
 

با رعایت کامل پروتکل ها میان سالمت و برپایی عزای حسینی منافاتی وجود ندارد
تولیت آستان قدس رضوی:
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علیپور در گفت و گو با قدس: گفت وگو با نوید محمودی، نویسنده و کارگردان 

سریال در حال ساخت »همدل«

افشاگری هنیه در گفت و گو با وبگاه قطری:

 : j امام باقر
در امور خودت با 
افراد خداشناس، 

کساني که از 
خدا مي ترسند 
مشورت کن. 

تحف العقول، ص ٣٠٢
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دوست دارم برای پرسپولیس 
درآمدزایی داشته باشم عاشقانه ای  پساکرونایی

پیشنهاد 15 میلیارد دالری 
در مقابل خلع سالح را رد کردیم

 ............ صفحه 2

 رونق بورس با عرضه دومین صندوق سرمایه گذاری ادامه خواهد یافت؟ 

عبوردارایی مردم از معبر»دارا«ها

رئیس مجلس از فرایند 
انتخاب رئیس جدید دیوان 

محاسبات دفاع کرد

وعده بذرپاش 
برای پاسداری 

از بیت المال

 اقتصاد   دومین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ) etf ( با ماهیتی پاالیشی در ماه 
جاری عرضه می شود و کارشناسان پیش بینی می کنند استقبال مردم از این سهام، گرم تر 
از دارا یکم که ماهیتی بانکی - بیمه ای داشــت، خواهد بود. دولت در ماه های گذشته، 
براساس تبصره 2 قانون بودجه سال جاری، سهام باقیمانده خود در سه بانک ملت، تجارت 
و صادرات ایران و دو بیمه  البرز و اتکایی امین را در قالب دارا یکم عرضه کرد؛ عرضه ای از 
طریق پذیره نویسی تا سقف 2 میلیون تومان برای هر فرد و تخفیف 20 درصدی. براساس 
آمار اعالمی، حدود 3/5 میلیون نفر این ســهام را خریدند و دولت حدود 6هزارمیلیارد 

 ............ صفحه 6تومان منابع مالی از این محل جذب کرد ...

 سیاست   مراسم معارفه رئیس جدید دیوان 
محاسبات، بازوی نظارتی مجلس در حالی روز 
گذشــته با حضور رئیس مجلس و تعدادی از 
نمایندگان برگزار شــد که پیش از این برخی 
انتقادها درباره ســوابق کاری و مدارک مهرداد 
بذرپاش مطرح شــده بود. در حالی که برخی 

اخبار حاکی از به تعویق...

مراجعه های درخواستی 
موجب ازدحام در مراکز 

شده است

کرونا 
سی. تی. اسکن ها 
را هم بستری کرد

رژیم صهیونیستی در اقدامی 
رسانه ای ادعا کرد مورد 

حمله مقاومت قرار گرفته

جیغ وداد 
ازترس عملیات 

حزب اهلل
 ............ صفحه 2 قدس خراسان ............ صفحه 8

قوه قضائیه طومار مفسدان 
زمین خوار را درهم می پیچد؟

لواسان 
آغاز کار است
 ............ صفحه 9

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
 نصرت اهلل تاجیک 

اردن، این پادشــاهی کوچک در حوزه جغرافیایی عربی - مدیترانه ای را باید یکی 
از بازیگران منطقه ای دانست که با وجود زخم های متعددی که از تهاجمات غربی 
متحمل شده، اما همچنان در زمین سیاست های آمریکایی - صهیونیستی بازی 
می کند. در کنــار همراهی تمام و کمال »امان« با رویکردهای کاخ ســفید علیه 

فلسطین، این همسایه مظلوم غربی اش، این روزها...

بازی اردن در زمین سیاست های 
ضد ایرانی آمریکا

 ............ صفحه 2

فراخوان مناقصه نوبت  اول 
بیمارستان شهید کامیاب 

شرح در صفحه 8

,ع
99
04
14
0

در نظ��ر دارد ی��ک قطع��ه زمی��ن با 
کاربری مسکونی )باغ ویال( در محله 
23 ش��هر جدید گلبهار به مس��احت 
783 مترمرب��ع از طری��ق مزای��ده 
ب��ه ف��روش برس��اند . متقاضی��ان

تاری��خ  ت��ا  توانن��د حداکث��ر  م��ی   
99/05/13 جه��ت کس��ب اطالع��ات 
بیش��تر و دریاف��ت اس��ناد مزایده 
به نشانی مش��هد میدان استقالل،

 ،  21 پ��الک  بی��ن آزادی 37 و39   
طبقه اول مراجعه نمایند .

مزایده فروش
شرکت مهندسی

 آب و خاک قدس رضوی 
)وابسته به آستان قدس رضوی( 

/ع
99
04
18
0

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

ف
مدت موضوعردی

اجرا
مبلغ برآورد اولیه

به ریال

مبلغ تضمین
شرکت در

فرآیند ارجاع کار 
به ریال

حداقل رتبه و 
رشته مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار

1
تجدید مناقصه ارائه خدمات خودرویی 

سواری و عملیاتی در سطح شرکت                
آب و فاضالب مشهد   )با ارزیابی کیفی(

 12
31/983/383/9481/026/000/000ماه

7 اداره کار امور 
اجتماعی در رسته 
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2
تجدید مناقصه اجرای عملیات اصالح 
شبکه و نصب انشعابات آب در سطح 
منطقه یك فاز 1   )با ارزیابی کیفی(

 12
12/948/893/215455/000/000ماه

گواهی صالحیت               
پایه 5 آب از                  

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی

3
عملیات کروکی های پراکنده اصالح شبکه 
و نصب مجدد انشعابات آب در منطقه یك 

فاز 2  )با ارزیابی کیفی(

12
495/000/000 13/489/209/041ماه

4

عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه 
فاضالب به صورت پراکنده و غیر پراکنده 
در سطح امور مشترکین منطقه 4 ناحیه 2 

)بدون لوازم( )بدون ارزیابی کیفی(
610/182/889/320396/000/000 ماه

5
خدمات پیمانکاری مربوط به حراست و 
نگهبانی از اماکن و تاسیسات در سال 

1399) بدون ارزیابی کیفی(

 36
237/557/222/7713/336/000/000ماه

7 اداره کار امور 
اجتماعی در رسته 

خدمات عمومی

1-کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد        2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی
3- تاریخ و محل دریافت اس�ناد مناقصات : از تاریخ 1399/5/6 لغایت 1399/5/11 از محل دفتر قراردادهای ش�رکت آب و فاضالب مش�هد یا در س�ایت اینترنتی 

http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد.

4- تاریخ و محل تسلیم پاکات اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه تکمیل شده )ردیف 1 و 2 و 3 ( : پایان وقت اداری )ساعت 14( مورخ 1399/5/25و اسناد مناقصه تکمیل 
شده ) ردیف 4 و 5 ( : پایان وقت اداری )ساعت 14( مورخ 1399/5/21 به آدرس مشهد ، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.

5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 
6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد. 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد
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آب نعمت بزرگ الهی است، آن را هدر ندهیم . 
»آگهی مناقصات عمومی با مناقصه عمومی یک مرحله ای«
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اداره کل نوس��ازی، توس��عه و تجهیز مدارس خراسان رضوی در نظر دارد 
از مح��ل اعتب��ارات دولتی براس��اس قانون برگزاری مناقصات نس��بت به 
خرید تجهیزات کالس��ی  اقدام نماید .ل��ذا از کلیه تولید کنندگان محترم 
دع��وت به عمل می آید جهت دریافت اس��ناد ارزیاب��ی و مناقصه تا مورخ  
99/05/09 ب��ه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس 

www.setadiran.ir   مراجعه نمایند. 
تلفن تماس:051-37681713

تاریخ تحویل اس��ناد و مدارک ارزیابی و پاکت تضمین به دبیرخانه اداره 
کل نوسازی مدارس خراسان رضوی )مشهد بلوار شهید دستغیب خیابان 

بیستون 3 ( : تا ساعت  12 مورخ  99/5/20
تاری��خ ارائ��ه پیش��نهاد قیمت و ارائه س��ایر اس��ناد در س��امانه س��تاد :                            

تا ساعت  12 مورخ  99/05/20
محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات          

تاریخ  بازگشایی پیشنهادات : 99/05/22  ساعت 8  صبح
کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد ، تحویل اسناد و بازگشایی در 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام 

می گردد. 

مناقصه عمومی ، دو مرحله ای
قابل توجه  تولیدکنندگان تجهیزات آموزشی 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس  خراسان رضوی 

تکمیل بخشی از تأسیسات فاضالب شهر  گلبهار  استان خراسان رضوی    به  روش  بیع  متقابل )مزایده(
ش�رکت آب و فاضالب خراس�ان رضوی در نظر دارد براس�اس ماده 37 قانون برنامه ششم توس�عه و ماده 2 قانون تشکیل 
ش�رکت های آب و فاضالب مصوب س�ال 1369 ، تکمیل بخش�ی از تاسیس�ات جمع آوری و تصفیه فاضالب ش�هر گلبهار را در ازای 
تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط 

ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف- شرح مختصری از پروژه:   -  موضع پروژه:  تکمیل بخشی از تاسیسات فاضالب شهر گلبهار شامل: تصفیه خانه و شبکه جمع آوری

-  سرمایه پذیر :  شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
- دوره احداث :  حداکثر   3    سال      -  دوره بهره برداری تجاری:  با ارائه مدل مالی

- راندمان تصفیه :  تخلیه به آبهای سطحی      - جمعیت تحت پوشش : 430186 نفر )سال 1425( 
- محل اجرا : شهر   گلبهار

ب- ش�رایط کلی س�رمایه گذار:   -  س�رمایه گذار به صورت ش�خص حقیقی یا حقوقی با داشتن س�ابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و 
تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.

-  تاریخ، مهلت و محل دریافت اس�ناد ارزیابی: س�رمایه گذاران واجد ش�رایط می توانند از تاریخ 1399/05/07  لغایت پایان وقت 
اداری 1399/05/19 جهت دریافت اس�ناد ارزیابی با در دس�ت داش�تن نامه اعالم آمادگی جهت س�رمایه گذاری در طرح به دفتر 
قرارداده�ا ش�رکت آب وفاضالب خراس�ان رضوی به آدرس مش�هد، بلوار وکیل آباد، ابت�دای خیابان صدف،  مقابل ایس�تگاه قطار 

شهری-شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی مراجعه ویا با شماره تلفن05183663938 تماس حاصل نمایند.
- تاری�خ، مهل�ت و محل تحویل اس�ناد ارزیابی: مهلت تحویل اس�ناد ارزیابی تکمیل ش�ده، تا س�اعت 14:30 روزس�ه ش�نبه  مورخ  

1399/06/11 و محل تحویل دفتر قراردادها شرکت آب وفاضالب خراسان رضوی می باشد.
- بدیهی اس�ت پس از بررس�ی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط 

جهت مذاکرات قراردادی دعوت بعمل خواهد آمد.

99
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)وجود آب، شرط حیات است، نگهدار شرط حیات باشیم(

وب��ت دومآگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار
ن

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

 ............ صفحه  ............ صفحه 55

امام باقر j و تبیین پیوند امت با والیت
در گفت وگو با حجت االسالم پورامینی بررسی شد

شهادت امام محمد باقرj را به همه مسلمانان تسلیت می گوییم
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شبیه ساز هواپیمای اف-۴ رونمایی می شود  سیاست: عزیز نصیرزاده، فرمانده نیروی هوایی ارتش در نخستین دوره دانش آموختگی خلبانان هواپیمای جنگنده میراژ  با اشاره به ساخت دستاوردهای جدید 
نیروی هوایی به دست جوانان نخبه از جمله ساخت جنگنده کوثر و طراحی شبیه ساز هواپیمای ایلوشین، افزود: در تالش هستیم تا با کمک جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش از طرح های شبیه ساز دیگر هواپیماهای 

نیروی هوایی از جمله هواپیمای اف -۴ رونمایی کنیم و قطعاً این پایگاه از پایگاه هایی خواهد بود که به این سیستم مجهز خواهد شد.

 سیاست/ مینا افرازه   مراسم معارفه 
رئیس جدیــد دیوان محاســبات، بازوی 
نظارتی مجلــس در حالی روز گذشــته 
بــا حضور رئیــس مجلس و تعــدادی از 
نمایندگان برگزار شــد کــه پیش از این 
برخی انتقادها درباره سوابق کاری و مدارک 

مهرداد بذرپاش مطرح شده بود.
در حالــی که برخــی اخبار حاکــی از به 
تعویق افتادن مراسم معارفه رئیس جدید 
دیوان بود، اما این مراســم دیروز در موعد 
مقرر برگزار شــد و پیش از آن نیز اسداهلل 
عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به 
نوعی آب پاکی را بر دستان 
منتقدان ریخت و گفت از نظر 
آیین نامه داخلی مجلس راهی 
برای بررســی مجدد وجود 
ندارد. در همین حال، علیرضا 
شهبازی، رئیس کمیته دیوان 
محاسبات، امور مالی و اموال 
مجلس نیز در بیانیه ای اعالم 
کرد انتصــاب بذرپاش کاماًل 
قانونی بــوده و مــدارک او 

همگی بررسی شده است.
البتــه در مقابل این واکنش 
رئیس کمیته دیوان محاســبات مجلس، 
منتقدان سرسختی همچون احمد توکلی، 
رئیس دیده بان شفافیت و عدالت ایران، روز 
گذشته همچنان از تداوم پیگیری ها درباره 
پرونده بذرپاش خبر دادند. توکلی در پیامی 
توییتری در این باره نوشته است: دیروز در 
جلسه با رئیس مجلس، رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه، دو نماینده دیگر و مدیرعامل 
دیده بان، اســتدالل هایمان در اعتراض به 
انتخاب رئیس دیوان محاســبات را شرح 
دادیم. گفتند فرایند آن انتخاب قانونی بوده، 
شما هم اعتراضتان را قانونی پیگیری کنید. 

بذرپاش: با دیوان کار سیاسی »
نخواهیم کرد 

ازســوی دیگر اما بذرپاش در سخنرانی 
دیــروز خود جــواب منتقــدان را داد و 
اقدام منتقدان را به نوعی سیاسی کاری 

قلمداد کرد. وی اظهار داشــت: با دیوان 
کار سیاســی نخواهیم کرد. با ما برخورد 
سیاســی شــد، ولی با کســی سیاسی 
برخورد نمی کنیم. کلکســیونی از تهمت 
را به مــا وارد کردند کــه از همه  آن ها 
گذشتم. پاسخ ما، کار بیشتر برای مردم و 
نظارت دقیق تر بر بیت المال کشور است.

بذرپــاش همچنیــن در بخــش دیگری از 
اظهــارات خــود با اشــاره به پاســداری از 
بیت المال، افزود: باید نهضت قیمت تمام شده 
کاال و خدمات را در دیوان دنبال کنیم تا مردم 
را هرچه بیشتر از مدیریت منتفع نماییم. قطعاً 
توســعه  دایره نظارت دیوان را به جد دنبال 
خواهیم کرد؛ تعریف مضیــق از بیت المال 
چاره کار نیســت. به روز رســانی ساختار و 
تشکیالت دیوان، تغییرات در گزارش تفریغ 
بودجه، طرح روش های صحیح مدیریت در 
دوران تحریم و حسابرسی از عملکرد و عدم 
بهره ناشی از تصمیم نگرفتن  نیز از دیگر نکات 

محوری اظهارات بذرپاش بود.

 فرایند انتخاب رئیس دیوان »
بر اساس قانون پیش رفت

عالوه بر آن، محمــد باقر قالیباف، رئیس 
مجلس هم در جلســه دیروز تالش کرد 
تا ادعاها درباره سیاسی کاری مجلس در 
انتخاب بذرپاش را بی پاســخ نگذارد و در 
همیــن زمینه اظهار کرد: مــن به عنوان 

خدمتگزار نماینــدگان در مجلس مکلف 
هســتم از قانون دفاع و مو به مو قانون را 
پیش ببرم. فرایند انتخاب رئیس دیوان بر 

اساس قانون پیش رفت.
وی همچنیــن روند رقابت بین نامزدهای 
ریاست دیوان را رقابتی جدی و منصفانه 
دانســت و به صراحت اعالم کرد به عنوان 
رئیس مجلس وظیفه دارد انتخاب مجلس 
را پــاس بدارد و از انتخاب وکالی ملت در 

مجلس حمایت کند.
دیوان محاسبات در حالی ابزار مجلس برای 
نظارت به نحوه هزینه کرد و صرف بودجه 
در نهادهایی همچون وزارتخانه، مؤسسات، 
شرکت های دولتی و سایر دستگاه ها قلمداد 
می شود که از ســوی دیگر می توان آن را 
ذره بینی برای کشف کوچک ترین تخلفات 
و نیز تغییر و تبدیل بودجه از میزان معین 
شده دانســت و بر همین اساس است که 
رئیس مجلس نیز در بخشی از سخنانش، 
نظارت دیوان را نظارتی اثرگذار، عمل گرا، 
دقیق، منصفانه، مداوم، همیشگی، بازدارنده 

و کارآمد ساز خواند.

تحمل مشکالت از نجابت مردم »
است، اما توقعاتی از یکایک  ما دارند

رئیس مجلس شورای اسالمی در سخنان 
خود تأکید کرد: مجلس یازدهم در زمانی 
شکل گرفته که کشور در یک شرایط خاص 

و سختی اســت و مردم ما سختی هایی را 
تحمل می کنند و شک نکنید که این تحمل 
از نجابت مردم است و چون آنان در سایه 
نظام اسالمی هستند، برای انقالب اسالمی 

و کشورشان سختی ها را تحمل می کنند.
قالیباف افزود: در کنار این سختی ها مردم 
توقعاتی از ما دارند. نخستین توقع آنان این 
اســت که ما مشکالت را به همدیگر پاس 
ندهیم و مردم جز تالش از مسئوالن برای 

حل مشکالتشان چیزی را نمی پذیرند.
وی بــا بیان اینکه ریشــه، علــت و علل 
مشکالت اقتصادی قصور در بحث کسری 
بودجه است، افزود: کسری بودجه از کجا 
اتفاق می افتد؟ عدم اصالح ساختار بودجه 
و این مطالبه مقام معظم رهبری اســت، 
امــا امروز بیش از ۲۰ مــاه از این موضوع 
می گذرد که متأسفانه گامی در این راستا 
برداشته نشده است. رئیس مجلس شورای 
اســالمی در پایان گفت: دیوان محاسبات 
مرکز پژوهش ها و سازمان برنامه و بودجه 
اگــر کنار هم قــرار بگیرنــد، باید اصالح 
ســاختار بودجه را صورت دهنــد و این 

اولویت نخست ماست.

چرا دیوان محاسبات مهم است؟»
با وجــود تمامی مباحث و حاشــیه های 
انتخاب بذرپاش به عنــوان رئیس جدید 
دیــوان محاســبات، آنچــه در بین این 
کشــمکش ها بیش از هر چیزی اهمیت 
خــود را نمایان کرد، جایگاه حســاس و 
برجسته دیوان است که دو گروه مخالفان 
و موافقــان بذرپاش نیز با اســتناد بر آن 
سعی کردند در اثبات استدالل های خود 
به اهمیــت دیوان و نیــز روی کار آمدن 
فردی شایســته و متخصص تأکید کنند. 
اهمیت نقش نظارتی دیوان زمانی مشخص 
می شــود که به گفته عــادل آذر، رئیس 
سابق دیوان محاسبات، از سال های 95 تا 
98 با اقدام های پیشــگیرانه 41 میلیارد و 
671 میلیون تومان و ناشــی از اقدام های 
رسیدگی 7 میلیارد و 95۰میلیون تومان به 

خزانه و حساب ها واریز شده است.

رئیس مجلس از فرایند انتخاب رئیس جدید دیوان محاسبات دفاع کرد 

وعده بذرپاش برای پاسداری از بیت المال

درحالی که کره جنوبی، ایران را مورد شــدیدترین تحریم ها قرار داده و میلیاردها دالر س
پول ایران را گروگان گرفته، هر شبکه تلویزیون یک سریال کره ای پخش می کند! این همه 
کشور تولیدکننده فیلم و ســریال و دوست ایران وجود دارد، اما صدا و سیما سریال های 

دشمنان ایران را رها نمی کند! 09360006158
بیماری ســران عربســتان و تعویق دیدار نخســت وزیر عراق و حرکــت آمریکا برای س

هواپیمای مســافربری نشان عصبانی شدن دشمن از تمرکز ایران در کاهش قیمت دالر. 
09390003589

آقای روحانی خودشــو کشــت! واسه رهن خانه آن قدر شــرایط سختی گذاشته که س
هفت خوان رستمه. 09350000304

با انتقال سامانه موشکی به سوریه، آمریکا دنبال تکرار حادثه هواپیمای اوکراینی بوده و س
مقصر حادثه گذشته نیز ثابت شد. 09150009278

مسئوالن کی می خواهند بیدار شوند و تاریخ را مرور کنند که 1۰سال پیش آمار تولد س
نوزاد چقدر بود و االن چقدره. خودتان قضاوت کنید برای چند ســال آینده در کشورمان 

جوانی نیست. 09150002609
ای محتکر و گران فــروش. بهره ات از حیات لعن خدا باد، با درد و رنج دیگران! دنیای س

خویش را از چه می کنی آباد، ای گرگ جان بشر! داری طمع که نام انسان برتو نهند، با اینکه 
افزودنت به رغم غمدیدگان می کند تو را دلشاد،  ویل جهنم است جایگه تو فردا،  ای زراندوز 
خوشگذران! این احتکار و گران فروشی و کم فروشیت، آتشی می شود که فردا بلند می کند از 
تو واثبور و فریاد، می خواهی باورت شود یا که ناباورت بود وقتی سوار مرکب مرگ شدی، آن 
روز آرزو می کنی ای کاش خاک بودی و نبودی آدمی حریص و اهل فساد. 09150006196

تا زمانی که اکثریت مردم به جهت تعطیلی همه کارها در خانه بودند؛ کرونا بدون زدن س
ماسک نفس های آخر را می کشید ولی با بازگشایی ها که نشان از غیرحرفه ای و بی تدبیری 
کامل تصمیم گیرنده بود! مردم را به کوچه و خیابان کشاند و باعث تقویت مجدد کرونا شد 
و امروز همه مردم دارند چوب همان بی تدبیری های گذشته را می خورند. 09150002088

جمهوری اسالمی ایران، اسالمیش تو قلبامون باشه نه به ظاهر. 09150003660س
صندوق تأمین اجتماعی از منابع دولت استفاده نمی کند. کار همسان سازی حقوق در س

آنجا دشوارتر است! به عنوان یک بازنشسته تأمین اجتماعی نمی دانم راجع به این اظهارات 
بخندم یا بگریم. 09150004223

از مسئوالن تقاضا داریم به معیشــت مردم رسیدگی کنند. از سنگینی تورم و گرانی س
کمرمان شکسته و شرمنده فرزندانمان هستیم. 09150003258

روایت قاضی مسعودی از تهدید و مزاحمت تلفنی متهمان فراری پرونده پتروشیمی

هر کاری می خواهید بکنید اما باید پول بیت المال را برگردانید©
سیاست: دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی 
به اتهام مدیرعامل ســابق شــرکت بازرگانی 
پتروشیمی و 14 متهم دیگر به ریاست قاضی 
مســعودی مقام برگزار شد. در ابتدای جلسه 
قاضی مســعودی مقام در تذکری گفت: در 
ابتدا به متهمان به ویژه مرجان شیخ االسالمی 
و علی اشرف ریاحی تذکر می دهم که از این 
اقدام های تهدیدآمیز شما نسبت به قضات محکمه و مزاحمت های تلفنی به شعبه که از 
خارج از کشــور و داخل کشور انجام می گیرد، خودداری کنند. وی ادامه داد: همه باید در 
دادگاه حاضر شــده و دفاع کنند، این افراد جزو متهمان اقتصادی هستند و به جای این 
اقدام ها، ســعی کنند اموال به تاراج رفته بیت المال را برگردانند. به گزارش فارس، قاضی 
گفت: اگر بعضی مواقع فکر می کنند اطالعاتی که دارند بسیار ذی قیمت است، می توانند 
این اطالعات را در اختیار وکالیشان قرار دهند، آنچه این متهمان می دانند سابقاً در اختیار 
ما قرار گرفته اســت، به گونه ای که هم ضابطان این اطالعات را به ما دادند و هم خودمان 

آن را بدست آورده ایم.

متهمان پا را فرا تر از حدشان گذاشتند»
وی ادامه داد: اینکه علی اشرف ریاحی علیه سبحانی، حمزه لو و مرجان شیخ االسالمی و 
همچنین برعکس خانم مرجان شیخ االسالمی علیه آقایان حمزه لو، سبحانی و احمدیان 
می خواهند مســتنداتی ارائه دهند، باید بگوییم که ما به اندازه کافی مستند داریم و این 
مستنداتی که می خواهید ارسال کنید به وکالیتان بدهید تا آن ها دفاع کنند و به صورت 
غیرمتعارف وارد این موضوعات نشوید. ما تمام مراتب را به تمام مراجع امنیتی و انتظامی و 
همچنین مسئوالن قوه قضائیه منعکس کردیم که این افراد پا را فرا تر از حدشان گذاشتند 
و متأسفانه به دنبال اقدام هایی هستند که تأثیری در پرونده نخواهد داشت. قاضی تصریح 
کرد: هر کاری که می خواهید علیه قضات و این دادگاه انجام دهید؛ اما باید پول بیت المال 
را برگردانید. وی افزود: متهمان و وکالیشــان مکرراً مواردی ذکر می کنند مبنی بر اینکه 
ما مکلف به فروش ارز بودیم، باید تبدیل به ریال می کردیم، به ما تذکراتی ندادند و اینکه 
شماره حساب ها، شماره حساب هایی نبوده که ما بخواهیم پول واریز کنیم به همین جهت 
ما شرکت های تراستی را تأسیس و تشکیل دادیم. در جلسه دیروز از معاون مالی شرکت 

صنایع ملی پتروشیمی دعوت شده بود تا توضیحات خود را در این زمینه بیان کند.

محاکمه غیابی متهم فراری »
متهم علی اشــرف ریاحی در دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات در پتروشیمی، محاکمه 
غیابی شد. قاضی پیش از اظهارات وکیل این متهم گفت: ارتباط متهم علی اشرف ریاحی با 
مرجان شیخ االسالمی محرز است. متهم اگر مطلبی دارد در قالب الیحه ارائه کند، هرچند 
به او گفته شده است در دادگاه حاضر نشود! اتهام متهم علی اشرف ریاحی معاونت کالن در 
اخالل در نظام ارزی به میزان 6 میلیارد و 656 میلیون یورو در شرکت بازرگانی پتروشیمی 

و کسب منفعت ۲9 میلیارد و 1۰۰ میلیون ریال است.
به گزارش تابناک، علی اشــرف ریاحی داماد وزیر صنعت سابق که تا جلسات پیشین در 
دادگاه حضور داشت، دفاعیات خود را هم انجام داد و به یکباره پیش از آغاز دهمین جلسه 

رسیدگی به پرونده فرار کرد و قاضی مسعودی مقام خبر از متواری شدن او داد.
قاضی مسعودی مقام در جلسات قبلی  دادگاه گفته بود: به متهمانی که در دادگاه حاضر 
نیستند و افرادی که به آن ها گفتند که در جلسه دادگاه حاضر نشوند تا این دادگاه تمام شود 
باید بگویم تمام مستندات مربوط به آن ها وجود دارد. همچنین به افرادی که به متهمان 
می گویند تا در جلسه دادگاه حاضر نشوند نیز باید بگویم اسنادی که شما فکر می کنید 

وجود ندارند، در اختیار ما هستند.

 نخستین معامله سوئیس با ایران ©
از طریق کانال بشردوستانه انجام شد

سیاست: دولت سوئیس اعالم کرد یک شرکت داروسازی سوئیسی نخستین معامله 
تحت کانال تجاری بشردوســتانه جدید با ایــران را تکمیل کرد. به گزارش روزنامه 
»نیویورک تایمز«، دبیرخانه امور اقتصادی دولت سوئیس در ایمیلی اعالم کرد: مایلیم 
تأکید کنیم عملیاتی سازی مقدمات تجارت بشردوستانه سوئیس )SHTA( در حال 
پیشرفت است و چند شرکت پیش از این  پذیرفته شده اند و شرکت های بیشتری 
هم خواهند بود. معامالت بیشتر باید به زودی انجام شود. دولت سوئیس نام شرکت 
داروسازی مذکور را اعالم نکرد و همچنین ارزش این محموله را هم ذکر نکرد. تنها 
گفته شــده که شامل داروی سرطان است که برای درمان فزونی آهن بر اثر انتقال 

مکرر خون به بیماران مورد استفاده قرار می گیرد.

 رونمایی از سامانه پیشرفته ©
برج کنترل و مراقبت پرواز سیار فرودگاهی 

سیاست: با حضور امیر سرتیپ حاتمی، وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر راه و 
شهرسازی و امیر سرتیپ شاهرخ شهرام مدیر 
عامل صنایع الکترونیک وزارت دفاع،  سامانه 
پیشــرفته برج کنترل و مراقبت پرواز سیار 
فرودگاهی ســاخت متخصصان وزارت دفاع 
رونمایی شــد. امیر سرتیپ حاتمی گفت: با 
توجه به تحریم های ظالمانه استکبار جهانی و در رأس آن شیطان بزرگ و اذنابش، امکان 
اینکه فرودگاه های کشــور با مشکل اساسی تأمین تجهیزات حساس ناوبری و ارتباطی 
پیشــرفته کنترل و مراقبت پرواز روبه رو شــود، وجود داشت که با اقدام های بهنگام و 
هماهنگی صنایع الکترونیک وزارت دفاع و سازمان فرودگاه های کشوری، تأمین و ساخت 
این تجهیزات پیشــرفته و بومی در جهت استقالل و بی نیازی از این سامانه در دستور 
کار قرار گرفت و وزارت دفاع با استفاده از سرریز دانش دفاعی خود در حوزه تولید انواع 
تجهیزات مخابراتی، الکترونیکی و ناوبری این پروژه مهم و مورد نیاز سازمان فرودگاهی 

کشور را به صورت بومی و ظرف یک سال تولید و به مرحله بهره برداری رساند.

بازی اردن در زمین ©
سیاست های ضد ایرانی آمریکا

اردن، این پادشاهی کوچک در حوزه جغرافیایی 
عربــی - مدیترانه ای را باید یکــی از بازیگران 
منطقه ای دانست که با وجود زخم های متعددی 
که از تهاجمات غربی متحمل شده، اما همچنان 
در زمین سیاست های آمریکایی - صهیونیستی 

بازی می کند.
در کنــار همراهی تمــام و کمال »امــان« با 
رویکردهای کاخ ســفید علیه فلســطین، این 
همسایه مظلوم غربی اش، این روزها اخباری به 
گوش می رســد که از نقش سوء و پشت پرده 
اردن در سیاست های ضد ایرانی آمریکا حکایت 
دارد. در این رابطه منابع خبری چند روز پیش 
با افشای جزئیاتی دیگر از ماجرای خطرآفرین 
ره گیری هواپیمای ایرانی ماهان بر فراز آسمان 
سوریه، اعالم کردند دو جنگنده اف- 15 مزاحم 
به احتمال قوی از پایگاه هوایی آمریکا در اردن 
به پرواز درآمده اند. این همان پایگاهی است که 
به احتمال بســیار زیاد پهپادها و هواپیماهای 
آمریکایی مجری ترور فرماندهان مقاومت نیز از 
آنجا برخاستند. دولت اردن سال گذشته اما این 
رخداد را رد کرد و حاضر به پذیرش مسئولیت 
آن نشد، ولی تواتر بهره گیری ارتش تروریست 
ایاالت متحده از خاک این کشــور برای ایجاد 

ناامنی در منطقه قابل کتمان نیست.
در شرایط کنونی مسئله پرواز جنگنده مهاجم 
آمریکایــی از پایگاه اردنی البتــه تنها در حد 
یک گمانه رسانه ای اســت، اما اینکه مقامات 
ایاالت متحــده و اردنی آن را رد نکرده اند، جای 
ابهام زیــادی ایجاد کرده اســت. حقیقت آن 
اســت که آمریکا پایگاه های نظامی متعددی 
در منطقــه دارد. امروز بــا وجود مخالفت های 
مردمــی گســترده در منطقــه خلیج فارس 
علیه سیاســت های نظامی گری واشنگتن، اما 
کشورهای دورتادور ایران، تحت فشار آمریکا به 
انبار باروت تسلیحات یانکی ها تبدیل شده اند که 
جز ترویج ناامنی و به تاراج بردن ثروت و واریز 
آن ها به جیب کارخانجات تسلیحاتی غربی چیز 

دیگری به دنبال نداشته است.
یکی از این پایگاه های آمریکا موسوم به »االزرق« 
در اردن است که پشــتیبانی عملیات هوایی 
ایاالت متحده را بر عهده دارد؛ اما گزارش مربوط 
به پرواز جنگنــده اف 15 مهاجم آمریکایی از 
پایگاه اردنی و ایجاد مزاحمت برای هواپیمای 
ایرانی همان گونه که گفته شد، فعالً تنها در حد 
یک گمانه است، اما شواهدی می تواند درستی 
آن را تأیید کند. به هرحال تهران به این موضوع 
واکنش نشــان داده و احضار کاردار پادشاهی 
اردن از ســوی وزارت خارجه نخستین اقدامی 
اســت که برای روشن شدن نقش اردن در این 

رخداد باید موردتوجه قرار بگیرد.
امــا در مــورد چرایی ایــن بــازی بی پروای 
کشــور ذره ای اردن در زمین واشــنگتن باید 
چند نکته مدنظر قرار گیرد. نخســت تعریف 
سیاســت های اردن در قالب ائتالف با آمریکا، 
رژیم صهیونیســتی و عربستان سعودی است. 
»امان« سیاســت خارجی خود را در چارچوب 
اتحاد با این کشورها تعریف کرده و در این اتحاد 
مخالفت با ایران یک رویکرد مهم اســت. نکته 
دیگر آن اســت که اردن از وضعیت اقتصادی 
شکننده ای برخوردار است و همین مسئله سبب 
شده برای تأمین منابع مالی و اقتصادی دولت 
خود بر روی اجــاره ای که بابت این پایگاه ها از 

آمریکا دریافت می کند، حساب باز کند.
بااین وجود در صورت تأیید نقش اردن در پشت 
پرده تهدیدها علیه کشورمان باید این مسئله 
با واکنش مناسب ایران مواجه شود تا از تکرار 
وقایع مشــابه جلوگیری به عمــل آید. تهران 
اکنون هم باید برای پاســخگو کردن »امان« در 
رابطــه با تحوالت اخیر چند گام را مدنظر قرار 
دهد. نخست گســترش تعامالت دیپلماتیک 
متقابل دوجانبه با »امان« و توضیح خواســتن 
در رابطه با این حوادث اســت. مســئله دیگر 
پیگیری جدی دو حادثه ترور شهید سلیمانی 
و همچنیــن ایجاد مزاحمت بــرای هواپیمای 
مســافربری ایران در آسمان ســوریه از طریق 
مجامع و نهادهای بین المللی است. در صورت 
صحت این موضوع کشورهایی مانند اردن که در 
پس این حوادث دخیل هستند هم باید پاسخگو 
باشند. این دست اقدام ها منطقه ما را به سمت 
آشوب می برد و بهتر است که مجامع بین المللی 
ذی ربط از جمله ســازمان هوانوردی پیش از 
اینکه حوادثی این گونه از کنترل خارج شده و به 
فاجعه انسانی منجر شود، به طور جدی تر نسبت 

به آن واکنش نشان دهند.

 سخنگوی دولت ©
به کرونا مبتال شد

سیاست: جلسه هفتگی علی ربیعی، دستیار 
ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور و سخنگوی 
دولت این هفته برگزار نمی شود. بر اساس این 
گزارش با توجه به بروز برخی عالئم و به دلیل 
رعایت پروتکل های بهداشتی، ربیعی از اواخر 
هفته گذشته در منزل در حال استراحت بوده 
و با توجه به اینکه تســت اولیــه کرونای وی 
مثبت شــده و به منظور بررسی های بیشتر و 
بنا به تأکید پزشــکان در بیمارستان بستری 

شده  است.

صدای مردم   

خبـر

شماره پیامک: 30004567

رئیس مجلس 
نظارت دیوان را 
نظارتی اثرگذار، 
عمل گرا، دقیق، 
منصفانه، مداوم، 
همیشگی، 
بازدارنده و 
کارآمدساز خواند

بــــــــرش

 سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه در 
نشست خبری با خبرنگاران به تشریح آخرین تحوالت 
در عرصه سیاست خارجی پرداخت و به پرسش های خبرنگاران 
پاســخ داد. ســخنگوی وزارت خارجه درباره سفر برایان هوک 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و اظهارات وی مبنی بر اینکه 
رئیس جمهور آمریکا کنار مردم ایران ایستاده است، گفت: آقای 
هوک حرف زیاد می زند. از طرف دیگر با توجه به شرایطی که در 
داخل آمریکاست و براســاس توهماتی که دارند به دوره گردی 
جدیدی افتاده و به آن ها حرجی نیست. موسوی خاطرنشان کرد: 
حرف آن ها بی پایه و اســاس است و نمی خواهم به این حرف و 
ادعای مضحکی که راجع به ایستادن رئیس جمهور آمریکا در 

کنار مردم ایران گفت، پاسخ دهم.
وی بیــان کرد: رئیس جمهور آمریکا کجــا در کنار مردم ایران 
ایســتاده؟ او در مقابل مردم ایران ایستاده است. اقدام هایی که 
رئیس جمهور فعلی آمریکا علیه ملت ایران با تروریسم اقتصادی و 
فشار حداکثری و تحریم ها انجام داده، اسمش در کنار مردم ایران 
ایســتادن است؟ کشته شدن کودکان بیمار، نداشتن دارو برای 
بیماران صعب العالج و بستن راه های قانونی توسط دولت کنونی 
نامشروع آمریکا و دســت زدن به اقدام های نامشروع تر و زیر پا 
گذاشتن قوانین و مقررات بین المللی و با قلدری و یکجانبه گرایی 
از توافقات خارج شــدن و ملت ایران را تحت فشــار شدید قرار 
دادن، اســمش در کنار مردم ایران ایستادن است؟ سخنگوی 
وزارت خارجه گفت: ملت ایران به این حرف توجه نخواهد کرد و 
آمریکایی ها کسانی هستند که قهرمان ملی مبارزه با تروریسم را 
بزدالنه ترور و شهید کردند. شهید کردن قهرمان ملی یک ملت 
در کنار ملت ایران ایستادن است؟ موسوی افزود: در بی اساس 

بودن اظهارات هوک شکی نیست.

صهیونیست ها در جایگاهی نیستند که به ایران بگویند »
کجا باش یا نباش

موسوی در پاسخ به پرسشی  مبنی بر اینکه نتانیاهو عنوان کرده به 

ایران اجازه حضور نظامی در مرزهای فلسطین اشغالی را نمی دهیم، 
تصریح کرد: نتانیاهو هم مثل هوک حرف  زیاد می زند. وی افزود: ما 
نه جایی حضور نظامی داریم و نه قصد داریم به صورت نظامی تا 
ابد جایی باشیم. حضور ایران به درخواست دولت قانونی، مشروع 
و مستقر در ســوریه و ملت این کشوراست و حضور مستشاری 
اســت و به آن ها کمک می کنیم. موسوی خاطرنشان کرد: آن ها 
)صهیونیست ها( باید خودشان را قدری جمع و جور کنند و ضمن 
اینکه اساس و موجودیت آن ها برای ما و اکثر کشورهای منطقه و 
حتی در سطح جهان، حضور و موجودیتی نامشروع و غیرقانونی 
است. آن ها در جایگاهی نیستند که به ایران بگویند کجا حضور 
داشــته باشد یا نداشته باشــد. این ها حرف های زیادی است که 

نتانیاهو هر از چندی می زند و اصالً قابل اعتنا نیست.

هیچ حساب ویژه ای روی اینکه چه کسی و دولتی در »
آمریکا سر کار باشد باز نکرده ایم

ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره ارزیابــی از برنامه حزب 
دموکرات برای انتخابات پیش روی ریاســت جمهوری در این 
کشور و بازگشت آمریکا به برجام عنوان کرد: این مسئله داخلی 
آمریکاســت و با ایران ارتباط مستقیم پیدا نمی کند. وی افزود: 
جمهوری اسالمی ایران از چهار دهه گذشته همه این دولت ها 
را بــا گرایش های مختلف حزبی آزمــوده و ملت ایران حافظه 

قوی تاریخــی دارد و همه این ها را به ذهن خود ســپرده، چه 
در دولت های دموکرات و چه جمهوری خواه شــاهد اقدام های 
خصمانه علیه ملت ایران در ســطوح و مقاطع مختلف بودیم. 
سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: خیلی برای جمهوری اسالمی 
ایران اینکه چه کســی در آمریکا سر کار بیاید و با چه گرایشی 
اهمیــت ندارد، جمهوری اســالمی ایــران کاری به حرف ها و 
تبلیغات آن ها در انتخابات ندارد. ما به رویکرد آن ها نگاه می کنیم 
و براســاس شرایط و مقتضیات واکنش های مقتضی را خواهیم 
داشت. ما هیچ حساب ویژه ای روی اینکه چه کسی و چه دولتی 
با چه گرایشی در آمریکا سر کار باشد، باز نکرده و نخواهیم کرد.

آمریکایی ها را در اظهاراتشان صادق نمی دانیم»
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات زلمای 
خلیل زاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان مبنی بر اینکه آماده 
گفت وگوی واشنگتن - تهران درباره وضعیت صلح در افغانستان 
است و اینکه گفته شده این پیشنهاد در سفر عراقچی به کابل به 
وی داده شــده، عنوان کرد: هیچ گونه صداقتی در گفتار و کردار 
آمریکایی ها درباره منطقه ما به ویژه همکاری درباره افغانستان وجود 
ندارد. جمهوری اسالمی ایران، آمریکایی ها را در اظهاراتشان صادق 
نمی داند و آن ها و حضورشــان را موجب بروز ناامنی و بی ثباتی 
در منطقه و به خصوص افغانســتان می داند. وی افزود: آنچه برای 
جمهوری اسالمی ایران مهم است، گفت وگوهای بین االفغانی است 
که باید با رهبریت و حاکمیت دولت افغانستان صورت بگیرد و ما 
هرگونه دخالت خارجی را در این زمینه مردود می دانیم. جمهوری 
اســالمی ایران ظرفیت هایی دارد که حتما از آن ها برای برقراری 
صلح، ثبات و آرامش در کشور همسایه افغانستان استفاده خواهد 
کرد. موسوی گفت: آمریکا پس از شکست ها در منطقه و افغانستان، 
به گفت وگو با برخی گروه ها رو آورد و متأسفانه این اقدام ها بیشتر 
برای نجات خودشان است تا خیرخواهی و دنبال صلح بودن برای 
ملت و دولت افغانستان. ما آن ها را در این پیشنهادها و حرف هایی 

که عنوان می کنند، صادق نمی دانیم.

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

گزارش خبری

سیاست خارجی

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به تهدیدهای نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس

»نتانیاهو« هم مثل »هوک« حرف  زیاد می زند

 قوه قضائیه
آیت اهلل رئیسی:

 تعرض به هواپیمای مسافربری 
نقض فاحش حقوق بین الملل است

میزان: رئیــس قوه قضائیه با بیان 
اینکه راهــکار پایان شــرارت های 
آمریکا در منطقه، اخــراج آن ها از 
منطقه اســت، اظهار کــرد: تهدید 
امنیــت هوانــوردی و تعــرض به 
هواپیمای مسافربری نقض فاحش 

حقوق بین الملل اســت و به هیچ وجه قابل گذشــت نیست. 
دادستانی کل و معاونت بین الملل قوه  قضائیه شکایات سرنشینان 

این هواپیما را مجدانه پیگیری کنند.
آیت اهلل رئیســی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هیچ 
اخاللــی در نظام تولید و توزیع و نظام ارزی و ریالی کشــور را 
برنمی تابیم و برخورد می کنیم؛ اما رسیدگی به پرونده های متعدد 

تخلفات یا دالالن کف خیابان چاره مشکالت بازار ارز نیست.

سیاست خارجی
رئیس سابق موساد:

 گرم تر شدن روابط ایران و چین 
تهدیدی برای اسرائیل است

سیاست: »دنی یاتوم« رئیس سابق 
موساد هشدار داد توافق میان پکن 
و تهران برای رژیم صهیونیســتی 
دردسرساز خواهد بود؛ زیرا موجب 
احیــای اقتصاد ایــران و به خطر 
افتادن امنیت و ثبــات این رژیم 

خواهد شــد. یاتوم افزود: »هنگامی کــه چین به ایران پول 
سرازیر کند، به طور اجتناب ناپذیری اوضاع اقتصادی در ایران 
بهتر می شــود و هنگامی که این اتفاق افتاد، تهران می تواند 
پول هایش را برای سازمان هایی که تهدیدی برای دولت یهود 

هستند؛ نظیر حزب اهلل و حماس ارسال کند«.
او هشدار داد: »ایران دشمن اصلی ماست و اجازه نمی دهیم 

تأثیرگذاری خود در منطقه را افزایش دهد«.

مجلس
یک نماینده مجلس: 

 برخی نمایندگان مجلس دهم 
خانه های سعادت آباد را ترک نمی کنند

الجوردی،  ســادات  زهره  فارس: 
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: 
مجلس تعدادی واحد مسکونی در 
منطقه سعادت آباد در اختیار جمعی 
از نمایندگان مجلس دهم قرار داده 
بود که تا پایان دوران نمایندگی در 

آنجا ساکن باشــند که تعدادی از این نمایندگان با وجود پایان 
دوران نمایندگی شان این واحدهای مسکونی را ترک نمی کنند. 
وی درباره طرح مجلس برای ســاخت خانه های سازمانی برای 
نمایندگان گفت: ساخت واحدهای مسکونی برای نمایندگان در 
اطراف ساختمان مجلس در حال انجام است اما مثل اینکه چند 
سال است طول کشیده و گویا درصدد هستند در یک سال آینده 

ساخت این واحدهای مسکونی را به پایان برسانند.

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

حمایت از تشکل های مردمی حاشیه شهر در جشن های رضوی   آستان:  کانون های خدمت رضوی استان خراسان رضوی از تشکل های مردمی برای پذیرایی از 16 هزار مخاطب »جشن های رضوی« در 
حاشیه شهر مشهد حمایت کرد. دبیر این کانون ها گفت: جشن های میالد حضرت رضا)ع( با مشارکت تشکل های مردمی، در اقصی نقاط شهر مشهد برگزار شد. امین بهنام اضافه کرد: 16 کانون خادمیاری سطح شهر 

مشهد با تأمین و توزیع مواد اولیه غذایی میان تشکل های مردمی هر منطقه به منظور طبخ 16 هزار پرس غذا و پذیرایی از شرکت کنندگان در این جشن ها کمک کردند.

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

مشارکت در زیارت زائران زیارت اولی مایه افتخار است©
آستان/ آرزو مستأجرحقیقی: زائرسراها 
از جمله امکاناتی است که برای تسهیل 
امر زیارت اقشــار کم برخوردار و تکریم 
زائران به همت مجموعه آستان قدس 
رضــوی و در پرتو مهربانــی واقفان و 
ناذران این مجموعه در مشهد ساخته 
شده است.این زائرسراها، میزبان هزاران 

زائر زیارت اولی در ادوار گذشــته بوده است که شاید اگر چنین امکاناتی مهیا 
نبود، بسیاری از آنان همچنان در حسرت زیارت بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( به 
سر می بردند. در این مجال پای سخن سکینه انصاری، یکی از بانوان اهل علم و 
معرفت کشور می نشینیم که نامش در میان واقفان مشارکتی این زائرسراها به 
چشــم می خورد. او متولد 1352، اهل تهران و مدرس دانشگاه در گروه معارف 

اسالمی است. 

چرا آستان قدس رضوی را برای وقف انتخاب کردید؟  
هر ســاله سعی می کنم فروردین ماه به مشهد مقدس سفر کنم و به پابوس آقا 
علی بن موسی الرضا)ع( بیایم. به  طور معمول هم در صحن آزادی می نشینم و در 
نماز جماعت این صحن شرکت می کنم. یکی از دفاتر نذورات و موقوفات آستان 

قدس رضوی در این صحن قرار داشت. 
همیشــه دلم می خواست به این دفتر مراجعه کنم و بپرسم چه کاری در حوزه 
وقف می توانم برای حرم مطهــر رضوی انجام دهم. فروردین ماه 1397 به این 
دفتر رفتم و پس از مشــورت، مبلغی که در آن زمان داشتم را به آستان قدس 
رضوی تقدیم کردم. مسئول این دفتر، مصارف مختلف را برای این هدیه نقدی 

پیشنهاد داد که زائرسرا یکی از آن ها بود. 
از آنجایی که زائران کم برخوردار و زیارت اولی می توانند از امکانات زائرســراها 
بهره مند شوند، به نظرم بهترین راه برای مصرف این هدیه بود. بدین ترتیب سهم 
بسیار کوچکی از این زائرسرا و خدمت به زائران نصیبم شد. به نظرم کار خاصی 
انجام نداده ام، اما نخستین گامم در این مسیر بود که در مجموعه آستان قدس 

رضوی به ثبت رسیده است. 

با چه انگیزه ای در این سنت حسنه سهیم شدید؟  
ارادت بســیاری به ائمه معصومین)ع( به ویژه امــام رضا)ع( دارم. در واقع، حس 
نزدیکــی و عالقه  خاصی که به این امام بزرگوار دارم، قابل وصف نیســت. اگر 
گاهی به پابوس و زیارت ایشان نروم، آرام نمی گیرم، چنان که تعداد دفعاتی که 
با خانواده یا به تنهایی به حرم مطهر رضوی مشرف شدم، قابل شمارش نیست. 
احســاس می کنم وقتی به بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( می روم به خانه خودم 
قدم می گذارم. البته از نظر مالی شرایط متوسطی دارم، اما در خانواده ای بسیار 
مذهبی بزرگ شــده ام که پدر و پدربزرگم، نســل در نسل، از روحانیون بسیار 
مخلص بودند. در این مدت، همیشــه دوست داشتم کاری به نیت امام رضا)ع( 

انجام دهم که عالوه بر جنبه مادی، جنبه معنوی هم داشته باشد.
 دلیل دیگر آن تأکیدی است که درباره وقف در دین اسالم شده است، چنان که 
در حدیثی از وقف به عنوان باقیات الصالحات نام برده شده است و هر انسانی باید 
صدقه جاریه ای برای خودش داشته باشد. بنابراین با مشارکت در وقف می توان 
صدقه جاریه ای برای آخرت خودمان کنار بگذاریم؛ چراکه ممکن است فرزندان 
و وراث فراموش کنند برای ما کاری انجام دهند. پس وقف بهترین کار است که 

ثمره آن هم در این دنیای فانی و هم آخرت باقی به ما می رسد. 

سهیم شدن در زمینه سازی برای زیارت زائران زیارت اولی چه حسی   
دارد؟

بی شــک احساسی که از دل برمی  آید، قابل وصف نیست. من همیشه با خودم 
می گویم باید خودمــان را جای دیگران بگذاریم. همان طور که امام علی)ع( در 
بحث اخالق فرمودند هر چه برای خود می پسندید، برای دیگران هم بپسندید. 
متأسفانه بسیاری از افراد جامعه ما، زندگی طبقات باالی جامعه را با زندگی خود 
مقایســه می کنند در حالی که طبق تأکید پیامبر اکرم)ص( باید زندگی خود را 
از نظر مادی با طبقات پایین تر از خود و از نظر معنوی با طبقات باالتر مقایسه 
کنیم تا مغرور نشویم. زائران زیارت اولی که به همت آستان قدس رضوی برای 
نخستین بار به حرم مطهر رضوی مشرف می شوند، اگر چه ممکن است از نظر 
مادی کم برخوردار باشند، اما آنان افرادی هستند که از نظر معنوی از امثال من 
بسیار باالتر بوده و همیشه از غریب الغربا)ع( خواسته اند تا آنان را هم به حرمشان 
دعوت کنند. یعنی همیشه دلشان با امام رضا)ع( بوده است. وقتی این عاشقان در 

زائرسرای حرم مطهر ساکن می شوند برای ما افتخاری است. 
من همیشه دوست داشتم زائر اولی باشم و همچون آنان با عشق و دل به زیارت 
بیایم. بی شک زیارت این زائران بسیار زیباتر از زیارت افرادی مثل ماست که در 
هتل های مختلف اقامت کرده و گاه غرق امکانات آن هتل می شویم. برکتی که 
در زندگی این افراد وجود دارد در زندگی ما وجود ندارد، بنابراین آنان نه تنها از 

نظر معنوی، بلکه از نظر مادی هم جایگاه واالتری از ما دارند. 

رضوی  قدس  آستان  تولیت  آستان    
میان  دوگانگی  ایجاد  اینکه  بر  تأکید  با 
گفت:  خطاست،  سالمت«  و  »عزاداری 
دقیق  رعایت  با  محرم  عزاداری  مراسم  
در  بهداشتی  پروتکل های  کامل  و 
برگزار  رضوی  مطهر  حرم  صحن های 

می شود.
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی 
دیروز در جلسه شورای معاونین آستان 
قدس رضوی که در تــاالر والیت حرم 
مطهر رضوی برگزار شــد، با اشــاره به 
نزدیک بودن ایــام محرم و صفر، اظهار 
کرد: متأسفانه امروز عده ای چه در خارج 
از کشــور و چه در داخل به دنبال ایجاد 
دوگانگــی میان »عزاداری و ســالمت« 

هستند که امر بسیار خطایی است.

موضع رئیس جمهور درباره برگزاری »
عزاداری، بسیار خوب بود

وی با بیان اینکه موضع آقای رئیس جمهور 
در خصــوص برگزاری مراســم عزاداری با 
رعایت پروتکل های بهداشتی، بسیار خوب 
بــود، تصریح کرد: آنچه ما از فرمایشــات 
و تدابیــر مقام معظم رهبــری می توانیم 
اســتنباط کنیم، این اســت که عزاداری 
نباید تعطیل شــود اما باید سعی کنیم با 
ابتکارات و ابداعاتی ضمــن رعایت کامل 
دستورالعمل های بهداشتی فضای عزاداری 

در کشور ایجاد شود.
وی با بیان اینکه شور حسینی قرن هاست 
که تعطیل نشده، اما با فراز و نشیب هایی 
روبه رو بوده اســت، اظهار کــرد: حتی در 
دورانی که رژیم رضاخان با فشار بر مردم، 

مانع از برگزاری مجالس و مراسم عزاداری 
محرم می شــد، بازهم مردم مجالس عزای 
سیدالشهدا )ع( را برپا می کردند؛ اکنون نیز 
نباید عزاداری ها تعطیل شود، منتها باید با 
توجه به اقتضا و شرایط روز ضمن رعایت 
کامل و دقیق دستورالعمل های بهداشتی 

اقامه شود.
حجت االسالم والمســلمین مــروی اضافه 
کرد: همان گونه که بین کسب وکار، فعالیت 
اقتصادی و اجتماعی و رعایت پروتکل های 
بهداشتی دوگانگی وجود ندارد و اکنون بازار، 
کسب وکار و ادارات با رعایت دستورالعمل ها 
در حــال فعالیــت هســتند، در برگزاری 
مراسم عزاداری و رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی نیز دوگانگی وجود ندارد، اما باید 
با ابتکار، خالقیــت و نوآوری از روش هایی 

اســتفاده کرد که مــوارد بهداشــتی در 
عزاداری ها به طور کامل اجرایی شود.

مردم نذرهای خود را برای »
خانوارهای متضرر از کرونا، صرف کنند

وی با اشاره به اجرای گروه های سرود ویژه 
ماه مبارک رمضان در سراسر کشور، عنوان 
کرد: همان گونه که در ایام رمضان عده ای از 
نوجوانان و جوانان در قالب گروه های سرود 
در محالت به اجرای برنامه می پرداختند، 
اکنون نیز این قبیل گروه ها می توانند حال 
و هوای محرم را به کوچه و محله  های شهر 
ببرند و کشــور را از نام مبــارک اباعبداهلل 

الحسین )ع( معطر سازند.
تولیت آســتان قدس رضوی در خصوص 
ادای نذورات و اطعام مرســوم ماه محرم 
نیز توضیــح داد: به صورت ســنتی نذر 

کردن در ماه محرم عموماً 
با تهیــه غذای نــذری و 
است؛  خورده  پیوند  اطعام 
امــا امســال نذری ها باید 
منطبق بــا نیاز روز جامعه 
بهداشتی  رعایت مسائل  و 
اجرا شــود، مردم نذرهای 
خود را به جای طبخ غذای 
یا  نقدی  به صــورت  گرم، 
یا  غذایی خشــک  مــواد 
بسته های بهداشتی، صرف 

خانوارهــای آبرومندی کنند که به دلیل 
شرایط متعاقب از کرونا دچار تنگدستی 
و مشــکالت اقتصادی شده اند، قطعاً امام 
حســین )ع( نیز راضی تر هســتند اگر 
امسال نذورات به شکل دیگری ادا شود، 

منتها کار خیر را نباید تعطیل کرد.
حجت االسالم والمسلمین مروی در خصوص 
برگزاری مراســم عزاداری محرم در حرم 
مطهر نیز گفت: ان شــاءاهلل در صحن های 
متبرکه ضمن رعایت کامل دستورالعمل ها، 
نکات بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی 
عــزاداری برگزار می شــود و هیچ منافاتی 
میان سالمت و برگزاری عزاداری با رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی نیست.

 باید با ابتکار، 
خالقیت و نوآوری 

از روش هایی 
استفاده کرد که 

موارد بهداشتی در 
عزاداری ها به طور 
کامل اجرایی شود

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی:

با رعایت کامل پروتکل ها میان سالمت و 
برپایی عزای حسینی منافاتی وجود ندارد

به قلم استاد محمد حکیمی 
»اقتصاد در نهج البالغه« ©

منتشر شد

آستان: بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قدس رضــوی به تازگی کتاب »اقتصاد در 
نهج البالغه« را منتشــر و روانه بازار نشر 

کرده است.
کتاب »اقتصــاد در نهج البالغه«، به ابعاد 
گوناگون گردش ثروت و ســیر اقتصادی 
جامعه از دیدگاه نهج البالغه پرداخته به 
آن امید که زمامداران و مدیران اقتصادی 
بــا بهره گیری از آن، از نابســامانی های 
زندگــی آحاد مردم بکاهند و آسایشــی 
درخور بــرای انســان ها فراهــم آورند.

ایــن کتــاب در 35 بخش بــه مباحث 
و موضوعاتــی همچــون، سیاســت های 
اقتصادی، توســعه و رفاه، آبادانی و رشد 
اقتصــادی، بهره گیــری از متخصصــان، 
اصــل عدالت، قاطعیت در اجرای عدالت، 
مسئولیت های اقتصادی دولت، مالیات ها 
برای تحقــق عدالت، فقــر و پیامدهای 
آن، عوامــل فــردی و اجتماعــی فقر، 
اجتماعی  آشوب های  ریشه  سرمایه داری 

و... پرداخته است.
در این اثر ویژگی ها و چارچوب هایی برای 
زمامداران در پرتــو تعالیم علوی تعریف 
شــده اســت که از جمله آن می توان به 
زندگی همسطح با توده مردم، ایستادگی 
در برابر رانت خواری، ادای حقوق مردم، 
قاطعیت در برابر ستمکاران، جهت گیری 
قاطــع در برابر مال انــدوزان، فوریت در 
زدایش بی عدالتی، نزدیکی به توده مردم، 
برابری و همســانی، مبارزه با استثمار و... 

اشاره کرد.
»قاطعیــت در اجــرای عدالــت« عنوان 
مبحثی اســت که در بخش هشــتم این 
کتــاب به آن پرداخته شــده و این گونه 
آمده اســت: قاطعیــت در اجرای عدالت 
ضرورتی حیاتی دارد و در این راه باید از 
هر گونه سازش کاری و مصلحت سنجی 
به راســتی دوری کرد؛ زیرا که مصلحت 
سنجی فرصت ها را از میان می برد و عدل 
گرایــی تنها در ســخن ها و روی کاغذها 

باقی می ماند.
کتــاب »اقتصاد در نهج البالغه« توســط 
محمد حکیمی نگاشــته شده است، این 
کتاب توســط بنیاد پژوهش های اسالمی 
آســتان قدس رضوی در شمارگان هزار 
نسخه در قطع وزیری تهیه و تدوین شده 

و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

آغاز مرحله دوم از نخستین دوره کانون ارزیابی مدیران آستان قدس

 آستان  دومین مرحله از دوره نخست کانون ارزیابی مدیران، 
به همت معاونت سرمایه انسانی آستان قدس رضوی آغاز شد.

به گزارش آســتان نیوز، دومین مرحله از دوره نخست کانون 
ارزیابی مدیران آســتان قدس رضوی، در راســتای بازیابی و 
طراحی مسیر شغلی، ارزیابی توانمندی های مدیریتی شرکت 
کننــدگان برای ارتقا، تعیین و تشــخیص نیازهای افراد برای 
پرورش و توسعه شایستگی ها و استعدادیابی و جانشین پروری 
و در نهایت شناســایی شایستگی های مدیران از سوی معاونت 
ســرمایه انسانی آستان قدس رضوی و در محل اداره آموزش و 

رشد حرفه ای آغاز شد.
در این مرحله از نخستین دوره کانون ارزیابی، تعداد 60 نفر از 
آقایان و بانوان مدیر و سرپرست از حوزه های مختلف همچون 
معاونت های سرمایه انسانی و طرح و برنامه، سازمان حرم مطهر 

رضوی، معاونت محرومیت زدایی، بنیاد کرامت رضوی، امور مالی 
و پشتیبانی و... در پنج روز حضور دارند که توسط متخصصان 
ارزیابــی حرفه ای و با بهره گیری از ابزارها و تمرین های متنوع، 

معتبر و علمی، مورد ارزیابی و شناسایی قرار خواهند گرفت.
در این دوره مدیران در قالب گروه های 12 نفره و در یک برنامه 
یکــروزه به صورت مصاحبه های دو نفــره، بحث و تمرین کار 
گروهی، شناســایی اطالعات و قدرت تصمیم گیری و در قالب 
آزمون های شناختی، تعاملی و رفتاری، شرکت می کنند که در 
پایان، اســتعدادهای مدیریتی و نیازمندی های آموزشی آن ها 
مورد ســنجش قرار گرفته و قابلیت های فردی و مدیریتی در 

کارکنان مستعد، شناسایی می شود.

خبر
به همت معاونت سرمایه انسانی انجام شد

سرزمین آفتاب 

خـــبر

 سه شنبه 7 مرداد 1399  7 ذی الحجه 1441 28 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9305

ب���ه  مج���وز س���اح ۵ تیرگلنگدن���ی 
شماره ۸۲۹۵ بنام   محمد وجدانی 
مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط 

میباشد.
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99
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14
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ندوفاکتور فروش خودرو –شناسنامه)برگ سبز( 
ن���وع وان���ت سیس���تم پی���کان تیپ1600iرنگ س���فید 
شیری روغنی مدل13۹0 شماره موتور 114۹00۸۲17۹ 
شماره شاسی NAAA36AA۵CG- ۲6716۵ شماره 
پ���اک 41۸ج67 ایران۹۵ بن���ام هللا بخش زردکوهی 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد  ,ع
99
04
17
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز نوع سواری سیستم پراید تیپ 13۲ نام 
مالك:محمدحسین اعظم طراحیان   شماره موتور: 
 S14۲۲۲۸70467۸7 ۲74۹۵40  ش���ماره شاس���ی
شماره پاك :1۲ایران413و۵۵ مدل 13۸7 مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد .

س
, 9
90
41
85

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ندوفاکتور فروش خودرو –شناسنامه)برگ سبز( 
ن���وع کامیون���ت سیس���تم زامیادتی���پZ۲4NIB رنگ 
ابی مدل13۹7 ش���ماره موتورZ۲477313۵Z شماره 
پ���اک  ش���ماره   NAZPL140BJ0۵0771۵شاس���ی
4۲۹س ۸۹ ای���ران ۹۵ بن���ام علیرضادهان���ی مفق���ود 

گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد

,ع
99
04
15
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اداره کل  راه و شهرس��ازی  خراس��ان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد 
مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ضمنا اسناد مناقصه به شرح خواسته شده به صورت فیزیکی 
می بایست در مهلت مقرر تحویل گردد. آدرس و اطالعات تماس دفتر خدمات استان جهت راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم :خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت و معدن و تجارت طبقه همکف 

اتاق 111 تلفن:05632221220

ف
شماره ردی

مبلغ براورد)ریال(شرح مناقصهمناقصه
مدت 
زمان 
اجرا

مهلت زمانی دریافت مبلغ تضمین)ریال(فهرست بها
اسناد از سامانه

آخرین مهلت ارائه 
پاکت  پیشنهاد قیمت 
و بارگذاری اسناد در 

سامانه

تاریخ و زمان برگزاری جلسه
کمیسیون مناقصه

199/7

عملیات خاکی و ابنیه فنی 
باند دوم محور طبس-

بشرویه هم زمان با ارزیابی 
کیفی

24 ماه102/000/000/000

تجمیع شده 
راه،باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن 

سال99

4/740/000/000

 ساعت12 روز سه شنبه  
مورخ 99/05/07 الی  
ساعت 14 روز شنبه 

مورخ 99/05/11

ساعت 14 روز
یك شنبه 

مورخ 99/05/26

ساعت 9صبح روز
دوشنبه

مورخ 99/05/27

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی-نوبت اول

,ع
99
04
15
6

اداره ارتباطات و اطالع رسانی - اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

 1-نام و نش�انی مناقصه گذار: موسس��ه صنعتی 
گوشت مش��هد، کیلومتر 14 جاده مشهد-فریمان، 
انته��ای تپه س��الم    2- موض�وع مناقصه:  انجام 
خدمات کارگری سالن بسته بندی موسسه صنعتی 
گوشت مشهد شامل:   قطعه کاری، بی خسی، چربی 
گیری، بس��ته بندی گوش��ت قرمز فله پالس��تیکی 
مظ��روف و ب��ه ص��ورت کارتن��ی، قیم��ه ای کردن 
گوش��ت قرمز شامل:)گوس��فند، گاو، ش��تر و شتر 
مرغ(، انجام عملیات راس��ته شیش��لیکی و راسته 
مغزی، ش��یرینگ پ��ک محصوالت، مطابق با اس��ناد 

مناقصه و قرارداد 
3-سپرده شرکت در مناقصه :مبلغ350/000/000  
ری��ال به صورت س��پرده نق��دی یا ضمان��ت نامه 

بانکی
4-مح�ل دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه : )دبیرخانه 
موسس��ه ب��ه آدرس من��درج در بن��د1( ب��ا ارائه 
معرف��ی نام��ه معتب��ر  5-زمان و مهل�ت دریافت 
لغای��ت  تاری��خ 99/05/07  از  مناقص�ه:   اس�ناد 

99/05/09 در ساعات اداری می باشد.
6-تحوی�ل م�دارک و اس�ناد مناقص�ه: از مورخ 

99/05/11 لغایت 99/05/20 میباشد.
موسسه صنعتی گوشت مشهد ,ع

99
04
17
5

فراخوان مناقصه انجام خدمات سالن 
بسته بندی موسسه صنعتی گوشت مشهد

دانشگاه بین المللی
 امام رضا )ع( 

تهی��ه  ب��ه  نس��بت  دارد  نظ��ر  در 
سیس��تم روف تاپ پکیج از طریق 

مناقصه عمومی اقدام نماید.
از ش��رکتهای واجد شرایط  دعوت 
می شود جهت کسب اطالعات بیشتر 
ب��ه س��ایت دانش��گاه ب��ه آدرس: 
)www.imamreza.ac.ir (

مراجعه نمایند. ,ع
99
04
18
9

س
, 9
90
41
86

,ع
99
04
16
9
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چهره های مشــهور، میهمان فالفل فروشــی های لشکر آباد  فالفل فروش های لشکرآباد، هم مشتری  های ثابت دارند و هم مشــتری های گذری. لشکرآباد هم پاتوق اهوازی هاست و هم پاتوق 
آن هایی که به این شهر سفر می کنند.اهواز بروی و فالفل لشکرآباد را نخوری، سفرت کامل نمی شود. فالفلی های لشکرآباد هر کدام فهرستی از آدم های مشهور را حفظ هستند که یک وقتی سری به اینجا 

زده اند و هر کدام به چند تایی ساندویچ فالفل میهمان شده اند و عکسی انداخته اند که حاال عکس بعضی هایش به دیوارهاست.

قدم زدن بر سنگفرش تاریخی©
راهنمای گردشگری در روستای عارفی در نزدیکی مشهد 

ایران زمین: قدم زدن در حاشیه باغ های 
سرســبز و رودخانه پر آب، تماشــای 
میوه هایی که با همه رنگ و لعابشان از 
شاخه ها آویزان هستند و شنیدن صدای 
است؛  رؤیایی دوست داشتنی  پرندگان، 
رؤیایی که جز با ســفر به روســتاهای 
ییالقی میســر نمی شــود. روستاهای 
ییالقی به ویژه آن دسته از روستاها که نزدیک شهر هستند، این فرصت را برای 
شهرنشین ها فراهم می کنند تا بتوانند از دود و دم شهر بگریزند و به هوای پاکیزه 
کوهستان پناه ببرند. عالوه بر این، در تمام طول تابستان، روستاهای ییالقی، پاتوق 
طبیعت گردهایی است که می خواهند از گشت و گذار در عرصه های طبیعی لذت 
ببرند. اگر این روستاهای ییالقی نزدیک یک کالنشهر مذهبی باشند، باید انبوه 

زائران را هم به فهرست مسافران آن ها اضافه کرد. 
همین ها موجب شــده تا »عارفی« در نزدیکی مشــهد، یک روســتای ییالقی 

دوست داشتنی و پر از رفت و آمد باشد. 

چطور برسیم؟»
روستای عارفی در جنوب شرقی مشهد قرار دارد؛ جایی که ابتدای اتوبان مشهد 
به باغچه هم هست. این روستای ییالقی کمتر از 20 کیلومتر با شهر مشهد فاصله 
دارد. جاده روستای عارفی در انتهای محور گردشگری روستایی عارفی قرار دارد. 
این مسیر آسفالته از ابتدای جاده قدیم نیشابور منشعب می شود و 13 کیلومتر 
طول دارد. در این جاده، ابتدا به روستای »ده غیبی« و پس از آن، با گذر از کنار 

معدن گرانیت، به روستای عارفی می رسید.
خط 704 اتوبوسرانی مشهد هم هست که شما را تا روستای ده غیبی می رساند. 

این خط اتوبوسرانی را می توانید از پایانه مسافربری امام رضا)ع( سوار شوید. 

چه ببینیم؟»
عارفی یک روســتای ییالقی است که باغ های سرسبز و پرمیوه ای دارد. باغ ها در 
دو طرف رودخانه ای بنا شده اند که از ارتفاعات بینالود سرچشمه می گیرند. آب 
چندین و چند چشمه در منطقه ای به نام »تخته چنار« به هم می رسند و رودخانه 
عارفی را می ســازند. تخته چنار به خاطر چنارهای تنومندش به این نام مشهور 
شــده. رودخانه عارفی پس از ســیراب کردن باغ ها به »سد ُطُرق« می ریزد. در 
باغ های عارفی، انواع میوه ها از گردو و هلو گرفته تا گیالس و آلبالو به عمل می آید. 

کجا بگردیم؟»
عالوه بر باغ های سرسبز و رودخانه پر آب، روستای عارفی، دیدنی های دیگری هم 
دارد که می تواند برنامه ســفرتان به این روستا را به یک برنامه کامل گردشگری 

تبدیل کند. 

بند 400 ساله طرق»
سد طرق، درست 30 سال پیش در جایی ساخته شد که پیش از آن »بند تاریخی 
طرق« قرار داشته. این بنای تاریخی که هنوز هم پابرجاست، بیشتر از 400 سال 

قدمت دارد و در جلو تاج سد قرار گرفته است.
سد طرق با هدف مهار رودخانه های منطقه و نگهداری از آب های سطحی ساخته 
شده است. این سد که نزدیک ترین سد به مشهد است، سال 67 به بهره برداری 
رسیده است. سد طرق، یکی از ذخیره گاه های آب شرب شهر مشهد هم هست. 
دریاچه پشت ســد، نزدیک ترین دریاچه به مشهد بوده که مکانی مناسب برای 

ماهیگیری است؛ هرچند ماهیگیری در این دریاچه نیاز به اخذ مجوز دارد. 
این سد دو تونل انحرافی هم دارد که آب های سطحی را در ماه های پرباران یا در 
هنگام طغیان رودخانه، به دریاچه پشت سد می رساند. یکی از این تونل ها که یک 

کیلومتر طول دارد، نزدیک روستای عارفی است. 

بقایای راه سنگفرش شریف آباد»
راه سنگفرش شریف آباد، بخشی از یک بزرگراه تاریخی است که در روزگار صفوی 
ســاخته و در دوره قاجار احیا و مرمت شده است. این بزرگراه، یکی از جاده های 
تاریخی نیشابور به مشهد بوده و چون از کنار روستای »شریف آباد« و رباط تاریخی 
آن )در نزدیکی شهر ملک آباد در انتهای اتوبان مشهد به باغچه( می گذشته و با 
عبور از روســتای عارفی به منطقه طرق در حاشیه مشهد می رسیده، به این نام 
مشهور شده است. بخشی از آن جاده سنگفرش که هنوز باقی است، در نزدیکی 
روســتای عارفی قرار دارد. این جاده با ســنگ و ماسه، به شیوه کامالً مهندسی 
تسطیح شده و حتی کانال هایی برای انتقال آب باران هم در دو طرف جاده دارد. 

بقایای راه سنگفرش شریف آباد در فهرست آثار ملی هم ثبت شده است. 

منطقه تاریخی الخ انجیر »
بقایای یک زیستگاه وسیع موســوم به »الخ انجیر« در حاشیه شمالی روستای 
عارفی و بر دامنه کوهی صخره ای به وسعت حدود 10 هکتار قرار دارد. »الخ« در 
گویش خراسانی به سینه کش کوه گفته می شود و الخ انجیر احتماالً به خاطر وجود 
درختچه های انجیر کوهی به این نام مشــهور شده است. این زیستگاه باستانی، 
شــامل ویرانه چند بناست که عمدتاً از خشــت و سنگ ساخته شده اند. به نظر 
می رســد این مکان در روزگاران گذشته، یکی از زیستگاه های اصلی در منطقه 
تاریخی توس بوده است. به استناد سفالینه های بدست آمده از محوطه باستاني 
الخ انجیر، این منطقه از آغاز دوره اسالمی تا روزگار سلجوقیان مسکونی بوده است. 
چندین بــرج دیده بانی هم در ارتفاعات مشــرف به الخ انجیر وجــود دارد که 
بزرگ تریــن آن ها قطری حدود 10 متر دارد و به نام »برج عارف شــاه« معروف 

است. نام روستای عارفی هم احتماالً از نام همین برج گرفته شده است. 

از دست ندهید»
تََنسُگل، عنوان میوه ای است از خانواده آلوها. این میوه که به خاطر فسادپذیری 
باالیش، نمی شود آن را به دوردست ها رساند، به باور اهالی فقط در ییالقات مشهد 
به عمل می آید. تنسگل از زردآلو بزرگ تر و از هلو کوچک تر است و طعم آن در 
رســیده ترین حالت هم رگه هایی از ترشی دارد. خراسانی ها به این طعم ترش و 
شیرین، میخوش می گویند. گیاه تنسگل روی درخت آلو یا زردآلو تکثیر می شود. 
در باغ های عارفی هم درخت تنســگل وجود دارد. اگر به عارفی یا دیگر ییالقات 

اطراف مشهد سفر کردید، حتماً از این میوه خوش طعم، سراغ بگیرید. 

پوپک، پیک نامه رسان©
ایران زمین: حکایت خبر آوردن از ملک 
سبا و ملکه آن و بردن نامه سلیمان نبی 
برای بلقیــس؛ این قدیمی ترین روایتی 
اســت که درباره پرنده ای زیبا با تاجی 

زیباتر بیان شده است.
»هدهد« یا شانه به سر، پرنده ای است که 
بر خالف آنچه تصور می شود تقریباً در 
طبیعت اطراف همه شهرها و روستاهای کشور زیست می کند. هدهد و شانه به سر 
دو نام اصلی اویند که اولی به صدای وی و دیگری به کاکل شانه مانند روی سرش 
اشاره دارد. پوپک نام دیگری است که از پوپ به معنای تاج پرندگان گرفته شده 

است.
زیســتگاه شانه به سر باید دو ویژگی اصلی داشته باشد؛ وجود زمین های بایر یا با 
پوشش گیاهی اندک که بتواند در آن ها به دنبال غذای اصلی اش، یعنی حشرات 
بگردد و وجود اجسام عمودی دارای شکاف مثل درخت ها، صخره ها و حتی دیوار 
که بتواند در آن النه ســازی کند. این دو ویژگی در بسیاری از زیست بوم ها دیده 
می شود، در نتیجه شانه به سرها در زیستگاه های مختلف و متفاوتی مانند مناطق 
جنگلی، علفزارها و فضاهای خالی اطراف شهرها زندگی می کنند. آن ها حتی به 
زمین های تغییریافته توسط انسان  مثل مراتع، زمین های کشاورزی و باغ ها هم 

سرک می کشند.
اندازه شانه به سر 2۵ تا 2۹ سانتیمتر است و طول بال هایش به 44 تا 4۸ سانتیمتر 
می رسد. کاکل شانه مانند این پرنده بیشتر اوقات بسته است و تنها در مواقع بروز 
خطر آن را باز می کند. در طبیعت گردی های تابستانه، دیدن این پرنده زیبا را از 

دست ندهید.

 ایران زمین/حسن احمدی فرد  لشکرآباد، روزها 
محله آرامی است؛ جایی پهلو به پهلوی کارون که 
می شود زیر ســایه نخل ها و ُکنارهایش نشست و 
برای دقایقی از آفتاب گرم اهواز خالص شد. حکایت 
شــرجی اما حکایت دیگری است؛ هوای دم کرده، 
جزئی از اهواز است؛ مثل انبوه لوله های سیاهی که 
در بیابان های داغ جنوب بــه هر طرفی دویده اند. 
شرجی اما از یک جا می آید؛ از تن نحیف کارون که 
حاال زیر آفتاب داغ تابستان، نحیف تر هم شده است. 

از لشکرآباد تا کارون راهی نیست. 
پل پنجم، بعد از ورزشگاه؛ این آدرس سر راست یک 
محله است. از پل پنجم که رد شوی، درست پس 
از ورزشــگاه، محله ای عرب نشین پیش رویت قرار 
می گیرد که اسمش همین سال ها سر زبان ها افتاده 
است. از »میدان دانشگاه« تا »پارک لشکرآباد« یک 
خیابان نه چندان پت و پهن است که همه شهرت 
این محله، مدیون آن است. خیابانی که روزها، آرام و 
بی سروصداست. شب ها اما این خیابان، حال و هوای 
دیگری دارد. شب های لشکرآباد، شب های شرجی 
و شلوغی است. شــب هایی که در آن، بوی کارون 
با بوی یک خوراکی تند و داغ می آمیزد. لشکرآباد، 

شب ها تا خود صبح بیدار است.

فالفل، یادگار قبطی ها »
می گویند نخستین بار، قبطی های مصر که خوردن 
گوشت را در روزهای روزه داریشان حرام می دانستند 
»فالفل« را ابداع کردند. فالفل، فرمول ساده ای دارد. 
گلوله های خوش طعم و تند و تیز فالفل، آمیخته ای 
است از نخود نم کشــیده و کوبیده شده به همراه 
سیر، تخم مرغ، آرد و سبزیجات و البته ادویه. این، 
همه موادی است که فالفل را می سازند. حاال اما این 
غذای ارزان قیمت خوش طعم، بیشتر از آنکه در مصر 
و لبنان و ســوریه و عراق مشتری داشته باشد، در 

ایران محبوب شده است. 
هیچ کــس درســت نمی داند فالفل از کی شــد 
خوراکی محبوب جنوبی هــا؛ اما از اهواز و آبادان تا 
بوشهر و بندر گناوه، از هر کس سراغ یک خوراکی 
محبــوب و ارزان را بگیری، فقط و فقط نام فالفل 
را می شــنوی. غذایی با ریشــه مصری، آمیخته با 

ادویه های تند هندی ، پا گرفته در جنوب ایران.

بوی فالفل، بوی کارون»
شب ها در لشکرآباد، بوی فالفل و کارون می پیچد 
به هم و می رود تا عمق ریه هایت! دو طرف خیابان، 
فالفل فروش های جوان بساط کرده اند و نشسته اند 
پشــت دکه هایشان. در راســته فالفل فروشی های 
اهواز، هیچ مغازه و رســتورانی وجود ندارد. هر چه 
هست، ردیف میزهایی است که پر شده از ظرف های 
نان و خیار شــور و کلم و کاهــو و تابه های بزرگ 
روغن جوشــان. فالفلی ها، خیارشور، گوجه، کلم، 
انواع ترشــی و هرآنچه را می شود کنار گلوله های 
فالفل درون ســاندویچ جــا داد، یکی یکی از خانه 
بیــرون می آورند و می چیننــد روی میز. بعد هم 
آبی می پاشــند جلو دکه و منتظر می شوند تا خدا 
روزی شان را برساند. مشتری ها که برسند آن ها فقط 

گلوله های فالفل را می اندازند داخل روغن جوشان 
و چند دقیقه بعد آن ها را باال می کشند. باقی کارها 
با خود مشتری هاست. »نان بردار، کاهو و کلم بریز، 
خیار شور بچین و همراه فالفل، گاز بزن«؛ این قانون 
متداول لشکرآباد است.فالفل فروش های لشکرآباد، 
هم مشــتری  های ثابت دارند و هم مشــتری های 

گذری. لشــکرآباد هم پاتوق اهوازی هاســت و هم 
پاتوق آن هایی که به این شهر سفر می کنند.

اهواز بروی و فالفل لشــکرآباد را نخوری، ســفرت 
کامل نمی شــود. فالفلی های لشــکرآباد هر کدام 
فهرستی از آدم های مشهور را حفظ هستند که یک 
وقتی سری به اینجا زده اند و هر کدام به چند تایی 

ساندویچ فالفل میهمان شده اند و عکسی انداخته اند 
که حاال بعضی هایش به دیوارهاست.

فالفل، سنبوسه، بامیه»
درست است که لشــکرآباد را به نام فالفلی هایش 
می شناسند، اما بی انصافی اســت از خوراکی های 

دیگری که در این راسته طبخ می شوند یادی نکنیم؛ 
از سنبوسه بگیرید که سال های سال، رقیب جدی 
فالفل بوده و هست تا بامیه های عربی که نمی دانم 

چطور می شود آن ها را کنار فالفل خورد.
راسته فالفل فروشی های لشکرآباد حاال مدت هاست 
شلوغ تر از همیشه است و مسافرها به محض ورود 
به اهواز سراغ این محل را می گیرند، راسته ای که تا 
همین چند سال پیش کسی جرئت نمی کرد تنها 
پا به آنجا بگــذارد و کالهت هم اگر آنجا می افتاد، 
از خیرش می گذشــتی؛ حاال همین محله شــده 
جاذبه گردشــگری اهواز و شهرتش دارد به شهرت 
کارون، نزدیک می شود.لشکرآباد، راسته شکم چرانی 
ارزان قیمت اســت. فالفل با همه مخلفات 2 هزار 
تومان، سنبوســه و بامیه هر کدام هــزار تومان. از 
تماشــای کارون )و شکوه از دســت رفته اش( که 
فارغ شدی، می توانی گشتی بزنی و در لشکرآباد و 
شلوغی دوست داشتنی اش، فالفلی نوش جان کنی. 
آخر سر هم سی دی »باشــو غریبه کوچک« را از 
مردی بخری که قرار بود برای خودش کسی بشود 
در دنیای بی رحم ســینما؛ حاال اما خسته از باال و 
پایین های روزگار، در راســته لشکرآباد بساط دارد. 
درد دل های »عدنان عفراویان« شنیدنی است، کنار 

طعم تند فالفل و بوی کارون.

ایران زمینایران زمین
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خاطرات خاک گرفته مردم کویر
 ایران زمین/ حسین رسول زاده لت های چوبی 
و قفل های زنگار گرفته در بازار نایین، خاک مرگ 
پاشانده اند. دکان ها تعطیل است و کسبه رفته اند تا 
جای دیگری کاسبی کنند. تنها ستون های روشن 
آفتاب اســت که همچنان مثل روزهای پررونق 
بــازار، از نورگیرهای ســقف می تابند روی کف 
آجرفرش بازار. سال ها می شود که بازار نایین دیگر 
 آن رونق سابق را ندارد. بازاری که ۸00 سال، همه

فراز و فرودهای تاریــخ را تاب آورده، حاال حتی 
پس از احیا و مرمت، باز هم خسته و خاک خورده 
به حال خودش رها شــده تا غبار فراموشی، آرام 
آرام بنشــیند روی خاطره های دیر و دور مردم 

کویر. 

سرنوشت تاریخی ترین بازار ایران»
بازار ناییــن، تاریخی ترین بازار ایران اســت 
و همــه ویژگی هــای یک بازار را در ســنت 
شهرســازی ایرانی، در خود حفظ کرده است. 
در گذشته شــهرهای ایران، بازار همیشه در 
مرکــز همه رفت و آمدهای شــهری اســت. 
همه کوچه پســکوچه های شهر، به بازار ختم 
می شود و چارسوق، همان جایی است در بازار 
که محل تقاطع محورهای اصلی شــهر است. 
مسجدها و مدرســه های بزرگ، دری به بازار 
دارند و حمام ها و حســینیه ها هم همین جا 
هستند. همه مردم شهر، به حکم هنر معماری 
ایرانــی، در همه رفت وآمدهای خــود از بازار 
می گذرند و بر رونق آن می افزایند و بازار نایین 

همه این ویژگی ها را در خود دارد. افســوس 
که روزگار سپری شده مردم سالخورده، همه 
این شکوه را از این بازار تاریخی گرفته است. 
توسعه شــهر جدید نایین، در محور دیگری 
اتفاق افتاده اســت و اهالی نایین، خاطره های 
پدرها و پدربزرگ هایشــان را پشــت درهای 
کلون شــده بازار جا گذاشــته اند و رفته اند تا 
آینده شــان را جای دیگری بسازند. تنها چند 
پیرمرد باقی مانده اند که هنوز هم هر روز صبح 
می آیند، بســم اهلل می گویند، کلید را در قفل 
می چرخاننــد، درها را بــاز می کنند، لت های 
چوبــی را از روی پنجره هــا برمی دارند، روی 
سنگفرش آب می پاشند و جارو می کشند. آن 
وقت ذره ها چرخ زنان، از ســتون های نور باال 
می روند تا خود را به خلوتگه خورشید برسانند.

از دروازه چل دخترون تا مسجد خواجه»
یکی از دروازه های ورودی شهر)چل دخترون( به 
همین بازار باز می شود. بازار از این دروازه شروع 
و در یک مسیر خطی به »مسجد خواجه« ختم 
می شــود. 170 دربند مغازه بازار، در دو طرف 
همین مســیر 340 متری قــرار دارد. بازار، دو 
کاروانسرا هم دارد که در قدیم کاروان هایی که 
از راه های دور و نزدیک به نایین می رسیده اند، 
آنجا اتراق می کرده اند. شهر نایین در قدیم محل 
تقاطع محورهای مختلفی بوده که شــهرهای 
عمده آن روزگار را به هم وصل می کرده است. 

بازار نایین کاماًل ســر پوشــیده است. سقف 

بازار، گنبدی اســت و باالی هر گنبد، نورگیر 
دایره ای شــکلی وجود دارد که نــور بازار را 
تأمین می کند. ردیف نورگیرها در داالن دور 
و دراز آن، یکی از زیباترین جلوه هایی اســت 
که هر روز می شود در بازار نایین دید. ورودی 
مغازه ها، طاقی شکل اســت و اندازه شان در 
جاهای مختلف، متفاوت اســت. در سال های 
رونــق، بــازار نایین پــر بــود از مغازه های 
مســگری، قالی فروشــی، بــزازی، عطاری و 
این  از  بخش هایــی  عالفی)علوفه فروشــی(. 
بازار تاریخی در ســال های اخیر توسط اداره 
میراث فرهنگی نایین مرمت شــده و شماری 
از هنرمندان صنایع دستی به بازار برگشته اند 
تا شاید بتوانند رونق را دوباره به این مجموعه  
تاریخــی برگردانند اما بیشــتر آن همچنان 
متروکه است و تا آبادی و رونق، راه زیاد دارد؛ 
راهی که اشتیاق گردشگران و حضور آن ها در 

این بازار، می تواند کوتاه ترش کند. 

نگین آجری کویر؛ ساده و زیبا  »
نمی شود از بازار نایین گفت و مسجد جامع این 
شهر را از قلم انداخت. مسجد جامع نایین بیش 
از هزار ســال پیش در روزگار آل بویه بنا شده 
اســت. این مســجد از معدود مساجدی است 
که در فراز و فــرود تاریخ، کمتر دچار تغییر و 
تحوالت شــده و توانسته شکل اولیه خود را از 
گزند حوادث حفظ کند. مســجد جامع نایین 
در دل کویر جای گرفته، پس طبیعی است که 

بیشترین مصالح آن، خشت و آجر باشد.
آنچه بیننده را در اولین برخورد با این مســجد 
به وجد می آورد؛ اوج هنر آجرکاری اســت که 
معماری این بنا را در پوســته ای از خاک رس 
قرار داده. نمای معماری این مســجد پوشیده 
شده از آجر و جرز های آن ساده و زیبا با خطوط 
اسلیمی ظریف تزئین شده است. تمام ورودی ها، 
سقف دهانه ها و محراب مسجد نایین از لحاظ 
معماری ارزش بســیاری دارنــد و در نوع خود 

کم نظیر هستند. بخشی از شکوه و جالل مسجد 
جامع نایین در گچ بری زیبا و بی نظیر آن نهفته 
است. در مسجد جامع نایین دو نوع کتیبه وجود 
دارد؛ بخشــی از آن ها گچ بری است و بخشی با 

رنگ روی گچ ترسیم شده است.
مسجد نایین در اوج سادگی بسیار زیباست. 
شکل ظاهری مسجد، مربع شکل دارای یک 
حیاط مرکزی نســبتاً کوچک اســت که در 
اطراف آن ایوان و شبســتان ها با ستون های 
کوتــاه و طاق های هاللی قرار گرفته اســت. 
محــراب این مســجد که یکــی از زیباترین 
نمونه های محراب مساجد ایرانی بوده در ضلع 
جنوبی آن واقع و با گچ بری بســیار نفیســی 
تزئین شده اســت. در کنار این محراب منبر 
چوبی منبت کاری شده قرار گرفته که تاریخی 

700 ساله دارد. 
این مســجد دارای یک منــاره 2۸ متری هم 

هست.

تاریخگردی

نگاهی به مسجد جامع و بازار تاریخی نایین

راسته فالفلی های مشهد هم دست عرب زبان های جنوب است

شب های َدلّه و فالفل
خیلی ها نمی دانند اما مشهد هم راسته فالفلی ها دارد. راسته فالفلی های 
مشهد هم جایی است که عرب ها در آن زندگی می کنند. آنجا فقط هوای 
کارون را کم دارد؛ واال شب های »شهرک عرب ها«ی مشهد هم مو نمی زند 
با شب های آبادان و اهواز و خرمشهر؛ چیزی در هوای شهرک هست که 
انگار درســت از خود خوزستان آمده است؛ از البه الی نخل ها و شرجی؛ 
از کنار لوله های نفت و بوی پاالیشــگاه ها؛ از »شــادگان«، از »ُرَمیله«، از 
»دارُخِیّن«.شــاید برای همین اســت که فالفل های شــهرک هم طعم 
فالفل هــای جنوب را دارد؛ با همان ادویه هــای تند؛ با همان بوی روغن 
جوشــان. آدم های شهرک، شب  که می شود تازه کرکره مغازه شان را باال 
می دهند. ظرف های بلوری پر از کاهو و کلم و خیارشور را می چینند جلو 
پیشخوان؛ بعد کبریت می کشند به شعله گازی که قرار است فالفل ها را 
در روغن داغ، سرخ کند. بعد هم پا می اندازند روی پا تا مشتری ها برسند. 

جنگ هم نتوانست آن ها را عوض کند؛ آن ها هنوز هم همان جنوبی های 
خونگرم هستند. شب های شــهرک، شب های لهجه عربی و قهوه عربی 

است؛ شب های »َدلّه« و فالفل.
فالفلی های شهرک، همه شــان ته لهجه عربی دارند و ته لهجه عربی در 
شهرک عرب های مشهد، عادی است؛ جایی که بیش از ۹ هزار عرب زبان 
در آن زندگی می کنند. آن ها خوزســتانی هایی هستند که آتش جنگ، 
سال ها پیش، خانه و کاشــانه و زار و زندگی شان را سوزانده. مشهدی ها 
خودشان را راحت کرده اند و می گویند »شهرک عرب ها«؛ جایی که هنوز 
ســنگینی آوار و گرد و غبار جنگ را می شود دید. در شهرک عرب های 

مشهد، جنگ هنوز ادامه دارد...
اگر هوس فالفل و لهجه عربی دارید، می توانید ســری به شهرک شهید 

بهشتی مشهد بزنید.

خیابان شلوغ اهواز تا صبح مشتری داردخیابان شلوغ اهواز تا صبح مشتری دارد

بوی فالفل بوی فالفل 
و کارون و کارون 
در شب های در شب های 
لشکرآبادلشکرآباد
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 انس طالب با قرآن و نهج البالغه  مفتاح: آیت اهلل علیرضا اعرافی با بیان اینکه باید نسبت به نهج البالغه اقبال مضاعف داشته باشیم، گفت: نهج البالغه کتابی است که در باب آن گفته شده اخوالقرآن و کالمی 
است که اگرچه فروتر از قرآن ولی فراتر از هر کالم بشری است. او افزود: این سخن، سخن برتری است که باید در سبد اخالقی و معنوی حوزویان جایگاه نخست بعد از قرآن را داشته باشد و بزرگان ما توصیه 

کرده اند که آن را کنار خود داشته و با نهج البالغه زیست و زندگی کنید، بنابراین نباید شبانه روزی بگذرد، مگر آنکه طالب با قرآن و نهج البالغه انس بورزند و دمخور باشند.

©
j اوضاع سیاسی دوران امامت امام باقر

ائمه معصومین)ع( پیشوایان راستین و حجت های خدا در زمین هستند و هر کدام 
از آن بزرگواران در زمان خود، براساس شرایط و اوضاع و امکانات و مصلحت اسالم 
و مسلمین و امر خداوند، کاری را که به صالح اسالم و حفظ آن باشد، انجام دادند 
و اثر همه آن ها این بود که دین اسالم و زحمات چندین ساله پیامبر اکرم)ص( 

حفظ شد و در آینده نیز حفظ خواهد شد.
پنجمین امام ما شــیعیان اثنی عشری، حضرت امام محمد باقر)ع( از سوی جد 
بزرگوارش پیامبر اعظم)ص( به باقر العلوم یعنی شکافنده علوم و دانش ها ملقب 
شد. دوران زندگانی آن حضرت با فراز و نشیب خاص و زیادی روبه رو بود که در 
این فرصت کوتاه به اوضاع اجتماعی، سیاسی دوران آن حضرت اشاره می کنیم. 
آن بزرگوار در سال ۱۱۴ هجری به دستور حاکم فاسد و ستمکار اموی هشام بن 

عبدالملک در مدینه به شهادت رسیدند و در قبرستان بقیع مدفون شدند.

عظمتامامباقرj دشمنانرابهکرنشوادارمیکرد»
اوضاع سیاسی در دوران حضرت امام محمد باقر)ع( بهتر از آنچه که در زمان 
آبا و اجداد طاهرین اش و شــیعیان آن ها پیش آمد، نبود. برخی از مســائل 
دوران امامت آن حضرت، مقارن با حکومت ظالمانه هشام بن عبدالملک اموی 
بود. او مانند دیگر خلفای اموی به شــدت بــه مقام و منزلت حضرت باقر)ع( 
در بین مســلمانان رشک برده، در راه تصرف حکومت و کنار زدن امام)ع(، از 
هیــچ جنایتی خودداری نمی کرد. عظمت علمی و معنوی امام باقر)ع(، چنان 
گیــرا و جــذاب بود که حتی خلفای اموی و دشــمنان را به کرنش و تعظیم 
می داشــت. البته به غیر از عراق، در مکه و مدینه نیز شیعیان اندکی وجود  وا
داشــتند که تعداد آن ها نسبت به شیعیان عراق کمتر بود و در میان اصحاب 
و یاران حضرت تعداد ۴۹۷ نفر از آن ها در رجال طوسی نام برده شده اند که 
رابطه شــان با امام)ع( قوی بوده و در کتاب های اهل ســنت، اشخاص بسیار 
زیادی نام برده می شوند که از حضرت حدیث نقل کرده اند، ولی جزو اصحاب 

ایشان به حساب نمی آیند.
تعداد شیعیان اگر چه زیاد بود، ولی به منظور جنبش و قیام عمومی که بتوان 
به پیروزی رسید و بر اساس اسالم و مسلمین ضربه ای وارد نشود، نمی شد به 
آنان اکتفا کرد و اوضاع سیاســی و مصلحت اسالم هم که تشخیص آن با امام 

معصوم و حجت خدا در روی زمین است، اجازه چنین حرکتی را نمی داد.
از میان اصحاب خاص ایشــان چند نفر بیش از دیگران شهرت دارند و مقدار 
زیادی از احادیث شــیعه در جوامع حدیث از طریق آن ها نقل شده است که 
می توان از زراره بن اعین ، بُرید بن معاویه، ابان بن تغلب، ابو بصیر، هشام بن 
سالم، محّمد بن مسلم، ُکمیت اســدی، جابر بن یزید نام برد و بعضی از این 
افراد تا زمان امام صادق)ع( نیز زنده بودند و از آن حضرت نیز احادیث زیادی 
روایــت کرده اند و وظایف مهمی را در عصر امام صادق)ع( انجام داده اند. مثاًل 
محمد بن مســلم می گوید: از امام باقر)ع( 30 هزار حدیث و از امام صادق)ع( 

۱6 هزار حدیث پرسیدم و جواب آن ها را برای من فرمودند.
امام صادق)ع( فرمودند: »احادیث پدرم را کســی جز زراره و ابو بصیر مرادی و 
محمد بن مسلم و برید حفظ نکردند، این ها حافظان دین هستند و در دنیا و 

آخرت به سوی ما سبقت گرفته  اند«.
دوران امامت آن حضرت مصادف با ادامه فشــارهای خلفای ستمگر بنی امیه 
مانند ولید بن عبدالملک، سلیمان بن عبدالملک، عمر بن عبدالعزیز، یزید بن 
عبدالملک و هشام بن عبدالملک بود که تاریخ، برخورد جنایت کارانه آن ها را 
با اهل بیت پیامبر)ص( و شــیعیان ضبط نموده است. در آن دوران، عراق به 
عنوان مرکز اصلی شــیعیان بود و همین مسئله سبب وحشت دستگاه اموی 
شــده بود و بنابراین حاکمان اموی ســعی می کردند از نزدیک شــدن مردم 
عــراق به حضرت باقر)ع( جلوگیری کنند. بــه گمان آن ها، چون مردم عراق 
شــیفته محمد بن علی)ع( بودند و او را امام می دانستند، از تماس های مردم 
ممانعت می کردند. ولی در مراحل مختلف از جمله مراســم حج و غیره، مردم 
مســلمان و به خصوص شیعیان عراق با حضرت باقر)ع( تماس برقرار نموده و 
دســتور می گرفتند و یا سؤال ها و شــبهات فقهی و غیره را با ایشان در میان 

می گذاشتند و پاسخ و راهنمایی می شنیدند.

 معــارف/ مریم احمدی شــیروان  
حج عبادتی اجتماعی است و همگان موظفند 
در یک زمان مشــخص و در یک مکان معین 
گرد هم آیند و به صورت جمعی یک عبادت 
جمعی را بجای آورند و به ذکر خدا مشــغول 
باشند تا منافع گوناگون الهی را کسب کنند. 
منافعی که برای همه حاضران در این اجتماع 
عبادی  یک زندگی حیات بخش را رقم خواهد 
زد،  آن گونه که خداوند می فرماید: »لَِیْشَهُدوا 
َمنافَِع لَُهْم«. آرامش و سکون از برکات یک حج 
واقعی است.  آن ســان که امام باقر)ع(  بر این 
نکته اشاره دارد و حج را آرامش بخش دل ها 
می شمارد و می فرماید: »الَحجُّ تَسکیُن الُقلوِب«. 
اما این آرامش و سکون چگونه ایجاد می شود و 

چه ارتباطی میان حج و آرامش است؟
برای پاســخ به این پرسش و دانستن ابعاد 
دیگــر این فریضه در کالم باقرالعلوم)ع(، با 
پورامینی،  محمدباقر  دکتر  حجت االسالم 
عضو هیئت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی به گفت وگو پرداختیم که 

در ادامه می خوانید.

امامباقرjپیوندامتباوالیت»
رادرحجتبیینکردند

حجت االسالم پورامینی در ابتدا با بیان اینکه 
اگر به حکمت حج درنگ بیشتری شود،  این 
ارتباط مبرهن خواهد شد، بیان می کند: یکی 
از جلوه هــا و برکات حج،  تقویت دین الهی و 
قوت یافتن آیین جهان شمول اسالم است.  
در یــک حج واقعی و محمدی که تبلوری از 
شکوه و عظمت دینی اســت،  این احساس 
غرور و عزت برای همه پیروان مسلمان ایجاد 

می شود.
او اضافه می کند: دین الهی بی محوریت رهبر 
و پیشوای الهی بی معناست و این جایگاه در 
برپایی حج تبلور عینی دارد.  آیه 2۷ سوره حج 
بر انجام مراسم حج با محوریت رهبر جامعه 
اسالمی تأکید دارد. در این آیه آمده است: آنکه 
مردم پیاده و سواره بر ابراهیم نبی)ع( به عنوان 
رهبر الهی وارد شوند،  به زیارت او بشتابند و 
بــا محوریت او یک عبادت جمعی را در جوار 

بیت اهلل انجام دهند. فعل این جمله بر استمرار 
این حرکت جمعی و شرفیابی همه مسلمانان 

در محضر حجت خدا را گواهی می دهد.
این پژوهشــگر دینی تأکید می کند: یکی از 
اقدام های امام باقــر)ع( برای بازتعریف حج 
واقعی، تبیین پیوند امت با والیت در موسم 
حج است.  ایشان می فرمایند: همانا به مردم 
از جانب خدا دســتور داده شده که بیایند و 
این سنگ ها )کعبه( را طواف کنند، سپس به 
مــا رجوع کنند و وفاداری خود را به ما اعالم 
کنند. این نکته مهم در مقاطع مختلف بیان 
می شــد و امام)ع( در موسم حج با صراحت 
تمام بر ضرورت بازگشــت امت اسالمی بر 
محور امامت تأکید می ورزیدند. بدیهی است 
که حاکمیت جــور از این نوع موضع گیری 
بر می آشــفت و لیکن مشی سیاسی امام بر 

روشنگری و هدایت مردم استوار بود.

حجبهترینکانوننشرپیاماسالم»
بهاقصینقاطعالماست

عضو هیئــت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشه اســالمی یادآور می شود: به گزارش 
طبری امامــی در دالئل االمامه پس از پایان 
یکی از موسم های حج،  هشام بن عبدالملک، 
امام باقر)ع(  را به دمشق احضار کرد و حضرت 
نیز امام صادق)ع(  را همراه خود ساخت و امام 
از فرصت حضور در پایتخت دولت اموی نیز 
بهره جست. امام)ع( در حضور حاکم سفاک 
اموی، رجال سیاسی و نخبگان فرهنگی را به 

چالش کشــاند و آنان را در کج راهه ای که 
برگزیده اند عتاب نمود و فرمود: به وســیله 
ما بود که خداوند گذشتگان شما را هدایت 
کرد و به دســت ما نیــز خواهد بود که ُمهر 
پایان به کار شما می زند. مهم ترین نکته در 
فرمایش امام)ع(،  نوید آینده دلخواه آزادگان و 
خدامحوران بود که چندان دور هم نیســت. 
امام)ع( توجه همگان را به آینده روشن اسالم 
رهنمون ساخت که اگر شما را امروز دولتی 
مستعجل اســت، ما را در آتیه دولتی پاینده 
خواهد بود و پس از حاکمیت ما، کســی را 
حاکمیتی نیســت. او در ادامه بیان می کند: 
موســم حج از بهترین کانون های نشر پیام 
حقیقی اسالم به اقصی نقاط عالم اسالم است 
و زمانی که این موســم عبادی با والیت گره 
می خورد،  بدیهی است باید با عمق بیشتری 
برپا شــود.  توصیه امام باقر)ع( به امام جعفر 
صادق)ع(  را در این راســتا باید تحلیل کرد. 
 ایشان به فرزندشــان توصیه فرمودند که او 
بخشی از دارایی حضرت را در طول ۱0 سال، 
صرف عزاداری و گریستن بر او نماید. مکان 
عــزاداری نیز صحرای مناســت و زمان آن، 
موســم حج. این انتخاب بسیار دقیق است؛ 
زیرا حجاج از روز دهم تا دوازدهم ذی الحجه 
موظف به حضور در صحرای منا هســتند و 
چنین مجلسی و حضور در آن در جهت گیری 
حجاج مؤثر است، به خصوص آنکه آنان حامل 
پیام ها و دستاوردهای سفر حج به شهرهای 

خود هستند.

امامباقرjبنیانهایفکریتشیع»
راتثبیتکردند

او خاطرنشــان می  کند: زمانی کــه دوران 
۱۹ ســاله امامت امام باقــر)ع( را به نظاره 
می نشینیم،  ترسیم خط صحیحی از اسالم 
و تکیه بر تثبیــت بنیان های فکری مذهب 
تشیع کامالً عیان است و این تالش در دوران 
حج برجستگی خاص داشت. امام باقر)ع(  با 
صراحت بیشتری بر عینیت بخشی مکتب 

اهــل بیت)ع(  اصرار داشــت. 
حرکت امام آغازی بود که امام 
صادق)ع(  آن را به ســرانجام 
باقر)ع(  در حجاز،  امام  رساند. 
عراق و شام یگانه راه دسترسی 
به علوم اصیل اسالمی را اهل 
بیت)ع(  می شمردند،  این تأکید 

در حج نمود بیشتری داشت.
عنوان می کند:  پژوهشگر  این 
امام محمد باقر)ع(  به ســلمه 
بن کهیل و حکــم بن عیینه 
می  فرمــود اگــر به شــرق یا 
غرب عالم بروید، دانش دینی 
صحیحی نمی یابید، مگر آنچه 
از نزد ما اهل بیــت)ع( بیرون 
می  آید. درباره حسن بصری که 
یکی از ناموران و نخبگان عراق 

به شمار می رفت،  امام باقر)ع(  سخن زیبایی 
بیان کرد و فرمود:  »حســن بصری هر کجا 
می  خواهد برود، به خدا قســم جز در نزد ما 

علمی پیدا نمی  شود«.
حجت االســالم پورامینی در پایــان تأکید 
می کند: پذیــرش محوریت عتــرت)ع(  به 
عنوان یگانه محور تفســیر و تبیین و اجرای 
دین اســالم را می تــوان تقویت شــیعه و 
عینیت بخشــی به مذهبی دانست که ریشه 
در عهد رسول اهلل)ص(  داشت و آنکه امامان 
شیعه تنها راه نجات و یگانه عامل هدایت امت 
خواهند بــود. حضرت می فرمودند: فرزندان 
رســول خدا درهای علوم الهی و راه رسیدن 
به رضای او و دعوت کنندگان به بهشــت و 

سوق دهندگان مردم به آنجا هستند.

در گفت وگو با حجت االسالم پورامینی بررسی شد

امامباقرj وتبیینپیوندامتباوالیت

یکی از اقدام های 
امام باقرj برای 

بازتعریف حج 
واقعی، تبیین 

پیوند امت با والیت 
در موسم حج است

بــــــرش

© j امام محمدباقر 
شکافنده دانش ها

معارف: امام محمدباقــر)ع( در اول ماه 
رجب سال ۵۷ هجری قمری در مدینه به 
دنیا آمد و در سال ۹۵ هجری قمری بعد 
از شهادت پدر بزرگوارشان امام سجاد)ع( 
به امامت رسید و تا زمان شهادت و حدود 
۱۹ سال، پیشــوایی و رهبری شیعیان را 
برعهده داشت. در مناقب ابن شهرآشوب 
نوشته شده اســت که برای هیچ یک از 
فرزندان حسن و حسین)ع( این اندازه از 
علوم، از قبیل تفســیر کالم، فتوا، احکام، 
حالل و حرام فراهم نشــد که برای امام 

باقر)ع( فراهم شد.
احادیث مهمی از زبان این امام نقل شده 
اســت. حدیث چگونگی بجا آوردن حج 
پیامبر اکرم)ص( را که بعدها دســتمایه 
همه فقیهان شــیعه و اهل سنت شد تا 
شکل یک حج اسالمی را معین کنند را 

امام باقر)ع( نقل کرد و تعلیم داد.
واژه »باقر« به معنای شکافنده است. امام 
پنجم محمد بن علــی)ع( را از آنجا که 
شکافنده علوم بود، باقر العلوم می گویند. 
امام محمد باقر)ع( همــراه پدرش امام 
سجاد)ع( در روز عاشورا حضور داشت و 
آن زمان این امام بزرگوار چهارساله بودند 
که شاهد وقایع مصیبت بار و اندوهناک 
روز عاشورا بود. در تاریخ یعقوبی در این 
باره آمده اســت که امــام محمدباقر)ع( 
فرمود »من چهار ســاله بــودم که جدم 
حســین بن علی)ع( شــهید شــد. من 
شــهادت وی و آنچه را بر ما گذشت به 

یاد دارم«.
از آن حضرت روایات بســیاری در زمینه 
عقاید و توحید، سنت نبوی، تفسیرقرآن، 
فقه، اخالق و آداب نقل شــده است. در 
دوره امامت او گام های بزرگی در تدوین 
دیدگاه های شیعه در رشته های گوناگون 
علمی برداشته شــده است، بزرگان اهل 
ســنت نیز بارها به احاطه علمی و دینی 

امام باقر)ع( گواهی داده اند.
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یادداشت شفاهی

 حجت االسالم عباس جعفری فراهانی، کارشناس مذهبی

آگهی اصالحی
پیرو آگهی ابالغ اجرائیه مربوطه به کالس��ه 9607332 منتش��ره در مورخ 29 خرداد 1398 در ش��ماره 8992 با 
شماره آگهی آ-9803546  م.الف263 روزنامه قدس در سطر نهم پالک ثبتی شصت و یک هزار و هشتصد و چهل 
و یک فرعی از چهارده هزار و دویس��ت و بیس��ت و هش��ت فرعی از ده هزار و هفتصد و بیست و سه فرعی از یازده 
هزار و ششصد و شصت و شش فرعی از یکصد و هفتاد و پنج اصلی بخش ده مشهد صحیح می باشد.آ-9904119   

م.الف101
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

مدیر اجرا شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- احمد افشون پورسربندی

آگهی ابالغ مزایده آیین نامه اجرا کالسه 9809188
درخص��وص پرون��ده اجرایی کالس��ه 9809188 1-خانم زه��را یزد زاد فرزند مهران بشناس��نامه و ش��ماره ملی 
0928112802 به قیومیت امیررضا یزد زاد فرزند مهران به ش��ماره ملی 0921362374 2-امیررضا یزد زاد فرزند 
مهران به شماره ملی و شناسنامه 0921362374 3-نرجس ظبیانی فرزند یحیی بشماره شناسنامه 21371 و شماره 
ملی 2591064806 )وراث مرحوم مهران یزد زاد( ابالغ می شود پیرو اجرائیه صادره کالسه فوق الذکر مزایده اموال 
منقول در مورخه 99/5/7 در محل ش��عبه دوم اداره اجرای اس��ناد رس��می واقع در خ امام خمینی 28 اداره اجرای 
اس��ناد رسمی مشهد برگزار می گردد در صورت تمایل می توانید در جلسه مزایده سه شنبه 99/5/7 شرکت نمایید. 

آ-9904121    م.الف102
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی
بدین وسیله به آقای – حسین عسکری پورصمدی نام پدر: میرزا محل صدر: مشهد تاریخ تولد: 1345/6/17 شماره 
ملی: 0934493243 ابالغ می شود پالک ثبتی 129- اصلی بخش 10 مشهد متعلق به شما در قبال طلب بستانکار 
بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آیین نامه اجرای مراتب بشما اخطار می شود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف 

شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. آ-9904122   م.الف104

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101 پرونده شماره: 139804006092002727/1
بدینوسیله به وراث مرحوم محمدرضا وظیفه خواه جشن آبادی به شماره شناسنامه 1005 فرزند رستم علی شامل 
خانم معصومه وظیفه خواه جش��ن آبادی نام پدر: محمدرضا تاریخ تولد: 1356/3/1 ش��ماره ملی: 0930804848 

شماره شناسنامه: 83214
-وجیهه وظیفه خواه جش��ن آبادی نام پدر: محمدرضا تاریخ تولد: 1365/8/4 ش��ماره ملی: 0944688292 شماره 

شناسنامه: 7094
-جعفر وظیفه خواه جشن آبادی نام پدر: محمدرضا تاریخ تولد: 1360/8/8 شماره ملی: 0939894424

 شماره شناسنامه: 3516
-فاطمه وظیفه خواه جشن آبادی نام پدر: محمدرضا تاریخ تولد: 1372/8/20 شماره ملی: 0922578311 

شماره شناسنامه: 0922578311
-صادق وظیفه خواه جشن آبادی نام پدر: محمدرضا تاریخ تولد: 1362/10/24 شماره ملی: 0941644340 

شماره شناسنامه: 5849
-صفیه مسعودی جشن آبادی نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1333/4/2 شماره ملی: 0779691636 

شماره شناسنامه:13
-علیرضا وظیفه خواه جش��ن آبادی نام پدر: محمدرضا تاریخ تولد: 1357/7/1 ش��ماره ملی: 0930804856 شماره 
شناس��نامه: 83215 )برابر با گواهی حصر وراثت به شماره 6700771 مورخه 1398/3/27 شعبه 187 شورای حل 
اختالف مش��هد( اعالم می گردد پالک ثبتی 1589 اصلی بخش 4 مش��هد به موجب گزارش مورخ 99/9481/35- 
1399/4/31 کارش��ناس رس��می دادگستری به مبلغ 19/856/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ 
ارزیابی پالک مذکور معترض می باش��ید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به 
ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 9/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً 
به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دس��تمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

آ-9904123  م.الف105

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9808581
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9802839 مطروحه شعبه سوم اجرای ثبت مشهد- بتول معاون افشاری نام پدر: 
حس��ین تاریخ تولد: 1343/1/1 شماره ملی: 0932935605 شماره شناسنامه: 56625 به استناد سه فقره- شماره 
چک: 550079، تاریخ چک: 1398/4/17، و -ش��ماره چک: 550080، تاریخ چک: 1398/4/15، و- ش��ماره چک: 
550081، تاریخ چک: 1398/4/10، به مبلغ 90/000/000/000 ریال علیه- ماش��اءاله غدیرزاده نام پدر: اسماعیل 
تاریخ تولد: 1339/4/16 ش��ماره ملی: 0938544411 ش��ماره شناسنامه: 581 اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که 
اجرائیه در تاریخ 1398/4/26 ابالغ شده است پس از ابالغ اجرائیه در کالسه 9802839 حسب درخواست بستانکار 
وارده به ش��ماره 14655- 1398/10/9 شش��دانگ پالک ثبتی 102858 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد )یکصد 
و دو هزار و هش��تصد و پنجاه و هش��ت فرعی از چهار اصلی بخش نه مشهد( ملکی ماشاهلل غدیرزاده در قبال مبلغ 
90/000/000/000 ریال و نیم عشر دولتی و بازداشت گردیده است که حدود و مشخصات پالک ثبتی موصوف بنا 

بر گزارش دفتر امالک برابر نامه شماره 139985606004004425 به شرح ذیل می باشد:
شماالً: به طول 10 متر به قطعه 41

جنوباً: به طول 10 متر به خیابان 10 متری
شرقاً: به طول 25 متر به قطعه 32
غرباً: به طول 25 متر به قطعه 34

میزان سهم االرث مدیون از پالک فوق به میزان: دو دانگ از پالک فوق الذکر
مشخصات ظاهری برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری به این شرح است:

موضوع تعیین ارزش پالک ثبتی 1- فرعی 102858 از پالک اصلی 4 در بخش 9 مش��هد واقع در بلوار ملک آباد 
27- گویای 5- پالک آبی45- بازدید الزم بعمل آمد که سند با محل )برابر مدارک ارائه شده( تطبیق دارد و مورد 

سکونت مالک است و دیگر توضیحات الزم به شرح ذیل تقدیم حضور عالی می گردد.
A-مالحضات:

ساختمان دارای پایانکار شماره 31492/1- 21/9/66 با کاربری مسکونی تراکم کم می باشد. نوع ساختمان قدیمی 
نیمه اسکلت نمای ساختمان سنگ قدیمی، پنجره ها آلومینیوم ساده، کف موکت و سرامیک، رویه دیوارها نقاشی 
معمولی، پالن اجرائی زیرزمین انباری و در طبقات مسکونی دو اتاق خواب، سیستم گرمایش گاز و بخاری، سرمایش 

کولر آبی و دارای اشتراکات شهری می باشد.
250 m2 مساحت زمین برابر سند

367 m 2 مساحت اعیان برابر پایانکار شهرداری
B-تعیین ارزش منزل مسکونی

با امعان نظر به توضیحات فوق، قدمت س��اختمان بیش از 35 س��ال، کاربری مصوب مسکونی تراکم کم، موقعیت 
محل در شرایط مناسب، حدود اربعه، نوع مصالح مصرفی و طراحی معماری قدیمی و دیگر عوامل مؤثر، ارزش پایه 
شش��دانگ پالک مزبور جهت مزایده در حال حاضر و ش��رایط فعلی معامالت کاًل به مبلغ 8/250/000/000 تومان 

)هشت میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان( پیشنهاد می گردد. پالک موصوف دو مورد بازداشتی می باشد.
پالک ثبتی موصوف جمعاً به مبلغ 82/500/000/000 ریال )هشت میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان( ارزیابی 
گردیده و با توجه به اصل طلب بستانکار و نیم عشر دولتی و حق مزایده مقدار ششدانگ پالک ثبتی فوق از مبلغ 
82/500/000/000 ریال )هش��ت میلیارد و دویس��ت و پنجاه میلیون تومان( شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی 

واگذار می گردد.
مزایده پالک مذکور در قبال مطالبات بس��تانکار و نیم عش��ر دولتی در روز دوشنبه مورخه 1399/5/20 از ساعت 9 
الی 12 ظهر در محل ا داره اجرای اسناد رسمی مشهد واقع در خیابان امام خمینی خیابان ثبت از طریق مزایده به 
فروش می رسد. چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد شد. مزایده از مبلغ ارزیابی 
ش��ده ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. حق حراج زاید بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های 
قانونی نامعلوم از قبیل عوارض ش��هرداری و بدهی مالیاتی انتقال س��ند و غیره اعم از اینکه رقم آن ها معلوم شده یا 
نشده طبق تبصره یک ماده 121 آیین نامه اجرا بعهده محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده 

الزامی است. آ-9904125    م.الف106  تاریخ انتشار: 1399/5/7
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه مریم صارم عزیزی برابر وکالتنامه شماره 66472 مورخ 1398/11/13 دفترخانه 131 مشهد بوکالت از 
طرف آقای سیدمحمد میری باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت ششدانگ یک باب منزل به شماره پالک 6238 
فرعی از 4549 فرعی از 182 فرعی از 5 اصلی بخش9 مش��هد که متعلق به نامبرده می باش��د به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 60789 دفتر 327 صفحه 
436 بنام آقای محمد میری ثبت و س��ند به ش��ماره چاپی 767908 صادره گردیده اس��ت که دفتر امالک بیش از 

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

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.  آ-9904126  م.الف108
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی
درخص��وص پرونده اجرایی کالس��ه 139504006092000908 متعهد: دانیال صفائی تربتی فرزند غالمحس��ین 
شماره ملی 0945600550 متعهدله: محدثه کربالئی هرفته، به موجب گزارش مورخ 1399/3/7 کارشناس رسمی 
دادگس��تری، تعداد 72705 س��هم از سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده ش��اندیز به مبلغ 486/396/450 ریال 
)ارزش هر سهم 1/000ریال( ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی 
خود را ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 
3/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد 

کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ-9904127          م.الف109
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به پالک شماره 2167/3/77/594اصلی 
واقع  در بخش دو ثبت قم به)آدرس بلوار شهدای شادقلی  کوچه 23 پالک53( که بنام خانمهاصدیقه منفرد شادقلی 
فرزند حسین و قدم قلی زاده فرزند احمد )بالمناصفه( میباشد در جریان ثبت است که به علت عدم حضور مالک و 
یا نماینده قانونی حدود به عمل نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره 
ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به شماره وارده 

1399/04/25-2/5162
تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز س��ه شنبه مورخ 1399/06/25ساعت 8/30الی 12/30ظهر  در محل 
وقوع ملک انجام می گردد. بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و 
ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
بمدت یک ماه خواهد بود. و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. 
ضمناً طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می 

بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./آ-9904160
تاریخ انتشار آگهی :سه شنبه 1399/05/07  م الف: 12719

عباس پورحسنی - رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

رای اصالحی                                                  
رای شماره 139860330002006580 مربوط به پرونده کالسه 1393114430002000623 مربوط به تقاضای  
خانم معصومه وروانی فراهانی مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از پالک 1895/77 

– اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک اداره دوقم تحت بررسی است.
پس از مطالعه پرونده و مالحظه سوابق مشخص شد در رای صادره شماره فوق الذکر اشتباهاتی به شرح زیر صورت 

گرفته است: 
در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 62/70 متر مربع پالک شماره 77 فرعی 
از 1895 اصل��ی واق��ع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم تائی��د و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید . 
شماال بطول 11/70 متر دیوار به دیوار بنای احداثی پالک باقیمانده 77 فرعی از 1895 اصلی بخش دو قم  شرقا : 

بطول 5/50 متر دیوار به دیوار بنای احداثی پالک باقیمانده 78  فرعی از 1895- اصلی  بخش دو قم جنوبا : بطول 
11/10 متر دیوار به دیوار بنای احداثی پالک 392 فرعی از 1871 – اصلی بخش دو قم  غربا : بطول 5/30 متر درب 

و دیواریست به شارع 3 متری حقوق ارتفاقی ندارد.
رای اصالحی

 با توجه به مفاد گزارش کارشناس به شماره 1/13327- 1398/9/2 و با عنایت به اینکه طبق گزارش شماره فوق 
رای هیات تاکنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادره به شرح ذیل اصالح می گردد.

در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 62/40 متر مربع پالک شماره 77 فرعی از 
1895 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم تائید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید . 

شماال بطول 11/90 متر دیوار به دیوار بنای احداثی پالک باقیمانده 77 فرعی از 1895 اصلی بخش دو قم  شرقا : 
بطول 5/50 متر دیوار به دیوار بنای احداثی پالک باقیمانده 78  فرعی از 1895- اصلی  بخش دو قم 

جنوبا : در دو قسمت بطولهای 7/55 و4/40 متر دیوار به نهر متروکه 
 غربا : بطول 5/30 متر درب و دیواریست به شارع 3 متری 

حقوق ارتفاقی ندارد.
رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد.)قدس( ) م الف 2100(  آ-9904161

عباس پور حسنی   - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 

رونوشت اگهی انحصار وراثت
اقای عبدالغنی ناروئی فرزند علی به شماره ملی 3590847050به شرح دادخواست کالسه پرونده شماره 23/1/99 
در این ش��ورا درخواس��ت گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده اس��ت که ش��ادروان علی ناروئی فرزند 
مراد به ش��ماره ملی 3590883448 در تاریخ 1397/8/1 در زادگاهش بزمان بعلت بیماریهای عروقی فوت نموده 
اس��ت و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-متقاضی بامش��خصات فوق پسر متوفی 2- مریم ناروئی به شماره ملی 
3590823046 همس��ر متوفی 3- نسرین ناروئی به شماره ملی 3590888083 دختر متوفی 4- طیبه ناروئی به 
ش��ماره ملی 3590847069 دخترمتوفی 5- صابره ناروئی به شماره ملی 3591775193 دختر متوفی  6 – ساره 
ناروئی به ش��ماره ملی3590886545 دختر متوفی 7- محمد ناروئی به ش��ماره ملی3580287338 پسر متوفی 
8- اسلم ناروئی به شماره ملی 6820008647 پسر متوفی 9- فاطمه ناروئی به شماره ملی 3580469568 دختر 
متوف��ی 10- فائزه ناروئی به ش��ماره ملی 6820021534 دختر متوفی 11- امیر حس��ین ناروئی به ش��ماره ملی 

6820053754 پسر متوفی 
اینک بااتمام تشریفات قانونی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اوست از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه )30روز(به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد . آ-9904162
رئیس شورای حل اختالف شماره 1 بزمان – اکبر گلشن

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم ندا یحیائی جوزقانی دارای شناس��نامه ش��ماره 0740185306 به ش��رح دادخواست به کالسه 
3/9900131ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان شیرمحمد 
سرپرست سامانی به شناسنامه 772 در تاریخ 1398/4/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- زهرا اعلمی سامانی فرزند علم باز ش.ش 163 متولد 1336/1/3 صادره از تایباد مادر متوفی

2- ندا یحیائی جوزقانی فرزند محمد ش.ش 0740185306 متولد 1372/3/3 صادره از تایباد همسر متوفی
3- عارف سرپرست سامانی فرزند شیرمحمد ش.ش 0981949101 متولد 1397/2/3 صادره از مشهد فرزند متوفی
4- علی سرپرست سامانی فرزند شیرمحمد ش.ش 0721743056 متولد 1394/11/29 صادره از تربت جام 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-9904158
قاضی شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

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
 آگهی اصالحی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض  
متقاضی ش��رکت مخابرات خراس��ان رضوی در رای شماره 297 پرونده کالس��ه 75 مربوط به تقاضای 
نامبرده مبنی بر صدور س��ند مالکیت ششدانگ س��اختمان و زمین وصل بهم پالک شماره 440 فرعی 
از پالک 22 اصلی واقع در خیرآباد بخش 14 زبرخان پس از مطالعه پرونده و مالحظه س��وابق مشخص 
ش��د در رای صادره شماره 297 اشتباهاتی به ش��رح زیر صورت گرفته است: مساحت مورد تقاضا 650 
متر مربع ذکر ش��ده اس��ت که اشتباه شده است و مساحت با محل تصرفات مغایرت دارد لذا با توجه به 
مفاد گزارش کارشناس به شماره 2622 مورخ 98/9/6 ورای شماره 139818706094001324 مورخه 
98/12/8هیات  محترم نظارت خراسان رضوی لذا مفاد در رای صادره به شرح زیر اصالح می گردد طبق 
گزارش کارش��ناس محترم ابعاد ملک هیچ گونه تغییری نیافته و مس��احت ملک از 650 متر به 723/42 
مترتغیی��ر یافته و به میزان 73/42 مترافزایش مس��احت داش��ته اس��ت لذا رای ص��ادره قبلی با رعایت 
اصالح��ات فوق قابل اجرا می باش��د. لذا به موجب ماده 3قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رس��می وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در یک نوبت به فاصله 15روزاز 
طریق روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که 
اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت 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 اصالح خواهد شد . آ-9904150 -  تاریخ انتشار:  99/5/7
سید حسن پورموسوی 

رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

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

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

برابر رای شماره 139960318603003026مورخ 1399/03/21 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت 
، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای فریدون بلورچی طبالوندانی  فرزند رضا به ش��ماره شناسنامه 1770 
صادره ازرش��ت  در قریه بیجارکن  در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر س��اختمان به مساحت 
81/67 متر مربع پالک فرعی 18163 از اصلی 75 مفروز مجزی از پالک 550 باقیمانده   از اصلی 75  

واقع در بخش چهار رشت  خریداری از مالک رسمی آقای حاج علی سرافراز پورمحرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 996  آ-9904139
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/05/07

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/05/22 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقد سندرسمی
براب��ررای ش��ماره139960306022000230هیات اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت مل��ک فریمان،تصرفات 
مالکانه بالمع��ارض متقاضی آقای مهدی نادری فرزندغالمرضابش��ماره شناس��نامه292صادره فریمان 
کدملی0848704134دریک باب محوطه محصور بمساحت 20000متر  مربع پالک139فرعی از334 
اصلی واقع دربخش 5 ازمحل مالکیت رسمی متقاضی محرزگردیده است.لذا بمنظوراطالع عموم مراتب 
دردونوبت بفاصله15روز آگهی می ش��ود،درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدور سندمالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باشند می توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تس��لیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرا بمراجع قضایی 
تقدی��م نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای م��دت مذکوروعدم وصول اعتراض،طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهدشد. آ-9904102
تاریخ انتشارنوبت اول:99,5,7

تاریخ انتشارنوبت دوم:99,5,21
محمدرضارجایی مقدم - رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان فریمان

اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قزوین
مش��خصات ابالغ ش��ونده: داود علیزاده های س��کاکی – نام پدر: حاجعلی – مهلت حضور3 روز، علت 
حض��ور: مالحظه نظریه کارش��ناس واظهارهرمطلبی نفیا یا اثباتا دعوی اصغرعلیزاده های س��کاکی به 
طرفیت علی اکبر علی زاده های س��کاکی، صفیه علیزاده های س��کاکی، فاطمه علیزاده های س��کاکی 
ومحمد علیزاده های س��کاکی وعباس علیزاده های سکاکی وداود علیزاده های سکاکی مبنی بردستور 
فروش ملک مش��اع با توجه به علت حضورمندرج دراین ابالغیه به ش��ما اب��الغ می گردد ظرف مهلت 
مق��رر اقدام در غی��ر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد ش��د. ش��ماره بایگانی 9900006   

آ-9904101
دفتر شعبه سوم اجرای احکام دادگستری شهرستان قزوین

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رس��می و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر 
در اداره ثبت اسناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع 

عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .      
خانم زینت سراندیبی فرزند اسماعیل ، به صورت ششدانگ یکقطعه باغمنزل ، به مساحت 1530/16 
متر مربع ، از پالک 6 فرعی از 3 � اصلی بخش یک فردوس انتقال مع الواس��طه از آقای علی محمد 

زاده مقدم � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � اراضی منطقه خداوندی 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی این 
آگهی  نس��بت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش��ر می شود لذا  درصورتی که 
اش��خاص ذی نفع ,  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داشته باش��ند باید از تاریخ انتشار 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 ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت 
اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر 
قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره 
ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . آ-9903573
تاریخ انتشار نوبت اول:   24/ 1399/04
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/07

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس
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پاسخ به پرسش های پرتکرار وام ودیعه مسکن ©
اقتصاد/طوسی: این روزها وام ودیعه اجاره که از محل منابع تسهیالت تخصیصی 
به واحدهای کســب وکارهای آسیب دیده از کرونا تأمین شده، به داغ ترین بحث 
میان مستأجران و مالکان بدل شده است. برای بسیاری از متقاضیان این وام که با 
ارسال پیامک در این طرح ثبت نام کرده اند، پرسش هایی ایجاد شده که می توانید 

پاسخ برخی از آن ها را در ذیل بخوانید.

وام اجاره به چه اقشاری داده می شود؟  
 این وام به کارگران و حقوق بگیران ثابت با اولویت ازدواج های جدید و خانواده های 
پنج نفره و بیشتر، مشموالن تحت پوشش کمیته امداد امام)ره( و بهزیستی و زنان 

سرپرست خانوار تعلق می گیرد.

آیا بقیه مردم هم می توانند این وام را دریافت کنند؟  
 اگر ظرفیت این طرح مازاد باشد به اولویت های بعدی نیز این تسهیالت پرداخت 
می شود. مثاًل مستأجرانی که حقوق کمتری دریافت می کنند یا سابقه زیادی در 

اجاره نشینی دارند، در طرح دولت در اولویت قرار دارند.

شرایط دریافت این وام چیست؟   
متقاضیان این وام نباید پیشــتر از وام یا یارانه دولتی در حوزه زمین و مســکن 
اســتفاده کرده باشند. همچنین سابقه پنج سال ســکونت در شهر مورد نظر را 
داشــته و سرپرست خانوار باشند. در ضمن گرفتن کد رهگیری منزل استیجاری 

از مشاورامالک، ضروری است.

میزان وام ودیعه چقدر است؟   
این وام در استان تهران ۵۰ میلیون تومان با اقساط ۵۴۰هزار تومانی، در شهر های 
بزرگ ۳۰میلیون تومان با اقساط ۳۲۵هزار تومانی و شهر های کوچک ۱۵میلیون 
تومان با اقساط ۱۶۰هزار تومانی است. تسهیالت مذکور با نرخ سود ۱۳درصد و با 

سررسید یکساله پرداخت می شود.

آیا دریافت وام اجاره به صرفه است؟  
 مســتأجران پس از یک ســال باید وام را به بانک بازگردانند و در این مدت باید 
ماهانه طبق وام دریافتی ســود این تسهیالت را پرداخت کنند. از نظر دولت مثاًل 
۵۰ میلیون تومان معادل ۱/۵میلیون تومان اجاره ماهانه اســت و وقتی مستأجر 
فقط ســود این وام را به بانک می پردازد، یک میلیــون تومان به وی در اجاره بها 

کمک شده است.

وام را مستأجر می گیرد یا صاحبخانه؟   
این تسهیالت به مستأجر پرداخت می شود و ضمانت را نیز مستأجر می گذارد.

بــرای دریافــت وام چــه مدارکی بــرای ضمانت الزم اســت؟ بانک هــا برای 
ضمانت، گواهی کســر از حقوق یا ســهام عدالت یا ســفته دریافــت می کنند. 
اگــر افرادی یارانــه خود را به عنــوان ضامن قــرار نداده باشــند می توانند به 
عنــوان ضامــن دریافــت این تســهیالت معرفی کننــد. افراد تحت پوشــش 
بهزیســتی و کمیته امــداد نیز باید به نهــاد حمایتی خویــش مراجعه  کنند، 
چون اعتبــارات مربوط به آن ها در اختیار سازمان هایشــان قرار گرفته اســت.

وام ودیعه مسکن با نرخ ۱۲درصد به چه کسانی تعلق می گیرد؟  
 اگر افراد به جای پرداخت ماهیانه ســود وام و پرداخت اصل آن در پایان ســال، 
توانایی پرداخت اصل و ســود وام به صورت ماهانه را داشــته باشــند می توانند 
بــا انتخاب خود، این وام را با اقســاط ۳۰ماهه و نــرخ ۱۲درصد دریافت کنند.

آیا متقاضیان تسهیالت ودیعه اجاره از فهرست ثبت نام طرح اقدام ملی   
مسکن حذف می شوند؟

 خیر، متقاضیانی که تاکنون از تسهیالت دولتی به منظور صاحبخانه شدن استفاده 
نکرده اند، می توانند از تسهیالت ودیعه بهره مند شوند. در عین حال استفاده از این 

تسهیالت منجر به قرمز شدن فرم ج و حذف از طرح اقدام ملی مسکن نمی شود.

رونق بورس با عرضه دومین صندوق سرمایه گذاری ادامه خواهد یافت؟

عبوردارایی مردم از معبر »دارا«ها
فرزانه غالمــی   دومین صندوق  اقتصاد/   
ســرمایه گذاری قابل معاملــه ) etf ( با ماهیتی 
پاالیشی در ماه جاری عرضه می شود و کارشناسان 
پیش بینی می کنند اســتقبال مردم از این سهام، 
گرم تــر از دارا یکم که ماهیتــی بانکی - بیمه ای 

داشت، خواهد بود.
دولت در ماه های گذشته، براساس تبصره ۲ قانون 
بودجه سال جاری، ســهام باقیمانده خود در سه 
بانک ملت، تجارت و صادرات ایران و دو بیمه  البرز 
و اتکایی امیــن را در قالــب دارا یکم عرضه کرد؛ 
عرضه ای از طریق پذیره نویسی تا سقف ۲ میلیون 

تومان برای هر فرد و تخفیف ۲۰ درصدی.
براساس آمار اعالمی، حدود ۳/۵ میلیون نفر این 
سهام را خریدند و دولت حدود ۶هزارمیلیارد تومان 
منابع مالی از این محل جذب کرد و حاال در همین 
ماه دومین etf که شرکت های پاالیش نفت تبریز، 
بندرعباس، اصفهان و تهــران را در برمی گیرد، با 

نماد دارا دوم عرضه می شود.
دولــت در ادامه و براســاس برنامه، صنایع فلزی 
و خودرو شــامل ایران خودرو، ســایپا، شــرکت 
ملی صنایــع مس ایــران و فوالد مبارکــه را با 
تخفیف ۲۵درصدی به عنوان صندوق سوم قابل 

سرمایه گذاری، عرضه خواهد کرد. 

 مجلس و سد معبر در مسیر »داراها«»
و  خــود  ســبد  در  دولــت  می شــود  گفتــه 
زیرمجموعه هایش حداقل ۱۷۰هزار میلیارد تومان 
سهام دارد که از طریق فروش تدریجی این سهام 
می تواند تأمین مالی قابل قبولی داشــته باشــد. 
etf اول و یا همان دارا یکم هر چند با اســتقبال 
غیرمنتظره مردم روبه رو شد اما این روزها درگیر 
افت قیمت شده و براساس تحلیل های کارشناسان 
بــورس، ارزش ۲۰۰واحــد از آن از ۶ میلیــون و 
۵۷۵هزار تومــان در میانه تیر ماه به ۴ میلیون و 
8۷۰ هزار تومان رسیده است و برخی تحلیل ها از 

ادامه دار بودن این افت حکایت دارد.
دارا یکم البته حاشــیه های دیگری هم به همراه 
داشــت؛ پررنگ ترین این حاشــیه ها اختالل در 
ســامانه های خرید و پذیره نویسی بود که با وجود 
انجام عملیات، سهام در پرتفوی برخی سهامداران 

ننشســت که به نظر می رسد این روزها مشکل تا 
حدودی مرتفع شــده است. حاشیه دیگر محدود 
کردن دامنه نوســان روزانه به ۱۰درصد از سوی 
دولت بود که ســهامداران نســبت به آن واکنش 

تندی نشان دادند.
هر چند دارا دوم ظاهراً در مرداد ماه عرضه خواهد 
شــد، اما حاشــیه پررنگ دیگــر را مجلس برای 
صندوق های قابل معامله دولت مطرح کرده است. 

در این روزها مجلس تالش 
می کند مانع عرضه دارا دوم 
و سوم شود؛ چرا که معتقد 
است عرضه این صندوق ها 
باید تا زمان تعیین تکلیف 
ســه گــروه جامانــده از 
سهام عدالت متوقف شود و 
دولت  به  که  سهام عدالتی 
برگشت داده شده نباید در 
واسطه گری  قالب صندوق 
مالی به مردم فروخته شود.
مجلس این ســه گروه را 
می کند:  معرفی  گونه  این 
گروهی که در ســال های 
8۴ و 8۵ )زمــان ثبت نام 
به  ســهام عدالت(  بــرای 
نقص  قبیــل  از  دالیلــی 
فنی در سامانه ها موفق به 

ثبت نام نشده اند، جاماندگان تحت پوشش نهادهای 
حمایتی و یا آن ها که بعداً تحت پوشش این نهادها 
قرار گرفته اند و جاماندگان دهک های اول تا ششم 
که به درستی شناسایی نشــده و از سهام عدالت 

محروم شده اند.

 دولت بعدی به سهامداران خرد ضربه »
می زند؟!

با وجود چنین انتقادها و حاشیه هایی، کارشناسان 
معتقدند اســتقبال از دارا دوم، قابل توجه و حتی 
گرم تر از دارا یکم خواهد بود؛ چرا که اصوالً سهام 
پاالیشگاهی، جذاب تر از سهام بانکی هایی است که 
عمدتاً زیان ده هســتند و ترازنامه های مشکل دار 

دارند. 
علــی حیــدری در این خصوص بــه خبرنگار ما 

می گوید: از ســال ۱۳۵۰ تاکنون، دولت ها فقط 
۱۰ درصــد در مدیریت اجرایــی و اعمال نظر در 
بودجه هــا نقش داشــته اند و دارا یکم هم نتیجه 
خواست حاکمیت و دولت بود. واقعیت این است 
که این عرضه ها اگر در شرایط سالمت اقتصادی و 
شفافیت انجام می شد، اقدام بسیار پسندیده ای بود 
و اصوالً تأمین مالی دولت از طریق فروش دارایی ها 
و اموال، رفتار اقتصادی درســتی است، اما وقتی 
تورم در بطن جامعه به شــدیدترین 
شکل ممکن رخنه کرده و مردم گزینه 
دیگــری برای ســرمایه گذاری ندارند 
شــاید زیاد جذاب نباشد و تنها برای 
دولت کارنامه اقتصادی و عملکردی در 

واگذاری سهام به جای بگذارد.
به گفته ایــن تحلیلگر بازارســرمایه 
هر چند اقتصاد کشــور، غیرشفاف و 
فاقدرونق است، اما جذب نقدینگی به 
خوبی صــورت گرفته و نباید فراموش 
کرد مشکالت حاصل از این واگذاری ها 
و تورم، خیلی محترمانه و به زودی به 
دولت بعدی تقدیم خواهد شد و ریزش 
شدید سهام و اعتراض های سهامداران 
بــه این اتفاق در دولــت بعدی دور از 
ذهن نیست.به تعبیر وی، دولت بعدی 
به هر شــکلی باید اول تورم را کنترل 
کند؛ بنابراین بــا کنترل تورم کاهش 
قیمت هــا و افت بورس را شــاهد خواهیم بود و 
طبعاً دولت بعدی اولین آسیب را به بازار سهام و 

سهامداران خرد خواهد زد. 

 استقبال از دارا دوم، بدون حق انتخاب»
حیدری می گوید: اســتقبال مردم از دارا دوم هم 
گرم خواهد بود، چون ســرمایه گذاران خرد بازار 
جذاب دیگــری ندارند و تفاهم نانوشــته ای بین 
حاکمیت و دولت و مردم برای راضی نگه داشتن 
یکدیگر یعنی ســود قابل توجه برای ســهامدار و 

تأمین مالی برای دولت در این میان وجود دارد.
وی اضافــه می کند: اعمــال محدودیت در دامنه 
نوسان دارا یکم به این دلیل بود که بیشتر از انتظار 
سرمایه گذار، تورم بر قیمت ها تأثیر دارد و متناسب 
با تورم شاهد افزایش قیمت ها هستیم. دیگر اینکه 

بورس و کارگزاری ها مشکالت نرم افزاری دارند و 
در نهایت قطع و وصل کردن معامالت نوعی بازار 
گرمی بود تا شــرایط را مهم جلوه دهند آن هم 

وقتی که سرمایه گذار انتخاب دیگری ندارد.
وی از مجلس می خواهد آرمانگرایی را کنار بگذارد 
و اقتصــاد را در قانون اساســی از ابــزار به هدف 
تبدیل کند؛ هدفی که توأم با برنامه ریزی باشــد. 
این کارشناس بازارسرمایه ادامه می دهد: با تغییر 
قوانین اقتصادی، دولت به جای شــریک دانستن 
مردم در ســود ســهام، به آنان مالکیت می دهد، 
در این صورت شرکت های بین المللی هم مایلند 
به ایران بیایند که حاصل این تغییر افزایش رونق 

اقتصادی و کنترل تورم خواهد بود.

 بورس؛ نمایشگر مسیر اقتصاد»
کارشــناس دیگری هم به خبرنــگار ما می گوید: 
اقتصــاد ما راهش را پیدا کرده و دولت بعد هم به 
حمایت از بورس ادامه خواهــد داد. صرف نظر از 
گرایش سیاسی، قطعاً بهبود فضای کسب و کار در 
اولویت است و بورس که جای خود را به خوبی در 
اقتصاد ملی باز کرده، باز هم رونق خواهد داشت؛ 
چرا که سرمایه ها از ســفته بازی وارد بخش های 
مولد و دارای ارزش افزوده شده و تولید جهش پیدا 

خواهد کرد.
علی جعفری ادامه می دهد: اســتقبال از دارا یکم 
در بدو امر آن چنــان باال نبود؛ چرا که مردم باور 
نداشتند دولت واقعاً قصد واگذاری سهامش را دارد، 
اما وقتی به این باور رسیدند، استقبال تا ۵۰ درصد 
باال رفــت که بازدهی بــاالی ۱۰۰درصد را برای 
سهامداران ظرف دو ماه در پی داشت به ویژه آنکه 

تخفیف ۲۰ درصدی هم از سوی دولت اعمال شده 
بود. علی جعفــری ادامه می دهد: حمایت ها برای 
جذب پول به بورس افزایش یافته است، اما اینکه 
چــرا دولت از طریق صندوق ســهامش را واگذار 
می کند و نه به صورت مســتقیم؛ جای پرســش 
است و این ایراد را باید به شیوه واگذاری وارد کرد 
که اگر هدف، چابک ســازی و دور کردن دولت از 
بنگاه داری است، باید انتقال به بخش خصوصی به 

طور مستقیم صورت گیرد.
این کارشناس بازارسرمایه معتقد است: هر چند 
در صورت واگذاری مستقیم باز هم در کوتاه مدت، 
مالکیت به مردم واگذار نمی شود، اما در بلندمدت و 

یا میان مدت این انتقال امکان پذیر است.

  داراها؛ شیوه ای حمایتی»
 در رکود کسب و کارها

بــه گفته وی، مردم به دارا دوم هم مانند دارا یکم 
اعتماد خواهند کرد و در این شرایط بحرانی اقتصاد 
که بســیاری از کســب و کارها راکد و یا تعطیل 
هستند و جان مردم برای دولت از نان مهم تر شده، 
دولت از طریق این عرضه های بورســی قصد دارد 
از معیشت خانوارهای ضعیف حمایت کند، ضمن 
اینکه سهام پاالیشی ها از بنیادی  و بهترین سهام 
محســوب می شــود و ترس خاصی از ریزش و یا 

حبابی شدن در آن وجود ندارد. 
به باور این کارشناس بازارسرمایه، استقبال مردم از 
دارا دوم بیشتر خواهد بود؛ چرا که سهام بانک ها 
در صندوق اول به خوبی فروخته شــد، حال آنکه 
بانک ها عمدتــاً زیــان ده و دارای ترازنامه منفی 

هستند .

 اصوالً تأمین مالی 
دولت از طریق 
فروش دارایی ها 
و اموال، رفتار 
اقتصادی درستی 
است، اما وقتی 
تورم در بطن 
جامعه شدید 
می شود و مردم 
گزینه دیگری برای 
سرمایه گذاری 
ندارند، شاید زیاد 
جذاب نباشد

بــــــــرش

وام ودیعه مسکن هنوز در شورای فقهی بانک مرکزی تأیید نشده است   فارس: حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: وزارت راه و شهرسازی به منظور 
پرداخت تسهیالت ودیعه اجاره، هنوز مسیر قانونی برای تأیید شورای فقهی بانک مرکزی را طی نکرده است. وی با بیان اینکه درصدد تهیه دستورالعمل با در نظر گرفتن نظر شورای فقهی هستیم، گفت: شورای 

فقهی بانک مرکزی، روز چهارشنبه هفته جاری در جلسه ای فوق العاده نسبت به تعیین وضعیت وام ودیعه اجاره بحث خواهد کرد.

گزارش روز
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نظ�ر به اینکه ش�رکت برق منطقه ای فارس درصدد احداث خط�وط انتقال نیروی برق 132 

کیلوولت نیروگاه تش�ان به ایس�تگاه آتی االحداث جم2 واقع در شهرستان جم استان بوشهر 

می باش�د، ل�ذا بمنظ�ور اطالع صاحب�ان اراضی و امالک واقع در مس�یر و حری�م خط آتی 

االحداث فوق الذکر که بر روی نقش�ه ترس�یمی پیوست مشخص گردیده است طبق مقررات 

جهت اطالع عموم آگهی می نماید و حریم خط مذکور بدین شرح اعالم می گردد.

حری�م خ�ط فوق الذک�ر به می�زان 9 متر از تصوی�ر قائم س�یم های کن�اری در طرفین آن بر 

روی زمین می باش�د و هرگونه عملیات س�اختمانی و اقداماتی نظیر ایجاد تأسیسات صنعتی، 

مس�کونی، مخازن سوخت، انبارداری و تأسیس�ات دامداری یا باغ یا درختکاری در مسیر و 

حریم زمینی و هوایی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع اس�ت و فقط اقداماتی از 

قبیل زراعت فصلی و س�طحی، حفظ یا کاشت درختان کم ارتفاع، حفر چاه و قنوات بدون 

استفاده از دکل حفاری، اکتشاف و بهره برداری از معادن، راه سازی و احداث شبکه آبیاری 

مش�روط بر اینکه مانعی برای دسترس�ی به خطوط برق برای وزارت نیرو و شرکت های برق 

ایجاد ننماید و س�بب ایجاد خس�ارت برای تأسیس�ات خطوط برق نگردد با رعایت ماده )8( 

تصویب نامه حریم خطوط برق مصوب 1394 بالمانع است. 

در این خصوص به منظور جلوگیری از بروز خطرات جانی و ورود خسارت مالی باید اصول 

حفاظتی رعایت شود.

چنانچه س�ازمان ها، ش�رکت ها، مؤسس�ات، ادارات، ارگان ها، نهادها و سایر اشخاص اعم از 

حقیق�ی یا حقوقی در مس�یر خط مورد نظ�ر طرح هایی جهت اجرا دارند حداکثر تا بیس�ت 

روز پ�س از درج آگه�ی به منظور اقدامات الزم به آدرس ش�یراز، خیابان زند، نبش خیابان 

فلسطین، شرکت برق منطقه ای فارس مراجعه نمایند.

بدیهی است پس از انقضاء مهلت اعالم شده، عملیات احداث خط فوق الذکر شروع می گردد 

و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.  

تاریخ انتشار:99/5/7                                                           م الف 3808 /شناسه آگهی925401

معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای فارس

اطـالعـیه



w w w . q u d s o n l i n e . i r
7روزنامـه صبـح ایـرانجامعهجامعه

افزایش ازدواج و کاهش طالق در کشور با وجود کرونا  ایرنا: رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق گفت: تعداد ازدواج های ثبت شده تا اواسط تیر سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش 
و تعداد طالق کاهش داشته است. علی مظفری افزود: در چهار ماه نخست امسال ۲۰۰ هزار ازدواج و ۳۵ هزار طالق ثبت شده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۱۶۷ هزار ازدواج و ۳۷ هزار طالق ثبت شده بود.

یکی از دالیل رشد ازدواج با وجود شرایط کرونا این است که تجمالت و هزینه های اضافی زوج ها کاسته شده است.

 فروش نقاشی اصلی پنج حلقه المپیک ©
به قیمت ۱۸۵ هزار یورو

 Inside the ایســنا: بــه گــزارش
games، نقاشــی اصلــی پنج حلقه 
المپیک که توســط بایرون کوبرتن، 
المپیــک مدرن طراحی  بنیان گذار 
شده بود، در حراجی به فروش رفت. 
این نقاشی به قیمت ۱۸۵ هزار یورو 
به فروش رســید کــه ۸۵ هزار یورو 

بیشتر از مبلغی بود که کارشناسان برای آن پیش بینی کرده بودند.
بنیان گذار المپیک مدرن، پنج حلقه به هم پیوســته را در ســال ۱۹۱۳ به 
رنگ های آبی، زرد، ســیاه، ســبز و قرمز در یک زمینه سفید طراحی کرد. 
اعتقاد بر این اســت که او قصد داشــت این حلقه ها را به نمایندگی از پنج 
قاره آفریقا، آمریکا، آســیا، اروپا و اقیانوســیه معرفی کند. رنگ حلقه ها به 
همراه رنگ ســفید پس زمینه شامل رنگ هایی است که در آن زمان پرچم 

کشورهای شرکت کننده را تشکیل می داد.

مرکز آمار اتحادیه اروپا:

  ۴۲ درصد نوزادان اروپایی ©
حاصل روابط خارج از ازدواج  هستند! 

تسنیم:بر اساس گزارش اخیر سایت یورو استات )مرکز آمار اتحادیه اروپا(، 
۴۲ درصد از نوزادهای متولد شده در این قاره در سال ۲۰۱۸ حاصل روابط 
خــارج از ازدواج اند؛ این آمار تنها مربوط به میانگین تولد نوزادهای زنده در 
سراسر اروپا و بدون ســقط جنین های انجام شده است!  در برخی کشورها 
همچون فرانســه و ایسلند به تنهایی میزان این تولدهای خارج از ازدواج به 

بیش از 6۰ درصد می رسد.

به دلیل سوءاستفاده از اطالعات صورت گرفت

استرالیا، جدیدترین شاکی گوگل©
مصرف کننده  و  رقابت  مهر:کمیسیون 
اســترالیا با شــکایتی بــه دادگاه این 
کشــور، گوگل را متهم می کند درباره 
گسترش اســتفاده از اطالعات کاربران 

شفاف سازی نکرده است. 
به گزارش رویتــرز، قانون گذاران بخش 
رقابت استرالیا مشــغول ثبت شکایتی 

علیه گوگل هســتند و این شــرکت فناوری را متهم می کنند درباره گســترش 
استفاده از اطالعات شخصی برای تبلیغات هدفمند، کاربران را فریب داده است. 
در شــکایت »کمیسیون رقابت و مصرف کننده« استرالیا)ACCC( از گوگل آمده: 
این شرکت به طور واضح رضایت کاربران را دریافت نکرده و عالوه بر آن، به طور 
مناســب درباره ترکیب اطالعات شخصی در حســاب های گوگل با فعالیت های 
کاربران در ســایت هایی که به گوگل مرتبط نیستند، برای کاربران شفاف سازی 
نکرده است. این سازمان قانون گذاری معتقد است گوگل با استفاده از این روش، 
نام افــراد را با اطالعات آن هــا مرتبط و همچنین از روش هــای دیگر نیز برای 

شناسایی رفتار مشتریان در فضای اینترنت استفاده می کند.

تنها بند اجرا شده »قانون تسهیل ازدواج جوانان«

نام گذاری روز ازدواج جوانان!©
جامعــه: براســاس آمارهای رســمی 
کشورمان در طول 6 ســال پس از ابالغ 
سیاست های کلی جمعیت، شاخص های 
جمعیتی همچنان روند کاهشی خود را با 

یک شیب تند ادامه می دهند!
بهزاد خلیلی، پژوهشگر جمعیت و خانواده 
با استناد و مقایسه آمارهای حوزه ازدواج، 

میزان اجرای »قانون تســهیل ازدواج جوانان« را مورد بررسی قرار داده که خبرگزاری 
تسنیم آن را منتشر کرده است. بخشی از این مطلب را می خوانید.

یکی از اولویت ها در مسئله  ازدواج که باید مورد توجه سیاست گذاران و تصمیم گیران 
این حوزه و همچنین خانواده ها قرار گیرد، توجه به گروهی است که سهم زیادی از 
تعداد ازدواج ها را به خود اختصاص داده  است؛ اگر چنین نشود، عالوه بر کاهش تعداد 
کل ازدواج ها که خود پیامدهای نامطلوب بســیاری برای جامعه به همراه دارد، باید 

شاهد افزایش تعداد ازدواج ها در بازه های سنی نامناسب باشیم.
با نگاهی به آمار سرشماری  های چند دوره اخیر ایران می توان دریافت میانگین سن 
ازدواج در کشور، به خصوص در سال های اخیر روند صعودی دارد؛ یعنی سهم تعداد 
ازدواج در ســنین باال رو به افزایش اســت؛ این موضوع در ابعاد مختلف اجتماعی، 

فرهنگی و... نگرانی های جدی ایجاد کرده و زنگ خطر را به صدا در آورده است.
آخرین آمار منتشــر شده توسط سازمان ثبت احوال کشــور در سال ۱۳۹۸ نشان 
می دهد تعداد ازدواج های ثبت شــده در این سال، ۵۳۰هزار و ۲۲۵ مورد بوده است؛ 

این رقم از سال ۹۲ تا ۹۸، به میزان ۳۳ درصد کاهش داشته است!
حال باید دید سهم گروه های سنی مختلف زنان و مردان از تعداد ازدواج ها چه تغییری 

کرده و بیشترین سهم ازدواج ها متعلق به کدام گروه های سنی زنان و مردان است؟
مطابق با آخرین آمار سازمان ثبت احوال کشور در سال ۹۸، دختران ۱6 تا ۲۰ ساله 
با بیش از ۱۵۲ هزار مورد ازدواج، بیشترین تعداد ازدواج  را در میان دختران به خود 
اختصاص داده اند؛ ازدواج دختران ۲۱ تا ۲۵ ساله و ۲6 تا ۳۰ ساله در رده های بعدی 
قرار می گیرند.  همچنین در سال ۹۸، بیش از ۱7۳ هزار مورد از ازدواج های پسران، در 
میان افراد ۲6 تا ۳۰ ساله اتفاق افتاده است؛ تعداد ازدواج پسران ۲۱ تا ۲۵ ساله و ۳۱ 

تا ۳۵ ساله در رتبه  های بعدی قرار دارند. 
بر اســاس آمارهای منتشر شده ۸۰ درصد از ازدواج های زنان در سال ۹۸، در سنین 
پایین تر از ۳۰ اتفاق می افتد؛ این رقم نســبت به آمار سال ۹۲، با ۱۰ درصد کاهش 
همراه بوده است. همچنین این آمارها مؤید این است که در سال ۹۸، حدود 7۰ درصد 
از مردان در سنین پایین تر از ۳۰ ازدواج می کنند که این رقم از سال ۹۲ تا ۹۸، بیش 

از ۱۱ درصد کاهش داشته است.
مسئله  ازدواج در کشور از نظر کمی حداقل با دو مشکل اساسی رو به رو است؛ نخست 

آنکه در سالیان اخیر تعداد ازدواج ها در کشورمان، روندی کاهشی را طی کرده است.
دوم اینکه روند تعداد ازدواج های دختران و پسران در بازه های سنی باالتر، صعودی و 
برعکس ازدواج در سنین مناسب و پایین تر، روندی نزولی به خود گرفته است؛ چنین 
تغییری در تعداد کمی و ساختار سنی ازدواج، خسارت های جبران ناپذیری بر جامعه 
تحمیل خواهد کرد؛ از کاهش فرصت برای فرزندآوری مناسب زوجین گرفته تا افزایش 

معضالت و جرایم متعدد اجتماعی.
کاهش تعداد ازدواج ها و باال رفتن ســن ازدواج در کشــور منجر به »افزایش جامعه  
مجردها« شده است. طبق آخرین سرشماری ایران در سال ۱۳۹۵، حدود ۱۲ میلیون 
دختر و پسر مجرد ۱۵ تا ۳۰ ساله در ایران زندگی می کنند که شرایط ازدواج را دارند 
اما نمی توانند زندگی خود را شروع کنند؛ سخت گیری خانواده ها و جوان ها در تمامی 
مراحل ازدواج و عدم اجرای قوانین حمایت کننده از ازدواج بهنگام جوانان از مهم ترین 

دالیل افزایش سن ازدواج در جامعه  ایران است.
به عقیده برخی کارشناسان، مهم ترین و جامع ترین قانون حمایتی در مسئله ازدواج 
جوان ها، قانون »تسهیل ازدواج جوانان« است؛ اعطای وام اشتغال، قرار دادن جوان های 
متأهل در اولویت فرصت های شغلی، اعطای وام ودیعه مسکن، تهیه مسکن با عنوان 
»مسکن موقت«، نزدیکی محل خدمت سربازی به محل زندگی و تدارک دیدن فضای 
مناسب برای برگزاری جشن و مراسم عروسی از جمله مواردی است که در این قانون، 

برای جوانان ایرانِی در آستانه ازدواج تدارک دیده شده است.
این قانون به مناسبت سالروز ازدواج حضرت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا علیهما السالم، 
اول ذی الحجه هر سال را به عنوان »روز ازدواج جوانان« نام گذاری کرده است؛ نام گذاری 

روز ازدواج جوانان تنها موردی است که از قانون تسهیل ازدواج اجرا شده است!
متأسفانه از زمان تصویب این قانون، یعنی از سال ۱۳۸۴ تاکنون به مدت ۱۵ سال هیچ 
یک از موارد دیگر آن اجرایی نشده و مشکالت جوانان در زمینه  ازدواج همچنان باقی 
مانده و چه بسا این مشکالت روز به روز فزونی می یابد. شایسته است مجلس یازدهم 
بــرای احقاق حقوق بر زمین مانده  جوانان به صورت جدی به ماجرا ورود و با توجه به 
نقش نظارتی خود، دولت ها را ملزم به اجرای این قانون حیاتی کند تا سالمت جامعه 

ایران محفوظ بماند.

 گروه جامعه/ محمود مصدق   قانون اساسی 
به عنوان قانون باالدستی کشور بر حفظ حقوق و 
تأمین امنیت بانوان تأکید می کند. این موضوع هم 
در اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل سوم، 
بیستم و بیست و یکم آمده است به طوری که دولت 
وظیفه دارد حقوق زن را در تمام جهات با رعایت 
موازین اسالمی تضمین کند و برای این منظور نیز 
زمینه های مساعد رشد شخصیت زن و احیای حقوق 
مادی و معنوی او را فراهم سازد. به عنوان نمونه، 
اصل سوم قانون اساسی عالوه بر رفع تبعیض های 
ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای زن و مرد در تمام 
زمینه های مادی و معنوی، دولت را مکلف به ایجاد 

امنیت قضایی عادالنه برای همه کرده است.
اصولــی مترقی که البته آن گونه که باید به مرحله 
اجرا درنیامد و اهدافش محقق نشد. شاید به همین 
دلیــل بوده کــه مقام معظم رهبری ســال ۹۰ بر 
ضرورت تأمین امنیت زنان و پیشــگیری از ظلم به 
زنان در خانواده تأکید کردند. موضوعی که موجب 
شد مرکز امور زنان و خانواده ریاست  جمهوری دولت 
دهم بــرای تدوین الیحه »صیانت، کرامت و تأمین 

امنیت بانوان در برابر خشونت« دست به کار شود.
الیحه یاد شــده ابتدا توســط مرکز امور زنان و 
خانواده نهاد ریاست جمهوری در پنج فصل و ۹۲ 
ماده تدوین شــد اما پس از بحث در کمیسیون 
لوایح دولت به این نتیجه رسیدند الیحه تأمین 
امنیت زنان در برابر خشــونت بــا توجه به مواد 
متعــددش در حوزه جرایم، بیشــتر یک الیحه 
قضایی است و قوه قضائیه باید درباره آن اظهارنظر 
کند؛ بر این اساس الیحه یاد شده به قوه  قضائیه 
ارسال شد. بدین ترتیب و با تشکیل کارگروه های 
مشترک از دولت و قوه قضائیه، بررسی تخصصی 
متن پیشــنهادی در دســتور کار قرار گرفت و 
ســرانجام شهریور سال گذشــته متن نهایی به 
تأیید قوه قضائیه رسید و برای تصویب به دولت 

ارجاع شد.
اما این الیحه که دارای ســه بخــش بازدارندگی، 
حفاظتی و حمایتی بوده و خشونت را جرم دانسته 
و در آن آمده اســت هیچ کس حق ندارد در روابط 
خانوادگی، اماکن خصوصــی، عمومی یا دولتی به 
قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، 
مجازات می شــود، در حال حاضر در چه وضعیتی 
به سر می برد؟ چرا با اینکه دولت همواره شعار دفاع 
از حقوق زنان را ســرمی دهد تا کنــون آن را برای 
تصویب نهایی به مجلس شورای اسالمی ارائه نداده و 
مهم تر اینکه الیحه »صیانت، کرامت و تأمین امنیت 
بانوان در برابر خشونت« که تقریباً مورد تأیید همه 
کارشناسان حقوقی و جناح های سیاسی کشور است 
دارای چه ویژگی های خاصی است و سرانجام اینکه 
اگر فرایند بررسی این الیحه از سوی دولت طوالنی 

شود مجلس چه برنامه ای در این زمینه دارد؟ 

تالش می شود این الیحه در اولویت باشد»
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان 
و خانواده در تشریح آخرین وضع الیحه تأمین امنیت 
زنان در برابر خشونت، از پایان بررسی این الیحه در 
کمیســیون فرعی دولت خبــر داده و به پانا گفته 
است: بررسی این الیحه به کمیسیون اصلی لوایح 
رسیده که این یک کمیسیون شلوغ است، اما تالش 

می کنیم رسیدگی به این الیحه در اولویت باشد.
وی درباره تغییرات احتمالی در الیحه یاد شده نیز 
می گوید: »قطعاً مواردی که مربوط به تغییرات قوه 
قضائیه در موضوعات و فرایندها و رویه های قضایی و 
آیین دادرسی بوده است، تغییر نمی کند و همچنان 
به شکلی که مد نظر قوه قضائیه است، باقی می ماند؛ 
اما مواردی وجود دارد که به تکالیف و وظایف دولت 
در زمینه امنیت زنان برمی گردد که ممکن اســت 

تغییراتی داشته باشد«.

اگر دولت در زمان مقرر، الیحه امنیت زنان »
را ندهد 

فاطمه قاســمپور، نماینــده مردم تهــران، ری و 
شــمیرانات در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
قدس ارائه هرچه سریع تر الیحه یاد شده را از سوی 
دولت به مجلس شورای اسالمی، مطالبه نمایندگان 
مــردم در نهاد قانون گــذاری می خواند و به قدس 
می گوید: امیدواریم دولت هرچه زودتر این الیحه را 
به مجلس بدهد تا از سوی نمایندگان بررسی و به 

قانون تبدیل شود. 
وی با اشاره به اینکه الیحه صیانت، کرامت و امنیت 
زنان در برابر خشــونت تاکنون فرازو نشــیب های 
بســیاری داشــته، می افزاید: با اینکه قوه قضائیه 
بررسی های حقوقی و قضایی این الیحه را انجام داده 

و آن را به دولت برگردانده، اما باز 
دولت آن را بررسی نکرد تا قضیه 
قتل رومینا اشرفی پیش آمد که 
گفتند می خواهند آن را با اولویت 

بررسی کنند.
قاســمپور با بیان اینکه مجلس 
شــورای اســالمی بــه صورت 
صیانت،  الیحــه  پیگیــر  فعال 
کرامــت و امنیت زنــان در برابر 
می کند:  تصریح  است،  خشونت 
مســئله امنیت زنان کشــور در 
برابر خشــونت از مسائل مهم ما 

محسوب می شود بنابراین اگر دولت در زمان مقرر 
الیحه یاد شــده را به مجلس ارائه ندهد ما طرحی 
را در این زمینه تدوین و تصویب می کنیم؛ اما فعاًل 
منتظر ارجاع الیحه مربوطه از سوی دولت به مجلس 
هستیم.  وی با اشاره به اینکه تقریباً همه کارشناسان 
و طیف های سیاســی مجلس روی الیحه صیانت، 
کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت توافق دارند، 
در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تدوین و تصویب 
الیحه یاد شده با توجه به وجود برخی قوانین مشابه 
در زمینه حمایت از حقوق بانوان، چه ضرورتی دارد، 
می گوید: وجود یک قانون متمرکز و منسجم قدرت 
بازداندگی بیشــتری نسبت به قوانین موجود دیگر 
دارد. یک قانون متمرکز، خودش برای حفظ کرامت 

و امنیت زنان، فرهنگ ساز و گفتمان ساز است.
وی درباره بار مالی الیحه هم می گوید: بر اســاس 
ماده ۹ الیحه امنیت زنان در برابر خشــونت، منابع 
مالــی الزم برای انجام وظایفــی که به موجب این 
قانون بر عهده نهاد ها و دستگاه ها گذاشته شده است، 
در ردیف بودجه ســنواتی اختصاصی این نهاد ها و 

دســتگاه ها منظور خواهد شد و 
این گونه، نظارت ها بر روند هزینه 
کردن اعتبارات آن دقیق تر انجام 
می گیرد. از ســوی دیگر درآمد 
حاصل از اعمال ایــن قانون، به 
صندوق حمایت بانــوان که زیر 
نظر وزارت دادگســتری خواهد 

بود، واریز می شود.
بحث  بــه  ســپس  قاســمپور 
ویژگی های الیحــه امنیت زنان 
در برابر خشــونت می پــردازد و 
می گوید: این الیحه و موادی که 
در آن برای پیشــگیری از بزهکاری، حمایت از بزه 
دیدگان و مجازات مجرمان پیش بینی شده زمانی 
معنا پیدا می کند که دستگاه ها در کنار هم باشند 
و هماهنــگ عمل کنند که این موضوع هم در این 
الیحه پیش بینی و وظایف هر دستگاه و نهادی کاماًل 
مشخص شده است؛ این مهم ترین ویژگی این الیحه 
اســت که می تواند امنیت زنان در برابر خشونت را 

تأمین کند. 

بسیاری از حقوق زنان ارتقا پیدا می کند»
محمد ســرگزی، نماینده مردم زابــل و زهک در 
مجلس شــورای اسالمی هم در پاســخ به قدس 
می گوید: نه تنها این الیحه بلکه لوایح دیگری هم 
وجود دارد که از مدت ها پیش در کمیسیون لوایح 
دولت مانده و هنوز بررسی نشده اند؛ بنابراین چرایی 
عدم ارسال الیحه صیانت، کرامت و امنیت زنان در 
برابر خشــونت به مجلس را باید دولت پاسخ بدهد 
اما قطعاً دولت باید در کمیسیون لوایح خود ترتیبی 

ببخشد تا این الیحه در اولویت بررسی قرار گیرد. 

دادستان سابق زابل تحکیم مبانی خانواده و افزایش 
سطح آگاهی های عمومی و آموزش های اختصاصی، 
پیشــگیری از جرایم خشــونت آمیز علیه بانوان و 
حمایــت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی 
را مهم تریــن اهداف الیحه امنیــت زنان می داند و 
می گوید: این یک الیحه جامع، مترقی و در حمایت 
از انواع حقوق زنان است. با این الیحه خأل هایی که 
در صیانت از حقوق زنان در قوانین کشور داشته ایم 
برطرف می شــود و در صورت تبدیل این الیحه به 
قانون و عملیاتی شــدن آن، بسیاری از حقوق زنان 
ارتقا پیدا می کند و ما بــه آن اهدافی که در قانون 
اساسی به عنوان قانون باالدستی در راستای حمایت 
از حقوق زنان مد نظر است، دست پیدا می کنیم. بر 
این اساس، خواهان تسریع ارسال الیحه مذکور به 

مجلس هستیم. 
وی با اشاره به اینکه الیحه صیانت، کرامت و امنیت 
زنان در برابر خشــونت، انسجام قوانین در خصوص 
حقوق و امنیت بانوان را بیشــتر می کند، می افزاید: 
پراکندگی قوانین به نوعــی ایجاد جهل می کند و 
همین که قوانین کنار هم جمع می شــوند اشراف 
به حقوق زنان از سوی آحاد جامعه بیشتر می شود 
و این از ویژگی های مهم این الیحه اســت. از سوی 
دیگر برای هر کدام از دستگاه های متولی مثل وزارت 
کشور، دادگستری، بهزیستی و... وظایف خاصی را 
تعریف می کند تا اهداف مورد نظر در تأمین امنیت 
بانوان در برابر خشونت محقق شود. در برخی موارد 

هم وضع قانون می کند که این خیلی مهم است.
وی در همین زمینه می افزایــد: در این الیحه ۲۰ 
جرم انگاری جدید برای انواع خشونت علیه زنان در 
نظر گرفته شده و در واقع برخی از تعدی ها به حقوق 
زنان را هم جرم انگاری کرده است. به طور مثال اگر 
فردی بانویی را اســتخدام کرد اما حقوقی کمتر از 
حقوق مصوب قانون کار بــه او داد، در این صورت 

مجازات برای کارفرما پیش بینی شده است.
ســرگزی پیش بینی ایجاد کمیتــه ملی صیانت، 
حمایت و تأمیــن امنیت بانــوان در زیرمجموعه 
پیشــگیری از جرم قــوه قضائیه را یکــی دیگر از 
ویژگی های الیحه یاد شــده می خواند و می گوید: 
این نخستین بار است که چنین کمیته ای متشکل 
از اشخاص حقوقی و حقیقی مؤثر در حوزه حقوق 
بانوان در قوانین ما پیش بینی می شــود تا عملکرد 
سازمان ها و دستگاه های مســئول در این حوزه را 

پایش و بررسی کند.
وی با بیان اینکه امنیت زنان در برابر خشونت توسط 
مجلس هم مورد بررسی قرار می گیرد و چکش کاری 
می شود، در خصوص ضمانت های اجرایی الیحه یاد 
شده هم می گوید: عالوه بر کمیته ملی صیانت که 
اجــرای این الیحه را در صــورت تصویب و تبدیل 
شدن به قانون تضمین می کند، ضمانت های مناسب 

دیگری هم پیش بینی شده است.

انتظار بهارستان برای وصول این الیحه از سوی دولت، 9 ساله شد 

آمادگی مجلس برای ارائه طرح » کرامت و امنیت زنان« 

اگر دولت در یک 
زمان مقرر الیحه 

یاد شده را به 
مجلس ارائه ندهد 

آ   ن وقت مجلس 
طرحی را در این 

زمینه تدوین و 
تصویب می کند

بــــــرش
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خانه و خانواده

یک جمعیت شناس:
 خانواده  تک فرزندی 

مخاطره آمیز است
 برنــا   شــهال کاظمی پور، جمعیت شــناس 
گفت: افزایش ســواد و تحصیالت، اشتغال زنان، 
شهرنشینی، وســایل ارتباط جمعی، آگاهی های 
اجتماعی و... سبب شده مردم ایران همان مسیری 
که کشورهای توســعه یافته طی کردند را ادامه 
دهند. از آنجا که یکی از شاخص های توسعه آن ها 
کاهش باروری بود، در ایران هم این اتفاق درحال 

رخ دادن است.
کاظمی پور گفت: بهتر است از آنجایی که ما هنوز 
به رشد منفی جمعیت نرسیدیم، مسیری بینابین 
در پیش بگیریم؛ یعنی نه مثل 6۰ ســال پیش 
باالی 6 بچه به دنیا بیاوریم نه اینکه به یک بچه 

بسنده کنیم که از مرحله جایگزینی رد شود.
او اظهار کرد: سه فرزند، بهترین تعداد فرزندآوری 
است که سبب می شــود هم تعداد جمعیت در 
کشور متعادل شــود هم در مسیر توسعه خللی 
به وجود نیاید، چرا که االن خانواده هایی که یک 

فرزند دارند از هر لحاظ مخاطره آمیز هستند.

آموزش

یک نماینده مجلس خبر داد
بررسی طرح تعویق کنکور سراسری 

در جلسه هفته آینده مجلس
 مهر   زهــره الهیان، نماینده مــردم تهران در 
مجلس گفت: طرح تعویق برگزاری ســه آزمون، 

هفته آینده در مجلس رسیدگی می شود.
وی بیان کرد: پیش نویس این طرح در کمیسیون 
آموزش مجلس تهیه شــده و ما پیشنهاد کردیم 
عالوه بر تعویق کنکور سراسری، آزمون کارشناسی 
ارشد و دستیاری پزشکی هم به دلیل بحران کرونا 
به تعویق بیفتد. در شرایط شیوع ویروس کرونا به 
صالح نیســت این آزمون ها برگزار شود، چرا که 
جان داوطلبان و خانواده های آنان در خطر است 
و پیام ها و تماس های متعددی از سوی داوطلبان 
به نمایندگان واصل شده مبنی بر اینکه کنکور و 

آزمون های مذکور به تعویق بیفتد.
مجلــس تمام تــالش خود را می کنــد تا این 
آزمون ها به تعویق بیفتد. ســتاد ملی مقابله با 
کرونا مخالف برگزاری کنکور و آزمون در شرایط 
فعلی است و دولت هم موظف است این آزمون ها 

را به تعویق بیندازد.

میراث فرهنگی

معاون وزیر میراث فرهنگی خبر داد
اعتراض ایران به پیشنهاد ترکیه 

برای ثبت »خوشنویسی اسالمی«
 فارس   معاون وزیر میراث فرهنگی کشور درباره 
پیشــنهاد ترکیه برای ثبت پرونده »خوشنویسی 
اســالمی« گفــت: همان طور که پیشــتر اعالم 
شــده بود، برای ســال ۲۰۲۰ پرونده ای با عنوان 
خوشنویسی از ســوی ترکیه مطرح نبود، اما بنا 
بر اطالع واصله اخیر، ترکیه پرونده ای را با عنوان 
خوشنویسی اسالمی برای سال ۲۰۲۱ به یونسکو 
ارائه داده اســت. محمدحســن طالبیان افزود: 
ناملموس  میراث فرهنگی  می تواند  هرکشــوری 
خوشنویسی کشــور خود را ثبت کند، اما صفت 
اسالمی در واقع به گستره ای بیش از کشور ترکیه 
اشاره دارد و این خالف کنوانسیون ۲۰۰۳ حراست 
از میراث فرهنگی ناملموس است. عنوان پرونده 
پیشنهادی ترکیه برای خوشنویسی، دارای صفت 
اسالمی اســت که این امر مورد اعتراض رسمی 
ایران قرار گرفته اســت؛ چراکه صفت اســالمی 
نمی تواند محدود به ترکیه باشد، فارغ از آنکه منشأ 

خوشنویسی اسالمی را باید در ایران جست.

محیط زیست

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد
 برخورد جدی قضایی 

با عوامل آلودگی های دریایی
 ایسنا    معــاون محیط زیست دریایی سازمان 
حفاظت محیط زیست از ارسال نامه دادستان کل 
کشور به دادستان های استان های ساحلی خبر داد 
و اظهار کرد: بر اساس این نامه، تمام دادستانی ها 
موظف به برخورد جدی بــا عوامل آلودگی های 
دریایی شده اند. احمدرضا الهیجان زاده همچنین 
خاطرنشــان کرد: ما از دستگاه قضایی خواستیم 
برخوردهای بیشتر و قاطع تری در این زمینه داشته 
باشد. به دنبال آن، دادستان کل کشور به تمامی 
دادستانی های استان های ساحلی ابالغ کرد برای 
پیشــگیری از وقوع جرایم در حوزه آلودگی های 
دریایی، با متخلفان این حــوزه با قاطعیت تمام 
برخورد شود. معاون محیط زیست دریایی سازمان 
حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به اینکه 
در محدوده دریا و تاالب ها بعضی شهرداری ها دریا 
را خشک و آن را تملک می کنند، گفت: امیدواریم 
با این ابالغیه جدید دادستانی، تخلفات در حوزه 

آلودگی های دریایی را بتوان کنترل کرد.

نظامی و انتظامی

معاون پلیس فتا ناجا هشدار داد
 کالهبرداری به بهانه 

دریافت نذورات
 ایســنا    معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در 
خصــوص کالهبرداری های اینترنتــی به بهانه 
دریافت نذورات و کمک به نیازمندان به هموطنان 
هشــدار داد. ســرهنگ رامین پاشــایی گفت: 
کالهبرداران با طراحی سایت های جعلی به عنوان 
سازمان های شناخته شده و معتبر، با اعالم شماره 
حساب های شخصی، متقاضی واریز وجوهات به 
این گونه حساب ها هستند. وی خاطرنشان کرد: 
کالهبرداران با پوشش خیران و راه اندازی صفحات 
شخصی در بستر شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها 
و سوءاستفاده از نام و اعتبار افراد مشهور و شناخته 
شده شامل هنرمندان، ورزشکاران و سرشناسان 
کشور، با انجام مهندسی اجتماعی نظیر تحریک 
احساسات هموطنان و تهیه کلیپ های تصویری 
شــامل فیلم و عکس از نیازمنــدان، محرومان و 
خانواده هــای کم بضاعت مدعــی دریافت وجوه 
نذورات به منظور کمک رسانی به افراد آسیب پذیر 

و نیازمند می شوند.

فراسو

برداشت آزاد

 سه شنبه ۷ مرداد ۱۳99  ۷ ذی الحجه ۱44۱ ۲8 جوالی ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره 9۳۰۵

دستچین

شرکت های تجاری دارویی، مردم را می دوشند
برنا: ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشــت می گوید: واکســن 
آنفلوانزا در شــهریور برای همگان توصیه نمی شود؛ هم اکنون 
شــرکت های تجاری و دارویی از این وضعیت اقتصادی استفاده 
کرده و مردم را می دوشــند. وی با بیان اینکه تزریق واکســن 
آنفلوانزا برای زنان باردار مناسب است، گفت: بیش از نیاز جامعه 

واکسن تولید و در اختیار قرار می گیرد.

از سال 92 قانون گذاری جدید جمعیتی نداشته ایم!
تسنیم: فاطمه قاســمپور، نماینده مــردم و رئیس فراکسیون 
زنان مجلس شــورای اسالمی با اشاره به موانع موجود بر سر راه 
فرزندآوری یادآور شــد: ما پس از قوانین سال ۹۲ که به واسطه 
آن بخشی از قوانین کنترل جمعیت لغو شد و به نحوی اصالح 
قوانین موجود بود، قانون گذاری جدیدی در حوزه جمعیت انجام 

نداده ایم.

مصوباتی که دست و پای دانشگاه ها را بسته است
مهر: ســید حسین حسینی، معاون آموزشــی دانشگاه تهران 
می گوید: سال هاست حذف کنکور مطرح شده، ولی اراده ای برای 
آن نیست. در هیچ کجای جهان برای پذیرش دانشجو، نیازی به 
مصوبه مجلس نیست؛ در ایران اما، حتی در مباحثی مثل پذیرش 
دانشجوی دکترا نیز مصوباتی از طرف مجلس گذرانده شده که 

دست و پای دانشگاه ها را بسته است.

وضعیت طب سنتی در ایران نگران کننده است 
خانه ملت: فاطمه محمدبیگی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس با اظهار نگرانی از وضعیت طب سنتی 
در ایران، گفت: کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس فارغ از 
هرگونه افراط و تفریط، به دنبال ساماندهی قانونی طب سنتی در 
کشور است. متأسفانه در کشورمان به جایگاه طب سنتی آن طور 

که باید توجه نشده است.

هر چه سریع تر کمیسیون ویژه فناوری اطالعات تشکیل شود 
فارس: مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی گفت: با توجه به وجود اسناد باالدستی و شورایی به نام 
شورای عالی مجازی، باید هر چه سریع تر کمیسیون ویژه فناوری 
اطالعات تشکیل شود تا به بسیاری از موضوعات و حوزه هایی که 
در این حوزه مغفول مانده رسیدگی و فاصله طوالنی که از اقتصاد 

دیجیتال گرفته ایم جبران شود.

5G بدون دریافت مجوز های سالمت در حال اجراست
میزان: روح اله مؤمن نسب، کارشــناس حوزه فناوری با بیان 
اینکه هنوز راهکاری برای مقابله با امواج خطرناک نســل پنجم 
مخابرات نداریم، می گوید: امواج شــبکه ۵G حــدود ۱۵ برابر 
زیانبارتر از امواج رادیویی و وای فای است. این فناوری در کشور 
بدون دریافت مجوز های ســالمت در حال اجراســت و نیاز به 

تأییدیه وزارتخانه های مرتبط دارد.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

رژیم صهیونیستی در اقدامی رسانه ای ادعا کرد مورد حمله مقاومت قرار گرفته

جیغودادازترسعملیاتحزباهلل
  جهان/ نیک پندار  »نبرد با دشــمن فرضی 
در اوج اختالفــات داخلی« همــه آن چیزی بود 
که روز گذشــته در جنوب لبنان رخ داد. حوالی 
عصــر روز دوشــنبه، در یک اقــدام هماهنگ، 
رســانه های صهیونیســتی خبری با عنوان نفوذ 
یک تیم عملیاتی حزب اهلل به مناطق اشغالی در 
شبعا منتشر کردند. از آنجا که اسرائیلی ها پیش 
از ایــن در حملــه ای به جنوب دمشــق یکی از 
فرماندهان میدانی حزب اهلل را به شهادت رسانده 
بودند، خبر این نفوذ خیلی زود به تیتر اول همه 
رسانه های منطقه تبدیل شد. رسانه های طرفدار 
مقاومت آن را به عنوان عملیات انتقامی حزب اهلل 
لبنان تیتر کرده و رســانه های وابسته به اسرائیل 
آن را به عنوان نفوذ تروریستی و خنثی سازی آن 
منتشر کردند. حتی کیفیت حمله حزب اهلل هم 
توسط رسانه های صهیونیستی منتشر و گفته شد 
حزب اهلل با دو موشک ضد زره کورنت به یک تانک 
مرکاوا و یک خودرو نظامی رژیم صهیونیستی در 
مزارع شبعا حمله کرده است. حتی گفته شده در 
جریان این عملیات، پنج نظامی رژیم صهیونیستی 
به هالکت رسیده و 13نفر دیگر هم مجروح شدند 
و این عملیات انتقامی احتماالً در پاسخ به حمله 
هفته گذشته اســرائیل به مواضعی در سوریه و 
شهادت یک عضو این جنبش به نام علی محسن 
بوده اســت.بنا بر گزارش الجزیره، پس از انتشار 
خبر مربوط به وقوع این عملیات، بنیامین نتانیاهو 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی به سرعت جلسه 

کابینه را ترک کرده و به ساختمان وزارت جنگ 
در تل آویو رفت. او در واکنشــی زودهنگام به این 
درگیــری اعالم کرد آنچه در مرز با لبنان جریان 
دارد حادثه امنیتی ساده ای نیست.در اقدام بعدی، 
ارتش رژیم صهیونیستی به شدت مناطق کفرشوبا، 
الهباریه و اطراف منطقه مزارع شبعا را هدف قرار 
داده و جنگنده هــای این رژیم بر فراز این مناطق 
به گشــت زنی پرداختند. روزنامه صهیونیســتی 
»مع آریــو« هم خبر داد به دنبــال این درگیری، 
فرودگاه »روش بینا« در شمال فلسطین اشغالی 
بسته شد. حتی به شــکرانه این عملیات موفق، 
کاروان های شــادی در لبنان به راه افتادند و مادر 
شهید علی محســن هم در میان آن ها به پخش 
شیرینی در میان مردم پرداخت. اما کمی پس از 
مطرح شدن این اخبار، حزب اهلل با انتشار بیانیه ای 

آب پاکی را روی دســت همه ریخت. خبر کوتاه 
بود و بسیار ساختارشکن: حزب اهلل هیچ عملیاتی 

انجام نداده است.

آبپاکیحزباهلل»
در کمتر از سه ســاعت از انتشار همه این اخبار 
و واکنش هایــی که رژیم صهیونیســتی به این 
اخبار جعلی نشــان داد، حــزب اهلل لبنان گفت: 
هیچ عملیات نظامی و هیچ تبادل آتشی با رژیم 
صهیونیســتی در طول مرز صورت نگرفته و هر 
آنچه اتفاق افتاده، صرفاً ناشــی از ترس و وحشت 

ارتش رژیم صهیونیستی بوده است! 
همچنیــن در این بیانیه آمده اســت: تمام آنچه 
رسانه  های دشمن در زمینه خنثی کردن عملیات 
نفوذ از خاک لبنان به داخل فلسطین ادعا کردند، 

نادرست اســت. اظهارات درباره شهید و زخمی 
شــدن رزمندگان مقاومــت در عملیات بمباران 
اطراف مواضع اشــغالگران به هیچ عنوان درست 
نیست. ادعاهای اشغالگران تالشی است برای ابداع 
پیروزی های دروغیــن و توهم آمیز. در ادامه این 
بیانیه که پایگاه خبری المنار آن را منتشــر کرد، 
آمده است: حمله ای که امروز در روستای الهباریه 
رخ داد و منزل یک شهروند لبنانی را هدف گرفت 
هرگز بی پاســخ نخواهد ماند؛ فردا نزدیک است. 
وضعیت رعب و وحشتی که ارتش صهیونیستی 
و شهرک نشــینانش در مرزهای لبنان در آن به 
ســرمی برند، آماده باش باالی نظامــی و نگرانی 
شــدید درباره واکنش مقاومت به جنایت دشمن 
که به شهادت مبارز علی کامل محسن انجامید و 
همچنین ناتوانی کامل دشمن از شناخت مقاصد 
مقاومت، همه این عوامل، دشــمن را واداشته به 
لحاظ میدانی  و رســانه ای براســاس »منتظر هر 
فریاد علیه خود هستند« عمل کند.در این بیانیه 
عنوان شد: مقاومت تأکید می کند هیچ درگیری یا 
تیرانــدازی از جانب ما در حوادث امروز تا به االن 
روی نداده و فقط از طرف دشمن ترسو، نگران و 

مضطرب بوده است.
در این بیانیه آمده است: پاسخ ما به شهادت مجاهد، 
علی کامل محسن که در حمله صهیونیستی در 
اطراف فرودگاه بین المللی دمشق به شهادت رسید 
قطعی خواهد بود و صهیونیست ها باید در انتظار 

مجازات جنایت هایشان باشند.

اورشلیم پست: چندیــن سرباز اسرائیلی به 
جرم همکاری با قاچاقچی های فلسطینی توسط 
اسرائیل دستگیر شــده اند. گفته می شود این 
سربازها در انتقال دارو، مواد غذایی و حتی اسلحه 
به داخل نوار غزه به فلسطینی ها کمک کرده اند.

رویترز: ســرویس امنیت فدرال روســیه از 
خنثی سازی یک حمله برنامه ریزی شده یک شبه 
نظامی در یک منطقه پرتردد مسکو خبر داد.

در  »گالــوپ«  معتبــر  مؤسســه  فارس: 
گزارشــی اعالم کرد نظر کشــورهای جهان 
در قبــال آمریکا منفی اســت و آمریکا بین 
کشورهای جهان محبوبیتی ندارد. براساس 
این نظرســنجی فقط 33درصد مردم جهان 

همچنان آمریکا را دوست دارند.

برچسب پلوسی برای ترامپ
آقای بدتر کننده مشکالت!©

پلوسی،  نانسی  ایسنا: 
رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا در مصاحبه ای با 
برنامه »رو در رو با ملت« 
ســی بی اس  شبکه  در 

عنوان کرد: مــن برای این رئیس جمهور نامی 
جدیــد دارم: »آقای بدترکننده مشــکالت«.او 
عنوان کــرد: او از همان ابتدا با تأخیر و انکار و 
گفتن عباراتی همچون »این ها حقه هســتند؛ 
مشــکل به صورت جادویی ناپدید می شــود و 
این یک معجزه اســت« و ســایر صحبت های 
مشابهش، مشکالت را بدتر کرد و حاال ما در این 
وضعیت قرار داریم. پلوسی در ادامه انتقادهایش 
از عملکرد ترامپ گفت: حاال آن ها می خواهند 
بچه های ما را به مدرســه بفرستند. کاخ سفید 
به طورمؤکد اصرار به بازگشایی مدارس در فصل 
پاییز در سراســر آمریکا داشته و متذکر شده 
کودکان شانس پایین تری برای بیمار شدن به 
خاطر این ویروس دارند اما مخالفان به ظرفیت 
کودکان برای گســترش ویروس به کارکنان و 

اعضای خانواده خود اشاره کرده اند.

روده درازی مرکل علیه اردوغان:
 ترکیه مراقب رفتارش ©

در مدیترانه باشد
فارس: تنش های به وجود آمده بین یونان و 
ترکیه بر سر تحرکات اخیر آنکارا در نزدیکی 
سواحل آتن، واکنش هایی از سوی دو طرف و 
کشور هایی چون آلمان به همراه داشته است. 
در همیــن زمینه، آنگال مرکل روز گذشــته 
درباره پیامدهای تشــدید تنش ها در دریای 
مدیترانه به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه هشدار داد. وی گفت: اگر ترکیه کشتی 
تحقیقاتی »اوروک رئیس« خود را به آب های 
مورد مناقشه بفرستد، اردوغان می تواند انتظار 
یک حادثه را داشته باشد. رسانه های یونانی به 
نقل از مرکل نوشته اند: »ترکیه در صورتی که 
به ایجاد چالش ادامه دهد، مشکالت بسیاری 
نه تنها با یونان بلکه با کل اروپا خواهد داشت 
و عواقب ]این کار[ بسیار شدید خواهد بود«. 
مرکل همچنین گفتــه: اتحادیه اروپا در هر 
گونه مواجهه احتمالی یونان با ترکیه همواره 

از آتن حمایت خواهد کرد.
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ضرورت های اصالحات سیاسی در عراق ©
پس از ســقوط صدام و اشغال عراق توسط ایاالت متحده آمریکا، پاول برمر کنترل 
اوضاع را در صحنه سیاســی به دست گرفت تا قانون اساسی و به تبع آن، نهادهای 
مدنی و سیاسی جدید در این کشور شکل بگیرد. قانون اساسی امروز عراق در سال 
2005 به تصویب رسید که طی آن، قدرت میان شیعیان، اهل سنت و کردها تقسیم 
شده است. این نظام سیاسی، با مجموعه ای از فشارهای داخلی و مداخالت کشورهای 
فرامنطقه ای و عربی شــکل گرفت. ساختار سیاسی شکل گرفته در عراق که همان 
دموکراســی پارلمانی است و در آن، تنوع قومی و مذهبی به رسمیت شناخته شده 
اســت، در منطقه ای که عمده کشورها به خصوص حوزه عربی فاقد نظام مردم ساالر 
هستند، به سختی شکل می گیرد. وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عراق در واقع 
مزیت توسعه یافته ای محسوب نمی شود و این ساختارها مبتنی بر تمایالت قومی، 
مذهبی و خانوادگی شکل گرفته و در نتیجه حکومت عراق را در عمل به یک شرکت 
سهامی متشکل از شخصیت ها و نیروهای ذی نفوذ تبدیل کرده که آن ها متناسب با 
ارتباطات خود با دولت های خارجی، در این ساختار از قدرت سهم می گیرند. بنابراین 
عمالً آن چیزی که از ابتدا در عراق مورد انتظار بود، واقع نشد. از همین رو، نمی توان 
مدعی شــد در عراق، دولت پایداری شکل گرفته که می تواند تمام اجزای کشور را 
به درســتی اداره و خواسته های مردم را برآورده کند؛ بلکه بیشتر پاسخگوی کسانی 
بوده است که در داخل قدرت حضور داشته اند و همین هم منجر به بی ثباتی و تغییر 
و تحول مکرر سیستم شده و مداخالت فرامنطقه ای هم مزید بر آن شده است.اگر به 
دنبال اصالح ساختار سیاسی در عراق هستیم، ابتدا باید روندهایی تعریف کنیم که 
طی آن، افراد و موقعیت های اداری نه بر اســاس روابط فامیلی و طایفه ای در قدرت 
صاحب نقش شوند، بلکه بر اساس برازندگی شخصی و پایگاه اجتماعی، احزاب را شکل 
دهند. در عراق امروز، هیچ حزب سراســری وجود ندارد و همه احزاب یا منطقه ای 
و یا طایفه ای هســتند. مشخص است این مسئله، وضعیت مناسبی ایجاد نمی کند. 
البته خوانش این گفتار در مرحله کالمی ســاده اســت و در صحنه عمل، مشکالت 
و محدودیت های بسیاری وجود دارد. ساختار اجتماعی و سیاسی عراق هنوز توسعه 

نیافته است و جامعه آمادگی پذیرش این نظام پیشرفته را ندارد.
موفقیت هر نوع اصالحات در ســاختار عراق، بستگی به این دارد که سطح تغییرات 
چگونه باشد و همچنین شامل چه مواردی شود. برای اصالح یک ساختار با ایراد، بر هر 
قسمتی که دست بگذارید با مقاومت گروهی روبه رو خواهید شد. آنچه مشخص است، 
این است که وضعیت امروز این کشور بی ثبات است، مداخالت فراوانی چه در منطقه 
و چه در عراق از سوی نیروهای فرامنطقه ای وجود دارد و اصالحاتی که شامل حوزه 
نفوذ غرب شــود، با مقاومت مداخله گران فرامنطقه ای روبه رو خواهد شد و آن ها نیز 
این امکان را دارند که وضعیت را بی ثبات تر کنند. از سوی دیگر، وضعیت کنونی هم 
پاسخگوی نیازها و ضرورت های عراق نیست. باید به تدریج و با برنامه های هوشمندانه، 
نوسازی و بهســازی در عراق آغاز شود و افکار عمومی نیز در راستای حمایت از آن 
سازماندهی شوند. تجربه ای که از دوران پس از اشغال توسط آمریکا و سقوط صدام 
در عراق شــکل گرفت، نشان می دهد ساختار سیاســی کنونی شاید به نوعی تمام 
خواســته های مردم را فراهم نمی کند. انتخابات در این کشور در واقع تعیین کننده 
نخست وزیر نیست؛ انتخابات انجام می شود و بعد بده بستان های فراانتخاباتی، آن را 
تعیین می کند.به نظر می رسد اعمال اصالحات به گونه ای که همه گروه های اجتماعی 
و سیاسی عراق از آن رضایت داشته باشند، ضروری است. هر چند شرایط فعلی این 
کشور و منطقه بسیار خاص است. اگر مالحظات بسیار این اصالحات اساسی رعایت 
نشود، طبیعی ترین نتیجه آن، وارد شدن عراق به دوری باطل از تنش های گسترده 

میان اقوام مختلف این کشور خواهد بود.

پاسخ روسیه به شروط اروپا

تمایلی به بازگشت به »جی 7« نداریم©
اسپوتنیک: یک روز پس از رســانه ای شدن سخنان هایکو ماس، وزیر خارجه 
آلمان درباره مخالفت کشورش با الحاق روسیه به گروه ۷، سخنگوی کاخ کرملین 
انجام هر گونه درخواســت مسکو برای پیوستن به این گروه را رد کرد. دیمیتری 
پسکوف به خبرنگاران گفت: رئیس جمهور پوتین هرگز هیچ پیشنهاد، اظهارنظر 
یا اقدامی با هدف از سر گرفتن مشارکت روسیه در گروه ۷ مطرح نکرده و انجام 
نداده اســت.به گفته سخنگوی کاخ کرملین، روسیه به دنبال پیوستن به گروه ۷ 
نیست، عالوه بر این، ما مکرر گفته ایم کامالً از کارآمدی ساختار گروه 20 رضایت 
داریم و معتقدیم گروه 20 به گونه ای بهتر نمایانگر واقعیت اقتصادی مدرن است و 

مراکز اقتصادی جهانی توسعه اقتصادی را نمایندگی می کند.
وی همچنین اعالم کرد: امکان رایزنی درباره مســائل اقتصادی در گروه ۷ وجود 

دارد، اما این گروه به سختی و ندرت امکان دستیابی به رهبری جهانی را دارد. 
پیــش از این هایکو ماس گفته بود: مادامی که هیچ پیشــرفت معناداری در حل 
بحران شــبه جزیره کریمه و بحران در شرق اوکراین رخ ندهد، من هیچ شانسی 

برای بازگشت روسیه به گروه ۷ نمی بینم.
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هیل: ســناتور جمهوری خواه ایالت تگزاس 
تأکید کرد: همه گیری ویروس کرونا چشــم 
مردم را بــه روی »خطرهای چین« باز کرد. 
تد کروز گفت: دیگر کنســولگری های چین 
نیز احتماالً بســته خواهند شد؛ بسته شدن 
کنسولگری چین در هوستون به این خاطر 
بود که این مکان در فعالیت های جاسوســی 
مشــارکت داشته است. آن ها از این مکان به 
عنوان پایگاهی برای جاسوسی در هوستون 
و سراسر جنوب غرب آمریکا استفاده کردند. 
کروز به ســفر خود به هنگ کنگ در ســال 
2019 میــالدی برای اعالم همبســتگی با 

معترضانی که علیه کاهش خودمختاری این 
دولت شهر از پکن تظاهرات می کردند، اشاره 
کرد و گفــت: برای یک مدت طوالنی تأکید 
داشته ام چین بزرگ ترین تهدید ژئوپلتیکی 

برای قرن بعدی خواهد بود.

خبر

دیگر کنسولگری های چین نیز  بسته خواهند شد
رؤیاپردازی جمهوری خواه ها

بی بی سی: یک ســناتور ایالت آرکانزاس، 
برده داری را یک »شــر ضروری« توصیف 
کرده که تاریخ و جامعه آمریکا بر پایه آن 

ساخته شده است.
کاتن حتی معتقد اســت محافل آمریکایی 
باید تاریخ برده داری و نقش و تأثیر آن در 
توسعه ایاالت متحده را مورد مطالعه قرار 
دهند تا بتوانند چگونگی پیشــرفت کشور 
را بفهمند. تام کاتن حتی گفته به شــدت 
مخالــف پروژه جدید دولــت آمریکا برای 
اصالح نمادهای نژادپرســتی و برده داری 
در این کشــور اســت. او تأکید کرده مانع 

تصویــب بودجــه این طرح خواهد شــد. 
وی همچنیــن اعالم کرده منتقد شــدید 
اعتراض هــای سراســری بــوده و معتقد 
اســت این اعتراض ها »بدمستی ناشی از 

خشونت« سیاهان است.

خبر

برده داری یک شر ضروری برای توسعه است!
سناتور آمریکایی معتقد است

فارس: »اســماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاســی حماس در 
گفت وگویی با وبگاه قطری »لوســیل« برای نخســتین بار از 
پیشنهادی که دو ماه پیش به این جنبش شده، پرده برداشت. 
وی گفــت: دو ماه پیش برخی طرف ها که می دانیم از ســوی 
قدرت  های بزرگ فرستاده شده بودند، نزد ما آمدند و پروژه هایی 
جدید در نوار غــزه به ارزش تقریبی 15 میلیــارد دالر به ما 
پیشنهاد کردند به نحوی که شــامل ساخت فرودگاه، بندر و 

غیره می شود.

هنیه ادامه داد: اما در مقابل باید شــاخه نظامی گروه های 
مقاومت منحل و آن ها در نیروهای پلیس ادغام می شدند 
و سالح مقاومت به ویژه سالح های سنگین و موشک هایی 
کــه تل آویو و فراتر از تل آویــو را می توانند هدف بگیرند، 
از آن ها گرفته می شــد. همچنین باید نوار غزه به صورت 
جداگانه اداره می شــد؛ آن ها پایان موجودیت مقاومت را 

می  خواستند.
رئیس دفتر سیاسی حماس تصریح کرد: طبیعتاً این پیشنهاد 

رد شد، زیرا امکان پذیرش پروژه هایی که شرط آن شانه خالی 
کردن از فلســطین، مقاومت، قدس و ملت فلسطین در کرانه 

باختری است، وجود ندارد.
وی در ادامــه بــه اختالف های موجود میــان فتح و حماس 
پرداخت و گفت: حماس همواره به پایان این اختالفات تمایل 
 داشــته اســت. امروز وجود موضوعات سرنوشت سازی مانند 
»معامله قرن« و طرح اشغال 30 درصد از کرانه باختری پایان 

این اختالف ها و تقویت وحدت موضع فلسطینی را می طلبد.

پیشنهاد 15 میلیارد دالری در مقابل خلع سالح را رد کردیم
افشاگری هنیه در گفت و گو با وبگاه قطری:

گزارش

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شركت كاویان سازه ظریف به شماره ثبت 17713  

و شناسه ملی  10380332847
كاویان  شركت  سهامداران  كلیه  از  بدینوسیله 
ملی   شناسه  و   17713 ثبت  شماره  به  ظریف  سازه 
تا در جلسه مجمع  10380332847 دعوت می گردد 
العاده شركت فوق كه راس  بطور فوق  عادی  عمومی 
ساعت 09:00 صبح  در تاریخ  1399/05/19 به نشانی : 
مشهد كیلومتر45 محور مشهد فریمان شهرك صنعتی 

كاویان تشکیل می گردد حضور بهم رسانند . 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده : 

1- انتخاب مدیران شركت
2- انتخاب بازرسین شركت

3- انتخاب روزنامه كثیراالنتشار 
4- سایر موارد كه در صالحیت مجمع عمومی عادی 

بطور فوق العاده باشد .
هیئت مدیره شركت 
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 1-نام و نش��انی مناقصه گذار: موسس��ه صنعتی 
گوشت مش��هد، كیلومتر 14 جاده مشهد-فریمان، 

انتهای روستای تپه سالم
2- موض��وع مناقصه: تامین خوراک جهت صبحانه 

و نهار پرسنل موسسه صنعتی گوشت مشهد
3-تضمین ش��ركت در مناقص��ه : 300/000/000  

ریال )سیصد میلیون ریال(
4-مح��ل دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه : )دبیرخانه 

موسسه به آدرس مندرج در بند1(
تاری��خ  از  اس��ناد  دریاف��ت  مهل��ت  و  5-زم��ان 
99/05/07 لغای��ت 99/05/09 در س��اعات اداری 
میباشد، تحویل مدارک و اسناد مناقصه از مورخ 

99/05/11 لغایت 99/05/20 میباشد.
موسسه صنعتی گوشت مشهد  ,ع

99
04
17
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 فراخوان مناقصه تامین خوراک جهت 
صبحانه و نهار پرسنل

/ع
99
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد ام��ور تعمی��ر ، نگه��داری و 

راهب��ری تاسیس��ات الکتریکی و مکانیکی  بیمارس��تان 
ش��هید كامی��اب  را از طری��ق مناقصه عموم��ی به بخش 
غی��ر دولت��ی واگ��ذار نمای��د . كلی��ه مراح��ل برگزاری 
مناقصه به ش��ماره فراخ��وان 2099000060000033، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاكت ها، از طریق درگاه س��امانه تداركات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��ركت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذكر است:
* تضمی��ن ش��ركت در مناقصه فوق مبل��غ 390.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ك��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مذكور به نش��انی : مش��هد 

چهارراه نخریسی تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/5/6

* مهل��ت دریاف��ت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پای��ان روز 
99/5/12

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/5/22
* زمان بازگشایی پاكت های مناقصه: 99/5/25

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت در 
سامانه مذكور: 02141934 و دفتر ثبت  نام: 02188969737 

و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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دهیاری روس�تای باغون آباد از توابع بخش مرکزی شهرس�تان مش�هد بر اساس مصوبه 
شورای اسالمی روستا در نظر دارد اجرای عملیات زیرسازی و جدولگذاری معابر روستا 
را از طریق مناقصه عمومی به ش�رکتهای واجد ش�رایط دارای حداقل پایه 5 صالحیت 
پیمان�کاری در رش�ته راه و تراب�ری و ی�ا ابنیه با رعای�ت ظرفیت کاری واگ�ذار نماید.  
متقاضیان می توانند جهت کس�ب اطالعات بیشتر و خرید اسناد تا تاریخ 1399/05/21 
ب�ه آدرس مش�هد ،  بل�وار ت�وس ، توس 120 ، پ�الک 2 ، طبق�ه دوم ، ش�رکت تعاونی 
دهیاریهای غرب بخش مرکزی مش�هد مراجعه نمایند . جهت خرید اس�ناد می بایس�ت 
فیش واریز وجه به مبلغ 1,000,000 ریال به حس�اب جاری ش�ماره  0107689284002 
نزد بانک ملی بنام دهیاری باغون آباد ارائه گردد . دهیاری در رد یا قبول پیش�نهادها 

مختار است . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت اول

دهیاری باغون آباد
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دانش��گاه زنجان در نظر دارد زیر س��ازی وآس��فالت مجتمع فناوری و مس��یر گاز رس��انی و محوطه س��ازی پیرامون 
س��اختمان روش��نا دانشگاه زنجان س��ال 99 را از طریق انجام مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقوقی واجد 
ش��رایط واگذار نماید. بدینوس��یله كلی��ه متقاضیان ش��ركت در مناقصه )دارای گواه��ی صالحیت  پیمانکاری در رش��ته ابنیه و 
س��اختمان یا راه و ترابری و حداقل پایه 5( می توانند از طریق س��امانه تداركات الکترونیکی دولت )س��تاد( اقدام نمایند. كلیه 
مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اس��ناد و تحویل اس��ناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه 
تداركات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د. الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��ركت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار آگهی در سامانه 99/05/07 می باشد.
الف- شماره مناقصه )مرجع(: 149

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد(: 2099003798000010
ج- مهلت زمانی دریافت اس��ناد مناقصه از س��ایت: مناقصه گران می توانند از ساعت 10 صبح روز سه شنبه  تاریخ 99/05/07 تا 
س��اعت 10 روز یکش��نبه تاریخ 99/05/12  به س��امانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه و نسبت به شركت در مناقصه 

اقدام نمایند.
د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10 صبح روز پنجشنبه تاریخ 99/05/23

ی- زمان و محل بازگشایی پاكت ها: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 99/05/25 دفتر معاونت اداری- مالی
ه- مبلغ تضمین ش��ركت در مناقصه: س��پرده ش��ركت در مناقصه ش��امل ضمانت نامه بانکی )مدت اعتبار تضمین های بانکی باید 
حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد ها باشد( چک تضمین شده بانکی ) به نام دانشگاه زنجان ( و یا واریز وجه نقد به مبلغ 

1/000/000/000  ریال به شماره حساب 4001086207379272 نزد بانک مركزی بنام تمركز وجوه سپرده دانشگاه زنجان.
تذكر مهم:  مناقصه گران، از زمان دریافت اس��ناد تا ارس��ال پاكت الف، ب و ج الزامٌا تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام 
خواهد داد و مناقصه گر به غیر از اقدام از س��امانه س��تاد، پاكت های الف، ب و ج را می بایست در یک پاكت اصلی قرار داده و به 

صورت فیزیکی تا ساعت 9 صبح تاریخ 99/05/25 به دبیرخانه مركزی دانشگاه زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند.
ش��ماره تلفن جهت كس��ب اطالعات بیش��تر با مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 – مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای 

عمرانی 33052607 - 33052550
شناسه آگهی925589

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای -)نوبت اول(

 روابط عمومی دانشگاه زنجان 

خبر
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