
 

فرهنگ استقامت آزادگان، راهگشای عبورکشور ازگذرگاه های سخت است
تولیت آستان قدس رضوی:  
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گفت وگو با الهه نوبخت، تهیه کننده مستند سینمایی »دلبند« 

که جایزه جهانی زنان بیروت را از آن خود کرد

رأی نهایی پرونده سرمربی سابق تیم ملی فوتبال صادر شد آیت اهلل علم الهدی در دیدار مسئوالن این قرارگاه تأکید کرد

:j امام جواد
بردباری لباس اهل 

علم است، پس 
هرگز از این لباس، 

برهنه مباش. 
بحار- ج 78- 362
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خدا ، طبیعت و »خاله فیروزه«
محکومیت 166 میلیاردی فدراسیون 

در پرونده ویلموتس
قدس خراسان/ قرارگاه مواسات 

مسجد محور باشد

 ............ صفحه 2

 قدس تغییرات بازار اجاره تحت تأثیر بازار سرمایه را بررسی می کند 

ودیعه مسکن در رهن بورس
امارات به هشدار ایران درباره 

تبعات عادی سازی روابط با 
صهیونیست ها پاسخ داد

یکی به نعل 
یکی به میخ 

خیانتکار

 اقتصاد  این  روزها با افزایش عطش سرمایه گذاری در بورس، ذائقه سنتی مالک و مستأجر 
در اخذ و پرداخت اجاره بها تغییر کرده است و پیامد حضور دو طرف در بازارسرمایه سبب شده 
تا توافق نامه منجر به پرداخت رهن بیشتر برای موجر دلنشین و به کام مستأجر تلخ بیاید. بازار 
بورس از آبان ۱3۹6 تا تیر ماه ۱3۹۹ رشد 2/5 برابری نسبت به بازار سکه، رشد 4/6برابری 
نسبت به بازار ارز و رشد 5/6برابری نسبت به بازار مسکن داشته است. رونق مستمر بازارسرمایه 
و ورود پرحجم و شاید هیجانی عموم مردم به این بازار، منجر به تغییر رویه در بازار اجاره بها 
شده است. مشاوران امالک می گویند تعداد فایل هایی که این روزها با شرایط رهن کامل به 

 ............ صفحه 6مستأجران به  عنوان طرف تقاضای بازار اجاره معرفی می شود...

 سیاست  واکنش مقامات کشورمان به حماقت 
مقامات اماراتی در اعالم عادی ســازی روابط با 
رژیم صهیونیستی که تبعات منفی بسیاری برای 
منطقه به دنبال خواهد داشــت، همچنان ادامه 
دارد. پس از حسن روحانی که روز شنبه ابوظبی 
را از وارد کردن پای صهیونیســت ها به منطقه 
برحذر داشت، یکشنبه نیز سرلشکر حسن باقری 
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح کشــورمان 
به مقامات امارات متحده عربی هشــدار داد که 
زین پس تهران هر ناآرامی در منطقه را از چشم 
آن ها خواهد دید.  این اما پایان ماجرا نبود؛ چراکه 
روز گذشته نیز آیت اهلل رئیسی، رئیس قوه قضائیه 
تأکید کرد اقدام اخیر ابوظبی، خیانت به اســالم 
و امت اســالمی بود و این کشــور باید منتظر 
واکنش ها به خیانتی که در حق فلسطین کرد، 
باشد. نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی هم 

در تماس تلفنی با...

ترامپ طرح رئیس جمهور 
روسیه برای برگزاری نشست 
آنالین شورای امنیت درباره 

ایران را رد کرد

میدان داری خرس ها 
در روزگار

ضعف عقاب ها

»علی اشرف ریاحی« 
متهم فساد 6 میلیارد یورویی 

پتروشیمی روی خط 
شبکه سلطنتی انگلیس

داماد فراری 
سر از »بی. بی. سی« 

درآورد!
 ............ صفحه ۹ ............ صفحه 2

کارشناسان به سؤاالت متداول 
کرونایی مردم پاسخ می دهند

ماسک مثل 
کمربند ایمنی

 ............ صفحه 7

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
حامد ترابی

با کلید خوردن جنگ اقتصادی علیه جبهه مقاومت، چه در قالب تحریم های ایران 
و چه تحریم های سزار در سوریه و لبنان، آمریکا با تکیه بر ابزار مالی و بانکی سعی 
کرد منابع مالی کشــورها یا گروه ها و جریان های مخالف خود را هدف قرار بدهد. 
این جنگ به پشتوانه نظام مالی انجام شد که پشتوانه اصلی اش حساب کارگزاری 

دالر و بازارهای سرمایه آمریکاست. یعنی هیچ بانکی...

درس های تحریم برای محور مقاومت

      صفحه 1 ............ صفحه 2

فراخوان مزایده نوبت  اول 
بیمارستان ولی عصر )عج( 

بردسکن 
شرح در صفحه 8
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مبلغ برآوردموضوع مناقصهمناقصه شماره
 به ریال

شماره فراخوان
سامانه ستاد

 99/9
نوبت دوم

5،380،000،0002099003374000021انجام خدمات مالی شهرستانهای استان خراسان رضوی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی یک مرحله ای

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

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

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

امكان پذیر نخواهد بود.
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ش�رکت آب و فاضالب مش�هد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت ش�رکت های آب و فاضالب ش�هری و استانی و از طریق 
مناقصات عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید .

ف
موضوعردی

مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین شرکت  در
فرآیند ارجاع کار به ریال

حداقل رتبه و 
رشته مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار

1
ارائه خدمات جامع امور مشترکین 

منطقه 1   در سطح شهر مشهد .
18 ماه

62/848/830/6061/619/000/000

حداقل رتبه 7 
در رشته خدمات 
عمومی صادره از 
وزارت تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی
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-4 ارائه خدمات جامع امور مشترکین 2
منطقه 2   در سطح شهر مشهد .

18 ماه
83/748/200/7961/828/000/000

3
ارائه خدمات جامع امور مشترکین 
منطقه 3   در سطح شهر مشهد .

18 ماه
67/636/797/0761/667/000/000

4
مشترکین  امور  جامع  خدمات  ارائه 
منطقه 4 ناحیه 1 در سطح شهر مشهد .

18 ماه
55/331/293/8561/544/000/000

5
مشترکین  امور  جامع  خدمات  ارائه 
منطقه 4 ناحیه 2 در سطح شهر مشهد .

18 ماه
65/674/958/6511/647/000/000

ع 9
90
51
81

آب نعمت بزرگ الهی است آن را هدر ندهیم . 
»آگهی مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی «

1-کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد
2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی

3- تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی : از تاریخ 1399/5/27 
لغای�ت 1399/6/1 از مح�ل دفتر قراردادهای ش�رکت آب و 
فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل 

دریافت می باشد.
4- تاریخ و محل تسلیم پاکات اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده 
: پای�ان وق�ت اداری م�ورخ 1399/6/15 به آدرس مش�هد ، 

خیابان فلس�طین، فلس�طین 26 ، دبیرخانه مرکزی ش�رکت آب 
و فاضالب مشهد.

5- م�دت اعتب�ار پیش�نهادات از تاریخ تحویل پاکات پیش�نهاد 
قیمت به مدت سه ماه می باشد. 

6- پ�س از انج�ام ارزیابی کیف�ی وتعیین مناقصه گ�ران واجد 
شرایط ، س�ایر اطالعات )محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه( 

به اطالع ایشان خواهد رسید. 
7- هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصات می باشد. 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومی تأمین نماید :
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی  نوبت اول
شماره مجوز1399.2588

تقاضای شماره    PR - 9940025 مناقصه شماره 99/009 شماره تقاضا و مناقصه
خرید انواع مواد مصرفی بویلر شرح مختصر اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به میزان 4/860/000/000 ریال  می باشد. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یكی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره

 1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیئت وزیران می باشد. 
نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار 

108/000/000/000 ریال مبلغ برآوردی مناقصه
99/08/04 تاریخ گشایش پاکات فنی 99/07/04 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط
99/08/26 تاریخ گشایش پاکات مالی 99/07/25 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

 اس��تان بوش��هر، عس��لویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ش��رکت مجتمع گاز پ��ارس جنوبی، فاز 2و3-
ساختمان ستاد-مدیریت بازرگانی –اداره خرید –خرید مواد شیمیایی

آدرس و تلفن مناقصه گذار

مناقص��ه گ��ران می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��ترو دریافت فرم ارزیابی کیف��ی مناقصه گران به س��ایت WWW.SPGC.IR مراجعه ویا با ش��ماره تلفن  
2241-2248-0773131  تماس حاصل فرمایند  . 

روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

1- مناقصه گذار: شرکت گاز استان خراسان رضوی
2- موضوع مناقصه: خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری شرکت گاز استان خراسان رضوی )حوزه مدیریت مهندسی و اجرای طرح ها(

3- شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارا بودن تأییدیه صالحیت در امور حمل و نقل از اداره کار و امور اجتماعی

ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الكترونیكی
4- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد.

5- مبلغ تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار: -/4/430/700/000 ریال )چهار میلیارد و چهارصد و س��ی میلیون و هفتصد هزار ریال( می باش��د که می بایس��ت بر 
اساس یكی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659ه مورخ 94/09/22 تهیه گردد و حتمًا اصل آن قبل از آخرین 

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت به صورت دستی تحویل دفتر حراست شرکت گاز استان خراسان رضوی واقع در مشهد- بلوار خیام- نبش تقاطع ارشاد- طبقه همكف گردد.
6- مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 99/05/21 لغایت آخر وقت اداری 99/05/27

7- آخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت: ساعت 9/00 صبح مورخ 99/06/10
8- پیش��نهادهای واصله در س��اعت 10/00 مورخ 99/06/10 در کمیس��یون مربوطه باز و خوانده می شود و حضور پیش��نهاددهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با 

همراه داشتن معرفینامه ممهور به مهر شرکت در جلسه آزاد است.
9- یادآور می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ش��ایان ذکر اس��ت دسترسی به متن این آگهی، در سایت WWW.nigc-khrz.ir امكان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن: 051-37072212 
تماس بگیرید.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی
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    آگهی مناقصه )عمومی(  نوبت دوم  شماره مجوز: 1399/2454

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

»التاجی« آزاد شد، »مأرب« فتح می شود»التاجی« آزاد شد، »مأرب« فتح می شود
22 خبر خوشحال کننده برای مقاومت در منطقه خبر خوشحال کننده برای مقاومت در منطقه

 ............ صفحه  ............ صفحه 88
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روزنامـه صبـح ایـران 2

ایران ادعای بی اساس پمپئو مبنی بر ارسال سالح به طالبان را رد کر د  سیاست: سعید خطیب زاده، سخنگوی جدید وزارت امور خارجه با رد اتهامات بی اساس آمریکا علیه کشورمان در خصوص ارسال 
سالح به طالبان گفت: آنچه امروز در افغانستان می گذرد نتیجه جنگ افروزی و مداخالت آمریکا در امور افغانستان است. اتهامات وارده از سوی وزیر خارجه ایاالت متحده تالش برای انحراف افکار عمومی مردم افغانستان  از 

کمک های واشنگتن به داعش است. آمریکا  هنوز پاسخی به خواسته های افکار عمومی در مورد هویت بالگردهایی که برای کمک به داعش در حریم هوایی تحت پوشش ناتو در افغانستان به پرواز درمی آیند، نداده است.

 سیاست/ مهدی خالدی   درحالی که تمام 
تقالی کاخ سفیدنشینان برای تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران، با رأی منفی سه روز پیش 
اعضای شورای امنیت به پیش نویس ارائه شده 
از سوی واشــنگتن ناکام ماند و به افتضاح 
دیپلماتیک دیگری در پرونده سیاست های 
ضد ایرانی ترامپ تبدیل شــد، شــواهد از 
تالش روس هــا برای نقش آفرینی در بحران 
دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن حکایت 
دارد.  امــا با این حال ترامپ به این تالش ها 

پاسخ منفی داده است.

پیشنهاد روس ها چه بود؟»
در پی شکســت ایاالت متحده در پیشــبرد 
سیاســت های ضد ایرانی اش، روز جمعه بود 
که والدیمیر پوتین از طرح خود برای کاهش 
تنش در مورد موضــوع ایران رونمایی کرد. 
به نظر می رسد ابتکار جدید روس ها را باید 
تالش مسکو برای میدان داری 
بیشــتر در ایــن بحــران و 
حتی در ســطحی فراتر برای 
تحــوالت  در  نقش آفرینــی 

خاورمیانه دانست.
رئیس جمهــور روســیه روز 
جمعه خواستار برگزاری یک 
نشست آنالین با حضور پنج 
عضــو دائم شــورای امنیت 
)آمریــکا، روســیه، چیــن، 
انگلیس، فرانسه( و همچنین 
آلمان و ایران به منظور بحث 
و تبادل نظــر درباره مســئله 
ایران  تسلیحاتی  تحریم های 
شده اســت. پوتین هدف از درخواست خود 
را مشخص کردن و تشریح گام ها و اقدام  ها 
در راستای جلوگیری از تقابل و وخیم شدن 
اوضاع در شورای امنیت سازمان ملل خواند. 
والدیمیر پوتین همچنین در تشــریح این 
طرح افزوده است: خلیج فارس نباید محلی 

برای شانتاژ و دیکته کردن باشد.
این در حالی اســت که »استفان دوجاریک« 
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز 
یکشنبه اعالم کرد از این نشست که به منظور 

کاهش اختالف ها بر ســر مســئله تحریم 
تسلیحاتی علیه ایران است، استقبال می کند. 
پیشتر امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه 
و مقامات چین حمایت خود را از پیشــنهاد 

پوتین اعالم کرده بودند. 

هدف »خرس ها« جلوگیری از رسیدن »
به نقطه غیرقابل بازگشت

اما در میانه دست وپنجه نرم کردن آمریکای 
به شدت قطبی شده با انواع بحران های داخلی 
و خارجی بعد روی کار آمدن دونالد ترامپ، 
رونمایی کرملین از ایده جدید در راســتای 
حل بحران های منطقه ای، نشان دهنده عزم 
جزم مسکو برای بهره برداری از این ضعف و 
بی عملی واشنگتن و بر عهده گرفتن نقش 
بیشــتر در تحوالت جهانی اســت. روسیه 
والدیمیر پوتین در سودای بازگشت به شکوه 
گذشته، امروز و به ویژه بعد از حضور قدرتمند 
در ســوریه به بازیگری مهــم در تحوالت 
خاورمیانه تبدیل شده است. کرملین از سوی 
دیگر با ورود جدی تر به بحران لیبی به دنبال 
پیدا کردن جای پا در قاره سیاه نیز هست. 
این همان چیزی است که کاخ سفید را به 
شدت نگران کرده، طوری که برخی مقامات 
این کشــور در پی ایــده و تصمیم ترامپ 
برای خروج بخشی از نظامیان آمریکایی از 
ســوریه، عراق و افغانستان در مورد احیای 
روسیه بزرگ و ســهم خواهی بیشتر این 

کشــور در تحوالت جهانی هشدار داده اند؛ 
اما یک تحلیلگر ارشد حوزه سیاست خارجی 
هم با اشــاره به تالش روس ها برای بازیابی 
نقش ازدست رفته گذشته شان معتقد است 
پوتین با مطرح کردن ایده جدید خود برای 
کاهش تنش میان تهران و واشنگتن چند 
هدف را دنبال می کند. دکتر محمود شوری 
دراین باره می گوید: به نظر می رسد نخستین 
هدف روس ها از ایــن اقدام حفظ هرچند 
ظاهری برجام است. به باور وی اگر آمریکا 
در تحریم تسلیحاتی جمهوری اسالمی ایران 
موفق می شد و یا اینکه در اجرای مکانیسم 
ماشــه و برگرداندن تحریم های ضد ایرانی 
موفق شــود، عمالً برجام نابودشــده و این 
چیزی نیست که روس ها به دنبال آن باشند. 
مدیر سابق گروه روسیه و آسیای مرکزی در 
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام معتقد است در شرایطی که 
برخــی بازیگران منطقه ای و بســیاری در 
درون دولت ترامپ تالش دارند در ماه های 
واپســین حکمرانی او حتی همین بخش 
ناچیز باقیمانده از برجام را نابود کنند، ولی 
روس ها تالش دارند شــرایطی ایجاد نشود 
که امکان بازگشــت به این توافق را به صفر 
برساند. به عبارت دیگر پوتین با ارائه این طرح 
می خواهد اجازه ندهد تنش ها بین تهران و 
واشنگتن به نقطه غیرقابل بازگشت رسیده و 

اوضاع قابل تغییر و اصالح نباشد.

هماهنگی روس ها و آلمانی ها»
محمود شــوری اما هدف دوم روسیه از ارائه 
طــرح را تأثیرگــذاری بیشــتر در تحوالت 
منطقه دانسته و تصریح کرد: روسیه به عنوان 
قدرتی جهانی عضو شورای امنیت از تحوالت 
خاورمیانه بیشــترین تأثیــر را می پذیرد. به 
همین دلیل به نظر می رسد روس ها در این 
مقطع تصمیم دارند با بر عهده گرفتن نقش 
فعاالنه تر در تحوالت خاورمیانه، خود روندها را 
تعیین کنند نه اینکه روندها به سیاست آن ها 
تحمیل شــده و جهت بدهد. اما نکته جالب 
آنجاست که طرح پوتین برای کاهش تنش 
میان تهران و واشنگتن پس ازآن ارائه شد که 
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان چندی پیش 
در سفر به مســکو با مقامات کرملین درباره 
پرونده هسته ای ایران گفت وگو داشت. شوری 
این تحوالت را هم راستا با هم دانسته و عنوان 
می کند: هم روسیه و هم آلمان از اینکه برجام 
از بین برود، متضرر می شوند و معتقد هستند 
این توافق که حاصل اجماع بین المللی است 
باید حفظ شود. پس این نقطه نظر مشترک 
میان مســکو و برلین وجــود دارد. آن ها در 
نهایت به دنبال آن هســتند ازیک طرف جلو 
فروپاشــی نهایی برجام را بگیرند و از طرف 
دیگر با ارائه راهکارهای جدید ترامپ را راضی 
نگه داشته و بخشی از فشارهای آمریکا علیه 
ایــران را بکاهند؛ اما در شــرایطی که البی 
سعودی - صهیونیســتی و برخی گروه های 
افراطــی در درون دولت آمریکا در راســتای 
تداوم فشار بر ایران هم قسم شده اند، در میان 
سردرگمی ترامپ، رویکرد روسیه با متحدان 
اروپایی شان به عنوان راهی میانه می تواند مؤثر 
بوده و چاره ساز باشد؛ البته باید کمی صبر کرد 
و دید آینده تحوالت به کجا ختم خواهد شد.

ترامپ درخواست پوتین را رد کرد»
با این حال میخائیل اولیانوف نماینده روسیه 
در سازمان های بین المللی در وین از مخالفت 
رسمی ترامپ با پیشنهاد پوتین خبر داد. وی 
با مقصر دانستن ترامپ گفت که او به دنبال 
راه حل نیســت  بلکه سیاستش مبتنی بر 

یکجانبه گرایی و فشار حداکثری است.

ترامپ طرح رئیس جمهور روسیه برای برگزاری نشست آنالین شورای امنیت درباره ایران را رد کرد

میدان داری خرس ها در روزگارضعف عقاب ها

دو وزیر بهداشت و علوم در تلویزیون اعالم می کنند کنکور باید به تعویق بیفتد چون س
رعایت پروتکل ها با این شــرایط عملی نیست و جان جوانانمان برایمان خیلی مهم تر 
است. اما دو روز بعد اعالم می شود آزمون در تاریخ مقرر برگزار می شود. این یعنی مافیا و 
صنعت کنکور تا داخل آموزش و پرورش که هیچ تا هیئت دولت هم تأثیر گذار هستند. 
خیلی روشن است چون می خواهند برای کنکور سال بعد شروع به کار کنند! این ها به 
خانواده ها قول قبولی تضمینی داده اند. آقایان نمایندگان مجلس بساط این کاسبان و 
مافیا را جمع کنید. به کی باید بگوییم؟ تا کی باید بگوییم؟ تعلیم و تربیت را هم اشرافی 

کردند! 09150008972
تنها متخلف در زمینه گسترش بی حجابی در جامعه دولت است. وزارتخانه های علوم، س

بهداشــت و آموزش و پرورش بیشترین کارمند دولتی زن بدحجاب را دارند و تا دولت 
تعزیراتش را درباره این قانون شــکنی فعال نکند، امیدی به بازگشت حیا و حجاب به 

جامعه اسالمی نیست. 09360006158
خداوند در آیه 122 سوره هود به معصیت کاران و زشت کرداران می فرماید: شما در س

جزای اعمال خویش منتظر باشید، ما نیز منتظریم. و در آیه 51 سوره ابراهیم می فرماید: 
و خداوند در یک لحظه به حساب خلق خواهد رسید. 09350003571

بستنی هزارو500تومانی شده 5هزار تومان. 09300002842س
اصوالً افراط و تفریط در هر کاری، حتی در کار خیر و با نیت خیر، )حسن فعلی حسن س

فاعلی و قصد انجام کار خیر( نتایج معکوس دارد و فرمایشات ائمه معصومین)ع( مؤید 
صحت همین امراست. 09150008863

از کی حداقل ســازی را همسان سازی نام نهادند، همسان یعنی یک کارشناس که س
اکنون بازنشست شده و7 میلیون حقوق دارد، کارشناس همردیفش که چند سال پیش 
با 3 میلیون بازنشست شده، اکنون 5میلیون و 600 هزار تومان دریافت کند نه 4 میلیون. 

09150009278
وزارت بهداشت و اداره استاندارد هیچ نظارتی بر تولید و توزیع ماسک ندارند دو نوبت س

از داروخانه ماسک جعبه ای خریدم قسمت دوخت باال باز و بغل ماسک هم باز می شود. 
چرا نظارت نمی شود که ماسک بی کیفیت آن هم در داروخانه ها توزیع نشود، جالب اینکه 
دانه ای 2هزار و 200 تومان هم فروختند! حال که ماسک را گران می دهند، حداقل سالم 

تحویل مردم بدهند و با جان مردم بازی نکنند.  09150001533

هشدار ستاد کل نیروهای مسلح 

 تهدیدهای سایبری از سوی هر دولتی ©
با قدرت پاسخ داده می شود

سیاست: ســتاد کل نیروهــای مسلح با 
صدور بیانیه ای در قبال حقوق بین الملل 
فضای سایبری، تأکید کرد: نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران تهدیدهای سایبری 
از ســوی هر دولت، گروه یا فردی را در هر 

سطحی با قدرت پاسخ خواهد داد.
در مقدمه این بیانیه آمده اســت: »ستاد 
کل نیروهای مســلح جمهوری اســالمی ایران در گفتمــان امنیت ملی برای 
بازدارندگی و دفاع ســایبری در مواجهــه و مقابله با تهدیدهای متنوع و متکثر 
فضای ســایبری مأموریت دارد. تمامی سازمان ها و نهادهای ذی ربط در کشور 
بــا توجه به واگــذاری مأموریت دفاعی به نیروهای مســلح و وفق فرمان رهبر 
معظم انقالب و فرماندهی معزز کل قوا مدظله العالی، باید با ستاد کل نیروهای 
مســلح هماهنگی و هم افزایی داشــته باشــند و از آنجا که فضای سایبری به 
اذعــان متخصصان امر قلمرو جدیدی در حوزه دفاعی و امنیتی اســت، ســند 
پیش رو به عنوان بیانیه ســتاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در 
قبال حقوق بین الملل فضای ســایبری، مفاهیم، سیاست های کالن و چارچوب 
اقدام های نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدهای متنوع و متکثر فضای سایبری 

را تبیین می کند«.
این بیانیه چهار ماده اصلی دارد و در نهایت اهداف بیانیه را جمع بندی کرده است.

ماده1: کلیات، ماده2: سیاست های حاکمیتی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، 
ماده3: مداخله در امور داخلی از منظر نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، ماده4: 

توسل به زور و حمله سایبری از منظر نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

توسل به زور و حمله سایبری از منظر نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران»
این بیانیه با اشاره به توسل به زور و حمله سایبری از منظر نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران توضیح می دهد: در باور نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران تردیدی 
نیســت که آن دسته از عملیات سایبری که منتج به ایراد خسارات مادی به اموال 
یا صدمه به افراد در گستره و شدت الزم می شود یا به طور منطقی احتمال زیادی 
دارد که چنین آثاری را به بار آورد، توســل به زور محسوب می شود. اگر این نوع از 
عملیات زیرســاخت های حیاتی ملی، شامل زیرساخت های دفاعی را متأثر سازند، 
طبیعتاً ناقض قاعده توسل به زور تلقی خواهند شد، اعم از اینکه در مالکیت حکومت 
یا بخش خصوصی باشــند. به باور نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران  چنانچه 
شــدت عملیات سایبری به زیرساخت های حیاتی کشور به آستانه حمله مسلحانه 
متعارف ارتقا یابد، حق دفاع مشــروع برای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 

محفوظ است. 

به حمالت سایبری در هر سطحی با قدرت و پشیمان کننده پاسخ می دهیم»
ستاد کل نیروهای مسلح در جمع بندی بیانیه خود تأکید می   کند: نیروهای مسلح 
جمهوری اســالمی ایران به سان دکترین قابل اعمال خود در فضای فیزیکی، در 
فضای سایبری نیز آغازگر هیچ منازعه ای نیستند و خط مشی تبیین شده در این 
ســند را به عنوان چارچوب اقدام خود در مواجهــه و مقابله با تهدیدهای متنوع 
و متکثر فضای ســایبری قلمداد می کنند. بدیهی است نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران در صورت نقض هر یک از خط مشی ها و سیاست های تبیین شده، 
از سوی دولت، گروه یا فردی که تحت حمایت، هدایت یا کنترل دولتی باشد، این 
حق را برای خود قائل هســتند که تهدیدها را در هر سطحی با قدرت و پشیمان 

کننده پاسخ دهند.

تعطیالت تابستانی مجلس لغو شد©
سیاست: ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اســالمی از لغو تعطیالت 
تابســتانی مجلس شورای اسالمی خبر داد. محمدحسین فرهنگی در گفت وگو 
با ایسنا، اظهار کرد: نمایندگان مجلس شورای اسالمی دو هفته اول شهریورماه 
)دهه محرم( برای سرکشــی بــه حوزه های انتخابیه خــود خواهند رفت و در 
این تاریخ مجلس شــورای اسالمی جلســه علنی ندارد. پس از مهلت سرکشی 
به حوزه های انتخابیه مجلس شــورای اســالمی دوباره جلســات خود را از سر 
خواهد گرفت و چهار هفته کاری خواهد داشــت. نمایندگان مجلس یازدهم از 
ابتدای فعالیت خود سه هفته جلسات علنی داشته و پس از آن یک هفته برای 

سرکشی به حوزه انتخابیه خود رفته اند.

توصیه دولت به سرمایه گذاران در بورس©
سیاســت: محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور نوشــت: » فراز و فرودهای 
مقطعی  بازار سرمایه بخشی از ماهیت این بازار است. توصیه دولت به فعاالن  بورس و 
مردم عزیزی که در آن سرمایه گذاری کرده اند، این است که هیجانی تصمیم نگیرند. 

سیاست مبنایی دولت حمایت از بازار سرمایه و تقویت آن است«.

طرح سؤال از رئیس جمهور به کجا رسید؟©
سیاست: محمد حسین فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با تسنیم،  با اشاره به آخرین وضعیت بررسی سؤال از رئیس جمهور 
در قوه مقننه، گفت:تاکنون دو جلســه در این زمینه در هیئت رئیسه پارلمان با 
طراحان ســؤال برگزار شده است و پس از استماع نظرات، به جمع بندی ونتیجه 
نرســیده ایم. وی با بیان اینکه بررســی و جمع بندی در این باره به جلسه بعدی 
هیئت رئیسه موکول شده است، ادامه داد: با توجه به اینکه از اول شهریور تا 14 
شهریور نمایندگان به حوزه های انتخابیه خود می روند، بررسی این موضوع به بعد 
از بازگشــت نمایندگان از حوزه های انتخابیه خود موکول شده است. سخنگوی 
هیئت رئیســه مجلس افزود: در صورتی که در جلسه بعدی، طراحان سؤال قانع 
نشوند، طرح سؤال از رئیس جمهور در جلسه علنی اعالم وصول شده و از سوی 

رئیس مجلس به کمیسیون مربوط ارجاع می شود.

 درس های تحریم ©
برای محور مقاومت

با کلید خوردن جنــگ اقتصادی علیه جبهه 
مقاومت، چــه در قالب تحریم های ایران و چه 
تحریم های ســزار در سوریه و لبنان، آمریکا با 
تکیه بر ابزار مالی و بانکی سعی کرد منابع مالی 
کشورها یا گروه ها و جریان های مخالف خود را 
هدف قرار بدهد. این جنگ به پشــتوانه نظام 
مالی انجام شــد که پشتوانه اصلی اش حساب 

کارگزاری دالر و بازارهای سرمایه آمریکاست.
یعنی هیچ بانکی در دنیا حق ندارد برای ایران یا 
سایر جبهه مقاومت تراکنش مالی انجام دهد و 
تخلف از آن با تهدید آمریکا مبنی بر محرومیت  
از نظام مالی پرداخت دالر روبه رو می شد و این 

هزینه باالیی برای بانک ها ایجاد کرد.
با روی کار آمدن ترامپ استفاده از این ابزار به 
طور هیجانی افزایش پیدا کرد و بخش زیادی از 
کسانی  را که آمریکا به نوعی آن ها را تروریست 
می خوانــد، هدف قــرار داد. ازآنجایی که هدف 
اصلی تحریم، جریان مقاومــت بود، به لحاظ 
اقتصادی اثــر بســیاری روی جبهه مقاومت 
گذاشت. آمریکایی ها حزب اهلل لبنان را به عنوان 
گروه تروریســتی می شــناختند و بخش های 
اقتصادی سپاه پاسداران را با برچسب تروریست 
در لیســت تحریم قراردادند و حتی در اقدامی 
عجیب بانک مرکزی ایران را هم تحریم کردند، 
چون می خواستند ارتباطات مالی این گروه ها 
و کشــورها را با بانک های دنیا محدود کنند و 
به اصطالح زمین بزنند. اختالف افکنی و ایجاد 
مشکل بین گروه ها و جریان های مقاومت یکی 
دیگر از اهداف تحریم است، مثالً وقتی حزب اهلل 
لبنان هدف قرار گرفــت، بانک مرکزی لبنان 
به طور اجبــاری به بانک های لبنانی بخش نامه 
کرد کــه با حزب اهلل  همــکاری نکنند، چون 
می ترسیدند خود بانک های لبنانی تحریم شده و 

از نظام مالی دنیا محروم شوند.
مشــابه این اتفاق در خود ایران هم رقم خورده 
بود، پیش از اینکه آمریکا از برجام خارج شود، 
بانک هایی که از تحریم  خارج شده بودند برای 
اینکه بتوانند بــا نظام بانکی کار کنند، مجبور 
بودند بانک های تحریمی داخلی را تحریم کنند.

در واقع این جنگ اقتصادی علیه جبهه مقاومت 
به دنبال ایجاد یک جنگ داخلی بود که به یک 
جنگ رســانه ای و روانی هم تعمیم پیدا کند. 
نمونه  این اقدام را در مــورد پول های ایران در 
عراق مشاهده کردید؛ آمریکا بانک های عراقی را 
برای تبادالت مالی با ایران تحت فشار قرار داد و 
آن ها برای تسویه مالی ایران دچار مشکل بودند؛ 
بنابراین ایران مجبور شد با قراردادی شبیه نفت 
برابر غذا و برق در برابر غذا، پول های حاصل از 
تجارت خود با عراق را پس بگیرد. همین مسئله 
می تواند با یک جنگ روانی، بین مردم و جوامع 

جبهه مقاومت، شکاف ایجاد کند.
آمریــکا می خواهــد جریــان مقاومــت در 
سیاست های خود تجدیدنظر کند؛ یعنی با این 
فشــار اقتصادی، روانی و اختالف های داخلی، 
جریان مقاومت را در سیاست هایش دچار تردید 
کند. مهم ترین مسئله مورد توجه ایران و همه 
جریان مقاومت باید این باشد که ما هماهنگ 
با سیاســت های تحریمی آمریکا عمل نکنیم؛ 
یعنی هر اتفاقی که در بســتر سیاســت های 
تحریمی آمریکا یــا افزایش اطالعات آمریکا از 
تبادالت بین کشــورهای مقاومت  رقم بخورد 
یا سبب وابستگی بیشتر ما به ارزهای جهانی و 
دالر شود، کارایی جنگ اقتصادی آمریکا را هم 
 FATF بیشتر می کند. مثالً اگر لوایح  موردنظر
را تصویب کنیم یا به خواســته های آمریکا در 
جابه جایــی پول های ایران در قالب کانال مالی 
اینستکس عمل کنیم، آمریکا هم هرلحظه فشار 
بیشتری به گلوگاه اقتصادی جریان مقاومت و 
ایران وارد می کند. آمریکا به طور موازی با جنگ 
روانی نارضایتی عمومی ایجاد می کند و انتهای 
آن آشوب داخلی است؛ موضوعی که در نهایت 
به یک ضربه نظامی مثل شــهادت حاج قاسم 

سلیمانی منتهی شد. 
اگر ایــن درس و تجربه در جریــان مقاومت 
ایجاد نشود  که مقاومت سیاسی را به مقاومت 
اقتصادی و فرهنگی تبدیل نکنیم، مشــکالت 
تحریم همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. در واقع 
باید برای جبهه مقاومت، پیوســت  فرهنگی 
و اقتصــادی ایجاد کنیــم، در غیر این صورت 
حرف های سیاسی مان را می زنیم، ولی آمریکا 
ما را از درون دچار مشکل می کند و در نتیجه 
عده ای تعدیل مواضع اصولی سیاسی  را دنبال 
می کنند. بنابراین قانون تحریمی مثل ســزار 
هم مانند دیگر قوانین  تحریمی به دنبال قطع 
جریان حمایت جبهه مقاومت از یکدیگر است؛ 
مثالً اگر یک گروه ایرانی از یک گروه ســوری 
حمایت کند، هم گروه سوری و هم  گروه ایرانی 
دچار تحریم می شوند و از تبادالت مالی دالری 
در بانک ها محروم می شوند. در واقع می خواهد 
اوالً ضربــه اقتصــادی به یکی از کشــورهای 
مقاومت را به سایرین تسری بدهد و ثانیاً بین 
آن ها اختالف بیندازد. اگر روابط مالی و اقتصادی 
ما بر بستری غیر از روابط آمریکایی باشد، این 
مشــکل حل خواهد  شد. جبهه مقاومت باید 
برای روابط سیاســی خود بســتر  اقتصادی و 
فرهنگی ایجاد کند و آن را گسترش دهد؛ یعنی 
اگر با کشــوری از لحاظ سیاسی یک جبهه را 
تشکیل دادیم، قطعاً باید این روابط یک پیوست 
اقتصادی و فرهنگی داشته باشد تا دائماً تحت 

تأثیر فشارهای آمریکایی قرار نگیرد.
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سیاست: واکنش مقامــات کشورمان به حماقت مقامات اماراتی 
در اعالم عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی که تبعات منفی 
بسیاری برای منطقه به دنبال خواهد داشت، همچنان ادامه دارد. 
پس از حســن روحانی که روز شنبه ابوظبی را از وارد کردن پای 
صهیونیست ها به منطقه بر حذر داشت، یکشنبه نیز سرلشکر حسن 
باقری رئیس ســــتاد کل نیروهای مسلح کشــورمان به مقامات 
امارات متحده عربی هشدار داد که زین پس تهران هر ناآرامی در 

منطقه را از چشم آن ها خواهد دید. 

امارات منتظر واکنش ها به خیانتش باشد»
این اما پایان ماجرا نبود؛ چراکه روز گذشــته نیز آیت اهلل رئیسی، 
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد اقدام اخیر ابوظبی، خیانت به اسالم 
و امت اســالمی بود و این کشور باید منتظر واکنش ها به خیانتی 
که در حق فلســطین کرد، باشد. نایب رئیس اول مجلس شورای 
اسالمی هم در تماس تلفنی با نماینده جنبش حماس فلسطین 
در تهران اقدام امارات متحده عربی در عادی ســازی روابط با رژیم 
صهیونیســتی را محکوم کرد و گفت: مدت زیادی بود که بعضی 
از رژیم های مرتجع عرب منطقه با رژیم صهیونیستی روابط پنهان 
داشتند تا اینکه سرانجام تحت فشار آمریکایی ها این ارتباط خود را 
علنی کردند و تالش می کنند قبح ارتباط با رژیم اشغالگر قدس و 
اشغالگری را بشکنند. سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در این باره 
تصریح کرد: کشــورهای عربی باید از هویت عربی و اسالمی خود 
دفاع کرده و نباید مزدورانه با موضوع فلسطین برخورد کنند، ولی 
متأســفانه این کشورهای مرتجع با اقدام هایی که انجام می دهند، 
می خواهند قبح هر دو را بشــکنند و فدای ارتباط با رژیم اشغالگر 

قدس و ترامپ کنند. 
این در حالی است که شامگاه یکشنبه نیز حسین امیرعبداللهیان 
دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در دیدار 

با ناصر ابوشریف رئیس دفتر جنبش جهاد اسالمی و خالد قدومی، 
رئیــس دفتر جنبش حمــاس در تهران که به صــورت جداگانه 
انجام گرفت، تأکیــد کرد امارات از ســازش و خوش خدمتی به 

صهیونیست ها آسیب بدی خواهد دید. 

قرقاش: توافق با اسرائیل، ایران را هدف قرار نمی دهد»
موضع گیری محکم مقامات کشورمان در پی عادی سازی روابط 
اماراتی ها با دشــمن صهیونیســتی البته به مذاق ابوظبی خوش 
نیفتاده و واکنش مقامات این شیخ نشین عربی را به دنبال داشت. 
در همین راستا انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات که 
به بیان اظهارات ضد ایرانی شهره است، اعالم کرد توافق ابوظبی با 
رژیم صهیونیســتی یک تصمیم حاکمیتی است و تهران را هدف 
قرار نمی دهد. وی مدعی شد: ما دخالت در تصمیمات خود را نمی 
پذیریم و با زبان تهدید مخالف هستیم چه از روی نگرانی یا قلدری 
و زور باشد.  این در حالی است که پیش از این وزارت خارجه امارات 
در همسویی با محور عبری و عربی، کاردار جمهوری اسالمی ایران 
در ابوظبــی را احضار کرده بود. وزارت امور خارجه امارات با صدور 
بیانیه ای خنده دار در این ارتباط ادعا کرد: اظهارات رئیس جمهور 

ایران تحریک آمیز اســت و پیامدهای خطرناکی بر امنیت و ثبات 
منطقه دارد. 

واکنش شورای همکاری خلیج فارس»
واکنش جالب تر در برابر ابراز نگرانی مقامات کشــورمان از اتحاد 
اماراتی - صهیونیستی را شــورای همکاری خلیج فارس داشت؛ 
نهادی که البتــه پس از بروز اختالف های گســترده میان محور 
ســعودی با قطر دیگر جز اســمی از آن چیزی نمانده. دبیر کل 
شــورای همکاری خلیج فارس شامگاه یکشنبه با انتشار بیانیه ای 
مواضع حسن روحانی، رئیس جمهور و دیگر مقامات ایرانی درباره 
توافق امارات و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و مدعی شد این 
اظهارات سبب تشدید بی ثباتی و ناامنی در خلیج فارس می شود 
و با روح منشور سازمان ملل، قوانین بین المللی و مسیر دیپلماسی 
در مغایرت است.   »نایف فالح الجرف« در ادامه بیانیه خود از ایران 
خواست براساس اصل حسن همجواری و همسایگی رفتار کند و از 
زبان تهدید که سبب افزایش بی ثباتی و ناامنی در منطقه می شود 

خودداری کند. 
مشخص نیست بیانیه دبیرکل شورا مواضع دبیرخانه این سازمان 
است یا مواضع اعضای شورای همکاری خلیج فارس. هفته گذشته 
دبیرخانه شورای همکاری که کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، 
امارات و عربستان ســعودی عضو آن هستند در بیانیه ای مدعی 
دخالت مســتمر ایران در امور کشورهای همسایه شد و اعالم کرد 
به همین دلیل خواستار تمدید تحریم های  تسلیحاتی ایران است.  
اما »مطلق بن ماجد القحطانی« نماینده ویژه وزیر خارجه قطر برای 
مبارزه با تروریســم در واکنش به این نامه گفته بود، مواضع توافق 
شده شورای همکاری خلیج  ]فارس[، همواره منطبق بر مصوبات 
نشســت های وزرای خارجه کشــورهای عضو این شورا است نه 

بیانیه های دبیرکل که صرفاً بیانگر دیدگاه دبیرخانه این شوراست.
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امارات به هشدار ایران درباره تبعات عادی سازی روابط با صهیونیست ها پاسخ داد

یکی به نعل یکی به میخ خیانتکار

 سیاســت   ظریف وزیر امور خارجه ایران با 
اشــاره به اظهارات جان بولتون مشــاور سابق 
امنیت ملی آمریکا عنوان کرد توســل ایاالت 
متحده به مکانیســم حل اختالف مندرج در 
قطعنامه 2231 از اساس بدون مبناست. ظریف 
نوشت: »امروز بولتون نکته ای را تکرار کرد که 
در 1۸ اردیبهشت ۹7 نیز وقتی مشاور امنیت 
ملی در دولت ترامپ بود، بیان کرده بود. حداقل 
بولتون ثبات رأی داشــته است؛ خصیصه ای 
که به ویژه در دولت آمریکا غایب است. توسل 
ایاالت متحده به مکانیسم حل اختالف مندرج 

در ]قطعنامه[ 2231 از اساس بدون مبناست«.
»جان بولتون« مشاور امنیت ملی سابق آمریکا 
در مقاله ای در روزنامه آمریکایی »وال استریت 
ژورنال« به دولت آمریکا درباره به خطر انداختن 
حق وتو برای بازگرداندن تحریم های تسلیحاتی 
ایران هشــدار داد. وی در این مقاله نوشــت 

ســازوکار بازگشــت تحریم های ایران ارزش 
خطر نداشته و می تواند حق وتو شورای امنیت 
سازمان ملل را که در راستای منافع آمریکا در 
سازمان ملل است، تضعیف کند. بولتون در این 
مقاله مدعی شد توافق شماره 2 با ایران ممکن 
اســت در دولت بایدن یا حتــی در دوره دوم 
ترامپ  حاصل شود و ترامپ قاطعانه پیش بینی 
کرده که در چهار هفته می تواند به یک توافق 

با ایران برسد.

سیاست خارجی

مکانیسم ماشه ارزش به خطر انداختن حق وتو را ندارد
اعتراف بولتون و کنایه ظریف به رفتار آمریکا

 سیاست   سومین نشست مشترک مجلــس 
و شــورای نگهبان در راستای هم افزایی هر چه 
بیشــتر و افزایش تعامل و همکاری این دو نهاد 
قوه مقننه دیروز برگزار شــد. در این جلسه که 
اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس و دبیر و 
شماری از اعضای شورای نگهبان حضور داشتند، 
ابتدا آیت اهلل احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به 
ایراد سخن پرداخت و سپس رؤسای کمیسیون ها 
مباحث خــود را مطرح کردند.  دبیر شــورای 
نگهبان با تأکید بر اینکه مردم به شما نمایندگان 
محترم اطمینان کرده اند پس قدر این حســن 
اعتماد آن ها را بدانید، خاطرنشــان کرد: امروز 
در ابتدای دوره نمایندگی هستید و برای چهار 
سال در پیش رو برنامه ریزی کنید و خود مراقبتی 
دائمی داشــته باشید تا ان شاء اهلل از انحرافات و 
لغزش های احتمالی مصون بمانید. آیت اهلل جنتی 
افزود: شورای نگهبان از رد صالحیت هیچ یک از 

نمایندگان خرسند نمی شود، اما چه کنیم که به 
دلیل بی توجهی و بی دقتی، فسادها و انحرافات 
گوناگون سراغ برخی نمایندگان می آید، از این رو 
همه باید مراقب انحرافات باشیم و از سرگذشت 
گذشــتگان خود درس بگیریم. وی متذکر شد: 
بعضی افراد در ایام انتخابات در کنارتان بوده اند؛ 
خدای نکرده خواسته های غیرقانونی و نامشروع 
آن هــا را انجــام ندهید و کاری هــم به عزل و 

نصب های اجرایی نداشته باشید.

سیاست داخلی

دائماً خود مراقبتی کنید
آیت اهلل جنتی خطاب به نمایندگان مجلس:



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

 ضرورت تربیت نیروی انسانی توانمند و خبره توسط معاونت منابع انسانی  آستان: رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در نشست مسئوالن سرمایه انسانی این آستان که با حضور 
مدیران و معاون سرمایه انسانی آستان قدس رضوی برگزار شد، گفت: مسئوالن سرمایه انسانی باید تمام همت خود را برای تربیت نیروهای انسانی خبره و توانمند به کار گیرند.حجت االسالم والمسلمین مهدوی مهر 

خطاب به مسئوالن سرمایه انسانی آستان قدس رضوی گفت: تمام همت خود را برای تربیت نیروهای انسانی خبره و توانمند به کار بگیرید تا این اشخاص در سطح جامعه موجب زینت و افتخار معصومین)ع( شوند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 رونمایی از نسخ دست نویس عالمه مجلسی©

 در سه شنبه فرهنگی آستان قدس رضوی 
قدس/ مروج کاشانی: همزمان با روز 
بزرگداشت عالمه محمدباقر مجلسی، 
شــصت و یکمین برنامه سه شنبه های 
فرهنگی آستان قدس رضوی با رونمایی 
و معرفی »دســتخط عالمه محمدباقر 
مجلسی، موجود در گنجینه رضوی« به 
صورت غیر حضوری در فضای مجازی 
برگزار می شود. شصت و یکمین برنامه 

»سه شــنبه های فرهنگی آستان قدس رضوی«؛ شــامل رونمایی آثار فرهنگی و 
نفایس گنجینه رضوی، امروز سه شنبه 28 مردادماه، به دلیل عدم امکان برگزاری 
مراسم به صورت حضوری در درگاه اینترنتی موزه آستان قدس رضوی با آدرس 
museum.razavi.ir و همچنین پورتال کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی به 

آدرس digital.aqr.ir در فضای مجازی رونمایی و منتشر می گردد.
عالمه محمدباقر مجلسی یکی از محدثان و فقهای مشهور شیعه در قرن یازدهم 
هجری قمــری بود که از جامعیت خاصی برخوردار اســت. او در علوم مختلف 
اسالمی از جمله: حدیث، فقه، اصول، رجال، تاریخ و درایه سرآمد عصر خود بوده 
اســت. در گنجینه رضوی 1918 نسخه خطی از آثار عالمه محمدباقر مجلسی 
موجود است که برخی از این نسخه ها به دستخط وی است که در شصت و یکمین 
برنامه سه شنبه های علمی و فرهنگی تعدادی از آن ها معرفی و رونمایی می شود.  
ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در مخازن خود 
65 هزار کتاب چاپ سنگی، 13 میلیون و 500 هزار برگ سند تاریخی، هزاران 
اثر موزه ای، 2 میلیون نشــریات ادواری و 106 هزار نســخه خطی را به صورتی 

استاندارد نگهداری می کند.  
نسخه خطی »مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول« از تألیفات بسیار نفیس عالمه 
مجلسی، نسخه خطی جلد نهم »بحاراالنوار« در شرح احوال حضرت امیرالمؤمنین 
علی)ع( نسخه خطی »اقبال االعمال« دارای دستخط عالمه مجلسی و نسخه خطی 

»کافی« که دست خط عالمه مجلسی در آن وجود دارد، از جمله این آثار است.

نمایش آثار قرآنی اهدایی رهبر انقالب در موزه رضوی©
آستان: آثار ارزشمند اهدایی هنرمندان 
داخلی و خارجی به رهبر معظم انقالب 
شــامل تابلوهای خوشنویسی، معرق و 
قلــم  زنی با محوریت آیات قرآن و ائمه 
اطهار)ع(، در موزه قرآن و نفایس آستان 
قدس رضوی در معرض نمایش عموم 
قرار گرفت.معاون موزه  ها و ترویج میراث 

فرهنگی سازمان کتابخانه  ها، موزه  ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، این آثار 
را از جمله نفایسی عنوان کرد که به دست هنرمندان، شخصیت ها و ارادتمندان به 
رهبر معظم انقالب اهدا و ایشان نیز در چندین دوره به موزه آستان قدس رضوی 
اهدا کرده  اند.مهدی قیصری  نیک، تابلو قلم زنی »و ان یکاد« اهدایی دکتر مرضیه 
وحید دســتجردی در ســال 89 به حضرت آیت اهلل خامنه ای را یکی از این آثار 

معرفی کرد که در ابعاد 81 در 51 سانتی  متر خلق شده است.
وی گفت: همچنین تابلو خوشنویسی و تذهیب سوره حمد در ابعاد 70 در 92 
سانتی  متر به خط استاد هنر خوشنویســی، غالمحسین امیرخانی، با تذهیب 
محمد طریقتی اهدایی ســال 76، تابلو خطاطی سورۀ »یس« بر روی پوست در 
ابعاد 60 در 47 سانتی متر اهدایی حکیم الهی از انجمن مسلمانان جاکارتا در سال 
87 و تابلــو خطاطی آیات قرآن بر روی چرم در ابعاد 138 در 108 ســانتی متر 
اهدایی مؤسسه شهید المحراب للتبلیغ االسالمی عراق در سال 89 از دیگر آثار 

ارزشمند این مجموعۀ هنری است.
قیصری  نیک ادامه داد: تابلو خوشنویسی »بسم اهلل النور« و »فاتحه الکتاب« به شیوه 
سیاه  مشق در ابعاد 36 در 87 سانتی متر اثر نصراهلل افجه ای در سال 76 یکی دیگر 
از این نفایس است که به صورت یک هشت ضلعی به شیوه هنرمندانه به سبک 

سیاه مشق کتابت شده است.

رضوی  قدس  آستان  تولیت  آستان   
پایمردی  و  استقامت  فرهنگ  گفت: 
از  کشور  عبور  راهگشای  آزادگان، 
هر  لذا  بود،  خواهد  سخت  گذرگاه های 
باشد  قدس  آستان  امکانات  در  آنچه 
وظیفه خود می دانیم در مسیر گسترش 

فرهنگ آزادگان در جامعه به کار بریم.
مروی  احمد  حجت االسالم والمســلمین 
در دیــدار تعدادی از آزادگان ســرافراز 
کشــور که در تاالر شهید سلیمانی حرم 
مطهــر رضوی انجام شــد، بــا تأکید بر 
اینکه بزرگداشت ســالروز ورود آزادگان 
به کشور گرامیداشــت مقاومت، ایثار و 
پایمردی اســت، ابراز کرد: بزرگداشــت 
بــه  ســرافراز  آزادگان  ورود  ســالروز 
میهن اســالمی تنها زنده نگاه داشــتن 
یــک واقعه تاریخی نیســت، همان گونه 
که بزرگداشــت ایــام اللّهــی مثل عید 
غدیر، عید قربان، عرفه و عاشــورا صرفاً 
گرامیداشــت یک واقعه تاریخی نیست، 
بلکه مســئله ای انسانی، بشری و تمدنی 
اســت، لذا خاطــرات و فرهنگ آزادگان 
بایــد حفظ، نگهــداری، تجلیل و تکریم 
شــود و روزبه روز کّماً و کیفاً در جامعه 

گسترش یابد.
بازگشت  بزرگداشت ســالروز  افزود:  وی 
پیروزمندانه آزادگان به میهن اســالمی، 
به معنای زنده نگه داشتن روحیه جهاد، 

مبارزه، مقاومت و عزت اسالمی است.
تولیت آســتان قــدس رضوی با اشــاره 
بــه ســختی ها و رنج هایی کــه آزادگان 
در دوران اســارت در رژیم شاهنشــاهی 
و دوران دفــاع مقــدس بــرای صیانت از 
اسالم متحمل شدند، عنوان کرد: سالروز 
بازگشــت ســرافرازانه آزادگان به میهن 
اسالمی فرصتی برای مرور رشادت ها، ایثار 
و صبر غیورمردانی اســت که چه در طول 
سال های سخت پیش از پیروزی انقالب در 
زندان های طاغوت و چه در زندان های رژیم 
بعث عــراق در دوران دفاع مقدس، رنج و 
مشقت اسارت را افتخارآمیز، عزتمندانه و 
سرافرازانه برای حفظ اسالم تحمل کردند.

آزادگان الگویی برای جامعه باشند»
وی با اشــاره به فرازهایی از زیارت جامعه 
کبیره گفت: در این زیارت ائمه معصومین 
به عنــوان َعلَم هایی که همچــون چراغ 
هدایــت، راه صحیــح را به مردم نشــان 
 می دهند، نام برده شــده اند، آزادگان نیز 

می توانند الگویی برای جامعه باشند.
حجت االسالم والمسلمین مروی در ادامه به 
واکاوی شاخصه های تمدن نوین اسالمی 
پرداخت و ضمن اشــاره بــه رهنمودهای 
رهبر معظم انقــالب در این رابطه، اظهار 
کرد: هر کشــوری مؤلفه هایی برای تمدن 
خود دارد و ما به عنوان یک جامعه اسالمی 
شیعه مؤلفه هایی برای تمدن اسالمی قائل 

هستیم که یکی از آن ها »مقاومت« است.
وی با بیــان اینکه رشــادت ها و مقاومت 
آزادگان سرمایه  عظیم تمدنی ملت ایران 
است که باید حفظ شــود، عنوان کرد: ما 
تمدن اســالمی را می خواهیم که پیامبر 
اکرم)ص( مؤســس اصلی آن هســتند، 
تمدن پیغمبر)ص( بر اخالق، دیانت، تقوا، 
مقاومــت، جهاد، تالش، کوشــش، علم و 
دانش بنا شده بود و اگر می خواهیم تمدن 
نوین اسالمی را پایه ریزی کنیم، باید این 
ارزش ها را در جامعه تقویت و به نسل های 

جوان منتقل کنیم.
تولیت آســتان قدس رضوی با اشــاره به 
وقایع پس از رحلت پیامبر اکرم)ص(، ابراز 

کرد: متأسفانه بعد از ارتحال پیغمبر)ص( 
مسیر را عوض کردند، اگر اجازه می دادند 
آن تمدنی که پیغمبر)ص( به وجود آورده 
و در غدیــر اســتمرار آن را اعــالم کرده 
بود ادامه یابد؛ سرنوشــت بشــریت تغییر 
می کــرد و امروز دیگــر این گونه نبود که 
برخی کشورهای اســالمی برای اینکه در 
قدرت بمانند به هر کافر، فاسق و فاسدی 
ذلیالنه باج بدهند و برای اینکه چند روزی 
در قــدرت بمانند، ســرمایه هایی که باید 
صرف اســالم و مسلمین شود را به جیب 

آمریکایی ها و صهیونیست ها بریزند.
وی با گرامیداشــت یاد امام خمینی)ره(، 
مرحوم ابوترابی و شهید سلیمانی، ابراز کرد: 
امام خمینی)ره( اولین بار تعبیر »آزادگان« را 
به کار بردند، مفهومی بنیادین که ریشه در 
جهان بینی امام راحل دارد؛ زیرا آزادگان ما با 
اراده ای راسخ، مقاومت و ایمان قوی بعثیان 
را اسیر کردند، صدام با همه امکانات و قدرت 
خود اســیر آزادگان ما بود، همان گونه که 
اهل بیت امام حســین)ع( اســیر بنی امیه 
نشدند، بلکه آن ها را به اسارت خود درآوردند.

ایستادگي در راه خدا رمز پيروزی »
است

با بیان  حجت االسالم والمســلمین مروی 
اینکه مقاومت و ایستادگي در راه خدا رمز 
پیروزي و شکســت ظالمان و مستکبران 

در برابر مؤمنان حتمی اســت، به عاقبت 
صدام و ســرنگونی حکومــت بعث عراق 
اشاره و عنوان کرد: مقایسه کنید رژیم بعث 
عراق چه عاقبتی داشت و امروز جمهوری 
اســالمی در چه جایگاهی از عزت و اقتدار 
قرار دارد، صدام رهبری در عراق بود و در 
مقابل ایران رهبری به نام امام خمینی)ره( 
داشــت؛ هنگامی که امــام)ره( فوت کرد 
یک ملت عزادار شــد و تشییعی باشکوه، 
بی نظیر، تاریخی و میلیونی برگزار شد، اما 
در مقابل ببینید صدام در چه شــرایطی و 
چگونه به درک واصل شد؛ این عزت نتیجه 

مقاومت و حرکت در مسیر خداست.
وی افزود: در راه دین و اســالم و خدا گام 
برداشــتن سخت است و دشــواری هایی 
دارد، اما با مقاومت می توان از آن سربلند 
عبور کرد.تولیت آســتان قــدس رضوی 

را  آزادگان  بزرگداشــت 
پایه هــای تمدن  از  یکی 
نوین اســالمی دانست و 
عنوان کرد: آزادگان شمع 
و چراغ ملت هستند، لذا 
ما در آستان قدس رضوی 
به وجود و حضور آزادگان 
افتخار می کنیم و به میزان 
تــوان اقدام  برای حفظ و 
پاسداشــت راه آزادگان را 

وظیفه خود می دانیم.
کــرد:  خاطرنشــان  وی 
همان گونه که چاپ ادعیه 
برای زائران را وظیفه خود 
می دانیــم، چاپ خاطرات 
آزادگان را نیز وظیفه خود 
می دانیم؛ چراکه بیان این 

خاطرات و مقاومت ها ترجمه و مصداق عینی 
زیارت نامه هاست.حجت االسالم والمسلمین 
مــروی گفــت: فرهنــگ اســتقامت و 
پایمردی آزادگان، راهگشــای عبور کشور 
از گذرگاه هــای ســخت خواهد بــود، لذا 
هر آنچه در امکانات آســتان قدس باشد، 
وظیفه خود می دانیم در مســیر گسترش 
فرهنــگ آزادگان در جامعــه به کار بریم.

امام خمینی)ره( 
اولین بار تعبیر 

»آزادگان« را به 
کار بردند، مفهومی 

بنیادین که ریشه 
در جهان بینی 

امام راحل دارد؛ 
زیرا آزادگان ما 

با اراده ای راسخ، 
مقاومت و ایمان 

قوی بعثیان را اسیر 
کردند

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی:  

 برگزاری آیین »اذن عزا« ©فرهنگ استقامت آزادگان، راهگشای عبورکشور از گذرگاه های سخت   است
در جوار مزار حاج قاسم 

آستان: در آستانه فرارسیدن مــاه محرم و 
به همت کانون مداحان رضوی ویژه  برنامه  
»اذن عــزا« با حضور ذاکــران و پیرغالمان 
حســینی در جوار مزار سپهبد شهید حاج 

قاسم سلیمانی برگزار شد.
محمدرضــا احمــدی، معــاون فرهنگی 
کانون های خدمت رضوی اســتان کرمان 
در این برنامه گفت: هرســاله ویژه برنامه 
اذن عــزا همزمــان با شــب اول محرم با 
حضــور زائــران و مجاوران بــارگاه منور 
حضرت رضــا)ع( با تعویــض پرچم حرم 
مطهر رضوی و ســیاهپوش کردن ضریح 
مطهر انجام می شود.وی در این مراسم با 
اشاره به اینکه عدم بصیرت و معرفت کافی 
موجب تفرقه و جدایــی مردم از حضرت 
سیدالشهدا)ع( شد، گفت: مداحان جوان 
و نوجوان، باید پیرغالمان حسینی را الگو 
و سرمشق خود قرار داده و از درس اخالق 
این اســتادان مکتب حسینی بهره برده و 
به خلوص نیت و پاکــی در ذکر مصیبت 
ها توجه داشــته باشند و نباید هدف فقط 

گریاندن مخاطب باشد.
در این مراســم سردار حســین معروفی، 
فرمانده ســپاه ثاراهلل اســتان کرمان نیز با 
گرامیداشــت یاد و خاطره ســپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی گفت: مکتب حاج قاسم 
حاصل مکتب اهل بیــت)ع(، امام راحل و 
رهبر معظم انقالب است و تغییر نگاه جهان 
اسالم و اهل سنت نسبت به شیعه و انقالب 

اسالمی نتیجه مکتب حاج قاسم است.
در حاشــیه این مراسم نیز جلیل رضازاده، 
مســئول کانون مداحــان خادمیار رضوی 
گفت: اســتان کرمان بیش از 500 مداح و 
ذاکــر اهل بیت )ع( دارد کــه از این تعداد 
افزون بــر 150 نفر عضو کانــون مداحان 

خادمیار رضوی هستند.
وی قرائت دعای کمیل در پنجشنبه شب ها 
به صورت هفتگی در حسینیه شهید صابری 
شــهر کرمان و اعزام مداحــان خادمیار به 
عنــوان مبلغان و ســفیران رضــوی برای 
مجالس عزاداری حسینی در سراسر استان 

را از فعالیت های این کانون ذکر کرد.

سرزمین آفتاب  

خـــبر

 سه شنبه 28 مرداد 1399  28 ذی الحجه 1441 18 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9322

برگ س���بز و سند محضری خودروی پیکان1600 مدل 
1381 رنگ س���فید به شماره انتظامی 795و98 ایران 
12  ش���ماره موت���ور 11128146290 و ش���ماره شاس���ی 
81451378 به مالکیت محمد مجتبی خادم غائینی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز، کارت و سند خودرو وانت تویوتا تیپ 2000 
مدل 1980 به رنگ س���فید روغنی به شماره شهربانی 
51 م 622 ایران 12 و شماره شاسی 011232 و شماره 
موتور 1951410 به نام غالمحس���ین خوش���نام مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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خ���ودروی  کارت  و  س���بز،بیمه  کمپانی،ب���رگ  س���ند 
MVM X33 م���دل 1393 رن���گ س���فید ب���ه ش���ماره 
موت���ور  ش���ماره    12 ای���ران  983ل15  انتظام���ی 
شاس���ی  ش���ماره  و   MVM484FAFE030121
NATGBAXKXE1030069 ب���ه مالکی���ت حمی���د پرند 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آ

س���ند کمپان���ی خ���ودرو کامیون���ت - ون دوگانه س���وز 
م���دل 1398رن���گ آب���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی52 ق 
759 ای���ران 18 ب���ه نام ه���ادی رس���تمی فرزند احمد 
شاس���ی:   ش���ماره    Z 24812153Z موت���ور:  ش���ماره 
NAZPL140BK0548822 مفق���ود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می گردد. ,ع
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آ

برگ سبز خودروی پراید مدل 83 رنگ سفید شیری 
به شماره انتظامی 359ص13 ایران 74  شماره موتور 
00645841 و ش���ماره شاسی S1412283203799 به 
مالکیت زهرا رمضانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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ب���رگ س���بز خ���ودروی ام وی ام X33 م���دل 91 رنگ 
مشکی به شماره انتظامی 152ل88 ایران 46  شماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   MVM484AFA011964 موت���ور 
NATGBAXK0A1012108 به مالکیت سعیده شهدی  
کومله مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س���وناتا  هیون���دای  س���واری  خ���ودرو  کارت  و  س���ند 
رنگ س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 93س423ایران 
18 ب���ه ن���ام بهرام چش���مه قصابان���ی  فرزن���د عبدا...  
ش���ماره موت���ور:G4KC6497846  ش���ماره شاس���ی: 
واز  گردی���ده  مفق���ود    KMHEU41C5VA331232

درجه اعتبار ساقط می گردد. ,ع
99
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آ

ب���رگ س���بز موت���ور س���يكلت دلت���ا CRT160 رن���گ 
س���فيد م���دل ١٣٩٥ ب���ه  ش���ماره پ���الك ٧٨٣٥٣-
٧٧٥  ب���ه ش موت���ور 0160NC5078681 وش تن���ه

NC5160B9581205 بن���ام اميرش���املو مفق���ود واز 
درجه اعتبارساقط ميباشد.
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کارت و برگ س���بز خودروی س���واری پ���ژو پارس رنگ 
س���فید مدل 1390 به ش���ماره موت���ور 12490096699 
ب���ه   NAAN01CA5BK103467 شاس���ی  ش���ماره  و 
شماره انتظامی 711 ب 25 ایران 36 به مالکیت رضا 
خداپرست مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی

قو
مف

ی 
گه

آ

کارت حمل س����الح شکاری تک لول ته پر 
کوسه با شماره بدنه 012004044 متعلق 
به اینجانب رضا مقیمی کاخکی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است .
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده شرکت تعاونی
 مسکن مهر 116 مشهد نوبت اول

 

به اطالع می رساند مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده نوبت اول ش��رکت تعاونی 
مسکن مهر 116 مش��هد روز 10 شهریور ماه 
99 در بلوار هنرستان، بین هنرستان 38 و 
40 پالک 284 ساعت 18 برگزار خواهد شد.
دس��تور جلس��ه: اخراج 5 نف��ر از اعضای 

بدهکار.
اعضای محت��رم می توانند حق رأی خود را 
از طریق وکالتنامه به فرد دیگری واگذار 
کنند. بررس��ی وکالتنامه ه��ا به مدت یک 
هفته پس از این آگهی در دفتر ش��رکت 
واقع در ش��ریعتی 44 پالک 10 طبقه دوم 

از ساعت 8 الی 12/30 خواهد بود.
هیئت مدیره مسکن مهر 116 9ع

90
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مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی کارگران خراسان رضوی در نظر دارد در اجرای مصوبه هیئت اجرائی
 4 دانگ و 701/2 هزارم یک دانگ مش�اع از ش�ش دانگ یک باب س�اختمان با کاربری مسکونی واقع 
در حدفاصل چهارراه خواجه ربیع و میدان ش�هدا ، عبادی 2 کوچه محمد زاده 5 پالک 72 در زمینی 
ب�ه مت�راژ 128/34 متر مرب�ع و زیر بنای آن به مس�احت 162 متر مربع در دو طبق�ه را از طریق مزایده 

واگذار نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد و مدارک به منظور شرکت در مزایده از تاریخ انتشار 
آگهی تا مورخ 1399/06/10 روز دوش�نبه به س�اختمان مدیریت اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی  واقع در بلوار ش�هید صادقی نرس�یده به میدان فردوس�ی و یا پایگاه ملی مناقصات به نش�انی 

http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.
حداکثر مهلت تحویل اس�ناد و مدارک ش�رکت در مزایده پایان وقت اداری روز ش�نبه 1399/06/22 
س�اعت 14 میباش�د و زمان بازگش�ایی پاکت ها روز یکش�نبه 1399/06/23 س�اعت 9 صبح اتاق معاونت 

اموراجتماعی میباشد.

آگهی مزایده عمومی

مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی کارگران خراسان رضوی    

آگهی تغییرات شرکت مجتمع گردشگری بوستان سر خاندیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36333 و شناسه ملی 10380518563

فرهنگی  میراث  سازمان   98,03,01 مورخ   982,128,3017 شماره  نامه   1398,01,22 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
 14003372148 ملی  شناسه  به  شاندیز  -شهرداری   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
موحدیان  حسن  -آقای  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   0939575027 کدملی  دارای  نکاحی  بهرام  مهندسی  نمایندگی  به 
شناسه  به  رضوی  خراسان  شهرداریهای  همیاری  -سازمان  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به   5228142721 کدملی  دارای 
-شرکت  مدیره  عضوهیئت  سمت  به   0938688774 کدملی  دارای  فرشچی  جعفر  مهندس  نمایندگی  به  ملی14000224617 
به   0933368569 کدملی  دارای  شاندیز  شکاریان  علی  نمایندگی  به   10380467991 ملی  شناسه  به  آتیه  شاندیز  عمران  و  توسعه 
مهندس  نمایندگی  به   10380449498 ملی  شناسه  به  خراسان  گردشگری  توسعه  گذاری  سرمایه  -شرکت  مدیره  عضوهیئت  سمت 
کدملی  دارای  خراطچی  عبدالرضا  -آقای  مدیره  عضوهیئت  سمت  به   5539343387 کدملی  دارای  زاده  محمدرضاحسن 
قبیل  از  شرکت  تعهدآور  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  -کلیه  گردیدند.  انتخاب  دوسال  مدت  برای  مدیرعامل  عنوان  به   4130439375
باشد.  می  معتبر  شرکت  بامهر  همراه  مدیره  اعضاهیئت  از  ویکی  مدیرعامل  امضا  با  اسالمی  عقود  و  قراردادها  بروات  سفته  چک 

س
,  9

90
51

45

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945722(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945808(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی تحقیقات خاک مهار آب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8838 و شناسه ملی 10380245979

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,11,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه منتهی به سال 
97 مورد تصویب قرار گرفت . 2 . آقای بابک صدیقیان آستانه به شماره ملی 0937783692 به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین 
محمدی شوراب به شماره ملی 0919459897 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتشار 
انتخاب شد. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : 1- آقای  قدس جهت نشر آگهی های شرکت 
محمدرضا کاخی به شماره ملی 0702245781 2- آقای ناصر قاسمی زاوه به شماره ملی 0939393956 3- آقای علی اصغر آریایی به 

شماره ملی 2802162527
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945788(

آگهی تغییرات شرکت بتن بسط توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 41959 و شناسه ملی 10380578425

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,04,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شد. 2- آقای محسن سبحانی نیا به شماره ملی 0872450899 به سمت بازرس اصلی وآقای محمد نصرتی به شماره ملی 0920744478 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 1- شرکت هدی بسط 
توس به شناسه ملی 10380446651 به نمایندگی آقای محمود حاج رضاپور به شماره ملی 0930612590 - آقای محمد خان قیطاقی به شماره 
ملی 0937628761 - آقای فرهاد صمدی به شماره ملی 0047180838 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای حسین برلیانی به شماره ملی 

0944884113 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند 4 - صورتهای مالی منتهی به 1398 به تصویب رسید. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945751(

آگهی تغییرات شرکت نازنین گل توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20617 و شناسه ملی 10380361212

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,04,21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: آقای محمد مهدی عالوی طوسی به شماره ملی 0939534541 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل خانم ملیحه 
سادات ناظر کاخکی به شماره ملی 0942354419 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت 
با امضاء مدیر عامل و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 3 - کلیه اختیارات هیئت مدیره به شرح 

صورتجلسه به مدیر عامل شرکت تفویض گردید.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945750(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی سامی پخش مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 44909 و شناسه ملی 10380610391

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,05,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید مهدی صامدی به شماره 
ملی 0942798211 و آقای سید وحید صامدی به شماره ملی 0940470659 و خانم مونا جوان به شماره ملی 0941941345 و خانم منا 
صامدی به شماره ملی 0943003601 و خانم محیا صامدی 0945099134 به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره شناسه ملی 10103907200 به سمت بازرس اصلی آقای مجتبی فتحانی به شماره ملی 
0939871580 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 1396,12,29 مورد تصویب قرار گرفت.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945748(

آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شاندیز آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 31581 و شناسه ملی 10380467991

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,04,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردید: آقای غالمرضا جودی شاندیز بشماره ملی 0943672082 بسمت رییس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا شاندیزی ثانی بشماره 
ملی 0938723677 بسمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای علی شکاریان شاندیز بشماره ملی 0933368569 بسمت عضو هیئت مدیره 
و مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال تعیین گردیدند 2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت به امضای ثابت مدیر عامل و 
یکی از دو امضای رییس یا نایب رییس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل 

و مهرشرکت معتبر میباشد.
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برگ س���بز تراكتور ب ش پ���الك  ١٤ك٩٨٢-١٢ و 
ش شاس���ي N3HKTAA4DEHP21875 و ش 
موت���ورYAW0649C بنام مه���دی فدائی مفقود و 

ازدرجه اعتبار ساقط مي باشد.
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روزنامـه صبـح ایـران 4

اصفهانی ها هنوز هم بریانی دوست اند  ایران زمین: بریانی انتخاب اول اصفهانی ها در بسیاری از مناسبت ها به ویژه روزهای عید است. نام این غذا از »بره بریان« گرفته شده، زیرا در قدیم بره را به صورت 
کامل روی آتش بریان می کردند. امروزه در طبخ بریانی ابتدا گوشت گوسفند را آب پز و سپس چرخ کرده و پس از افزودن زعفران، نعنای تازه و ادویه جات مخصوص، در ظروف مسی مخصوص )لقالیي(، سرخ و به 

همراه چاشني هاي جگر سفید و جگر سیاه پخته شده میل می کنند.  

کاروانسراهایفراوانیدراطرافاینکالنشهرازگذشتههابهیادگارماندهاند

مشهد؛ شهر رباط ها©
ایران زمیــن: مشــهد، شــهر رباط هــا و 
کاروانسراهاســت. وجود بارگاه منور رضوی و 
حضور زائران مشتاق در همه عصرهای گذشته، 
می  طلبیده تا فضاهایی برای اسکان و استراحت 
مســافران فراهم باشــد. وجود کاروانسراهای 
متعــدد در بافــت قدیم مشــهد و نیز وجود 
رباط های فراوان در مسیرهای منتهی به این 
شــهر، شاهدی بر این ادعاست. فهرست بلندباالیی از رباط ها در اطراف وجود دارد که هر 
کدامشان راوی گوشه ای از تاریخ این جغرافیا و نیز راوی فرهنگ و آداب و رسوم پیشینیان 
ماســت؛ از »رباط شرف« در 150 کیلومتری مشــهد بگیرید تا »رباط بابا قدرت« که حاال 

مدت هاست به مرکز خریدی در بافت شهر تبدیل شده است.
حفظ رباط ها و کاروانسراها، حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی این سرزمین است. بماند که 
این بناهای تاریخی، امروز هم می تواند مراکزی برای آمد و شد گردشگران و مسافران باشد. 
در بسیاری از شهرها، همین بناهای تاریخی، به مراکز فرهنگی یا گردشگری بدل شده و با 

حفظ غنای تاریخی، کاربری دوباره پیدا کرده اند. 
رباط های روستای شریف  آباد، رباط خاکستری، رباط عالقه بند و رباط طرق )و رباط سفید، 
رباط سنگ، رباط فخر داوود، رباط سنگ بست، رباط ماهی و رباط ویرانی و...( فقط بخشی 
از مجموعه رباط هایی است که در اطراف مشهد قرار دارند. این رباط ها که عمدتاً در مسیر 
قدیم نیشابور به مشهد )و همچنین در مسیر هرات و مرو به مشهد( قرار داشته اند، حاال هم 
از مسیر جدید مشهد-نیشابور چندان دور نیستند و به طورقطع می توانند به مراکزی دیدنی 

برای زائران و مسافران بدل شوند. 

رباط های شریف آباد »
شریف آباد، روستایی تاریخی است و از آنجایی که در حاشیه یکی از مسیرهای اصلی نیشابور 
قدیم به مشهد قدیم قرار داشته، نامش در صفحات تاریخ فراوان دیده می شود. این روستا 
حاال در نزدیکی شــهر ُملک آباد در انتهای اتوبان مشهد به باغچه قرار دارد. از انتهای شهر 
ملک آباد یک مسیر آسفالته روستایی آغاز می شود که این شهر را به روستای ده سرخ پیوند 
می دهد. شریف آباد، پس از گنبد دراز، دومین روستایی است که در حاشیه این مسیر قرار 

دارد. 
این روستا دو رباط دارد. یکی از رباط ها)رباط کوچک تر( دست اهالی است و آن ها از حجره ها 
و حیاط آن برای نگهداری علوفه و گله هایشان استفاده می کنند. رباط دیگر شریف آباد، یک 

رباط اعیانی است و به شکل قابل توجهی با همه جزئیات معماری اش، سالم مانده است. 
این رباط 200 ساله یک فضای تابستانی دارد با 25 حجره که رو به حیاط مرکزی است و 
دو ایوان جنوبی و شمالی هم دارد. بخش زمستانی یا فضای سرپوشیده رباط هم 20 حجره 
دارد که اطراف یک شبستان قرار گرفته اند. رباط شریف آباد مثل قنات تاریخی این روستا، 

موقوفه بوده و وقف زائران بارگاه منور رضوی شده است. 

رباط عالقه بند»
رباط عالقه بند یکی از تاریخی ترین و در عین حال زیباترین رباط  هایی است که در اطراف 
مشهد قرار دارد. این رباط هم در حاشیه راهی قرار داشته که در قدیم یکی از چند مسیر 
نیشابور به مشهد بوده است. رباط عالقه بند نیز در حاشیه مسیر روستایی ُملک آباد به ده سرخ 
و البته 5 کیلومتر باالتر از روستا قرار دارد. درست تر آنکه این رباط در حاشیه جاده ای قرار 
گرفته که ده سرخ)و ُملک آباد و گنبددراز و شریف آباد( را به روستای دیدنی بُزوِشک پیوند 

می دهد. 
رباط عالقه بند یک رباط اعیانی است؛ رباطی که تاریخ اولیه ساخت آن به روزگار تیموریان 
می رسد. این رباط البته در روزگار صفوی و بعدها در دوران قاجارها، بازسازی شده و توسعه 
پیدا کرده اســت. نام این رباط هم اشاره به یکی از مشاغل کهن دارد. عالقه بندی، ساخت 
تسمه و نوار و قیطان با رشته های ابریشم و یا دیگر نخ ها بوده است و اینجا در رباط عالقه بند، 
احتماالً اشاره به نام سازنده اولیه رباط دارد. رباط عالقه بند هم یک رباط تقریباً سرپوشیده 
است و برج و باروی دیده بانی و مراقب دارد. شیوه آجرچینی و بندکشی این رباط و نیز شیوه 
آجرچینی سقف های آن، یکی از نمونه های کامل این هنر در معماری تیموری است. این 

رباط مرداد 81 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. 

رباط خاکستری»
رباط خاکستری در حاشیه روستای رباط خاکستری در حاشیه جاده مشهد به نیشابور)جاده 
قدیم نیشابور( قرار دارد. این رباط یکی از قدیمی ترین رباط های اطراف مشهد و معماری 
آن، یادآور معماری کهن ایرانی است؛ معماری ای که در آن، سازه های مکعبی با سازه های 
نیم دایره)گنبد( تلفیق شده اند. مصالح سنگی به کار رفته در این رباط هم تا حدودی متفاوت 
از دیگررباط های اطراف مشهد است. رباط خاکستری که بازمانده دوره سلجوقیان است، یک 
بنای کامالً سرپوشیده است با سقف چند گنبدی. حجره های آن هم در اطراف تاالر مرکزی 
)همان فضای سرپوشیده( قرار دارند. به نظر می رسد این بنا، بازسازی شده بنای تاریخی تری 
است که پیش از آن در این محل قرار داشته و احتماالً مکانی با کاربری مذهبی بوده است. 

واژه خاکستری هم می تواند اشاره ای به همین کاربری کهن داشته باشد. 
رباط خاکســتری 8 مرداد 1۳81 با شماره 5۹0۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت 
رسیده است. رباط خاکستری چند سالی است که محل اسکان زائران پیاده شده و رونقی 

دوباره پیدا کرده است. 

رباط شاه عباسی »
یک رباط تاریخی دیگر هم در اطراف مشــهد هست که چون آن قدرها در چشم نیست، 
چندان دیده هم نشده است. این رباط در حاشیه مسیر قدیم مشهد به کالت )یا درست تر 
آنکه مشهد به تبادکان( قرار دارد. »رباط آب گرم« بنایی تاریخی مربوط به دوره صفوی است 
و در نزدیکی آبشار )و روستای( آب گرم در بخش زاوین در نزدیکی جاده مشهد به کالت 
قرار گرفته است. این رباط سنگی که در بین اهالی به »رباط شاه عباسی« معروف است، 1۶ 

شهریور 1۳8۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
رباط شاه عباسی همچنان که از چشم عموم مردم دور مانده است، به بی توجهی مسئوالن 
هم دچار شــده اســت. تنها طبیعت گردانی که هر از گاه سری به طبیعت دیدنی منطقه 
آب گرم و آبشار آن می زنند، مرگ تدریجی بنای فاخر رباط شاه عباسی را می بینند که سنگ 
به سنگ و خشت به خشت، در حال تبدیل شدن به ویرانه است؛ بنایی که به خاطر شکل 

سنگی و ظرافت های معماری، یک شاهکار معماری کوهستانی به حساب می آید.
با وجود تخریب های فراوان، هنوز هم می شود شکوه معماری ایرانی را در این بنای تاریخی 
دید. کاش کسی از صف دور و دراز مسئوالن ریز و درشت، همت کند و پیش از آنکه این 
رباط تاریخی به تلی از خاک و سنگ بدل شود، با احیا و مرمت آن، هم در حفظ یک سرمایه 

ارزشمند تاریخی بکوشد و هم قدمی در راه رونق گردشگری منطقه بردارد.

 ایران زمین  می گویند »بریانی« تاج ســفره 
صفویان و قاجاریان بوده اســت. شاه اسماعیل 
صفوی دســتور طبخ بریانی می داده و می گفته 
اســت: برای ســپاه خوب، باید غذای خوب سر 
ســفره گذاشــت. اصفهانی ها از روزگاران دور و 
دورتر، عالقه زیادی به بریانی داشته اند؛ غذایی 
که قدیمی ترین خوراک سنتی اصفهان است و از 
گوشت پخته و چرخ شده گوسفند تهیه می شود. 
نام بریانی در سفرنامه بسیاری از سیاحانی که در 
دوره صفویه از اصفهان دیدن کرده اند، به چشم 
می خورد. حتی در آثــار قدیمی هنر مینیاتور، 
بریانــی از جمله غذاهایی اســت که به تصویر 
کشیده شده و جزئی از ضیافت ها و میهمانی ها 

بوده است.  
نام این غذا از »بره بریان« گرفته شــده، زیرا در 
قدیــم بره را به صورت کامــل روی آتش بریان 
می کردند. امروزه در طبخ بریانی ابتدا گوشــت 
گوســفند را آب پز و ســپس چرخ کرده و پس 
از افــزودن زعفــران، نعنای تــازه و ادویه جات 
مخصوص، در ظروف مسی مخصوص )لقالیي(، 
سرخ و به همراه چاشني هاي جگر سفید و جگر 

سیاه پخته شده میل می کنند.   
اصفهانی هــا هنوز هم بریانی دوســت اند و این 
غذا انتخاب اول آن ها در بسیاری از مناسبت ها 

به ویژه روزهای عید است.  

بریانی  در بازار ریسمان»
بریانــی »حاج محمود شــفاعت« کــه به لهجه 
اصفهانــی آن را بــه »بریونــی حــج محمود« 
می شناســند، برندی 110 ساله است که گویی 
بخشــی از حافظه تاریخی این شهر را در خود 
جای داده اســت. وارد بازار بزرگ اصفهان )بازار 
ریسمون( که شــوی، مغازه نه چندان بزرگ اما 
قدیمی و معتبری را می بینی که جمعیت قابل 

توجهی روبه رویش صف کشیده اند.  
تصویــر این صــف طوالنی سال هاســت برای 
کسبه بازار، مردم و حتی بسیاری از گردشگران 
اصفهان، به تصویری معمول و نه چندان عجیب 
تبدیل شــده اســت. »حاج محمود شــفاعت« 
پایه گذار این مجموعه، سال هاست فوت کرده و 
حاال  »مهدی شفاعت« یکی از نوادگان او تالش 
می کند رسم و پیشه پدربزرگ را ادامه دهد. او 
مهندس شیمی است اما هرگز دلش نیامده این 

مجموعه را به حال خود رها کند.  
 هــر چند حاال چــرخ گوشــت های صنعتی و 
فر گازي، جــای ابزار و ادوات ســنتی مغازه را 
گرفته، ساختمان و تجهیزاتش بازسازی شده و 
دیگر خبری از کوره قدیمی و منقلی که با زغال 
و فضوالت حیوانی گرم می شد، نیست؛ اما هنوز 
بریانی حاج محمود، یادآور همان طعم ســنتی 
خاطره انگیزی است که به خاطرش حاضری گاه 
ســاعت ها در صف بایســتی و در نهایت، غذا را 
در فضای تنگ و شلوغ مغازه میل کنی. در ایام 
نوروز، گاه باید از پیش از ظهر اســم بنویسید و 
منتظر باشید تا از صف طویل مشتریان نوروزی 

عقب نمانید.  

بریانی در راه جهانی شدن  »
کتاب lonely planet که یکی از مشــهورترین 
کتاب های جهانی در حوزه گردشــگری است، 
امتحان کردن بریانی، این غذای سنتی اصفهان را 
در بریانی »حاج محمود شفاعت« توصیه می کند 
و به همین دلیل است که بسیاری از گردشگران 
خارجی، غــذا خوردن در اینجا را در برنامه های 
سفر خود می گنجانند. گردشگران داخلی نیز اگر 
اهل جست وجوی اینترنتی پیش از سفر باشند، 
حتماً با سایت ها و یا وبالگ هایی برخورد خواهند 
کرد که رفتن به بریانی حاج محمود را به عنوان 

یکی از پیشنهادها و تجربه های خوب و بی نظیر 
سفر به اصفهان معرفی می کنند.  

گردشــگران داخلی و خارجی بسیاری هستند 
که پرسان پرســان، خود را به اینجا می رسانند 
تــا تجربه بریانی خوردن در قدیمی ترین بریانی 
اصفهان را با خــود به همراه ببرنــد. آن ها که 
در صف ایســتاده و یا پشــت میزها نشسته اند، 
معتقدند: نظافت، اســتفاده از گوشــت گرم و 
تازه و یکدست، دوغ مخصوص، دورچین های با 
سلیقه، قیمت منصفانه و نوع برخورد با مشتری، 
عمده تریــن دالیلی اســت که این مغــازه را از 

دیگران متمایز ساخته است. 

 دورچین ریحان، لیمو و پیاز»
۹ دست معمولی، سه تا ویژه، چهار تا دوغ، دو تا 
آبگوشت؛ این مکالمات خیلی زود به سینی های 
خوش رنگ و لعاب غذا تبدیل می شــود و روی 
میزها قرار می گیرد. بریانی ویژه با زعفران فراوان 
ِسرو می شود و گوشــت بیشتری دارد. دوغ هم 
که جزء تفکیک ناشدنی این غذاست و دوغ حاج 
محمــود آن قدر ویژه و خوش طعم اســت که 
نظیرش را در کمتر جایی می توانید پیدا کنید. 
دورچیــن ریحان، لیمو و پیــاز و تزئین خاص 

آبگوشت هم که به شدت وسوسه کننده است. 
100 ســال است که اینجا شــلوغ است؛ حتی 
حاال که نســل چهارم شــفاعت ها دارد بریانی 
حاج محمــود را اداره می کند. حاال از روزی که 
این مغازه، یک پذیرایی خانه ســاده، بعدتر یک 
سفره خانه و مدتی بعد یک قهوه خانه بود، بیشتر 
از یک قرن گذشــته اســت. هنوز هم »خوش 
آمدید« بیشترین جمله ای است که اینجا شنیده 
می شــود. مشــتری ها با یک خوش آمدیِد گرم، 
استقبال و بدرقه می شوند. 15 نفر مشغول کارند. 
سرعت دست هایشان می گوید که صف، طوالنی 

اســت و بیش از این نباید مشــتری را منتظر 
گذاشــت. تعدادی از آن ها سال هاست که اینجا 
کار می کنند و غذایی درجه یک دســت مردم 

می دهند. 

بریانی خوری سنت  مشاهیر»
ورزشکاران،  هنرمندان،  فوتبالیســت ها،  تعداد 
چهره های ســینمایی و هنری کــه به اینجا پا 
گذاشــته اند، دیگر از دستشان در رفته است. از 
این بریانی برای بیشــتر میهمان های خارجی، 
رجل سیاســی و رؤســای هیئت های تجاری، 
سیاسی و اقتصادی که به اصفهان سفر می کنند، 
سفارش داده می شود. به گفته مهدی شفاعت، 
مدیر فعلی ایــن مجموعه »آمدن به اینجا برای 
بســیاری از چهره ها و شخصیت های معروف به 
ویژه فوتبالیست ها و مربی هایشان به یک سنت 

تبدیل شده است«.

»آنتونی کویین« هنرپیشــه معــروف و »آنتونی 
بوردن« آشــپز و مجری معــروف آمریکایی نیز 
از چهره های سرشناســی هستند که پشت میز 
این مغازه نشســته، بریانی سفارش داده و آن را 
امتحان کرده اند. یکی دو شــبکه معتبر جهانی 
هم در مســتندهای گردشگری خود مفصل به 
بریانــی حاج محمــود پرداخته اند. قدیمی های 
بازار می گویند: استاد رضا ارحام صدر هم عالقه 

زیادی به بریانی حاج محمود داشته است.   
در روزگاری که غذا به بخشی از هویت تاریخی 
و شناســه فرهنگی ملل تبدیل شده و در کنار 
معماری، صنایع دستی، هنر و گویش، تکه هایی 
از پازل فرهنگی یک کشور را تشکیل می دهد، 
ســاختن و حفظ چنین برند غذایی که شهرتی 
جهانی دارد، کار آســانی نیست. شما هم اگر به 
اصفهان آمدید، لذت به یاد ماندنی این تجربه را 

از دست ندهید. 

ایران زمینایران زمین
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تاریخگردی

پرندهگردی

سیاه تاغ، زردتاغ، سفیدتاغ »
تقریباً در همه پهنه های بیابانی و کویری ایران می شود درخت ها و درختچه های تاغ 

را دید که صبورانه در برابر شن ها و بادهای کویر مقاومت می کنند. 
این گیاه از خانواده اسفناجیان است و چند گونه از آن در جغرافیای کشورمان وجود 
دارد. سیاه تاغ، زردتاغ، سفیدتاغ و تاغ گردآلود، چند گونه از تاغ هایی است که در ایران 
می روید. تاغ نسبت به گونه های گیاهی دیگر، در مبارزه با شن های روان، مقاومت و 

موفقیت بیشتری دارد. ارتفاع درختان تاغ گاه به 8 متر هم می رسد. 
تنه تاغ محکم و چروکیده اســت و پوســتی به رنگ خاکستری روشن دارد. 
چوب درختچه تاغ با دوام و سنگین است. شاخه ها در گیاهان جوان، راست و 
در گیاهان مسن سر به زیر و افتاده هستند. برگ های درختچه تاغ، کوچک و 
فلس مانند هســتند. گل های این گیاه در اردیبهشت و خرداد شکوفا می شوند 
و بیشــتر به رنگ های زرد، ســفید و صورتی هستند. گیاه به گل نشسته تاغ، 
منظره ای دیدنی را در بهار خلق می کند. بهار که بشــود تقریباً در سرتاســر 

بیابان ها می شود درختچه های یکدست زرد و سفید تاغ را دید. 

تاغ ها با شروع فصل سرما میوه )بذر( می دهند. درخت های 10 تا 20 ساله تاغ، بذر 
مناسبی برای رویش تولید می کنند. تولید بذر البته در درخت های پیرتر، بیشتر است. 
بذر تاغ آذر ماه کامالً رسیده و آماده جمع آوری است. محلی ها روشی برای جمع آوری 
بذرهای تاغ ابداع کرده اند. آن ها کیســه های بزرگی ساخته اند و این کیسه ها را زیر 
شــاخه هایی قرار می دهند که بذر دارند. با تکان دادن شــاخه، بذرها داخل کیسه 
می ریزد. چون بذرها دارای رطوبت اســت محلی هــا آن  ها را در معرض آفتاب قرار 

می دهند تا خشک شود.
برای تولید نهال تاغ، الزم است بذرها از اواخر بهمن تا اواسط اسفند در خزانه کشت 
و آبیاری شود. کشت نهال های یکساله یا دو ساله تاغ در سه ماهه آخر سال انجام 

می شود. 
ریشه های تاغ تا 1۶ متر در خاک نفوذ می کند. تاغ اساساً گیاه علوفه ای نیست اما 
در پناه خود محیطی ایجاد می کند که گیاهان علوفه ای بهتر بتوانند رشد کنند، هر 
چند سرشاخه های جوان تاغ، مورد عالقه چارپایان است. در بین انواع تاغ ها تاغ سفید 

خوش خوراک تر است. چرای تاغ ها در اواخر پاییز و فصل زمستان شروع می شود.

نبکاها، گلدان هایی در دل کویر»
تاغ، سبزی مختصر بیابان های ایران است. رشد این گیاه در مناطق کویری سبب می شود 
خاک های ماسه ای سبک، کمتر در معرض فرسایش و باد رفتگی قرار بگیرد. از گیاه تاغ 
به عنوان بادشکن استفاده می شود. درخت تاغ به دلیل حفظ رطوبت خاک موجبات رشد 
و نمو سایر گیاهان طبیعی را فراهم می آورد. در مناطق کویری ایران، تاغ های فراوانی را 
می شود دید که تپه ای از شن و ماسه را در اطراف خود گیر انداخته اند. با پوشیده شدن 
اندام درختچه تاغ توســط شن ها، گیاه رشد عمودی پیدا می کند و از باالی تپه بیرون 
می زند و به رشد خود ادامه می دهد. گردشگرها به این تپه ها که درخت های تاغ، باالی 

آن رشد می کنند »نبکا« یا »گلدان کویر« می گویند.

نمادی برای مبارزه با بیابان زایی»
نیم قرن پیش در یک حرکت ملی، کاشت تاغ به عنوان عاملی برای مقابله با شن های 
روان در پهنه وسیعی از کشور انجام شده است. عمده جنگل های تاغ به ویژه در مناطق 

شرقی ایران، حاصل همان پروژه است.
پروژه تثبیت شن در سال 1۳۴۴  با آوردن 100 کیلوگرم بذر تاغ از شوروی سابق آغاز 
شــد. بذرها در خزانه ایستگاه »حارث آباد« شهرستان سبزوار کشت شدند و پس از یک 
سال به بیابان های اطراف ایستگاه انتقال یافتند. کشت جنگلی تاغ در بیابان های حارث آباد 
سبزوار تجربه ای شد که کاشت این درخت در همه پهنه های بیابانی ایران بر اساس آن 
انجام گیرد. جنگل های دشت خارتوران شاهرود، دشت رباط خان طبس، جنگل کریزان 
قائن، جنگل حاجی میرک فردوس و جنگل کال سبز درونه کاشمر پهنه های بعدی بودند 
که زیر کشــت تاغ رفتند. پس از آن، کار کشت تاغ در بخش های وسیعی از بیابان های 

کشور انجام شد. 
 50 سال پس از شروع پروژه کشت تاغ برای تثبیت شن های روان، بیش از یک میلیون 
و 200 هزار هکتار در اســتان های خراســان رضوی و جنوبی و نیز بیش از 2 میلیون 
هکتار پهنه های بیابانی کشور، میزبان درختچه های تاغ است؛ هرچند بهره برداری های 
غیر اصولی، در سال های اخیر، به جنگل های تاغ آسیب فراوان زده است. جنگل های تاغ 
نه فقط میراث طبیعی، بلکه نمادی از تالش نسل پیش از ما، برای مقابله با بیابان زایی و 

حفظ آب و خاک کشور است.

تاغ؛سنگصبورکویر
چکاوک؛ پرنده ای که می خواست به خورشید برسد©

ایران زمیــن : چــکاوک، نزدیک تریــن 
پرنده ای  اســت؛  گنجشــک  خویشــاوند 
خوش آواز با پر و بال رگه رگه و خاکی رنگ 
که اغلب در حال پرواز بــر فراز مزرعه ها و 

گندمزارها دیده می شود.
روی زمین، چکاوک ها بیشــتر راه می روند 
یا می دوند. اغلب به طور دسته جمعی دیده 
می شــوند. نر و ماده آن ها هم شکل است. روی زمین آشیانه می ســازند و از دانه ها، 
حشرات و نرم تنان تغذیه می کنند. در ایران چکاوک ها را تقریباً در همه زیست بوم های 

بیابانی و کوهپایه ای می توان دید. 
چکاوک ها انواع متعددی دارند. چکاوک ســهره ای، چکاوک سنگالخ، چکاوک سردم 
ســیاه، شــبان فریب)چکاوک هدهد(، چکاوک پنجه کوتاه، چکاوک هیوم، چکاوک 
هندی، چکاوک گندمزار، چکاوک بال سفید، چکاوک سیاه، چکاوک شاخدار، چکاوک 
درختی و چکاوک آسمانی، بخشــی از این خانواده شلوغ هستند؛ اما معروف ترین و 

شناخته شده ترین اعضای این خانواده »چکاوک کاکلی« و »چکاوک طوقی« هستند. 
چکاوک کاکلی، روی سرش کاکل تاج مانندی دارد که مهم ترین شاخصه تفاوتش با 

دیگر چکاوک هاست. چکاوک طوقی هم با طوق سیاه دور گردنش شناخته می شود. 
طرقه، اســم دیگر چکاوک طوقی است. درباره طرقه یا چکاوک طوقی افسانه ای هم 
وجود دارد که می گوید: طرقه آرزو داشت به خورشید برسد. برای همین، هزار و یک 
اسم خدا را از بر کرد تا سپر او در این سفر باشند. او در هر مرحله از سفر یکی از اسم ها 
را بر زبان می آورد و باال می رفت. طرقه که در آســتانه خورشید، محو وصال شده بود، 

اسم هزار و یکم را از خاطر برد و... سوخت. 
طرقه اســم یک مقام موسیقی در موسیقی خراسان هم هست. استاد »کیهان کلهر« 
همین مقام را دســتمایه ســاخت یک بخش از موسیقی کاست »شب سکوت کویر« 

قرار داده است.

دربارهدرختچههاییکهدرآبوهوایخشکبیابانهارشدمیکنند

  ایران زمین / حسین رسول زاده  تنها و ریشه دار، صبور و مستحکم؛ این ترکیبی 
است که می شود با آن، درخت ها و درختچه های تاغ را توصیف کرد. تاغ، درختچه 
آشنای بیابان های ایران است. اهالی کویر می دانند تاغ چه نقش حیات بخشی در 
این زیست بوم دارد. تاغ، همراه و همزاد کویر است. در کویر، هر جا تاغ باشد زندگی 
هم هست. جانوران کویر، روزها می خزند زیر سایه تاغ ها تا هرم آفتاب را تاب بیاورند. 
شب ها هم شکارچی های زیست بوم کویری می دانند که طعمه هایشان جایی حوالی 
تاغی، مخفی شده اند. تاغ زارها، جنگل های رنگ پریده ای هستند که در پهنه کویر، 

حکم بهشت عدنی را دارند که جایگاه جاویدان زندگی هستند. 

1200 کلمه درباره غذایی که محبوب اصفهانی هاست

 بازار داغ بریانی در  نصف جهان

ی 
ون

قان
ی 

هد
: م

ها 
س 

عک



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

5روزنامـه صبـح ایـران

 جریان مواسات باید تبدیل به رویه شود معارف: حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان، در همایش مجازی طالیه داران تبلیغ که شامگاه ۲۶مردادماه برگزار شد، با بیان اینکه در شرایط فعلی ویروس 
کرونا و وضعیت اقتصادی کشور، مواسات یک موقعیت راهبردی برای جامعه است، گفت: مسئله مواسات هدفی برای زمینه سازی ظهور است و تمدن اسالمی باید از این داالن عبور کند؛ تجربه ای که مقابله با شرایط 
اقتصادی و بیماری کرونا ایجاد کرد، باید به یک  رویه و ارزش راهبردی تبدیل شود. یکی از ویژگی های زندگی مؤمنانه تمرین کمک کردن به یکدیگر و اهمیت رفع نیازهای همنوع خود است که از خانواده آغاز می  شود.

کارکردهای اجتماعی زیارت )7(

آگاهی سياسي و اجتماعي©
»زیارت« باید سرچشمه شعور و معرفت به حقایق دین، وسیله ای برای جلوگیری 
از جهل و ناآگاهى  مردم باشــد. در زمانى که دشمنان اسالم با هجوم فرهنگى 
ناجوانمردانه، مغزها و فكرها را تسخیر مى کنند و با استفاده از جهل و ناآگاهى 
)بلكه نوکرصفتى( برخى حكام مزدور کشورهای به ظاهر اسالمى، ابتذال اخالقى 
و اجتماعى و اندیشه های الحادی را گسترش مى دهند و جنگ نابرابری را برای 
محو اسالم به راه انداخته اند، زیارت امام معصوم با وجهه جهانى اش مى تواند بستر 

مناسبى برای تربیت اجتماعى و سیاسى مسلمانان باشد.
تاریخ گواهى مى دهد که ائمه اطهار )ع( و اصحابشان، همواره از اجتماعات زیارتى 
مسلمانان به نفع اسالم و مسلمانان بهره مى گرفتند و نطفه بسیاری از حرکت ها و 
جنبش های آزادي بخش در این اجتماعات بسته مى شد. در این مورد کافى است 
به سخنان حسین بن على)ع( در روز منا گوش فرا دهیم. آن حضرت در موسم 
حج، فرزندان هاشم و شــخصیت های بزرگ و زنان و عالقه مندان آنان و حتى 
گروهى از انصار را، که به وی عالقه داشتند، در سرزمین منا گرد آورد، به گونه ای 
که جمعیتى متجاوز از هزار نفر پای ســخنرانى اش حاضر شدند. در این موقع 
فرزند پیامبر)ص( در حالى که صحابه و فرزندانشــان سراپا گوش بودند، فرمود: 
»ای مــردم بدانید که این طغیانگر )معاویه( همان طور که مى دانید و دیده اید و 
به شما رسیده است، چه کارهای بدی درباره ما انجام داد! من از شما اموری را 
سؤال مى کنم اگر راست مى گویم مرا تصدیق کنید و اگر دروغ مى گویم سخن 
مرا تكذیب کنید، هم اکنون سخن مرا بشنوید و آن را در دل پنهان دارید سپس 
به بالد و اوطان و میان قبایل خود باز گردید، هر فردی که او را امین مى شمارید 
و به او اعتماد دارید او را به آنچه که مى دانید )وظیفه شرعى(، دعوت کنید من 
مى ترســم که آیین حق فرسوده گردد و محو شود هر چند خدا پایان رسان نور 

خود است، اگر چه کافران آن را بد شمارند«.
»زیارت« خط مشى صحیح اعتقادی و اجتماعى و سیاسى را به انسان آموزش 
مى دهد. زائر با حضور در حرم معصومین)ع(  مســیر زندگى خود را از کفار و 
مشرکان و بدکاران عالم جدا مى کند،  برائت و بیزاری از عملكرد و سیاست های 
کفار و مشرکان را به صورت یک تكلیف فرا مى گیرد؛ بنابراین مى بینیم موضوع 
برائت از کّفار و مشرکان، با هدف تربیت انسان مسلمان و تقویت اندیشه سیاسى 
اجتماعى مســلمین، پیوسته در طول تاریخ از سوی انبیای الهى صورت گرفته 

است.
اعالم برائت، از بزرگ ترین گام ها در جهت دگرگونى جامعه شرك آلود به جامعه 
موحد و بازگشــت به هویت مستقل اسالمى و رهایى از وابستگى به قدرت های 
استكباری است. وابستگى، آفت عظیمى است که امت اسالمى را طى قرن ها از 
خود بیگانه ســاخته و به دنباله روی بیگانگان کشانده است؛ در حالى که قرآن 
کریم، نفى سلطه کفار بر مسلمانان را به عنوان یک قانون غیر قابل خدشه بیان 

کرده است: »لَْن یَْجَعَل الَلُ لِلْكافِِریَن َعلَى  الُْمْؤِمِنینَ  َسِبیاًل«.
ثمره این خط فكری که قرآن کریم بنیان نهاده است، آموزش دشمن شناسى و 
َِّذیَن آَمُنوا ال تَتَِّخُذوا َعُدوِّي  َُّها ال ضرورت مرزبندی با دشــمنان دین است: »یا أَی
َو َعُدوَُّکْم أَْولِیاَء«. برائت ،  تنها از مشرکان ومنافقان نیست، بلكه  از اندیشه شرك 
و نفاق و اندیشــه و عمل گناه آلود نیز هست؛ تا اندیشه شرك در جهان هست 
 برائت نیز هست. زائر با اعالن برائت از کفار و مشرکان، در واقع از همه کسانى که 
مانند آن هامى اندیشند و عمل مى کنند و از همه اعمالى که موافق با خواسته های 

مشرکان است، بیزاری مى جوید.
اگر پیامبران الهى )ع( تنها به اثبات خدای خویش اکتفا مى کردند و از اظهار نظر 
درباره خدایان آنان اجتناب مى ورزیدند مورد تعرض و آزار و اذیت مشرکان قرار 
نمى گرفتند. بدون شک انسان وقتى به زیارت اماکن مقدس مشّرف مى شود، در 
واقع خود را با تمام وجود وابســته به ذوات معصومین)ع( که انسان های کامل 
هســتند، مى داند و در رفتار و گفتار، آن ها را الگوی خود قرار مى دهد تا بدین 
وسیله بتواند به یک شخصیت ایده آل که سعادت دنیوی و اخروی او را تضمین 
کند، دست یابد. چنان که در زیارت وارث، زائر خطاب به اهل بیت)ع( مى گوید: 
»قلبى لقلبكم سلم و أمری ألمرکم مّتبع«؛  قلب من با قلب شما موافق است و 

امر و کار من با فرمان و امر شما همراه است.

 معارف/ حجت االسالم دکتر محمد فرضی پوریان  
مســئله »حجاب« همیشــه یكى از مهم ترین 
مســائل اجتماعى بوده که مــورد بحث میان 
صاحبنظــران قرار گرفتــه و از ابتدای پیروزی 
انقالب و بــه خصوص در چندین ســال اخیر 
مهم ترین دغدغه قشــر مذهبى بوده است. این 
مســئله مورد توجه دشمنان اســالم و دین و 
ایران اســالمى نیز بوده و آنــان با تمام توان به 
مبارزه با آن پرداخته و تمام تالش خود را به کار 
گرفته اند تا بتوانند حجاب را در جامعه کمرنگ 
کرده و زنان ایران اسالمى را به سمت بى حجابى 

و فرهنگ منحط غرب سوق دهند.
برای کمرنگ شــدن حجاب در بین خانواده ها 
و به خصوص دختــران جوان، عوامل متعددی 
را مى توان برشمرد که برخى به جنبه اعتقادی 
بر مى گردند و برخى به جنبه روان شناســى و 
برخى به مسائل سیاسى و اقتصادی؛ ما در این 
نوشتار به مهم ترین عوامل این معضل اجتماعى 

مى پردازیم.

بعدمعرفتیبیحجابی»
بعد معرفتى به معنای دانش و معرفت انســان 
نســبت به ارزش چیزی و پیامدهای آن است 

که در دو حوزه مى توان درباره آن بحث کرد.
الــف( حوزه دینى: ضعــف اعتقادها را مى توان 
از مهم تریــن عوامل بى حجابى در جامعه تلقى 
کرد، بدون شک دختری که از اعتقادهای سالم 
برخوردار باشــد، به حجاب خود به عنوان یكى 
از واجبات دینش و به عنوان دســتور الهى نگاه 
خواهد کرد و پایبند آن خواهد بود، اما دختری 
که بــه واجبــات و محرمات چنــدان اهمیت 
نمى دهد، بدون شک به حجاب هم اهمیت الزم 

را نمى دهد.
در ایــن زمینه دشــمن در فضــای مجازی و 
شــبكه های ماهواره ای به شدت تالش مى کند 
که اعتقادهای اســالمى را مــورد هجمه قرار 
داده و جوانان را نســبت به آن ها سست کند، 
دشمن با ایراد شبهات مختلف دینى در تالش 
اســت توحید و زندگى پس از مرگ را در ذهن 
جوانان این مرز و بوم سست کند و از این طریق 
آنان را نســبت به تمام دین و دســتورات آن 

بى اهمیــت کند؛ در خصوص حجاب نیز برنامه 
خاصى طراحى کرده که به دختران القا مى کند 
خدا ســختگیر نیست و بى حجابان را به جهنم 
نمى برد. حال آنكه اگر کســى مطالعات دینى 
دقیقى داشته باشــد، خواهد دید بى حجابى از 
گناهــان کبیره بوده که عذاب خاص خود را در 
جهان آخرت خواهد داشــت و ضعف اعتقادی 
در این ناحیه برای بى حجاب شدن دختران ما 

بسیار مؤثر بوده است.
ب( حوزه اجتماعى: در این حوزه عواملى مانند 
بحران هویت و برتــری دادن فرهنگ غرب بر 
فرهنگ اســالمى مى تواند بــر رفتن جوانان به 
ســمت بى حجابى مؤثر باشد؛ بحران هویت به 
این معناست که جوان ایرانى خود را در مقابل 
جــوان اروپایى مى بازد و فكر مى کند آن جوان 
اروپایى از او بهتر اســت، بنابرایــن رفتار او را 
الگــوی خود قرار مى دهد. برتری دادن فرهنگ 
غرب بر فرهنگ اسالمى نیز به این معناست که 
جوان ایرانى فكر کند پیشرفت غرب در مسائل 
علمى و مادی به ســبب کنار گذاشتن باورهای 
دینى به خصوص حجاب و حریم بین زن و مرد 
بوده و ما نیز برای رســیدن به پیشــرفت، باید 
مانند آن ها زندگى کرده و حجاب و حریم بین 

زن و مرد را کنار بگذاریم.

الگوپذیریدرحجاب»
بدون شک انســان به نحوی است که از افراد 
دیگــر تأثیر گرفتــه و تالش مى کنــد مانند 
دیگران باشد، به خصوص اگر کسى را دوست 
داشته باشــد و الگوی او باشد، در این صورت 
تمام تالش خود را به کار مى گیرد که مانند او 
بوده و ســبک زندگى او را در پیش گیرد. این 
مســئله در غالب انسان ها وجود دارد و معدود 
انسان هایى هستند که نسبت به محیط و افراد 
پیرامون خود بى تفاوت بوده و راه خود را ادامه 
دهند و یا جامعه را تكان داده و تحولى عظیم 

ایجاد کنند.
بر این اســاس دشــمن خوب مى داند که این 
نقطه ضعــف آدمى را چگونه پوشــش دهد، 
پس با ایجاد رســانه هایى قــوی به خط دهى 
به دختــران روی آورده و تالش مى کند آن ها 
را به کنترل خود درآورد. آن ها در شــبكه های 
ماهواره ای خود، شبكه های مد را تأسیس کرده 
و به جوانان خود و دیگر کشورها القا مى کنند 
ایــن مد و این لباس برازنده شماســت و باید 
این گونه باشــید. همچنین با ســاختن فیلم و 
سریال و القای فرهنگ خود به جوانان، درصدد 
تغییرســبک زندگى آن ها هســتند. متأسفانه 
بسیاری از دختران بد حجاب ایران اسالمى نیز 

با الگو قرار دادن آن ها و 
تغییر سبک زندگى خود 
بر مبنای این رسانه ها، به 
بى حجابى روی آورده اند.

الزم  کــه  دومى  نكتــه 
است بیان شود، رسانه ها 
تلویزیــون  و  ســینما  و 
داخلى است که به ترویج 
ســبک  و  غرب  فرهنگ 
مى پردازند  غربى  زندگى 
و غالب بازیگران ســینما 
از حجاب و رفتار مناسبى 
آنان  و  نیستند  برخوردار 
نیز ایــن رفتار و فرهنگ 
خــود را به جامعــه القا 
مى کنند و دختران جوان 
بــا الگوبــرداری از آنان، 
گوهرهای نــاب وجودی 

خود را به فراموشى سپرده و اسیر غل و زنجیر 
هوا و هوس نفس شده و حجاب و حیای خود 

را کنار مى گذارند.
وضعیت اسفبار ســینما که در سال های اخیر 
کامــاًل در خدمت ترویج ســبک زندگى غرب 
است و با سبک زندگى اسالمى دشمنى دارد، 
در رســیدن حجاب دختــران ایرانى به اینجا 
بســیار مؤثر بوده و به نظر مى رسد مهم ترین 
عامل ســوق دادن جوانان به ســمت فرهنگ 
غربى و بى حجابى باشــد. بنابرایــن بازیگران 
سینما و ســلبریتى ها بیشــترین نقش را در 
این زمینه بازی کرده و الگوی نامناسبى برای 

دختران ما هستند.

ضعفنفسانیوکششبهسمتگناه»
بدون شــک رعایت حجاب و پوشــش کامل 
اســالمى، چون مخالف هوا و هوس انســان و 
میل به جنس مخالف اســت، ســخت بوده و 
رعایت آن مشكل است و نیاز به مبارزه با نفس 
دارد؛ امــا بى حجابى و یا کم حجابى و اختالط 
بیــن زن و مرد، چون مطابق میل نفســانى و 
حیوانى اســت، اصاًل هزینه ای ندارد و سخت 
نیســت، کافى اســت نفس را آزاد بگذاریم، او 

خود مى داند چه کنــد و به کجا 
بــرود. به همین خاطر اســت که 
رعایت حجاب برای برخى بســیار 
سخت و دشوار است، چون باید با 

نفس مبارزه کنند.
از طرفــى میل بــه خودنمایى و 
جذاب شدن در زنان بسیار بیشتر 
 از مــردان اســت و حجــاب جلو 
انحراف این میل را گرفته و آن را 
تعدیل مى کند. رعایت حجاب، از 
این بُعد هم برای زنان به خصوص 
دختران جوان بســیار ســخت و 
انسان  اذیت کننده اســت، نفس 
دوســت دارد، همــه او را ببینند 
و زیبایــى او را تحســین کنند، 
حال آنكه اســالم دستور مى دهد، 
زیبایى های زن تنها برای شــوهر 
اوست و  در جلو نامحرم باید بدن 
و زیبایى هــای خود را بپوشــاند و رعایت این 
مســئله نیز نیاز به مبارزه با نفس و خودسازی 
دارد که باز هم برای بسیاری از دختران سخت 

و طاقت فرساست.

بیتوجهیبهپیامدهایبیحجابی»
یكى دیگر از عوامل ســوق پیدا کردن زنان و 
دختران جوان به سمت بى حجابى، بى توجهى 
به پیامدهای ناگوار آن اســت، وقتى دختری 
تنها به همان لحظه و همان چند ساعتى فكر 
مى کند که با حجاب نامناســب بیرون آمده و 
خــود را در معرض نگاه دیگران قرار مى دهد و 
به صدها پیامد بعدی آن که ممكن است چند 
ســال بعد برای او به وجود بیاید نمى اندیشد، 

وضعیت جامعه همین مى شود.
اگر زن بى حجاب به این فكر مى کرد که شوهر 
او نیز با چنین زنانى روبه رو مى شود، دختر او 
نیز فردا چنین مى شــود و برادر و پسر او نیز 
گرفتار چنین وضعیتى خواهند شــد و کم کم 
طالق، تجاوز، بى عفتى و ... در جامعه بیشــتر 
خواهد شد، هرگز چنین عملى را انجام نمى داد 
و به عاقبت کارهای خود اندکى مى اندیشید و 

در رفتار خود تجدید نظر مى کرد.

مروری اجمالی بر عواملی که بر مسئله پوشش تأثيرگذارند

رعایتحجاب،مبارزهایچندجانبه

دختری که از 
اعتقادهای سالم 
برخوردار باشد، 

به حجاب خود به 
عنوان یک واجب 

دینی و دستور الهی 
می نگرد و پایبند 

آن خواهد بود

بــــــرش

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r93۲۲ سه شنبه ۲8 مرداد 1399  ۲8 ذی الحجه 1441 18 آگوست ۲0۲0  سال سی و سوم   شماره 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 حجت االسالم والمسلمين دکتر حافظ نجفی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای رحمت اله حس��ینی دارای شناس��نامه ش��ماره 0749505907 به ش��رح دادخواست به کالسه 
9900156 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه حسینی 
جوزقانی به شناس��نامه 0740004281 در تاریخ 1395/11/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- رحمت اله حسینی جوزقانی با کدملی 0749505907 فرزند علیرضا صادره از تایباد پدر متوفی
2- زینب حبی جوزقانی با کدملی 0748521305 فرزند محمدابراهیم صادره از تایباد مادر متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9905185
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای نوروزعلی حبی جوزقانی دارای شناسنامه شماره 0749521597 به شرح دادخواست به کالسه 
9900154 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اسماعیل حبی 
جوزقانی به شناسنامه 0740240358 در تاریخ 1392/3/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- نوروزعلی حسینی جوزقانی با کدملی 0749521597 فرزند اسماعیل صادره از تایباد پدر متوفی

2- معصومه حسینی با کدملی 0749528532 فرزند موسی صادره از تایباد مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9905187
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای س��لمان اس��ماعیلی دارای شناس��نامه ش��ماره 0749851201 به ش��رح دادخواست به کالسه 
9900186 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالم سرور اسماعیلی 
به شناسنامه 0749503955 در تاریخ 1399/4/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- پوران عسگری با کدملی 0748694137 فرزند رضا صادره از تایباد همسر متوفی

2- سلمان اسماعیلی با کدملی 0749851201 فرزند غالم سرور صادره از تایباد فرزند متوفی
3- حسین اسماعیلی با کدملی 0740098195 فرزند غالم سرور صادره از تایباد فرزند متوفی

4- محمدجواد اسماعیلی با کدملی 0740613979 فرزند غالم سرور صادره از تایباد فرزند متوفی
5- سمانه اسماعیلی با کدملی 0749850396 فرزند غالمسرور صادره از تایباد فرزند متوفی
6- اسماء اسماعیلی با کدملی 0740302868 فرزند غالمسرور صادره از تایباد فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9905188
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عمرعلیزائی یوسف آبادی دارای شناسنامه شماره 0740010123 به شرح دادخواست به کالسه 
9900166 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یارمحمد علی زائی 
یوسف آبادی به شناسنامه 0748796169 در تاریخ 1390/11/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- معصومه علی بائی با کدملی 0749428805 فرزند علی محمد صادره از تایباد همسر متوفی

2- احمد علیزائی یوسف آبادی با کدملی 0748417702 فرزند یارمحمد صادره از تایباد فرزند متوفی
3- رسول علیزائی یوسف آبادی با کدملی 0748803610 فرزند یارمحمد صادره از تایباد فرزند متوفی
4- محمد علیزائی یوسف آبادی با کدملی 0749535784 فرزند یارمحمد صادره از تایباد فرزند متوفی
5- قربان علیزائی یوسف آبادی با کدملی 0748418016 فرزند یارمحمد صادره از تایباد فرزند متوفی

6- فاطمه علیزائی یوسف آبادی با کدملی 0748373391 فرزند یارمحمد صادره از تایباد فرزند متوفی
7- حجیه علیزائی یوسف آبادی با کدملی 0748380485 فرزند یارمحمد صادره از تایباد فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.9905190
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم گل ناز بهش��تی س��نگانی دارای شناسنامه شماره 0748476611 به شرح دادخواست به کالسه 
4/9900107 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله جان بیگی 
به شناسنامه 151 در تاریخ 1398/10/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- گل ناز بهشتی سنگانی فرزند ابوبکر به شماره ملی 0748476611 متولد 1357/12/20 همسر متوفی

2- امید جان بیگی به ش ملی 0740410490 متولد 1378/04/19 فرزند متوفی
3- سهیل جان بیگی به ش ملی 0720916836 متولد 1382/10/27 فرزند متوفی
4- ساحل جان بیگی به ش ملی 0740737007 متولد 1388/01/20 فرزند متوفی
5- صدف جان بیگی به ش ملی 0741042241 متولد 1396/07/17 فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9905192
قاضی شورا

 شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9803821
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9803821 مطروحه شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد خانم رقیه ساالری 
نام پدر: ابراهیم تاریخ تولد: 1361/10/22 شماره ملی: 0941307158 شماره شناسنامه: 4789 باستناد سند ازدواج 
ش��ماره 7735، تاریخ س��ند: 1382/04/13، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج 6 ش��هر مشهد استان خراسان 
رضوی جهت وصول 124 عدد سکه تمام بهار آزادی علیه آقای سیدمجتبی میرسهیل نام پدر: سیدمهدی تاریخ تولد: 
1356/03/18 شماره ملی: 0939725215 شماره شناسنامه: 1021 اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که پس از ابالغ 
اجرائیه حسب درخواست بستانکار وارده به شماره 98/7/23- 39904 نسبت به بازداشت سهم االرث احتمالی مدیون 
از ششدانگ پالک ثبتی 48022 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد ملکی مرحوم سیدمهدی میرسهیل در قبال 24 
عدد سکه تمام بهار آزادی اقدام گردید و پالک ثبتی مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری طی وارده بشماره 

64983- 98/11/20- بازدید و نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد:
ملک مورد ارزیابی ششدانگ ملک به شماره پالک ثبتی 48022 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد واقع در مشهد بلوار 
امامت 13 بعد از چهارراه دوم س��مت چپ پالک 39 می باش��د. منزل با عرصه موقوفه آستان قدس، دارای موقعیت 
شمالی به مساحت عرصه 250 مترمربع دارای اعیان قدیمی در دو طبقه، همکف مسکونی به مساحت اعیانی 165 
مترمربع و انباری مسکونی به مساحت 18 مترمربع می باشد. طبقه اول به مساحت اعیانی 150 مترمربع دارای هال 
و پذیرایی با کف موزاییک و آش��پزخانه با کابینت فلزی و دیوارها کاش��ی کاری، سه اتاق خواب، سیستم سرمایش 
کولر آبی و گرمایش بخاری گازی، س��اختمان نیمه اسکلت با سقف ضربی، نمای ملک سنگ با پنجره آلومینیومی 
در طبقه اول و پنجره پروفیلی در همکف اس��ت. یک باب مغازه دارای کرکره روالپ در قس��مت جنوب غربی عرصه 
قراردارد که فاقد مجوز اس��ت. ملک با اعیان قدیمی دارای کد نوس��ازی 11/1/23/52 است و حدود اجمالی ملک با 

سند مطابقت می نماید.
ارزش منافع ششدانگ ملک مذکور با توجه به کلیه سوابق، جوانب امر، موقعیت مکانی، قدمت ساختمان، حدود اربعه، 
شکل هندسی، ممر دسترسی و مصالح به کار رفته، مساحت عرصه و اعیانی، فارغ از هرگونه دیونی که ممکن است به 
اشخاص حقیقی و حقوقی وجود داشته باشد و سایر عوامل مؤثر در قیمت گذاری و بررسی های میدانی با امتیازات و 
انشعابات منصوب جمعاً مبلغ 38/500/000/000 ریال معادل سه میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون تومان برآورد و 
پیشنهاد می گردد که برابر سهم بندی مأمور اجرا طی وارده بشماره 541- 1399/1/20 مقدار 14 سهم مشاع از 120 

سهم ششدانگ پالک ثبتی مذکور سهم االرث مدیون معادل 4/491/666/667 ریال می باشد.
برابر گزارش مأمور اجرا به وارده 59165- 98/10/28 در روز ارزیابی ملک دارای یک زیرزمین که در تصرف آشنایان 
مالک می باشد و طبقه اول که در تصرف مادر مدیون و پسرشان می باشد. ملک فوق دارای یک باب مغازه نیز می باشد 

که در حال حاضر مغازه تخلیه و فاقد شغل می باشد.
طی نامه ش��ماره 139885606004013164- 98/11/5 حدود اجمالی ملک برابرنامه مس��ئول بایگانی اداره ثبت 
اسناد و امالک ناحیه 2 مشهد بر اساس پرونده ثبتی بدین شرح میباشد: شماالً به طول 10 متر دیوار به دیوار اعیان، 
ش��رقاً: به طول 25 متر دیوار به دیوار اعیان جنوباً: به طول 10 متر درب و دیواریس��ت به خیابان غرباً: به طول 25 

متر دیوار به دیوار اعیان 
که با توجه به مطالبات بستانکار و هزینه ها مقدار )سهم االرث مدیون( 14 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از ششدانگ 
پالک ثبتی فوق در قبال مبلغ 4/491/666/667 ریال مزایده خواهد شد ضمنا مبلغ 179/666/667 ریال حق مزایده 
و مبلغ 224/583/333 ریال نیم عشر میباشد که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباشد 
و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 4/491/666/667 ریال از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز شنبه 99/6/15 در محل 
خیابان امام خمینی 28 کوچه ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اداره اجرا شروع و به باالترین قیمت 
که خریدار داش��ته باش��د فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب 
و یا حق اش��تراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها 
معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت 
تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار می گردد. مزایده در آدرس خیابان امام 
خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اس��ناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. همچنین شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در 
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سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغیه ماده 101 اموال غیرمنقول شماره بایگانی 8000131
به موجب پرونده کالس��ه 8000131 له: ورثه زوجه مرحوم حافظه مهران به نام های عباس زندیه شناسنامه 1466 
خاطره زندیه شناسنامه 561 ناهید زندیه شناسنامه 729 افسر زندیه شناسنامه 286 نرجس زندیه شناسنامه 76670 
اکرم زندیه شناسنامه 423 و اعظم زندیه شناسنامه 0937681008 و خاطره زندیه شناسنامه 0943356318 علیه: 
زوج علیرضا زندیه شناس��نامه 346 به موجب س��ند ازدواج 487- 1338/7/7 دفترخانه 71 مشهد اجرائیه در قبال 
تعداد 500 عدد س��که تمام بهار آزادی و مبلغ 4/745/176 ریال صادر و اجرائیه در مورخه 1380/4/31 به مدیون 
ابالغ گردید که به موجب گواهی فوت 306162- زوج در مورخه 1398/4/9 فوت نموده و ورثه طی گواهی انحصار 
وراثت به شماره 6701414- 1398/6/3 به نام های )عباس زندیه خاطره زندیه ناهید زندیه افسر زندیه نرجس زندیه 
اکرم زندیه و اعظم زندیه و محمدرضا زندیه و شهین و مهین زندیه و طیبه زندیه و پروین نگارستانی( و به درخواست 
ورثه بس��تانکار ش��ش دانگ پالک ثبتی 52560 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مش��هد به مالکیت مرحوم علیرضا 
زندیه بازداش��ت شد و به موجب گزارش هیئت کارشناسان رس��می طی وارده شماره 33943- 1395/5/20 شش 
دان��گ پالک ثبتی مذکور به مبل��غ 65/000/000/000 ریال ارزیابی گردید. لذا مراتب جهت اطالع اعالم می گردد. 

آ-9905173 م.الف 199
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای مهدی احمدی برابر وکالتنامه شماره 59116 مورخ 1397/09/27 دفترخانه 131 مشهد بوکالت 
از طرف ورثه مرحوم غالمرضا صداقت رنجبر باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک باب منزل به شماره 
پالک 5 فرعی از باقیمانده 6099 و 6100 اصلی بخش چهار مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 8227 دفتر 69 صفحه 
14 بنام حس��ن رضائی طالبی ثبت و س��ند به ش��ماره چاپی 315330 صادر گردیده است سپس برابر سند قطعی 
40465 مورخ 1345/05/01 دفترخانه 7 مش��هد بنام آقای غالمرضا صداقت رنجبر منتقل شده است. دفتر امالک 

بیش از این حکایتی ندارد. ....
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 

آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9905175 م.الف 201
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

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

امالک واقع در بخش15 یزد- علی آباد و توابع
80فرعی از 79 - اصلی – آقای مجید کریمی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ خانه
 بطور مفروز قسمتی از پالک برابر به مساحت کل 275/80 مترمربع بموجب رای شماره 

139960321006000884مورخ1399/04/26واق��ع درعب��اس اب��اد تفت انتقال عادی مع الواس��طه ازس��کینه 
علمدارمالک رسمی 

80فرعی از 79 - اصلی – خانم حمیده کریمی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ خانه
 بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی برابر به مساحت کل 275/80 مترمربع بموجب رای شماره 

139960321006000886م��ورخ 1399/04/26واق��ع درعب��اس اباد تفت انتقال عادی مع الواس��طه از س��کینه 
علمدارمالک رسمی 

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9905168

تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1399/05/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1399/06/12

امیرحسین جعفری ندوشن 
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

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

امالک واقع در بخش7یزد- طزرجان و توابع
2602اصلی آقای علی محمد نترس باقی آبادی نسبت به ششدانگ خانه باغ 

 بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی برابر به مساحت 972/50 مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006000882مورخ1399/04/26واقع در باقی آباد طزرجان تفت در ازای مالکیت رس��می مش��اعی 

متقاضی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد.آ-

9905171
تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1399/05/28

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 1399/06/12
امیرحسین جعفری ندوشن 

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

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

امالک واقع در بخش12 یزد- ده باالو توابع
1329 و 1340و1343 – اصلی خانم اعظم اسالمی  مهدی ابادی نسبت به ششدانگ خانه بطور مفروز قسمتی از 

پالک های ثبتی برابر به مساحت کل 511/20 مترمربع بموجب رای شماره  
139960321006000840مورخ1399/04/24واق��ع در جان برازان هدش ده باال تفت انتقال عادی مع الواس��طه 

ازشیرین نامورمالک رسمی /
1329 و 1340و1343 – اصلی آقای نعمت اهلل  تقی حسینی نسبت به ششدانگ خانه بطور مفروز

 قسمتی از پالک های ثبتی برابر به مساحت 545/60 مترمربع بموجب رای شماره  
139960321006000863مورخ1399/04/25واق��ع در جان برازان هدش ده باال تفت انتقال عادی مع الواس��طه 

ازشیرین نامورمالک رسمی /
3 فرعی3671- اصلی آقای غالمحسین شیخعلیشاهی نسبت به ششدانگ خانه باغچه 

پالک ثبتی برابر به مساحت 991/20 مترمربع بموجب رای شماره  
139960321006000562مورخ1399/03/21واق��ع در ده باال تفت انتقال عادی ازخدیجه شیخعلیش��اهی مالک 

رسمی/
4 فرعی3671- اصلی آقای غالمحسین شیخعلیشاهی نسبت به ششدانگ خانه باغچه 

پالک ثبتی برابر به مساحت 509 مترمربع بموجب رای شماره  
139960321006000578مورخ1399/03/25واقع در ده باال تفت انتقال عادی ازخدیجه شیخعلیشاهی مالک رسمی/

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9905170

تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1399/05/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 1399/06/12

امیرحسین جعفری ندوشن 
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

آگهی اخطاریه اصالح طول ابعاد و مساحت پالک 2233 فرعی از دو اصلی سعد آباد
 بخش یک فردوس

باعنایت به اینکه خانم زهرا رجبیان و آقای ابوالفضل رجبی تقاضای افراز سهم مشاع خودشان ) سه دانگ مشاع 
( از ششدانگ یکباب منزل به مساحت پالک 2233 فرعی از دو اصلی سعد آباد واقع در فردوس خیابان طالقانی 
را نموده و و از طرفی چون باید حدود و مساحت ملک اصالح شود ) مساحت از 207 متر مربع به 203.64 متر 
مرب��ع تغی��ر یابد ( و از انجائیکه نامبردگان فوق الذکر اعالم نموده اند که به آقایان محمد علی رجبی و مرتضی 
رجبی و خانم طاهر رجبی ) سایر مالکین مشاعی ( پالک موصوف دسترسی وجود ندارد لذا بدینوسیله مراتب 
به ش��ما به عنوان احدی از ورثه مرحومه قمر صفاری ) مالک س��ه دانگ مشاع( پالک مربوطه ابالغ میگردد که 
پس از انتش��ار اگهی در روزنامه ظرف مدت ده روز با مراجعه به اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان فردوس 
نس��بت به امضای صورت جلس��ه اصالحی مربوطه اقدام نمائید . عدم حضور ش��ما مانع از ادامه عملیات ثبتی 

ملک مذکور نخواهد شد .آ-9905176
تاریخ انتشار:   28/ 1399/05            

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

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

نظر به دس��تور موارد یک و س��ه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و 
ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد 
و امالک ش��هر فردوس مورد رس��یدگی و رای آن صادر گردیده اس��ت جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل اگهی 

می گردد .                                                                                                       
1� آقای جواد غالمی ، فرزند محمد حسین نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت کل 268/04 
متر مربع ، از پالک 5348 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواس��طه از آقای محمد علی 

فراستی � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � باغشهر اسالمیه � خیابان امام خمینی 
2� آقای محمد حسین  غالمی ، فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت کل 27/79 متر مربع 
، از پالک 5348 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواس��طه از آقای محمد علی فراس��تی � 

مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � باغشهر اسالمیه � خیابان امام خمینی 
3�  آقای محمد حس��ین  غالمی ، فرزند حس��ن نسبت به شش��دانگ یکباب مغازه به مساحت کل 27/79 متر 
مربع ، از پالک 5348 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از آقای محمد علی فراستی 

� مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � باغشهر اسالمیه � خیابان امام خمینی 
4�  آقای تقی غالمی ، فرزند محمد حس��ین  نس��بت به شش��دانگ یکباب منزل مس��کونی  به مس��احت کل 
350/36 مت��ر مرب��ع ، از پ��الک 5348 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواس��طه از آقای 

محمد علی فراستی � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � باغشهر اسالمیه � خیابان امام خمینی 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  
به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع .  نسبت  
به آراء صادره اعتراضی داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک 
ماه  .مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت 
ف��ردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی 
که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9905177
تاریخ انتشار نوبت اول:   28/ 1399/05
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/06/11

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که آقای حس��ن درودی دارای  شناس��نامه ش��ماره  6918 به ش��رح داد خواست به کالسه  99/96 
ازاین ش��ورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان نرجس درودی به شناسنامه 
3097  درتاری��خ  1398/3/4 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:  1-حسن درودی ش ش 6918ت ت 1354/4/10 2محمد کاظم درودی ش ش76 ت ت 1344/4/2 
3- محمدقاس��م درودی ش ش 77 ت ت1345/6/1 4--محمد درودی ش ش78ت ت1347/3/5 5-حسین 
درودی ش ش 79 ت ت 1348/12/1 6-اکب��ر درودی ش ش6919 ت ت1355/5/9 7-مه��ری درودی ش 
ش6920 ت ت1357/1/5 8-زه��را درودی ش ش75 ت ت 1343/1/14 این��ک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور رابه اس��تناد ماده 362ق امورحس��بی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا 
وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 99/5/28  آ-9905172
قاضی شورا- شعبه 6درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم: صفرعلی عالئی نیا به ش��ماره شناس��نامه: 72 به شرح دادخواست به کالسه: 81 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان: رقیه احمدی به شماره شناسنامه: 

381 در تاریخ 1397/11/23 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
1- صدیقه سرخاره فرزند محمدرضا ش ش 57 متولد 1327 صادره تربت حیدریه فرزند متوفی

2- صفرعلی عالئی نیا فرزند محمدرضا ش ش 72 متولد 1338 صادره تربت حیدریه فرزند متوفی
3- غالمحسین عالئی نیا فرزند محمدرضا ش ش 2701 متولد 1345 صادره تربت حیدریه فرزند متوفی

4- معصومه سرخاره فرزند محمدرضا ش ش 15 متولد 1340 صادره تربت حیدریه فرزند متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق امور حس��بی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ- 9905081
رئیس شورای حل اختالف شعبه 8 کدکن- سیدحسین حسین زاده
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فراز و فرود جزو الینفک ذات بورس است©
ریزش های اخیر در بازارســرمایه موجب گمانه زنی و کارشناســی های بسیاری از 
بازارسرمایه شد. کارشناسی هایی که بعضی آن را پایان حمایت دولت از بورس اعالم 
کردند و حتی مسئوالن نسبت به اعتراض های خیابانی ریزش های سهامداران خرد 
و تازه وارد به بورس در شــهریور ماه سال جاری هشدار دادند. از سوی دیگر برخی 
از کارشناسان با طرح پرسشی این موضوع را مطرح کردند که مگر تأمین نقدینگی 
دولت برای پوشش کسری بودجه به پایان رسیده که دولت دست از حمایت بورس 
کشیده اســت؟ در حالی که موضوعات مطرح شــده به هیچ وجه صحت ندارد، 
مهم ترین دلیل ریزش شاخص در بازار سرمایه را در روزهای گذشته می توان ناشی 
از افزایش بی حد و اندازه شــاخص بــورس در چند ماه اخیر پس از فروردین ماه 
سال جاری عنوان کرد، به نحوی که بازار در مقطعی با بازدهی 90 درصدی روبه رو 
شد؛بنابراین برای اولین بار در طی تاریخ بورس این روند در بازار سرمایه بی سابقه 
بود، در نتیجه عدم تناسب با متغیرهای  اثرگذار بر وضعیت اقتصادی و رشد موجب 
شــد نقطه تعادل و اصالح قیمتی از ارزش روز تابلو به ارزش ذاتی سهام نزدیک تر 
شود.ریزش شاخص ها در بازارسرمایه، آغاز فرایند خوب و قابل قبولی است، فرایندی 
که نشــان می دهد اصالحات بازار سرمایه به صورت خود انتظام آغاز شده وانتظار 
می رود بازار سرمایه در چند روز آینده هر چه بیشتر به تعادل نزدیک شود؛ بنابراین 
نمی توان منتظر بازدهی بود که در چند ماه گذشــته در بورس تجربه شد.سقوط 
بورس نمی تواند دلیل قانع کننده ای بر شورش سرمایه گذاران خرد در شهریور ماه 
باشــد یا نمی تواند دلیل قانع کننده ای بر عدم حمایت دولت و مسئوالن اقتصادی 
کشور از بورس باشــد،  چرا که دولت و مسئوالن اقتصادی بر این اعتقاد هستند 
که بازار ســرمایه یکی از سالم ترین فضاها و بازارها برای جذب و هدایت نقدینگی 
است؛بنابراین از این بازار باید حمایت های جدی به عمل بیاید.فعاالن بازار سرمایه و 
اقتصادی به خوبی واقف هستند در علم اقتصاد و بازارسرمایه روند ریزش یا افزایش 
شاخص بورس امری عادی است یا به عبارتی جزو ذات بازار به شمار می رود؛بنابراین 
ذات بازار با فراز و نشیب و اصالح همراه است و روند مثبت یا منفی جزو الینفک ساز 
و کار بازارســرمایه به شــمار می رود و ریزش ها نمی تواند به خودی خود موضوع 
قانع کننده ای برای ایجاد نارضایتی که منجر به شورش شود، باشد. بازارسرمایه از 
سال گذشته تاکنون محل خوبی برای جمع آوری نقدینگی و تأمین کسری بودجه 
دولت بوده است، ضمن اینکه دولت از محل اخذ مالیات نقل و انتقال سهام از ابتدای 
سال 99 تاکنون بخش قابل توجهی از کسری بودجه ای خود را پوشش داده است. 
افزایش نرخ ارز نیز راهکاری برای تأمین کسری بودجه دولت بود، اما دولت همچنان 
با کسری بودجه روبه رو است؛ بنابراین ریزش بازارسرمایه نمی تواند به معنای خاتمه 

حمایت دولت از بازار سرمایه ای محسوب شود.

قدس تغییرات بازار اجاره تحت تأثیر بازار سرمایه  را بررسی می کند

 ودیعه مسکن در رهن بورس
اقتصاد/زهرا طوســی: این  روزهــا با افزایش 
عطش سرمایه گذاری در بورس، ذائقه سنتی مالک 
و مستأجر در اخذ و پرداخت اجاره بها تغییر کرده 
است و پیامد حضور دو طرف در بازارسرمایه سبب 
شــده تا توافق نامه منجر به پرداخت رهن بیشتر 

برای موجر دلنشین و به کام مستأجر تلخ بیاید.
بازار بورس از آبان ۱۳9۶ تا تیر ماه ۱۳99 رشــد 
2/5 برابری نســبت به بازار سکه، رشد 4/۶برابری 
نسبت به بازار ارز و رشد 5/۶برابری نسبت به بازار 
مسکن داشته اســت. رونق مستمر بازارسرمایه و 
ورود پرحجم و شــاید هیجانی عموم مردم به این 
بازار، منجر به تغییر رویه در بازار اجاره بها شــده 
است. مشاوران امالک می گویند تعداد فایل هایی 
که این روزها با شرایط رهن کامل به مستأجران 
به  عنوان طرف تقاضای بازار اجاره معرفی می شود 
چند برابر تابستان سال های قبل است. این بدان 
معناســت که رونق بازارسرمایه روال بیش از یک 
دهه بازار اجاره داری در کشور را تغییر داده است. 
مســتأجران در بیش از یک دهه گذشته همواره 
رهن کامــل را به  اجاره ترجیح می داده و اگر هم 
ناگزیر به پرداخت اجاره بها متناسب با تمایل موجر 
بودند، باز هم برای اختصاص وزن بیشتر به مبلغ 
ودیعه با مالک چانه زنی می کردند، البته در برخی 
مقاطع زمانی به مدت محدود تحت تأثیر تغییرات 
نرخ ســود بانکی  این موضوع تغییر کرده، به این 
معنا که هر گاه نرخ ســود بانکی واقعی در نسبت 
با نرخ تورم افزایش می یافت، برای مدتی تمایل به 
انعقاد قرارداد رهن کامل یا دریافت رهن بیشتر در 
ازای اجــاره ماهانه کمتر در میان موجران پررنگ 

می شد.
اما حاال اغلب موجران تمایل به اجاره دادن امالک 
خود بــه  صورت رهــن کامل دارنــد و در مقابل 
مستأجران نیز که هیجان بیشتری برای کسب سود 
از رونق بازارسرمایه داشته و قدری زودتر از موجران، 
پس انداز ودیعه مسکن خود را به بورس وارد کرده اند، 
برخالف تمایل همیشــگی، اکنون اصــرار دارند 
اجاره بهای ماهانه بیشتر در ازای ودیعه کمتر بپردازند.

افزایش اجاره بیش از سقف مجاز»
اگرچه تعداد فایل های رهن کامل عرضه شده به 
بازار اجاره مســکن تحت تأثیر تمایل موجران به 

ســرمایه گذاری در بازار سهام افزایش یافته است، 
امــا قضیه به همین جا ختم نمی شــود؛ چرا که 
عطش سرمایه گذاری و کسب سود باالتر موجب 
شــده  بخش قابل توجهی از این موجران اقدام به 
تعیین پول پیش به مبالغی فراتر از ارزش واقعی 
رهن واحد مســکونی خود کنند و همین موضوع 
گرانــی در بازار اجاره را در اوج جابه جایی ها دامن 

زده است.
این معضل در مناطق مصرفی و پرتقاضا که تنور 
بازار اجاره مســکن در آن ها از ســایر نقاط داغ تر 
اســت، بیش از ســایر مناطق به چشم می خورد 
طوری  کــه در برخی از این مناطق مصرفی رهن 
کامل بعضی از واحدهای عرضه شده با رهن کامل 

برخی واحدها در مناطق باالتر برابری می کند.
تــالش برای پرداخت اجاره کمتــر در حالی رقم 
می خورد که امسال سقف افزایش اجاره بها در شهر 
تهران  در هفته اول تیر ماه ســال جاری از سوی 
ستاد ملی مقابله با کرونا تا 25درصد، در کالنشهرها 
تا 20درصد و در سایر شهرها تا ۱5درصد تعیین 
شــده بود. با وجود تصویب این مصوبه آمارهای 
رسمی منتشــر شده از ســوی بانک مرکزی در 
خصوص تحوالت بازار مســکن نشان می دهد در 
تیرماه متوسط اجاره بهای واحدهای مسکونی در 
شهر تهران ۶/ 2۷درصد و در سایر مناطق شهری 
کشور به  طور میانگین ۳۱درصد نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل افزایش یافته است . براساس 
برآوردهــا کل هزینه خانوار در مناطق شــهری 
برای ســه دهک اول طی تیر ماه امســال به  طور 
میانگین 4میلیون و ۶00هزار تومان برآورد شده 
اســت. اگر این محاسبه را مالک قرار دهیم، وزن 
اجاره بها در شهرهای بزرگ در حال حاضر به بیش 
از ۸0 درصد هزینه های سبد خانوار رسیده است.

معجون ترکیبی ملوکانه»
گفتیم مبلغ رهن واحدهای مسکونی که با شرایط 
رهن کامل عرضه شده اند در بخش قابل توجهی از 
فایل ها بسیار باال پیشــنهاد شده  و پرداخت این 
مبالغ از عهــده و توان مالی بخش قابل توجهی از 
مستأجران خارج است. باال بودن مبالغ رهن سبب 
شده مستأجران فرمول ترکیبی رهن و اجاره های 
پیشنهادی از سوی مالکان را روی هوا بزنند. رهن 

کامل به خصوص در میان واحدهای مسکونی نوساز 
عرضه شده بیشتر به چشم می خورد.

یک کارشــناس مســکن به قــدس می گوید از 
پرداخت وام ودیعه به مســتأجران در  ابراز تمایل 
موجران به دریافت ودیعه یا همان مبلغ رهن نباید 
غافل شــد. به گفته وی، با شــیوع ویروس کرونا 
بیشــتر موجران برای میزان شدن دخل و خرج 
زندگی خود تمایــل به دریافت اجاره بهای ماهانه 
داشتند در حالی  که مستأجران نیز به دلیل رکود 
اقتصادی از پرداخت آن عاجز بودند،  اما با افزایش 
تقاضا برای سرمایه گذاری در بازارهای موازی مانند 
بازار ســهام، ارز و طال و سکه به دلیل نوسان های 
این بازارها و بازدهی باالی آن ها در ماه های اخیر 
و از طرفی پرداخت ودیعه مســکن از سوی دولت 
هم اکنون این تمایل بیشتر به سمت دریافت پول 

پیش رفته است.
به گفته ارشادی، کارشناس مسکن، اغلب موجران 
تمایل دارند بــا دریافت مبلغ ودیعه آن را در این 
بازارها سرمایه گذاری کرده و سود باال کسب کنند. 
وی  با اشاره به اینکه عمده قراردادهای بازار اجاره 
ثبت رسمی نمی شود، می افزاید: امکان رهگیری 
دقیــق از میزان افزایش اجاره بها و نرخ رشــد آن 
وجود ندارد و به  طور میانگین اجاره بهای واحدهای 
مسکونی حدود ۳0درصد یا اندکی کمتر ارزیابی 

می شود.
وی با اشاره به تأثیر سیاســت گذاری های دولت 

بر بازار مســکن می گوید: در برخی 
وضع  همچون  سیاست هایی  مقاطع 
قراردادهای دو ســاله در بازار اجاره 
مسکن به منظور ساماندهی و تنظیم 
این بازار به نفع مستأجران پیشنهاد 
می شــد در حالی  که این سیاســت 
نه تنها کمکی به مستأجران نخواهد 
کرد بلکــه در میان مدت و بلندمدت 
می تواند به زیان سمت تقاضای بازار 
اجاره یا همان مســتأجران باشــد؛ 
چرا که قراردادهای دوســاله به دلیل 

برآورده نکردن انتظارات تورمی موجران و عایدی 
کــم بازاراجاره، انگیزه های محــدود موجود برای 
عرضه و ورود به بازار اجاره داری از ســوی مالکان 
واحدهای مسکونی را نیز از بین می برد. این موضوع 

نیز موجــب کاهش عرضه واحدهای مســکونی 
بــه بازار اجاره شــده و در نهایت به دلیل کمبود 
فایل های مناسب برای اجاره از سوی مستأجران 

باز هم نرخ اجاره بها افزایش خواهد یافت.

دریافت رهن کامل فراگیر نیست»
حســام عقبایی، مســئول اتاق اصناف مشاورین 
امالک کشــور معتقد اســت: دریافت رهن کامل 
آن قدر پررنگ و فراگیر نیست. به گفته وی، عمده 
موجران در کشــور ما اجاره دار حرفه ای نیستند 
و تأمیــن معــاش آن ها به 
دریافــت همیــن اجاره بها 

وابسته است.
عقبایی می گویــد: از ۱00 
ســال پیش که اجاره داری 
اســت  شــایع  ایــران  در 
می تــوان گفت بــاالی ۷0 
درصد موجران عالقه مند به 
دریافت اجاره بها هســتند و 
بقیه کسانی که خانه هایشان 
را رهــن می دهند شــامل 
چند دســته می شــوند. از جمله کسانی که یک 
واحد مسکونی خریداری کرده و پول آن ها کفاف 
پرداخت هزینــه کامل واحد خریداری شــده را 
نمی دهد پس خانــه را رهن می دهند تا این پول 

تأمین شود. عده ای نیز برای پرداخت بدهی، خرید 
جهیزیه و تأمین هزینه های ازدواج فرزندانشــان 
دریافت پول رهــن را به اجاره ترجیح می دهند و 
در کنار این موارد عده ای نیز هستند برای ورود به 

بازارسرمایه چنین اقدامی را انجام می دهند.
وی با اشــاره به اینکه وام ودیعه مســکن تنها به 
یک پنجم مســتأجران تعلق گرفته، پرداخت این 
تسهیالت در کنار تعیین سقف برای اجاره توسط 
ستاد ملی مقابله با کرونا را موجب کنترل اجاره بها 
و خوابیدن التهابی دانســت که در خرداد ماه در 
بازار اجاره داری ایجاد شده بود. نایب رئیس اتحادیه 
مشــاوران امالک تهران، ســقف افزایش میزان 
اجاره بها در سال جاری را نیز سقف تورم اعالم کرد.

خوب اســت بدانید بازار بورس پیشــتر از اینکه 
بــازار اجاره داری را متأثر کند، روی رفتار تقاضای 
سرمایه ای مســکن  اثر گذاشته بود که به شکل 
افزایش خرید ســرمایه ای در بازار منعکس شد؛ 
هیجان بورسی در این روزها توانست فروشنده های 
مسکن و زمین و حتی اوراق وام مسکن را از فروش 
منصرف کند و قیمت های پیشنهادی را باالتر ببرد، 
اگرچه انتظار نمی رفت بازار  اجاره مســکن تا این 
حد نسبت به بازارسرمایه حساسیت پیدا کند، اما 
بورس توانســته روی وضعیت قیمت ها، رفتارها و 
توافقات در بازار مسکن اثر بگذارد و یک پیام مهم 
به سیاست گذار اقتصادی مخابره کند، اینکه بورس 

هیجان بورسی در 
این روزها توانست 
فروشنده های 
مسکن و زمین 
و حتی اوراق وام 
مسکن را از فروش 
منصرف کند

بــــــــرش

اقدام های دولت، مرغداران را دالل نهاده کرده است   مهر:  رئیس انجمن خوراک دام و طیور و آبزیان، سامانه بازارگاه را تحولی عجوالنه نامید و گفت: اقدام های دولت موجب شده مرغداران دالل 
نهاده شوند ونکته قابل توجه دیگر در زمینه نهاده های دامی این است که تخصیص سهمیه به میزان و در زمان مناسب توسط سیاست گذار اقتصادی انجام نمی شود؛ بنابراین بازار فرعی و غیررسمی نهاده ها کامالً 

پابرجاست. متأسفانه تصمیم های نادرست سیاست گذاران اقتصادی موجب شده برخی از تولیدکنندگان و پرورش دهندگان همچون مرغداران تبدیل به واسطه نهاده های دامی شوند .

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 فردین آقابزرگی، کارشناس بورس و بازارسرمایه

 سه شنبه 28 مرداد 1399  28 ذی الحجه 1441 18 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9322

آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای صفرعلی عالئی نیا به ش��ماره شناس��نامه: 72 به شرح دادخواست به کالسه: 80 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان: محمدرضا 
عالئی نیا به ش��ماره شناس��نامه: 1787 در تاریخ 1388/11/25 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و 

ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
1- رقیه احمدی فرزند محمدحسین ش ش 381 متولد 1308 صادره تربت حیدریه همسر متوفی

2- غالمحس��ین عالئی نیا فرزند محمدرضا ش ش 2701 متول��د 1345 صادره تربت حیدریه فرزند 
متوفی

3- معصومه سرخاره فرزند محمدرضا ش ش 15 متولد 1340 صادره تربت حیدریه فرزند متوفی
4- صدیقه سرخاره فرزند محمدرضا ش ش 57 متولد 1327 صادره تربت حیدریه فرزند متوفی

5- صفرعلی عالئی نیا فرزند محمدرضا ش ش 72 متولد 1338 صادره تربت حیدریه فرزند متوفی 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ- 9905082
رئیس شورای حل اختالف شعبه 8 کدکن- سیدحسین حسین زاده

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان    /    اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک زابل

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره   139860322002003880 مورخ 1398/11/28هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای قاس��معلی میش مس��ت نهی فرزند عباس��علی 
بش��ماره شناس��نامه 346 صادره از زابل در شش��دانگ یکباب مغازه به مس��احت 32/20 متر مربع 
پ��الک 1242 فرعی از یک اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان شهرس��تان زابل نبش میدان کارگر 
خریداری از مالکیت مش��اعی متقاضی قاسمعلی میش مست نهی ذیل ثبت 1028 صفحه 82 دفتر 
6 مح��رز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوب��ت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های کثیراالنتش��ار  آگهی می شود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف: 380   آ-9904416
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1399/5/13

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1399/5/28
مهدی پهلوانروی

 رئیس ثبت اسناد امالک زابل

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان   /    اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک زابل

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره   139860322002004015 مورخ 1398/12/14هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای قاس��معلی میش مس��ت نهی فرزند عباس��علی 
بش��ماره شناسنامه 346 صادره از زابل در شش��دانگ یکباب کارگاه به مساحت 561/70 متر مربع 
پ��الک 1242 فرعی از یک اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان شهرس��تان زابل نبش میدان کارگر 
خریداری از مالکیت مش��اعی متقاضی قاسمعلی میش مست نهی ذیل ثبت 1028 صفحه 82 دفتر 
6 و واگذاری مقدار 141 متر بموجب قولنامه عادی از غالمرضا میش مس��ت نهی ذیل ثبت 1027 
صفحه 79 دفتر 6 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف: 374  آ-9904417
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1399/5/13

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1399/5/28
مهدی پهلوانروی

 رئیس ثبت اسناد امالک زابل
اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان    /    اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 

ملک زابل
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

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

برابر رای شماره   139860322002003879 مورخ 1398/11/28هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای قاس��معلی میش مس��ت نهی فرزند عباس��علی 
بش��ماره شناس��نامه 346 صادره از زابل در شش��دانگ یکباب مغازه به مس��احت 32/30 متر مربع 
پ��الک 1242 فرعی از یک اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان شهرس��تان زابل نبش میدان کارگر 
خریداری از مالکیت مش��اعی متقاضی قاسمعلی میش مست نهی ذیل ثبت 1028 صفحه 82 دفتر 
6 مح��رز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوب��ت به فاصله 15 روز در روزنامه 

های کثیراالنتش��ار  آگهی می شود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف: 375  آ-9904418
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1399/5/13

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1399/5/28
مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد امالک زابل

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان    /    اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک زابل

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره   13986032200200403861 مورخ1398/11/28هیئ��ت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی 
ح��وزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای غالمرضا میش مس��ت نهی فرزند 
عباسعلی بشماره شناسنامه 8 صادره از زابل در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 36/16 متر مربع 
پ��الک 1242 فرعی از یک اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان شهرس��تان زابل نبش میدان کارگر 
خریداری از مالکیت مش��اعی متقاضی غالمرضا میش مس��ت نهی ذیل ثبت 1027 صفحه 79 دفتر 
6 مح��رز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوب��ت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های کثیراالنتش��ار  آگهی می شود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف:376  آ-9904419
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1399/5/13

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1399/5/28
مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد امالک زابل

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان   /   اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک زابل

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره   13986032200200403878 مورخ1398/11/28هیئ��ت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی 
ح��وزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای غالمرضا میش مس��ت نهی فرزند 
عباسعلی بشماره شناسنامه 8 صادره از زابل در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 10/50 متر مربع 
پ��الک 1242 فرعی از یک اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان شهرس��تان زابل نبش میدان کارگر 
خریداری از مالکیت مش��اعی متقاضی غالمرضا میش مس��ت نهی ذیل ثبت 1027 صفحه 79 دفتر 
6 مح��رز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوب��ت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های کثیراالنتش��ار  آگهی می شود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف:379  آ-9904420
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1399/5/13

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1399/5/28
مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد امالک زابل

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان   /    اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک زابل

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره   13986032200200403862 مورخ1398/11/28هیئ��ت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی 
ح��وزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای غالمرضا میش مس��ت نهی فرزند 
عباسعلی بشماره شناسنامه 8 صادره از زابل در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 33/30 متر مربع 
پ��الک 1242 فرعی از یک اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان شهرس��تان زابل نبش میدان کارگر 
خریداری از مالکیت مش��اعی متقاضی غالمرضا میش مس��ت نهی ذیل ثبت 1027 صفحه 79 دفتر 
6 مح��رز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوب��ت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های کثیراالنتش��ار  آگهی می شود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف:377  آ-9904421
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1399/5/13

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1399/5/28
مهدی پهلوانروی

 رئیس ثبت اسناد امالک زابل

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان 
   اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره   13986032200200403867 مورخ1398/11/28هیئ��ت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی 
ح��وزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای غالمرضا میش مس��ت نهی فرزند 
عباس��علی بشماره شناسنامه 8 صادره از زابل در شش��دانگ یکباب مغازه به مساحت 27 متر مربع 
پ��الک 1242 فرعی از یک اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان شهرس��تان زابل نبش میدان کارگر 
خریداری از مالکیت مش��اعی متقاضی غالمرضا میش مس��ت نهی ذیل ثبت 1027 صفحه 79 دفتر 
6 مح��رز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوب��ت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های کثیراالنتش��ار  آگهی می شود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف:378  آ-9904422
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1399/5/13

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1399/5/28
مهدی پهلوانروی

 رئیس ثبت اسناد امالک زابل

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان   
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 139960322002000596 مورخ 1399/04/07 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای مهدی کیوان فرزند شیرعلی  بشماره شناسنامه 
645 صادره از زابل در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 180/90متر مربع پالک 662 فرعی از 
1- اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان شهرس��تان زابل کوچه 3 منش��عبه از 40 متری بولوار شهید 
مهرعلی جهانتیغ خریداری از مالک رس��می آیمحم��د صفرزائی ذیل ثبت 24189 صفحه 43 دفتر 
171  طبق س��ند قطعی 7301 مورخ 1390/08/14 دفترخانه 52 زابل محرز گردیده اس��ت. لذا به 
منظ��ور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید 
، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد . م الف:364 آ-9904424
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/05/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/28

مهدی پهلوانروی
 رئیس ثبت اسناد امالک زابل

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960322002000471 مورخ 1399/04/02 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای غالمحس��ین س��وداگر توجگی فرزند عباسعلی 
بش��ماره شناسنامه 64 صادره از زابل در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24/80 متر مربع پالک 
33 فرعی از 1598- اصلی  واقع در بخش یک سیستان شهرستان زابل خیابان بسیج روبروی بسیج 
4 خریداری از مالک عذرا آقایی عباسیه ذیل ثبت 13528 صفحه 85 دفتر 79  محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد . م الف:367  آ-9904425
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/05/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/28

مهدی پهلوانروی -  رئیس ثبت اسناد امالک زابل

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره   139860322002004013 مورخ 1398/12/13هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای قاس��معلی میش مس��ت نهی فرزند عباس��علی 
بش��ماره شناس��نامه 346 صادره از زابل در شش��دانگ یکباب مغازه به مساحت 35 متر مربع پالک 
1242 فرعی از یک اصلی  واقع در بخش دو سیستان شهرستان زابل نبش میدان کارگر خریداری 
از مالکیت مش��اعی متقاضی قاسمعلی میش مس��ت نهی ذیل ثبت 1028 صفحه 82 دفتر 6 محرز 
گردی��ده اس��ت. لذا به منظ��ور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصل��ه 15 روز در روزنامه های 
کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضای��ی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و ع��دم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف: 373  آ-9904426
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1399/5/13

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1399/5/28
مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره  139860308001004372   مورخ  
1399/11/28  هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد محمدی   فرزند رضا  بشماره شناسنامه 8 و کد ملی 0653314000  در  ششدانگ  یکباب 
منزل مس��کونی به مساحت 106/81 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی بخش دو بیرجند از 
مح��ل مالکیت رحمان مهر جو فرد   محرز گردیده اس��ت . ل��ذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9904351
تاریخ انتشار نوبت اول : 12 /1399/05                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 28 /1399/05                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای  ابوالفضل  مرش��دلو   دارای شناس��نامه   323 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه  
245/99  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین 
مرشدلو   به شناسنامه   3515 در تاریخ  1394/3/31  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  ابوالفضل  مرشدلو    فرزند حسین  کد ملی  5749841537  ت.ت  62/6/3 نسبت فرزند مرحوم  
2. محمد  مرشدلو    فرزند  حسین  کد ملی   5749204510  ت.ت  54/1/3  نسبت فرزند مرحوم 
3. ولی اله  مرشدلو    فرزند حسین کد ملی  5749757447   ت.ت  56/1/10 نسبت فرزند مرحوم    
4. فاطمه  مرشدلو    فرزند حسین  کد ملی   5749217361  ت.ت  57/2/1    نسبت فرزند مرحوم
5 . صدیقه   مرشدلو  فرزند حسین    کد ملی   1050137892  ت.ت   1368/11/10  نسبت فرزند  مرحوم
6. معصومه  مرشدلو    فرزند بهرام  کد ملی   5749172351 ت.ت   1323/7/29 نسبت  همسر  مرحوم

ن��ک ب��ا انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق امور حس��بی یک 
نوب��ت آگه��ی می نماید  تا هرکس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
نش��ر آگه��ی ظرف یک م��اه به ش��ورا تقدی��م دارد و اال گواهی ص��ادر خواهد ش��د.آ-9905158

سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم  دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم زهرا  رحمانی  دارای شناسنامه   6089  به شرح دادخواست به کالسه  152/99   
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمد رحمانی  
به شناس��نامه   1304  در تاریخ  1391/1/12   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.   فاطمه  رحمانی   فرزند  محمد  کد ملی  5749618544  ت.ت 1331/1/5  نسبت فرزند مرحوم  
2. زهرا  رحمانی     فرزند محمد کدملی  5749194701  ت.ت  1350/2/1  نسبت فرزند مرحوم 
3. ثریا  رحمانی    فرزند محمد   کد ملی 5749194698   ت.ت  1348/1/3  نسبت فرزند مرحوم    
4.  جواهر   رحمانی   فرزند  علی  کد ملی  5749169340 ت.ت  1315/2/1   نسبت همسر مرحوم
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی می نماید  تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  آ-9905159                                                                                                            

سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

 کاهش ارزبری ۱۵۳میلیون یورویی ©
با ساخت  داخلی قطعات تا پایان امسال

قدس: گروه صنعتی ایران خودرو تفاهم نامه همکاری در زمینه تأمین مالی هشت 
پروژه بومی ســازی قطعات با فناوری باال و ارائه تسهیالت به زنجیره تأمین را با 
بانک ملت امضا کرد.این تفاهم نامه یک هزارو ۱۸5میلیارد ریالی در قالب تسهیالت 
کوتاه و بلندمدت با هدف ایجاد جهش در تولید قطعات ساخت داخل و ارتقای 
فناوری آن و همچنین جلوگیری از خروج ارز و ایجاد اشتغال، منعقد شده است.

بانک ملت با امضای این تفاهم نامه نســبت به اعطای تســهیالت سرمایه ثابت 
بلندمدت به قطعه سازان ایران خودرو در جهت حمایت از پروژه های خودکفایی 
قطعات اقدام خواهد کرد.فرشــاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
گفت: ایران خودرو موفق شــد تا اواســط تیرماه امسال کاهش ارزبری 5میلیون 
یورویــی حاصل از پروژه های ســاخت داخــل را با کمک دانش مهندســان و 
متخصصان و کارگران ایرانی محقق کند.وی تصریح کرد: طبق برنامه ریزی های 
صورت گرفته تا پایان امســال از طریق خودکفایی قطعات خرید خارجی ساپکو 
به صورت مستقیم، خودکفایی قطعات خرید خارجی سازندگان و نیز خودکفایی 

مواد اولیه با منشأ خارجی، ۱5۳میلیون یورو کاهش ارزبری محقق خواهد شد.



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

اعالم نتایج اولیه کنکور در هفته اول مهر ماه  ایسنا: رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه پنجاه و هفتمین آزمون سراسری با حضور یک میلیون و ۱۴۶ هزار داوطلب در 3هزار و 300 حوزه 
امتحانی برگزار می شود، اعالم کرد: نتایج اولیه کنکور در هفته اول مهر ماه اعالم می شود. دکتر ابراهیم خدایی با بیان اینکه این آزمون در 3۹۲ شهر و همزمان در ۱۵ کشور دیگر برگزار می شود، اظهار کرد: نتایج 

اولیه آزمون سراسری هفته اول مهرماه منتشر می شود و پس از انتخاب رشته داوطلبان، هفته اول آبان نتایج نهایی اعالم خواهد شد.

نخستین واکسن چینی ضدکرونا ثبت شد©
مهر: مقام های چینی مجوز ثبت رسمی 
نخستین واکســن کرونای این کشور را 
صادر کردند.  به گزارش سی جی تی ان، 
 nCoV-Ad5 واکســن کرونای چین که
نام دارد، به طور مشترک توسط شرکت 
دارویی سن ســینوی چین و گروهی از 
متخصصان بیماری های عفونی در ارتش 

چین تحت سرپرستی دکتر چن وی تولید شده است.
بر اساس اسنادی که توســط اداره ملی مالکیت معنوی چین منتشر شده، واکسن 
یادشده در مدت کوتاهی به تولید انبوه خواهد رسید. کیفیت، امنیت و کارایی واکسن 

یاد شده بر اساس بررسی های اداره ملی مالکیت معنوی چین تأیید شده است.
به گفته تائولینا، متخصص برجسته چینی در زمینه تولید واکسن، اعطای گواهی ثبت 
اختراع به این واکسن، فرایند بازاریابی آن را تسریع می کند. البته چین تنها کشوری 
نیســت که واکسن کرونای خود را آماده عرضه به بازار کرده، روسیه از هفته گذشته 
تزریق واکســن یاد شده را به داوطلبان آغاز کرده و ۲۰ کشور جهان برای خرید آن 
اظهار تمایل کرده اند. هند نیز از تولید واکسنی مشابه در آینده نزدیک خبر داده است. 

در حال حاضر سه واکسن کرونا در هند در حال آزمایش هستند.

خطرات ناشی از بازگشایی مدارس در آمریکا©
ایسنا: ارتبــاط هفت خوشه شیوع کرونا 
در ایالــت لوئیزیانای آمریــکا با مدارس 
و دانشــکده ها، هشــدارهایی را در مورد 
خطرات ناشی از بازگشــایی مدارس در 
شرایط کنونی برای جهانیان به همراه دارد.
آمارهای اداره بهداشت لوئیزیانا نشان داد 
چهار خوشه شیوع کرونا به دانشکده ها و 

ســه مورد به مدارس ابتدایی و متوسطه مرتبط بوده است. اطالعات بهداشتی  نشان 
می دهد ۱5۱ مورد اخیر ابتال به کرونا به شیوع در دانشکده ها مرتبط است و ۱۷ مورد 

نیز به شیوع در مدارس ابتدایی و متوسطه نسبت داده می شود.
طبق تعریف مقام های دولتی این کشور، »شیوع خوشه اِی بیماری به دو یا چند مورد 
ابتال در بین افراد غیرمرتبط که طی یک دوره ۱۴ روزه به یک مکان مراجعه کرده اند، 
گفته می شــود«. به تازگی تعداد موارد ابتال به کووید۱۹ در میان کودکان در ایاالت 
متحده به شدت افزایش یافته اســت، به طوری که گزارش جدید آکادمی پزشکی 
کودکان آمریکا )AAP( و انجمن بیمارستان کودکان این کشور )CHA( نشان داد طی 

چهار هفته، ۹۰ درصد افزایش در موارد ابتالی کودکان مشاهده شده است.
کارشناسان گفته اند عواملی از جمله عفونت های باالی کرونا در بین بزرگساالن، افزایش 
تجمع در بین نوجوانان و بازگشت به مدرسه در طول همه گیری، ممکن است در بروز 
عفونت های زیاد در کودکان نقش داشته باشد. کارشناسان هشدار داده اند بازگشایی 
زودهنگام مدارس می تواند ویروس کرونا را بســیار سریع تر گسترش دهد. بر اساس 
مطالعه ای که به تازگی در آمریکا صورت گرفته، تأخیر در بازگشایی مدارس می تواند 
»یک نیروی قدرتمند برای نجات زندگی« باشد؛ با این کار خطر ابتالی کودکان به کرونا 

در مدرسه و در نتیجه گسترش ویروس در خانواده های آن ها کاهش زیادی می یابد.

بهترین و بدترین کشورها برای خانواده ها©
ایســنا: ایســلند و نروژ جزو بهترین 
کشورها و آمریکا و ترکیه جزو بدترین 

کشورها برای خانواده ها معرفی شدند.
به گــزارش بیزینــس اینســایدر، در 
شرایطی که وضعیت اقتصادی بسیاری 
از کشــورهای جهان بر اثر شیوع کرونا 
وخیم شده است، شماری از افراد به دنبال 

مهاجرت به کشورهای دیگر برای فراهم کردن زندگی بهتری برای خانواده های خود 
هستند. رتبه بندی بهترین و بدترین کشورها برای خانواده ها بر اساس هزار شاخص 
وزنی در 6 سرشاخه اصلی امنیت، هزینه زندگی، میزان شادی، نظام درمانی، کیفیت 
نظام آموزش و شاخص های کالن اقتصادی بوده است. این رتبه بندی تنها برای ۳۸ 

کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی صورت گرفته است. 

بهترین کشورها:»
۱- ایسلند

نرخ خودکشی در هر ۱۰۰ هزار نفر: ۱.۰5 نفر
نسبت متوسط درآمد سرانه به هزینه الزم برای مراقبت از فرزندان: 5 درصد

ضریب جینی: ۲۸
نرخ مرگ و میر مادران به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد: سه نفر

۲- نروژ
نرخ خودکشی در هر ۱۰۰ هزار نفر: ۱.5۸ نفر

نسبت متوسط درآمد سرانه به هزینه الزم برای مراقبت از فرزندان: ۸ درصد
ضریب جینی: ۲6.۸

نرخ مرگ و میر مادران به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد: پنج نفر
۳- سوئد

نرخ خودکشی در هر ۱۰۰ هزار نفر: ۱.۰5 نفر
نسبت متوسط درآمد سرانه به هزینه الزم برای مراقبت از فرزندان: 5 درصد

ضریب جینی: ۳۰.۴
نرخ مرگ و میر مادران به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد: ۱۰ نفر

۴- فنالند
نرخ خودکشی در هر ۱۰۰ هزار نفر: ۱.۲ نفر

نسبت متوسط درآمد سرانه به هزینه الزم برای مراقبت از فرزندان: 5 درصد
ضریب جینی: ۲۴.۹

نرخ مرگ و میر مادران به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد: چهار نفر
۵- لوکزامبورگ

نرخ خودکشی در هر ۱۰۰ هزار نفر: ۱.۰5 نفر
نسبت متوسط درآمد سرانه به هزینه الزم برای مراقبت از فرزندان: 5 درصد

ضریب جینی: ۳۰.۴
نرخ مرگ و میر مادران به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد: ۱۰ نفر

بدترین کشورها:»
۱- مکزیک

نرخ خودکشی در هر ۱۰۰ هزار نفر: ۳۴.۱ نفر
نسبت متوسط درآمد سرانه به هزینه الزم برای مراقبت از فرزندان: داده نشده

ضریب جینی: ۴۸.۲
نرخ مرگ و میر مادران به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد: ۳۸ نفر

۲- آمریکا
نرخ خودکشی در هر ۱۰۰ هزار نفر: 6.۱۲ نفر

نسبت متوسط درآمد سرانه به هزینه الزم برای مراقبت از فرزندان: ۲۳ درصد
ضریب جینی: ۴5

نرخ مرگ و میر مادران به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد: ۱۴ نفر
۳- شیلی

نرخ خودکشی در هر ۱۰۰ هزار نفر: ۴.۴6 نفر
نسبت متوسط درآمد سرانه به هزینه الزم برای مراقبت از فرزندان: داده نشده

ضریب جینی: 5۰.5
نرخ مرگ و میر مادران به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد: ۲۲ نفر

۴- ترکیه
نرخ خودکشی در هر ۱۰۰ هزار نفر: ۲.۱۲ نفر

نسبت متوسط درآمد سرانه به هزینه الزم برای مراقبت از فرزندان: ۳ درصد
ضریب جینی: ۴۰.۲

نرخ مرگ و میر مادران به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد: ۱6 نفر
۵- بلغارستان

نرخ خودکشی در هر ۱۰۰ هزار نفر: ۲.5۳ نفر
نسبت متوسط درآمد سرانه به هزینه الزم برای مراقبت از فرزندان: ۸ درصد

ضریب جینی: ۴۰.۲
نرخ مرگ و میر مادران به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد: ۱۱ نفر

 جامعه/ اعظم طیرانی   اوایل و روزهای نخست 
جهانی  بهداشت  سازمان  کرونا،  ویروس  شیوع 
استفاده از ماسک را فقط برای افراد دارای نشانه 
بیماری ضروری عنوان کرد، اما در دستورالعمل 
جدید خود، استفاده از ماسک را برای همه افراد 
جامعه ضروری دانسته است. همچنین مطالعات 
مربوط به آنفلوانزا، بیماری های شبیه آنفلوانزا و 
نشان  را  شواهدی  انسانی  کرونای  ویروس های 
می دهد که استفاده از ماسک می تواند از انتشار 
قطرات عفونی از یک فرد آلوده به شخص دیگر 
قطرات  این  توسط  محیط  احتمالی  آلودگی  و 

جلوگیری کند.
ماسک به واســطه اهمیتی که دارد این روزها 
در حوزه سالمت می تواند نقش کمربند ایمنی 
خــودرو را ایفا کند که از یک مقطع با اجباری 
شدن استفاده از آن، کمک زیادی به حفظ جان 
افراد و پایین آوردن آمار تلفات و مصدومیت ها 
در حــوادث رانندگی کرد. وقتــی با همگانی 
شدن استفاده از ماســک به عنوان ساده ترین 
راهکار ممکن برای پیشگیری در برابر بیماری 
کرونا خطر ابتال به حداقل می رســد، مردم نیز 
باید اهمیت آن را درک کنند و برای اســتفاده 
از ماسک منتظر شــنیدن خبر اجباری شدن 
آن نباشند. اما متأسفانه این روزها هنوز خیلی 
از افــراد با این تصور که کرونا به ســراغ آن ها 
نمی آید این بیماری را دســت کم گرفتند در 
صورتی که شــاید اوج گرفتن کرونا در کشور 

ناشی از همین بی خیالی ها باشد. 
پس از چند ماه که از ماندگاری ویروس کرونا 
در کشــور می گذرد مســئوالن و کارشناسان 
بهداشــت و درمــان کشــورمان همچنان بر 
راهبــرد فعلی مبــارزه با این ویــروس، با ُکد 
عملیاتی »شفا« )»ش« شست و شوی دست ها با 
آب و صابون، »ف« رعایت فاصله گذاری به تمام 
معنا و حداقل ۲ متر و همچنین »آ« به معنای 
اســتفاده کردن از ماســک( به عنوان بهترین 
راهبرد برای مبارزه با بیماری تأکید می کنند.

البته در این میان عده ای هم معتقدند استفاده 
دائم از ماســک ســبب بروز عوارض مختلفی 
بــرای آن ها خواهد شــد. برای پاســخ به این 
موضــوع و موضوعاتی اینچنینی به ســراغ دو 

کارشناس این حوزه رفته ایم.

کادر درمان از صبح تا شب در »
بیمارستان ها ماسک می زنند

عضــو کمیته کشــوری 
ســتاد مقابله بــا کرونا، 
مهم تریــن  می گویــد: 
دوباره  اوج گیــری  عامل 
این بیمــاری در مناطق 

مختلف کشور، تجمعات است.
مینو محرز با اشــاره به تغییر ماهیت ویروس 
کوویــد ۱۹ ادامه می دهد: متأســفانه قدرت 
ســرایت این ویروس افزایش چشمگیری پیدا 
کرده و موجب اوج مجدد بیماری شده است. 

وی با تأکیــد بر ضرورت رعایــت پروتکل های 

بهداشــتی، استفاده از ماسک 
و رعایت فاصله گذاری فیزیکی 
می افزاید: ایــن ویروس پیر و 
جوان نمی شناسد، ضمن اینکه 
در اوج گیــری دوباره بیماری، 
ابتالی  افزایش موارد  شــاهد 
افراد جوان هستیم. باید توجه 
داشته باشیم که قدرت انتقال 
ویروس از یک فرد به فرد دیگر 
۳ تــا ۹ برابر افزایــش یافته، 
بنابراین توصیه می شود تا حد 
امکان از حضور در مکان های 
شــلوغ و محیط های عمومی 

خودداری کنید. 
محرز در پاســخ به این پرسش که آیا استفاده 
از ماسک می تواند موجب تنگی نفس، کاهش 
حافظــه و یــا خواب آلودگی شــود، می گوید: 
این ها بهانه ای بیش نیســت؛ ما کادر درمان از 
صبح تا شب در بیمارستان ها ماسک می زنیم 
و بــه لحاظ تنفس مشــکلی نداریم و یکی از 
مهم ترین راه های پیشــگیری از ابتال به کرونا 

استفاده از ماسک است. 

شیلد یا ماسک؟»
وی با اشاره به اهمیت استفاده صحیح از ماسک 
می گویــد: اگر یک فرد ســالم و یک فرد مبتال 
به کرونا بدون ماســک مشغول گفت وگو شوند 

به احتمال ۹5 درصد فرد سالم 
به کرونا مبتال خواهد شد، این 
درحالی اســت که اگر هر دو 
اســتفاده کنند  از ماسک  نفر 
احتمال ابتالی فرد سالم ۹۳/5 
درصد کاهــش می یابد و ۱/5 
فرد سالم  دارد  احتمال  درصد 

به کرونا مبتال شود. 
محرز ادامــه می دهد: با توجه 
بــه اینکــه ویــروس کرونا از 
طریق اشــک فرد آلــوده نیز 
انتقال  پیــدا می کند عالوه بر 
استفاده  ماســک،  از  استفاده 
مکرر  شست وشــوی  شیلد،  از 
دســت ها و خودداری از دست زدن به چشم و 

صورت نیز توصیه می شود.
وی با تأکید بر اینکه اســتفاده از شیلد، جای 
ماســک را نمی گیــرد، می افزایــد: در صورت 
ماســک های جراحی  به  نداشــتن  دسترسی 
می تــوان از ماســک ها پارچــه ای دوالیــه و 
متناســب با رنگ لباس استفاده کرد که عالوه 
بر ســت کردن با لباس، می توان پس از هربار 
مصرف، آن ها را شست و با استفاده از اتو ضد 

عفونی کرد.
به گفته این متخصص، ماسک های جراحی به 
هیچ عنوان قابل شست وشــو و استفاده مجدد 
نیست و باید هر چهار ســاعت یکبار تعویض 

شــود، همچنین نباید از دو ماسک همزمان و 
یا قرار دادن دســتمال کاغذی داخل ماسک 

استفاده کرد. 
وی درخصــوص اســتفاده از ماســک بــرای 
کودکان  می گوید: اســتفاده از ماســک برای 
کــودکان هیچ عوارضی نــدارد، اما با توجه به 
اینکه تحمل ماسک برای کودکان دشوار است 
باید تا حد امکان آن ها را در خانه نگه داشت. 

امکان ابتالی دوباره به کرونا »
مسعود مردانی، متخصص 
و  عفونــی  بیماری هــای 
عضو کمیته علمی ســتاد 
مقابله با کرونا نیز با بیان 
اینکه اســتفاده از ماسک 

یکی از مهم ترین راه های پیشــگیری از ابتال به 
کروناست، می گوید: اکنون ما در وضعیت طغیان 
بیماری هستیم و متأسفانه فاصله گذاری فیزیکی 
به خوبی رعایت نمی شود، بنابراین ضرورت دارد 
همه ما، حتی افرادی که قباًل به کرونا مبتال شده 

و بهبود یافته اند از ماسک استفاده کنیم. 
مردانی می افزایــد: وقتی فردی به کرونا مبتال 
می شــود آنتی بادی هایی در بدن او تشــکیل 
می شــود که ممکن اســت با گذشــت زمان 
ســطح آنتی بادی پایین آمده و امکان ابتالی 
دوباره فرد به کرونا فراهم شــود. البته گرچه 
این موارد شــایع نیست اما حقیقتی است که 

مــردم باید بدانند و تصور نکنند با یک بار ابتال 
به کرونا تا پایان عمر مصون خواهند ماند، زیرا 
مــا بیمارانی داریم که در اســفند یا فروردین 
به کرونا مبتال شــده اند اما ســه ماه بعد، پس 
از ســفر به شــمال دوباره و این بار با وخامت 
بیشتری مبتال شده اند. بنابراین رعایت مسائل 
بهداشــت فردی و اجتماعی به ویژه استفاده از 
ماسک، شست وشــوی مکرر دست ها و رعایت 
فاصله گذاری فیزیکــی برای همه افراد جامعه 

ضروری است. 

عوارض پس از کرونا»
وی در خصوص عوارض پــس از ابتال به کرونا   
می گوید: اکنون مقاله هــای متعددی با عنوان 
»پســت کووید ســیندرم« در مجله های معتبر 
علمی جهان منتشــر شــده اســت. براساس 
یافته های منتشر شده در این مقاله ها بیمارانی 
که به کووید۱۹ مبتال شده اند، ممکن است پس 
از بهبودی تا مدتی دچار دردهای استخوانی و 
عضالنی، ناتوانــی در راه رفتن، کاهش تمرکز 
مغزی، افســردگی و اضطراب  شوند که ممکن 

است تا ماه ها ادامه داشته باشد. 
دکتر مردانی ادامه می دهد: این عوارض خاص 
بیماری کرونا نیســت و نخســتین بار در پی 
ابتال به عفونت ویروســی »مونونوکلئوز« و پس 
از آن در مبتالیان به »ســارس« مشاهده شده 
اســت به طوری که افراد تا مدت های مدیدی 
دچار »ســندرم خســتگی مزمن« بوده اند که 
در اغلــب موارد به درمان های معمول پاســخ 
نداده و بیمــاران، نیازمنــد دریافت خدمات 

روان شناختی شده اند.
وی بــا بیان اینکه هم اکنون عالئم »ســندرم 
بیمــاران  از  برخــی  در  مزمــن«  خســتگی 
بهبودیافته کرونا به وضوح مشــاهده   می شود، 
می افزایــد: در برخی موارد عــوارض بیماری 
کووید ۱۹ از خود بیماری شــدیدتر است، چرا 
که ممکن است کرونا طی سه هفته بهبود یابد 
اما عوارض آن تا ســال ها ادامه داشته باشد و 

زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد.
وی در خصوص درمان »ســندرم خســتگی 
مزمن« می گوید: افراد مبتال به این ســندرم 
تا مدت ها  نیازمند بازتوانــی یا فیزیوتراپی و 
ســایکوتراپی یا ارائه خدمات روان شــناختی 
می شــوند که ممکن اســت این عــوارض تا 
پایــان عمر همــراه بیمار باشــد. بنابراین با 
توجه به اینکه تاکنون واکســنی که به تأیید 
سازمان بهداشــت جهانی رسیده باشد برای 
این بیماری ســاخته نشــده و درمانی برای 
آن وجود ندارد، مهم ترین راه پیشــگیری از 
ابتال به آن، رعایت مســائل بهداشت فردی و 
اجتماعی و اســتفاده از ماسک، شست وشوی 
مکــرر دســت ها و رعایت فاصلــه فیزیکی  و 
همچنیــن خودداری از حضــور در تجمعات 
اســت که به طور حتم رعایت همه این موارد 
به مراتب آسان تر از ابتال به بیماری و عوارض 

ناشی از آن خواهد بود. 

کارشناسان به سؤاالت متداول کرونایی مردم پاسخ می دهند

ماسک مثل کمربند ایمنی

در برخی موارد، 
عوارض بیماری 

کووید ۱9 از خود 
بیماری شدیدتر 

است، چرا که 
ممکن است کرونا 

طی سه هفته بهبود 
یابد اما عوارض 

آن تا سال ها ادامه 
داشته باشد

بــــــرش
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آموزش

یک مسئول:
۳ میلیون و ۲00 دانش آموز از 
آموزش های مجازی محروم اند

 برنا    محمدرضا سیفی، مدیر کل دفتر توسعه 
عدالت آموزشی و آموزش عشایر با بیان اینکه تا به 
امروز بیش از ۹۰ معلم شناسایی شده که از اسفند 
۹۸ تاکنون در زمینه آموزش های آنالین همکاری 
کرده اند، افزود: تعدادی از معلم ها انتخاب شده اند تا 

بتوانند آموزش های تلویزیونی را انجام دهند.
او با بیان اینکه با شیوع کرونا شاهد شکاف طبقاتی 
دیجیتالی در بین ۳ میلیــون و ۲۰۰ دانش آموز 
هستیم، افزود: این دانش آموزان به دلیل نداشتن 
ابــزار الزم نتوانســته اند از ظرفیت های آموزش 

مجازی بهره مند شوند.
برخی از خانواده هــا ترجیح می دهند نوآموزان 
پیش دبستانی و دانش آموز ابتدایی را در مدارس 
ثبت نام نکنند و با پدیده ای با عنوان آموزش در 

خانه روبه رو هستیم.
با این مقوله چندان موافق نیستم. مدرسه صرفاً 
جایی برای یادگیری جمع، تفریق و... نیست، بلکه 

باید تربیت در مدرسه اتفاق بیفتد. 

میراث فرهنگی 

معاون میراث فرهنگی خبر داد
استرداد ۲هزار و ۶00 اثر 

تاریخی به ایران 
 ایرنــا   محمدحســن طالبیــان، معــاون 
فرهنگــی  میــراث  وزارت  میراث فرهنگــی 
گردشگری و صنایع دستی استرداد برخی آثار 
متعلق به ایران از دیگر کشورها را از رویدادهای 
مثبت میراث فرهنگی در سال های اخیر دانست 
و گفت: از ســال ۹۲ تا کنون بیش از ۲ هزار و 

6۰۰ مورد استرداد به کشور انجام شده است. 
وی درباره باقیمانده الواح هخامنشی در آمریکا، 
گفت: شــیوع کرونا سبب بســته شدن مجوز 
خزانه داری آمریکا شد و در نتیجه تاکنون باقی 
الواح به ایران مســترد نشده؛ البته به زودی این 
مشکل رفع می شود. ما در دوره نخست بازگشت، 
مشکالت زیادی برای رفتن به آنجا و بازگرداندن 
الواح داشتیم. در نتیجه به مسئوالن آمریکایی 
اعالم کردیم چــون آمریکا الواح را از ایران برده 
خودش باید آن ها را بازگرداند. آن ها نیز بخش 
نخست الواح را سال گذشته تحویل دادند. بقیه 

الواح نیز به همین شکل بازگردانده می شود.

نظامی و انتظامی

جانشین فرمانده ناجا تأکید کرد
 مبارزه با اراذل و اوباش 

مقطعی نیست
 فارس    جانشــین فرمانده ناجا با تأکید بر 
اینکه باید ضرب شستی به افراد هنجارشکن 
نشان داد تا جرئت عرض اندام و قانون شکنی 
نداشته باشند، گفت: مبارزه با اراذل و اوباش 

مقطعی نیست.
سردار قاسم رضایی افزود: طرح مبارزه با اراذل 
و اوباش باید مادامی که رضایت کامل مردم در 

این زمینه حاصل شود، ادامه پیدا کند.
وی با تأکید بر اینکه اجرای این گونه طرح ها 
باید رعب و وحشت در دل افرادی که امنیت 
و آرامش جامعه را مختل می ســازند، ایجاد 
کند، عنوان کرد: مقابله جدی و منســجم با 
اراذل و اوباش یعنی تأمین حقوق شهروندی؛ 
از این رو الزم است برخورد با اراذل و اوباش 
در صحنه و با ســرعت و بــدون فوت وقت 
انجام شــود؛ این مهم نباید به تعویق بیفتد 
و بایــد هیمنه پوشــالی افراد هنجارشــکن 

شکسته شود.

رفاه و خدمات اجتماعی

یک مسئول سازمان بهزیستی بیان کرد
آلوده  شدن برخی 

شیرخوارگاه ها به کرونا
 ایلنا    رئیس کمیته پیشگیری از بیماری های 
واگیر سازمان بهزیســتی از آلوده  شدن برخی 
شــیرخوارگاه ها و مراکز شــبه خانواده به کرونا 

خبر داد.
محمــد نفریه گفــت: از ابتدای شــیوع کرونا تا 
امروز گزارش هایی از فــوت مددجویان در مراکز 
سالمندان، معلوالن ذهنی و بیماران روانی مزمن 
داشــته ایم، اما با وجود اینکه برخی مراکز شــبه 
خانواده و شیرخوارگاه ها آلوده شده اند خوشبختانه 
تا این لحظه هیچ آمار مرگ و میری در این مراکز 

گزارش نشده است.
نفریه درباره کمک های صورت گرفته به مددجویان 
بهزیستی در ایام کرونا گفت: متأسفانه بودجه ای به 
ما اختصاص پیدا نکرده است تا بتوانیم به صورت 

جداگانه از این افراد حمایت کنیم. 
وی خاطرنشان کرد: ۱.5 میلیون مددجو در حوزه 
توانبخشی و حدود ۷۰۰ هزار نفر در حوزه معاونت 
اجتماعی زیر پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند. 

خانه و خانواده

تراژدی تلخ جامعه ایرانی
 افزایش خانوار های تکنفره 

تا چهار نفره
 تســنیم    صالح قاسمی، نویسنده مجموعه 
کتاب »جنگ جهانی جمعیت« گفت: متأسفانه 
خانواده ایرانی در طول سه چهار دهه اخیر، روند 
کوچک شدن و کاهش تعداد اعضای خانواده را 
طی کرده است، به این معنی که الگوی خانواده 

ایرانی در حال تغییرات جدی است!
قاسمی افزود: بر اساس آمارها، تعداد خانواده های 
تکنفره در حال افزایش است، این نوع از خانواده 
شامل افراد مجرد یا افرادی که طالق گرفته  یا 
همسرشان فوت کرده می شود؛ خانواده های دو 
نفره که از یک زوج تشکیل شده اند نیز در حال 
افزایش هستند، خانواده های سه و چهار نفره نیز 

همین وضعیت را دارند.
عالوه بر این، خانواده های تک سرپرست نیز در 
حال افزایش است؛ در این خانوارها تنها پدر یا 
مادر به عنوان سرپرست حضور دارد. در مقابل، 
خانواده های گسترده و چند نسلِی پنج نفره یا 

بیشتر در دهه های گذشته کاهش یافته اند.

فراسو

برداشت آزاد

 سه شنبه ۲8 مرداد ۱3۹۹  ۲8 ذی الحجه ۱۴۴۱ ۱8 آگوست ۲0۲0  سال سی و سوم   شماره ۹3۲۲

دستچین

۱۰ کاراکتر نخست محبوب کودکان ایرانی، آمریکایی اند!
مهر: محمد یقینی، مدیرعامل مجمع نوشت افزار ایرانی اسالمی 
می گوید: آزمایشی رایج در کشــورهای مختلف وجود دارد که 
۱۰ کاراکتر نخســت محبوب کودکان آن کشور را اندازه گیری 
می کنند. داده حیرت انگیز در ایران این است که هر ۱۰ کاراکتر 
محبوب کودکان ایرانی، آمریکایی است اما در ژاپن هشت کاراکتر 

محبوب،  ژاپنی و تنها دو مورد آمریکایی است.

چطور می خواهید دکتر شوید؟
آنا: همایون ســامه یح نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس گفت: من گله مند هستم از کسانی که در رشته 
تجربی برای کنکور شرکت کرده و می خواهند دکتر شوند؛ زیرا 
چنین افرادی که نمی توانند سه ساعت با ماسک سر یک جلسه 
بنشینند، چطور می خواهند پس از دوران تحصیل در بخش های 

عفونی حضور پیدا کنند.

وضع نامناسب هتل ها در روزهای کرونایی
ایلنا: جمشــید حمزه زاده، رئیس جامعه هتلداران با اشــاره به 
وضعیت نامناســب هتل ها در کرونا، می گویــد: وزارت نیرو در 
شرایط موجود به هتل ها توجه نمی کند و با وجود آنکه شرایط 
برای پرداخت هزینه های حامل های انرژی مناسب نیست بازهم با 
تأخیر پرداخت ۲۰ تا ۳۰ میلیونی هتل ها برای حامل های انرژی، 

اقدام به تعطیلی و پلمب هتل می کنند. 

قول دولت برای تبدیل وضعیت پرستاران
ایلنا: مهدی عیســی زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 
درباره اعتراض ها و مطالبات پرســتاران گفت: ما به آن ها قول 
می دهیم مجلس به دنبال رفع دغدغه های آنان اســت. دولت 
برای تعیین تکلیف پرستاران قراردادی و تبدیل وضعیت آن ها 
به استخدامی قول داده اســت و ما نیز در مجلس پیگیر این 

مطالبه هستیم.

پلمب شده اند ولی باز هم فعالیت می کنند!
ایسنا: ابراهیم حاجی زاده، مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان 
سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه مشاهده شده است حتی 
با وجود پلمب برخی مؤسسات اعزام دانشجو، این مؤسسه ها در 
فضای مجازی به فعالیت خود ادامه می دهند، می گوید: فهرست 
۱۳۰ مؤسســه تعلیق و لغو مجوز شده از ســال ۸5 در سایت 

سازمان امور دانشجویان منتشر شده است.

دانشجویانی که در خارج تحصیل می کنند همان جا بمانند
ایسنا: حمید اکبری، قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت 
می گوید: کسانی که خارج کشــور در دانشگاه های مورد تأیید 
وزارت بهداشــت تحصیل می کنند، باید تا پایان تحصیالت در 
همان دانشگاه باشند و مدارک خود را به داخل کشور بیاورند تا 
ارزشیابی شود. دانشگاه های داخل نه اجازه قانونی برای انتقال و 

نه ظرفیت پذیرش آن ها را دارند.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

 یا ارحم الراحمین

2 خبر خوشحال کننده برای مقاومت در منطقه

»التاجی«آزادشد،»مأرب«فتحمیشود
  جهان  در میانه اخبار ناامید کننده از اوضاع این روزهای 
جهان و افزایش آمار مبتالیان به کرونا، روز گذشــته جریان 
مقاومت در خاورمیانه اخبار خوب و امیدوارکننده هم داشت. 
در نخستین اتفاق، آمریکایی ها سرانجام مجبور شدند پایگاه 
التاجی را تحویل دهند. به گزارش ایسنا، ائتالف بین المللی 
تحت امر آمریکا از تحویل ســایت تسلیحاتی پایگاه التاجی 
در شمال بغداد به نیروهای امنیتی عراق خبر داد. این پایگاه 
در 20کیلومتری شــمال بغداد قــرار دارد و در حال حاضر 
بزرگ ترین انبار تســلیحات و مهمات نیروهای آمریکایی در 

عراق است.
ائتالف ضد داعش در بیانیــه ای کوتاه در این باره اعالم کرد 
این سایت تسلیحاتی نزدیک به ۵0 انبار مهمات و تسلیحات 
داشــت که تحت کنترل نیروهای عراقی قرار گرفت. در این 
بیانیه آمده اســت: ائتالف همچنان به شــکل جزئی برای 
هماهنگی عملیات لجستیکی و امنیتی با نیروهای عراقی به 

حضور در پایگاه التاجی ادامه خواهد داد.
اگرچه آمریکایی ها سرانجام التاجی را تحویل دادند اما در این 
میان حمالت هدفمند، گاه وبی گاه و اثرگذار گروه های مقاومت 

به این پایگاه را نمی توان در رخ دادن این اتفاق نادیده گرفت.
اما خبر خوش دیگر برای مقاومت اینکه شهر مأرب در قلب 

یمن در آستانه آزادی قرار گرفته است. به گزارش المیادین، 
در چند روز گذشته ارتش یمن خطوط امدادرسانی به پایگاه 
نظامــی راهبردی »ماس« در این اســتان را قطع کرده و در 
میان درگیری های شدید با مزدوران دولت مستعفی یمن در 
الجوف و البیضاء، این پایگاه را تحت محاصره درآورده است. 
سقوط این پایگاه به فتح کامل مأرب کمک فراوانی می کند. 
پیش از این هم انصاراهلل و ارتش یمن در حمله ای موشــکی 
که در نتیجه اخبار دقیق اطالعاتی رخ داد، گروهی از سران و 
فرماندهان مزدوران وابسته به عربستان و هادی را به هالکت 

رساندند.
یکــی از فرماندهان امنیتی یمن در گفت وگویی با المیادین 
گفت: ده ها تن از نیروهای منصور هادی از جمله فرماندهان 
ارشد نظامی وابسته به دولت مستعفی و سران حزب االصالح 

نیز تاکنون در درگیری ها کشته و زخمی شدند.
به گفته منابع میدانی، درگیری های شــدید در چند محور در 
اطراف شــهر مأرب پس از پیشروی سریع ارتش و کمیته های 
مردمی در جریان است و شهر از چند طرف محاصره شده است.

ایــن منابع تأکید کردند: مقاومــت تاکنون بر بیش از هفت 
شهرستان از مجموع ۱۴ شهرستان این استان مسلط شده 

و شهر مأرب هم در آستانه فتح قرار گرفته است.

لوکاشنکو خطاب به نامزد بازنده:
بیا کیک قدرت را تقسیم کنیم©

بحران  ادامه  در  جهان: 
بــالروس، رئیس جمهور 
این کشــور برای تقسیم 
قــدرت اعــالم آمادگی 
کرد، اما گفت این کار را 

زیر فشار معترضان انجام نخواهد داد. الکساندر 
لوکاشنکو با این حال تأکید کرد زیر فشار خیابان 
)اشــاره به اعتراض های این کشــور( این کار را 
نخواهد کــرد. در میانه افزایــش تقاضاها برای 
کناره گیری وی از قدرت پس از 2۶ سال، او که 
روز گذشته برای سخنرانی در جمع کارگران یک 
کارخانه در مینسک، پایتخت بالروس حاضر شده 
بود، مدام با فریادهای آن ها که خواستار استعفای 
او بودند مواجه شــد. او در بین کارگران گفت تا 
زمانی که زنده اســت، انتخابــات دوباره در کار 

نخواهد بود. 

فارین افرز بررسی کرد
ترامپ چگونه سیاست خارجی ©

آمریکا را نابود کرد؟
فارس: نشریه آمریکایی فارین افرز در تحلیلی 
به ضربه های جبران ناپذیر ترامپ به سیاســت 
خارجی آمریکا پرداخــت و انتخاب دوباره او را 
به معنای پایان نظم جهانی 7۵ ســاله دانست. 
»ریچارد هاس« رئیس اندیشکده شورای روابط 
خارجی آمریکا در ادامه به مختصات سیاســت 
خارجی ترامپ اشــاره کرده و به طور خالصه 
نوشته اســت: بزرگنمایی و تحریف، جدایی از 
روند آزموده شده، اشتها برای تخریب و افزودن 
به بی ثباتی غرب آســیا موجب شــده ترامپ، 
رئیس جمهــوری خرابکار در عرصه سیاســت 
خارجی باشــد و این اوضاع اکنون سیاســت 
خارجی آمریکاست و بعید نیست نظم جهانی 

که 7۵ سال دوام آورده، پایان یابد.
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اختالف نظر انتخاباتی در آمریکا
 شکایت 6 ایالت از 

رئیس جمهور ایاالت متحده
بیزینس اینسایدر: ۶ ایالت آمریکا در پی 
اقدام های رئیس جمهور این کشور برای کاستن 
از توانایی سرویس پستی این کشور که قرار 
است نقشی کلیدی در انتخابات ماه نوامبر ایفا 
 کند، طرح شکایت از دولت را بررسی می کنند. 
در حالی که قانون گذاران هر دو حزب آمریکا 
از رأی دهندگان خواسته اند به صورت پستی 
در انتخابات شرکت کنند تا با توجه به شرایط 
همه گیری در این کشور، خطر ابتال به کرونا 
کاهش یابد، دونالــد ترامپ مخالف این نوع 
انتخابات است و به همین دلیل با تخصیص 
بودجه بیشتر برای سرویس پستی به منظور 
آماده شــدن برای مواجهه با حجم باالی آرا 

مخالف است. 

 سفر الکاظمی به واشنگتن ©
و مسئله اخراج آمریکایی ها

مصطفی الکاظمی پس از انجام نخســتین مأموریت خارجی خود که به تهران 
آمد، این بار در 30مرداد به واشــنگتن ســفر خواهد کرد. این سفر در واقع در 
ادامه مذاکرات راهبردی میان بغداد و واشــنگتن قابل تحلیل است. با توجه به 
اینکه در گذشته مذاکراتی کاماًل جدی بین مقام های عراقی و آمریکایی شکل 
 گرفته، یکی از مطالبات مردم و فراکســیون های پارلمان عراق، مســئله خروج 
بی قید و شرط نیروهای آمریکایی از خاک این کشور است. در سال گذشته پس 
از ترور سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، پارلمان عراق 
مصوبه ای داشت که نیروهای آمریکایی باید در یک فرایند زمانی مشخص که از 
یک سال نباید تجاوز کند، خاک عراق را ترک کنند. در مذاکرات صورت گرفته، 
همین مسئله هم با مقام های آمریکایی مطرح شده است. چرا که اگر الکاظمی 
نتواند نیروهای آمریکایی را از این کشــور خارج کند، فراکسیون های پارلمانی، 
دولت او را استیضاح و برکنار خواهد کرد. بنابراین یکی از شرایط فراکسیون های 
پارلمانی عراق این اســت که دولت آقای الکاظمی بتواند تا پایان ســال جاری، 
نیروهــای آمریکایی را وادار به خروج کند. اما برآیند گزارش ها نشــان می دهد 
آمریکایی هــا به هر نحوی به دنبال باقی ماندن در عراق هســتند و در ســوی 
مقابل، واکنش های مردمی و حمله های مکرری که به نیروهای آمریکایی صورت 
می گیرد، نشان می دهد عموم مردم و نهادهای مردمی مایل نیستند آمریکایی ها 
در عراق باقی بمانند. بنابراین خط تقابل فیزیکی بین مردم و نیروهای آمریکایی 
در عراق هر روز تشدید خواهد شد و اگر این نیروها همچنان اصرار داشته باشند 
در خاک عراق باقی بمانند، تقابل های جدی و درگیری های خونین بین این دو 
درخواهد گرفت که منجر به ناامنی در عراق و تأثیر آن بر کشــورهای منطقه 

خواهد شد.
مشــخصاً مصطفی الکاظمی نگاه مثبتی به نیروهــای نظامی آمریکایی در این 
کشــور دارد و اعتقاد دارد بهتر اســت آمریکایی ها در عراق بمانند؛ اما یکی از 
شروطی که او با قبول آن نخست وزیر شد و رأی اعتماد پارلمان را بدست آورد، 
این اســت که مســئله اخراج آن ها را در یک سال پیش ببرد. بنابراین خواسته 
مصطفی الکاظمی کاماًل با مطالبه نیروهای مردمی، مرجعیت و پارلمان تفاوت 
دارد. الکاظمی ممکن اســت مایل باشد نیروهای آمریکایی در خاک عراق باقی 
بمانند، اما او باید خواســت و اراده ملت عراق را محقق سازد و آمریکایی ها را از 

خاک عراق بیرون براند. اگر این کار را نکند پارلمان واکنش نشان خواهد داد.
در شــرایط کنونی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تا ســه ماه منتهی به 
انتخابات دســت به کاری نخواهد زد و ســعی می کند به نوعی در یک فضای 
خاکستری حرکت کند. از سوی مقابل، مصطفی الکاظمی هم مایل است ببیند 
انتخابات آمریکا به چه سرانجامی خواهد رسید. اگر ترامپ بار دیگر در انتخابات 
پیروز شــود، قطعاً مذاکرات جدی برای اخــراج نیروهای آمریکایی با وی ادامه 
خواهد یافت. در غیر این صورت، مذاکره با جو بایدن از ســر گرفته خواهد شد. 
در مجموع، امروز فضا در ایاالت متحده کاماًل شفاف نیست و نه الکاظمی و نه 

ترامپ مایل نیستند در این شرایط دست به ریسک باالیی بزنند.
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مراقبگندزدنهای»جو«باشید!مراقبگندزدنهای»جو«باشید!
نشریه پولتیکو به گفت وگوهای خصوصی اوباما با یکی دیگر از دموکرات ها 
دست پیدا کرده که نشــان می دهد باراک به شدت نگران جو بایدن است. 
باراک اوباما در این گفت وگوها با ذکر این نکته که »شــک دارم بایدن بتونه 
ترامپ رو شکست بده« گفته است: »توان جو در گند زدن به کار را دست کم  
نگیرین!« بایدن معاون اول اوباما بوده است و همین موجب شده رئیس جمهور 
سابق آمریکا درباره چشم انداز انتخابات آینده ابراز تردید کند. حتی ادعا شده 
تنش میان جبهه حامیان اوباما و بایدن باال گرفته است. هرچند اوباما پیش از 

این از انتخاب »کامال هریس« حمایت کرده بود.

هشدار درباره اقدام های انگلیستعبیه تجهیزات جاسوسی علیه روسیهفلسطین با اشاره به خیانت امارات
در سیاست خارجی راهبرد 

جدیدی تدوین می کنیم
مسکو مسئول سفارت هلند 

را احضار کرد
روابط دوجانبه خدشه دار 

خواهد شد
سخنگوی تشکیالت خودگردان  فارس: 
فلسطین از نشست قریب الوقوع گروه های 
با تشکیالت خودگردان برای  فلسطینی 
پاسخ به توافق امارات و رژیم صهیونیستی 
خبر داد. نبیل ابو  ردینه گفت: تشکیالت 
خودگــردان در روزهای آینــده، راهبرد 
مهمی در سیاســت خارجه تعیین و در 
پیش خواهد گرفت.  وی با اشاره به طرح 
جدید فلسطین برای مقابله با پیامدهای 
این اقدام امارات تأکید کرد: تشــکیالت 
خودگــردان بــا گروه های فلســطینی 
نشســت برگزار خواهند کــرد تا موضع 
واحدی در رد عادی ســازی روابط امارات 

و صهیونیست ها اتخاذ کنند. 

اسپوتنیک: در حالــی که تنش ها بین 
هلند و روسیه بر ســر مسائلی از قبیل 
 MH۱7 ســرنگونی هواپیمای مالزیایی
ادامــه دارد، وزارت خارجه روســیه در 
اعتــراض به تعبیــه کــردن تجهیزات 
جاسوســی در خودرو وابســته نظامی 
سفارت این کشور در هلند، »دومینیک 
کولینــگ باکر« کاردار موقت ســفارت 
آمستردام در مسکو را احضار کرد. وزارت 
خارجه روســیه اعالم کرد انجام چنین 
اقدام های غیردوســتانه ای موجب بر هم 
زدن روابط دوجانبه خواهد شد؛ روابطی 
کــه به اذعان مســکو در حال حاضر در 

بهترین دوره خود به سر نمی برد.

سی جی تی ان: سفیر چین در لندن هشدار 
داد جدایی طلبان هنگ کنگی قصد دارند در 
انگلیس دولت در تبعید تشکیل دهند و اگر 
دولت انگلیس اجازه چنین کاری را بدهد، 
روابط پکن و لندن خدشــه دار خواهد شد. 
»لیو شــیائومینگ« در مصاحبه ای گفت: 
اجازه دادن بــه جدایی طلبان هنگ کنگی 
برای ایجــاد »دولت در تبعید« در انگلیس 
»کاماًل اشتباه« است. این دیپلمات چینی 
از سیاســتمداران انگلیسی درخواست کرد 
این حقیقت را به رســمیت بشناسند که 
هنگ کنگ به ســرزمین مادری بازگشته 
اســت و از اظهارنظرهای غیرمســئوالنه و 

مداخله در امور داخلی چین پرهیز کنند.
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یادداشت

 دکتر حسن هانی زاده، کارشناس مسائل منطقه

چهره

اتاق فکر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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معاون�ت عمرانی آس�تان ق�دس رضوی در نظ�ر دارد جهت 
پروژه  در دس�ت احداث خود تعدادی تابلو برق را به ش�رح 
ش�رایط من�درج در اس�ناد مناقصه، از طری�ق مناقصه عموم�ی خریداری 
نمای�د. ل�ذا متقاضیان واجد ش�رایط می توانند جهت مش�اهده و دریافت 
اس�ناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1399/06/02 به دبیرخانه معاونت عمرانی 
آستان قدس به نشانی مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس 
رضوی، معاونت عمرانی مراجعه یا با شماره تلفن 32001126  - 051تماس 
حاصل نمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه 

خواهد بود. 

مناقصه عمومی خرید تابلو برق
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده صاحبان سهام  
شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان)سهامی خاص( شماره ثبت 13688 مشهد

بدینوسیله از صاحبان سهام و نمایندگان محترم ایشان دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی 
عادی س��الیانه و عمومی فوق العاده صاحبان س��هام شرکت که در ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 
1399/06/07 به نش��انی :   مش��هد ، بلوار الهیه ، حاش��یه میدان ولیعصر ، دفتر شرکت  برگزار 

می شود حضور بهم رسانند .
دستور کار جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

1- تصمی��م گی��ری در خصوص تعیین س��قف آراء وکال و اصالح تبصره ذیل ماده 18  اساس��نامه 
دستور کار جلسه مجمع عمومی عادی :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال 1398 .
2- تصویب ترازنامه سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29 .

3- تصویب میزان سود قابل تقسیم .
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل .

5- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره وحق الزحمه بازرس قانونی .
6- تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج اطالعیه های شرکت .

ضمنًا آن دس��ته از س��هامدارانی که قصد شرکت در جلسه مذکور را دارند می توانند با همراه 
داش��تن اصل برگه س��هام الهیه ، یک قطعه عکس و کارت ملی در ساعات اداری روز چهارشنبه 
مورخ 1399/06/05 جهت صدور کارت ورود به جلسه  به مدیریت سهام شرکت مراجعه نمایند .

 رئیس هیئت مدیره شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان 
)سهامی خاص( /ع
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فراخوان مزایده
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
بیمارس��تان  دارویی  ام��ور  نظردارد 

ول��ی عصر )ع��ج( بردس��کن را از طریق انج��ام  مزایده 
عمومی به بخش غیر دولتی واگذار نماید . کلیه مراحل 
برگزاری مزایده به شماره فراخوان 5099000060000006، 
از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مزایده   گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مزایده محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مزای��ده فوق مبل��غ 400.000.000 
ریال ضمانتنامه بانکی که در مهلت مقرر به حسابداری 
شبکه بردسکن  به نشانی :  شهرستان بردسکن تحویل 

گردد.
* تاریخ انتشارمزایده در سامانه: تاریخ 99/05/28

* مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده از س��امانه: پایان روز 
99/06/03

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/13
* زمان بازگشایی پاکت های مزایده: 99/06/15

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر ثب��ت  

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر ، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

درصد غیرنقدی قراردادرتبه الزممبلغ سپرده به ریالمبلغ پروژه به ریالشرح پروژهردیف

اجرای پیاده راه غربی باغ سیب )جنب بلوار ارم – حد فاصل 1
کل برآورد  با   –  4 منطقه  آهن-  راه  ریل  تا  دانش  راه  31/985/097/8861/600/000/000سه 

رتبه 4 ابنیه و

5 تاسیسات
50٪

1-سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 700786948623 
بانك شهر.   2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداری کرج در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است.

 4- مبلغ 500/000 ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداری واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. 
5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بالل شهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 6- در هر صورت مدارك مندرج 

در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و  متعاقبًا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارك مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند.
 8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صالحیت در سایت یا sajar.mporg.ir، ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت، کد 

اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر یا ارائه مدارک مبتنی بر ثبت نام معتبر الزامی میباشد.
9- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 10-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

11-پیشنهادات می بایست در پاکتهای مجزا )الف-ب-ج( الك و  ممهور به مهر شرکت شده و  پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج  تا پایان  وقت اداری روزسه شنبه مورخ 99/6/11  به آدرس کرج-میدان توحید- 
بلوار بالل دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود.

 12-پیش��نهادات رس��یده در روزچهارشنبه مورخ 99/6/12 در کمیسیون عالی معامالت ش��هرداری کرج)دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد .هزینه چاپ آگهی به عهده برنده 
مناقصه می باشد.

* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و یا به سایت   www.karaj.ir  مراجعه نمائید.

آگهی مناقصه عمومی
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اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداري کرج

 س��ازمان س��اماندهی مش��اغل ش��هری و فرآورده های کش��اورزی شهرداری س��بزوار در نظر 
دارد نس��بت ب��ه واگذاری یک ب��اب مغازه از طریق مزایده کتبی وباقیمت کارشناس��ی بص��ورت رهن واجاره 
برای مدت2س��ال اقدام نماید.متقاضیان می توانند برای کس��ب اطالع بیشتربه ساختمان اداری سازمان به 
نش��انی خراسان رضوی-سبزوار-میدان کارگر-ضلع ش��رقی پارک جانبازان مراجعه و یا با شماره تلفن های 
44291311-44291547تماس حاصل نمایند.آخرین مهلت تحویل پیش��نهادها به دبیرخانه سازمان تا پایان 
وقت اداری روز دوش��نبه1399/6/10می باشد.پیش��نهادات واصله روز سه ش��نبه مورخه 1399/6/11رأس 

ساعت 8صبح بازگشایی می گردد.
احسان امامی - رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 

     آگهی مزایده   »نوبت دوم«
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان ش�مالی در نظ�ر دارد از محل منابع 
اعتبارات عمرانی )اس�ناد خزانه ، اوراق مش�ارکت ( بر اساس  قانون برگزاری 
معامالت دولتی پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای
)س�تاد(  دول�ت  الکترونیک�ی  ت�دارکات  س�امانه  در  کیف�ی  ارزیاب�ی  ب�ا   

 )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید.

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

طرح اصالح  و بازسازی شبکه توزیع 1
37/532/793/580 ماهآب آشخانه اولویت 99

س�ایر توضیحات تکمیلی و ش�رح کار در اسناد اعالم ش�ده است که الزم است 
مناقص�ه گ�ران حداکث�ر ظ�رف 3  روز پس از انتش�ار آگه�ی از طریق س�امانه                      
فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده 

برنده مناقصه می باشد.
 روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

ع 9
90
50
66

آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم  . 

آگهی ارزیابی کیفی )نوبت دوم(
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