
 

تعظیم» غدیر« بزرگداشت جدی ترین سفارش پیامبرa  است
 آستان  تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه تولیت آستان قدس رضوی در مراسم اهدای احکام به خدام جدید در روز عید غدیر:

زنده نگه داشتن واقعه غدیر موضوعی شخصی، تاریخی و 
فرقه ای نبوده بلکه غدیر مسئله کل بشریت و همه ابعاد 

 ............ صفحه 3زندگی او برای سعادت است...
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بازیگر سریال های ماندگار»مختارنامه«

 »در چشم باد« و » کاله پهلوی« درگذشت

گفت وگوی قدس با امید عالیشاه

یکی از ارکان قهرمانی پرسپولیس

آیت اهلل علم الهدی، امام جمعه مشهد :

 :jحضرت علی
معیار بندگی و 

عبودیّت پروردگار، 
خلوص نّیت است. 

غررالحكم، ص215
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چون وچراهای 
»گشایش اقتصادی«

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمد محسن فایضی

رژیم صهیونیستی در یکی دو سال اخیر با بحران های فزاینده ای دست به گریبان 
بوده و پایه های حکومت نامشــروع خود را بیش از پیش لرزان می بیند. در حالی 
که پس از یک ســال بن بست سیاسی؛ اواخر اردیبهشت امســال، پارلمان رژیم 
صهیونیستی به کابینه ائتالفی با حضور بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق و بنی 

گانتز، رئیس اسبق ستاد کل ارتش این رژیم...

 بحران سازی علیه ایران 
شوآف نتانیاهو برای سر پا ماندن

انفجار بیروت همچنان خبر اول رسانه های جهان است

لبنانی ها خواهان تحقیقات مستقل

 اقتصــاد  رئیس جمهور ایــن روزها از 
»باز شــدن دســت دولت« از یک مسیر 
خاص ســخن گفته، اما راه بر گمانه زنی را 
باز گذاشته اســت تا طیف گسترده ای از 

آن هایی که منتظر یــک عرضه اولیه نان 
و آب دار در بورس هســتند تا آن هایی که 
هنوز به تصویب فتف یا آزادســازی منابع 
بلوکه شــده ایران امید دارند، با دلخوشی 

به اســتقبال این هفته بروند، اما همچنان 
این پرســش مطرح است که موضوع این 
گشایش چیست؟  به موازات این سخنان، 
رئیس مجلس هم از گشایشی سخن گفت 

که بازار پول و ارز را سامان می دهد. برخی 
می گویند این تحول احتماالً قرار اســت 
تغییری در حوزه سیاست های پولی و مالی 

باشد، اما مشاور...
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رعایت محدودیت ها 
جواب می دهد

کاهش فوتی های 
ناشی از کرونا 

در مشهد 

 با رأی مشروط لویی جرگه
400 زندانی طالبان آزاد می شوند

بهانه 
»اشرف غنی« 

از بین رفت

 قدس فرصت ها وتهدیدهای عرضه اوراق ارزی نفتی  را بررسی می کند 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 8 ............ صفحه 3 قدس خراسان

»ماه چهره« عاشق وطنش بود می رویم برای جام حذفی
عزای حسینی با حفظ اصول بهداشتی 

باشکوه اقامه شود
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فراخوان مناقصه نوبت اول 
مركز بهداشت شماره يك 

۴﹤﹀︮ ︫︣ح در

,ع
۹۰
۴۶
۳۵

فراخوان مناقصه نوبت اول 
بيمارستان  اكبر
۴﹤﹀︮ ︫︣ح در

,ع
۹۹
۰۴
۶۳
۷

ــ︀︠︐﹞︀﹡﹩ ︑﹢︨ــ︺﹥ و ا﹁︤ا︩ ︸︣﹁﹫️ ا︧︐﹍︀ه  ﹥ ︻﹠﹢ان د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار) در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹙﹫︀ت︨  ︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹁︀رس (︋  ــ︣﹋️︋   ︫
 ️﹫﹑︮ ﹩﹨﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری ﹋﹥ دارای ﹎﹢ا︀︨ ﹅︣︵ ︀دک ︋﹥ ︫﹞︀ره ٢٠٩٩٠٠١٠۴۶٠٠٠٠۴۵ را از︽ ️﹛۴٠٠ ﹋﹫﹙﹢ و

. ︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︫︡︀︋ ︣︊︐︺﹞ ﹩﹠﹝ا ️﹫﹑︮ ﹩﹨و ﹎﹢ا (﹤﹫﹠︋︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ۵ در ر︫︐﹥ ا ) ︀ری﹊﹡︀﹝﹫︎
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩   ︨﹅︣︵ از ︀﹨ ️﹋︀  ︎︩︀︪﹎ ︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و﹠︪﹫  ︎﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ، ارا ️﹁︀از در ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡﹠︣ا﹁ ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده  ︀رج از︨  ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥︠   ︎﹤ ــ︡ و︋  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠  دو﹜️︋ 
 ﹏ا︠︢ ا︨﹠︀د ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ا︵﹑︻︀ت ز﹝︀﹡﹩ ذ﹋︣ ︫︡ه در ذ ️︗ ︡﹠﹡دار در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا ️﹫﹑︮ ا﹨︡ ︫︡ . ﹜︢ا ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان﹢﹡
︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ﹝︣ا︗︺﹥ و ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ را در︀﹁️ و ︎︦ از ︑﹊﹞﹫﹏ ، ﹨﹞︣اه ︋︀ ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک ︠﹢ا︨︐﹥ ︫︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
︀﹝︀﹡﹥ و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی  ︀﹝︀﹡﹥ ، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ در︨  ︀ر﹎︢اری ﹡﹞︀﹠︡. ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  دو﹜️︋ 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︡ارک ﹁︀﹇︡  ︀رج از︨  ﹥ ﹝︡ارک ﹁︀︮﹙﹥︠  ــ︀ز﹡︡ .︋   ︨﹅﹆﹞ ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ را  ︫️︗ ﹩﹊﹫﹡ا﹜﹊︐︣و

ا﹝︱︀ء ﹝︪︣وط  و ﹝︡وش ، ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡ .
١- او﹜﹫﹟ او﹜﹫﹟ ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ا︨﹠︀د در ︨︀﹝︀﹡﹥:  از ︨︀︻️ ١١ ︊︮ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٠/٩٩/٠۵

٢- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د از ︨︀﹝︀﹡﹥ : ︑︀ ︨︀︻️ ١۴ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢۵/٩٩/٠۵
٣-آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︋︀ر﹎︢اری ا︨﹠︀د در ︨︀﹝︀﹡﹥ : ︑︀ ︨︀︻️ ١۴ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١١/٩٩/٠۶

۴- آ﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠﹏ ا︮﹏ ︎︀﹋︀ت ︎﹫︪﹠︀د: ︑︀ ︨︀︻️ ١٢ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٢/٩٩/٠۶
۵- ︑︀ر ︋︀زد︡ از ﹝﹏ : ︨︀︻️ ١١ ︊︮ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ۶/۴/٩٩

۶- ﹡﹢ع ﹋﹞﹫️ و ﹋﹫﹀﹫️ ︠︡﹝︀ت ﹝﹢رد ﹡︷︣:و﹁﹅ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د .
٧- ﹡﹢ه ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥:  ︻﹞﹢﹝﹩ ﹉ ﹝︣﹙﹥ ای ﹨﹞︣اه ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩( ︋﹥ ︮﹢رت ﹁︪︣ده)

٨- ﹝︡ت ا﹡︖︀م ﹋︀ر: ٩ ﹝︀ه ﹨︖︣ی ︫﹞︧﹩ 
 ﹉ ︀ر︮ــ︡ و ﹨﹀︐︀د و و ︋﹫︧ــ️ و ﹨﹀️ ﹨︤ار و ︭︡﹡ ــ﹥  ﹝﹫﹙﹫ــ﹢ن و ــ︣آوردی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︀رده ﹝﹫﹙﹫︀رد و دو︧ــ️ و ︋﹫︧ــ️ و︨  ٩- ﹝︊﹙ــ︼︋ 

(١۴٫٢٢٣٫٩٢٧٫۴٧١ ) ر︀ل 
 ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫از ︑︱︀﹝﹫﹟ ︋﹠︡﹨︀ی ا﹜︿ ، ب ، پ ، ج ، چ، ح  ﹝︀ده ۴ آ ﹩︊﹫﹋︣︑ ︀ ﹉ ار︗︀ع ﹋︀ر: ︋﹥ ︮﹢رت ︡﹠١٠- ﹡﹢ع و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣آ
︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ١٢٣۴٠٢/ت۵٠۶۵٩ ه ﹝﹢رخ٩۴/٩/٢٢ ﹝︭﹢ب ﹨﹫️ وز︣ان ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ﹨﹀︐︭︡ و ︀زده ﹝﹫﹙﹫﹢ن و ﹊︭︡ و ﹡﹢د 
و ︫︩ ﹨︤ار و ︨﹫︭︡ و ﹨﹀︐︀د و ︀ر (٧١١٫١٩۶٫٣٧۴) ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡ . ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ︨︍︣ده ، ︨︍︣ده ﹨︀ی ﹝︡وش ، ︨︍︣ده ﹨︀ی ﹋﹞︐︣ 

از ﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر، ︫ ﹉︭﹩ و ﹡︷︀︣ آن،  ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
 ١١- ﹝︡ت ا︻︐︊︀ر ︎﹫︪﹠︀د ﹨︀:  ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ ︀︋︡ از ﹨︣ ﹫︒ ︋︣ای ﹝︡ت ﹡﹢د (٩٠) روز ︋︺︡ از آ︣︠﹟ ︑︀ر ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه ︋︣ای ︑︧﹙﹫﹛ ︎﹫︪﹠︀د ﹨︀ 

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︣﹍︡ت ︋︣ای ٣٠ روز د﹞ ﹟و ا ︡﹠︫︀︋ ︣︊︐︺﹞
﹫︣از - ︠﹫︀︋︀ن ز﹡︡-  ﹡︊︩ ︠﹫︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟ - ︫︣﹋️ ︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹁︀رس -  ︀﹋️ ﹨︀ی ا﹜︿ و ب و ج : ︫  ١٢- ﹡︪ــ︀﹡﹩ ا﹟ ︫ــ︣﹋️ ︗️ ار︨ــ︀ل︎ 

د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی ( ︑︢﹋︣ ﹝﹛، ار︨︀ل ︧﹡ ﹉﹥ از ا︮﹏ ︎︀﹋️ ﹨︀ی ا﹜︿ و ب و ج ︋﹥ ︮﹢رت ﹐ک و ﹝︣ ︫︡ه ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️ )
١٣- ﹝﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︫﹫︣از ، ︠﹫︀︋︀ن ز﹡︡ ، ﹡︊︩ ︠﹫︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟ ، ︫︣﹋️ ︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹁︀رس ، ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت و ﹇︣ارداد﹨︀ 

﹢ا﹜﹩ و︗﹢د   ︨︀ ﹤︭﹇︀﹠﹞ از ا︨﹠︀د ﹩︐﹝︧﹇ م﹢﹀﹞ در ﹝﹢رد ﹤︙﹡︀﹠ ً︀ ــ︀︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️ . ︲﹞﹠  ︨-١۴
.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︊︑︀﹊﹞ ( ︀ ︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹁︀رس ( ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت و ﹇︣ارداد﹨  ︋️ ﹋︣ ﹞︀ره ﹁﹊٣٢٣۵٩٠۴٧︦-٠٧١ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی︫   ︫︀  ︋︡ ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ ︫︀ دا︫︐﹥︋ 

﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ا﹡﹆︱︀ء ﹝︡ت ﹝﹆︣ر وا︮﹏ ︫﹢د ، ﹝︴﹙﹆︀ ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡. ﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ ﹝︪︣وط ، ﹝︡وش و︎   ︎﹤︋ -١۵
 ١۶- ﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︪︀ور: ︫︣﹋️ ﹝︑ ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ︣﹫﹡︀︪﹞ ﹩︨︡﹠︣ان ، ﹝﹫︡ان و﹡﹉ ، ︠﹫︀︋︀ن ︫﹫︡ ︠︡ا﹝﹩ ﹋﹢﹥ ︫︀دی ٢ ︎﹑ک ١ 
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آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى- به شماره مرجع 99-70  

ایسنا: حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی طی 
ســخنانی در آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت 
نفت در استان های بوشهر و لرستان با بیان اینکه امروز 
شــرکت های دانش بنیان ما در همه زمینه ها فعال اند، 
اظهار کرد: ما داریم در بسیاری از زمینه ها به خودکفایی 
می رســیم. اینکه می گوییم چگونه ارز کشور را تأمین 
کنیم یک راهش این اســت که تولید داخلی را رونق 
دهیم تا اساســاً به خارج و قطعــات خارجی نیازمند 
نشویم. وی افزود: در زمینه پتروشیمی شاهد یک تحول 
بزرگ هستیم. ما در سال ۷۶ کل تولید پتروشیمی مان 

یک میلیارد دالر و در ســال ۹2 حدود ۱۱ میلیارد دالر 
بوده؛ حاال ما شاهد یک جهش بزرگ تا پایان سال و در 

سال بعد هستیم که کاری ارزشمند در این زمینه است. 
روحانی گفت: ما ۱۷ طرح را برای امسال در نظر گرفتیم 
که ۱3 طرح هنوز باقی مانده است. همچنین امیدواریم 
جهش سوم پتروشــیمی در سال ۱۴۰۴ به ثمر برسد 
به طوری که از ۱۱ میلیارد دالر ســال ۹2 که االن این 
رقم را به 2۵ میلیارد دالر نزدیک کرده ایم، فراتر رویم. 
رئیس جمهور ادامه داد: آنچه ما امروز در این سه پروژه 
افتتاح کردیم یک میلیــارد و ۶۰۰ میلیون دالر ارزش 
داشــت و این در شرایطی که در آن قرار گرفته ایم و با 

توجه به تحریم ها انجام می شود.

قدس آنالین: »حســینعلی امیری« معاون پارلمانی 
رئیس جمهور عصر سه شنبه از معرفی »حسین مدرس 
خیابانی« به عنوان وزیر پیشــنهادی صنعت، معدن و 
تجارت به مجلس شــورای اســالمی خبر داد و گفت: 
جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی چهارشنبه 22 مرداد 

در صحن مجلس برگزار خواهد شد.
در ادامه، پاسخ برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
به این پرسش خبرنگار قدس آنالین مبنی بر اینکه آیا 
مدرس خیابانی را گزینه مناســبی برای وزارت صمت 
می دانید را می خوانید. »ولی اســماعیلی« نایب رئیس 
اول کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با معرفی آقای 
»مدرس خیابانی« به عنوان وزیر صمت عمالً موضوع 
تفکیک وزارتخانه و تشــکیل وزارت بازرگانی منتفی 
اســت. با توجه به تجربه قبلی ایشان در حوزه صنعت 
و قائم مقامــی وزارت در زمان دکتــر رضا رحمانی و 

سرپرستی چندین ماهه، گزینه مناسبی برای تصدی 
وزارت صمت است. »جعفر قادری« نماینده مردم شیراز 
و عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای 
اســالمی اما هرگونه اظهارنظر در این زمینه را منوط 
به برگزاری کمیســیون های مرتبط و بررسی کارنامه 
»مدرس خیابانی« دانست. »محســن علیزاده« عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: انتظاری که ما از 

وزارت صمت داشتیم در هشت ماهی که آقای »مدرس 
خیابانی« تصدی این وزارتخانه با تمامی اختیارات یک 
وزیر را برعهده داشتند، برآورده نشد. وی با بیان اینکه 
به قول معروف درختی که سال اول میوه نداد سال دوم 
هم نخواهد داد، تأکید کرد: ایشان اگر بنا به کار کردن 
داشتند در همین مدت هشت ماهه که فرصت محک 
ایشان به حساب می آمد، باید انجام می دادند؛ در بحث 
قیمت کاالهای اساســی در بازار و حوزه بازرگانی دچار 
ضعف بسیار زیادی هستیم و بخش عمده گرانی هایی 
که در بازار شاهد هستیم به دلیل عدم نظارت در زمان 
تصدیگری ایشــان بوده اســت. وی تأکید کرد: بنده با 
شفافیت کامل عنوان می کنم که از نظر بنده »مدرس 
خیابانی« گزینه مناسبی برای وزارت صمت نیست و در 
جلسه رأی اعتماد پیش رو همین اظهار نظر را به عنوان 

مخالف ایشان در صحن مجلس نیز بیان خواهم کرد.

سیاست: سید رضا صدرالحسینی، کارشناس بین الملل 
و منطقه در گفت وگو با قدس آنالین در خصوص حادثه 
انفجار در بندر بیروت گفت: واقعیت امر این اســت که 
هر چه از این رخداد دردناک می گذرد بررســی های به 
عمل آمده در منطقــه و در خود محل نگهداری مواد 
انفجاری مؤید این نکته است که امکان حمله موشکی 
به این انبار و انفجار ناشی از آن در داخل و اطراف انبار 
محل نگهداری مواد منفجره کمتر از 3۰ درصد است، 
هر چند آمریکا و رژیم صهیونیستی از تخریبی به این 
گستردگی و فشار اقتصادی و امنیتی به مسئوالن لبنان  
بیش از دیگران منفعت برده اند اما در این موضوع شاید 
بعضی از تحلیل ها و توییت ها برای این است که روغن 
ریخته شده را به نفع خود مصادره به مطلوب کنند تا 
برای هر اتفاق و موضوع مرتبط به این حادثه پاسخی از 
سوی مقام های آمریکایی چون آقای ترامپ داده شود. 

اما آنچه مقام ها و مســئوالن محلی از بررسی اوضاع و 
احوال محل انفجار بدست آورده اند گویای آن است که 
هیچ یک از پدافندها و ســایت های هوایی لبنان  هیچ 
گونه پرنده ای را در حال فرود به عنوان موشک به منطقه 
مورد نظر ندیده و از چنین مســئله ای گزارشی ثبت و 
ضبط نگردیده است، البته در حال حاضر به طور قاطعانه 
نمی توان اقدام تروریستی در بندر بیروت را نفی کرد اما 

با توجه به ادله ای که پس از بررسی های مختلف تا کنون 
بدســت آمده، به نظر می رسد بی توجهی و بی مباالتی 

منجر به چنین انفجار بزرگ و خطرناکی شده است.
وی افزود: به نظر می رســد آقــای ترامپ به دنبال این 
است که باتوجه به شرایط و حالت ضعفی که در ساختار 
سیاسی آمریکا به وجود آمده و شکستی که در انتخابات 
پیش رو برای وی محتمل است، با نگارش توییت هایی 
دو پهلو بتواند از این حادثه به نفع خود بهره برداری کند. 
وی می داند در بررسی های آینده ممکن است شرایطی 
پدید بیاید که نتواند از این حرف خود اســتفاده کند و 
شاید هم به احتمال ضعیف بتواند از توییت خود استفاده 
کنــد، به این دلیل با نگارش یــک توییت دو پهلو، راه 
فراری برای آینده ایجاد کرده اســت، تا از این موقعیت 
و توییت در راستای انتخابات پیش روی آمریکا به نفع 

خود بهره برداری کند.

پتروشیمی در 1404 شاهد یک جهش بزرگ خواهد بود

آیا »مدرس خیابانی« گزینه مناسبی برای وزارت صمت است؟

نمی توان امکان خرابکاری در بندر بیروت را به طور قاطع رد کرد

روحانی در آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت نفت:

نمایندگان مجلس در گفت وگو با قدس آنالین پاسخ دادند

صدرالحسینی، کارشناس بین الملل:

 ............ صفحه ۶

تعویض بازنده ها در وقت اضافهتعویض بازنده ها در وقت اضافه
نگاهی به ماجرای استعفای »برایان هوک« و روی کارآمدن »الیوت آبرامز«نگاهی به ماجرای استعفای »برایان هوک« و روی کارآمدن »الیوت آبرامز«

 ............ صفحه های  ............ صفحه های 22 و  و 99
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سالح های هسته ای آمریکا و اسرائیل منطقه ما را تهدید می کند  مهر: محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان طی مطلبی در فضای مجازی تأکید کرد: ۷۵ سال پیش، آمریکا ننگ نخستین و تنها استفاده 
کننده سالح های هسته ای را بدست آورد. امروز سالح های هسته ای آمریکا و اسرائیل منطقه ما را تهدید می کند. وی افزود: خیلی وقت پیش باید به این کابوس هسته ای و دکترین دیوانه وار نابودی تضمین شده 

متقابل پایان داده می شد. 

 سیاســت/ مینا افرازه  برایــان هوک، 
نماینده ویژه رئیس جمهــور آمریکا در امور 
ایــران و رئیس »گروه اقدام ایران« در وزارت 
خارجه این کشور، در حالی پنجشنبه شب 
از اســتعفای خود خبر داد که استعفای وی 
به عنوان فردی که مجری اصلی سیاســت 
فشــار حداکثری علیه ایران نامیده می شد، 
تحلیل ها درباره شکست سیاست های ضد 
ایرانی آمریکا و ناکامی در دستیابی به اهداف 
ترسیم شده در قبال ایران، آن هم در آستانه 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور را شدت 

بخشیده است.

استعفایی از سر اجبار »
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در حالی در 
پیامی توییتری این موضوع را تأیید کرد که 
بسیاری از رسانه ها و تحلیلگران بر این باورند 
استعفای هوک از سر اجبار بوده و حتی در 
این بین روزنامه »واشنگتن پست« به نقل از 
یک مقام ارشد سابق در دولت 
آمریکا نوشته از هوک خواسته 
شد استعفا دهد تا مسئولیت 
واشنگتن  راهبردی  شکست 
علیه ایران، بر دوش وی بیفتد. 
این مقام ارشــد آمریکایی به 
این روزنامه گفته است: ایران 
غنی ســازی،  محدودیت های 
انباشــت ]اورانیوم[ و توسعه 
سامانه های تأمین را شکسته 
است. براساس تمام داده های 
تجربی، ]وضعیت[ کنونــی از زمان ]حضور 
آمریکا در برجام[ بدتر اســت و آن ها به طرز 
چشــمگیری اقدام های بد خــود را افزایش 
دادند. اگر به گمان شما این راهبرد موفق بود، 
نمی دانم چرا باید نماینده خود را اخراج کنید.

با توجه به این اظهــارات، دولت ترامپ که 
فرصــت چندانی هم بــرای موعد انتخابات 
ریاســت جمهوری 2020 ندارد و شــرایط 
خود را در برابر دیگر رقبا ســخت می بیند، 
تالش دارد بــا تغییر راهبردهــا و تعویض 
مهره های خود به نوعی بتواند در این زمان 
باقیمانده دستاورد ملموســی را حداقل در 
عرصه سیاست خارجی کسب کند. موضوع 
اســتعفای برایان هوک از روی اختیار یا به 
اجبار، نشــان می دهد استعفای وی از یک  
سو با هدف سرپوش گذاشتن بر ناکامی در 
اجرای راهبردها و چشم انداز ترسیمی صورت 
می گیرد و از ســوی دیگــر، روی کار آمدن 
الیــوت آبرامز نیز که در حال حاضر نماینده 
دولت آمریکا در امور ونزوئال است و از جمله 
حامیان حمله آمریکا به عراق در دولت بوش 
بوده، امید به اجرای برخی اقدام ها در مدت 
باقیمانده می تو اند علت چنین تغییراتی باشد.

شمخانی: شاید »مایک« مجبور شود »
چمدان هایش را ببندد

 هر چند باتوجه بــه موضع گیری و فضای 

سیاســی ایــران، بــرآورده شــدن چنین 
محاسباتی عمالً دور از نظر است. در همین 
راســتا، علی شمخانی، دبیر شــورای عالی 
امنیت ملی در توییتی نوشت: هدف راهبرد 
فشــار حداکثری از فروپاشی و تغییر نظام، 
به جلوگیری از ثروتمند شدن ایران تبدیل 
شد!  »برایان« هم مثل »جان« ناکام از کاخ 
سفید رفت. شاید »مایک« هم قبل از رفتن 
»دونالد« مجبور شود چمدان هایش را ببندد. یا 
حتی لیندسی گراهام، سناتور جمهوری خواه 
کارولینای جنوبی و مشــاور ترامپ در امور 
سیاست خارجی، در همین رابطه احتمال داد 
که با رفتن هوک امکان ایجاد یک جایگزین 
برای توافق هســته ای با ایــران تا انتخابات 
نوامبر از بین خواهد رفت. گرچه برایان هوک 
چندی پیش درباره نتیجه بخش بودن تحریم 
های آمریکا علیه ایران سخن گفته و عنوان 
کرده بود ایاالت متحده از طریق این فشارها 
توانسته دسترســی تهران به میلیاردها دالر 
منابع مالــی را قطع کند و یا در حال تالش 
برای تمدید تحریم های تســلیحاتی ایران 
است، اما استعفایش به عنوان فردی همسو با 
مواضع افراطی ترامپ و فعالیت سرسختانه اش 

در دشمنی با ایران، عادی بودن استعفا را زیر 
سؤال می برد. 

ارائه قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی »
به شورای امنیت در هفته جاری

اما برایان هوک همزمان با سیاســت فشار 
حداکثری، موضوع باز بودن باب دیپلماسی 
و مذاکره با ایــران درباره توافقی جدید که 
تمامی اهداف و خواســته هــای آمریکا را 
پوشش دهد، مطرح می کرد که ناکامی در 
این زمینه نیز عمالً بر شکست های وی در 
اقدام هایش علیه ایران افزود و در استعفا از 
سمتش مزید بر علت شد. در همین راستا، 
دانیل دیویس، عضو مرکز اولویت های دفاعی 
آمریکا نیز گفته کارزار فشار حداکثری نه تنها 
نتوانسته از مهار ایران پیشگیری کند، بلکه 
آن را به حکومتی خشمگین و آزاردهنده تر 

تبدیل کرده است. 
با تمامی این تفاســیر، گرچه هوک فردی 
تنــدرو در اقدام ها علیه ایــران بود و ممکن 
است برخی برکناری وی را در راستای تغییر 
در سیاســت و راهبرد دولت ترامپ در قبال 
کشــورمان و کاستن از شــدت دشمنی ها 

بدانند، اما اقدام های دولت آمریکا نشان داده 
که کمی ساده انگارانه خواهد بود اگر شاکله 
سیاست خارجی این کشور را  تنها معطوف 
و مرتبط به تغییر یک فرد دانســت و سابقه 
اقدام های این کشور را از یاد برد. همان گونه 
که در راستای اثبات این موضوع، پمپئو چند 
روز پیش خبر داد واشــنگتن هفته جاری 
قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران 
را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه 
خواهد کرد و آمریکا به هیچ وجه اجازه پایان 

تحریم تسلیحاتی ایران را نخواهد داد.

استعفای هوک نوعی تغییر تاکتیک »
بود؛ در برابر آن هوشیار باشیم

در همین رابطه، دبیر کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس بر این باور است 
که استعفای برایان هوک به عنوان مسئول 
مســتقیم تحریم های ظالمانه آمریکا علیه 
ایران، قطعاً نشــان دهنــده زبونی و ناکامی 
آمریکا در دســتیابی کامل بــه اهدافش در 
تحریم های اقتصادی و تسلیحاتی است که 
البته آن هم در سایه مقاومت مردم و تدابیر 

جمهوری اسالمی ایران ایجاد شده است.
یعقوب رضازاده در گفت و گو با قدس اظهار 
کرد: گرچه تحریم ها بر زندگی و معیشــت 
تأثیراتی داشته، اما باوجود چنین تحریم های 
سنگینی شاهدیم که چرخه اقتصادی دولت 
و مردم به خوبی مدیریت شد و ایران توانست 
با اقدام های راهبردی، اقتصادی و وحدت بین 
قوا اهداف آمریکا را با شکست مواجه کند. با 
توجه به ارتباط سازنده ایران و روسیه و دیگر 
کشورهای همسایه، سیاست های منطقه ای 
هــوک در قبال ایران نیز بــه اهداف مدنظر 
نزدیک نشــد و وی نتوانست ایران را به پای 
میز مذاکره بکشاند؛ بنابراین به نظرم این ها  
مهم ترین عواملی است که هوک مجبور به 

استعفا از سمت خود شد.
نماینده مــردم ســلماس در مجلس گفت: 
درحالی که از یک ســو جامعه جهانی و حتی 
اکثر دولت های عضو شــورای امنیت تحت 
تحریم های ظالمانه آمریکا هستند و از سوی 
دیگر نیز باتوجه به اینکه ایران در راســتای 
برقراری روابط دوســتانه و راهبردی، در حال 
اجرای اقدام های ســازنده ای اســت و حتی 
قرارداد 25 ساله ایران و چین را کلید زده، به 
نظر می رســد تمامی این قضایا به نفع ایران 
پیش برود و در ادامه تحریم های تسلیحاتی 
نیز با شکست مواجه شود. عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون امنیت ملی درباره احتمال تغییر 
در سیاست خارجی آمریکا با استعفای هوک، 
تصریح کرد: مسلماً دشمنی آمریکا نسبت به 
ما کم نمی شود یا حتی فرد بعدی از نظر تقابل 
با ایران فردی افراطی تر باشد، اما با این حال ما 
نباید به اقدام های آمریکا خوشبینانه نگاه کنیم 
و به نظرم این استعفا هم نوعی تغییر تاکتیک 
اســت که باید در برابر آن هوشــیار باشیم و 

اقدام های الزم را درنظر بگیریم.

نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور ایران مجبور به استعفا شد

تعویض بازنده ها در وقت اضافه

چند شب پیش که برای زیارت به حرم مطهر وارد شده بودیم دسته های چند نفری س
جوانان را دیدم که بدون ماسک وارد حرم شده بودند و فکر می کنم که از بچه های اهواز 
و جنوب بودند، به نظرم اوضاع بسیار خطرناکی پیش روی مشهد باشد. 09150007868

هر روز شاهد محاکمه مفســدان اقتصادی هستیم که گویی میلیون ها سال دیگر س
می خواهند زندگی کنند! سیری ناپذیران! مفاسدی که رو می شوند مشت نمونه خروار 
است! ارقام دزدی های فوق نجومی باند طبری و باند بانک مرکزی و باند پتروشیمی و 
هزاران باند پنهان دیگر نتیجه چیست؟ نتیجه محدود کردن رسانه ها! وقتی افراد ناالیق 
مصدر امورند، آزادی رسانه ها را برنمی تابند! عمر نااهالن با آزادی رسانه ها برف است در 

برابر آفتاب تموز! 09150000934
سال ۱۳۶۸ یک مرغ گوشــتی )۴5تومان( ۴50ریال می شد دیشب رفتم یک مرغ س

خریدم )بازم شد ۴5تومان( ۴50000 ریال! 09150007819
با سالم. درباره اولین پیام مفصل دوستمان در قدس که کرونا را غضب الهی به شمار س

آوردند که چون خمس نمی دهند و مشتریان بی حجاب اند و کاسبان بی انصاف. خب چرا 
بارگاه و مضجع شریف کم مشتری شده؟ پول ریخته نمی شود؟ نذری داده نمی شود؟ 
زیارت نامه خوانده نمی شود؟ نعوذ باهلل آنجا هم مورد خشم خداوند قرار گرفته است؟ دنیا 
ملک اوست و او حکیم است، چه دانیم که سبب چیست؟ ولی قرآن کریم جواب می دهد. 

چه بسیار رویدادها که بد می پنداری در حالی که مفید است. 09150001032
بهورزان را دریابید که از مظلوم ترین قشر کارمندی کشورند. فقط ما دو خواسته داریم س

اجرتان با امام زمان)عج(؛ اعمال کردن شغل بهورزی به مشاغل سخت و اعمال کردن دو 
سال دوره دانش آموزی بهورزان در حکم کارگزینی شان. اجرتان با خدا. 09150007780

کسی نیست مانع ترک تازی بانک ها شود؟ سپرده ای با نرخ 20درصد نزد بانک دارم که س
بانک درستکار از این ماه یکطرفه 5درصد از سود کاسته است. سر گردنه است و اهانت 

به مشتری و دزدی آشکار. 09150003591
سالم یکی به این خانم دکتر رضوان حکیم زاده بگوید شما رئیس ابتدایی هستی یا س

معاون کل وزارت آموزش و پرورش که هر روز در هرمورد مصاحبه و اظهار نظر می کنی؟ 
کدام مدرسه توجهی به حرفای تو داره که اخذ پول ممنوع است. خانم تا پول ندی جواب 
سالمت را نمیدن، چه برسه به ثبت نام. دل ما اولیا از رفتار بعضی مدیران اداره و حرفاشون 

خونه. بیاین حضوری و میدانی ببینید بعد مصاحبه کنید. 09150000763
آقای جهانگیری! کمی هم به فکر مردمی که درآمدشان کم است باشید، مخالفت س

شــما با کوپن دو حالت دارد؛ یا از قیمت ها و فشار مضاعف بر مردم خبر ندارید! یا 
گرانی کاالها برایتان اهمیت ندارد! 09010009087

آیت اهلل علم الهدی، امام جمعه مشهد :

عزای حسینی با حفظ اصول بهداشتی، باشکوه اقامه شود©
سیاست: آیــت اهلل علم الهدی در بیست و 
سومین هفته برگزار نشدن نماز جمعه در 
مشــهد مقدس به ضرورت برپایی شــعائر 
الهی در محرم و برپایی باشــکوه عزاداری 
سیدالشــهدا با رعایت دســتورالعمل های 
ســتاد ملی مقابله با کرونــا پرداخت. امام 
جمعه مشهد گفت: از همه هیئات محترم، 
همه دسته جات حسینی و همه عزیزانی که در این جهت یا تولیت هیئتی یا تولیت 
موقوفه ای را دارند که مربوط به امام حســین )ع( است یا نذر خاصی در جهت اقامه 
عزای حسینی داشتند که همه ساله انجام می دادند، می خواهیم سعی کنند امسال با 
حفظ اصول بهداشتی و مطابق دستور ستاد ملی مقابله با کرونا، با عظمت و گستردگی 
بیشــتر و جالب تری عمل کنند و این طور نباشد که مطالب خاموش شود و ما برای 
زحمتی که این طور عزاداری دارد که در فضای باز بخواهیم عزاداری کنیم غیر از منزل 

و حسینیه ای که انجام می دادیم، منصرف شویم.
وی ادامه داد: این کار را نکنید، شاید این قضایا امتحان الهی است که چقدر پای امام 
حسین )ع( ایستادید و چقدر در پای عشق ابی عبداهلل مقاومت نشان می دهید، به مجرد 
اینکه مسائلی پیش آمده که برنامه عزاداری هزینه بیشتری الزم دارد و زحمت زیادتری 
دارد، شما از اقامه عزای سیدالشهدا )ع( منصرف شوید و بگویید نذر را می بریم جای 
دیگر و در برنامه دیگر، این اشتباه است، نذر باید همان طور که نذر شده انجام بگیرد، 
اگــر می خواهید به برنامه دیگری منتقل کنید فقط وقتی می توانید این کار را انجام 
دهید که اجرای برنامه مورد نذر شما، ممانعتی داشته باشد، محال باشد و امکان پذیر 

نباشد و در مسئله ای که به مورد نذر شما نزدیک تر باشد، اجرا کنید.
وی تأکید کرد: امروز در شــرایطی هســتیم که اجرای نذورات حسینی با هیچ 
مشکلی روبه رو نیست، محال هم نیست، هرکس نسبت به سیدالشهدا )ع( نذری، 
عهدی و برنامه ای دارد، باید با همان کیفیت، خیلی گسترده تر، خیلی جالب تر و 
زیباتر این برنامه را اجرا کند که خوشبختانه آستان قدس رضوی با همت تولیت 
عظمای آستان قدس و عزیزان خدمتگزارمان، آماده اجرای برنامه های بسیار مؤثر 
در ایام دهه محرم هستند و فضایی را نیز برای هیئات و جلسات در داخل آستان 
قدس تهیه دیدند، وقتی ســتاد ملی مقابله با کرونا می گوید دسته روی و حرکت 
هیئت ها ممنوع است، بدون حرکت و بدون دسته روی نیز امکان دارد؛ به برخی 
عزیزان که مســئول این قضیه هستند تذکر دادم که اگر بناست خیابان هایی که 
هیئات دسته روی داشتند، آن خیابان ها بین هیئات تقسیم شود، در هر قسمت 
یک هیئت با حفظ اصول بهداشتی و فاصله معین اقامه عزاداری و سینه زنی کند، 
آن هم خیابانی که مقابل قبر مطهر امام هشــتم )ع( و گنبد امام رضاست، عشق 
خودشان را به وجود مقدس امام هشتم با قطرات اشک و سینه های گلگون و فریاد 
یا حسین نشان دهند، عمل به دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا نیز هست، 
یعنی در فضای باز عــزاداری می کنند و حرکتی نیز انجام نمی دهند که موجب 

تراکم جمعیت شود و برخالف اصول بهداشتی باشد.

فضای باز مدارس، محل عزاداری سیدالشهدا )ع( شود»
امــام جمعه مشــهد تصریح کــرد: می توانیم برنامه هــای مختلف طراحــی کنیم، از 
آموزش وپرورش درخواست کردیم مدارس را در اختیار بگذارند، هیئاتی که در حسینیه و 
زیر سقف قابل برگزاری نیست، در فضای باز مدارسی که در نزدیکی هیئت هست، مراسم 
عزاداری را با عظمت و جاللت بیشتر در فضای باز برگزار کنند، خواهش می کنم عزیزان ما 
این موقعیت را از دست ندهند. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روز خبرنگار 
گفــت:  معموالً در روز خبرنگار، تجلیــل از خبرنگاران و تبیین عظمت جریان و حرفه 
خبرنگاری، ورد زبان همه هست اما من می خواهم یک چیز عرض کنم که شاید کمتر گفته 
می شود؛ خبرنگاری ضمن اینکه شغل بسیار با عظمت، مؤثر و ضروری در جامعه ماست و 
در توسعه انقالب و قوانین اسالم ما جریان خبرنگاری حرفه ای است که می تواند به خوبی 
نقش ایفا کند، عزیزان خبرنگار ما بدانند خبرنگاری یک نقطه امتحان و آزمایش الهی برای 
آنان در جریان تقوا نیزهست. وی افزود: خبرنگاری با حفظ اصل تقوا، شغلی مقدس است، 
خبرنگار با حفظ اصول تقوای دینی و شرعی در این شغل مقدس به باالترین مقام عبودیت 
حق نائل می شود و اگر خدایی نکرده تقوا در اجرای این حرفه وجود نداشته باشد، نه تنها 
این حرفه باعث تعالی نیست، بلکه باعث گرفتاری و عذاب الهی خواهد شد و در حساب 
زندگی به عنوان یک خزی در کارنامه عملی اش ثبت می شود، خبرنگاران عزیز در جریان 

خبرنگاری تقوا را رعایت کنند.

رئیس جمهور بعدی با کابینه رفاه بیاید©
سیاست: غالمعلی جعفــرزاده، نماینده سابق مجلس درباره ویژگی های نامزدهای 
ریاست جمهوری در انتخابات سال آینده گفت: مردم به جز راهکارهای عملیاتی برای 
حل اقتصاد هیچ اولویت دیگری ندارند.  دولت بعدی با کابینه رفاه بیاید و در زمینه 
تأمین اجتماعی، در حوزه سالمت و بهداشت و... کاری انجام دهد. هرکسی که بتواند 

این ظرف را سریع تر و بیشتر پر کند؛ رئیس جمهور خواهد شد.

1400 فرصت آزمون و خطا نیست©
سیاست: محمدهاشمی، عضو اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو 
با باشــگاه خبرنگاران جوان، درباره انتخابات ۱۴00، گفت: امروز کشور با مشکالت 
بسیاری دســت و پنجه نرم می کند؛ بنابراین انتخابات ۱۴00 عرصه آزمون و خطا 
نیست. هاشمی افزود: در انتخابات آتی دیگر نباید آزمون و خطا کرد، بلکه باید افرادی 
کاندیدا شوند که توانایی شان برای حل مشکالت کشور به اثبات رسیده و برنامه ای 
منسجم و کاربردی ارائه دهند، نه اینکه صرفاً یک برنامه راهبردی معرفی کنند که از 
پس آن هم برنیایند. عضو اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان کرد: هرجناح 
باید خود را مسئول دانسته و کاندیدایی معرفی کند که آزمون خود را به خوبی پس 
داده و توانایی های خود را به مردم نشان داده باشد تا مردم هم بتوانند افراد توانمند 

را انتخاب کنند.

 بحران سازی علیه ایران ©
شوآف نتانیاهو برای سر پا ماندن

رژیم صهیونیســتی در یکی دو ســال اخیر با 
بحران های فزاینده ای دســت بــه گریبان بوده 
و پایه های حکومت نامشــروع خــود را بیش از 
پیش لرزان می بینــد. در حالی که پس از یک 
سال بن بست سیاسی؛ اواخر اردیبهشت امسال، 
پارلمان رژیم صهیونیستی به کابینه ائتالفی با 
حضور بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق و بنی 
گانتز، رئیس اسبق ستاد کل ارتش این رژیم رأی 
مثبت داد، اما این پایان بحران در سرزمین های 
اشغالی نبود. فلسطین اشغالی در چند ماه اخیر 
همچنــان به صحنه اعتراض به سیاســت های 
نتانیاهو، درخواست برای محاکمه وی و همچنین 
راهپیمایی خیابانی نسبت به وضعیت نامناسب 
اقتصــادی تبدیل شــده که چیزی جز رشــد 
مهاجرت معکوس از اسرائیل را به دنبال نداشته 
است. تل آویو در گذشته تجاوزات خارجی را به 
عنوان یکی از حربه های گریز از مشکالت داخلی 
مد نظر داشــت و بر این اساس با هدف منحرف 
کــردن افکار عمومی از مشــکالت و معضالت 
داخلی شان هر از چند گاهی حمالتی را به یکی 
از کشورهای همسایه انجام می داد. نتانیاهو هم 
که به نظر می رسد بیش از هر زمانی تحت فشار 
داخلی قرار دارد، امــروز روی ماجراجویی های 
خارجی با هدف جلب آرای مردمی حساب ویژه 
ای باز کرده است. حمالت گاه و بی گاه به برخی 
نقاط سوریه و همچنین خط و نشان کشیدن ها 

برای لبنان و باریکه غزه گواه این مدعا است.
از ســوی دیگر صهیونیســت ها کــه در مقابل 
کشــورمان ناتوان نشــان داده اند، حال به نظر 
می رســد در تالش هســتند با ایجاد جنجال و 
تبلیغات رســانه ای و بحران سازی علیه تهران 
بار دیگر در مورد مشکالت داخلی خود فرافکنی 
کنند. اما شــاید بهترین اظهار نظر در مورد این 
تالش بیهوده که در راستای ضربه زدن به منافع 
جمهوری اسالمی ایران صورت می گیرد را سفیر 
کشورمان در سوئد انجام داد. احمد معصومی فر، 
سفیر جمهوری اســالمی ایران در استکهلم در 
پاسخ به نفرت پراکنی و کینه توزی تل آویو علیه 
کشــورمان که خواستار پایان گفت و گوی طرف 
اروپایی با تهران و تشدید فشار و تحریم ها علیه 
کشورمان شــده بود، تأکید کرد رژیم  نامشروع 
صهیونیستی طرفی اســت که با بحران سازی و 

نقض حقوق بین الملل زنده می ماند.
واقعیت هــم آن اســت که به نظر می رســد 
صهیونیست ها از جنجال سازی علیه کشورمان 
در شــرایط کنونــی دو هدف مهــم را دنبال 
می کنند؛ نخست باال نشان دادن هزینه مبارزه 
با خود برای مقامات کشورمان با هدف منصرف 
کردن تهران از تداوم راه مبارزه و مقاومت است. 
تل آویو به خوبی می داند که از توانایی الزم چه 
در عرصه سیاسی و چه در عرصه نظامی برخوردار 
نیست که بخواهد جلو جمهوری اسالمی ایران 
در منطقه قد علم کنــد ؛ بنابراین به دنبال آن 
اســت با افزایش هزینه تراشی برای کشورمان 
در منطقــه از جمله انجام حمــالت ایذایی گاه 
و بی گاه به متحدان تهــران و حمایت از برنامه 
تحریم های ضد ایرانی تصمیم سازان کشورمان را 
در تنگنا قرار دهد. اما هدف دوم در بحران سازی 
صهیونیست ها همان گونه که سفیر کشورمان هم 
به خوبی اشاره داشته، زنده و سر پا نگه داشتن 
نظام نامشروع اسرائیلی و نخست وزیر آن هست. 
همان گونه که گفته شد صهیونیست ها اکنون با 
بحران های زیادی دست و پنجه نرم می کنند و 
راه گریز را در ماجراجویی های خارجی یافته اند. 
از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو که ۱2 سال است 
قدرت را در سرزمین های اشغالی در قبضه خود 
دارد، اکنون بیش از هر زمانی از سوی گروه های 
مختلف مطرود شده و مرگ سیاسی او نزدیک 
به نظر می رســد. در این شــرایط وی به عنوان 
سیاســتمداری کار کشته که از هر اهرمی برای 
حفظ خود در قدرت بهره برداری می کند، تالش 
دارد بار دیگر با به راه انداختن کارزار ضد ایرانی 
و امنیتی کردن فضا همچنان خود را در صحنه 
سیاست این رژیم حفظ کند. نتانیاهو حتی در 
مــورد بحران کرونا هم همین ایزوله ســازی را 
پیگیری کرد، به این امید که با امنیتی کردن امور 
افکار عمومی را در حمایت از خود بســیج کرده 

و خود را از مرحله زوال سیاسی نجات بخشد.

  نشــریه فارن پالیســی گزارش داده دولت س
آمریکا روز سه شنبه قطعنامه ای را که خواستار 
تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران است، 
در شــورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی 
خواهد گذاشــت. فارن پالیسی این قطعنامه را 
نمونه ای از سندی با ویژگی های »دیپلماسی 
ترامپ« توصیف کرده و نوشــته اســت: »این 
قطعنامه جسورانه اســت و به دنبال تحمیل 
تعهدات حقوقی جامع به کشورها و ملزم کردن 
آن ها به مقابله با کشتی های حامل بارهای ایران 

و توقیف آن هاست.«

 ســخنگوی دســتگاه دیپلماسی چین با س
بیان اینکه کشورش قاطعانه از قطعنامه های 
شورای امنیت و توافق جامع هسته ای ایران 
حمایــت می کند، بــار دیگر اعــالم کرد با 
تالش های ایاالت متحده برای تمدید تحریم 
تســلیحاتی علیه ایران در شــورای امنیت 

مخالف است.

صدای مردم   

احزاب
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استعفای برایان 
هوک، قطعًا 
نشان دهنده زبونی 
و ناکامی آمریکا 
در دستیابی کامل 
به اهدافش در 
تحریم های اقتصادی 
و تسلیحاتی است

بــــــــرش

معافیت های بشردوستانه هیچ کارایی ندارندنابود کردن سپاه یکی از راه های براندازی است
 سیاست   »جان بولتون« مشاور پیشین امنیت 
ملی کاخ سفید با حمایت علنی از تجزیه عراق، 
آن را سودمند دانســت و از کردها خواست تا 
برای مرحله پس از انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا آماده باشند. بولتون تصریح کرد: »کردها 
بارها برای تشکیل کشورشــان تالش کرده و 
هربار نیز به عقب بازگشته اند. اکنون قانع شده ام 
که تجزیه عراق مفید است. آمریکا حداقل باید 
کشور کردی در کردستان عراق را به رسمیت 
بشناسد. اما مسئله دشوارتر به کردهای دیگر 
کشورهای منطقه مربوط می شود و به نظر من 
آمریکا باید با این مســئله به صورت راهبردی 
برخورد کند؛ چرا که ممکن اســت نتیجه آن 
بســیار مهم و مثبت باشد«. او با انتقاد از عدم 
حمایــت دولت ترامپ از جدا شــدن منطقه 
کردســتان از عراق، گفت: اشخاصی در وزارت 
خارجه آمریــکا در آن زمان تجزیــه عراق را 
قبول نداشــتند یا اینکه نمی خواستند به این 
حقیقت اقرار کنند کــه عراق در عمل تجزیه 
شده به حســاب می آید. از نظر وی در صورت 
پیروزی »جو بایدن« در انتخابات ســال آتی 
میالدی، نیروهای ائتــالف آمریکایی بار دیگر 

به شمال شرق ســوریه باز خواهند گشت. هر 
چنــد در ادامه گفت تضمینــی نمی دهد که 
ترامپ در انتخابات شکست بخورد، اما به گفته 
وی شــانس بسیار کمی در این خصوص دارد. 
این مقام ســابق آمریکایی در بخش دیگری از 
سخنان خود با بیان اتهام های همیشگی علیه 
جمهوری اسالمی ایران، گفت دولت آمریکا باید 
در راستای تغییر حکومت ایران گام بردارد و این 
مسئله را هدف اصلی خود در ایران تعریف کند.

او افزود: »نابود کردن ســپاه پاسداران یکی از 
راه هــای براندازی در ایران اســت و این رخداد 
می تواند موجب آشــوب و هرج و مرج در ایران 
شود«. این مقام سابق آمریکایی بار دیگر ایران را 
به تالش برای دستیابی به بمب اتمی متهم کرد.

 سیاست  گروهــی از کارشناســان سازمان 
ملل خواســتار رفع تحریم های یکجانبه علیه 
کشورهایی از جمله ایران و یمن شدند و افزودند 
معافیت های بشردوستانه کار نمی کند و مردم 
کشورهای تحت تحریم از دریافت درمان های 
نجات بخش و محافظت در مقابل کرونا محروم 
هستند. این گروه در بیانیه ای گفتند: تحریم ها 
موجب رنج و مرگ مردمان کشــورهای ایران، 
ســوریه، یمن، ونزوئال و کوبا شده  است. »آلنا 
دوهان« گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارتباط 
با تأثیرات منفی اقدام هــای اجباری یکجانبه، 
اعالم کرد: تحریم ها باید برداشــته شــوند-یا 
حداقل کاهش یابند- تا مردم بتوانند به مایحتاج 
اولیــه مثل صابون و مواد ضــد عفونی کننده 
برای ســالمت ماندن دسترســی پیدا کنند و 
بیمارســتان ها هم بتوانند به دســتگاه تنفس 
مصنوعی و سایر تجهیزات برای زنده نگه داشتن 
مردم دسترسی یابند.  به گزارش »میدل ایست 
آی«، صلیب سرخ جهانی، جوامع هالل احمر و 
چندین قانون گذار آمریکایی درخواست مشابهی 
را در ابتدای همه گیــری جهانی کرونا مطرح 
کرده بودند که به طور گســترده نادیده گرفته 

شده است. دوهان و کارشناسان دیگر سازمان 
ملل بدون نام بردن از کشور تحریم کننده خاص 
گفتند: تحریم هایی که با نام ارائه حقوق بشــر 
اعمال شدند در حقیقت در حال کشتن مردم 
و محروم کردن آن ها از حقوق اساسی از جمله 
حق سالمتی، دسترسی به مواد غذایی و خود 
زندگی هستند. ما درخواست خود از کشورهای 
تحریم کننده را برای رفع فوری، تعلیق یا کاهش 

تحریم هایشان تکرار می کنیم. 
پیش از این با مطرح شدن طرح های مبادالت 
مالی همانند اینستکس یا کانال مالی سوئیس 
بسیاری از غرب گرایان از این کانال ها استقبال 
کرده بودند، اما حال سازمان ملل ناکارآمدی آن 

را اعالم کرده است.

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

خبر

سیاست خارجیسیاست خارجی
سازمان ملل آب پاکی را بر دستان غرب گرایان ریختپیشنهاد مشاور مستعفی برای تجزیه عراق و تغییر حکومت در ایران

دولت
وعده واعظی از ماه های خوب آینده

 در روزهای پایانی تحریم 
قرار داریم

سیاســت: محمــود واعظی در 
مراسم رونمایی از دو مدل جدید 
)فیس لیفت( شرکت سایپا گفت: 
با عالمت هایی که از کشــور های 
اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت 
کرده ایم، در روز های پایانی تحریم 

قرار داریــم؛ زیرا تحریم کنندگان به هیچ یک از اهداف خود 
نرسیدند. باید تأکید کنم که ماه های آینده وضع به مراتب بهتر 
می شود. ترامپ خواب این را نمی دید که در چهلمین سالگرد 

انقالب، نظام ما سرپا باشد، اما دیدیم که کماکان سر پاست.

 سیاست خارجی
نامه اعتراضی ایران درباره تعرض به هواپیمای مسافری 

واشنگتن باید پاسخگوی رفتار 
غیرمسئوالنه اش باشد

سیاســت: ایران از سازمان ملل 
خواســت آمریــکا را در ارتباط با 
رهگیری هواپیمای مسافری خود 
از سوی دو جنگنده ایاالت متحده 
در آسمان سوریه مسئول بشناسد 
و واشــنگتن را در قبال این رفتار 

غیرمسئوالنه پاســخگو کند. مجید تخت روانچی، نماینده 
دائم ایران در سازمان ملل در نامه ای به دبیر کل و همچنین 
شورای امنیت ســازمان ملل اعتراض شدید ایران به نقض 

قوانین و حقوق بین المللی از سوی آمریکا را اعالم کرد.

محور مقاومت
واکنش امیرعبداللهیان درباره تهدیدهای مکرون
 لبنان کمک و همبستگی می خواهد 

نه دخالت خارجی
دستیار  امیرعبداللهیان  سیاست: 
ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل 
دربــاره اتفاقات لبنــان در صفحه 
نوشــت:   توییتر  در  شــخصی اش 
» تهدیدهــای مکــرون در لبنان، 
مرهمی بر جراحات ناشی از فاجعه 

بنــدر بیروت نبود. لبنانی که با وحدت همه نژادها، جریان ها و 
مذاهب در مقابل رژیم صهیونیستی درخشیده است، به خوبی 
قادر است وحدت ملی و استقالل خود را حفظ کند. لبنان فقط 
کمک و همبستگی نیاز دارد و نه دخالت هیچ طرف خارجی را!«.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 محمد محسن فایضی 
تحلیلگر سیاست خارجی

 یکشنبه 19 مرداد 1399  19 ذی الحجه 1441 9 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9314

بدون تیتر

ترامپ در خواب بیند پنبه دانه!
اگر در انتخابات پیروز شوم سریع با ایران به توافق می رسیم

سیاست: همزمان با اخبار استعفای اجباری برایان هوک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا گفته در صورتی که در انتخابات ریاســت جمهوری به پیروزی برسد، خیلی زود 
با ایران به توافق خواهد رســید. ترامپ در یک کنفرانس خبری بامداد دیروز به گزارش 
دســتگاه اطالعاتی آمریکا که ایران، چین و روسیه را به تالش برای دخالت در انتخابات 
آمریکا متهم کرده بود، واکنش نشان داد. وی گفت: »آخرین فردی که روسیه دوست دارد 
در قدرت ببیند، دونالد ترامپ است؛ چون هیچ کس با روسیه سختگیرتر از من نبوده است«. 
رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد: »چین دوست دارد ما انتخاباتی داشته باشیم که در آن 
دونالد ترامپ به جو بایدن خواب آلود می بازد. در این مورد رؤیاپردازی می کنند«. وی اضافه 
کرد: »اگر جو بایدن رئیس جمهور شود، چین کشور ما را تصاحب خواهد کرد«. ترامپ 
خطاب به خبرنگاری که در این باره پرسیده بود، گفت گزارش دستگاه اطالعاتی آمریکا 
فقط به چین و روسیه مربوط نیست و ایران را هم شامل می شود. او گفت: »این گزارش از 
ایران هم اسم آورده و شما به آن اشاره نکردید. ایران دوست دارد من رئیس جمهور نشوم. 
این را اعالم کنم، اگر من برنده شوم-و زمانی که این اتفاق بیفتد- خیلی سریع با ایران و 
کره شمالی به توافق می رسیم.« وی گفت: »کره شمالی و ایران... همه این ها خیلی سریع با 
ما توافق می کنند. ایران برای توافق با ما له له می زند، ولی می خواهند منتظر بمانند چون 
ترجیح می دهند با بایدن توافق کنند. اگر چین هنگامی که بایدن در قدرت است با آمریکا 

توافق کند، کشورمان را تصاحب خواهند کرد«.
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استقبال مخاطبان از مسابقه »پنجره فوالد«   آستان:  برگزاری مسابقه »پنجره فوالد« در فضای مجازی، در دهه والیت با استقبال گرم مخاطبان مواجه شد. این برنامه از برنامه های تدارک دیده شده مؤسسه 
رسانه های نوین آستان قدس رضوی بود که در فضای مجازی برگزار شد. مسابقه »پنجره فوالد« طی دو شب عید سعید قربان و شب والدت امام هادی)ع( در اپلیکیشن روبیکا برگزار شد که در مجموع این دو شب 

بیش از 40 هزار نفر شرکت کردند و به 88 برگزیده در هر شب بسته متبرک فرهنگی اهدا شد.

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

نصب سایه بان ها بهترین عیدی در آستانه غدیر بود©
آســتان: خبر کوتاه و ســریع روی 
خروجی ها قــرار گرفت؛ »تعــدادی از 
صحن هــای حرم رضوی به ســایه بان 
مجهــز شــدند«؛ آرزوی دیرینه ای که 
بســیاری از زائــران و مجاورانی که در 
سال های گذشته به حرم منور رضوی 
مشرف می شــدند خواستارش بودند و 

اینک محقق شده است.زائرانی که در فضای نورانی حرم صرفاً به دنبال راز و نیاز 
هستند و باید هر چه در توان هست برایشان گذاشت تا این حس و حال معنوی 
روز به روز، روزافزون شــود و چه خدمتی بهتر و باالتر از خدمت به زائر حضرت 

شمس الشموس)ع(.
شــاید هیچ کس بهتر از خدام حضرت این روزها از آرزوی دیرینه و خواســته و 
مکنون قلبی زائران باخبر نباشد؛ چه بسیار بودند زائرانی که در سال ها و ماه های 
گذشته به دنبال گوشه سایه دنجی در حرم می گشتند تا با خیال آسوده ادعیه 
به دست بگیرند و نماز بخوانند.بسیاری از آنان در همان روزها نشان این اماکن را 
از خدام حضرت می پرسیدند و امروز خدام هم قطعاً در این شادی زائران شریک 

هستند و با آسودگی تعدادی از صحن ها را به زائران حضرت نشان می دهند.
میزان این مراجعات و پرس وجوها از خدام حضرت به خصوص در ماه های اخیر 
که به دلیل شــیوع ویروس منحوس کرونا رواق ها بسته بوده و هست بیشتر هم 
شــده بود و اینک خدام حضرت شاید بیش از دیگران به این اقدام دست مریزاد 
می گویند زیرا با خیال آسوده زائران را به سمت این سایه بان ها در گرمای تابستان 
مشهد هدایت می کنند.صحن های آزادی، انقالب اسالمی و گوهرشاد اینک مزین و 
مجهز به سایه بان شده اند و با دستور تولیت آستان قدس رضوی کار نصب سایه بان 
در سایر صحن ها نیز قرار است با فوریت و جدیت، متناسب با شرایط و معماری 
صحن ها دنبال شود. قدم به تعدادی از صحن های حرم منور رضوی می گذاریم تا 
با خادمان حضرت که مثل همیشه لبخند بر لب دارند و با رویی گشاده هدایتگر 
زائران هســتند همکالم شویم و با آنان در مورد نصب سایه بان ها صحبت کنیم. 

روایتکشیکهفتمازسایهبانها»
محمد ذبیح زاده، کشیک هفتم دربانان حرم مطهر رضوی است و ۱۵ سال است 
خاک پای زائر را توتیای چشم می کند؛ حاج محمد در مورد سایه بان ها می گوید: 
زائران در شرایط کرونا توفیق تشرف به رواق های حرم مطهر را ندارند و بسیاری 
در این مدت خواستار نصب سایه بان و چادر بودند و خوشحالم که این اقدام انجام 
شده اســت.ذبیح زاده می گوید: این اقدام بسیار عالی است و امیدوارم در تمامی 
صحن هــای حرم منور این چادرها نصب شــود.حاج محمد از واکنش زائران هم 
می گوید؛ از مطالبه دیرینه ای که محقق شده: »زائران زیادی در سال های اخیر بابت 
عدم نصب این چادرها از من خادم سؤال می کردند و خوشحالم که امروز سرمان 
جلو زائر باالست و می توانیم آن ها را به سمت سایه بان های صحن ها هدایت کنیم«.

بازخوردمثبتزائران»
علی دربان خالص یکی دیگر از خادمان آســتان حضرت امام الرئوف است، او ۱2 
سال اســت دربانی حضرت را برعهده دارد؛ می گوید: اگر این چادرها برقی شود 
بســیار بهتر است و قطعاً با توجه به شناختی که از مسئوالن آستان دارم روز به 

روز به سمت بهتر شدن این امکانات می روند و زائران هم بسیار استقبال کردند.
این خادم بارگاه منور رضوی می گوید: در برخوردی که با زائران داشتم بارها از این 
مسئله تشکر  کردند و باید گفت اجر مسئوالن با امام رضا)ع(؛ سایه ای برای زائر در 

شرایط کرونا فراهم کردند که در دعای خیر زائر قطعاً سهیم هستند.
مرتضی قاســمی هم ۱2 سال است خادم افتخاری اســت و یک سال است در 
کشــیک هفتم کفشداری رسمی شــده؛ او نیز ســابقه دیرینه ای از برخورد با 
خواسته های زائران به ویژه در زمینه نصب سایه بان ها دارد.  او می گوید: می دانستم 
از قدیم این طرح دنبال می شده و خوشبختانه امروز اجرایی شده و بسیار برای زائر 

مفید است و بر کیفیت زیارت هم اثر می گذارد.
حاج مرتضی قاسمی هم دائم با واکنش مثبت زائران در این چند روز روبه رو شده 
است و بسیار از این بابت خرسند است و می  گوید: در چهره تک تک زائرانی که از 

این امکانات استفاده می کنند رضایت را شاهد بودم.

سایهبانها؛بهترینعیدیعیدغدیر»
سیدمرتضی بنی هاشمی؛ کفشدار کشیک هفتم روز است که ۳۴ سال است خادم 
افتخاری حضرت رضاست و بسیار بیشتر از سایر خدام اهمیت این حرکت را درک 
می کند.او می گوید: این سایه با ن ها کار بجا، خوب و زیبایی بود. این بهترین عیدی 
عید غدیر ما بود زیرا زائر راحت است و می تواند در سایه بان ها عبادت کند و نماز 
بخواند. زائران اســتقبال بسیار خوبی داشتند؛ استقبالی که در خور شأن آستان 
قدس رضوی است.ســعید شمشادی، کشیک هفتم کفشداری است که معتقد 

است این سایه بان ها عالوه بر تابستان در زمستان نیز بسیار کارساز است.
وی می گوید: این سایه بان ها امروز که در شرایط کرونا هستیم نیز بسیار کاربردی 

است و بازخوردی بسیار عالی میان زائران داشته است.

لبخندرضایتبرلبزائرنشست»
صالحی، کشیک هفتم حضرت است و به عنوان دربان به زائران حضرت خدمت 
می کند؛ او نیز لبخند رضایت زائران برایش از همه چیز مهم تر اســت و معتقد 
است سایه بان ها این لبخند را پررنگ تر کرده اند و جزو خواسته های دیرینه زائران 

بوده است.
وی ادامه می دهد: این طرح هنوز جای گســترش دارد و حتی می تواند بزرگ تر 
و برقی شــود؛ در ساعات مختلف روز و در سایه این سایه بان ها می توان به دعا و 
نماز پرداخت در حالی که پیش تر زائر همواره دنبال سایه ای در حرم برای عبادت 

و نماز بود. همه زائران به این اقدام احسنت می گفتند و ما نیز انرژی می گرفتیم.
سعید نیکدل نیز ۱2 سال است خادم حضرت است و اینک در کفشداری مشغول 
خدمت است؛ وی هم معتقد است این اقدام برای زائر بسیار کارساز و عالی است.

نیکــدل می گوید: در قدیم این در زمره خواســته های دیرینه زائران بود و اینک 
شاهد هستیم که برای زیارت توأم با آسایش شرایط مناسب تری فراهم شده است.

باهدفاصالحالگویکشتمحصوالتصورتگرفت

 تولید آفتاب گردان ©
در سازمان کشاورزی و موقوفات جنوب خراسان 

ســازمان  سرپرست  آســتان: 
کشــاورزی و موقوفــات جنوب 
شــرکت  زیرمجموعه  خراســان 
کشــاورزی رضــوی گفــت: این 
را  آفتاب  گــردان  تولید  مجموعه 
بــه منظور اصالح الگوی کشــت 

محصوالت انجام داده است.
حامد حسن زاده بیان کرد: با توجه به طول دوره رشد کوتاه و به دنبال آن نیاز آبی 
این گیاه که دوره رشد آن سه ماه است، آفتاب گردان در سبد محصوالت سازمان 
کشاورزی و موقوفات جنوب خراســان قرار گرفته است.وی ادامه داد: از طرفی 
صرفه اقتصادی این محصول در مقایســه با محصوالت دیگر با طول دوره رشد 
مشابه بسیار باالتر است.سرپرست سازمان کشاورزی و موقوفات جنوب خراسان با 
اشاره به کشت آفتاب گردان در سطح 20 هکتار از اراضی این مجموعه خاطرنشان 
کرد: بدین منظور از ارقام کانادایی دوخط سفید برای کشت محصول استفاده شده 
است.وی ادامه داد: این ارقام از ویژگی هایی همچون عملکرد بهتر و بازارپسندی 
بیشتر محصول برخوردار هستند.حسن زاده، تاریخ به موقع کشت و کاهش عملیات 
خاک ورزی ثانویه با هدف حفظ بافت خاک را بخشی از نقاط قوت کشت امسال گیاه 
آفتاب گردان اعالم کرد.وی ادامه داد: البته نبود دستگاه کمباین برداشت و بوجاری 
محصول، مشکالتی است که پیش روی این مجموعه در کشت آفتاب گردان قرار 
دارد.حســن زاده با اشــاره به آبیاری مزارع آفتاب گردان به صورت ردیفی)ثقلی( 
تصریح کرد: این روش آبیاری به دلیل هزینه های کمتر و عدم نیاز به دستگاه های 
پمپاژ انتخاب شده است.سرپرست سازمان کشاورزی و موقوفات جنوب خراسان، 
انتخاب بذر مناسب را یکی از فعالیت های این مجموعه برای بهبود تغذیه گیاهی 
دانســت و گفت: عالوه بر این، آماده سازی اراضی با کاهش عملیات خاک ورزی 
و کشــت به موقع با رویکرد افزایش راندمان تولید محصول انجام شــده است.

تولیت آستان قدس رضوی با   آستان  
تأکید بر اینکه زنده نگه داشتن واقعه غدیر 
موضوعی شخصی، تاریخی و فرقه ای نبوده 
بلکه غدیر مسئله کل بشریت و همه ابعاد 
زندگی او برای سعادت است، گفت: تعظیم 
بزرگداشت  معنی  به  غدیر  بزرگداشت  و 
اسالم)ص(  پیامبر  سفارش  جدی ترین 

است.
آســتان نیوز، حجت االســالم  گزارش  به 
والمسلمین احمد مروی در مراسم اهدای 
احکام به خدام جدید آستان قدس رضوی 
کــه همزمان با روز عید غدیر خم در تاالر 
والیت حرم مطهر حضرت رضا)ع( برگزار 
شد، ضمن تبریک عیداهلل اکبر غدیر خم 
به پیشگاه جامعه بشری و خادمان حضرت 
ثامن الحجج)ع(، خدمت در دستگاه حضرت 
رضا)ع( را وظیفه ای بسیار سنگین، معنوی 
و بابرکت برشــمرد و گفت: امیدوارم این 
وظیفه را مطابق رضایــت این امام همام؛ 
درست، صحیح و مورد قبول و پسند ایشان 

به انجام برسانیم.
حجت االسالم والمســلمین مروی از بیان 
مــوال امیرالمؤمنین علــی)ع( معرفت به 
عظمــت و فضیلت عید بزرگ غدیر خم را 
دســت نیافتنی خواند و با ذکر آیه اِکمال و 
فرازهایی از تاریخ اســالم افزود: در جنگ 
خندق همه کفر در برابر همه اســالم قرار 
گرفت و نبرد به نفع اسالم تمام شد، پس از 
آن روز جریان کفر دیگر کمر راست نکرد. 
در فتح بزرگ مکه، پرونده کفر و مشرکان 
به دست پیامبر اکرم)ص( بسته شد ولی آیه 
»الَْیْوَم یَِئَس الَِّذیَن َکَفُرواْ ِمن ِدیِنُکْم« نازل 

نشد، اما در غدیر خم نازل شد.

غدیرادامهواستمراراسالمبود»
وی با تأکید بر اهمیــت واقعه غدیر خم، 
ادامه داد: در غدیر، موضوع محوری مطرح 
کردن حضرت علی)ع( به والیت نیســت. 
ایشــان در طول 2۳ ســال حیات رسول 
مکرم اســالم در هر فرصــت و موقعیتی 
معرفی شــده بودند. آیات مختلفی هم در 
فضیلت جایگاه و کماالت امیرالمؤمنین)ع( 
نازل شده بود و روایت ها و تعابیر بسیاری 
از پیامبر اعظم)ص( بیان شده بود که اهل 
تسنن و تشــیع و حتی دشمنان حضرت 

علی)ع( به اتفاق به آن معترف بودند.
تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد: در 

غدیر خم، اسالم و جامعه اسالمی مدیریت 
و والی پیدا کرد. همه دلخوشــی دشمنان 
این بود که با رحلت پیغمبر)ص(، اســالم 
نیز از بین خواهد رفت؛ چون کســی برای 
پیگیری اسالم نیســت. غدیر در حقیقت 

ادامه و استمرار اسالم بود.
وی با تأکید بــر اینکه غدیر به همه آحاد 
بشر تعلق دارد، اضافه کرد: پیامبر)ص( در 
غدیر اســالم را تثبیت کرد، ایشان با این 
حرکــت عظیم، راه را برای امت اســالم و 
همه بشریت باز کرد؛ پیغمبر در غدیر اسالم 
را نظام مند و صاحب والی کرد.وی تصریح 
کرد: در صورتی که مقصود غدیر و رسول 
اســالم)ص( کامالً محقق می شد، مسیر 
زندگی بشــر تغییر می کرد و به نابسامانی 

امروز نمی رسید.

تعظیمغدیر؛بزرگداشتجدیترین»
سفارشپیامبراسالم

تولیت آســتان قــدس رضــوی در ادامه 
تأکید کرد: زنده نگه داشــتن واقعه غدیر، 
مسئله ای شخصی، تاریخی و فرقه ای و یا 
بزرگداشت شخصیت امیرمؤمنان علی)ع( 
نیســت، ارزشی بســیار باالتر دارد. غدیر 
مسئله کل بشریت و همه ابعاد زندگی او 
برای ســعادت است. تعظیم و بزرگداشت 
غدیر بــه معنی بزرگداشــت جدی ترین 
ســفارش پیامبر اسالم اســت.وی عنوان 
کرد: باید بــه موجب برخورداری از نعمت 

والیت و محبت امیرالمؤمنین)ع( و حضرت 
فاطمه زهرا)س( و اوالد طاهرینشان، دائم 
شکرگزار باشیم. نعمتی از این باالتر وجود 
ندارد که ما در مســیر والیت و پیروی این 

حضرات معصومین)ع( قرار داده شده ایم.
حجت االسالم والمسلمین مروی اظهار کرد: 
همه ما در این مکان مقدس، خادم حضرت 
رضا)ع( هستیم و به اعتبار پوشیدن لباس 
خدمت، به این دستگاه نورانی نزدیک تریم؛ 
بنابراین وظیفه و مسئولیت سنگین تری بر 
عهده داشته و خدا، حضرات معصومین)ع( 
و همیــن طور مردم توقع بیشــتری از ما 
دارند. تولیت آستان قدس رضوی ابراز کرد: 
به واسطه این اتصال و انتساب به دستگاه 
امامت و والیت، ممکن است خیلی از امور، 
رفتارها و گفتارها برای عموم مردم حالل 
و معمولی باشد ولی برای ما جایز نباشد؛ 
چون جامعه تلقی دیگری از خادمان رضوی 
دارد. برای تداوم مسیر والیت خون زیادی 
ریخته شده است؛ بیش از خونی که برای 
حفظ اسالم ریخته شده، برای حفظ امامت 

و والیت خون ریخته شده است.

برایحفظنعمتوالیت،»
هزینههادادهشده

حجت االسالم والمسلمین مروی در بخش 
دیگری از ســخنان خود به وقایع تأسفبار 
اخیر کشــور لبنان و انفجــار بندر بیروت 
نقبی زد و گفــت: برخی چنان کینه ای از 

والیت و تشیع به دل دارند که در ماجرای 
انفجار بیروت که هنوز ریشه و دلیل فاجعه 
مشخص نشــده، شــبکه های تلویزیونی 
آل سعود، حزب اهلل لبنان را به عنوان متهم 

معرفی کردند.
وی ابــراز کــرد: لبنان در 
بود  تشیع  مرکز  گذشــته 
و علما و بــزرگان لبنان در 
دوره صفویه به ایران آمدند 
و اقدام هــای اثرگــذاری را 
انجام دادند که از آن جمله 
مــی توان به شــیخ بهایی 
آستان  کرد.تولیت  اشــاره 
قــدس رضوی بیــان کرد: 
نعمت والیت، ارزان به دست 

ما نرسیده است.
 خون هزاران هزار انســان 
پــای نگه داشــتن والیت 

ریخته شده، فقها و علمای بسیاری در این 
راه کشته شده اند. برای حفظ نعمت والیت، 

هزینه بسیاری داده شده است. 
به همیــن دلیل امروز ما وظیفه بســیار 
سنگینی داریم.تولیت آستان قدس رضوی 
گفت: شــهیدان راه والیت در طول تاریخ 
در روز قیامت از ما مطالبه می کنند که در 
قبال این جان ها و اموال فدا شــده، ما چه 
خدمتی کرده ایم، چه پاسخی خواهیم داد؟ 
آیــا درخت والیت را تنومند کردیم و یا از 

آن کاسته ایم؟

به واسطه این 
اتصال و انتساب 

به دستگاه امامت 
و والیت ممکن 

است خیلی از امور، 
رفتارها و گفتارها 
برای عموم مردم 
حالل و معمولی 

باشد ولی برای ما 
خدام جایز نباشد

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی در مراسم اهدای احکام به خدام جدید در روز عید غدیر:

توزیع ۱۱۰ سبد ارزاق ©تعظیم»غدیر«بزرگداشتجدیترینسفارشپیامبراست
معیشتی در دهه والیت 

آستان: همزمان با دهه والیت و اعیاد قربان 
و غدیر خدمات کریمانه خادمیاران رضوی 
شهرستان کوهبنان با توزیع بیش از ۱۱0 
بسته ارزاق معیشتی میان محرومان انجام 
گرفت. دومین مرحله توزیع ارزاق معیشتی 
میان محرومان و خانواده های آســیب دیده 
ناشــی از بیماری کرونا توسط خادمیاران 

رضوی انجام گرفت.
حجت االسالم والمسلمین مرتضی جعفری، 
امام جمعه شهرستان کوهبنان در حاشیه 
این مراسم با تبریک اعیاد بزرگ مسلمانان 
و دهه والیت بیان کرد: یکی از ســنت های 
حسنه دین مبین اسالم توجه به نیازمندان و 
کمک به آنان در حد امکان است همان طور 
که نبی مکرم اســالم)ص( و ائمه اطهار)ع( 
همواره در این امر پیشــقدم بوده و همگان 

را به این امر خیرخواهانه توصیه می کردند.
وی ادامــه داد: پــس از بیانات مقام معظم 
رهبری در نیمه شعبان و توصیه به خدمت 
مؤمنانه در سراســر کشور، قرارگاه مواسات 
در جــای جای کشــور و به تبــع آن در 
شهرستان کوهبنان به نام مبارک امام حسن 

مجتبی)ع( تشکیل شد.
حجت االسالم والمسلمین جعفری تصریح 
کرد: همزمان با ســالروز عیــد غدیر ۱۱0 
بسته غذایی با ارزشی معادل 200 میلیون 
ریال به نــام موالی متقیــان تهیه و بین 
نیازمندان توزیع شد.وی با اشاره به مرحله 
اول خدمت رســانی کریمانه در دهه والیت 
افزود: در روز عید سعید قربان نیز تعداد ۳۱ 
رأس گوسفند توسط خادمیاران رضوی ذبح 
و گوشت قربانی میان نیازمندان و محرومان 

شهرستان توزیع شد.
امام جمعه شهرستان کوهبنان با اشاره به 
مراحل بعدی خدمات کریمانه در آستانه ماه 
محرم عنوان کرد: در کنار توزیع سبدهای 
حمایتی و معیشــتی در این روزها شــاهد 
برگزاری رزمایش »شیفت ایثار« در معادن 
زغال سنگ شهرســتان، آغاز به کار مجدد 
چندین کارگاه تولید ماسک و پخت و توزیع 

نان صلواتی خواهیم بود.

طرح منبر مجازی سیرجانی ها ©
با موضوع غدیر خم 

آســتان: به همــت خادمیــاران رضوی 
شهرســتان ســیرجان و به مناسبت دهه 
والیت طرح منبر مجــازی با موضوع ایراد 
خطبه های نبی مکرم اسالم)ع( در غدیر خم 

در فضای مجازی منتشر شد.
به گزارش خبرنگار آســتان نیوز از کرمان؛ 
معصومــه عزت آبادی پور، مســئول کانون 
خادمیاران رضوی ســیرجان با اشــاره به 
شرایط ایجاد شــده به دلیل شیوع ویروس 
کرونــا و محدودیت هایی مبنی بر برگزاری 
جلسات سخنرانی و مذهبی عنوان کرد: با 
توجه به اهمیت ویژه موضوع غدیر خم که 
در واقع اثبات امامت و والیت امیرالمؤمنان 
علــی)ع( اســت و به منظور نشــر فضایل 
حضرت علی)ع(، پادکست هایی با محتوای 
تفســیر خطبه غدیر توسط حجت االسالم 
والمسلمین شیخ مصطفی انزابی از استادان 
حوزه و دانشگاه تهیه شده که در فاصله عید 
سعید قربان تا غدیر به صورت گسترده در 
شبکه های اجتماعی فضای مجازی منتشر 

شد.
وی افزود: از آنجایی که شبکه های اجتماعی 
فرصت مغتنمی برای ارتباط با اقشار مختلف 
جامعه فراهم کرده اســت می تــوان از این 
ظرفیت برای نشــر معارف اهل بیت)ع( در 

جامعه بهره برد.
عزت آبادی پــور با بیــان ویژگی های این 
طرح تصریح کــرد: منبرهای کوتاه، جذاب 
و پیوســته می تواند اثرگــذاری مطلوبی بر 
مخاطب داشته باشد و فعاالن فرهنگی باید 
تالش کنند فضای تبلیغی خود را به سمت 
تبلیغ در شبکه های اجتماعی هدایت کنند.

وی ادامه داد: اهمیت شناخت ارزش غدیر 
به حدی است که امام رضا)ع( می فرمایند: 
»به خدا ســوگند اگر مردم به فضیلت این 
روز شناخت صحیح و کامل داشته باشند، 
فرشــتگان روزی ۱0 مرتبه با آنان دســت 
می دادند«.عــزت آبادی پور افزود: همچنین 
نبی مکرم اسالم)ص( در غدیر خم از همه 
مسلمانان بیعت گرفت و تمامی امامان پس 
از خود را معرفی کرد و فرمود: »با ایشــان 
بیعت ببندید، خداوند کســی که تجاوز به 
حقوق آن ها داشته باشد را هالک می کند و 
کسی را که از آن ها پیروی کند مورد رحمت 

خویش قرار می دهد«.
وی اضافه کرد: در نظــر داریم در ماه های 
محــرم و صفر با تــوان مضاعف، طرح های 
متنوع تری را به منظور نشر و ترویج شعائر 
دینــی و انعکاس فراگیر آن هــا در فضای 

مجازی اجرا کنیم.

توزیع15هزارغذایمتبرکبینزائرانومجاورانهمزمانباعیدغدیر
 آستان   معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی از توزیع 
۱۵ هزار وعــده غذای متبرک بین زائــران و مجاوران حرم 
رضوی همزمان با عید غدیر خبر داد.امین بهنام با اعالم این 
خبر گفت: همزمان با فرارسیدن عید والیت آل محمد)ص(، 
با ارسال پیامک از طریق سامانه نعیم رضوان ۱۵ هزار زائر و 

مجاور میهمان خوان بابرکت حضرت رضا)ع( شدند.
وی بیان کرد: مهمانســرای غدیر حرم مطهر نیز در سالروز 
عید غدیر 2۳ هزار وعده غذا برای اطعام نیازمندان و اقشــار 
آســیب دیده از ویروس کرونا آماده کرده بود که برای وعده 

ناهار در حاشیه شهر مشهد توزیع شد.
بهنام با اشــاره به اینکه از ابتــدای دهه والیت تاکنون ۱00 
هزار وعده غذا در حاشــیه شــهر و بیمارســتان های مشهد 
مقدس توزیع شــده است، گفت: غذای متبرک در طول دهه 
مبارک والیت با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی طبخ و 

با هماهنگی مدیریت بیمارستان ها به آشپزخانه بیمارستان ها 
ارسال شد.

معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی در ادامه با اشاره به 
اقدام های انجام شده در روز عید غدیر اظهار کرد: با مشارکت 

کاشــانی،  و همــکاری خیران 
ورودی هــای حرم مطهر رضوی 
کــه میزبان عاشــقان امامت و 
والیــت اســت با ۵ تــن گالب 

بیدمشک ناب عطرافشانی شد.
وی افــزود: همچنین خدام این 
بارگاه منور از نماز صبح با توزیع 
70 هــزار شــیرینی، ۵0 هزار 

شــکالت و ۳0 هزار لیوان شــربت از زائران و مجاوران این 
بارگاه نورانی پذیرایی کردند.معاون خدمات زائرین حرم مطهر 
رضــوی بیان کرد: همچنین با همکاری خیران و مشــارکت 
آستان قدس رضوی پس از اقامه نماز مغرب و عشا 20 هزار 
بســتنی در ایســتگاه صلواتی باب الجواد)ع( واقع در ورودی 

باب الجواد)ع( حرم مطهر میان زائران و مجاوران توزیع شد.

خبر
معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی خبر داد

جهش تولید

خـــبر

جهش تولید
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برگزاریآیینخطبهخوانیغدیردرحرممطهررضوی
همزمان با سالروز عید والیت  صورت گرفت

خبر

آستان: همزمــان با سالروز عید سعید غدیر 
خم آیین خطبه خوانی غدیر در بارگاه نورانی 

ثامن الحجج)ع( برگزار شد.
آیت اهلل ســیداحمد علم الهــدی، امام جمعه 
مشــهد مقدس در ویژه برنامه جشــن عید 
غدیر که با حضور زائران و مجاوران حرم امام 
رضا)ع( و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
در صحن جامع رضوی برگزار شد، به قرائت و 

تشریح خطبه غدیر پرداخت.
وی گفــت: واقعه غدیر یکــی از مهم ترین 
وقایع تاریخ اسالم اســت که در آن، پیامبر 
اســالم)ص( در روز ۱8 ماه ذی الحجه سال 
دهم قمری هنگام بازگشت از حجه الوداع در 
مکانی به نام غدیر خم، امام علی)ع( را ولی و 
جانشین خود معرفی کرد؛ در اجتماع پرشور 
آن روز بیش از ۱20 هزار نفر حضور داشتند 

و با امام علی)ع( بیعت کردند.
امام جمعه مشهد ابراز کرد: خطبه غدیر خم 
از حمد و ثنای خداوند آغاز شده و به امامت 
امام علی)ع(، فرزندانش و معرفی امامت ختم 

می شود. بخش نخست خطبه غدیر به حمد 
و ثنای الهی اختصاص  یافته و توحید ذاتی، 
توحید صفاتی و توحیــد افعالی نکات قابل  

توجه این فراز از خطبه است.

اعالنرسمیوالیت»
وی تصریح کرد: در فــرازی دیگر از خطبه 
غدیــر، والیــت و امامــت ۱2 امــام اعالن 
رسمی شده است. پیامبر بزرگ اسالم)ص( 
فرمودند: »ای مردم علی را برتر بدانید زیرا او 
برترین مردمان از مرد و زن پس از من است؛ 
تا زمانی که آفریدگان پایدارند و روزی شان 
فرود آید. بدانید جبرئیل از ســوی خداوند 
خبرم داد: »هر آنکه با علی ســتیزه و جنگ 
کنــد و والیت او را نپذیرد، نفرین و خشــم 

من بر او باد!«.
نماینده ولــی فقیه در خراســان رضوی با 
اشــاره به اینکه پیغمبر)ص( در این خطبه 
علی را همجوار و همســایه خداوند معرفی 
کرده است، گفت: رسول گرامی اسالم)ص( 

می فرماینــد: »از علی پیــروی کنید تا روز 
رســتاخیز افســوس نخورید که نسبت به 

همجوار و همسایه خدا کوتاهی کرده اید«.
وی همچنین خاطرنشان کرد: رسول گرامی 
اســالم)ص( دست امیرالمؤمنین)ع( را بلند 
کرده و فرمودند: »ای مردم این علی برادر و 
وصی و نگاهبان دانش من و جانشین من در 
میان امت است؛ همانا او جانشین رسول اهلل، 
فرمانروای ایمانیان و پیشــوای هدایتگر از 

سوی خداست«.

توجهامتبهمسئلهامامت»
وی بــا بیان اینکه واقعــه غدیر خم یکی از 
مهم ترین ســندهای امامــت و والیت ۱2 
امــام)ع( به ویژه خالفــت بالفصل امامت و 
والیت امیرالمؤمنین علی)ع( است، گفت: در 
فرازی دیگر از خطبه غدیر به مسئله امامت 

توجه شده است.
وی تصریح کرد: سوره مبارکه والعصر درباره 
امام علی)ع( است و در این فراز پیامبر)ص( 

امام علــی)ع( را یاور دین خدا و دفاع کننده 
از رســول)ص( معرفــی می کند.آیــت اهلل 
علم الهــدی گفت: در بخــش پایانی خطبه 
غدیر حرام و حــالل، واجبات و محرمات و 
همچنین بیعت رسمی با امام علی)ع( مطرح 
شــده اســت. در این بخش آمده است: »ای 
مردم سبقت جویان به بیعت و پیمان بستن 
و سرپرســتی او را پذیرفتــن و نام برندگان 
او با لقب امیرالمؤمنین از جمله رســتگاران 

هستند و بهشت جای آنان است«.
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 »فلسفه تحلیلی تاریخ« منتشر شد  اندیشه: کتاب »فلسفه تحلیلی تاریخ؛ تحلیل فلسفی معرفت های تاریخی« تألیف مجید کافی به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد. فلسفه تحلیلی یا نقدی تاریخ 
شاخه ای از فلسفه علم است که از مبانی، مفاهیم بنیادی و گزاره های موجود در علم تاریخ، ذیل عنوان های معرفت شناسی، روش شناسی، ارزش شناسی »علم تاریخ« بحث می کند. فلسفه تحلیلی یا نقدی تاریخ در واقع 

تحلیل فلسفی معرفت های تاریخی است که به توصیف، تبیین و بیان سازوکار منطقی و عقالنی آنچه مورخان انجام داده اند، می پردازد.

فلسفه های مضاف، شرط پویایی تمدن اسالمی©
عبدالحسین  حجت االســام  اندیشه: 
خسروپناه در گفت وگو با فصلنامه علوم 
انسانی صدرا درباره فلسفه مضاف به امور 
و فلســفه مضاف به علوم گفت: در طول 
تاریخ اندیشه اسامی نقدهای بسیاری به 
فلسفه اسامی شده است. عمده نقدی 
که امروزه بر آن می شــود بی توجهی به 
انســان است. شاید بتوان منشأ این نقدها را به این نکته نیز بازگرداند که برخی 
منتقدان اصوالً فلسفه اسامی را نه جریانی فلسفی که »تئولوژی« خوانده اند. هگل 
هم اصوالً همه فلســفه های شرق را تئولوژی می خواند. امری که فردریک چارلز 

کاپلستون نیز در تاریخ فلسفه خود به آن اشاره می کند.
وی افزود: به نظر من اینکه فلسفه اسامی تئولوژی است، سخن نادرستی است 
و کسی که این اشــکال را مطرح می کند گرفتار گونه ای مغالطه »کنه و وجه« 
است. فلسفه اسامی در ظاهر به »الهیات بالمعنی االخص« ختم می شود؛ یعنی 
در فلسفه اسامی از مباحث امور عامه، واجب الوجود بالذات و واجب الوجود من 
جمیع الجهات اثبات می شود و قدری هم درباره صفات و افعال خدا سخن به میان 

می آید. براین اساس فکر می کنند این نه فلسفه که تئولوژی است.
خسروپناه اضافه کرد: امور عامه کارایی مهمی در راستای فلسفه های مضاف دارد 
و ایده پردازان فلســفه های مضاف مشغول بحث و تفکر درباره رابطه امور عامه و 
فلسفه های مضاف هستند. من نیز 10 سال است که در حوزه فلسفه علوم انسانی 

متمرکز هستم و پنج جلد کتاب هم در این موضوعات منتشر کرده ام. 
معاون علوم انســانی و هنر دانشــگاه آزاد اضافه کرد: واژه فلسفه در فلسفه های 
مضاف را نمی توان ذیل تعریف مشهور فیلسوفان مسلمان از فلسفه گنجاند که 
آن را به معنای متافیزیک و عوارض موجود بما هو موجود می دانستند. این تطبیق 
نکردن از دو سو است: از سویی، برخی از این مطالعات، نوعی مطالعه مرتبه دوم 
در مورد شاخه های معرفتی است که جنبه هنجاری و منطقی دارد و از سوی دیگر 
برخی از این فلسفه های مضاف دانش های توصیفی و مرتبه اول درباره پدیده ها 
هستند.خسروپناه ادامه داد: روش تحقیق در قسم اول )فلسفه های مضاف به امور( 
اســتداللی و نقدی اســت و ربط منطقی مســتقیم با امور عامه دارد. مسائل و 
پرســش های فلسفه های امور، پیشینی و درجه اول و ناظر به حقایق خارجی یا 
ذهنی است؛ مانند فلسفه دین که به واقعیت خارجی دین نظاره کرده و می کوشد 
تا به تحلیل عقانی مســائل درونی و مشــترک بین ادیان، نظیر خدا، تکلیف، 
رستگاری، آفرینش، خلود، پیامبری، وحی و حیات ابدی بپردازد. یا در مثالی دیگر 
در فلسفه اخاق از چیستی خوب و بد پرسش می شود، ولی پرسش های فلسفه 
علم اخاق، تحلیلی و معرفت شناختی و معناشناختی هستند و چگونگی اثبات یا 
توجیه احکام اخاق و استنباط بایدها و نبایدها از هست ها و نیست ها، مسائل آن 
را تشکیل می دهند. بخش هایی از این مسائل در امور عامه یا طبیعیات یا حکمت 
عملی و مانند آن وجود دارد.وی افزود: اما روش بحث در فلسفه های مضاِف قسم 
دوم )فلسفه های علوم( توصیفی، تعلیلی، تحلیلی و نقدی است. رویکرد و رهیافت 
فلسفه های علوم در مقام گردآوری اطاعات، تاریخی گزارشی و در مقام داوری و 
تحلیل، تاریخی و معرفت شناختی و عقانی است؛ یعنی گرچه با روش تاریخی به 
گردآوری اطاعات درباره پرسش های بیرون از علم می پردازیم، اما در مقام داوری 
و پاســخ یابی برای مسائل درجه دوم عاوه بر روش عقانی و معرفت شناسانه از 
گزارش های تاریخی بهره می بریم.معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد تصریح 
کرد: برای تکوین فلسفه های علوم، ابتدا باید رشته های علمی شکل گرفته باشند 
و تاریخی را پشت سر بگذارند تا مسائل و پرسش های آن ها معلوم شوند؛ ولی برای 
فلسفه حقایق نیاز نیســت پیرامون مضاف الیه آن ها دانشی مدون وجود داشته 
باشد. البته مسائل مرتبه اول و سؤاالت ناظر به اعیان، یکدست و هم سنخ نیستند؛ 
زیرا گاه درباره واقعیتی فیزیکی بحث می شود و گاه درباره واقعیتی مجرد و گاه 
درباره واقعیتی اعتباری. مثاً برخی از پدیده های اجتماعی مانند بانک مرکزی، 
سازمانی است که تشکیل و اعتبار آن وابسته به قوانین است؛ وقتی از نقش بانک 
مرکزی در سیاست های مالی و نرخ ارز می پرسیم، مسئله مرتبه اول است، ولی 
وقتی از نقش نهادهای اعتباری و رابطه امور حقیقی و اعتباری در اقتصاد بحث 

می کنیم، پرسش مرتبه دوم و مربوط به فلسفه علم اقتصاد است.

 اندیشه/ فاطمی نسب  دومین دوره معرفتی 
تشــکیاتی »عصر اقامه« ویژه طــاب با موضوع 
منشور روحانیت حضرت امام)ره( از 1۳ تا 18 مرداد 

در مشهد مقدس برگزار شد.
در این دوره که به صورت مجازی و توســط تشکل 
طلبگی »ربیون« برگزار شــد، موضوعاتی از جمله 
شــاخص های تحجر و بازتولید آن، عبور از اجتهاد 
مصطلــح با اجتهــاد انقابی، واکاوی لــوازم اقامه 
 دین، هندســه منابع دین و... توسط حجج اسام 
سید عباس نبوی، محمدرضا فاح شیروانی، سید 
علي موسوی، محمدجواد نظافت یزدی و... بررسی 
شد. محمد امامی، مسئول تشکل طلبگی ربیون در 
خصوص اهداف برگزاری این دوره گفت: برای تحقق 
دین در متن زندگی مردم، نیازمند شبکه ای فعال از 
طاب هستیم که برای گفتمان سازی و تحقق دین 
در جامعه از نظر آشنایی با مبانی انقاب و شناخت 
مســائل واقعی جامعه توانمند باشند، دوره »عصر 
اقامه« فرصت مناسبی برای ایجاد این شبکه است.

وی در ادامــه افزود: مخاطبان ایــن دوره، طاب 
پایه ســه به باالی حوزه های علمیه هستند که از 
جهات انگیزشی، فکری و تجربه کار تشکیاتی از 
نقاط مختلف کشور، به خصوص طاب شرق کشور 

گزینش می شوند. 
امامی عنوان کــرد: در دومین دوره عصر اقامه که 
بــه صورت مجــازی و دوره یکــروزه حضوری که 
مخصوص طاب مشهد برگزار شد، نزدیک به 1۲0 
نفر شــرکت کردند و تشکل طلبگی ربیون در نظر 
دارد برای طاب پایه یک تا سه نیز با سرفصل های 
متفاوت در طول سال چنین دوره ای را برگزار کند. 
در این دوره اســتادان حوزوی با مشورت هایشان و 
سازمان تبلیغات خراسان رضوی و معاونت فرهنگی 

سپاه با حمایت های خود ما را همراهی کردند.

ارادت رهبری به مردم فراتر از یک اصل »
مدیریتی تجربی است

حجت االسام فاح شیروانی در سخنرانی خود با 
موضوع طرح راهبردی رهبری برای حرکت مردمی 
در سه دهه اخیر گفت: سؤال این است که رهبری 
از ما چــه می خواهند؟ ایشــان در بیانیه گام دوم 
می فرمایند ما چشم انداز باشــکوهی برای انقاب 
اســامی داریم و برای رســیدن به این چشم انداز 
به یک حرکت عمومی نیاز داریم. این چشــم انداز 

ایــن  می فرماینــد  چیســت؟ 
چشــم انداز، تمدن نوین اسامی 
و تمهید ظهور است. حرکت هم 
باید یک حرکت عمومی معقول و 
منضبط و صحیح و عقایی باشد. 
ایشان در توضیح حرکت منضبط 
می فرمایند حرکت غوغاساالرانه و 
بلبشو مد نظر نیست. از طرفی این 
حرکت، حرکتی نیست که چند 
نهاد حاکمیتی بخواهند آن را اجرا 
کنند. بعد می فرمایند: این حرکت 
در حال حاضر در کشــور وجود 
دارد. منتها باید سه تا کمال پیدا 
کند. باید انضباط پیدا کند، سرعت 
پیدا کند و پیشــرفتش به سمت 
آن چشــم انداز، محسوس باشد؛ 
یعنی باید به چشم بیاید. چه نکته 
کلیدی در حرکت مد نظر رهبری 
هست که آن را مطلوب می کند؟ 
جانمایه این حرکت، شکل گیری 
اراده مردمــی در کانون مدیریت 
کشــور اســت. البته ارادتی که 
رهبری به مردم دارند فراتر از یک 

اصل مدیریتی تجربی است. 
دبیــر کمیته مرکزی کرســی های آزاداندیشــی 
حوزه های علمیه کشور در ادامه گفت: متأسفانه طرز 
تفکر غلطی که حاکم بر ذهن برخی انقابی هاست، 
این است که ما برویم و پست های سیاسی را یکی 
پــس از دیگری فتــح و آن وقت بــا کار و تاش 
شبانه روزی مشکات کشور را حل کنیم. این تلقی 
از منظر رهبری غلط است، شما تا زمانی که نتوانید 
مردم را پای کار بیاورید نمی توانید موفق شــوید. 
به خصــوص اخیراً که رهبری بحــث دولت جوان 
حزب اللهی را مطرح کرده اند عده ای راه افتادند که 
باز هم با کارهای صرفاً سیاسی، صندلی ها را بدست 
بیاورند. اما مطمئن باشــید با پشــت سر هم زدن 

نیروهای انقابی هیچ کاری پیش نمی رود. 

جوان گرایی یعنی مسئولیت پذیرفتن جوان»
حجت االسام فاح شیروانی افزود: ما قرار بود با طرز 
تفکر امام مهذب شویم و به حیات اجتماعی معنوی 
و متعالی برسیم. این سیاسی بازی برخی همه اش 

رذالت است و بیشــتر ما را آلوده 
می کند. متأســفانه ما بیانیه را به 
صورت جامع و دقیق نمی خوانیم، 
تــا آنجا که خــود رهبــری در 
سخنرانی ســال 98 دوباره آن را 
شرح کردند که باز هم متأسفانه 
آن را نخواندیم. جوان گرایی یعنی 
مسئولیت پذیرفتن جوان، نه اینکه 
بزنیم  همه پیرمردها را یکمرتبه 
تار و مــار کنیم! رهبری به دنبال 
حرکت عمومی مردم با محوریت 
جوان هاست نه صرفاً پست و مقام 
گرفتن یک تعداد جوان در کشور. 
شما قیام کنید کشور را بسازید و 
در این قیام مــردم را وارد کنید. 
اما چرا محوریت با جوان هاست؟ 

چون آینده دست آن هاست. 

اگر مردم اراده کنند »
خداوند اراده می کند

وی عنــوان کــرد: آنجایــی که 
خداوند در قرآن کار را به خودش 
پشــتوانه اش  یعنی  برمی گرداند 
خود خداســت، حضرت امام همیشه روی آیه »ان 
اهلل الیغیر مــا بقوم حتی یغیروا ما بانفســهم« با 
قاطعیت صحبت می کردند. درواقع اگر مردم اراده 
کنند خداوند اراده می کند. یکــی از نیازهای این 
حرکت هــم تصویر درســت از عوامل امیدبخش 
اســت. مردم ایران ظرفیت کارهای بزرگی را دارند. 
مردم ایران بسیار پروژه پذیرند. یکی از مثال هایش 
همین کنترل موالید بود. با آنچنان سرعتی موالید 
ما کنترل شد که همه دنیا انگشت به دهان ماندند. 
یک مثال دیگرش دفاع مقدس که مردم به بهترین 
شکل ممکن آن را اداره کردند. اما متأسفانه کسی 
نیست به مردم پروژه بدهد. رهبری مدام دنبال این 
هستند که یک نفر پیدا شود به مردم پروژه بدهد! 

اما کسی پیدا نمی شود. 

پس از انقالب اسالمی محیط انسانیت دچار »
ویرایش شد

دبیــر کمیته مرکزی کرســی های آزاداندیشــی 
حوزه های علمیه کشــور در ادامه خاطرنشان کرد: 

انقاب اســامی متکی بر هویــت علمی حوزه 
علمیه اســت. یعنی یک حرکت اجتماعی است 
که متکی بر دانش اســت. 14 قرن، نوابغ جامعه 
اسامی مشــغول برآوردن این دانش بودند و به 
همین دلیل اســت که رهبری می فرمایند پس 
از انقاب اسامی محیط انسانیت دچار ویرایش 
شــد. دومین چیزی که انقاب از آن تغذیه شد 
هویت شیعی مردم ایران بود. اگر نبود این هویت 
شــیعی، این رفتار منضبط را از خودشان نشان 
نمی دادند. جامعه شناســان هم اعتراف کرده اند 
این انقاب، مدیریت شــده بود و با آشــوب های 
اجتماعی هیچ سنخیتی نداشت. امام می دانست 
اگــر بتواند تحولــی در مردم ایجــاد کند خود 

خداوند هم پای کار می آید.
اگر االن هم می خواهید مردم را پای کار بیاورید 
آن ها را با هویت شیعی شــان پای کار بیاورید. از 
این روشــنفکربازی های تلویزیــون در نیاورید و 

بروید از امام حسین)ع( با مردم صحبت کنید.
حجــت االســام فــاح شــیروانی در پایان 
خاطرنشــان کرد: گفتمان سازی هویت شیعی 
توســط حلقه میانی گروه اول می تواند موجب 
پای کار آوردن مردم شود. اگر عده ای هم مدام 
گفتند نمی شود شما مثال های انجام شده اش را 
بیاورید. حاال که پای کار آوردید مواظب باشید 
این حرکــت را حکومتی نکنیــد. تا جایی که 
امــکان دارد تمام حرکت را مردمی بروید جلو، 
حتی اگر با ســختی های زیادی روبه رو شدید. 
پس از این مرحله، نخبگان دانش ســاز را پای 
کار بیاوریــد. آن هایی که اطاعات و دانش های 
برآورده را در امور مختلف عینی کسب می کنند 
و با کار علمی دقیق به مســئوالن امر محتوای 
سیاســت گذاری می دهنــد. همه ایــن عوامل 
موجب موفقیت شــما در این مســیر مقدس 

خواهد شد؛ ان شاءاهلل.

گزارشی از سخنرانی حجت االسالم فالح شیروانی در دومین دوره معرفتی تشکیالتی »عصر اقامه« 

مردم را با استفاده از هویت شیعی پای کار بیاورید

اگر نبود این 
هویت شیعی، 
این رفتار منضبط 
را از خودشان 
نشان نمی دادند. 
جامعه شناسان هم 
اعتراف کرده اند 
که این انقالب، 
مدیریت شده بود 
و با آشوب های 
اجتماعی هیچ 
سنخیتی نداشت

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  یکشنبه 19 مرداد 1399  19 ذی الحجه 1441 9 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9314

دیدگاه

صفحه 4   1399/05/19

/ع
۹۹
۰۴
۶۳
۸

فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣دارد ا﹝ــ﹢ر ︑︺﹞﹫ــ︣ ، ﹡﹍ــ︡اری و 

﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن   را﹨︊ــ︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت ا﹜﹊︐︣﹊﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ︋ 
 ︣﹫︾ ︩ ــ﹥︋  ا﹋︊ــ︣ را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︋ 
︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥  دو﹜︐ــ﹩ وا﹎ــ︢ار ﹡﹞︀︡  . ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣اــ﹏︋ 
 ️﹁︀︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٩٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠۴٣  از در
ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑ــ︀ اراــ﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان و 
️ ﹨︀، از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ۴٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
 ﹤ ︀︫ــ︡ ﹋﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر︋   ︋﹩﹞ ﹩﹊﹡︀ رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋ 
︧︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ : ﹝︪︡ -︋﹙﹢ار 

︫﹫︡ ﹋︀وه ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٩/٠۵/١٩ ا﹡︐︪︀ر﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٩/٠۵/٢٣

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٠٢/٩٩/٠۶
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٠٣/٩٩/٠۶ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹝︑ ﹟﹀﹚︑
﹡ــ︀م:    ️ ︔︊ــ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋ــ﹢ر: ٠٢١۴١٩٣۴ و د﹁︐ــ︣ 

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

︣﹎︤اری  ︣ ا︨︀س ﹇︀﹡﹢ن︋  ﹞︀﹜﹩ در ﹡︷︣ دارد از ﹝﹏ ﹝﹠︀︋︹ دا︠﹙﹩ (︨︣﹝︀﹥ ای)︋  ︣ا︨︀ن︫  ︫ـ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ـ︐︀ن︠ 
︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ا﹡︖︀م و  ︣وژه ﹝︪︣و﹥ ذ﹏ را از ︵︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣﹙﹥ ای︋  ـ︀﹝﹩ آ︋﹀︀︎  ـ︣﹋︐︀ی︨  ﹝︺︀﹝﹑ت︫ 

.︡︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ی ذ︐﹋︣  ︫﹤︋
برآورد  اوليهمدت نام و مشخصات  خدمات  رديف

1
اجراى 300 متر خط فرعى  و نصب 500 فقره انشعاب فاضالب در آشخانه

56/307/825/937 ماه(اولويت اجرايى 3 سال1399 )

2
اجراى 300 متر خط فرعى  و نصب 500 فقره انشعاب فاضالب در آشخانه

56/307/825/937ماه(اولويت اجرايى 4 سال1399 )

﹡﹊︐﹥ : ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ا︠︢ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︋﹥ ﹝︡ت ٧ روز ﹋︀ری از ﹝﹢ر︠﹥ ٩٩/٠۵/٢٠ ا﹜﹩  ٢٧/٩٩/٠۵ ︑︀ ︨︀︻️ 
︖﹠﹢رد –︋﹙﹢ار دو﹜️ – ﹡︊︩ ﹋﹢﹥ ورزش ﹝︣ا︗︺﹥  ـ﹞︀﹜﹩  وا﹇︹ در︋  ︣ا︨︀ن︫  ـ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ـ︐︀ن︠  ﹥ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی︫   ︋١٣:٣٠
︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹡﹞︀﹠︡. ︨ـ﹫︲﹢︑ ︣︀︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ و ︫︣ح ﹋︀ر در ا︨ـ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ا︻﹑م ︫︡ه ا︨️. ︲﹞﹠

 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩﹝﹩ ︋︀︫︡.
﹩﹛︀﹝ ︣ا︨︀ن︫  ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠ 

ع ۹
۹۰
۴۶
۴۰

 .  ﹜︤﹫﹨︣︍︋ ا︨️ ، از ا︨︣اف آن ﹩︀︊︀ت و ز﹫ ﹤﹝︪︨︣ آب

 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ﹩﹎آ

/ع
۹۹
۰۴
۶۳
۶

فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡در 
﹡︷︣دارد ا︡اث ﹝︣﹋︤ ︗︀﹝︹ ︨ــ﹑﹝️ 

ــ﹞︀ره ﹉  را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م  ︡ا︫️︫  ︫ــ︀﹨︡ ﹝︣﹋︤︋ 
 .︡︀﹝﹡ ــ︣ دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩  ︋﹤ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︋ 
. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
٢٠٩٩٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠۴٢، از در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ 
 ،︀﹨ ️ ﹋︀  ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و︋   ︎﹤ارا
از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ 
﹢ا﹨︡  ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠  (︨ــ︐︀د)︋ 
︫ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م 
ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ️ ﹡︀م در︨  ︊︔ ﹏ــ️ ﹇︊﹙ــ﹩، ﹝︣ا﹢︱︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ 

در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٨۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر 
 ، ︪︡﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ︧︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ﹤︋

ا﹡︐︀ی ︋﹙﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٩/٠۵/١۵ ا﹡︐︪︀ر﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑*

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٩/٠۵/٢٢

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٢/٩٩/٠۶
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٣/٩٩/٠۶ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

︋︣﹡ــ︡ه ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  ︋ــ﹥ ︻ــ︡ه  * ﹨︤﹠ــ﹥ درج آ﹎ــ﹩ 
.︫︡︀︋ ﹩﹞

 ﹏ــ️ ا﹡︖ــ︀م ﹝︣ا︗ ــ﹟ ︑﹞ــ︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹀﹚︑
  ️ ︻︱﹢️ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر: ٠٢١۴١٩٣۴ و د﹁︐︣ ︔︊

﹡︀م: ٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

برگ سبز خودروی پژو پارس مدل ۱۳۸۱ رنگ یشم� 
بـــه شـــماره انتظامـــ� ۷۴۴ص۲۵ ایران ۳۶ شـــماره 
موتور ۲۲۸۲۸۰۰۲۳۶۴ و شـــماره شاس� ۸۰۸۰۲۰۷۴ 
بـــه مالکیت مصطف� توکل� فـــرد مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط م� باشد. 

,ع
۹۹
۰۴
۶۳
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

بـــرگ ســـبز موتـــور ســـیکلت احســـان CC۲۰۰ مدل 
۱۳۸۷ رنگ قرمز به شـــماره انتظامـــ� ۷۶۳٫۵۸۵۵۶  
شاســـ�  شـــماره  و   Y۹۰۰۸۲۳ موتـــور  شـــماره 
NFB***200C8710412 بـــه مالکیت مجتبی غالم� 
گلســـتان� مفقـــود گردیـــده و از درجه اعتبار ســـاقط 

م� باشد.  ,ع
۹۹
۰۴
۶۴
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹡︷ــ︣  در  ︨ــ︊︤وار  ︫ــ︣داری   
ا︨︐﹠︀د﹝︖﹢ز︫ــ﹢رای  ︋ــ﹥  دارد 
﹝︐︣م ا︨ــ﹑﹝﹩ ︫ــ︣︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
﹝︭ــ﹢ب  ︑︊︭︣ه۴︋﹢د︗ــ﹥  (د)  و︋﹠ــ︡   ١۶۴٣
︨︀ل٩٩﹡︧ــ︊️ ︋﹥ وا﹎ــ︢اری ۴︾︣﹁﹥ وا﹇︹ در 
﹝﹫︡ان ﹝﹫ــ﹢ه و ︑ــ︣ه ︋︀ر(ورودی٢)︋﹥ ︮﹢رت 
︨ــ︣﹇﹀﹙﹩ از ︵︣ــ﹅ ﹝︤اــ︡ه ﹋︐︊ــ﹩ ا﹇ــ︡ام 
﹡﹞︀︡.﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧ــ︉ 
ا︵﹑︻ــ︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ودر︀﹁️ ﹁ــ︣م ﹝︣︋﹢︵﹥ ︋﹥ 
 ︀︋ ︀ ︣داری ﹝︣ا︗︺﹥ و︣ارداد﹨ــ︀ی ︫ــ﹇︡وا
 ﹏︮︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀ــ﹟ ٠۵١۴۴٢۴١٧٨١ ︑﹞︀س
 ️︋︀ ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه︋  ︍︣ده︫   ︨︼﹚︊﹞.︡﹠︀﹞︣﹁
﹨︣﹉ از︾︣﹁﹥ ﹨︀﹝︺︀دل ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل 
️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡.  ﹡︀﹝︲︀︡﹆﹡ ︋︭ــ﹢رت
ــ︣داری در رد ــ︀ ﹇︊ــ﹢ل ﹨︣﹉ از   ︫ ً︀ ︲﹞﹠ــ
 ️﹋︫︣ ️﹚﹞ ﹟︣︠︀ر ا︨️. آ︐﹞ ︀﹨︀د﹠︪﹫︎
️ ﹨︀ی ︎﹫︪﹠︀دی ︋﹥  ﹋︀︎ ﹏﹢︑ ︡ه ودر ﹝︤ا
د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫ــ︣داری ︀︎︀ن و﹇️ اداری راس 
︨︀︻١۴:١٠️روز︀ر ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٩/۵/٩٩ 
︊ روز  ــ︀︻️ ١٠︮  ︀︫ــ︡. ﹝︤ا︡ه رأس︨   ︋﹩﹞
︎﹠︖︪ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ٩٩/۵/٣٠در ﹝﹏ ︨ــ︀﹜﹟ 

︗﹙︧︀ت ︫︣داری ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد.
︨﹫︡ ︻﹙﹩ ﹋﹢︫﹊﹩-︫︣دار ︨︊︤وار
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 آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه «﹡﹢︋️ دوم»
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اطالعات مناقصات:

آگهى مناقصه عمومى ( يك  مرحله اى - تو ام با ارزيابى كيفى)(نوبت دوم)
مناقصات شماره :  99/312 – 99/311 – 99/310 (تجديد شده)

برگزار كننده مناقصه: شركت توزيع نيروى برق استان خراسان شمالى

︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝﹠︀﹇︭﹥:  ︫︳︫︣ا
︣︡ و ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : از ︑︀ر ١٣٩٩/٠۵/١۵ ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٩/٠۵/٢٢ از   ︠️﹚﹞  *
︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی  ﹫︀︋︀ن ︵︀﹜﹆︀﹡﹩ ︾︣︋﹩︫  ︖﹠﹢رد ا﹡︐︀ی︠   ︋︀ ︀ی ﹝︣︋﹢︵﹥ و︐︀ــ  ︨﹅︣︵

﹢د. ﹢ا﹨︡︋  ﹞︀﹜﹩- ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت︠  ︣ا︨︀ن︫  ︋︣ق ا︨︐︀ن︠ 
ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/٠۶/٠١ و ز﹝︀ن  ــ︀︻️ ١٣:٠٠ روز︫  ︀﹋︐︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀︨   ︎﹏﹢︑ ︀ر︑*
.︫︡︀ ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠۴/١٣٩٩/٠۶ ﹝﹩︋   ︫﹤ ︀﹋︀ت ︵︊﹅ ز﹝︀﹡︊﹠︡ی ︗︡ول ﹁﹢ق در روز︨   ︎︩︀︪﹎

 ﹤ ︀درات︋   ︮﹉﹡︀  ︋٠١٠١٨٠۶١٢٠٠٠٩ ︣︍ ﹥ ︧︀ب︨   ︋︤︀ل وارا︨﹠︀د ۵٠٠٫٠٠٠ ر ︡︣  ︠︼﹚︊﹞
︀︣ درآ﹝︡﹨︀ ﹡︀م و︗﹢ه ا﹝︀﹡﹩ ︀︮﹏ از︨ 

︀︫ــ︡ ﹋﹥  ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ (﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر) ︵︊﹅ ︗︡ول ﹁﹢ق ﹝﹩︋  *﹝﹫︤ان ︑︱﹞﹫﹟︫ 
︡ه ا︨️. ﹡﹢ه ︑﹫﹥ و ارا﹥ آن در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︻﹑م︫ 

︺︡ از  ﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥︋  ــ︍︣ده وا﹝︱ـ︀ء , ﹝︪ــ︣وط , ﹝︡وش  و︎  ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︨︡   ︎﹤︋
︀ً ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.  ا﹡﹆︱ـ︀ء ﹝︡ت ﹝﹆︣ر در ﹁︣ا︠﹢ان وا︮ـ﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ، ﹝︴﹙﹆

︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.
:﹩︐﹡︣︐﹠آدرس ا ﹤  ︋︣︐︪﹫ * ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 

WWW.IETS.MPORG.IR -٣       WW.TAVANIR.ORG.IR W -٢      WWW.NKEDC.IR -١
.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞

ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت﹝︊﹙︼ ︲﹞︀﹡️ ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر (ر︀ل)︻﹠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥

٩٩/٣١١
 وا﹎︢اری ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︠︡﹝︀ت ︋︣ه ︋︣داری ،ا︑﹀︀﹇︀ت ،︻﹞﹙﹫︀ت ،﹡﹍︡اری
︡ون را﹡﹠︡ه در ﹝﹠︴﹆﹥ ٢ ا︨︐︀ن ﹢درو︋  ﹞︣اه︠   ︋﹩︀︐︨︣ق رو ︺︊︀ت︋   و ︑︺﹞﹫︣ات و︫ 
︡ه  ︫︡︡︖︑ -(︀ن﹆﹚﹝ (﹡︀︐︨︫︣︀ی ا︨﹀︣ا﹟، ﹎︣﹝﹥ و ︗︀︗︣م، راز و ︗︣﹎﹑ن و ﹝︀﹡﹥ و︨ 

٢٫٧٨٩٫٩٨۶٫١۴١١٠:٠٠ 

 وا﹎︢اری ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀  ︠︡﹝︀ت اداری ،﹝︀﹜﹩ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩، ﹝︣︡️ ﹝︭︣ف٩٩/٣١٢
٢٫٩١۵٫٧٧۴٫۴٧۵١١:٠٠و ... در ﹢زه ︨︐︀دی و  ﹝︡︖︑ -︀﹡︀︐︨︫︣ ️︣︡︡ ︫︡ه

 ︠︡﹝︀ت ﹝︪︐︣﹋﹫﹟ ︫︀﹝﹏ : ﹇︣ا️ ، ︑﹢ز︹ ﹝﹢ردی و و︮﹢ل ﹇︊﹢ض ︋︣ق ﹝︭︣﹁﹩٩٩/٣١٠
 ٢٫١۵١٫٣٩۴٫۶۵٠١٢:٠٠در ︨︴︡︖︑ -️﹋︫︣ ﹏﹋ ︡ ︫︡ه

س
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 ﹤﹫︀﹡ ︣︋︀︺﹞ از ﹩︪ ︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︗︣ای ︗︡ول ﹎︢اری، ز︨︣︀زی و آ︨﹀︀﹜️︋   ︠﹩︐︺﹠ ︣ک ﹨︀ی︮   ︫️﹋︣  ︫
︣﹋️ دارای ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی   ︫﹤ ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٩٠٠١٢٩٨٠٠٠٠٠٧︋   ︫︀ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋   ︨﹅︣︵ را از  ︿︨﹢  ︠﹩︐︺﹠︮

.︡︀﹝﹡ د︗﹥ در ر︫︐﹥ راه وا﹎︢ار﹢ ︣﹡︀﹝﹥ و︋  ︀ز﹝︀ن︋  از︨ 
︀﹡︐﹫﹞︐︣، ١۶۵٠ ﹝︐︣﹝﹊︺︉ ز︨︣︀زی و ١٧٠ ﹝︐︣ ﹝﹊︺︉   ︨٧ ️﹞︀︲ ﹤ ﹫﹠︡ر︋  ١- ﹝︪︭︀ت ﹋︀ر: ا︗︣ای ︡ود ۵۵٠٠ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ آ︨﹀︀﹜️︋ 

︿︨﹢  ︠﹩︐︺﹠  ︮﹤﹫︀﹡ ︣︋︀︺﹞ ︡ول ﹎︢اری︗
﹥ ︮﹢رت   ︋️︧︀︋ ﹩﹞ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹩﹞ (︀لو︨﹥ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر ️︭ ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ٣۶٣٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل(︨﹫︭︡ و︫  ٢- ﹝﹫︤ان ︑︱﹞﹫﹟︫ 
 ﹉︀ ︑︣﹋﹫︊﹩ از ︑︱﹞﹫﹟ ﹨︀ی ﹝﹢︲﹢ع ︋﹠︡﹨︀ی (ا﹜︿)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ﹝︀ده ۴ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ﹝﹢ر︠﹥ 
 ︀ ﹞︀ره ۴٠٠١١٠٩٨٠۶٣٧۶۴٠۶︋  ﹥ ︧︀ب︫  ﹢رت ا﹡︐︀ب و︗﹥ ﹡﹆︡ ﹝︊﹙︼︋  ٩۴/٠٩/٢٢ ﹝︭﹢ب ﹨﹫﹞ ️︐︣م وز︣ان ارا﹥ ﹎︣دد. در︮ 
︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ︗﹞﹢ری  ﹠︀︨﹥ وار︤ ٩۶٩٢٩۴٧٢٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٩۴٧٢٠ ﹡︤د︋  ــ٣٢٠١٠٠٠٠۴٠٠١١٠٩٨٠۶٣٧۶۴٠۶︀︊ IR  و︫  ︫﹞︀ره︫ 

ا︨﹑﹝﹩ وار︤ ﹎︣دد.    
٣- ﹝︊﹙︼ ︋︣آورد: ٧٫٢۴٣٫٠٨٣٫٧٢٠ ر︀ل (﹨﹀️ ﹝﹫﹙﹫︀رد و دو︧️ و﹏ و︨﹥ ﹝﹫﹙﹫﹢ن و ﹨︪︐︀د و ︨﹥ ﹨︤ار و ﹨﹀︐︭︡ و ︋﹫︧️ 
.︫︡︀  ︋﹩﹞ ️﹋︣ ︣وژه از ﹝﹏ ا︻︐︊︀رات ﹝﹠︀︋︹ دا︠﹙﹩︫  ︀ل٩٩ و ا︻︐︊︀ر︎  ︀﹡︡ ﹁︣ود﹎︀ه︨  ︀ء راه، راه آ﹨﹟ و︋   ︋️︨︣﹁ ا︨︀س ︣ ر︀ل)︋ 

.︫︡︀ ︀ل ٩٩ ﹝﹩︋  ﹥ ﹝︀﹨﹥ اول︨  ﹫﹞︀ن︨  ︀︬︠ ﹝︊﹠︀ی︎  ﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️.︫   ︠﹅﹚︺︑ ﹏︡︺︑ ︣ارداد﹇ ﹟ا ﹤︋
﹥ ﹝︀ه ۴- ﹝︡ت ا︗︣ای ﹋︀ر:︨ 

 ﹤︊﹠  ︫︕﹠ ﹫︪﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥ در روز ︎  ︀︻️ ١٣:٣٠ ﹝﹩ ︋︀︫︡ و︎  ﹫︪﹠︀د﹨︀: روز ︀ر︫﹠︊﹥ ٠۵/٩٩/٠۶︨   ︎﹜﹫﹚︧︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠۵- آ
 ️﹋︣ ﹫︀︋︀ن ﹨﹀︐﹛ ︑﹫︣-︫   ︠-﹩︑﹑﹞ ︡﹫ ﹫︀︋︀ن︫   ︠-︡﹠︗︣﹫  ︋﹩﹡︀︪﹡ ﹤  ︋️﹋︣ ︀﹜﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︫︦   ︨﹏﹞ در  ︊  ︮١٠:٠٠ ️︻︀  ︨٩٩/٠۶/٠۶

 .︡ا﹨︡ ﹎︣د﹢  ︠﹩︀︪﹎︀ز ︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩،︋   ︠﹩︐︺﹠ ︫︣ک ﹨︀ی︮ 
︪ــ﹞︀ره  ــ︣﹋︐︀ی دو﹜︐﹩︋  ﹥ ︧ــ︀ب ︑﹞︣﹋︤ و︗﹢ه درآ﹝︫︡   ︋︡︀ ۶- ﹇﹫﹞ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥: ﹝︊﹙︼ ١/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥︋ 
﹠︀︨﹥ وار︤ ٣٢۶١٠٩٨٨٠٢٩۴٧٢٠٨١١٢٠٠٠٠٠۴٠٠٠٠٠  ﹡︤د  ︊︀ ٨٢٠١٠٠٠٠۴٠٠١١٠٩٨٠۴٠١٩٩۵٨ IR و︫  ﹞︀ره︫   ︫︀  ︋۴٠٠١١٠٩٨٠۴٠١٩٩۵٨

︣﹋️ ︑﹢﹏ ﹎︣دد. ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫  ︀ ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د︋  ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ وار︤ و ر︨﹫︡ آن ﹨﹞︤﹝︀ن︋ 
︀︀ن و﹇️ اداری روز   ︎︀︑ ﹩﹎ا﹡︐︪︀ر او﹜﹫﹟ آ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥؛ از ︑︀ر ︡︣  ︠️︗ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︳︣ا ﹫﹞︀﹡﹊︀ران وا︗︫︡  از ﹋﹙﹫﹥︎ 

٩٢٨۶۴٠ : ﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫                                                                    .︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗︣ا﹞ www.setadiran.ir ️︀︨ ﹤︋ ٩٩/٠۵/٢۵ ﹤︊﹠︫دو
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5روزنامـه صبـح ایـران

مساجد کانون حرکت های بزرگ بوده است  رسا: آیت اهلل علوی گرگانی در دیدار جمعی از مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم، با اشاره به اهمیت و جایگاه مساجد در آینه آیات قرآن کریم 
و با تأکید بر اینکه جریان غدیر خم سبب ابقای دین پیامبر اکرم)ص( شد، اظهار کرد: مسجد جایگاه تبیین علت محدثه و مبقیه اسالم است. وی ضرورت »مسجدمحوری« در امور مختلف را مورد توجه قرار داد و گفت: 

مساجد نقطه مرکزی و کانون حرکت های بزرگ در اسالم بوده است، از این رو باید نقش این اماکن مقدسه را در تحوالت جامعه پررنگ تر کنیم.

 »زیارت غدیریه«©
 jاز والیت امیرالمؤمنین  j دفاعیه امام هادی 

هادی)ع(  امام  طاهری:  معارف/فروغ 
زیارت غدیریه را در بیان فضایل، ســوابق 
دینداری و جهاد و سختی ها و محنت های 
موال علی)ع( در سالی که معتصم عباسی 
آن حضرت)ع( را از مدینه به سامرا تبعید 
کرد، در حرم جدشــان امام علی)ع( انشا 
کردند. زیارتی که یکی از یادگارهای امام 

هادی)ع( برای شیعه شمرده می شود و استدالل های قرآنی، تاریخی و روایی بر والیت 
حضرت امیرالمؤمنین)ع( را شامل می شود.

یکی از ویژگی های این زیارت بیان شباهت های امیرالمؤمنین)ع( به انبیای الهی است، 
چنان که می فرماید: »پس گرفتاری تو به آن دو نفر به گرفتاری پیامبران در هنگام 
تنهایی و بی  یاوری شــبیه شد و در آرمیدن در بستر پیامبر)ص( شبیه به اسماعیل 
ذبیح شدی. چه آنکه تو نیز مانند او قبول کردی و اطاعت نمودی  به همان صورت که 

اسماعیل صابرانه و پاداش  خواهانه اطاعت کرد«.
امیرالمؤمنین)ع( در فراز دیگری از زیارت غدیریه به هارون، برادر حضرت موسی)ع( 
تشبیه شده: »در جنگ صفین، در حالی  که قرآن ها از روی حیله و فریب به نیزه  ها باال 
رفته بود، در نتیجه شک و تردید پیدا شد و حق به یک سو افتاد و از گمان پیروی شد، 

این گرفتاری ات  شبیه به گرفتاری هارون شد«.
در کتاب های دعا و زیارت زمان خواندن، برای روز عید غدیر ذکر شــده اســت. اما 
شیخ عباس قمی درباره زمان خواندن این زیارت با استناد به کالم عثمان بن سعید 
می نویسد: »این زیارت را در هر روز از نزدیک و دور می شود خواند و این فایده جلیله ای 
اســت که البته راغبان در عبادت و شایقان زیارت حضرت شاه والیت آن را غنیمت 

خواهند شمرد«.
محور اصلی زیارت غدیریه، اصل تولی و تبری است که در فرهنگ شیعه جایگاه ویژه ای 
دارد. محتوای اصلی این زیارت بیان فضایل امام علی)ع( است. مهم ترین بخش های این 

فضیلت ها عبارت است از:
فضیلت هــای قرآنی: در این زیارت بیــش از 30 آیه آمده کــه در بیان فضایل 

امیرالمؤمنین)ع( است مانند آیه لیله المبیت، آیه تبلیغ، آیه والیت و... .
فضیلت های حدیثی: صدها قســمت از زیارت غدیریه به بیان فضایلی اختصاص 
یافته که پشتوانه روایی در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت دارد. مانند امیرالمؤمنین، 
سیدالوصیین، وارث علم الّنبیین، ولی رّب العالمین، امین اهلل فی ارضه، سفیر اهلل فی 

خلقه، الحّجه البالغه علی عباده و... .
فضیلت های تاریخی: این زیارت، مطالبی از رشــادت های تاریخی امام علی)ع( و 
فداکاری های آن حضرت)ع( در راه دین اسالم را بیان کرده است. از جمله: جنگ بدر، 

احزاب، احد، جنگ حنین، صفین، جمل، نهروان و... .
در این زیارت همچنین به غصب فدک، بیزاری از دشــمنان والیت، برائت از قاتالن 
امام حســین)ع( و شهادت عمار، شهادت حضرت علی)ع( و شهادت سیدالشهدا)ع( 

اشاره می شود.
شــیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان در مورد این زیارت نوشته  است: روایت شده به 
خواندن آن زیارت، در هر وقت و هر کجا که شخص باشد. در کتاب هدیه الزائرین به 
سند این زیارت اشاره کردیم و اینکه زیارت را هر روز از نزدیک و دور می  شود خواند و 
این فایده جلیله  ای است که البته راغبان در عبادت و شایقان زیارت حضرت شاه والیت 

آن را غنیمت خواهند شمرد.
مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب دیگر خود به نام »هدیه  الزائرین « در زمینه اتقان 
سند و استحکام صدور این زیارت می  نویسد: شیخ جلیل محمد بن المشهدی یکی از 
بزرگان علماست. او در مزار کبیر برای این زیارت شریف، سند بسیار معتبری ذکر کرده 

که  کمتر خبری به قوت سند او می رسد.
از ابی القاســم حســین بن روح و عثمان بن ســعید عمری از ابی محمد حسن بن 
علی العسکری از پدرش امام هادی)ع( و این سلسله شریف، همه از اعیان علما و شیوخ  
طایفه و رؤسای مذهب  اند و جناب ابوالقاسم حسین بن روح و عثمان  بن سعید، هر 
دو از نواب امام عصر)عج( هستند و پس از تأمل معلوم  می  شود که در تمام زیار ت های 

مأثوره، زیارتی به این وجه از صحت، اعتبار و قوت سند پیدا نمی  شود.

 معارف/ وحید اکرمی  استاد درس خارج 
حوزه علمیه خراسان گفت: خداوند حرمت 
هیــچ روزی را فراتر از حرمت روز غدیر قرار 
نداده اســت. حضرت خاتم االنبیا)ص( در آن 
روز گرم و صحرای سوزان، به دستور خداوند، 
امیرالمؤمنین)ع( را به عنوان جانشین خود 
معرفی کرد. با این کار اصل دین حفظ شده و 

مانع نابود شدن دین مبین اسالم شد.   
حجت االســالم والمســلمین محمدحسن 
خزاعی در خصوص تکمیل دین در روز غدیر 
خم اظهار کرد: براساس اراده خداوند، وحی 
الهی پس از پیامبران بر شخص دیگری نازل 
نخواهد شد. به همین دلیل شایسته ترین و 
اعلم ترین فرد باید به عنوان جانشین پیامبر 
خاتم)ص( معرفی شــود تا بتواند از احکام و 

فرامین الهی پاسداری و محافظت کند. 
وی عنوان کرد: وظیفه اصلی پیامبر رساندن 
فرامین خداوند به بشر بوده است. ائمه هدی از 
اولین آن ها که حضرت علی)ع( است تا آخرین 
نفر که امام زمان)عج( اســت همه منتخب و 

منصوص خداوند تبارک و تعالی هستند و باید 
از فرامین و دستوراتی که توسط پیامبر)ص( 
نقل و وضع شده است مراقبت کرده و ابهام ها 

و پرسش های مردم را پاسخگو باشند. 
وی ادامه داد: در واقع جانشین پیامبر گرامی 
اسالم)ص(، باید نســبت به دیگر افراد اعلم 
بوده و دارای کماالت و شایستگی های زیادی 
باشد تا بتواند مانع رسیدن هر گونه گزندی 
به دین الهی اسالم شود. در غیر این صورت 
در جامعه، اختالف شکل می گیرد و سالمت 
آن جامعه در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

حجت االســالم خزاعی تصریح کرد: شــاید 
اهمیت این روز به این دلیل باشد که سلسله 
انبیا که با وحی الهی در ارتباط بوده اند در حال 
پایان یافتن بوده و باید شخصیتی جایگزین 
می شــد که توانایــی ادراک کامل و صحیح 
آخرین و کامل ترین دین الهی را داشته باشد 
و بتواند آن را برای دیگران و نیز افرادی که در 

آن جمع حضور نداشتند ارائه دهد. 
 وی افزود: حضرت در ادامه فرمودند: روز غدیر 

عید بزرگ الهی است و خداوند عزوجل هیچ 
پیامبری را مبعوث نکرده مگر آنکه این روز 
را عید گرفته و حرمت آن را دانسته است و 
نامش در آسمان روز عهد معهود است و در 
زمین روز میثاق مأخوذ و جمع مشهود است.
این استاد درس خارج حوزه علمیه خراسان 
تأکیــد کرد: یکی دیگر از اعمــال روز غدیر 
خواندن نمازی است که با نیت شکرگزاری در 
نزدیکی ظهر آن روز باید خوانده شود. کیفیت 
و نحوه قرائت آن در مفاتیح الجنان آمده است. 
وی اضافــه کــرد: صدقــه دادن و کمک به 
مســتمندان و نیازمندان نیــز یکی دیگر از 
کارهایی است که در روز غدیر بسیار بااهمیت 

و باارزش است، اهدای یک درهم به فقیر در 
روز غدیــر در راه رضای خــدا ثوابی معادل 

100هزار درهم دارد. 
وی یــادآور شــد: حدیث دیگــری از امام 
صادق)ع( در کتاب شــریف بحار نقل شده 
است که می فرمایند: غذا دادن به یک مؤمن 
در روز عید غدیر ثــواب اطعام یک میلیون 
پیامبر و صدیق و یک میلیون شــهید و یک 
میلیون فرد صالح در حــرم خداوند را دارد. 
ِ الَِّذی َجَعلََنا  همچنین گفتن جمله »الَْحْمُد هلِلَّ
ِه  ِکیَن بِِوالَیَِه أَِمیِرالُْمْؤِمِنیَن َو اْلَئِمَّ ِمَن الُْمَتَمسِّ
الَُم« به مؤمنان در هنگام مصافحه  َعلَْیِهُم السَّ

تأکید شده است.

استاد درس خارج حوزه علمیه خراسان پاسخ می دهد

تأکید آیت اهلل تسخیری بر نقش ©چرا اسالم در روز غدیر کامل شد؟
مهم خانواده در ایجاد جامعه اسالمی

تقریب: آیت اهلل محمدعلی تســخیری، رئیس 
شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی 
به وجود روابطی میان خانواده با نظام اســالمی از 
جهت دینی، عقیدتی، عاطفی اشاره کرد و گفت: 
جامعه اسالمی بر اســاس واحد خانواده برپا شده 
است و اسالم باید ابعاد خانواده اسالمی را از طریق 
احکام متنوعی که چارچــوب صحیح خانواده را 
مشخص می کنند، تبیین کند. وی به نمونه ای 
از این احکام اشاره کرد و گفت: بسیاری از احکام 
اسالمی برای بنای یک خانواده صالح شامل ازدواج، 
طالق، ارث، نســب، رضاع، تربیــت و ارتباطات 
اجتماعی است که اکنون مجال توضیح آن نیست. 
آیت اهلل تســخیری افزود: بســیاری از احادیث و 
روایات اســالمی بر خانواده داللــت دارد، مانند 
روایتی از رســول خدا )ص( که فرمود: »خیرکم 
 خیرکم لهله« )بهترین شــما کسی است که به 
خانواده اش نیکی کند(. و یا آیه 6 ســوره مبارکه 
تحریــم که می فرمایــد:)ای کســانی که ایمان 
آورده ایــد، خود را با خانواده خویش از آتش دوزخ 
نگاه دارید، چنان آتشی که مردم )دل سخت کافر( 
و سنگ )خارا( آتش افروز اوست(. همچنین رسول 
خدا )ص( فرمودند: قسم به کسی که جان محمد 
در دست اوست،  زن حّق خدای متعال را ادا نمی 

کند، مگر اینکه حّق همسرش را ادا کرده باشد. 
وی در ادامه به نمونه هایی از خانواده های الگو در 
طول تاریخ اشاره کرد و گفت: نمونه های بسیاری 
از خانــواده هایی وجود دارند کــه الگوی جامعه 
 بشریت بوده اند، به عنوان مثال در سوره آل عمران 
 نمونه های واالیــی مانند »خانــواده آل عمران« 
می یابیم که همه توان خود را در راه خدا و پیشرفت 
جامعه بشــری به کار بستند. این آیه رویداد مهم 
مباهله اهل بیت پیامبر)ص( با مسیحیان نجران را 
روایت می کند که بر اساس گفته مفسران، اهل بیت 
پیامبر شامل پیامبر اکرم)ص(، حضرت علی)ع(، 
امام حسن و امام حسین )ع( و حضرت زهرا)س( 
به مباهله با مسیحیان رفتند و مسیحیان زمانی 
که این انسان های پاک و مطهر را دیدند متوجه 
خسران خود شدند. آیت اهلل تسخیری تأکید کرد: 
حضرت زهرا )س( محور خانواده پیامبر)ص( بود. 
حدیث کسا نیز که در منابع حدیثی فریقین وجود 
دارد، اشــاره به اهل بیت رسول خدا )ص( و نقش 

محوری حضرت زهرا )س( دارد.

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9314 یکشنبه 19 مرداد 1399  19 ذی الحجه 1441 9 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 

دیدگاه

گزارش کوتاه

امیرعلی حسنلو   حجت االسالم   
جوامع  امروز  مشکالت  درستی  به  اگر 
اسالمی رصد شود روشن می شود که امت 
اسالم از فقدان و فراموشی محتوای غدیر که 
اجتماع و انسجام امت پیرامون امامت بود، 
بسیار زیان دیده است. با تأمل در این مصائب و مشکالت، اهمیت 
عید غدیر شناخته می شود. اگر به پیمان غدیر عمل می شد و وصیت 
پیامبر)ص( عملی می گردید، امت اسالم گرفتار این همه مصائب 
نمی شد که در طول تاریخ گرفتار بوده است. قتل و خون ریزی و 
جنگ های طایفه ای، مذهبی و قبیله ای و همه مصائب امت و بالها 
از آنجا ناشی شد که عهد غدیر به فراموشی رفت و امت به تفرقه 
گرفتار شد. بالهای فرقه ای که محل نفوذ و دامی برای استعمارگران 
شد که برای امت اسالم نقشه های شومی بکشند و به یغما و غارت 
در ممالک اسالمی بپردازند. هر چه دامنه این بالها با گذشت زمان 
گسترده و شکل آن ها پیچیده تر می شود احتیاج به تأمل و درک 

غدیر و دریافت پیام آن که پیروی از امامت و محوریت اهل بیت)ع( 
بوده بیشتر می شود.

آنچه در ممالک اسالمی به  ویژه در یمن روی می دهد و امت اسالم 
به جای پرداختن به دشــمنان اصلی اســالم با اسلحه همدیگر را 
می کشند، همه این وقایع یک نکته مهم را به امت اسالم یادآوری 
می کند که رسول اهلل)ص( غدیر را برای پیشگیری از این مصائب 
مطرح کرد. حدیث ثقلین و آیه مودت در قرآن برای درک درست 
پیام غدیر است. درک جایگاه و پیام غدیر در تاریخ معاصر بسیار مهم 
است. تدبر دوباره در غدیر، برگشتن و مطالعه درباره آن و برگزاری 
نشست های علمی و گفت وگو درباره آن برای امت اسالم در جهان 

معاصر مهم است.
آنچه داعش از جنایت هولناک غیرانســانی در عراق و شام به نام 
اسالم و با نام و نشانه پرچم پیامبر)ص( مرتکب شد و لطمه هایی به 
امت اسالم زد که هنوز ابعاد شوم آن شناخته نشده و پنهان است، 
همه از خأل ناشــی از توجه به غدیر بوده است، بنابراین غدیر برای 

امت اسالم و درک درست محتوای غدیر مهم است.
علمای امت اســالم، نخبگان و صاحبان قلم و اندیشــه باید به آن 
بیندیشــند و در آن تدبر کنند. تنها راه خالصی از این بالها حتی 
امراض و بالهای طبیعی در گرو رسیدن به دامنه رحمت و سعادت 

غدیر است. بنابراین عید غدیر برای امت اسالم بسیار مهم است.
البته از دیرباز عید غدیر مختص شیعه نبوده است. بلکه علمای اهل 
ســنت به تأسی از پیامبر)ص( این روز را عید دانسته اند. چنان که 
آقاي شــیخ فارس تبریزیان حسون با جمع آوري مطالبي از کتاب 
الغدیر عالمه امیني کتابي مستقل در این زمینه تحت عنوان »عید 
الغدیر في االســالم« تألیف نموده و اثبــات مي کند که این عید 
اختصاص به شیعیان ندارد. همچنین آقاي محمدرضا جباران کتابي 
در زمینه غدیر تحت عنوان »غدیر از دیدگاه اهل سنت« تألیف کرده 
که در آن نظر علمای اهل ســنت به عید غدیر را جمع آوری کرده 
است. با توجه به این نگاه ها باید در احیای این نگرش ها گام هایی از 

سوی مجمع تقریب برداشته شود.

فرهنگ غدیر می تواند مشکالت فعلی جهان اسالم را حل کند 
یادداشت

      صفحه 5  1399/05/19

آگهى فقدان سند مالكيت 
ــر دفترخانه 2همدان به اداره  ــهاد محلى مصدق به مه ــليم دوبرگ استش ــاى محمد هادى بكتاش با تس آق
ــماره 99/15614- 1399/5/11 مدعى است كه پالك 6070فرعى از ده اصلى واقع در  ــت برابروارده ش پس
ــل 63294 ذيل ثبت 42722 دفتر 244 صفحه 263 به علت  ــماره مسلس حومه / بخش يك همدان به ش
ــتناد تبصره الحاقى به ماده 120 آيين نامه  ــى مفقود گرديده ودر بيع شرط  نيست، لذا به اس ــباب كش اس
ــى مدعى انجام معامله ويا وجود سند مالكيت نزد خود  ــود تا هركس ــيله آگهى مى ش قانون ثبت بدين وس
ــناد و امالك مراجعه و ضمن ارائه  ــار اين آگهى طى مدت 10روز به اداره ثبت اس ــد ازتاريخ انتش مى باش
ــليم نمايد. درصورت انقضاء مدت واخواهى و  ــند مالكيت ويا سند معامله، اعتراض خود را كتباَ تس اصل س
ــند مالكيت ارائه نگردد سند مالكيت المثنى به نام  ــيدن اعتراض ويا درصورت اعتراض چنانچه اصل س نرس
ــد. مراتب براساس آخرين اطالعات سيستم جامع امالك تهيه و گزارش  ــليم خواهد ش متقاضى صادر و تس

شده است . (م الف 709)9904653
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 1 شهرستان همدان - على زيورى حبيبى

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى محمد هادى بكتاش با تسليم دوبرگ استشهاد محلى مصدق به مهر دفترخانه 2همدان به اداره پست 
ــماره 99/15611- 1399/5/11 مدعى است كه پالك 6077فرعى از ده اصلى واقع در حومه  برابروارده ش
ــباب  ــل 774858ذيل ثبت 24787دفتر 96 صفحه 334 به علت اس ــماره مسلس / بخش يك همدان به ش
ــرط نيست لذا به استناد تبصره الحاقى به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  ــى مفقود گرديده ودر بيع ش كش
ــند مالكيت نزد خود مى باشد  ــى مدعى انجام معامله ويا وجود س ــود تا هر كس ــيله آگهى مى ش بدين وس
ــند  ــناد و امالك مراجعه و ضمن ارائه اصل س ــار اين آگهى طى مدت 10روز به اداره ثبت اس ازتاريخ انتش
ــيدن  ــليم نمايد در صورت انقضاء مدت واخواهى و نرس ــند معامله، اعتراض خود را كتباَ تس مالكيت ويا س
ــند مالكيت ارائه نگردد سند مالكيت المثنى به نام متقاضى  اعتراض ويا در صورت اعتراض چنانچه اصل س
ــتم جامع امالك تهيه و گزارش شده  ــد . مراتب بر اساس آخرين اطالعات سيس ــليم خواهد ش صادر و تس

است . (م الف 708)9904654
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 1 شهرستان همدان- على زيورى حبيبى 

آگهى تحديد حدود اختصاصى
پيرو آگهى قبلى كه به موجب ماده 14 قانون ثبت منتشر گرديده اينك بر حسب در خواست واصله مستند 
ــمت از امالك واقع در قطعات 3و  ــن نامه قانون ثبت،تحديد حدود يك قس ــاده مذكور و ماده 61 آئي ــه م ب
ــرح ذيل آگهى مى  ــاعت ادارى در تاريخ مندرج در متن آگهى انجام و به ش 11 درگز بخش 7 قوچان در س

گردد:پالك19-اصلى واقع در دستجرد قطعه 3 درگز بخش 7 قوچان
پالك 343 فرعى مجزى شده از19- اصلى آقاى حميد على پوركيوانلو ششدانگ اعيان يك قطعه محوطه 
ــتانه قدس رضوى اجاره نموده  ــاختمان كه متقاضى عرصه آن را بموجب سند رسمى از آس ــتمل بر س مش

است. واقع در جاده روستاى كماچخورتاريخ تحديد:1399/06/23  
پالك 262- اصلى مزرعه پالكانلو سفلى قطعه يازده درگز بخش 7قوچان

ــدانگ يك قطعه زمين  ــفلى شش ــده از 262- اصلى آقاى على حاتمى پالكانلو س پالك 93 فرعى مجزى ش
مزروعى واقع در مزرعه روستاى پالكانلوتاريخ تحديد:1399/06/23

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين شماره هاى فوق به وسيله اين آگهى اخطار 
ــانندو چنانچه هر يك از صاحبان  ــاعت مقرر در اين آگهى در محل حضوربهم رس ميگردد كه در روز و س
ــند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى  امالك و يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباش
ــد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق  ــده از طرف مجاورين تحديد خواهد ش با حدود اظهار ش
ــز صاحبان امالكى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين  ــى وني ارتفاق
ــليم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف  ــت از تاريخ تس تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايس
ــت اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم را از مرجع مذكور اخذ  يك ماه دادخواس

و به اين اداره تسليم نمايند.9904649 تاريخ انتشار:1399/05/19
ناصر حسن زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگز

آگهى المثنى
آقاى عبدل قوى محمد قاسمى با تسليم دو برگ فرم فقدان سند مالكيت كه امضاء شهود را در دفتر اسناد 
رسمى شماره 27 زابل گواهى نموده است اعالم داشته كه سند مالكيت ششدانگ يكباب منزل پالك 603 
فرعى از 3-اصلى  واقع در بخش دو سيستان ملكى نامبرده صادر و تسليم گرديده و اعالم داشته كه بر اثر 
جابجايى مفقود گرديده است لذا مراتب بموجب تبصره يك اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت آگهى 
مى شودكه هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود 
ــند  ــار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه س ــد ظرف مدت ده روزاز تاريخ انتش مى باش
مالكيت و يا سند معامله تسليم نمايد.چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسيد و يا در صورت اعتراض اصل 
ــود اداره ثبت اسناد زابل طبق مقررات به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به  ــند مالكيت ارائه نش س

متقاضى مبادرت خواهد نموده. م الف:371//9904647 تاريخ انتشار: 99/05/19
مهدى پهلوانروى رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى
ــيله به آقاى حميدرضا نورى به آدرس زابل روبروى رستگاران ابالغ مى شود كه بانك سپه باستناد  بدينوس
قرارداد بانكى شماره 269393931 جهت وصول مبلغ 364,684,383 ريال تا تاريخ يوم جارى به انضمام 
ــما اجرائيه صادر  ــويه كامل بدهى طبق مقررات عليه ش ــارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تس خس
ــده و طبق گزارش مورخ 98/2/10  ــكيل ش ــه 9800745 در اين اداره تش نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــرح متن شناخته نشده لذا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا  ــما به ش مامور محل اقامت ش
مفاد اجرائيه فقط يكمرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى ميشود و چنانچه ظرف مدت 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد  ــوب مى گردد نس 10 روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

عمليات اجرايى جريان خواهد يافت . م الف : 363//9904648 تاريخ انتشار:99/5/19
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى زابل- مهدى پهلوانروى و معصومه ميرى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول
 زهرا و صغرى و جعفر و حسين محمدجواد و زهره و موسى شهرت همگى حيدرى و محبوبه كامل طرقى 

و حسين صباغ و شركت خروشان بينالود نيشابور
ــه 139204006217000110 و شماره بايگانى9700049 اجراى ثبت   به موجب پرونده اجرايى به كالس
زبرخان بانك تجارت به استناد اسناد رهنى و شرطى شماره104822-1389/7/6 و 1386/6/16-94904 
ــت ميليون و  ــصدونود وهش ــغ چهارده ميليارد و شش ــدور اجرائيه به مبل ــدام به ص ــابور اق ــر 17 نيش دفت
ــت ونه هزاروسيصدوبيست ودو ريال عليه شركت خروشان بينالود و غيره صادر نموده است كه  سيصدوبيس
ــت بستانكار اموال غيرمنقول به شرح ذيل: شش  ــب درخواس پس از ابالغ اجراييه و طى مراحل قانونى حس
دانگ حجر طاحونه عرصه و اعيان پالك ثبتى 169 فرعى واقع در اراضى ساحل برج پالك 36 اصلى بخش 
4 زبرخان كه درمحل به صورت باغ تاالر مى باشد به مساحت 21132 متر مربع با ديواره محيطى آجرى به 

ضخامت 25 سانتيمتر و ارتفاع دو و نيم متر و به طول 720 متر احداث گرديده است
ــيده ساختمان  ــرايدارى تصفيه خانه فاضالب تاالر سرپوش ــالن هاى توليد انبارها س ــاختمان ادارى س ، س
ــى و چهار ميليارد و  ــد به مبلغ س ــتخر بتنى و چاه آب مى باش ــپزخانه و اس ــرويس ها و آش ــكونى س مس
ــيصدوپنجاه هزار ريال معادل سه ميليارد و چهارصدوشصت وسه ميليون  ــى وهفت ميليون و س ششصدوس
ــط كارشناس رسمى ارزيابى گرديده است كه پس از قطعيت ارزيابى  ــى وپنج هزار تومان توس و هفتصدوس
ــه مزايده در روز دوشنبه مورخه 1399/06/10 (دهم شهريور ماه سال 99) ساعت 9 الى 12 ظهر در  جلس
ــناد و امالك زبرخان با حضور مسئولين اجرا و نماينده مقام قضايى دادگسترى زبرخان  محل اداره ثبت اس
ــى وچهار ميليارد و ششصدوسى وهفت ميليون و سيصدوپنجاه هزار  ــكيل مى گردد و مبلغ مزايده از س تش
ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد 
ــد نيم عشر اجرايى و حق  ــاعت و مكان مقرر برگزار خواهد ش مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان س
ــده  ــهردارى و غير تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش حراج و نيز بدهى مالياتى و عوارض ش

يا نشده باشد به عهده برنده مزايده خواهد بود. 9904646//انتشار 99/5/19
سيد حسن پور موسوى رئيس ثبت اسناد و امالك زبرخان

حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت
هيات موضوع قانون تعيين وتكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

ــوع قانون تعيين و تكليف  ــماره 139960318603003450مورخ 1399/03/27 هيات موض ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2 رشت  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 7 صادره  ــماره شناس ، تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى ناصر ميرزائى كوزه گرانى  فرزند محمد به ش
ــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 217 متر  ــطلخ  در شش ــياه اس ازفومن  در قريه س
ــت   ــروز مجزى از پالك 3 از اصلى 41 واقع در بخش چهار رش ــالك فرعى 7642 از اصلى 41 مف ــع پ مرب

خريدارى از مالك رسمى آقاى وارث حسن غيور محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 1081//9904645
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/05/19

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/06/03 
حسين اسالمى كجيدى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو رشت

شماره :2/21716 تاريخ :1399/05/6
آگهى تحديد حدود اختصاصى 

ــماره  ــه پالك ش ــده ب ــه در آن احداث بنا ش ــن ك ــه زمي ــك قطع ــدانگ ي ــدود شش ــد ح ــون تحدي چ
2167/3/79/574اصلى واقع  در بخش دو ثبت قم(نيروگاه بلوار شهداى شادقلى خان كوچه 20 پالك51) 
كه بنام آقاى على باقرى فرزند باقر ميباشد در جريان ثبت است كه به علت عدم حضور مالك و يا نماينده 
ــل نيامده از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نمى توان عمل نمود لذا طبق  ــى تحديد حدود  بعم قانون
تبصره ماده 13 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و بنا به تقاضاى مالك مذكور 

به  شماره وارده 1398/11/27-2/21716
ــنبه مورخ 1399/06/23ساعت 8/30الى 12/30ظهر   تحديد حدود اختصاصى پالك مذكور در روز يك ش
ــيله به اطالع مالكين و مجاورين يا وكيل و يا نماينده قانونى  در محل وقوع ملك انجام مى گردد. بدينوس
ــاعت مقرر در آگهى در محل مذكور حضور بهم رسانند. مهلت قانونى اعتراض از  ــاند كه در روز و س مى رس
ــخ تنظيم صورتمجلس تحديدى بمدت يك ماه خواهد بود. و اعتراضات مالكين و مجاورين طبق ماده  تاري
ــد. ضمناً طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضين  ــيدگى خواهد ش 20قانون ثبت پذيرفته و رس
ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت مى بايست گواهى تقديم دادخواست بمرجع ذيصالح 

قضائى را نيز به اين اداره ارائه نمايند./ن/9904644
تاريخ انتشار آگهى :يك شنبه 1399/05/19 م الف: 12798
عباس پورحسنى

رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

اگهى ابالغ اجرائيه مهريه پرونده 9600173-اجراى ثبت سبزوار
ــماره  ــخ تولد:1362/03/07ش ــى تاري ــى نام¬پدر:عل ــدى اكرم ــاى متعهد(زوج):مه ــه آق ــيله ب بدينوس
ــت مدرسه بهشتى كوچه  ــبزوارچهارراه فرودگاه پش ــنامه:8به نشانى:س ــماره شناس ملى:0794625746ش
ــكه  ــهرآئينى جهت وصول تعدادپنجاه عددس ــود كه خانم معصومه ش ــزل پدرى ابالغ مى ش ــدى من رازقن
ــتنادمهريه مندرج درسندازدواج شماره12091-89/8/5دفترازدواج1سبزوارعليه  طال تمام بهارآزادى به اس
ــده و طبق گزارش  ــكيل ش ــه9600173دراين اداره تش ــمااجرائيه صادرنموده وپرونده اجرائى به كالس ش

مورخ6218002078-99/5/8محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانكار 
طبق ماده18آئين نامه اجرامفاداجرائيه فقط يك مرتبه در يكى ازروزنامه هاى كثيراالنتشارمحلى آگهى مى 
شودوچنانچه ظرف مدت ده روز ازتاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گرددنسبت به پرداخت بدهى 

خود اقدام ننماييدعمليات اجرائى جريان خواهديافت.(م الف 99/2076)9904642
تاريخ چاپ:يك شنبه99/5/19

على آب باريكى-رئيس ثبت اسنادوامالك سبزوار

آگهى فقدان سندمالكيت 
ــتناددوبرگ استشهاديه گواهى شده منظم  ــين باس نظربه اينكه خانم فاطمه فالحى طزرقى فرزندعبدالحس
ــت  ــندمالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى اس ــه تقاضاى كتبى جهت دريافت س ب
ــده از162-اصلى واقع در بخش3شهرستان سبزوار كه  ــدانگ پالك1688فرعى جداش ــند مالكيت شش س
ــد مالكيت  ــى دفتر امالك معلوم ش ــت با بررس ــده اس ــدبعلت نقل مكان مفقود ش متعلق به مالك مى باش
فوق الذكرذيل دفتر104صفحه367ثبت13523ودفترامالك-الكترونيكى139420306011008381بشما
ره¬ چاپى061916ب93بنام نامبرده ثبت وسندصادروتسليم شده است ودفتر امالك بيش از اين حكايتى 
ندارد.لذا باستنادماده120آئينامه قانون ثبت مراتب يكنوبت آگهى ومتذكر مى گردد هركس نسبت به ملك 
موردآگهى معامله اى انجام داده يامدعى وجود سندمالكيت نزدخود باشدبايستى ظرف مدت ده روز ازتاريخ 
انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خودرا به پيوست اصل سندمالكيت ياسندمعامله رسمى به اين اداره تسليم 
نمايد.بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالكيت 
ــندمعامله رسمى نسبت به صدور سندمالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.(م الف     ياس

99/2077)//9904643  تاريخ انتشار:1399/05/19
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى برابر آراء صادره از هيئت اول/ دوم موضوع قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستفر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى كاظم 
ــنامه 120 صادره از بيرجد و كد ملى 0651716586 1ـ 12 سهم  ــماره شناس قائمى فرزند محمد رضا بش
مشاع از 13 سهم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى و مشجر به مساحت 1307/80 متر مربع 2ـ 12 سهم 
از 13 سهم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى و مشجر به مساحت 222/88 متر مربع 3ـ 12 سهم مشاع  
از 13 سهم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى و مشجر مثلثى به مساحت 856/04 متر مربع 4ـ 12 سهم 
مشاع از 13 سهم ششدانگ يكقعه زمين مزورعى مشجر مثلثى به مساحت 242/48 متر مربع 5ـ  12 سهم 
مشاع از 13 سهم مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى و مشجر به مساحت 654 متر مربع 6 ـ 12 
سهم مشاع از 13 سهم ششدانگ يك قطعه زمين مزورعى و مشجر به مساحت 347/89 متر مربع 7 ـ 12 
سهم مشاع از 13 سهم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى و مشجر به مساحت 341356/56 متر مربع 8ـ 
12 سهم مشاع از 13 سهم ششدانگ ييك قطعه زمين مزروعى و مشجر به مساحت 11536/62 متر مربع 
ــاع از 13 سهم ششدانگ يك قطعه زيمن مزروعى و مشجر به مساحت 22857/41 متر  ــهم مش 9ـ  12 س
ــان جنوبى بخش دو حوزه ثبت ملك بيرجند از  ــمتى از پالك 937 ـ اصلى واقع در خراس مربع عمگى قس
محل مالكيت رستم بيك فريز مرغى ، خدابخش فريز مرغى ، فاطمه بيگم فريز مرغى ، فاطمه فريز مرغى 
ــت . لذا به منظور اطالع عموم  ــى ، محمد فريز مرغى و كبرى غفارى  محرز گرديده اس ــد فريزمرغ ، محم
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين 
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع  ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.آ-9903988
تاريخ انتشار نوبت اول : 02 /1399/05                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  : 19 /1399/05                          
على فضلى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــند رسمى  /برابر راى شماره  139960308001001250   مورخ  1399/04/27  هيئت اول/دوم  فاقد س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره  ــفيعى  فرزند رجب  بش ــن ش حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محس
ــكونى به  ــدانگ يكباب منزل مس ــادره از بيرجند و كد ملى 0651895154  در  شش ــنامه 233 ص شناس
ــمتى از پالك 1396ـ  اصلى واقع در خراسان جنوبى بخش دو حوزه ثبت  ــاحت 116/45 متر مربع قس مس
ــنديده فرد محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب  ملك بيرجند از محل مالكيت صغرى پس
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش اعتراضى داش
تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.آ-9903989
تاريخ انتشار نوبت اول : 02 /1399/05                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  : 19 /1399/05                          
على فضلى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره  139960308001000875   مورخ  1399/03/29  هيئت اول/دوم  ــند رسمى/برابر راى ش فاقد س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره  حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى / خانم  زهرا رضائى فرزند على  بش
ــكونى به مساحت 79/82 متر  ــدانگ يكباب منزل مس ــنامه 12 و كد ملى 0653348614  در  شش شناس
ــان جنوبى بخش دو حوزه ثبت ملك بيرجند از محل  ــمتى از پالك 1396 ـ اصلى واقع در خراس مربع قس
ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  مالكيت رقيه مددى پور      محرز گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش 15 روز آگهى مى ش
ــليم و پس از  ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  اخذ رس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.آ-9903990
تاريخ انتشار نوبت اول : 02 /1399/05                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  : 19 /1399/05                          
على فضلى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره  139960308001001249   مورخ  1399/04/27  هيات اول/دوم  ــند رسمى برابر راى ش فاقد س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــانى اصيل  فرزند كريم    ــه بالمعارض متقاضى خانم حميده رخش ــت ملك بيرجندتصرفات مالكان ــوزه ثب ح
ــدانگ يك باب منزل به مساحت 159/24 متر مربع قسمتى  ــماره شناسنامه 0640230490  در  شش بش
ــك بيرجند خريدارى از محل  ــان جنوبى  بخش دو حوزه ثبت مل ــى واقع در خراس ــالك 1396ـ  اصل از پ
مالكيت سبحان انورى فرد     محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش 15 روز آگهى مى ش
ــليم و پس از  ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  اخذ رس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.آ-9903943
تاريخ انتشار نوبت اول : 01 /1399/04                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  : 19 /1399/05                          
على فضلى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى 
ــاختمانهاى  ــى موضوع ماده 3قانون وماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس آگه
ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 139960301046000048هي ــرراى ش ــمى براب فاقدسندرس
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات  ــاختمانهاى فاقدسندرسمى مس وضعيت ثبتى اراضى وس
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مجيداصفهانى فرزندحسن بشماره شناسنامه 4711صادره ازورامين دريك 
ــاحت 47/24مترمربع ازباقيمانده پالك 120فرعى از158  باب خانه/يك قطعه زمين بابناى احداثى به مس
اصلى صرفا جهت الحاق به پالك 352 فرعى واقع درحوزه ثبت ملك پيشوا خريدارى ازمالك رسمى آقاى 
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهى  ــين مقبل محرزگرديده اس عبدالحس
ــندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشندمى تواننداز  ــود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور س مى ش
تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذرسيد، ظرف مدت يك 
ــليم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است درصورت انقضاى  ماه ازتاريخ تس

مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهد شد.125م/الف آ-9904651
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى 
ــاختمانهاى  ــى موضوع ماده 3قانون وماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس آگه
ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 139960301046000047هي ــرراى ش ــمى براب فاقدسندرس
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات  ــاختمانهاى فاقدسندرسمى مس وضعيت ثبتى اراضى وس
ــماره شناسنامه 391صادره ازورامين درشش  مالكانه بالمعارض متقاضى خانم مريم هداوندفرزندمحمد بش
دانگ يك باب خانه به مساحت 160مترمربع پالك 447فرعى از143 اصلى خريدارى ازمالك رسمى آقاى 
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهى  بهروزهداوندميزايى محرزگرديده اس
ــندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشندمى تواننداز  ــود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور س مى ش
تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم مپس ازاخذرسيد، ظرف مدت يك 
ــليم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است درصورت انقضاى  ماه ازتاريخ تس

مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهد شد.124م/الف آ-9904650
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اقتصاد را معطل اروپا نکنیم©
آقــای رئیس جمهور وعده خبر خوبی به ملت در هفته جاری داده اند، وعده ای 
که با سخنان رئیس دفتر رئیس جمهور گمانه زنی را به این سمت هدایت کرد 
که امکان گشایشــی در مسئله تحریم ها با کشورهای امضاکننده برجام ایجاد 

شده است.
در واقــع هفته گذشــته خبرهایی ناظر بر این موضوع که دســت به فعالیت 
اقتصادی بزرگی نزنید یا اینکه از جانب کشورهای اروپایی یا آسیایی سیگنالی 
مبنی بر آغاز ارتباط تجاری با ایران داده شــده، نشــان می دهد خبری در راه 
است، اما خبر هر چقدر مهم باشد به معنای وابسته کردن و چشم انتظاری یا 

شرطی کردن اقتصاد کشور نیست. 
بی شــک دولت بــه این امید نباید یــک بار دیگر اقتصاد کشــور را معطل و 
منتظر فعالیت تجــاری و اقتصادی با اروپا کند؛ چــرا که تمام بی عملی ها و 
ناکارآمدی های دولت در تمام هفت سال گذشته به گردن تحریم ها افتاده، هر 
چند پیش از این ادعا می شد که تحریم ها اثری بر اقتصاد ایران ندارد؛ بنابراین 
خوش خیالی و شرطی کردن اقتصاد موجب شد مسئوالن خود و مردم را برای 

مواجهه با اثرات تحریم ها آماده نکنند.
 اگر مســئوالن ساختار اقتصاد کشــور را می شناختند و می دانستند که ما به 
شدت به درآمدهای نفتی  وابســته هستیم و اقتصاد کشور متأثر از سیاست 
خارجی اســت، حتماً زمینه های مواجهه الزم بــرای رویارویی با تحریم ها را 
فراهم می کردند. بی شــک اقتصاد هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران وابسته 
به روابط خارجی نیست، مسئله ای که به شدت اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده 
است، از این رو وابسته کردن و معطل اروپا ماندن یک بار دیگر به جز خسارت 

بیشتر بر اقتصاد ثمره ای به دنبال نخواهد داشت.
به هر حال شــواهد سیاســی گویای آن اســت که آمریکا و شــخص آقای 
ترامپ از دشــمنی و تحریم جمهوری اســامی ایران کوتاه نیامده و دســت 
برنداشــته اند؛بنابراین برقراری ارتباط با آمریکا دور از ذهن است، ضمن اینکه 
احتمال عدم همراهی اروپا با آمریکا در امر تداوم تحریم ایران بسیار غیرممکن 
است، چرا که هیچ نشــانه ای بر همراهی اروپا با جمهوری اسامی ایران دیده 

نمی شود یا اینکه اروپا در مسئله تحریم های ایران، آمریکا را تنها بگذارد. 
حجم معامات اروپا با آمریکا به مراتب بیشتر از حجم تعامات تجاری با ایران 
اســت؛بنابراین  این امیدواری برای دولت غیرواقعی است که ما بتوانیم با اروپا 
وارد تعامات تجاری شــویم، هر چند این احتمال در انعقاد قرارداد ۲۵ساله با 

چین برای افزایش مبادالت تجاری و اقتصادی محتمل تر است.

امکان فروش ۶۰درصد سهام عدالت برای همه©
خبر آنالیــن: مدیــر برنامه ریزی و 
توسعه شــرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار کشــور با اشاره به امکان 
فــروش ۶۰درصــد ســهام عدالت از 
این هفتــه گفت: کســانی که روش 
غیرمســتقیم را انتخــاب کرده اند نیز 
می تواننــد در ســامانه تغییر وضعیت 

دهند و سهام خود را بفروشند. 
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور با 
اشاره به آزادسازی سهام عدالت از اردیبهشت گفت: این هفته ۳۰ درصد بعدی 

سبد سهام عدالت قابل معامله است.
 ســیدمحمدجواد فرهانیــان افزود: در دور گذشــته به دلیــل آماده نبودن 
زیرساخت ها مردم به بانک ها و کارگزاری ها مراجعه می کردند و در این مرحله 
مراجعــه به بانک ها وجود دارد، اما بانک هــا از درگاه کارگزاری خود اقدام به 

فروش می کنند. وی گفت: فروش سبد سهام عدالت محدودیت زمانی ندارد.

قدس  درگفت وگو با کارشناسان فرصت ها وتهدیدهای عرضه اوراق ارزی نفتی  را بررسی می کند

چون وچراهای  »گشایش اقتصادی«
اقتصاد/ زهرا طوسی: رئیس جمهور این روزها از 
»باز شدن دست دولت« از یک مسیر خاص سخن 
گفته، اما راه بر گمانه زنی را باز گذاشــته است تا 
طیف گسترده ای از آن هایی که منتظر یک عرضه 
اولیه نان و آب دار در بورس هستند تا آن هایی که 
هنوز به تصویب فتف یا آزادسازی منابع بلوکه شده 
ایران امید دارند، با دلخوشی به استقبال این هفته 
بروند، اما همچنان این پرســش مطرح است که 

موضوع این گشایش چیست؟ 
بــه موازات این ســخنان، رئیــس مجلس هم از 
گشایشی سخن گفت که بازار پول و ارز را سامان 
می دهد. برخی می گویند این تحول احتماالً قرار 
است تغییری در حوزه سیاست های پولی و مالی 
باشد، اما مشاور رئیس جمهور پس از این سخنان 
توییت کرد مردم اندکی تأمل کنند و تصمیم های 
اقتصادی خود را به پس از رونمایی این گشــایش 

اقتصادی موکول کنند.
با انتشار این خبرها در شبکه های اجتماعی برخی 
بازرگانان گمانه زنی هایی در خصوص تغییراتی در 
حوزه مســائل مربوط بــه FATF مطرح کردند و 
 FATF حدس زدند این گشــایش همان تصویب
اســت. با این حال این موضوع از ســوی معاون 
ارتباطات و اطاع رسانی دفتر رئیس جمهور رد و 
اعام شد، خبر مهم اقتصادی که رئیس جمهور از 
 FATF آن سخن می گوید، درباره لوایح مرتبط با

نیست.
یکی از فعاالن اقتصادی باسابقه در بخش خصوصی 
نیز پیش بینی کرده است احتماالً دولت موافقت 
رهبر انقاب برای برداشــت چند میلیارد دالر از 
صندوق توسعه ملی را گرفته است که آن را به ریال 

یا پشتوانه برای صدور اوراق بدهی تبدیل نماید.
برخی با استناد به ســخنان روحانی در خصوص 
عرضــه اولیــه بــورس، از عرضه اولیــه مهم و 
تأثیرگذاری خبر دادند، چرا که وی گفته اســت: 
»عرضه های اولیه در هفته آینده بسیار مهم است 
و از وزرای دولــت تقاضا دارم که این مهم را انجام 
دهنــد که در یک عرضــه ۶۲۰ و در عرضه دیگر 
۷۶۳ میلیارد عرضه شــده مردم خریدند و باز هم 
این کار انجام می گیرد و ان شاءاهلل شاهد یک تحول 
و تحرک بســیار خوب در زمینه مسائل اقتصادی 
خواهیم بود«. از این رو بســیاری موضوع گشایش 
اقتصادی مورد نظر رئیس جمهــور را به بورس و 

عرضه اولیه های بزرگ در این بازار مرتبط می دانند 
و عده ای نیز احتمــال می دهند روحانی از برنامه 
دولت برای دادن سهام به جاماندگان سهام عدالت 

رونمایی خواهد کرد.
برخــی تحلیلگران خارج کشــور با اســتناد به 
صحبت های رئیس دفتر رئیس جمهور گشایشی 
در دیپلماسی خارجی کشور را انتظار می کشند. 
برخی هم از آزادســازی منابع ارزی بلوکه شــده 
ایران در بانک های برخی کشورها نظیر کره جنوبی 
خبر می دهند، چرا که به تازگی همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی به کره جنوبی هشدار داده است که 
اگر پول های ایــران را آزاد نکنند، درهای بازار به 
رویشان بسته خواهد شد. حسین تنهایی، رئیس 
اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی پیشتر حجم پول 
بلوکه شده ایران را بین ۶.۵ تا ۹میلیارد دالر اعام 
کرده بود. برخی از فعاالن اقتصادی نیز پیش بینی 
کرده اند گشــایش اقتصادی به ســامانه پرداخت 
خارجی چین یعنی CIPS مربوط می شود و ممکن 
اســت الحاق ایران به سیستم مذکور و گشایش 
ناشی از آن مدنظر رئیس جمهور باشد که موجب 
دسترسی ایران به منابع ارزی در چین خواهد شد.

اما گشــایش اقتصادی وعده داده شده هیچ کدام 
از موارد ذکر شــده در باال نیســت و پیگیری ها 
نشان می دهد احتماالً خبر خوش آقای روحانی، 
مربوط به فروش اوراق ارزی با پایه نفت و یا همان 
پیش فروش نفت باشد. به عبارت دیگر دولت نفت 
دو ســال آینده را به مردم می فروشد و در تاریخ 
سررسید با نرخ دالر روز و قیمت نفت روز اقدام به 

بازپرداخت به مردم می کند.
بر این اســاس نفت خام ایران به صورت بشکه ای 
در بازار سرمایه عرضه خواهد شد، در این صورت 
عمــوم مردم می توانند به صورت بشــکه ای نفت 

تولیدی پاالیشگاه های ایران را خریداری کنند. 
از سوی دیگر با توجه به ماهیت اوراق سلف، نفت 
خریداری شده مانند ســهام معامله خواهد شد. 
کارشناســان اقتصادی معتقدند، منابع حاصل از 
عرضه نفت در بورس صرف احیای ســاخت های 
نفتی-پاالیشــی و احتماالً برطرف کردن جبران 
کســری بودجه خواهد شد. در واقع این روش یک 
نوع تأمین ســرمایه برای زیرساخت ها محسوب 
خواهد شــد و جذب نقدینگی مناســبی در پی 
خواهد داشــت. گمان مــی رود موضوع تضمین 

بازخرید این اوراق از سوی صندوق 
توسعه ملی در زمان سررسید انجام 

شود.

پیش فروش نفت، نقدینگی »
را جمع ولی تورم را عالج 

نمی کند
برخی کارشناســان اقتصادی این 
اقــدام را خــوب از جهت کاهش 
کسری بودجه و هم کنترل تقاضای 
ســفته بازانه در بــازار ارز می دانند 
و پیش بینی می کننــد در صورت 
اســتقبال مردم تا حدود ۵۰هزار 
میلیارد تومان از این مسیر درآمد 
بودجه ای ایجاد شود. با وجود این، 
اقتصادی می گویند فروش  فعاالن 
اوراق ارزی بر پایه نفت که معنایش 

همان پیش فروش نفت اســت، می تواند اقدامی 
سنجیده و گشــایش اقتصادی برای جمع آوری 

نقدینگی باشد، ولی راه عاج تورم نیست.
آن ها انتشــار ایــن نوع اوراق را بــا توجه به تورم 
ســاختاری، بی ثباتی نرخ ارز و چشــم انداز مبهم 
فروش نفت در سال های آینده را فقط یک مسکن 
کوتاه مدت می دانند که دردهای بودجه ای دولت را 
تســکین می دهد و در عین حال بار بدهی دولت 

بعدی را بیشــتر می کند؛ چرا 
کــه هم اکنون نفــت در کف 
قیمتی خــود قــرار دارد و با 
برطرف شدن مخاطرات کرونا 
و چشم انداز اقتصادی روشن تر، 
تسویه این اوراق به طور حتم 
با نرخ باالتری که نفت خواهد 
داشــت تبدیل به یک معضل 
برای کابینه ای خواهد شد که 

هنوز از راه نرسیده است. 
علی سعدوندی یک اقتصاددان 
درباره این گمانه که دولت قصد 
دارد در هفته جاری خبر انتشار 
اوراق ارزی بر پایه نفت یا همان 
پیش فروش نفــت را رونمایی 
کند، می گوید: تازه ترین ایده ای 
که مطرح شــده، انتشار اوراق 
نفتی اســت. یعنی به مدت دو ســال حواله نفت 
بفروشیم و در این مدت هم شرکت نفت از ۱۴.۵ 
درصد درآمد خــود از محل فروش نفت بهره مند 
می شــود؛ ضمن اینکه از مواهب زندگی برای دو 
سال آینده هم منتفع خواهد شد. اما قیمت نفت 
در حال حاضر به خاطر کرونا کاهش یافته است، 
ولــی احتمال دارد تا دو ســال آینده قیمت نفت 
افزایش یابد؛ همچنین با توجه به اینکه قیمت ارز 

هم ممکن است افزایش یابد، در نتیجه این اوراق 
نرخ بهره فوق العاده سنگینی را به اقتصاد تحمیل 

می کند.

بازپرداخت اصل و سود اوراق از محل پایه »
پولی!

وی با یادآوری اینکه اوراق ریالی نفتی دولت را به 
شــدت بدهکار می کند، می گوید: مثاً اگر امسال 
دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی منتشر 
کند، دو ســال بعد باالی ۱۰۰هزار میلیارد تومان 
باید برگرداند، اتفاقی که می تواند به انباشت شدید 

بدهی با نرخ های باالتر از نرخ های فعلی بینجامد.
به گفته وی، اوراق نفتی بســیار خطرناک خواهد 
بــود، چون پایداری بدهی بیش از هر چیز به نرخ 
بدهی وابســته است. اگر نرخ اوراق بدهی زیر نرخ 
تورم باشــد، هیچ گاه به ســمت ناپایداری بدهی 
نخواهیم رفت، اما اگر بسیار باالتر از نرخ تورم باشد، 
بازپرداخــت آن به ناچار از محل پایه پولی تأمین 
خواهد شد که مشکل زاست. ولی جالب اینجاست 
آن هایی که مخالف انتشار اوراق خزانه - که اتفاقاً 
برای دولت منافع بسیار زیادی داشت- بودند، در 
حال حاضر به صف موافقان اوراق نفتی پیوسته اند.

وی معتقد اســت: در این ایده )اوراق سلف نفتی( 
زمانــی که قیمت نفت باالســت و وضعیت ارزی 
مناسبی داریم، ممکن است ایده خوبی باشد، اما 
زمانی که قیمت نفت پایین اســت و پیش بینی 
می شــود که قیمت نفــت رو به باال باشــد و از 
سوی دیگر وضعیت دسترسی ما به ارز، وضعیت 
مخاطره آمیزی است، مطلقاً ایده مناسبی نیست. 
عجیب تر آنکــه این ایده در زمانی مطرح شــده 
که پس از ۵۰ ســال، بازار اوراق بدهی ما به یک 
ســاماندهی مناسبی رسیده اســت؛ حال پس از 
دو ماه از موفقیت بازار بدهی، ایده انتشــار اوراق 
ســلف نفتی، مانند کار گذاشتن دینامیت در بازار 
بدهی اســت. عواقب انفجار شکست انتشار اوراق 
نفتی، شــاید از انفجار بیروت هم بدتر باشــد به 
خصوص که انفجــار اوراق نفتی )بدهی خارجی( 
به انفجار بدهــی داخلی )اوراق بدهی دولتی( نیز 

می انجامد.
وی یادآور می شود: به طور کلی، بدهی داخلی به 
انفجار بدهی ها نمی انجامد؛ اما وقتی بدهی خارجی 

به نرخ ارز متصل شود، می تواند مشکل ساز باشد.

کارشناسان انتشار 
این نوع اوراق 
را با توجه به 
تورم ساختاری، 
بی ثباتی نرخ ارز 
و چشم انداز مبهم 
فروش نفت در 
سال های آینده را 
فقط یک مسکن 
کوتاه مدت می دانند 
که دردهای 
بودجه ای دولت را 
تسکین می دهد

بــــــــرش
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دفترخانه ازدواج 85 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه پرونده 9902752

ــيله به آقاى-- مرتضى اميرى كاخك نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1373/03/17 شماره  بدين وس
ــماره شناسنامه: ابالغ مى شود كه خانم-- حانيه اكبرى نام پدر: حسين  ملى: 0910109818 ش
تاريخ تولد: 1377/03/12 شماره ملى: 0924425180 شماره شناسنامه: 0924425180 جهت 
ــت و چهارده عدد سكه طالى بهار آزادى به استناد-- سند ازدواج:  وصول مهريه به تعداد دويس
ــند: 1393/02/17، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج 85  ــند: 2208، تاريخ س ــماره س ش
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه  ــان رضوى عليه ش ــهر مشهد استان خراس ش
ــت محل اقامت  ــده و طبق گزارش مورخ 99/5/2 مأمور پس ــكيل ش 9902752 در اين اداره تش
ــرح متن سند شناسايى نگرديد. لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه  مديون به ش
ــود و  ــار محلى آگهى مى ش اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت 

بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ9904627 م.الف 156
سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغيه ماده 101 اموال غيرمنقول شماره پرونده كالسه 9807407
ــه 9700715: بدينوسيله به آقاى على اكبر شرقى  ــيله در خصوص پرونده اجرايى كالس بدينوس
ــنامه 6 متولد 1330/1/4- اعالم ميگردد به  ــماره ملى 0919275540 شناس فرزند محمد به ش
ــناس رسمى دادگسترى به شماره 32457 مورخ 1399/5/14، پالك ثبتى  موجب گزارش كارش
ــما به  ــدانگ پالك فوق مالكيت ش ــهد شش 24928 فرعى از 183 اصلى واقع در بخش: 10 مش
مبلغ 10/000/000/000 ريال ارزيابى گرديده. لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض 
ــار اين اخطاريه به ضميمه  ــيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ انتش مى باش
ــتمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 21/000/000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم  فيش بانكى دس
ــناس تجديدنظر  ــتمزد كارش نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دس

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ9904628 م.الف 157
سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــماره  ــر دولت آبادى برابر گواهى حصر وراثت ش ــه اقبال پور احدى از ورثه على اكب ــم مرضي خان
ــوراى حل اختالف شعبه 187 مشهد با ارائه استشهاد محلى  6701599 مورخ 1395/11/27 ش
ــده طى درخواست 99/4989 مورخ 1399/03/11 تقاضاى صدور سند مالكيت  گواهى امضاء ش
المثنى ميزان يكهزار و يكصد و ده سهم مشاع از مدار هفت هزار و هشتصد و بيست و دو سهم 
ششدانگ پالك 185 فرعى از 128- اصلى واقع در بخش شش طرقبه شانديز كه در صفحه 193 
ــند مالكيت در اثر سهل انگارى مفقود  ــب اعالم مالك متقاضى س دفتر 420 ثبت گرديده و حس
شده را نموده است در اجراى ماده 120 اصالحى آئين نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت آگهى 
تا چنانچه اشخاصى مدعى انجام معامله يا وجود اصل سند مالكيت نزد خود مى باشند ظرف 10 
ــند مالكيت يا سند معامله به اداره ثبت  ــار آگهى اعتراض خود را همراه اصل س روز از تاريخ انتش
محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و يا 
در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به 

صدور سند مالكيت المثنى به نام مالك خواهد نمود. آ9904629 م.الف 160
تاريخ انتشار: 1399/05/19

سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- حسن ابوترابى

آگهى فقدان سند مالكيت
ــده طى درخواست 99/7011  ــهاد محلى گواهى امضاء ش آقاى رمضان زارع هرفته با ارائه استش
ــدانگ  ــاع از شش ــند مالكيت المثنى ميزان دو دانگ مش مورخ 1399/03/29 تقاضاى صدور س
پالك 703 فرعى از 81- اصلى واقع در بخش شش طرقبه شانديز كه در صفحه 277 دفتر 471 

ثبت گرديده و حسب اعالم مالك متقاضى سند مالكيت در اثر سهل انگارى مفقود شده را نموده 
ــت مراتب در يك نوبت آگهى تا چنانچه  ــت در اجراى ماده 120 اصالحى آئين نامه قانون ثب اس
ــند ظرف 10 روز از  ــند مالكيت نزد خود مى باش ــخاصى مدعى انجام معامله يا وجود اصل س اش
ــند مالكيت يا سند معامله به اداره ثبت محل  ــار آگهى اعتراض خود را همراه اصل س تاريخ انتش
ــه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و يا در  ارائه تا مراتب صورت جلس
ــند معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به  ــند مالكيت يا س صورت اعتراض اصل س

صدور سند مالكيت المثنى به نام مالك خواهد نمود. آ9904630 م.الف 161
تاريخ انتشار: 1399/05/19

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- حسن ابوترابى

آگهى فقدان سند مالكيت
ــعود نبى زاده طرقبه برابر وكالتنامه شماره 80968 مورخ 1399/04/03 دفترخانه 34  آقاى مس
ــده طى  ــهاد محلى گواهى امضاء ش ــى زاده طرقبه با ارائه استش ــرف آقاى نصير نب ــه از ط طرقب
درخواست 99/7998 مورخ 1399/04/07 تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى ميزان يك دانگ 
ــانديز  كه  ــش طرقبه ش ــدانگ پالك 761 فرعى از 10- اصلى واقع در بخش ش ــاع از شش مش
ــند مالكيت در اثر  ــب اعالم مالك متقاضى س ــر 198 ثبت گرديده و حس ــه 445 دفت در صفح
سهل انگارى مفقود شده را نموده است در اجراى ماده 120 اصالحى آئين نامه قانون ثبت مراتب 
در يك نوبت آگهى تا چنانچه اشخاصى مدعى انجام معامله يا وجود اصل سند مالكيت نزد خود 
ــار آگهى اعتراض خود را همراه اصل سند مالكيت يا سند  ــند ظرف 10 روز از تاريخ انتش مى باش
ــه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر  ــه به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلس معامل
ــود اين  ــند معامله ارائه نش ــند مالكيت يا س اعتراض ارائه نگردد و يا در صورت اعتراض اصل س
ــند مالكيت المثنى به نام مالك خواهد نمود. آ9904631  اداره مطابق مقررات اقدام به صدور س

م.الف 162
تاريخ انتشار: 1399/05/19

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانيز- حسن ابوترابى

آگهى فقدان سند مالكيت
ــمعيلى صالح آبادى برابر وكالتنامه شماره 18459- 1393/09/12 دفترخانه  آقاى محمدعلى اس
ــده طى  ــهاد محلى گواهى امضاء ش ــد رجب پور با ارائه استش ــرف آقاى محم ــهد از ط 118 مش
ــت 98/4804 مورخ 1398/03/04 تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى ميزان دو دانگ  درخواس
و شصت و چهار صدم دانگ مشاع از ششدانگ پالك 14 فرعى از 8- اصلى واقع در بخش شش 
ــب اعالم مالك متقاضى سند  ــانديز كه در صفحه 125 دفتر 335 ثبت گرديده و حس طرقبه ش
ــت در اجراى ماده 120 اصالحى آئين نامه  ــهل انگارى مفقود شده را نموده اس مالكيت در اثر س
ــام معامله يا وجود اصل  ــخاصى مدعى انج ــون ثبت مراتب در يك نوبت آگهى تا چنانچه اش قان
سند مالكيت نزد خود مى باشند ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض خود را همراه اصل 
ــند مالكيت يا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس  س
از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله 
ــى به نام مالك خواهد  ــند مالكيت المثن ــود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور س ارائه نش

نمود. آ9904632 م.الف 163
تاريخ انتشار: 1399/05/19

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- حسن ابوترابى

آگهى فقدان سند مالكيت
ــهاديه منضم به فرم تعهد  ــتناد 2 برگ فرم استش ــين زائى باس نظر به اينكه آقاى على اكبر حس
ــند  ــت س ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس جهت دريافت س
مالكيت ششدانگ يكباب منزل به شماره پالك 1563 فرعى از 178 اصلى بخش 12 مشهد كه 
متعلق به نامبرده ميباشد به علت سهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم 

شد مالكيت نامبرده در ذيل شماره ثبت 5673 دفتر 38 صفحه 272 بنام آقاى على اكبر حسين 
زائى ثبت و سند به شماره چاپى 094619 صادر گرديده و داراى يك فقره بازداشت است. دفتر 

امالك بيش از اين حكايتى ندارد. ......
ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس  لذا به اس
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد،  نس
ــت اصل سند  ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتش بايس
ــت در صورت عدم وصول  ــمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى اس ــند معامله رس مالكيت يا س
ــمى  ــند معامله رس ــند مالكيت يا س ــت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س ــراض در مهل اعت
ــليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ99046363  ــبت به صدور سند مالكيت المثنى و تس نس

م.الف 164
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس – محمدجواد غالمى

هيات موضوع قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى

 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
ــاختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 8009126 هيات اول موضوع قانون تعيين  و س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه  ــاختمان هاى فاقد س و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ثبت ملك تنكابن تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى عليرضا غفارى با كد ملى 2219359131 
ــاحت 1577 متر مربع  ــتمل بر بناى احداثى به مس ــش دانگ يك قطعه باغ مش فرزند محمد ش
قسمتى از پالك 40 اصلى بخش 3 واقع در قريه سنگر مال خريدارى شده از محمد غفارى مالك 
رسمى محرزگرديده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى ميشود 
تا در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند 
ــليم و پس از اخذ  ــن اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــار اولي از تاريخ انتش
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مرجع قضايى 
تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضا مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.9904658..م الف 19903716
تاريخ انتشار : نوبت اول : 1399,05,19
تاريخ انتشار : نوبت دوم : 1399,06,03
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هيات موضوع قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى

 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 8059703 هيات اول موضوع قانون تعيين و 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك تنكابن تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى سيد قاسم موسوى فرزند سيد رضى دو دانگ 
ــاختمان و مغازه به مساحت 645,21 مربع  ــاع از شش دانگ يك قطعه زمين مشتمل بر س مش
قسمتى از پالك 3 اصلى به كالسه 96,95 واقع در بخش 3 ثبت تنكابن خريدارى شده از سيد 
رضى موسوى مالك رسمى محرزگرديده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
ــود تا در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  15 روز اگهى ميش
ــار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــته باشند ميتوانند از تاريخ انتش داش
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود 
را به مرجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضا مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9904659..م الف 19903712
تاريخ انتشار : نوبت اول : 1399,05,19
تاريخ انتشار : نوبت دوم : 1399,06,03
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آگهى مزايده اموال غير منقول
ــيصدو هفتاد و پنج متر مربع  ــجر به مساحت س ــدانگ يك قطعه زمين مش ــنامه ذمه) شش  (اس
قطعه 130 تفكيكى دراى پالك يكصدو هفتاد فرعى از سيزده اصلى واقع در قريه برامسر بخش 
ــر- خ شهيد وجيه اله منتقمى-بعد از  ــانى : تنكابن – شيرود- كوى برامس 4 ثبت تنكابن به نش
ــجاد كه ذيل ثبت 21789 صفحه 102 دفتر 149 به نام اقاى على اكبر مصطفى  ــجد امام س مس
ــت و حدود و مشخصات آن به شرح ذيل است:شماال :به وضعيت  ــابقه ثبت اس منتقمى داراى س
ــرقا :اول به طول 3,15 متر ديواريست  ــيم خاردار قطعه 131.ش غربى به طول 24,95 متر به س
ــول 14,05 متر به ديوار  ــول 17,45 متر به ديوار قطعه 129..جنوبا :به ط ــه خيابان دوم به ط ب
ــه 129.غربا:به طول 4,85 متر به ديوار قطعه 136. دوم به طول 15,05 متر به ديوار قطعه  قطع
ــناس در حال حاضر  قطعه 132 تفكيك . حقوق ارتفاعى: ندارد. پالك مذكور طبق نظريه كارش
ــاحت فوق مى باشد كه در ان يك دستگاه ساختمان دو طبقه  به صورت يك قطعه زمين به مس
ــامل يك اتاق خواب  ــاحت مجموع 180 متر مربع در دو واحد مجزا كه طبقه همكف ش به مس
ــرويس بهداشتى اشپزخانه با كابينت فلزى ،كف:سراميك و طبقه اول شامل :  ،هال و پذيرايى،س
پذيرايى و دو اتاق خواب آشپزخانه با كابينت هاى فلزى وسرويس بهداشتى و تراس مسقف مى 
باشد . نماى اصلى ساختمان به وسيله سراميك تزيين شده و سقف اصلى نيز به صورت شيبدار 
ــر يك امتياز آب ، و دو  ــد . اين ملك داراى ملحقاتى نظي ــش ورق هاى ايرانيتى مى باش با پوش
ــد .  ــد و طبقه اول در اجاره مى باش ــت .ملك مذكور بيمه نمى باش امتياز برق و دو امتياز گاز اس
ــناس به مبلغ 8,950,000,000 ريال ارزيابى گرديد كه در روز  پالك مذكور طبق نظريه كارش
ــنبه مورخه 99,06,05 در اجراى ثبت تنكابن از طريق مزائده به فروش مى رسد مزايده  چهارش
ــد . حق حراج و نيمعشر  ــنهادى فروخته خواهد ش ــروع و به باالترين قيمت پيش از مبلغ فوق ش
ــعاب  ــت . بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انش اجرايى بر عهده بدهكار پرونده اس
و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى 
و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد 
ــت و نيز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق  به عهده برنده مزايده اس
ــد و نيمعشر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد  ــترد خواهد ش از محل مازاد به برنده مزايده مس
ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد ، مزايده روز ادازى بعد از تعطيلى در همان ساعت 

و مكان مقرر برگزار خواهد شد . م الف 19903703,9904661
تاريخ انتشار : 1399,05,19

شهريار شكورى - سرپرست ثبت اسناد و امالك تنكابن

هيات موضوع قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى

 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
ــاختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 8053612 هيات اول موضوع قانون تعيين  و س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه  ــاختمان هاى فاقد س و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــيد  ــه گر محمدى فرزند جمش ثبت ملك تنكابن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى تيمور كاس
چهار سهم از 22 سهم شش دانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 199 مربع 
ــع در بخش 4 ثبت تنكابن  ــه 97,2954 واق ــمتى از پالك 745 فرعى از 11 اصلى به كالس قس
ــمى محرز گرديده لذا به منظور اطالع عموم  ــند مالكيت مشاعى مالك رس ــده از س خريدارى ش
ــبت به صدور  ــخاص نس ــود تا در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــند ميتوانند از تاريخ اولين آگهى به مدت دو ماه  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض  ــليم و پس از اخذ رس اعتراض خود را به اين اداره تس
دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاء 
ــد.9904662..م  ــند مالكيت صادر خواهد ش مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

الف19903492
تاريخ انتشار : نوبت اول : 1399,05,19   تاريخ انتشار : نوبت دوم : 1399,06,04
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︫ــ︣داری ︨ــ︊︤وار در ﹡︷︣ دارد ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︋﹠︡(د)︑︊︭︣ه۴︋﹢د︗﹥ ﹝︭﹢ب ︨︀ل٩٩﹡︧ــ︊️ ︋﹥ 
وا﹎ــ︢اری ١١وا︡︑︖ــ︀ری در ز︣ز﹝﹫﹟،ــ﹉ واــ︡ در︵︊﹆ــ﹥ ﹨﹞﹊︿ وــ﹉ واــ︡ در︵︊﹆﹥ اول 
ارگ ا﹝﹫︣ــ﹥ از ︵︣ــ﹅ ﹝︤اــ︡ه ﹋︐︊ــ﹩ ا﹇ــ︡ام ﹡﹞︀︡.﹜ــ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧ــ︉ 
ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ودر︀﹁️ ﹁︣م ﹝︣︋﹢︵﹥ ︋﹥ وا︡﹇︣ارداد﹨︀ی ︫ــ︣داری ﹝︣ا︗︺﹥ و ︀ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره 
 ﹉︣﹨ ️︋︀ ــ︣﹋️ در ﹝︤اــ︡ه︋  ــ︍︣ده︫  ︑﹙﹀﹟٠۵١۴۴٢۴١٧٨١︑﹞ــ︀س ︀︮ــ﹏ ﹁︣﹝︀﹠︡..﹝︊﹙ــ︼︨ 
︀ً ︫︣داری  ﹠﹝︲ .︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩﹊﹡︀︋ ﹤﹞︀﹡ ️ ﹡︀﹝︲︀︡﹆﹡ رت﹢︭︋ ﹤︀︎ ️﹝﹫﹇ ︡︮︀دل۵در︺﹞︀﹨︡ازوا
 ﹏﹢︑ ︡ه و︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا ️﹚﹞ ﹟︣︠︀ر ا︨ــ️. آ︐﹞ ︀﹨︀د﹠از ︎﹫︪ــ ﹉︣﹨ ــ︀ ﹇︊﹢ل در رد
︀︻١۴:١٠️روز︀ر︫﹠︊﹥  ︀︀ن و﹇️ اداری راس︨  ︣داری︎  ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫  ﹫︪﹠︀دی︋  ️ ﹨︀ی︎  ﹋︀︎
 ﹏﹞ روز ︎﹠︖︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/۶/۶در ︊︮ ︡ه رأس ︨ــ︀︻️ ١٠رخ ٩٩/۶/۵ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ﹝︤ا﹢﹞

︨︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت ︫︣داری ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد.
︊︤وار ︨﹫︡ ︻﹙﹩ ﹋﹢︫﹊﹩-︫︣دار︨ 

 آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه (﹡﹢︋️ اول)



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

قضات و وکالی سلب صالحیت شده نمی توانند به وکالت ادامه دهند  باشگاه خبرنگاران جوان: کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکالی قوه قضائیه گفت: بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه، 
دادگاه عالی انتظامات قضات باید تمهیداتی اتخاذ کند تا هیچ یک از قضات یا وکالیی که توسط یکی از بخش های قوه قضائیه سلب صالحیت شده اند، امکان ورود یا بازگشت به جریان وکالت را نداشته باشند. از این رو 

اگر پس از اعطای پروانه وکالت، گزارش یا مدرکی مبنی بر این موضوع به دست ما برسد، پرونده آن به سرعت مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد.

 گروه جامعه/ محمود مصدق    اوایل تیرماه 
گذشته بود که دو اپراتور ایرانسل و همراه اول 
عالوه بر حذف بسته های اینترنتی بلندمدت خود، 
تعرفه برخی از بسته های اینترنتی را هم تا دوبرابر 
افزایش دادند. موضوعی که آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات آن را یک کالهبرداری خواند و حتی 
سابق  قیمت  به  را  بسته ها  تعرفه  داد  اخطار 
تومانی در  میلیارد  و گرنه جریمه 2  برگردانند 

انتظارشان است.
اما این اخطار نتیجه ای نداشت تا اینکه چهاردهم 
تیر، حســین فالح جوشــقانی، رئیس سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با غیرقانونی 
و غیرمعقول خواندن افزایش تعرفه بسته ها مهلت 
24 ســاعته ای تعیین کرد تا دو اپراتور یاد شده 

تعرفه بسته ها را به نرخ گذشته برگردانند. 
اما بی توجهی شرکت های ایرانسل و همراه اول به 

مهلت تعیین شده، موضوع را به مجلس کشاند.
جهرمــی، وزیرارتباطــات در حاشــیه جلســه 
کمیســیون های مجلــس با حضــور در جمع 
خبرنگاران، بار دیگر اقــدام دو اپراتور را مصداق 
بارز گران فروشی دانست و گفت: سازمان تنظیم 
مقررات، اختیاراتی در زمینه این مسئله دارد که 
می تواند این اپراتور ها را 2 میلیارد تومان جریمه 
کند، اما ظاهراً این اختیارات کفایت نکرد؛ بر این 
اساس، طرحی را به دولت ارائه دادیم تا اختیارات 

این سازمان افزایش پیدا کند.

باید منافع مردم و اپراتورها دیده شود»
مصطفی طاهری، عضو کمیته ارتباطات و فناوری 
اطالعات مجلس شــورای اســالمی در این باره 
به قدس اظهار می کنــد: وزیر ارتباطات و دولت 
می گویند نمی توانیم در ایــن خصوص نظارتی 
داشته باشیم. مگر می شود شرکتی که در سطح 
کالن زیرمجموعه آی.ســی.تی اســت به حرف 
کارفرمایش گوش نکند و بگوید ابالغیه و یا دستور 
مدیران وزارت ارتباطات برای بازگرداندن تعرفه 
بسته ها غیرقانونی است. این موضوع خیلی جالب 
است. بر این اساس موضوع را پیگیری می کنیم 
تا ببینیم مشکل کار در کجاست. وی در همین 
زمینه می افزاید: این موضوع باید بررسی شود که 
آیا سازمان رگوالتوری باید قیمت ها را تأیید کند یا 

نه. اگر باید تأیید کند و اپراتورها چنین نکردند که 
دادگاه باید در این زمینه نظر بدهد ، اما اگر قانوناً 
نیازی به تأیید رگوالتوری نبوده است باید بررسی 
شــود که چرا چنین قراردادی با اپراتورها منعقد 
شــده و کســانی که چنین قرادادی را بسته اند 
باید به دادگاه بیایند و محاکمه شوند تا مشخص 
شود چرا چنین اختیاری را به اپراتورها که قطعاً 

درصدد سود بیشتر هستند، داده اند.
وی جریمه 2 میلیارد تومانــی وزارت ارتباطات 
را بابت آنچه ایــن وزارتخانه تخلف تعرفه ای دو 
اپراتور می خواند به هیچ عنوان بازدارنده نمی داند 
و تصریح می کند: خیلی از تخلفاتی که در حوزه 
مالی صورت می گیرد این گونه اســت که طرف 
کلی اختالس می کند اما وقتی دستگیر می شود 
با اینکه جریمه می شود چون جریمه ها بسیار کم 
است، باز فرد متخلف است که برنده ماجرا خواهد 
بود. در واقع اگر میزان جریمه، متناسب با تخلف و 
جرم نباشد نه تنها بازدارنده نخواهد بود بلکه نقش 

تشویقی هم خواهد داشت.
وی می گوید: بــا زور و اجبار نمی توان به بخش 
خصوصی گفــت قیمت ها را باال نبرنــد؛ وزارت 
ارتباطات باید با بررســی همــه جوانب موضوع، 

به ویژه گرانــی ارز و باال رفتن 
هزینه ها در این قضیه منطقی 
برخــورد کند. اگر قرار باشــد 
قیمت ها افزایــش نیابد دولت 
بایــد به نوعی دیگر خســارت 
اپراتورها را جبران کند. دولت 
نمی تواند بگوید چون مخابرات 
و اپراتورها به بخش خصوصی 
واگذار شده است به من ربطی 
نــدارد که ضرر هم بکنند. باید 
منطقی رفتار کرد و منافع مردم 

و اپراتورها دیده شود.

اپراتورها تخلف نکرده اند»
یک کارشــناس حوزه مخابرات هم که نخواست 
نامش فاش شــود درباره چالش ایجاد شده بین 
اپراتورها و وزارت ارتباطــات به قدس می گوید: 
اپراتورها ابالغ وزارت ارتباطات را قانونی  نمی دانند 
و به همین دلیل تا کنــون تعرفه ها را به قیمت 

سابق برنگردانده اند. 
تصمیمی کــه اپراتورها بــرای افزایش تعرفه ها 
گرفته اند در چارچوب مصوبات و مقررات سازمان 

تنظیــم مقــررات و ارتباطات 
رادیویــی بــوده اســت؛ طبق 
مصوبــات رگوالتــوری، تعرفه 
کیلوبایت  اســاس  بر  اینترنت 
است و برای بسته های اینترنتی 
اجباری ندارد، بنابراین به نظر 
نمی رســد اپراتورها با افزایش 
اینترنتی  بســته های  تعرفــه 
باشند.  مرتکب تخلفی شــده 
البته از گذشــته روال کار این 
گونــه بود کــه اگــر اپراتورها 
بســته ای تعریف می کردند تأیید تعرفه آن را از 
رگوالتوری می گرفتند، اما این بار چنین نکرده اند 
که این موضوع به معنی تخلف آن ها نیست. یعنی 
آنچه به عنوان تعرفه اینترنت توسط رگوالتوری 
تصویب می شــود بر اســاس کیلوبایت است که 
خیلی هم گران درمی آید و اگر اپراتورها بسته های 
اینترنتــی عرضه نکنند، هزینه اینترنت 10 برابر 

می شود.
شاید ناراحتی مسئوالن وزارت ارتباطات به این 
خاطر باشد که چرا فرصتی در اختیارشان قرار 
نگرفته تا افزایش تعرفه بســته های اینترنتی 

را به مــردم اعــالم کنند. برخــورد یکجانبه 
رگوالتوری با اپراتورها منطقی نیست؛ شاید به 
جــای چنین کاری بهتر بود تعرفه ها را تعدیل 
می کردند تــا هم اپراتورها بتوانند ادامه حیات 
بدهند و هم مردم متضرر نشوند. به هرحال در 
سال جاری هزینه حقوق کارگران 26 درصد و 
قیمت دالر از 4هزار و 200 تومان به 23 هزار 
اپراتوری  تومان افزایش یافته و شــرکت های 
باید با این قیمت، تجهیزات مورد نیازشان را از 
خارج وارد کنند. اهمیت موضوع وقتی بیشتر 
می شود که بدانیم حداقل 90 درصد تجهیزات 
الکترونیکی اپراتورها وارداتی است و این کار با 

ارزهای یورو و دالر انجام می گیرد. 
وی می گوید: در اعــالم افزایش 100درصدی 
تعرفــه بســته های اینترنتی از ســوی وزارت 
ارتباطات اغراق شــده است، البته ممکن است 
بســته اینترنت 5 هزار تومانی، 10 هزار تومان 
شــده باشد؛ اما بســته 30 هزار تومانی به 60 

هزار تومان افزایش نیافته است.
وی در خصــوص راهکارش برای بــاال نرفتن 
هزینه اینترنــت در جامعه  می گوید: برای این 
منظور باید ســه اتفاق در کشور بیفتد؛ نخست 
اینکه مردم مصرف اینترنت را بهینه کنند چون 
مطالعات نشــان می دهد فقط حدود 15 درصد 
مصرف اینترنت در بخش خانگی در حوزه دولت 
الکترونیک و آموزش اســت، بقیه اش در حوزه 
شــبکه های اجتماعی، وب گردی و... است؛ در 
حالی که صبح تا شب در شبکه های اجتماعی 
چرخیدن کار درستی نیست. دوم اینکه واضعان 
قوانین و مقررات در حوزه قیمت گذاری ها باید 
به تحوالت دو ســال اخیر کشور توجه کنند و 
بپذیرنــد که یک اتفاقاتی افتاده و دالر 4هزار و 
200 تومانی به 23 هزار تومان رســیده است.
این یعنی امروز اپراتورها با دالر 23 هزار تومانی 
بایــد تجهیزات مورد نیاز خود را تأمین کنند و 
سرانجام اینکه اپرتورها باید تعدیل در قیمت ها 
را مد نظر داشــته باشند. اگر این سه اتفاق رخ 
دهد هزینه اینترنت منطقی می شود و فشاری 
به مردم وارد نمی شــود، در غیر این صورت اگر 
تنها یک طرف قضیه مورد توجه باشــد همین 

مشکالت پیش می آید.

چرا اپراتورها از تصمیم خود کوتاه نمی آیند؟

مردم در بالتکلیفی افزایش تعرفه بسته های اینترنتی

مگر می شود 
شرکتی که در 

سطح کالن 
زیرمجموعه 
آی.سی.تی 

است به حرف 
کارفرمایش گوش 

نکند؟!
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صفحه7    1399/05/19
آگهى موضوع ماده 3 وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 

و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
 آگهى موضوع ماده 3وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى: برابر راى شماره 139960310006007749 مورخ 17/04/ 1399 هيات اول 
ــند رسمى مستقر در  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
واحد ثبتى شهرستان نور تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى بنام آقاى/خانم محبوبه سرجوئى 
ــاحت 647,63 مترمربع پالك  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــداهللا شش فرزند اس
ــدران بخش 10 ثبت نور ثبت نور محرز گرديده  ــى از 1 اصلى واقع در امير آباد مازن 2486 فرع
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز در .روزنامه سراسرى و محلى 
آگهى مى گردد .درصورتى كه اشخاص ذى نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند. بايد از 
ــليم و رسيد اخذ  ــار آگهى تا دوماه. اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملك تس تاريخ انتش
نمايد.معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم. دادخواست به دادگاه 
عمومى. محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد. بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  

م الف 19903157  آ-9904022
تاريخ انتشار اول 99,05,04
تاريخ انتشار دوم 99,05,19
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آگهى موضوع ماده 3 وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

 آگهى موضوع ماده 3وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى: برابر راى شماره 139960310006007754 مورخ 17/04/ 1399 هيات اول 
ــند رسمى مستقر در  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــتان نور تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى بنام آقاى/خانم حامد نوروزپور  واحد ثبتى شهرس
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 285,47 مترمربع پالك 555  فرزند على شش
ــه تيركده عليا مازندران بخش 5 الحاقى ثبت نور ثبت نور محرز  ــى از 18 اصلى واقع در قري فرع
گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز در .روزنامه سراسرى 
و محلى آگهى مى گردد .درصورتى كه اشخاص ذى نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند. 
بايد از تاريخ انتشار آگهى تا دوماه. اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد 
ــليم اعتراض مبادرت به تقديم. دادخواست به  اخذ نمايد.معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس
ــت به اداره ثبت محل تحويل دهد. بديهى  دادگاه عمومى. محل نمايد و گواهى تقديم دادخواس
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س اس

خواهد شد.آ-9904024
م الف 19903173

تاريخ انتشار اول 99,05,04
تاريخ انتشار دوم 99,05,19
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آگهى موضوع ماده 3 وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

 آگهى موضوع ماده 3وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى: برابر راى شماره 139960310006007751 مورخ 17/04/ 1399 هيات اول 
ــند رسمى مستقر در  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
واحد ثبتى شهرستان نور تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى بنام آقاى/خانم اكرم نادرى فرزند 
ــاحت 217,30 مترمربع پالك  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــن شش محمد حس
ــا مازندران بخش 5 الحاقى ثبت نور ثبت نور  ــى از 18 اصلى واقع در قريه تيركده علي 554 فرع
ــوم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز در .روزنامه  ــت . لذا به منظور اطالع عم محرز گرديده اس
ــده اعتراض  ــخاص ذى نفع به آراء اعالم ش ــرى و محلى آگهى مى گردد .درصورتى كه اش سراس
ــند. بايد از تاريخ انتشار آگهى تا دوماه. اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملك  ــته باش داش
تسليم و رسيد اخذ نمايد.معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم. 
دادخواست به دادگاه عمومى. محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل 
ــند  ــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقض دهد. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد.آ-9904026
م الف 19903175

تاريخ انتشار اول 99,05,04
تاريخ انتشار دوم 99,05,19
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اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك زبرخان

   هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى
ــف وضعيت ثبتى واراضى  ــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكلي ــوع ماده 3 قانون وم ــى موض آگه
ــمى نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــاختمانهاى فاقد سندرس وس
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ــت ملك زبرخان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضيان آقاى فضائيل ويردى زاده فرزند محرم  ثب
ــماره شناسنامه  ــنامه 70 صادره ازگيوى و منصوره بادمهر فرزند غالمرضا به ش ــماره شناس به ش
ــمتى  ــاحت 101/51 متر مربع در قس 5566 صادره از قدمگاه در يك باب خانه بالمناصفه به مس
ــان از محل مالكيت ولى اله  ــى از 135 اصلى واقع در قدمگاه بخش 3 زبرخ ــالك 443 فرع از پ

ــليمان محرز گرديده است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  قدمگاهى فرزند س
ــمى وماده 13آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى واراضى و س
ــر و درروستا ها  ــهرها منتش ــار در ش نوبت به فاصله 15روزاز طريق روزنامه محلى / كثير االنتش
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــبت به صدور س ــخاص نس راى هيات الصاق تا در صورتى كه اش
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به  ــليم و پس از اخذ رس تس
ــات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه  ــع قضايى  تقديم نمايند ودر اين صورت اقدام مراج
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  ــت و بديهى اس اس
ــه دادگاه نخواهد بود  ــت مانع از مراجعه متضررب ــند مالكي ــد وصدور س مالكيت صادر خواهد ش
ــاوى تحديد حدودمراتب را در اولين  ــه مذكور پس از تنظيم اظهار نامه ح ــن نام برابرماده13آيي
ــاند ونسبت به امالك در جريان  آگهى نوبتى وتحديد حدود  به صورت همزمان با اطالع مى رس
ــر  ــد حدود واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را بصورت اختصاصى منتش ــابقه تحدي ثبت وفاقد س

مى نمايد . آ-9904032
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/5/4

تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/5/19
 سيد حسن پورموسوى 

رئيس ثبت اسناد وامالك زبرخان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و  ــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نام  آگه

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــون  ــوع قان ــت موض ــه 99/4/9 هيئ ــماره 139960327006000237  مورخ ــر راى ش 1-براب
ــند رسمى مستقر در واحد  ثبتى  ــاختمان هاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــركت گاز استان زنجان به  شناسه ملى  ــتان طارم تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى ش شهرس
10460091534 نسبت به شش دانگ يك باب ساختمان ايستگاه  تقبل فشار گاز به مساحت1 
106 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 48- اصلى  واقع در قريه  ونيسر به صورت كه هبه 

از مالك رسمى حسين توفيقى محرز گرديده است0
ــوع قانون  ــت موض ــه 99/4/10 هيئ ــماره139960327006000245 مورخ ــر راى ش 2-  براب
ــتقر در واحد ثبتى  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــركت گاز استان زنجان به  شناسه ملى  ــتان طارم تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى ش شهرس
10460091534 نسبت به شش دانگ يك باب ساختمان ايستگاه  تقيل  فشار گاز به مساحت 
ــده از پالك 18- اصلى واقع در قريه انذر جديد  به صورت  21259 مترمربع مفروز و مجزى ش
ــت . لذا به  ــمى جان اهللا محمدى محرزگرديده اس ــطه از مالك رس انتقال و خريدارى  مع الواس
ــخاص  ــود در صورتى كه اش منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند در شهر ها از تاريخ  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
ــتاها از تاريخ الصاق آگهى در روستا به مدت دو ماه اعتراض خود  ــار اولين آگهى و در روس انتش
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  اعتراض  ــليم و پس از اخذ رس را به اداره ثبت محل تس
ــت را به اداره  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند  و گواهى تقديم به  دادخواس دادخواس
ــت  در صورت  انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض  ثبت محل تحويل نمايند. بديهى اس

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

 تاريخ انتشارنوبت دوم 5/19/ 99
 سيد رضا شفيعى

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طارم

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
حوزه ثبتى شهرستان فردوس

ــتور موارد يك و سه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد  نظر به دس
سند رسمى و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در قانون مذكور 
ــناد و امالك شهر فردوس مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده است  ــتقر در اداره ثبت اس مس
جهت اطالع عموم به شرح ذيل اگهى مى گردد .                                                                                                       

ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين مزورعى به مس خانم مصوره حديقه فرزند غالمرضا به صورت شش
842/62 متر مربع ، از پالك 1623 فرعى از 1 ـ اصلى بخش يك فردوس خريدارى مع الواسطه 
از آقاى غالمحسن حمله گر ـ مكان وقوع ملك : شهرستان فردوس ـ باغشهر اسالميه ـ خيابان 

شهيد غفارى
ــند رسمى  ــاختمان هاى فاقد س به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــود لذا   ــر مى ش ــوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش ــبت  به امالك ف ــن آگهى  نس اي
ــند بايد از تاريخ  ــته باش ــبت  به آراء صادره اعتراضى داش ــخاص ذى نفع ,  نس درصورتى كه اش
ــيد اخذ  ــار اولين آگهى ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس انتش
ــرف مهلت يك ماه  ,مبادرت به  ــليم اعتراض به اداره ثبت ظ ــن بايد از تاريخ تس نمايند،معترضي
ــت را به اداره ثبت  ــت در دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس تقديم دادخواس
فردوس تحويل دهند،در اين صورت اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه خواهد بود  
،در صورتى كه اعتراضى در مهلت مقرر قانونى واصل نگردديا معترض ،گواهى تقديم دادخواست 
ــند  ــد،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س ــى محل را ارائه نكن ــه دادگاه عموم ب

مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست . آ-9904052
تاريخ انتشار نوبت اول:   04/ 1399/05
تاريخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/19

محمود جهانى مهر 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده كالسه 9402773
ــعبه دوم اداره اجراى ثبت مشهد خانم  ــه 9402773 مطروحه ش به موجب پرونده اجرايى كالس
ــنامه 4886 و كدملى 042713544 به استناد سند  ــتانى فرزند كمال به شماره شناس الهه گلس
ازدواج: شماره سند: 13635 تاريخ سند: 1372/03/11 دفترخانه ازدواج شماره 5 و طالق شماره 
ــه 9402773 جهت وصول تعداد 200 سكه طالى تمام  ــهر مشهد اجرائيه اى تحت كالس 15 ش
ــماعيل به ش ش 48679 كدملى 0931363179  ــعود نجارباشى فرزند اس بهار آزادى عليه مس
ــت  ــه مورخ 94/07/26 كه صحت ابالغ گواهى گرديده اس ــوده كه پس از ابالغ اجرائي ــادر نم ص
ــماره 13860- 1396/07/22 نسبت به بازداشت  ــتانكار وارده به ش ــت وكيل بس برابر درخواس
سهم االرث احتمالى مديون از پالك ثبتى 29 فرعى از 2121 اصلى بخش يك مشهد متعلق به 
ــى در قبال 200 عدد سكه تمام بهار آزادى بازداشت گرديد و بموجب  ــمعيل نجارباش مرحوم اس
ــماره 206- 1399/1/26 پالك ثبتى مذكور به  ــناس رسمى دادگسترى وارده بش گزارش كارش
آدرس مشهد خيابان پاسداران ساختمان 88 جنب بانك ملى طبقه دوم واحد 8 بازديد و معاينه 

محلى به عمل آمد.
ــاحت، سه  ــده آپارتمان مورد نظر داراى 134/53 مترمربع مس ــاس تصوير مدارك ارائه ش بر اس
خوابه و داراى پاركينگ مى باشد. آپارتمان در يك مجموعه مسكونى 30 واحدى داراى آسانسور 
ــاختمان فلزى، سقف هاى آن طاق ضربى  ــال قدمت دارد. اسكت س ــده و بيش از 40 س واقع ش
ــيمانى، پنجره ها آلومينيومى، بدنه  ــت. كف پذيرايى و خواب ها س ــده اس ــنگ ش و نماى آن س
ــانتى، بدنه پذيرايى و خوابها نقاشى شده، سيستم سرمايش كولر آبى و  ــپزخانه كاشى 15 س آش
ــتم گرمايش آن پكيج و رادياتور مى باشد. ملك در تصرف وراث مرحوم اسمعيل نجارباشى  سيس
ــت ملك مذكور در طبقه دوم روى پيلوت واقع شده كه در سند طبقه  ــد. الزم به ذكر اس مى باش
سوم اعالم شده است. با توجه به موارد فوق، ارزش ششدانگ آپارتمان مذكور به همراه اشتراكات 
ــهم بندى مأمور اجرا  ــه مبلغ 7/400/000/000 ريال ارزيابى گرديد و بموجب گزارش س مربوط
ــماره 24538- 1399/4/17 ميزان دو سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ پالك ثبتى  وارده بش

موصوف مبلغ 1/850/000/000 ريال ارزيابى مى گردد.
حدود و مشخصات طى وارده 25242- 99/4/19 شماالً به طول 10/90 متر ديوار و پنجره هاى 
ــهد بر  ــناد و امالك ناحيه يك مش ــئول بايگانى اداره ثبت اس حدود اجمالى ملك برابرنامه مس
اساس پرونده ثبتى بدين شرح مى باشد: شماالً به طول 10/90 متر ديوار و پنجره هاى مورد ثبت 
محدود است به تراس جلوى آپارتمان شرقاً: 1- به طول 8 متر ديوار و ارتفاع آن اشتراكى است 
ــتراكى كليه  ــت به راهرو اش با پالك 28 فرعى 2- به طول 1/5 متر ديوار و ارتفاع آن محدود اس
ــه قسمت به طول هاى 1/5 و 3/5 و 1/5 متر ديوار  ــمت جنوبى است) 3- در س طبقات (اين قس
مورد ثبت محدود است به محل عبور آسانسور قسمت اول جنوبى و سوم شمالى محسوب است. 
ــه طبقات. جنوباً: به طول  ــتراك بين كلي ــت برابر و اش چهارم به طول 1/5 متر درب و ديواريس
7/30 متر ديوار و ارتفاع آن اشتراكى و محدود است به پالك 30 و 34 فرعى. غرباً: 1- به طول 
ــتراكى بين  ــت به نورگير اش 4/20 متر، به طول 2/20 متر ديوار و پنجره مورد ثبت محدود اس
كليه طبقات قسمت هاى جنوبى است، سوم به طول 10/30 متر ديوار و ارتفاع آن محدود است 
ــكيل مى دهد بين پالك  ــقف مورد ثبت كه كف پالك 33 فرعى را تش به پالك 2120 فرعى س
اشتراكى است كف مورد ثبت سقف پالك 25 فرعى را تشكيل مى دهد بين پالك اشتراكى است. 
ــتانكار و هزينه ها مقدار  ــى برابر قانون تملك آپارتمانها كه با توجه به مطالبات بس ــوق ارتفاق حق
سهم االرث مديون از شش دانگ پالك ثبتى فوق در قبال مبلغ 1/850/000/000 ريال مزايده 
ــر بمبلغ 92/500/000 ريال  ــد ضمناً مبلغ 74/000/000 ريال حق مزايده و نيم عش خواهد ش
ميباشد كه طبق تبصره ماده 121 آئين نامه اجرا بعهده برنده مزايده ميباشد و مزايده بمقدار فوق 
ــنبه 1399/6/4 در  ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر در روز سه ش از مبلغ 1/850/000/000 ريال از س
محل خيابان امام خمينى كوچه ثبت اداره اجراى اسناد رسمى مشهد شعبه دوم اداره اجرا شروع 
و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهيهاى مربوطه 
اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و يا حق اشتراك و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى 
و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آنها معلوم شده يا نشده بعهده برنده مزايده است و 
هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول خواهد شد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز 
بعد از تعطيل رسمى در ساعت تعيين شده برگزار ميگردد. مزايده در آدرس خيابان امام خمينى، 
خيابان ثبت اداره اجراى اسناد رسمى مشهد شعبه دوم اجراى ثبت برگزار ميگردد. ضمناً شركت 
در مزايده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پايه مزايده به صندوق ثبت بوده و حضور خريدار 

يا نماينده قانونى آن در جلسه مزايده الزامى است. آ9904587 م.الف 142
تاريخ انتشار: 1399/5/19

سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب

آگهى ابالغ رأى ماده 169 آيين نامه اجرا پرونده 9806245
ــنامه  ــماره ملى 0939775085 شناس ــيله به آقاى نويد نورى زاده فرزند عليرضا به ش بدينوس
207 متولد 1358/1/22 در خصوص پرونده اجرايى كالسه 9806245 ابالغ ميشود در خصوص 
ــيدگى به اعتراض واصله به عمليات اجرايى وارده به شماره 21601- 1399/04/09 موضوع  رس
ــما ابالغ مى گردد.  ــرح بين الهاللين به ش ــوق، نظريه رئيس ثبت به ش ــه ف پرونده اجرايى كالس
ــت در صورتى كه به نظريه مذكور اعتراض داريد، ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار  مقتضى اس
ــارج از موعد مقرر واصل  ــعبه/اداره اجرا اعالم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خ ــى كتباً به ش آگه
ــور تنها ملك متعلق به مديون  ــد. (با توجه به اينكه ملك مذك ــردد ترتيب اثر داده نخواهد ش گ
ــناس رسمى خالى از سكنه بوده و با توجه به مبلغ ارزيابى  ــد كه البته برابر گزارش كارش مى باش
ــتثنيات دين و سه و نيم دانگ ديگر آن خارج از  ــاع از چهار دانگ از مس آن مقدار نيم دانگ مش
ــتثنيات دين تشخيص داده مى شود. على ايحال وفق ماده 169 آيين نامه اجرا اقدام نماييد.)  مس

آ9904591 م.الف 150
سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 101- اموال غيرمنقول
بدين وسيله به

- پوران ميرشاهى نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1344/06/18 شماره ملى: 4591087379 شماره 
شناسنامه: 599 ابالغ مى شود در خصوص پرونده اجرايى كالسه 98020983 به موجب گزارش 
ــترى پالك ثبتى 24403 فرعى از 176 اصلى  ــمى دادگس ــناس رس مورخ 1398/12/25 كارش
ــال ارزيابى گرديده. لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى  ــهد به مبلغ 4/700/000/000 ري بخش 10 مش
ــرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين  ــيد، اعتراض كتبى خود را ظ پالك مذكور معترض مى باش
ــناس تجديدنظر به 11/130/000 ريال به دفتر  ــتمزد كارش اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دس
ــتمزد  ــارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دس ــه اعتراضى كه خ ــليم نماييد. ضمناً ب ــن اجرا تس اي

كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ9904606 م.الف 151
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

دفترخانه ازدواج 18 و طالق 10 شهر تربت جام استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9803355

ــماره ملى:  ــيدعلى تاريخ تولد: 1357/11/07 ش ــيدمهدى اميرى نام پدر: س ــيله به س بدينوس
ــنامه: 11194 بدهكار پرونده كالسه 9803355 كه برابر گزارش  ــماره شناس 0730110664 ش
مأمور ابالغ به آدرس متن سند شناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر سند ازدواج 15736- 
ــما و زهرا نصيرى تعداد 200 عدد سكه تمام بهار آزادى بدهكار مى باشيد  1383/02/02 بين ش
ــت صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى  ــتانكار درخواس كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس
اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى 
مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب 
ــبت به پرداخت  ــر مى گردد ظرف مدت ده روز نس ــت فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتش اس
ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات  بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش
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آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9804921
ــه 9804921 خانم موناسادات زيبا نام پدر: سيدعلى تاريخ تولد:  به موجب پرونده اجرائى كالس
ــماره ملى: 0060837381 شماره شناسنامه: 3135 به استناد سند نكاحيه به  1360/09/29 ش
ــول مهريه خود به تعداد 114  ــماره 6392 مورخ 1396/12/19 اجرائيه فوق الذكر جهت وص ش
عدد سكه طالى تمام بهار آزادى طرح جديد عليه: آقاى احسان عاكف نام پدر: رضا تاريخ تولد: 
1363/03/23 شماره ملى: 0939040166 شماره شناسنامه: 907 صادر كه پس از ابالغ اجرائيه 
ــماره 39113 مورخه 1398/07/02 خودرو سوارى كيا  ــب درخواست بستانكار وارده به ش حس
كادنزا مدل 2011 به شماره انتظامى 769 ب 22 ايران 36 متعلق به مديون در قبال 114 عدد 
سكه تمام بهار آزادى بازداشت گرديد سپس به موجب گزارش كارشناس رسمى دادگسترى طى 

شماره 3862- 1399/03/12 اعالم گرديد:
ــا واقع در خيابان  ــه 1399/03/08 در پاركينگ پاس رض ــوارى كيا در مورخ ــتگاه س از يك دس
كوشش بازديد بعمل آمد و نتيجه ارزيابى در صورت اصالت اركان با توجه به وضعيت فعلى بازار 

به شرح ذيل بعرض مى رسد:
الف- مشخصات خودرو

شماره انتظامى: 769 ب 22 ايران 36، نوع سيستم: سوارى كيا، تيپ: كادنزا، مدل 2011، رنگ: 
نقره اى، شماره موتور: 702577، شماره شاسى: 5073735، تعداد چرخ: چهار، تعداد محور: دو، 

تعداد سيلندر: شش، نوع سوخت: بنزين، ظرفيت: پنج نفر
ب- وضعيت ظاهرى و فنى خودرو (در زمان بازديد)

اطاق، بدنه: سالم، داشبورد: سالم، صندلى و تودوزى: سالم، تجهيزات: استاندارد، موتور: سالم بنظر 
مى رسد، گيربكس: سالم بنظر مى رسد، ديفرانسيل: سالم به نظر مى سد، تايرها: 40٪درصد

نقايص ظاهرى:
ــمت چپ بصورت گريسى  ــرگلگير جلو س ــپر جلو و عقب نياز به مرمت و رنگ آميزى دارد، س س
ــرقلمكارى شده است، گلگير عقب سمت چپ و گوشه سمت راست درب صندوق  صافكارى و س

عقب داراى خط و خش مى باشد كه نياز به صافكارى و مرمت و رنگ آميزى دارد.
توضيحات:

*وضعيت بيمه نامه شخص ثالث وسيله نقليه مشخص نيست.
ــماره كيلومتر و آزمايش  ــوئيچ وسيله مذكور، امكان قرائت ش ــى به س *با توجه به عدم دسترس
ــخصات فنى از سيستم  ــاير مش ــى و س ــماره شاس ــماره موتور و ش ــد و ش مكانيكى مقدور نش

شماره گذارى راهنمايى و رانندگى استعالم گرديد.
ــت ميليون ريال (4/200/000/000 ريال) معادل  ارزش پايه و روز خودرو: چهار ميليارد و دويس

چهارصد و بيست ميليون تومان تعيين و برآورد مى گردد.
ــترى خودرو مذكور در زمان بازديد در پاركينگ:  ــمى دادگس ــناس رس با توجه به گزارش كارش
ــد و با توجه به قطعيت ارزيابى مزايده در روز  ــش متوقف مى باش پاس رضا واقع در خيابان كوش
ــه مزايده اتومبيل مذكور در  ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر جلس ــنبه مورخه 1399/6/4 از س سه ش
ــناد رسمى مشهد شعبه دوم از مبلغ  ــعبه دوم اجرا به آدرس امام خمينى 28 اداره اجراى اس ش
ــد نقداً فروخته  ــته باش ــروع و به باالترين قيمتى كه خريدار داش پايه 4/200/000/000 ريال ش
خواهد شد. ضمناً مبلغ 210/000/000 ريال نيم عشر دولتى و مبلغ 252/000/000 ريال حق 
مزايده ميباشد و طبق ماده 121 آئين نامه اجرا هزينه هاى قانونى طبق مقررات از خريدار وصول 
ــاعت  ــمى در س ــد. همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس خواهد ش
ــركت در مزايده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پايه  ــده برگزار مى گردد. ضمناً ش تعيين ش
ــت.  ــه مزايده الزامى اس مزايده به صندوق ثبت بوده و حضور خريدار يا نماينده قانونى در جلس

آ9904616 م.الف 153
تاريخ انتشار: 1399/5/19

سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب

در بیانیه خانه مطبوعات و رسانه های کشور به مناسبت »روز خبرنگار« تأکید شد 

 مشکالت اساسی خبرنگاران با وعده های تکراری ©
و تجلیل های ظاهری حل نخواهد شد  

جامعه: خانه مطبوعات و رسانه های کشــور با صدور بیانیه ای به مناسبت »روز 
خبرنگار« با تبیین برخی از مشکالت اساسی و معضالت جدی که اصحاب رسانه 
و مطبوعات با آن دست و پنجه نرم می کنند، از دست اندرکاران ذی ربط و متولیان 
امور خواست چند گام عملی و مفید در راستای تحقق خواسته ها و مطالبات واقعی 
مشعل داران آگاهی و سرو قامتان عرصه اطالع رسانی بردارند؛ زیرا مشکالت اساسی 

»خبرنگاران« با وعده های تکراری و تجلیل های ظاهری حل نخواهد شد. 
به گزارش کمیته اطالع رســانی خانه مطبوعات و رسانه های کشور این بیانیه به 

شرح زیر است: 
بدون شک، خبرنگاران از ضعیف ترین اقشار جامعه از حیث معیشت و تنگناهای 
مالی هستند. لذا اوالً باید تعریف دقیق و ضابطه قطعی از شغل »خبرنگاری« به 
عمل آید تا این حرفه مقدس با فعالیت های برخی عناصر فرصت طلب مخدوش 
نگردد و به اصطالح به نام خبرنگاران و به کام دیگران نباشد. ثانیاً تمامی خبرنگاران 
حتماً مشمول بیمه تأمین اجتماعی باشند. ثالثاً صاحبان امتیاز رسانه ها و مدیران 

مسئول مطبوعات نتوانند با کمترین بهانه، عذر خبرنگاران را بخواهند. 

رسیدگی جدی به اقتصاد مطبوعات و رسانه ها »
هر چند باید از امنیت شغلی خبرنگاران به صورت جدی حمایت کرد؛ اما نمی توان 
مشکالت عدیده دســت اندرکاران روزنامه ها، نشریات و رسانه ها را نادیده گرفت. 
از  گرانــی کاغذ و فیلم و زینک و لــوازم و خدمات چاپ گرفته تا کاهش تیراژ و 
فروش و آگهی و یارانه، از گســترش ابزار فضای مجازی گرفته تا محدودیت ها و 
خودسانسوری ها و ... همه و همه دست به دست هم داده تا بسیاری از مطبوعات و 
رسانه ها یا عطای کار کردن را به لقایش بخشیده و  یا با حداقل پرسنل و تضییقات 
فراوان بخواهند ادامه حیات دهند. به هرحال باید دانســت دود اقتصاد نامطلوب 

مطبوعات و رسانه ها به چشم خبرنگاران خواهد رفت. 
هر چند ویروس منحوس کرونا برای مشاغل مختلف مزاحمت  های فراوان داشته 
اســت؛ اما به دلیل بی توجهی های فراوان و باوجود وعده های فراوان، متأســفانه 
»خبرنگاران« مورد بی مهری فراوانی واقع شده اند. آیا بهتر نیست متولیان تسهیالت 
کرونایی، آماری از خدمات ارائه شده )چه در بخش بیمه بیکاری و چه در بخش 
سایر تسهیالت( به اهالی رسانه را منتشر سازند. به هر حال متاسفانه اکثر متولیان 

مطبوعات و رسانه های مکتوب در این زمینه، گالیه و شکایت دارند.
 
بی توجهی به جایگاه شغلی و منزلت خبرنگاران  »

متأســفانه بسیاری از دســت اندرکاران امور همواره صدا و ســیما را بر رسانه ها 
و مطبوعــات ترجیح داده و به جایــگاه و عظمت و صالبت خبرنگاران هیچ گونه 
التفاتی ندارند. گاهی ســاعت ها آنان را پشت در محل کارشان معطل می گذارند 
و هیچ یک از صاحب منصبان به جز دستگاه اطالع رسانی وابسته به خودشان و یا 
صدا و ســیما )که فعالً به صورت انحصاری فعالیت می کند و حتی اجازه فعالیت 
تصویری دیگران را هم باید صادر کند!( حاضر به گفت وگو نیستند! آیا در این زمینه 
متولیان امور نمی خواهند چاره اندیشی نمایند؟ مگر غیر از این است که خبرنگاران 
دلسوز مطبوعات نشان داده اند که همواره مدافع مصالح عمومی و منافع ملی بوده 

و هستند؟ 
متأسفانه سال هاست از قانون نظام صنفی رسانه سخن گفته می شود اما دریغ از 
اقــدام جدی دولت و همکاری مجلس؛ آری اگر قرار اســت از وقف کوه و جنگل  
جلوگیری شود؛ اگر قرار است از سوءاستفاده از بیت المال جلوگیری شود؛ اگر قرار 
است با اختالس ها و رانت خواری ها مبارزه شود و اگر و اگرهای دیگر، قطعاً رسانه ها 
و خبرنگاران شجاع حتماً باید هزینه بپردازند؛ بنابراین برای جلوگیری از چنین 
هزینه هایی حتماً عالوه بر اصالح قوانین و برگزاری جلسات دادگاه با حضور هیئت 
منصفه، باید دلسوزان سه قوه جهت حمایت حقوقی و قضایی از خبرنگاران اقدامات 
ملموس و محسوســی داشته باشند تا هیچ خبرنگاری از »حریت«، »آزادگی« و 
»عدالتجویی« دســت برندارد و خدای ناکرده دستمزد مبارزه با فساد و تزویر را 

نخواهد با پرونده سازی و تنبیه و مجازات دریافت نماید.
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طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
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غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ذاالجالل واالکرام

انفجار بیروت همچنان خبر اول رسانه های جهان است

لبنانی ها خواهان تحقیقات  مستقل

  جهان  با گذشت چند روز از انفجار سهمگین بندر 
بیروت، این خبر همچنان در صدر خبرگزاری های 
جهان است. تاکنون فرضیه های متفاوتی درباره این 
انفجار مطرح شــده که از سهل انگاری متصدیان 
یک انبار مواد آتش زا تا دخالت کشورهای خارجی 
را پوشــش می دهد. دستگاه رســانه ای غرب هم 
بالفاصله دست به کار شد و با متهم کردن حزب اهلل، 
این شــایعه را منتشــر کرد که این گروه در بندر 

بیروت انبارهای مهمات داشته است.
در این میان، نظرسنجی های اولیه از بیروت نشان 
می دهد لبنانی ها به دخالت خارجی ها در این ماجرا 
به ویژه آمریکا و اسرائیل اعتقاد بیشتری دارند. عده 
کمی هم که گرایش های سیاسی نزدیک به سعد 
حریــری دارند دخالت متحدان حزب اهلل را در این 

اتفاق محتمل می دانند. 
همزمان امانوئل مکرون هم در سفری کوتاه به لبنان 
و بازدید از مناطق آسیب دیده قول داد اگر لبنانی ها 
نظام سیاسی شان را اصالح کنند برای بهبود اوضاع 
کمک خواهد کرد! رئیس جمهور فرانسه حتی یک 
کنفرانس کمک رسانی هم برگزار و برای لبنانی ها 

اعانه جمع کرد.
با داغ تر شدن اوضاع اما سخنرانی سید حسن نصراهلل 
که شــامگاه جمعه ایراد شــد، آرامش نسبی را به 
فضای رسانه ای لبنان برگرداند. سید حسن نصراهلل 
با پرده برداری از پروژه رسانه ای غرب اعالم کرد اداره 
بندر بیروت هیچ گونه ارتباطی با حزب اهلل نداشته و 
این گروه حتی یک فشنگ هم در این منطقه ندارد.

دبیر کل حزب اهلل لبنان که قرار بود چهارشنبه شب 
سخنرانی کند به واسطه وقوع انفجار، این سخنرانی 
را به جمعه شب موکول و در سخنرانی جمعه هم 

اعالم کرد فقط درباره این واقعه صحبت می کند.

ســید مقاومت این حادثه را یــک فاجعه نامید و 
درگذشتگان را شهید اعالم کرد.

او تأکید کرد: حزب اهلل )برای کمک به آسیب دیدگان 
و مردم مصیبت دیده( تمام نهادها و مؤسسات تابعه 
و افراد و امکاناتش را در اختیار دولت و ملت لبنان 

قرار داده است. 
وی افزود: هر خانواده ای کــه خانه خود را در این 
انفجار از دســت داده، نیاز به ســرپناه موقت دارد 
و ما برای کمک به ایــن خانواده ها آمادگی داریم. 
نباید هیچ خانواده ای بی ســرپناه بماند و این برای 
ما ننگ اســت که در خانه باشیم اما یک عده در 

خیابان بخوابند.

حقیقت برایشان مهم نیست!»
وی با تأکید بر اهمیت ادامه امدادرسانی و آواربرداری 
و ترمیم جراحات گفت: با تأسف شدید باید بگویم 
از همان ساعات اولیه بروز فاجعه، برخی رسانه های 
داخلی و عربی و برخی گروه های سیاسی )اشاره به 
غرب گرایان موســوم به 14 مارس( به پیش داوری 
پرداخته و مدعی شدند آنچه رخ داده، به خاطر انبار 

موشکی و مهمات حزب اهلل بوده است. 
نصراهلل اظهار کرد: برای این افراد اینکه این حادثه 
ناشــی از آتش ســوزی یا هدفمند بوده، اهمیتی 
ندارد، بلکه آنچه برایشان اهمیت دارد این است که 

حزب اهلل را به عنوان مسئول معرفی کنند.
وی ادامــه داد: موضع گیری این طرف ها )پیش از 
روشن شدن نتایج تحقیقات( با هدف تحریک ملت 
لبنان علیه حزب اهلل است و این اوج ظلم و جنایت 
است. وی اظهار کرد: بنده با قاطعیت اعالم می کنم 
ما هیچ چیزی در بندر نداریم. نه انبار سالحی، نه 
موشــکی، نه تفنگی، نه بمبی، نه حتی یک گلوله 

و نیتــرات، به هیچ وجه نــه در حال حاضر، نه در 
گذشته و نه در آینده؛ تحقیقات این مسئله را اثبات 

خواهد کرد.

دروغ بگو، دروغ بگو تا مردم باور کنند»
نصراهلل به جوســازی و اتهام زنی طرف های وابسته 
به غرب اشاره کرد و گفت: آن ها شیوه »دروغ بگو، 
دروغ بگو تا مردم باور کنند« را در پیش گرفته اند و 

این اوج مظلومیت )حزب اهلل( است.
نصراهلل خاطرنشان کرد: تحقیقات، موضع ما را مبنی 
بر اینکه هیچ مواد و تجهیزاتی در اســکله نداریم، 
مورد تأیید و تأکیــد قرار خواهد داد و اینکه آنچه 

علیه ما صورت گرفته، گمراه سازی ظالمانه است.
دبیرکل حزب اهلل تأکید کرد: ما هرگز اسکله را اداره 
نمی کنیــم و در آن دخالتی نداریم و نمی دانیم در 

داخل آن چه چیزی وجود دارد.

بندر حیفا را بهتر از بندر بیروت می شناسیم»
وی در ادامه گفت: تحقیقات در حال انجام است و 
حقایق و واقعیت ها به سرعت آشکار خواهد شد، زیرا 

موضوع پیچیده نیست.
رهبر مقاومت بیان کرد: حزب اهلل ممکن اســت از 
آنچه در اسکله بندر حیفا )در مناطق اشغالی( وجود 
دارد بیشتر از آنچه در بیروت هست، اطالع داشته 

باشد، زیرا این بخشی از معادله بازدارندگی است.
سید حسن نصراهلل تصریح کرد: هنگامی که حقایق 
آشکار شــود، از ملت لبنان می خواهم طرف هایی 
را کــه به گمراه ســازی در خصــوص این حقایق 

پرداختند، محاکمه کنند.
وی اظهار کرد: از ملت لبنان می خواهم کسانی را 
که به تحریک آفرینی دست زدند و برای کشاندن 

کشور به سمت جنگ داخلی تالش کردند، محاکمه 
و بازخواست کنند.

دبیرکل حزب اهلل خاطرنشــان کرد: از این حادثه 
سوءاستفاده سیاسی صورت گرفته است، در حالی 
که ما تأکید داشــته و اصرار داریم که زمان حاضر 
زمان بهره برداری های سیاسی و حزبی نیست، بلکه 
زمان ترمیم جراحات اســت، ما بعداً قدرت پاسخ، 
واکنش و اثبات این مسئله را که برخی در سراب و 

اوهام به سر می برند، داریم.
سید حسن نصراهلل گفت: هرگز نباید اجازه داد در 
جریان تحقیق، از کســی حمایتی صورت گیرد یا 

برای پوشاندن حقایق درباره احدی تالش شود.

مسئول و عوامل انفجار باید محاکمه شوند»
وی ادامــه داد: باید مجــازات عادالنه در خصوص 
هر کس که دســت داشــتنش )در فاجعه انفجار 
بیروت( اثبات شود، به دور از هرگونه محاسبات یا 

وابستگی ها اعمال شود.
دبیرکل حزب اهلل اظهار کرد: اگر دولت لبنان با تمام 
قوا و امکاناتش نتواند این پرونده را در تحقیقات به 
نتیجه و محاکمه برساند، معنایش این است که هیچ 

امیدی به دولت سازی وجود ندارد.
دبیرکل حزب اهلل در ادامه بیان کرد: امکان مشارکت 
ارتش لبنان )در روند تحقیقات( وجود دارد، چرا که 
همگان می گویند به ارتش در خصوص تحقیقات 
اعتماد دارند. نصراهلل خاطرنشان کرد: این حادثه را 
نمی توان فراموش کرد یا نادیده گرفت و از آن غفلت 
کرد، بلکه باید حقیقت در این خصوص، مشخص و 
مسئول وقوع آن محاکمه شود، بدون اینکه مورد 
حمایــت قرار گیرد، زیرا در غیر این صورت بحران 

نظام و دولت و موجودیت را شاهد خواهیم بود.

معاون اردوغان:
یک بندر در اختیار لبنان می گذاریم©

رئیس  معــاون  فــارس: 
جمهور ترکیه که برای اعالم 
همبستگی با لبنان به این 
کشور سفر کرده، گفت: تا 
زمان بازسازی و از سر گرفته 

شدن کار بندر بیروت، ترکیه یکی از بنادر خود را در 
اختیار لبنان می گذارد.

فؤاد اوکتای، پس از دیدار با میشــل عون، رئیس 
جمهور لبنان در کاخ بعبدا در نشســتی خبری بر 
آمادگی کشورش برای مشارکت در بازسازی بندر 
بیروت تأکید کرد و گفت: ما بندر مرسین ترکیه را 
برای کارهای تجاری در اختیار لبنان قرار می دهیم. 
بیمارستان های ترکیه آماده درمان مجروحان است 
و هواپیماهایی را برای انتقال زخمی ها از لبنان به 

ترکیه می فرستد.
اوکتای گفت: تیم های جســت وجو و نجات ترکیه 
در بندر بیروت مشــغول به کار هستند، کمک ها 
همچنــان ادامه دارد و ما 4۰۰ تــن گندم و مواد 

غذایی ارسال کرده ایم.
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مذاکرات اقلیم کردستان و بغداد و زمینه های آن©
پس از ماه ها کش و قوس سرانجام خبرهایی مبنی بر توافق اولیه بغداد و اقلیم کردستان 
عراق به گوش می رسد. البته در داخل و خارج عراق با تعدد بازیگران سیاسی و امنیتی 
مواجه هستیم و سیاستمداری مانند مصطفی الکاظمی هم می داند مذاکرات با اقلیم 
می تواند در مسیر تداوم ایام نخست وزیری او مفید واقع شود و او به دنبال این است که 
این مذاکرات را در مسیر اهداف خود پیش ببرد. اما مشکلی که وجود دارد، اختالفات 
فراوان میان بازیگران در داخل و خارج از مرزهای عراق اســت که متعاقب آن، امنیت 

پایدار این کشور تحت تأثیر قرار می گیرد.
مصطفی الکاظمی که فرایند به قدرت رسیدن وی از تظاهرات گسترده مردم و مطالبات 
گروه های مختلف اعم از مرجعیت، سیاستمداران و احزاب می گذشت، محور برنامه های 
اصالحات سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود را بر حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت در 
این کشور قرار داد. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که به دلیل 
شرایط اجتماعی وقت عراق که نخست وزیری الکاظمی حاصل آن بود، انعطاف پذیری 
چه در سطح داخلی و چه در حوزه بین المللی عنصر پایسته این دولت است. در میانه 
رسیدن به هدف ثبات، یکی از جنبه هایی که با توجه به حوزه های تحت تسلط، می تواند 
برای دولت مرکزی ایجاد مشکل کند، اقلیت کردها هستند. همین چالش الکاظمی را 
متقاعد کرده که باید طی تعامل با اقلیم، وضعیتی پایدار و باثبات را در رابطه با شمال 
ایجاد و حفظ کنند. باالخره قسمت های مهمی از عراق در اختیار اقلیم بوده و ارتباطات 
آن ها با کشورهایی مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی می تواند بر دولت مرکزی کاماًل 
مؤثر باشد. از این جهت است که نخست وزیر عراق تالش کرده با کردها به نتایج مثبتی 
برسد و در سوی مقابل، به نظر می رسد با توجه به مشکالت فراوانی که در داخل اقلیم 
خودنمایی می کند، کردها نیز این نیاز را داشتند که با دولت مرکزی به توافقاتی برسند 
و به وسیله این تعامل، آن ها نیز همچنان در صحنه بمانند. به همین دلیل، هر دو طرف 
به این مذاکرات احتیاج داشته و این مذاکرات هم تقریباً در حال نتیجه دادن است و به 

نظر در روزهای آینده اعالم خواهد شد.
دو طرف در این زمینه مالحظات مختلفی دارند که یکی از آن ها، مباحث مربوط به 
پایگاه آمریکایی ها در اقلیم است. آمریکایی ها به دالیل متعدد به دنبال این هستند 
که در اقلیم، پایگاهی و حضور نظامی داشته باشند. محورهای این توافق هم بیشتر 
حول امنیت پایدار دو طرف و تمرکز بر مؤلفه های ضد امنیتی مانند تحرکات داعش 
و حضور حشدالشعبی در مناطق شمالی می شود. مسئله حضور آمریکایی ها در این 
منطقه، ارتباطات مالی و بودجه های دولت مرکزی با اقلیم و سهم بغداد از استخراج 
نفت توســط اقلیم از دیگر محورهاست. با توجه به اینکه دولت الکاظمی، دولتی 
یکساله و موقت تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام است، تغییر دولت ها تأثیرات 
جزئی بر این توافق خواهند داشت و پیش بینی می شود تا پیش از پایان عمر دولت 
کنونی در عراق، شاهد اجرای حداقل قسمت هایی از توافقات دوطرفه خواهیم بود.

  نمابر تحریریه:     3761۰۰87 -37684۰۰4  )۰51(
)۰51(   امور مشترکین:                 37618۰44-5 
  روزنامه گویا:                       37651888   )۰51(
  روابط عمومی:                    37662587   )۰51(
  ارتباطات مردمی:                3761۰۰86   )۰51(
  سازمان آگهی ها:                       37۰88   )۰51(
)۰51(   376282۰5                                             
                                      فاکس: 3761۰۰85  )۰51(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 91735  
  تلفن:                           )9 خط(  37685۰11 )۰51(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6182   و   66937919 )۰21(
 نمابر:                                     66938۰13  )۰21(
 پیامک:                                            30004567

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر محمد اخباری، کارشناس مسائل خاورمیانه

چهره

اخبار

اخبار 

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 یکشنبه 19 مرداد 1399  19 ذی الحجه 1441 9 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9314

 جهان  بر اساس تازه ترین گزارشی که از لویی جرگه مشورتی 
صلح در کابل رسیده، کار کمیته های جرگه  بزرگ مشورتی صلح 
افغانستان نهایی شده است. اگرچه بیانیه پایانی این نشست امروز 
منتشر می شود ولی تا همینجای کار هم تصمیمات مهمی گرفته 

شده است. هرچند باید منتظر بود و کیفیت اجرای این تصمیمات 
را بررسی کرد.مهم ترین موارد مشورتی و پیشنهادی که رؤسای 

کمیته ها ارائه دادند تا حکومت و شورای عالی سازش )صلح( ملی 
در مذاکرات صلح با طالبان در نظر بگیرند از این قرار است:

»برای رسیدن به صلح پایدار و باعزت الزم است طرف ها انعطاف 
الزم نشان دهند؛ 4۰۰ زندانی باقی مانده  طالبان آزاد شوند تا هیچ 

بهانه ای  برای تعویق مذاکرات صلح وجود نداشــته باشد؛ با آزادی 
زندانیان طالب، آتش بس بدون قید و شرط برقرار شده و طرف ها به 
آن متعهد بمانند؛ گفت وگوهای صلح در زودترین فرصت ممکن آغاز 
شود؛ تشکیل یک هیئت فراگیر و همه شمول ملی برای مذاکرات 
صلح که توانایی دفاع از ارزش های 19 ســال اخیر و دستاوردهای 
آن را داشــته باشد؛ مذاکرات صلح به رهبری افغان ها ترجیحاً در 
افغانســتان برگزار شود؛ کشورهای دخیل در مسئله افغانستان از 
حمایت طالبان دســت بردارند و به تشدید تنش ها دامن نزنند؛ 
طالبان نباید دیگر به نام داعش حمالت هراس افکنانه انجام دهند؛ 
زندانیان با ضمانت ملی و بین المللی آزاد شوند تا دوباره به صف نبرد 

نپیوندند؛ جامعه  جهانی شروع و موفقیت گفت وگوها و تأمین صلح 
پایدار در افغانستان را ضمانت کند«. همچنین لویی جرگه گفته 
اســت زندانیان دولتی در بند طالبان باید آزاد شوند. امری که در 

حال حاضر اتفاق افتاده و این گروه به تعهدش عمل کرده است.
به این ترتیب لویی جرگه با حمایت از دیدگاه اشرف غنی، زمینه 

آغاز گفت وگوهای بین االفغانی را فراهم کرده است.

بهانه »اشرف غنی« از بین رفت
با رأی مشروط لویی جرگه افغانستان 400 زندانی طالبان آزاد می شوند

گزارش

صفحه 8   1399/05/19
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آ﹎﹪ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹪ دو ﹝︣﹙﹥ ای – ﹡﹢︋️ دوم
  

 د﹨﹫︀ری رو︨︐︀ی ﹋﹢︫﹉ ﹝︡ی از ︑﹢ا︋︹ ︋︩ ﹝︣﹋︤ی ︫︨︣︐︀ن ﹝︪︡ در ﹡︷︣ دارد ︋︪﹩ از ز﹝﹫﹟ 
: ︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︣و ︋﹥ ︫︣ح ︗︡ول ز ﹩﹞﹢﹝︻ ︡ه︤ا﹞ ﹅︣︵ ︀ی در ︑﹞﹙﹉ ︠﹢د را از﹨

﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗︣︠ ️︡ ا︨﹠︀د ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٩/٠۵/٢۵ ︋﹥ آدرس ﹝︪︡ ، ︋﹙﹢ار ︑﹢س ، ︑﹢س 
︨︣ــ︐︀ن ﹝︪ــ︡ ﹝︣ا︗︺﹥  ︩ ﹝︣﹋︤ی︫  ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ د﹨﹫︀ر︀ی ︾︣ب︋  ﹑ک ٢ ، ︵︊﹆﹥ دوم ،︫   ︎ ، ١٢٠
﹞︀ره  ﹥ ︧︀ب ︗︀ری︫  ﹥ ﹝︊﹙︼ ١,٠٠٠,٠٠٠ ر︀ل︋  ︀︧️ ﹁﹫︩ وار︤ و︗﹥︋  ︣︡ ا︨﹠︀د ﹝﹩︋   ︠️︗ . ︡﹠︀﹝﹡
 ﹤  ︋﹩﹎ا﹡︐︪ــ︀ر آ ﹤﹠︤﹨ . ︣دد﹎ ﹤︡ی ارا﹞ ﹉︀م د﹨﹫︀ری ﹋﹢︫ــ﹠ ︀﹡ــ﹉ ﹝﹙﹩︋  ٠١٠٧۶٨٩۴۶٠٠٠۶ ﹡ــ︤د︋ 

︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡ 
 دهيارى كوشك مهدى

مساحت كاربرىآدرسرديف
سپرده شركت قيمت پايه عرصه

در مزايده

1
مشهد ، بلوار توس ، توس 67 ، روستاى كوشك مهدى ، انتهاى 
247,07988,280,00049,500,000مسكونىامام مهدى 4 ، ياسمن 13 (خيابان 14 مترى) ، قطعه شماره 38

2
مشهد ، بلوار توس ، توس 67 ، روستاى كوشك مهدى ، انتهاى 

247,04988,280,00049,500,000مسكونىامام مهدى 4 ، ياسمن 13 ، قطعه شماره 39

3
مشهد ، بلوار توس ، توس 67 ، روستاى كوشك مهدى ، انتهاى 

164,82659,280,00033,000,000مسكونىامام مهدى 4 ، ياسمن 13 ، قطعه شماره 40

4
مشهد ، بلوار توس ، توس 67 ، روستاى كوشك مهدى ، انتهاى 
123,54494,160,00024,800,000مسكونىامام مهدى 4 ، ياسمن 11 (خيابان 8 مترى) ، نيم قطعه شماره 13
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 ﹩︐︺﹠ ︣ک︮  ︪﹩ از ﹝︺︀︋︫︣  ︣ق︋   ︋︹ز﹢︑ ﹤﹊︊ ︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ در ﹡︷︣ دارد ︑︖︡︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︗︣ای︫   ︠﹩︐︺﹠ ︣ک ﹨︀ی︮   ︫️﹋︣  ︫   
 ️﹋︣  ︫﹤ ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٩٠٠١٢٩٨٠٠٠٠٠۶︋   ︫︀ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋   ︨﹅︣︵ ︡ان  را از﹠︊﹡ ﹩﹡︀﹝︐︠︀ ︨ــ﹠﹍︀ی︨ 

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ﹩﹇︣ ﹢د︗﹥ در ر︫︐﹥ ︑︃︨﹫︧︀ت︋  ︣﹡︀﹝﹥ و︋  ︀ز﹝︀ن︋  دارای ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی از︨ 
١- ﹝︪︭︀ت ﹋︀ر: ا︗︣ای ︡ود ۵/۵ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ︫︊﹊﹥ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ٢٠ ﹋﹫﹙﹢ و﹜️ ︋︪﹩ از ﹝︺︀︋︣ ︫︣ک ︮﹠︺︐﹩ ︨﹠﹍︀ی ︨︀︠︐﹞︀﹡﹩ 

︡ان ﹠︊﹡
 ️︧︀︋ ﹩﹞ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹩﹞ (︀لــ﹥ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر ︭️ و︨  ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ۶۶٣٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل(︫︪ــ︭︡ و︫  ٢- ﹝﹫︤ان ︑︱﹞﹫﹟︫ 
︋﹥ ︮﹢رت  ﹉︀ ︑︣﹋﹫︊﹩ از ︑︱﹞﹫﹟ ﹨︀ی ﹝﹢︲﹢ع ︋﹠︡﹨︀ی (ا﹜︿)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ﹝︀ده ۴ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ 
﹞︀ره ۴٠٠١١٠٩٨٠۶٣٧۶۴٠۶  ﹥ ︧︀ب︫  ﹢رت ا﹡︐︀ب و︗﹥ ﹡﹆︡ ﹝︊﹙︼︋  ﹝﹢ر︠﹥ ٩۴/٠٩/٢٢ ﹝︭﹢ب ﹨﹫﹞ ️︐︣م وز︣ان ارا﹥ ﹎︣دد. در︮ 
︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ︗﹞﹢ری  ﹠︀︨﹥ وار︤ ٩۶٩٢٩۴٧٢٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٩۴٧٢٠ ﹡︤د︋  ٣٢٠١٠٠٠٠۴٠٠١١٠٩٨٠۶٣٧۶۴٠۶︀︊ IR  و︫  ﹞︀ره︫   ︫︀︋

ا︨﹑﹝﹩ وار︤ ﹎︣دد.    
ــ﹥ ﹝﹫﹙﹫﹢ن و ︀ر︮︡ و ﹨︪︐︀د و ﹉ ﹨︤ار و  ﹠︖︀ه و︨  ︣آورد: ١٣٫٢۵٣٫۴٨١٫۴٨٢ ر︀ل (︨ــ﹫︤ده ﹝﹫﹙﹫︀رد و دو︧ــ️ و︎   ︋︼﹚︊﹞ -٣
︀ر︮︡ و ﹨︪︐︀د و دو ر︀ل) ︋︣ ا︨︀س ﹁︋ ️︨︣︀ء ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︨︀ل ٩٩ و ا︋﹠﹫﹥ ︨︀ل ٩٩ و ا︻︐︊︀ر ︎︣وژه از ﹝﹏ ا︻︐︊︀رات 

.︫︡︀  ︋﹩﹞ ️﹋︣ ﹝﹠︀︋︹ دا︠﹙﹩︫ 
.︫︡︀ ︀ل ٩٩ ﹝﹩︋  ﹥ ﹝︀﹨﹥ اول︨  ﹫﹞︀ن︨  ︀︬︠ ﹝︊﹠︀ی︎  ﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️.︫   ︠﹅﹚︺︑ ﹏︡︺︑ ︣ارداد﹇ ﹟ا ﹤︋

﹥ ﹝︀ه ۴- ﹝︡ت ا︗︣ای ﹋︀ر:︨ 
 ﹤︊﹠︪︖﹠ ﹫︪﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥ در روز ︎  ︀︻️ ١٣:٣٠ ﹝﹩ ︋︀︫︡ و︎  ﹫︪﹠︀د﹨︀: روز ︀ر︫﹠︊﹥ ٠۵/٩٩/٠۶︨   ︎﹜﹫﹚︧︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠۵- آ
 ️﹋︣ ﹫︀︋︀ن ﹨﹀︐﹛ ︑﹫︣-︫   ︠-﹩︑﹑﹞ ︡﹫ ﹫︀︋︀ن︫   ︠-︡﹠︗︣﹫  ︋﹩﹡︀︪﹡ ﹤  ︋️﹋︣ ︀﹜﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︫︦   ︨﹏﹞ در ︊  ︮٨:٠٠ ️︻︀  ︨٩٩/٠۶/٠۶

 .︡ا﹨︡ ﹎︣د﹢  ︠﹩︀︪﹎︀ز ︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩،︋   ︠﹩︐︺﹠ ︫︣ک ﹨︀ی︮ 
︪ــ﹞︀ره  ــ︣﹋︐︀ی دو﹜︐﹩︋  ﹥ ︧ــ︀ب ︑﹞︣﹋︤ و︗﹢ه درآ﹝︫︡   ︋︡︀ ۶- ﹇﹫﹞ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ٢/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥︋ 
﹠︀︨﹥ وار︤ ٣٢۶١٠٩٨٨٠٢٩۴٧٢٠٨١١٢٠٠٠٠٠۴٠٠٠٠٠  ﹡︤د  ︊︀ ٨٢٠١٠٠٠٠۴٠٠١١٠٩٨٠۴٠١٩٩۵٨ IR و︫  ﹞︀ره︫   ︫︀  ︋۴٠٠١١٠٩٨٠۴٠١٩٩۵٨

︣﹋️ ︑﹢﹏ ﹎︣دد. ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫  ︀ ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د︋  ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ وار︤ و ر︨﹫︡ آن ﹨﹞︤﹝︀ن︋ 
︀︀ن و﹇️ اداری روز   ︎︀︑ ﹩﹎ا﹡︐︪︀ر او﹜﹫﹟ آ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥؛ از ︑︀ر ︡︣  ︠️︗ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︳︣ا ﹫﹞︀﹡﹊︀ران وا︗︫︡  از ﹋﹙﹫﹥︎ 

٩٢٨۶۴١ : ﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫                                                        .︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗︣ا﹞ www.setadiran.ir ️︀︨ ﹤︋ ٩٩/٠۵/٢۵ ﹤︊﹠︫

فراخوان تجديد مناقصه يك مرحله اى (نوبت دوم)
 ﹩︐︺﹠ ︣ک︮  ︪﹩ از ﹝︺︀︋︫︣  ︣ق︋   ︋︹ز﹢︑ ﹤﹊︊ ︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ در ﹡︷︣ دارد ︑︖︡︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︗︣ای︫   ︠﹩︐︺﹠ ︣ک ﹨︀ی︮   ︫️﹋︣  ︫   

اصرار از ملک سلمان، امتناع از دونالد ترامپ

افشای نقشه جنگ آل سعود©
فارس: مجله آمریکایی »فارین پالیســی« 
در گزارشی افشــا کرد: ملک سلمان، شاه 
سعودی در یک تماس تلفنی در ششم ژوئن 
2۰17 یعنی تنها یک روز پس از محاصره 
قطر توسط سعودی، امارات، بحرین و مصر 
به ترامپ پیشنهاد حمله به قطر و اشغال آن 
را ارائه داده است. در این گزارش اشاره شده: 
آمریکا در آن زمان پس از گذشت مدتی کوتاه، از کویت درخواست کرده  برای حل این 
بحران بین کشورهای یادشده میانجیگری کند. این روزنامه به نقل از برخی مقام های 
آمریکایی، ســعودی، قطری گزارش داده بود که طرح سعودی شامل حمله نظامی و 
تســلط بر میدان گاز طبیعی شــمال بود که در نوع خود بزرگ ترین میدان نفتی به 

شمار می رود.

آلمان و فرانسه در اعتراض به آمریکا مذاکرات را ترک کردند

اعتراض اروپایی به اقدام های آمریکایی©
رویترز: منابع خبری اعالم کردند آلمان و فرانســه گفت وگوها در خصوص اصالح 
ســاختار سازمان جهانی بهداشــت )WHO( را در اعتراض به اقدام های آمریکا ترک 
کرده اند. این دو کشــور از تالش های واشــنگتن برای به عهــده گرفتن رهبری این 
مذاکرات، باوجود خروج از سازمان جهانی بهداشت ناخرسند هستند. ایاالت متحده 
آمریکا در ماه جوالی با صدور اطالعیه ای ســازمان جهانی بهداشت را از تصمیم خود 
برای خروج از این سازمان مطلع و دونالد ترامپ، این سازمان را به حمایت از چین و 

مدیریت ضعیف بیماری کووید19 متهم کرد.

تاریخ سفر الکاظمی به آمریکا ©
مشخص شد

رویترز: کاخ سفید در بیانیه ای از دیدار نخست وزیر 
عراق با رئیس جمهور آمریکا در بیســتم آگوست 
)سی ام مرداد( خبر  داده است. چالش های به وجود 
آمده توسط ویروس کرونا و همچنین مسائل امنیتی، 
انرژی و اقتصادی موضوعاتی است که در این بیانیه 

به عنوان محورهای این دیدار ذکر شده است.

آلمانی ها همچنان مخالف ©
اقدام های بهداشتی

فارس: پس از برلینی ها که در هفته گذشــته به 
خیابان ریختند و علیه ماسک شعار دادند، این بار 
اشتوتگارتی ها مخالفتشان را با اقدام های پیشگیرانه 

کرونایی اعالم کردند.
گروهی از مردم شهر اشتوتگارت آلمان برای اعتراض 
به محدودیت هایی که دولت این کشور برای مقابله 
با ویــروس کرونا اعمال کرده بار دیگر به تظاهرات 
پرداختند. خبرگزاری اسپوتنیک نوشته، مردم این 
شهر با وجود افزایش شمار مبتالیان به ویروس کرونا 

در آلمان به تظاهرات و راهپیمایی پرداخته اند.

ترس از حزب اهلل ادامه دارد
 صهیونیست ها©

کوادکوپتر خودی را زدند
المیادین: یک روزنامه صهیونیســتی گزارش داد 
ارتش این رژیــم یکی از کوادکوپترهــای خود را 
به اشــتباه در مرزهای شمالی سرنگون کرده است. 
طبق گزارش هاآرتص، ارتش رژیم صهیونیســتی 
پیش از آنکــه اطمینان حاصل کند کوادکوپتر یاد 
شده وابسته به خود آن هاست، با این گمان که این 
شئ پرنده از لبنان وارد فلسطین اشغالی شده، پهپاد 
خود را ســرنگون کرده است. پیش از این آویخای 
ادرعی، سخنگوی عربی ارتش رژیم صهیونیستی، در 
توییتی گفته بود: ارتش بسیار آماده است و یک پهپاد 
را که به منطقه »جبل الشیخ« در فلسطین اشغالی 
نفوذ کرده بود، رهگیری و سرنگون کرده است. حاال 

معلوم شده این پهپاد، صهیونیستی بوده است.
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