ورخ 1399/05/12 ضم�ن مراجع�ه ب�ه آدرس س�ایت اینترنت�ی
 )  051  -31305243 تلف�ن   (   http:// sem.aqr-harimeharm.org   

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

آگهی مناقصه 

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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ش�رکت صنایع غذایی رض�وی در نظر دارد تجهی�زات خرید  یخچال، 
قفسه و تجهیزات فروشگاهی خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص 

حقوقی واگذار نماید .
لذا ش�رکت های واجد ش�رایط می توانن�د تا تاریخ 1399/05/11 
جه�ت دریاف�ت ف�رم مربوط�ه و کس�ب اطالع�ات بیش�تر به س�ایت 
WWW.NANERAZAVI.COM و ی�ا به دبیرخانه ش�رکت واقع در ابتدای 

بزرگراه آسیایی - نبش میدان بزرگ قائم - آزادی 52 مراجعه فرمائید .

آگهی عمومی مناقصه خرید یخچال ، قفسه و
 تجهیزات فروشگاهی

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

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