
j ملت امام حسین

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
دکتر رضا میرابیان

انفعال و ناتوانی تروئیکای اروپایی به عنوان یکی از طرفین توافق نامه هســته ای 
برجام در برآورده کردن انتظاراتی که جمهوری اسالمی ایران از این معاهده مدنظر 
داشت در سال های گذشته موجی از انتقاد را به سوی دولت روان کرده است. در 
آخرین مورد چندی پیش دفاتر جامعه اســالمی دانشجویان از سراسر کشور در 

نامه ای از رئیس جمهور خواستند در صورت...

پاسخ تنبیهی ایران 
به بدعهدی احتمالی اروپا

درگیری مأموران و اهالی این روستا درحوالی اهواز بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است

قول »بنیاد مستضعفان«  برای حل مشکل روستای »ابوالفضل«

امســال  محــرم  قدس زندگــی    
به طورقطع یکــی از متفاوت ترین و البته 
ســال های  محرم های  خاطره انگیز ترین 
اخیر است. از روزهای ابتدایی محرم بگیر 
تا تاسوعا و عاشــورای حسینی. در کنار 
تمام سختی ها، محدودیت ها و مشکالتی 

که مانع برگزاری دلچسب مراسم محرم 
شد، اتفاق های ریز و درشتی هم افتاد که 
موجب شــورانگیزتر شدن محرم امسال 
شد. اتفاقاتی مانند عزاداری های مجازی 
کاربران، راه انــدازی توفان های توییتری 
محرمی و برگــزاری هیئت های آنالین 

که همــه موجب رقم خــوردن محرمی 
متفاوت در بحبوحه شــیوع کرونا شــد. 
در این میان حاشــیه ها و اتفاقات جالب 
فضای مجازی هم کم نبودند. اتفاق هایی 
مانند  درگیری های مســافران شمال با 
توییتری محرمی  توفان هــای  عزاداران، 

و... . در ادامه بخشــی از داغ ترین حواشی 
و اتفاق های روزهای اخیر فضای مجازی 
را مرور خواهیم کرد. شاید داغ ترین سوژه 
فضای مجازی، توفان توییتری ای باشد که 
کاربران از ابتدای محــرم راه انداخته اند. 

کاربران از...
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40 نفر مجروح 
و 200 نفر 

بازداشت شدند

حمله به عزاداران 
حسینی در 

کشمیر و نیجریه

شمارش معکوس برای 
اشراف کامل مالیاتی بر 

سوداگری مسکن

خانه های خالی را 
آخر پاییز 

می شمارند!

 نگاهی به رویدادها و حواشی فضای مجازی در دهه اول محرم 
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ازتبار زینب
پای صحبت مادر شهیدان »نجار« در سالروز تجلیل از اسرا و مفقودان

کاراته کایی که 
قهرمان صحنه کربال شد!

شگفتی های »شهرخودرو«  
برای آسیا آخرش که از پناهگاه بیرون می آیید

9 10 8
»محمود اردالن« که در»مختارنامه« خوش درخشید رحمتی سرمربی - دروازه بان شد سید حسن نصراهلل با اشاره به  پناه گرفتن 

سربازان صهیونیست از ترس انتقام حزب اهلل:

 جامعه    فقط خدا می داند انتظار آن هم برای مادران 
شهدا، اسرا و مفقودان چه سخت و طاقت فرساست. 
اینجاست که باید زینب وار صبوری پیشه کرد و در 
عین بی قرارِی هجران، با متانتی تمام، پیام فرزندان 

شهید را تکرار کرد.  در یازدهمین روز از ماه محرم؛ 
»روز تجلیل از اسرا و مفقودان« پای صحبت های 
مادر شهیدان نجار می نشینیم تا گوشه ای از حکایت 

 ............ صفحه 7عشق و چشم به راهی خود...

حجت االسالم والمسلمین اختری 
در گفت وگو با قدس تبیین کرد

فطرت های بیدار 
مردم جهان

آماده دریافت 
پیام عاشورا

جهانگیر خسروشاهی 
در حال نگارش داستانی 
درباره علمدار کربالست

برای نوشتن درباره 
j حضرت ابوالفضل

انتخاب شدم

دکتر حبیب اهلل بابایی از کتابی
که مانع تحریف مفهوم »رنج« 

در عاشورا می شود، می گوید

روایتی »متعهدانه« 
در برابر 

روایِت »فدیه ای«
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حسینیه »قدس«

      صفحه 1

فراخوان مناقصه نوبت دوم 
مرکز بهداشت استان 

شرح در صفحه 8
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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

 پردیس دانشگاه
شرح در صفحه 8
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 درنظردارد دو دستگاه از آپارتمان های در 
دست ساخت خود با متراژهای 143و151 
متر مربع واق��ع در بلوار جانباز - جانباز 
6- نب��ش ش��هید توکل��ی 27 را بصورت 
نقد و اقس��اط  و از طری��ق مزایده پیش 

فروش نماید .
متقاضیان ضمن بازدید از پروژه حداکثر 
ت��ا تاریخ 99/06/17  مهل��ت دارند جهت 
دریافت اس��ناد مزایده به نشانی مشهد 
میدان اس��تقالل ، بی��ن آزادی 37 و39 

پالک 21 طبقه اول مراجعه نمایند .

 مزایده پیش فروش 
آپارتمان شرکت مهندسی

 آب و خاک قدس رضوی  
) وابسته به آستان قدس رضوی(
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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 
ساختمان های مرکزی دانشگاه 

شرح در صفحه 8
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فراخوان تجدید مناقصه 
نوبت  دوم

بیمارستان طالقانی 
شرح در صفحه 4
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فراخوان مناقصه نوبت دوم
 بیمارستان دکتر شیخ 

شرح در صفحه 4
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شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای کاالی مشروحه ذیل را از طریق شرکتهای تأمین کننده 
داخلی خریداری نماید:

1- شرح مختصر کاالی مورد نیاز :  1- تعداد 600 رول چسب نسوز 12 و 19 میلی متر    2- تعداد 3000 رول چسب برق 12، 19 و 25 میلی متر
3- تعداد 600 رول ربر تیپ 19 و 38 میلی متر

اطالعات تكمیلی متعاقبَا  به همراه فرم مناقصه ارسال می گردد.
2- محل تحویل کاال : شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری -  اداره تدارکات و امور کاال   

3-  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانكی به مبلغ-/000ر000ر315 ریال
 4- ش�رایط متقاضی  : توانایی ارائه تضمین ش��رکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاری ش��رکت ملی نفت ایران، داش��تن شخصیت حقیقی/ 

حقوقی، شماره اقتصادی،  توانایی مالی، ارائه سوابق کاری و همچنین مدارك وگ�واه�ینامه های مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.
متقاضیان می توانند پس از انتش��ار آگهی نوبت دوم با مراجعه حضوری و یا پایگاه اطالع رس��انی زیر نس��بت به تهیه و تكمیل اطالعات مورد نیاز اقدام نموده و تقاضای 
کتبی خود را به همراه مدارك درخواس��تی حداکثر ظرف مدت 14 روز پس از انتش��ار آگهی نوبت دوم جهت ارزیابی کیفی و بررس��ی صالحیت تأمین کنندگان در ارتباط 

با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسلیم نمایند.
 ش��رکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری پس از بررس��ی اس��ناد و مدارك واصله و ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق قانون برگزاری مناقصات از ش��رکتهای واجد شرایط 
جه��ت ش��رکت در مناقص��ه دعوت بعم��ل خواهد آورد.  ضمنا" ارائه مدارك و س��وابق هیچگونه حقی را ب��رای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و این ش��رکت در رد یا قبول 
پیش��نهادات در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مختار اس��ت. ))فقط مدارك ارزیابی ارس��الی که در دفتر خانه رس��می کپی برابراصل شده باشد مورد استناد خواهد 

بود.((
آدرس پایگاه اطالع رسانی:http:// agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزایده ها

نشانی محل اعالم آمادگی و دریافت اسناد: استان خوزستان - شهرستان امیدیه- بلوار نفت- شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری/اداره تدارکات و امور کاال 
  فكس: 06152622683                 تلفكس : 06152620897           نوبت اول : 99/6/10نوبت دوم 99/6/12

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجار ی
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فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي تأمین کاال 042/ت ك آج/99 
شماره مجوز :  1399.2787   نوبت اول 

شركت ملي مناطق 
نفتخيز جنوب

شرکت بهره برداری نفت
 و گاز آغاجاری )سهامی خاص(

شرکت )س�هامی عام ( نخریس�ی و نساجی خسروی 
خراسان در نظر دارد :

خب�ازی خ�ود را از طریق مزاید به صورت مباش�ری واگذار نمای�د .کلیه متقاضیان 
م�ی توانن�د جهت بازدید و دریافت اس�ناد مزاید و ارائه پیش�نهاد قیمت همه روزه 
از تاری�خ 99/06/10 لغایت 95/06/15 از س�اعت 8 صبح الی 14 به آدرس مش�هد 
خیابان فدائیان اس�ام چهار راه نخریسی نانوائی سنگک شرکت نخریسی و نساجی 

خسروی خراسان  مراجعه نمایند. تلفن تماس 051-33410081
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آگهی مزایده

 رئیس جمهور: جامعه  مذهبی خوش درخشید
 معارف  هر ســال که می گذرد یاد و نام تولیت آستان قدس رضوی: اقامه عزای حسینی همراه با رعایت بهداشت بهانه را از بدخواهان گرفت

سیدالشــهدا)ع( بیش از پیش در جهان 
طنین انداز می شــود و این ویژگی پیامی 

است که فارغ از هر...

بارگاه منور حضرت رضابارگاه منور حضرت رضاjj در تاسوعا وعاشورا  سوگوار نواده رسول اهلل  در تاسوعا وعاشورا  سوگوار نواده رسول اهلل aa بود بود
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اشک باران شمع ها اشک باران شمع ها 
jjدر عزای حسیندر عزای حسین
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روزنامـه صبـح ایـران 2

ایران پرونده امام موسی صدر را از راه های مختلف دنبال می کند  سیاست: سخنگوی وزارت امور خارجه امام موسی صدر را متعلق به همه منطقه خواند و گفت: با همکاری لبنان این پرونده را با همه 
پیچیدگی هایش از راه های مختلف دنبال می کنیم و پیگیری ها و گفت وگوها ی دوجانبه و بین المللی تا حصول  نتیجه ادامه خواهد یافت. سعید خطیب زاده با اشاره به سالگرد ربوده شدن امام موسی صدر و همزمانی 

آن با عاشورا گفت:  ایران همواره در طول سال های گذشته آن را دنبال کرده و همچنان تا رسیدن به نتیجه و روشن شدن واقعیت در دستورکار نگاه خواهد داشت.

 سیاست/ مینا افرازه  سفر رافائل گروسی 
مدیرکل آژانــس بین المللی انــرژی اتمی 
به ایــران در هفته گذشــته و صدور بیانیه 
مشترکی که بر اساس آن توافق شد با توجه 
به درخواســت آژانس برای بازرســی از دو 
محل؛ دیگر بر اساس اطالعات خود  آژانس، 
درخواست دیگری نداشته باشند و قبول این 
مهم از طرف آژانس، موضوعی بود که بازتاب 

زیادی در عرصه بین المللی داشت.
در فضای رسمی و بین المللی، برخی معتقدند 
که این توافق مسیر هرگونه فضاسازی آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی علیه ایــران مبنی بر 
از تعهدات  انحراف کشورمان 
هسته ای خود را خنثی کرد. 
اما در داخل کشور و شبکه های 
از  دیگر  برخــی  اجتماعــی 
تحلیلگران معتقدند که سابقه 
آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در پرونده هسته ای کشورمان 
نشان می دهد درخواست های 
آنان خــط قرمزی نــدارد و 
هرگونه عقب نشینی در شرایط 
فعلی ِ سایر پرونده های ایران 
در شــورای امنیــت، موجب 
جری شدن طرف مقابل می شود، تفاوت این 
دو رویکرد در ماه های آینده مشخص می شود. 
با این حال بر اساس این توافق قرار است ایران 
داوطلبانه به دو مکان مشخص شده دسترسی 
دهد و فعالیت های راستی آزمایی آژانس را 
برای حل وفصل این موضوعات تسهیل  کند 
و پس از تجزیه وتحلیل اطالعات، آژانس هیچ 
سؤال دیگری از ایران و هیچ درخواستی برای 
دسترســی به مکان های فراتر ازآنچه ایران 

اظهار کرده، نداشته باشد.

ناامیدی آمریکا از کشاندن بحث به »
شورای امنیت

محمدجــواد ظریــف، وزیر امــور خارجه 
کشورمان در توییتی در همین زمینه نوشت: 
برخــی درصددند با اعمال فشــار از طریق 
بازگشایی پرونده های مختومه این شفافیت را 
از بین ببرند. ما خواستار روابط نرمال و عادی 
با آژانس هستیم. همچنین حمید بعیدی نژاد 
سفیر کشورمان در لندن، این توافق را موجب 
ناامیدی آمریکا از کشاندن بحث پادمان ایران 

به شورای امنیت دانست.

استقبال چین و روسیه از توافق»
در همین راســتا، دولت هایی مانند روسیه 
و چیــن از چنین توافقی اســتقبال کرده و 
نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی 

در وین در واکنش به بیانیه مشترک ایران و 
آژانس درباره حل وفصل مسائل پادمانی، سفر 
گروسی را پیشرفت واقعی دانست و تصریح 
کرد این توافق گواه دیگری است که گفت وگو 

سازنده تر از سیاست اعمال فشار است.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه چین 
نیز از جمله کسانی بود که در همان ابتدای 
توافق در تأیید آن با اشاره به اینکه زورگویی 
یکطرفه تنها سبب تشدید مقاومت می شود، 
اظهار کرد: تنها گفت وگــوی برابر می تواند 
اختالف ها را برطرف کنــد، این موضوع در 
مســئله اطمینان از بازرسی این گونه بوده و 
همچنان در دیگر مســائل مربوط به مسئله 

هسته ای ایران نیز چنین خواهد بود.
در حالی بســیاری از تحلیلگــران داخلی و 
بین المللی بر این باورند که سفر گروسی به 
ایران و دســتیابی به توافق مشترک به نوعی 
آمریکا را در انزوای سیاسی دیگری قرارداد و 

آن را در مسیر دستیابی به اهداف ضد ایرانی 
خود یک گام دیگر عقب نشاند، در آن  سوی 
ماجــرا هم مقامات آمریکایــی این توافق را 
شکستی برای دولت آمریکا و دلیل دیگری بر 
همکاری ایران با نهادهای بین المللی دانستند.

فرصت ایران برای عمق بخشیدن به »
انزوای آمریکا

بالنــک«  »جــرت  رابطــه  همیــن  در 
وزارت خارجه  پیشــین  هماهنگ کننــده 
آمریکا در پیامی توییتری نوشــت: بسیاری 
از سیاست های مربوط به ایران دونالد ترامپ 
و مایک پمپئو بر این پیش فرض بنا شــده 
اســت که آن ها می توانند به طرز پیش بینی 
پذیر و کنترل شده، پاسخ های خاصی از دیگر 

بازیگران را برانگیزانند.
وی افزود: اما ایران گام های خود را سنجیده 
برداشــت و اکنون بــرای بازرســی آژانس 

بین المللی انرژی اتمی توافق کرده است که 
البته ارتباط کلی به برجام ندارد. این توافق 
به نگرانی  عمده اروپا توجه کرده است و موانع 
اساسی را برای بازگشــت به اجرای بیشتر 

برجام برطرف می سازد.
این مقام آمریکایی به صراحت گفته است: 
پمپئــو و همکارانش فکــر کردند تالش 
آمریکا در مکانیسم ماشه در سازمان ملل 
موجب تحریک ایران خواهد شــد، اما در 
عــوض، تهران فرصتی را بدســت آورد تا 
امتیازاتی را برای عمق بخشیدن به انزوای 
ایاالت متحده ایجاد کنــد. البته جدای از 
موضع گیری این مقام ســابق آمریکایی، 
موضعی که دولتمردان آمریکایی و در رأس 
آن رئیس جمهــور این کشــور تاکنون در 
قبال توافق ایران و آژانس گرفته اند، موضع 
سکوت بوده و ترجیح می دهند مسیر بعدی 

تحوالت را رصد کنند.
بااین حال دولت های اروپایی همچون انگلیس 
درواکنشی متفاوت از آمریکایی ها، دستیابی 
به این توافق را خبری فوق العاده عنوان کردند 
و آن را نشــانه مثبت از سالمت فعالیت ها و 

نظام پادمانی آژانس دانستند.
یا حتی وزارت خارجه فرانسه نیز در موضعی 
همســو با انگلیس در بیانیه ای عنوان کرد: 
توافقی که بر اســاس آن ایران به بازرســان 
آژانس بین المللی انرژی اتمی دسترسی به دو 
سایت در داخل خاک خود را می دهد، گامی 

در مسیر صحیح به شمار می آید.

اتحادیه اروپا: به تالشمان برای حفظ »
برجام ادامه می دهیم

عالوه بر آن، »هلگا اشمید« دبیر کل سرویس 
اقدام خارجی اتحادیه اروپا و معاون مسئول 
سیاست خارجی این اتحادیه هم در پیامی 
نوشت: اتحادیه اروپا به نقش غیرجانبدارانه و 
منصفانه آژانس اعتماد دارد. همزمان، ما به 
تالشمان برای حفظ برجام در جلسه هفته 
آینده کمیسیون مشترک ادامه می دهیم. من 
از طرف جوزپ بورل ریاست این جلسه را به 
عهده خواهم داشــت. بدین ترتیب، تصریح 
اتحادیه اروپا بــر تالش برای حفظ برجام از 
یک سو و حمایت دولت هایی مانند انگلیس 
و فرانســه از توافق مشترک ایران و آژانس از 
سوی دیگر، نشان می دهد دولت آمریکا بار 
دیگر در مسیر فضاسازی علیه ایران تنها مانده 
و اروپایی ها با مشاهده عمل به تعهدات و اقدام 
به همکاری از سوی ایران، سعی می کنند تا 
باب گفت وگو با کشــورمان بسته نشود و در 
مسیر همســویی با آمریکا دست کم بدون 

دالیل و مستندات کافی گام برندارند.

واکنش های بین المللی به توافق ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی

آمریکا به سوی انزوا در اجماع سازی علیه ایران می رود؟

مردم  چند برابر دولت  شهید داده اند و باید الاقل  یک  هفته  در  سال  به نام  هفته  ملت  س
نام گذاری  شود تا ملت  در صدا و سیما بتوانند بگویند که  چگونه  دولت ها تحریم های 
 دنیا و گرانی ها را به  آن ها منتقل  کردند، اما خود دولتمردان  بر ســر ســفره  همین 
 ملــت  حقوق  نجومی  می گیرند و در امالک  نجومی  غصبی  زندگی  می کنند و تنبل 

 زاده  هاشان را   با پول  ملت  به  آمریکا مهد استکبار می فرستند. 09150002986
امام حســین)ع(: اگر پنج ویژگی را نداشته باشــی از زندگی خود بهره چندانی س

نخواهی برد: عقل، دین، ادب، شرم وخوش خلقی/خلق وخوی مردم شریف را پیشه 
رفتارت ســاز، یعنی پیش از اندرز دیگران خود پند گیر، پیش از بیدار باش دیگران 
خود بیدار باش/هر کس تو را دوست بدارد از پلیدی باز می دارد و هر کس تو را دشمن 

بدارد به نابکاری وادارت می سازد. 09350003571
چرا در تعطیالت تاسوعا و عاشورا مسیرها را نبستید تا سفر انجام نشود. همین سفر س

یک عده از خودراضی که شیوع کرونا را پای مراسم عزاداری می اندازند باعث شیوع 
کرونا می شود. 09150007855

متأســفم برای صدا و سیما. با این برنامه های آبکی و تکراری مثل بانوی عمارت، س
معراجی ها، عقیق، شب دهم، جومونگ. هرکدوم این ها را صد بار نشان دادند. واقعاً 

نمی توانند یک سریال فاخر مثل مختارنامه بسازند؟! یا للعجب! 09350008433
 پنیر شــیر خشــکی کیلو ۱۶هزار تومان شــده، چی بخریم که ارزان باشــد؟! س

09150005723
 خواهشمندم ارگانی به من معرفی کنید: ما از دست همسایه باالیی مان به عجز س

آمدیم وقتی به آن ها اعتراض می کنیم می گویند بفروشید از اینجا بروید لطفاً جایی 
معرفی کنید از دستش عارض شوم. 09350001533

نشست رسانه ای رئیس جمهور با رسانه های گزینشی. مطالب از پیش تعیین شده، س
واقعاً آن قدر واضح و آشکار بود که حتی بچه های کوچک داخل خانه هم از سؤاالت و 

پاسخ های مطروحه به خنده آمدند. 09150006857
وزیر می خواهد با بازگشایی مدرسه شهرهای زرد را به قرمز تبدیل کند و بچه ها را س

بی سرپرست کند، سالمتی از درس مهم تر است. 09020000406

دستاوردهای سفر وزیر دفاع به روسیه©
هفته گذشته وزیر دفاع در صدر یک هیئت نظامی برای دیدار با همتای روسی خود و دیگر 
مقامات به روسیه سفر کرد که گفته می شود افزایش سطح همکاری های نظامی ایران و 
روسیه یکی از اهداف آن است، با این حال آنچه از ارزیابی این سفر و اهداف ایران در حوزه 

تسلیحات نظامی به دست می آید را می توان در چند عنوان گنجاند.
باید اذعان داشت در حوزه تسلیحات لزوماً این شکل از سفرها این طور نیست که حتماً 
برای خرید تسلیحات انجام شود یا سفر در خصوص رایزنی موضوع خاصی که قابل علنی 
شدن باشد، انجام شده باشد! اما آنچه مسلم است در این سفر دو اتفاق مهم رخ خواهد 
داد: یکی اینکه برپایه آنچه اعالم شده، جمهوری اسالمی ایران در حوزه توان تسلیحاتی و 
تولید تسلیحات و تجهیزات نظامی به توانمندی خوبی رسیده است، اما در برخی حوزه ها 

به فناوری های نوین تری هم نیاز دارد.
یکی از مواردی که در این ســفر مورد توجه واقع شــده، همان طور که وزیر دفاع هم به 
صراحت به آن اذعان کرد، موضوع انتقال فناوری و همکاری در زمینه فناوری های نوین 
میان دو طرف است. وجه دوم سفر وزیر دفاع به روسیه را می توان این طور ارزیابی کرد که 
در آستانه لغو تحریم های تسلیحاتی موضوعی که اهمیت دارد این است که سرانجام جبهه 
غرب به ســردمداری آمریکا تمام تالش های خود را انجام داد که تحریم های تسلیحاتی 
تمدید شود، اما با وجود همه تالش های انجام شده این تمدید صورت نگرفت و آمریکایی ها 

شکست حقوقی و دیپلماتیکی را در این زمینه متحمل شدند.
حاال اگر بخواهیم این سفر را در این قاعده ارزیابی کنیم، باید بگوییم تمدید تحریم های 
تسلیحاتی اگر چه شکســت خورد، اما برای جمهوری اسالمی ایران یک وجه اقتدار به 
وجود آورده است؛ ما اصوالً پس از لغو این نوع از تحریم ها می توانیم از ظرفیت موجود آن 
و با مذاکراتی که شاید قبل تر هم آغاز شده در حوزه ارتباطات دفاعی، دیپلماسی دفاعی، 
تجهیزات و تسلیحات نظامی استفاده قابل توجهی کنیم؛ بنابراین سفر وزیر دفاع به روسیه 

را می توان آغاز این راه بسیار مهم و حساس تلقی کرد.
در ارزیابی هــای نظامی و دفاعی هم باید گفت جمهوری اســالمی ایران در حال حاضر 
جزو یکی از قدرت های بزرگ منطقه ای به شمار می رود؛ وقتی جمهوری اسالمی ایران 
در چنین ســطحی تعریف می شود ابر قدرت های جهانی در معادالت جهانی خود روی 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک ابر قدرت منطقه ای حساب می کنند و مواضع ایران 
را درنظر می گیرند. از سوی دیگر، منطقه ما یک منطقه پر آشوب و تروریست خیز است 
که متأســفانه غربی ها هم روی آن برای برهم زدن آرامش و امنیت تمرکز کرده اند، اما 
آنچه مهم است، این است که در تمام این معادالت منطقه ای و جهانی جمهوری اسالمی 
ایران می تواند تأثیرگذار باشد و اصوالً غرب و شرق و ابرقدرت های مطرح جهانی روی ایران 
حســاب باز می کنند. از این جهت تعامالت جمهوری اسالمی ایران و به خصوص وقتی 
مباحثی در حوزه دیپلماسی دفاعی مطرح می شود، همواره مورد توجه تمام طرف ها چه 
دشمنان و چه دوستان ما بوده است، از این رو جمهوری اسالمی ایران در سال های اخیر 
دیپلماسی دفاعی و گســترش آن را در دستور کار قرار داده و حساب ویژه ای هم روی 
این مسئله باز کرده است. باید تأکید داشت موفقیت های خیلی خوبی هم در این حوزه و 
مذاکراتی که درباره آن در منطقه شده، بدست آمده است.  از این منظر آغاز یک فرایند 
جدید با لغو تحریم های تسلیحاتی و پایه گذاری آن با سفر وزیر دفاع و پیش درآمد آن در 
سفر های قبلی مسئوالن به کشورهای منطقه به خصوص روسیه، چین و برخی کشورهای 
دیگر مانند عراق و سوریه و لبنان می تواند معادالت را به سمت جبهه مقاومت و توازن 

منطقه ای را به سمت وزن گرفتن بیشتر محور مقاومت تغییر بدهد.
با این حال در خصوص اینکه خرید های تسلیحاتی ایران در این سفر چه نسبتی می تواند 
با بومی سازی صنایع دفاعی داشته باشد، باید این گونه تحلیل کرد که ما دو بحث در حوزه 
خرید داریم؛ یکی بحث خرید خود تجهیزات نظامی اســت که اگر نیاز باشد مسئوالن 
حتماً اقدام خواهند کرد تا این نیاز را برطرف کنند و بحث دیگر همان طور که پیشتر هم 
اشاره شد، بحث انتقال فناوری و تبادل توان تکنولوژیک میان ما و کشورهای دیگر است 
و این خیلی مهم است که ما بتوانیم یک باب تبادل فناوری را بین خودمان و کشورهای 
منطقه و ابرقدرت های جهانی باز کنیم که این مسیر تقریباً باز شده و ما از این به بعد با لغو 

تحریم های تسلیحاتی می توانیم تبادالتمان را آشکارتر و وسیع تر انجام دهیم.

نقشه دزدی آمریکا برای 1.7 میلیارد دالر پول ایران©
سیاست: امیرحسین طیبی فرد معاون حقوقی 
بانک مرکزی درباره اخبار انتشار یافته مبنی بر 
شکایت برخی شکات آمریکایی در نیویورک 
برای دســتیابی به دارایی این بانک در بورس 
آلمان اظهار داشت: این موضوع مربوط به اوراق 
بهادار متعلق به بانک مرکزی ایران اســت که 
نزد مؤسسه »کلیراســتریم« در لوکزامبورگ 
باقی مانده و ارتباطی به کشور آلمان ندارد. وی با بیان اینکه تاکنون آمریکایی ها اقدام های 
قضایی متعددی را به منظور توقیف این وجوه در لوکزامبورگ انجام داده اند، تصریح کرد: با 
اقدام ها و پیگیری های حقوقی متقابل ایران که در چند سال اخیر با هماهنگی مرکز امور 
حقوقی بین المللی ریاست جمهوری انجام شده، آمریکایی ها موفق به توقیف و مصادره آن 
نشده اند. معاون حقوقی بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر نیز خواهان های آمریکایی 
با توجه به شکست های چندباره حقوقی در لوکزامبورگ، با طرح دادخواست نزد دادگاه های 
آمریکا، در تالش برای اخذ دســتور به منظور الزام مؤسسه »کلیراستریم« لوکزامبورگ به 
انتقال وجوه به آمریکا هستند. بانک مرکزی پیگیری های حقوقی الزم برای آزادسازی وجوه 

یاد شده که افزون  بر ۱.7 میلیارد دالر است را در دست اقدام دارد.

اسالم آباد به سمت تهران چرخید©
فارس: با افزایش اختالف ها میان اسالم آباد 
و ریاض، به دلیل عدم حمایت عربســتان 
ســعودی از کشــمیر، عمران خان نخست 
وزیر پاکستان خواستار تقویت روابط با تهران 
شــد. وبگاه خبری »اوراسیا تایمز« از تمایل 
پاکستان برای افزایش و تقویت روابط با ایران 
پس از افزایش اختالف ها میان اسالم آباد و 
ریاض، به دلیل عدم حمایت عربستان سعودی از موضوع کشمیر خبر داد. به نوشته 
این وبگاه خبری، اســالم آباد پس از رد درخواستش از سوی عربستان سعودی برای 
تشکیل جلسه ویژه ای برای رسیدگی به اوضاع جامو و کشمیر در سازمان همکاری های 
اسالمی، با ریاض دچار اختالف شده است. اوراسیا تایمز نوشته تصمیم پاکستان برای 

تشکیل یک ائتالف موازی در کنار ترکیه و مالزی، سعودی ها را عصبانی کرده است.

پاسخ تنبیهی ایران به ©
بدعهدی احتمالی اروپا

انفعــال و ناتوانی تروئیکای اروپایی به عنوان 
یکی از طرفین توافق نامه هسته ای برجام در 
برآورده کردن انتظاراتی که جمهوری اسالمی 
ایران از این معاهده مدنظر داشت در سال های 
گذشته موجی از انتقاد را به سوی دولت روان 
کرده اســت. در آخرین مورد چندی پیش 
دفاتر جامعه اســالمی دانشجویان از سراسر 
کشــور در نامه ای از رئیس جمهور خواستند 
در صورت اجرایی شــدن مکانیسم ماشه از 
سوی طرف غربی اقدام مقتضی اتخاذ شود. 
اروپا در طول پنج سال گذشته و به ویژه پس 
از خروج ایاالت متحده از برجام، باوجود تأکید 
بر پایبند ماندن کشورمان به این توافق تنها 
وعده  وعید تحویل کشورمان داده و هیچ گام 
عملی برای بهره مند کردن تهران از فواید آن 
انجام نداده است. اما همزمان در جانب دیگر 
هم به تازگــی رئیس جمهور آمریکا با وجود 
همه سیاســت های ضد ایرانی خود از امکان 
نشســتن پای میز مذاکره با تهران و امضای 
توافق در کمتر از یک ماه با کشورمان سخن 
گفته است. به نظر می رســد بخشی از این 
یاوه گویی های ترامپ نتیجه اهمال و سیاست 
غیر مستحکم دیپلماسی ماست. موضع گیری 
جدی تر دولت در برابر سیاست تهاجمی کاخ 
سفید و همچنین در پاسخ به بی عملی اروپا 

می تواند طرف غربی را وادار به کرنش کند.
در مقطع کنونی دولــت آمریکا پس از دو 
بار ناکامی در شــورای امنیت سازمان ملل 
برای پیشــبرد پیش نویس قطعنامه تمدید 
تحریم تســلیحاتی، حال با استفاده از یک 
ُحقه حقوقی به دنبال فعال کردن مکانیسم 
ماشــه و بازگرداندن تمامــی تحریم های 
ضد ایرانی ســازمان ملل است. البته اینکه 
یانکی ها در این توطئه خود موفق شــوند، 
تردیدهــای جدی وجــود دارد؛ چراکه به 
سبب همراهی قاطع روسیه و چین با ایران 
و همچنین عدم خشنودی دیگر کشورهای 
عضو شورای امنیت از رویکردهای یکجانبه 
و قلدرمآبانه ترامــپ این موضوع با چالش 

جدی مواجه است. 
بااین وجــود اگرچــه اروپــا در ادامه همان 
سیاست های دوگانه گذشته خود، در موضوع 
تمدیــد تحریم تســلیحاتی ایــران، به طور 
ظاهری از در مخالفت بــا آمریکا درآمد، اما 
مســلماً آن ها در بلندمدت منافع راهبردی 
خــود را در همکاری با آن ســوی آتالنتیک 
تعریف کرده اند، پس مقامات کشورمان به این 
همراهی ظاهری نباید دل خوش کنند. اکنون 
سؤال مهم این است که اگر در ادامه رویکرد 
منفی غرب به کشورمان مکانیسم ماشه فعال 
شــود - امری که چندان محتمل نیست - 
تهران چه پاسخی می تواند به این اقدام داشته 
باشد؟ واقعیت آن است که تنها دو ماه مانده 
به انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا، 
دونالد ترامپ حیات سیاسی خود را به افزایش 
تنش با ایران گره  زده است. ترامپ در حالی 
که در اکثر پرونده های سیاســت خارجی از 
رابطه با روسیه و چین گرفته تا پرونده های 
افغانستان، عراق، سوریه، کره شمالی و غیره 
شکست خورده، حال با پیش کشیدن موضوع 
بازگشــت تحریم ها علیه تهــران و در ادامه 
تأکید به احتمال توافق با ایران به دنبال بدست 

آوردن یک دستاورد ظاهری است. 
بنابراین در شــرایطی کــه احتمال افزایش 
رویکردهای ضــد ایرانی دولــت ترامپ در 
حداقل دو ماه آینده قابل پیش بینی به نظر 
می رســد، دولتمردان ما برای هر سناریوی 
احتمالی باید از آمادگی کافی برخوردار باشند. 
»طرح دوفوریتی« خروج خودکار از برجام در 
صورت فعال سازی مکانیسم ماشه که مجلس 
مد نظر دارد یک ایده خوب است. این مسئله 
اروپــا را در ادامه همراهی با آمریکا به تردید 
خواهد انداخت. مهم ترین تعهدات کشورهای 
۱+5 که در برجام به آن اشاره شده است، لغو 
یا تعلیق برخی از تحریم هایی است که علیه 
ایران اجرایی شده بود؛ تعهدات مهمی ازجمله 
تعلیق اعمــال تحریم های ثانویــه که تمام 
عملیــات تجاری ما با دنیا را تحت تأثیر قرار 
می دهد، اما اجرایی نشد. در چنین شرایطی 
دولت موظف است با توجه به عهدشکنی های 
متعدد صورت گرفته شــده از ســوی برخی 
دولت های طرف قرارداد بــا ایران در برجام 
و همچنیــن خروج یکجانبــه آمریکا از این 
قرارداد، در صورتی که هریک از کشــورهای 
طرف قرارداد بخواهند با فعال سازی مکانیسم 
ماشــه زمینه بازگشت قطعنامه های شورای 
امنیت را فراهم کنند، طی 72 ساعت از آغاز 
پروسه مکانیسم ماشه نسبت به خروج قطعی 
ایران از قرارداد برجام به طرفین این قرارداد 
اقدام مقتضی و رسمی کند. اقدام های دیگر 
مانند لغو پروتکل هــای الحاقی در موضوع 
بازرسی های هسته ای، بازگشت به غنی سازی 
20 درصــد، اخــراج بازرســان آژانــس و 
جمع آوری دوربین های آنالین دیگر گام هایی 
است که می تواند مدنظر باشد. ضمن اینکه 
در صورت قرار گرفتن طرف اروپایی در زمین 
آمریکا در بازی مکانیســم ماشــه تغییر در 
سیاست خارجی و نگرش جدی به شرق در 
راستای تنبیه اروپا باید مدنظر تصمیم سازان 

ما قرار گیرد.
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بــــــــرش

سیاســت: رئیس جمهوری در پیامی محرم امســال را جلوه ای 
پرشکوه از دلدادگی عزاداران حسین)ع( خواند و تأکید کرد: جامعه  
مدنــِی مذهبی ما، در دیگرخواهی، رواداری و مســئولیت پذیری، 
خوش درخشید و این بی گمان سرمایه ای برای آینده  ایران است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، حجت االسالم حسن روحانی 
در پیامی آیین محرم را نه فقط برای شیعیان که برای تمام مردمان 
این سرزمین و همه آزادگان جهان، دانست که یادآور ارزش هایی 
اســت که فراتر از زمان و مکان، جامعــه را به اخالق، به آزادگی و 
به باورمندی به »خیر« رهنمون می سازد. وی در گفت وگو با وزرای 
کشور و بهداشت، از رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی توسط 
متولیان هیئت ها، وعاظ، مداحان و عزاداران اباعبداهلل الحسین )ع( 
در ایام ســپری شــده از ماه محرم، به ویژه در شب های تاسوعا و 
عاشــورا، که در گزارش رحمانی فضلی و نمکی به عنوان رؤســای 
کمیته های امنیتی و بهداشــتی ستاد ملی مقابله با کرونا انعکاس 
یافته بود، ابراز خرسندی و قدردانی کرد. رئیس جمهور، دیروز در 
گفت وگو با سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
با اشاره به اخباری در خصوص دستیابی برخی کشورها به واکسن 

کرونا، دستور داد هر چه ســریع تر اقدام های الزم برای خرید این 
واکسن و انجام مراحل آزمایشی و تشخیصی معمول انجام شود تا 
در صورت امکان هر چه ســریع تر اقدام های مؤثر در این زمینه در 

کشور آغاز شود.
وی رفتار متدینانه و متعهدانه مردم در برگزاری شکوهمند و متفاوت 
سوگواری هایشان، همراه با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی را 
برآمده از فرهنگ غنی دینی مردم و تعهدشــان نسبت به مسائل 

انســانی و نوع دوستی توصیف کرد و اظهار کرد: امیدوارم مردم در 
تمام مراسم ها و آیین های پیش رو در ماه های محرم و صفر همچنان 
دستورالعمل های بهداشتی را به همین شکل دقیق رعایت کنند تا 
کسی در نتیجه شرکت در آیین های سوگواری امام حسین )ع( به 

بیماری کرونا مبتال نشود.

نگرانی وزرای بهداشت و کشور از موج سفرهای تابستانی»
رئیس جمهور همچنین در واکنش به ابراز نگرانی وزرای بهداشت 
و کشور از موج جدید سفرهای تابستانی در روزهای تعطیل اخیر 
گفت: کســانی که در تعطیالت اخیر به سفر رفته اند، نباید اجازه 
دهند، عدم رعایت پروتکل ها از ســوی ایشــان، موجب اوج گیری 
مجدد شــیوع کرونا شده و بر زحمات شبانه روزی و طاقت فرسای 
کادر درمانی در مقابله با موج دوم این بیماری تأثیر منفی بگذارد. 
روحانی تصریح کرد: کسانی که به سفر رفته اند باید با رعایت دقیق 
دستورالعمل های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از حضور 
در اماکن شلوغ، مانع از وارد شدن آسیب به موفقیتی شوند که در 

مهار موج دوم بیماری کرونا حاصل شده است.

سیاست: رویتــرز به نقل از سه منبع آگاه نوشت یک کشتی 
با پرچم ایران پس از تحویل محموله اش به سوپرمارکت ایرانی 
در ونزوئال، یک محموله آلومینا بارگیری کرد که نشان دهنده 
جدیدترین نشانه های همکاری نزدیک دو کشور تحت تحریم 
آمریکاست. مشخص نیست که این محموله ها برای کیست و 
مقصد آن کجاســت. بر اساس آمار مؤسسه ریفینیتیو ایکون، 
کشتی گلســان، یک کشتی باری با ظرفیت حمل 22 هزار و 
882 تن محموله است که در حال حاضر در اقیانوس اطلس به 
سمت شرق در حرکت است، اما هنوز مقصدش بندر »ال گوایرا« 
مخابره می شود. این دو کشور عضو اوپک در ماه های اخیر روابط 
تجاری خود را افزایش داده انــد. ایران در ماه آوریل برای حل 
مشکل کمبود بنزین ونزوئال، پنج نفتکش به این کشور ارسال 
کرد و تجهیزاتی برای ازسرگیری فعالیت بزرگ ترین مجتمع 
پاالیش نفت این کشــور فرســتاد. مقامات تهران و کاراکاس 
مشــخص نکرده اند که ونزوئال چگونه پــول این محموله های 
سوخت یا تجهیزات پاالیش را پرداخت کرده است. اما مقامات 
آمریکایــی می گویند ونزوئال در ازای این محموله طال به ایران 
پرداخت کرده است. تقویت روابط تجاری میان ونزوئال و ایران، 

آمریکا را عصبانی کرده و در تالش است تا مادورو را سرنگون و 
برنامه هسته ای ایران را بی اثر کند.

دولت ترامپ در ماه جــاری میالدی محموله های نفتی چهار 
نفتکش بــه مقصد ونزوئــال را توقیف و یک شــرکت چینی 
کمک کننده به ماهان ایر برای ارسال تجهیزات به ونزوئال را تحریم 
کرد. آلومینا، پودری است که از پاالیش بوکسیت )هیدروکسید 
آلومینیوم( بدست می آید که ماده اصلی تولید آلومینیوم است. 
واشنگتن بخش فلزات ایران از جمله شرکت های تولیدکننده 

آلومینیوم را تحریم کرده و مدعی است آن ها به صنعت هسته ای 
و موشکی ایران مرتبط هستند. آمارهای ریفینیتیو ایکون نشان 
می دهد گلسان در ماه می بندرعباس را ترک کرده و در اواخر 
ماه ژوئن به کاراکاس رســیده است. به گفته دو منبع آگاه، این 

کشتی ۱4 هزار تن آلومینا حمل می کرده است.

تهاتر محصوالت غذایی بین ایران و ونزوئال»
به گــزارش فارس، پیش از این رئیــس اتحادیه ملی محصوالت 
کشــاورزی به خبرنگار فارس گفته بود: بــا توجه به تحریم های 
ظالمانــه و جلوگیری از ورود کاال پروتکل های تهاتر در دســتور 
کار صادرات غیر نفتی قرار گرفت و نخســتین کشتی صادراتی 
محصوالت غذایی و کشــاورزی و تنقــالت مانند چیپس، پفک، 
ماکارانی و دیگر محصوالت غذایی به کشور ونزوئال صادر می شود. 
وی افزود: بخش خصوصی همچنین با واردات مواد اولیه محصوالت 
صنعتی و غذایی و بخش کوچکی از محصوالت کشاورزی ونزوئال 
مانند انبه و آناناس در حال فعالیت است. نورانی همچنین گفت: 
واردات مذکور ربطی به صادرات بنزین و نفت نداشته و بیشتر این 

واردات در مقابل صادرات مواد غذایی به کشور ونزوئال بوده است.
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روحانی از مردم عزادار ایران برای رعایت قواعد بهداشتی تشکر کرد

همکاری های اقتصادی ایران و ونزوئال با وجود تحریم ها و تهدیدهای دولت آمریکا ادامه دارد

جامعه  مذهبی خوش درخشید 

بازگشت کشتی ایرانی با بار آلومینا از ونزوئال
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یادداشت

در ادعایی یک جانبه گرایانه و بی اساس حسین دلیریان، کارشناس مسائل نظامی

پمپئو: تحریم ها علیه ایران ۲۰ سپتامبر بازمی گردند
ایسنا: وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد این کشور تحریم های بین المللی علیه ایران را در تاریخ 
20 سپتامبر برمی گرداند. مایک پمپئو در توییتی نوشت: هفته گذشته، ایاالت متحده 
آمریکا روند ۳0 روزه را فعال کرد تا تقریباً همه تحریم های سازمان ملل علیه ایران بازیابی 
شــود. وی در ادامه مدعی شد پس از آنکه شورای امنیت نتوانسته مأموریت خود برای 
حفظ صلح و امنیت بین المللی را تأیید کند، این تحریم ها از نیمه شب به وقت گرینویچ 
در تاریخ 20 سپتامبر )۳0 شهریور( بازمی گردد. پمپئو دقایقی پس از انتشار این توییتش 
در توییت دیگری نوشت: اگر هر یک از اعضای  شورای امنیت قطعنامه ای برای تمدید 
تعلیق تحریم ها ارائه بدهد، ایاالت متحده با آن مخالفت خواهد کرد. اگر هیچ قطعنامه ای 
ارائه نشود، تحریم ها علیه ایران در 20 سپتامبر باز خواهد گشت. این چگونگی عملکرد 
قطعنامه 22۳۱ است. ادعای وزیر خارجه آمریکا در حالی مطرح می شود که درخواست 
این کشور برای بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران با مخالفت اکثر اعضای شورای 
امنیت مواجه شده است. آمریکا به تازگی با شکست در تصویب پیش نویس قطعنامه ای که 
برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ارائه کرده بود، به دنبال فعال کردن مکانیسم بازگردانی 

تحریم ها در توافق هسته ای برای بازگردانی تحریم های سازمان ملل علیه ایران است.



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

حرم مطهر رضوی میزبان محفل قرآنی شب عاشورا   آستان : حرم مطهر رضوی در شب عاشورای حسینی میزبان محفل قرآنی »انس با قرآن در جوار عترت« شد.
این محفل نورانی شنبه شب با حضور جمعی از عزاداران حسینی از ساعت 22:30 الی 24:00 در صحن جامع رضوی حرم مطهر امام رضا)ع( برگزار شد. در این محفل قرآنی جواد پناهی، رضا گلشاهی و هادی 

اسپیدانی از استادان و قاریان آستان مقدس رضوی سوره های مبارکه عنکبوت، روم و دخان را ترتیل خوانی و ثواب این قرائت را به روح مطهر سیدالشهدا)ع( و دیگر شهدای کربال هدیه کردند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 روایتی از مراسم عزاداری هیئت »محبان اهل  بیت)ع(« 

بنیاد فرهنگی امام رضا)ع( 

©jرهروان کوچک راه حسین
آستان/ ســارا صالحی: نزدیک دو 
دهه از نخســتین روزهایی که ستون 
خیمه امام حسین)ع( را در مدارس امام 
رضا)ع( برافراشته اند، می گذرد. هیئتی 
به نام »محبان اهــل  بیت)ع(« که بچه 
هیئتی های زیــر این خیمه، حاال پس 
از 20 ســال برومند شده و می کوشند 
دســت کوچک ترهــا را بگیرند تا مثل 

خودشان پاگیر دستگاه سیدالشهدا)ع( شوند.چند واحد از مدارس امام رضا)ع( در 
قلب بولوار خیام، این شب های ماه محرم، کانون حضور عزاداران حسینی شده اند. 
فضای حیاط بزرگ و چشــمگیر اســت و در این روزهای مبتال به کرونا، گزینه 
خوبی برای برپایی خیمه امام حسین)ع( است. صندلی های زیادی در حیاط به 
شکلی منظم و فاصله دار جانمایی شده و شمار زیادی از دختر و پسرهای نوجوان 

در قامت خادم مشغول راهنمایی عزاداران مجلس آقا امام حسین)ع( هستند.

تربیت محبان»
مراسم با قرائت قرآن کریم و زیارت عاشورا آغاز می شود. پس از دعا، سراغ مسئول 
هیئت »محبان اهل  بیت)ع(« بنیاد فرهنگی امام رضا)ع( را می گیریم. کسی که 
به این عنوان نشان می دهند، برخالف معمول، پیرمردی ریش سفید و دنیادیده 
نیست. سیدمهدی علوی، جوانی است اهل درس و بحث و تجربه که هنوز قلمش 
را زمین نگذاشته و استاد دانشگاه است و به دلیل دور نشدن از دوران کودکی و 

نوجوانی حرف نسل جدیدتر را خوب می فهمد.
او سررشــته حرف را می گیرد و تعریف می کند؛ ماجرای تشکیل هیئت به سال 
1380 برمی گردد. دورانی که خود و همدوره هایش در واحد4 مدارس امام رضا)ع( 
مشغول تحصیل بودند. در آن سال، به همت شماری از دانش آموزان ممتاز و چند 
تن از مدرسان این واحد آموزشی، ستون هیئت »محبان اهل  بیت)ع(« را در این 
مدرسه می گذارند. علوی می گوید؛ فعالیت هیئت پس از پایان تحصیالت متوسطه 

توسط دانش آموختگان همان دوره آموزشی تا امروز ادامه پیدا کرده است.
خودش استاد دانشگاه است و روی ممتاز بودن دانش آموزان مؤسس هیئت تأکید 
می کند که پس از دو دهه برای خودشان کسی شده اند؛ یکی جراح مغز و اعصاب 
شــده، یکی استاد دانشــگاه و... ولی هنوز که هنوز است دامنگیر این مدرسه و 

هیئت اند و هر یک به بهانه ای خادم دستگاه امام حسین)ع( و اهل  بیت)ع(.
او به کیفیت اجرای مراســم محرم در هیئت »محبان اهل  بیت)ع(« از گذشته تا 
امروز اشــاره ای کرده و می گوید: تا سال گذشته، مراسم در مسجد قبا در همین 
حوالی چهارراه خیام برگزار می شــد، اما امسال به خاطر شیوع بیماری، فضای 
بزرگ و جادار مدرسه، بهترین شرایط را برای اقامه عزای حسینی به شکلی کاماًل 

بهداشتی و استاندارد داشت.

از هر لحاظ تراز»
این فعال فرهنگی تصریح می کند: از صفر تا 100 برگزاری برنامه ها دست خود 
بچه های هیئت اســت که حداکثر 22 سال ســن دارند و دانش آموز و دانشجو 
هستند. حتی هزینه برپایی و دعوت از میهمانان مراسم را خود بچه ها عهده دار 
هستند. همه تالش خودمان را به کار بستیم که مجلس حسینی از هر لحاظ نمونه 
و الگو باشد؛ چه از نظر کمی با رعایت پروتکل های بهداشتی و دعوت از میهمانان 
و پذیرایی از عزاداران و چه از نظر محتوایی که به دنبال رفع برخی تقابالت مطرح 
شده بین کرونا و برپایی مجلس عزا بودیم که با وجود همه مشکالت و چالش ها 
ســهم خودمان را در رونق بخشیدن به مراســم عزای سرور و ساالر شهیدان ادا 

کنیم.
او بــه کیفیــت مدیریت این هیئت هم اشــاره ای می کنــد و می گوید: اعضا با 
تشکیل هیئت امنایی متشکل از دانش آموزان مدارس امام رضا)ع( در خصوص 
سیاست گذاری و برنامه های پیش رو تصمیم گیری می کنند. مهم ترین اقدام این 
هیئت، انتخاب دانش آموختگان ممتاز علمی و فرهنگی مدارس امام رضا)ع( برای 
کمک و مشورت گرفتن از توان آن ها در راستای اهداف فرهنگی و مذهبی به نفع 
دانش آموزان است. بخش دیگری از فعالیت این هیئت به »واحد فارغ التحصیالن« 

که دانشجویاِن دانش آموخته از مدارس امام رضا)ع( هستند، اختصاص دارد.
علوی، »کافه محرم« را از دیگر فعالیت های فرهنگی هیئت محبان اهل  بیت)ع( 
معرفی و بیان می کند: این ایده، شکل متفاوت ایستگاه صلواتی است که توسط 
اعضای واحد فارغ التحصیالن و مبتنی بر اقتضائات روز و نیاز اقشار مختلف جامعه 
در ماه محرم به اجرا درمی آید. هدف ما برای اجرای آن  هم برقراری گفت وگو در 
خصوص فرهنگ دینی و مذهبی با رهگذران جوان در مناطق برخوردارتر شهر 

مشهد است.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح پس از شیوع بیماری کرونا به  صورت مجازی 
ادامه پیدا کرده، اضافه می کند: پنج میهمان برجسته از جمله رضا امیرخانی در 
میان دعوت شدگان به کافه محرم مجازی ما هستند که حول محور بحران های 

اجتماعی با مخاطبان خود به گپ و گفت می پردازند.

راهی برای گفتمان سازی دینی»
حرف را به دیگر روزهای سال و به سایر کارکردهای این هیئت فراتر از برپایی یک 
مراســم مناسبتی می برد و به شماری از آن ها اشاره می کند: ساالنه یک مسابقه 
فوتبال برای اعضای هیئت برگزار می کنیم و همین  طور سال تحصیلی گذشته 
رقابتی با عنوان »شاخص« در رشته های مختلف علمی، هوش، فرهنگی، ورزشی و 
سیاسی برگزار شد تا سطح استعدادی بچه ها را هم بسنجیم. همین  طور بچه های 
ممتاز هیئت به دیگر دانش آموزان مدرسه که نیاز به مشاوره تحصیلی دارند، کمک 
می کنند. البته حمایت های هیئت شامل بخش های مختلف زندگی هیئتی ها هم 
می شــود؛ پیدا کردن کار مناسب و ادامه مدارج تحصیلی در مقاطع عالیه از این 

جمله است.
یک جریــان خوب که راه می افتد، امواج و نفحات آن شــامل حال دیگران هم 
می شود. واحد3 مدارس امام رضا)ع( هم به  تازگی هیئتی را با الگو گرفتن از این 
هیئت، با عنوان رعیت الرضا)ع( راه اندازی کرده و مشغول فعالیت مذهبی است. از 
کافه محرم هم غیر از مدارس امام رضا)ع( دو مجموعه فرهنگی شهر الگوبرداری 

کرده و از راهنمایی آن ها استفاده می کنند.
علوی ضمن تأکیدی که بر هویت هیئت »محبان اهل  بیت)ع(« دارد، شــاخصه 
آن را از دیگر هیئت ها، غلبه عقالنیت بر احساسات گرایی معرفی می کند. اینکه 
بروبچه های هیئت در هر پســت و موقعیتی، به هر بهانه از دعوت کارشناسان و 
سخنوران مراسم تا روضه خوانی و برپایی آیین سینه زنی؛ زمینه گفتمان سازی و 
ارتباط میان قشر مذهبی و غیرمذهبی را برقرار می کنند و در این زمینه تاکنون 

موفق عمل کرده اند.

نگاه واقع بینانه و همه جانبه»
حجت االســالم محمد فرجادی در جایگاه سخنران قرار می گیرد و سخنش را با 
ذکر مصادیق تأسف باری از نگاه های نادرست به انحراف های اجتماعی و اخالقی 
عصر حاضر آغاز می کند و ادامه می دهد: گناهان در اثر بی توجهی فرد فرد ما به 
گناهان عمومی تبدیل می شود و مانند این است که توده سرطانی را نادیده بگیریم 
و در پی راه درمان نباشیم مثل برخی نظرات، توجه به بیماری و یافتن راهکار رفع 

معضل به وجود آمده را سیاه نمایی تلقی کنیم.
این کارشناس علوم دینی توجه صرف به ابعاد مثبت اجتماعی را مصداق خیانت 
دانسته و ادامه می دهد: شکوفایی استعدادها و خداجویی انسان ها، تنها بخشی از 
واقعیت موجود است؛ بخش دیگر آن بی توجهی به کیفیت اعمال عبادی، کج روی 
در پندارها و اشتباه در برداشت های عقیدتی است که باید به برکت مداقه و تحقیق 

در قیام حسینی و مکتب اهل  بیت)ع( اصالح شود.
وی تأکید می کند: ما باید خود را در مکتب اهل  بیت)ع( و امام حسین)ع( طوری 
تربیت کنیم که مصداق فرازی از دعای کمیل »إِلَِهي َو َربِّي َمْن لِي َغْیُرَك« باشیم؛ 
یعنی بر این باور باشیم که غیر خدا کسی را نداریم. باید طوری باشیم که مخاطب 

دعوت و دلدادگی امام حسین)ع( باشیم.
سرانجام مراسم با ذکر مصیبت حضرت اباعبداهلل)ع( و یاران شهیدش و نیز دقایقی 
سینه زنی به پایان می رسد؛ در حالی که آرزوی همه از مسئول جوان هیئت گرفته 
تا سخنور مراسم این است که مخاطب دعوت و دلدادگی امام حسین)ع( باشند 
و نه مصداق این ســخن گهربار امام سجاد)ع(: »پدرم با برترین مردان زمانش در 

خون غلتید تا مردم »بفهمند« اما آنان فقط گریه کردند«.
بدون تردید فقط گریه کردن بر مصائب ایشان کافی نیست، بلکه معرفت و داشتن 
ایمان حقیقی و عمل صالح شرط قبولی گریه و ورود به بهشت است و به تعبیری 

»َمن بَکی َعلَی الْحسْین عارِفا بَِحقَّه َوَجبْت لَه الجنَّه«.

همپای  مشهد،  دیشب،  و  دیروز  قدس     
کربال، در مصیبت حسین)ع( گریست. همزمان 
بارگاه قدسی حضرت  در  عاشورای حسینی،  با 
رضا)ع( هم سرهای قدسیان همه بر زانوی غم بود. 
گویی زمین و آسمان مشهد هم در عزای نواده 
رسول اهلل، سوگوار بوده و اشک  ماتم ریختند.آیین 
شام غریبان و آیین خطبه خوانی شب عاشورا، دو 
سنت دیرینه عزای حسینی هم شام عاشورا و شام 
تاسوعای حسینی در حرم مطهر حضرت رضا)ع( 
عاشورای  مراسم خطبه خوانی شب  برگزار شد. 
اسالمی حرم مطهر  انقالب  حسینی در صحن 
امام رضا)ع( با حضور خادمان رضوی برگزار شد و 
دیشب در آیین شام غریبان، خدام بارگاه رضوی 
با شمع هایی در دست، در سوگ نواده رسول اهلل 

به عزاداری و نوحه سرایی پرداختند. 
آیین شام غریبان دیشب به صورت محدود در 
با  و  رضوی  مطهر  حرم  اسالمی  انقالب  صحن 
حضور تولیت آستان قدس رضوی و شماری از 
منور  بارگاه  خدام  از  نیز جمعی  و  شخصیت ها 
حضرت رضا)ع( برگزار شد. در این آیین، ذاکران 
پرداخته و خدام  به ذکر مصیبت  بیت)ع(  اهل 
در  که  شمع هایی  همپای  رضوی  منور  بارگاه 
اشک  حسینی  غریبان  شام  در  داشتند،  دست 

ماتم  ریختند. 
به گواه تاریخ، قرن هاست که مجلس روضه خوانی 
و عزاداری اباعبداهلل الحسین)ع( در حرم مطهر 
این  عزاداران حسینی  و  برگزار می شود  رضوی 
آیین را باشکوه هر چه تمام تر و به بهترین نحو 
برپا می کنند اما امسال به دلیل شیوع ویروس 
کامل  رعایت  با  عاشورا  ظهر  مراسم  کرونا 
و  محدودیت  با  و  بهداشتی  دستورالعمل های 
متفاوت تر از سال های گذشته برگزار شد. محوریت 
این برنامه در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد بود و 
زائران می توانستند تصویر این مراسم نورانی را از 

تمامی صحن های متبرك رضوی مشاهده کنند.
دلــدادگان و عزاداران حضرت امام حســین)ع( 
در ایوان مقصوره صحن مســجد گوهرشاد حرم 
مطهر رضوی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
گردهم جمع شدند و به یاد سید و ساالر شهیدان 
و اثبــات حقانیت خاندان او بــه اقامه آیین عزا 
پرداختند.آن ها بیرق های ســرخ و سیاه را با نام 
شــهدای کربال زینــت داده و به یــاد هر یک از 
الله های پرپر شده دشت نوحه خوانی و عزاداری 
کردند. تصاویر ایوان مقصوره در تمام صحن ها و 
رواق های حرم مطهر حضرت امام رضا)ع( پخش 
شــد و نوای حزن و اندوه از تمامــی بارگاه امام 

هشتم)ع( به گوش می رسید.

مقتل خوانی، سنت عزاداری های حسینی »
مراســم روز عاشــورا با نوای روح بخش آیاتی از 
کالم اهلل مجید آغاز شد و پس از آن مداح و ذاکر 
اهل  بیت عصمت و طهارت )ع( به مرثیه خوانی و 

عزاداری پرداخت.
در ادامه مراســم آیت اهلل سیداحمد علم الهدی، 
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی در جمع 
عزاداران و سوگواران حسینی بخشی از مقتل امام 
حسین)ع( را خواند و به شرح حال عاشورای سال 
۶1 هجــری و مصیبت های تکان دهنده صحرای 
نینوا بر سید و ساالر شهیدان)ع(، پرچمدار دشت 
کربال حضرت ابوالفضل العبــاس)ع( و ۷2 تن از 
یاران باوفای آن امام همــام پرداخت و عزاداران 
و دلســوختگان در غم آنچه بر خاندان رســالت 
گذشت به ســوگواری و ســینه زنی پرداختند.

نماز ظهر عاشــورا هم دیروز یکشــنبه با حضور 
قشــرهای مختلف عزاداران حسینی و با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی در صحن ها و فضاهای 

باز بارگاه منور رضوی اقامه شد.
عزاداران و زائران در مســجد گوهرشاد به امامت 
آیت اهلل سیداحمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه 
در خراســان رضوی و ۶ نمــاز جماعت دیگر در 
نقاط مختلف حرم مطهر رضوی فریضه نماز اول 
وقت را به یاد نماز ظهر عاشورای امام حسین)ع( 
برپا داشتند.نمازگزاران در صحن های جمهوری 
اســالمی، غدیر، جامع رضوی، دارالقرآن الکریم، 
باب السالم، بست شیخ طبرسی و ایوان مقصوره 
مســجد گوهرشــاد حرم مطهر رضــوی به یاد 
شهیدان کربال به اقامه نماز جماعت پرداختند و 
در مقابل عظمت و عشق حسین بن علی)ع( به 

درگاه احدیت سر تعظیم فرود آوردند.
زائران و مجاوران عــزادار پس از اقامه نماز ظهر 
عاشــورا به ادامه عزاداری های خود پرداختند و 
در رثاي مصائب حضرت سیدالشــهدا)ع( و اهل 
 بیت)ع( و یاران فداکارشان در روز عاشورا به اقامه 

عزا و ذکر مصیبت پرداختند.
به همت مرکز ارتباطات و رســانه آستان قدس 
رضوی ویژه برنامه های حرم مطهر رضوی در روز 
عاشورای حســینی به  صورت زنده و مستقیم از 

شبکه های مختلف سیما به روی آنتن رفت.
مراسم ظهر عاشورا و سخنرانی آیت اهلل سیداحمد 
علم الهدی؛ امام  جمعه مشهد در ایوان مقصوره 
حرم مطهر رضوی برگزار شد که به  صورت زنده 
روی آنتن شــبکه های قرآن و خراســان رضوی 
رفت. مراســم شام غریبان نیز ساعت 20 دیشب 
به صورت زنده از شبکه های سراسری پخش شد 
و همچنین مراســم صحن جامع رضوی حرم از 
ســاعت 20 تا پایان برنامه پوشش تصویری داده 

 شد.

 صحن انقالب اسالمی »
میزبان آیین خطبه خوانی شب عاشورا

مشهدالرضا)ع( در شب عاشورای حسینی هم حال 
و هوای دیگری داشت، شهر سراسر سیاه پوش بود 
و دل ها بیشــتر از هر زمان دیگری بی تاب. حتی 

ویروس منحوس کرونا نیز مانع عزاداری عشاق و 
دلدادگان سید و ساالر شهیدان نشد. 

در شــب عاشورای حسینی صحن جامع رضوی 
میزبان عزاداران حســینی بود و ویژه برنامه های 
مختلفی در این شــب تدارك دیده شــده بود. 
زائران در این شــب در صحن جامع رضوی و در 
صفوفی مرتب، در فرش هایی که با رعایت موازین 
بهداشــتی چیده شــده نماز را به جماعت اقامه 
کردند. پس از اقامــه نماز، زیارت امین اهلل و ذکر 
توسل زمزمه شد و عزاداران و سوگواران اباعبداهلل 
الحسین)ع( در محضر امام معصوم)ع( همه یکصدا 
از خدا صبر و بردباری در برابر قضا و قدر الهی را 
خواستار شــده و آرامش و تسلیم امر خداوند را 
طلــب کردند. همچنین ضمن زمزمه این زیارت 
روح بخش، از خداوند خواستند که اگر در زندگی 
گرفتار بال و مصیبتی شــدند بتوانند مانند امام 
حســین)ع( که مظهر صبوری و استقامت است، 

در برابر این مصیبت صبر و بردباری پیشه کنند.
بهره مندی از بیانات حجت االســالم والمسلمین 
محمدجواد حــاج علی اکبری، رئیس شــورای 

سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با محوریت »امر 
به معروف و نهی از منکر، الزمه تحول خواهی« از 

دیگر بخش های این مراسم بود.
در بخش پایانی این مراســم، ساعت 21 به وقت 
گلدسته های بارگاه نورانی ثامن الحجج)ع( زائران و 
عزاداران اباعبداهلل الحسین)ع( همزمان با سراسر 
کشور، همراه با ایران اسالمی یکپارچه رو به سمت 
قبلــه قیام کردند و به یاد نــدای »هل من ناصر 
ینصرنی« عصر روز دهم اباعبداهلل الحســین)ع( 
از حرم حضرت رضا)ع(، فریاد »لبیک یاحسین« 
ســر دادند. پایان بخش این مراسم نیز توسل به 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( و ذکر مصیبت و 

مرثیه خوانی بود.

 نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:»
حضرت عباس)ع( نماد شفاف و برجسته 

عشق به خداست
امام  جمعه مشهد گفت: وجود ابوالفضل العباس)ع( 
نمادی شفاف و برجسته از عشق به خداست که 
توسط سیدالشهدا)ع( در برابر دیده جهانیان نصب 

شده است.
آیــت اهلل ســیداحمد علم الهــدی در مراســم 
روز تاســوعای حســینی که در ایوان مقصوره 
مسجد گوهرشــاد حرم مطهر رضوی با رعایت 
شیوه نامه های بهداشــتی برگزار شد، به تحلیل 
اجتماعی و سیاســی واقعه عاشــورا پرداخت و 
اظهار کرد: یکی از ویژگی های واقعه عاشورا این 
بود که در این روز تابلویی از مجموعه آموزه های 
دینی قرآن و سنت پیغمبر)ص( در برابر چشمان 
جهانیان نصب شد تا مردم با بصیرت و شناخت 
کامل تری با واقعیت آموزشی دین خدا آشنا شوند 
و از جمله تابلوهای شــفاف و نمادهای برجسته 
فکری که به  وسیله سیدالشهدا)ع( درباره عشق 
به خــدا در این روز در برابر دیدگان مردم جهان 
نصب شــد وجود مقدس قمر بنی هاشم حضرت 

عباس)ع( بود.
آیت اهلل علم الهدی با طرح این پرسش که چگونه 
انســان در عرصه زندگی به مرحله عشق به خدا 
می رســد، گفت: معموالً جریان هایی که موجب 
گرایش انســان به چیزی در زندگی می شــوند 
شامل عوامل و جریان هایی هستند که یا نیازهای 
مادی و یا غرایز و کشش های نفسانی ما را برآورده 
می کنند و معموالً کلمه عشق در ارتباط با جریان 
غریزی و نفسانی بین دو دوست و رفیق استعمال 
می شود که این عشق می تواند در عشق به قدرت، 

رفاه، عزت، پول، مقام و...  خالصه شود.
وی تصریح کرد: عشقی که در درون جان ماست 
مربوط به سلسله گرایش هایی است که در درون 
مــا وجــود دارد اما در برابــر گرایش های مادی 
همچون تأمین لــذت، ثروت و... که بر وجودمان 
حاکم است یک سلسله گرایش های معنوی نیز 

همچون خداگرایی وجود دارد.
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی افزود: 
خداگرایی از کشش های فطری همه انسان هاست 
و حتی کافران و ملحدان نیز این گرایش فطری 
را دارند. در قرن 18 یک فیلســوف کافر و ملحد 
کتابی را در موضوع اصالت ماده می نویســد و به 
اثبات اصالت ماده و رد خدا می پردازد او این کتاب 

را در 500 صفحه به چاپ می رساند.
وی اضافه کرد: اما این نویســنده در پایان کتاب 
مناجات نامــه ای با خدا دارد کــه در این بخش 
می گوید: »خدایا در این کتاب هر چه اســتدالل 
و دلیل آوردم تا ثابت کنم که وجود نداری اما تو 
از درون جانم سر برآوردی که هستی و موجودی 
و با اینکه می خواســتم به دنیا ثابت کنم که خدا 
وجود ندارد اما در برابر خیزش باطنی من ظاهر 
شــدی و با چشم دل تو را دیدم«. این خداگرایی 
در درون تمام انسان ها حتی انسان های منکر خدا 

نیز وجود دارد.
آیت اهلل علم الهدی اظهار کرد: کسانی که خدا را 
قبول ندارند و در عرصــه زندگی خود به دنبال 
پول، لذت و قدرت هستند، همواره در زندگیشان 
احساس خأل وحشــتناکی دارند که چرا با خدا 

رابطه ندارند.
امام جمعه مشــهد ادامه داد: اگــر خداگرایی و 
وابستگی به خدا در درون انسان قوی شود، دیگر 
همه  چیز تحت تأثیر خداخواهی و خدادوســتی 
قــرار می گیرد و تمام محبت هــا و عالیق مادی 
انسان از بین می رود؛ معصومین)ع( این  گونه به 

خدا عشق می ورزیدند.
مهــم  ویژگی هــای  از  یکــی  ادامــه  در  وی 
علی بن ابی طالب)ع( را عشق به عبادت ذکر کرد 
و گفت: آن حضرت چنان خاشــعانه به عبادت 
می پرداختند و با تمام وجود به خدا توجه داشتند 
که تیری را که در جنگ صفین به  پای ایشــان 
اصابت کرده بود در نماز و در حال سجده از پای 
ایشــان خارج کردند. نماینده ولی فقیه در استان 
خراسان رضوی با بیان اینکه ایمان امام علی)ع( 
بر اساس شناخت حقیقی اســت و از همین رو 
عبادت خدا را به  عنوان زیارت او و نماز را شــهود 
الهی و زیارت معبود می داند، گفت: امام علی)ع( 
خدا را زیبای مطلق می بیند، ایشان هرگز خود را 

نمی بیند و آزادانه خدا را می پرستد.
وی با اشــاره به اینکه ماندگاری و حفظ »هویت 
جریان کربال« از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، 
ادامه داد: مشــکل ما در عزاداری ها این اســت 
که احساســاتی برخورد می کنیم و این در حالی 
است که عالوه بر عزاداری و سوگواری و گریه بر 
مصیبت اهل  بیت)ع( باید دنبال معرفت شناسی 
و پیروی از سبک و سیره زندگی این بزرگان نیز 
باشیم. متأسفانه ما به  درستی یاران و اصحاب امام 
حسین)ع( را نشناختیم و از همین رو باید به بعد 

معرفت شناسی در عزاداری ها بیشتر توجه کنیم.

بارگاه منور حضرت رضاj در تاسوعا وعاشورا  سوگوار نواد ه رسول اهلل a بود   

j اشک باران شمع ها در عزای حسین

خـــبر
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آستان: مراسم سوگواری عزای حسینی در شرایط شیوع ویروس 
کرونا در روزهای پایانی دهه اول ماه محرم الحرام با حضور جمعی 

از بانوان در فضای باز مجموعه باغ اردوگاه خاتون برگزار شد. 
معصومه باعدی، مســئول بــاغ اردوگاه خاتون ضمن اعالم این 
خبر، اظهار کرد: ماه محرم امســال با توجه به  ضرورت رعایت 
نکات بهداشتی و برگزاری مراســم عزاداری در فضاهای روباز، 
آستان قدس رضوی ظرفیت های گوناگون خود را برای این امر 
اختصاص داده است که باغ اردوگاه خاتون یکی از مجموعه های 
این آستان مقدس اســت که در روزهای عزای سیدالشهدا)ع( 

میزبان عزاداران حسینی است.
باعدی با اشــاره به اینکه مراسم اقامه عزای حسینی ویژه بانوان 
بــه همت مرکز امور بانوان و خانواده آســتان قدس رضوی و با 
همکاری هیئت انصارالمهدی)عج( اجرا شــد، گفت: مراســم 
عزاداری شهادت اباعبداهلل الحســین)ع( و یاران باوفایش ویژه 

بانوان از روز ششــم ماه محرم در محل باغ اردوگاه خاتون آغاز 
شد و تا عصر روز عاشورا ادامه داشت، این مجموعه روزانه میزبان 

حدود 200 نفر از بانوان مشهدی بود.
مســئول مجموعه باغ اردوگاه خاتون با اشاره به برنامه های این 
مراسم، افزود: تالوت قرآن کریم، قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی 
مذهبی، مرثیه سرایی و... از جمله بخش های متنوع این مراسم 

آیینی بود.
وی بــا تأکید بر اینکه این مجموعه در روزهای پایانی دهه آخر 
محرم از ساعت 1۷ الی 19 در خدمت عزاداران حسینی است، 
افزود: مطابق دستورالعمل های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، 
ممنوعیت ها و محدودیت های الزم از جمله غربالگری با تب سنج، 
الزام در اســتفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و در 
اختیار گذاشــتن محلول های ضدعفونی به مخاطبان در طول 

اجرای مراسم اعمال می شد.

خبر

 به همت مرکز امور بانوان و خانواده 
آستان قدس برگزار شد

 »باغ اردوگاه خاتون«
  میزبان بانوان

 عزادار

تولیت آستان قدس رضوی در مراسم خطبه خوانی شب عاشورا:
اقامه عزای حسینی همراه با رعایت بهداشت بهانه را از بدخواهان گرفت

آستان: تولیت آستان قدس رضوی گفت: مردم 
با رعایت پروتکل های بهداشتی نشان دادند که 
حتی با وجود ویروس منحــوس کرونا، عزای 
اباعبداهلل الحســین)ع( تعطیل شدنی نیست 
و بهانه را از دســت بدخواهــان و غرب زدگان 

گرفتند.
حجت االســالم  والمســلمین احمد مروی در 
مراسم خطبه خوانی شــب عاشورای حسینی 
که در صحن انقالب اســالمی حرم مطهر امام 
رضا)ع( با حضور خادمان رضوی برگزار شــد، 
ضمن تسلیت روزهای ســوگواری ماه محرم 
اظهار کرد: روایت های بسیاری درباره فضیلت 
و برکات زیارت مضجع شریف حضرت اباعبداهلل 
الحســین)ع( وجود دارد؛ در یــک نمونه امام 
کاظم)ع( می فرمایند: کسی که امام حسین)ع( 
را از روی معرفت و بصیرت زیارت کند، خداوند 
گناهان او را از روزی که مرتکب شده تا لحظه ای 
که به زیارت قبر مطهر امام حسین)ع( نائل شده 

است، می بخشد.
وی علت انحــراف عده ای از مســلمانان پس 
از رحلت پیامبر اکرم)ص( از مســیر عترت را 
نداشتن معرفت و بصیرت معرفی و خاطرنشان 
کرد: خداوند متعال در قرآن کریم به ما نشان 
می دهــد که پس از رحلــت پیامبر اکرم)ص( 
باید معارف دیــن را از کجا دریافت کنیم. اگر 
مسلمانان در دوران ائمه معصومین)ع( به قرآن 
تمســک می جســتند، قرآن آن ها را به  سوی 

عترت هدایت می کرد.
تولیت آســتان قدس رضوی تأکیــد کرد: آن 
تیرهایی که در روز عاشــورا بر پیکر مطهر پاره 
تن رســول اهلل)ص( و سید و ســاالر شهیدان 
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( اصابت کرد، تیر 
جهالت بود.حجت االسالم  والمسلمین مروی در 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برپایی 
باشکوه مراسم عزاداری شهدای کربال با وجود 

ویروس کرونا، گفت: حضــرت اباعبداهلل)ع( با 
دل های مردم چه کرده اســت که آتش عشق 
و ارادت بــه آن حضرت، هــر روز در دل های 
عاشقان شعله ورتر می شود و خبری از تعطیل 
شدن مراسم های عزاداری سید و ساالر شهیدان 

نیست؟
وی افزود: امســال با پدیده تلخ شیوع ویروس 
منحوس کرونا روبه رو بودیم، با این  حال از شور 
عزاداری ها برای امام حسین)ع( و دیگر شهدای 
کربال حتی ذره ای کاســته نشد. اگر سال های 
گذشته در هر محله و خیابانی، پرچم عزا برپا 
می شــد، امســال هر کوچه و خانه ای به یک 
حسینیه تبدیل شد.تولیت آستان قدس رضوی 
خاطرنشان کرد: باید از مردم والیتمدار و محبان 
اهل  بیت)ع( تشکر کرد که نکات بهداشتی را 
رعایت کردند و بهانه به دســت غرب زدگان و 
بیگانگان ندادند و باشکوه هر چه تمام تر مراسم 

عزاداری امام حسین)ع( را برگزار کردند.
وی با بیان اینکه متأسفانه برخی چشم هایشان 
را بــه روی بســیاری از اجتماعات و ســفرها 
می بندند، اما برگزاری مراسم دینی را محکوم 
می کنند، گفت: مردم والیتمدار کشورمان هم 

نام اباعبداهلل)ع( را همچنان زنده نگه داشــتند 
و هم با رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی 
به دســت بدخواهان بهانه ندادند؛ این مسئله 
حکایــت از فهم و بصیرت عمیــق مردم دارد.
تولیت آســتان قدس رضوی با اشاره به لبیک 
مردم به ندای رهبر معظم انقالب اســالمی در 
زمینه رعایت دســتورالعمل های بهداشتی در 
مراســم های عزاداری ادامــه داد: رهبر معظم 
انقالب اسالمی به  رسم هر سال مراسم عزاداری 
ماه محرم را، بدون حضور جمعیت برگزار کردند 
تا نشــان دهند عزاداری برای اباعبداهلل هرگز 

تعطیل نمی شود.
حجت االسالم  والمسلمین مروی با بیان اینکه 
به علما و مراجع قم و نجف ســالم می فرستم 
و عرض ارادت می کنم، خاطرنشــان کرد: علما 
و مراجــع عظام تقلید با شــجاعت در مقابل 
رفتارهــای خرافــی و موجب وهــن دین که 
توســط متحجرین، مرتجعیــن و عوام الناس 
صورت می گرفت؛ با اعالم نظر بحق ایســتادند 
و از حقیقت دین، آموزه های اهل بیت عصمت 
و طهارت)ع(، عقالنیت دینی و شــیعی دفاع 

کردند.
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عاشورا سنگری برای مبارزه با فساد و انحراف است اندیشه: سید یحیی یثربی، نویسنده و استاد فلسفه و کالم اسالمی در یادداشتی نوشت: عاشورا حرکتی است در جهت سه هدف اصلی اسالم که 
عبارت اند از غفلت زدایی از ذهن انسان و حرکت دادن او به سمت خداوند، تنظیم زندگی دنیا در جهت سعادت اخروی و پاسداری از اعتبار و اصالت انسان و رها ساختن او از قید و بند سلطه ها و قدرت های شیطانی. 

از اینجاست که عاشورا اهمیت بسیاری پیدا می کند، زیرا با عاشوراست که می توان جلو انحراف ها و تحریف ها را گرفت و تأمین این سه هدف تضمین می شود.

عاشورا در سطح انسانی و فرا دینی مطرح می شود©
 مهر: خســرو باقری، استاد تمام دانشگاه 
تهران در ســخنرانی عاشورا و انسان سازی 
گفت: این سخن ماندگار امام حسین)ع( در 
روز عاشــورا که »اگر دین ندارید و از معاد 
نمی ترسید، آزاده باشید« ابعاد پیچیده ای 
دارد: بخشــی مربوط به چیســتی دین و 
بخشی مربوط به رابطه دین و اخالق است. 
این عبارت، موضوع عاشورا را از یک چالش و برخورد درون دینی خارج می کند؛ وگرنه 
نزاع های درون دینی و درون فرقه ای همواره در تاریخ وجود داشته است اما این سخن، 

موضوع را از حد درون دینی باالتر برده و در سطح انسانی و فرا دینی مطرح کرد.
 وی افــزود: مخاطب سیدالشــهدا)ع( در این عبارت انســان به طور کلی اســت. 
در اختالفات درون دینی، داوری دشــوار و بعضاً غیرممکن است و به همین علت 
اختالفات درون دینی در بیشــتر ادیان، باقی مانده اند، چون معیارها متفاوت است. 
اما در ســطح اخالق، داوری آسان اســت چون معیارها شفاف و جهان شمول اند. 
معیارهایی نظیر آزادگی، صداقت و جوانمردی در همه انسان ها مشترک و محترم 

است، بنابراین امام مسئله را از سطح دینی به سطح اخالقی ارتقا می دهد.
این استاد فلسفه تعلیم و تربیت در ادامه سخنانش با طرح این پرسش که حقیقت 
دیانت چیست، اظهار کرد: بعضاً می بینیم افراد با انگیزه و نیت دینی مرتکب رفتارها 
و کارهای سبعانه و خالف اخالق می شوند، بنابراین ما باید مرزی برای رابطه دین و 
اخالق بگذاریم و بدانیم رفتار غیراخالقی نمی تواند دینی باشد و هر جا دیدیم رفتاری 
برخالف اخالق و فطرت و وجدان انسان است، نباید به آن برچسب دینی بزنیم و 
بخواهیم آن را با معیارهای دینی توجیه کنیم. دینداری یک نام نیست، بلکه یک 
حقیقت است و باید در درون فرد شکل بگیرد. از نگاه دین، به طور مثال کشتن یک 
انسان بی گناه، قابل پذیرش نیست و معادل کشتن همه بشریت است. دینداری با 
یک سلسله رفتارها تطابق و سازگاری و با مجموعه ای رفتارها تضاد و ناسازگاری دارد. 
دینداری نه به نام است و نه به نیت، کما اینکه برخی قربه الی اهلل فرزند پیامبر را 
سر بریدند. با نیت خوب، نمی توان دست به هر عملی زد، بلکه باید صورت و کیفیت 

عمل و رفتار ما هم صحیح و منطبق بر معیارها باشد.
 وی با اشــاره بــه اینکه در دینــداری، عمل صالح مالک اســت، گفــت: اینجا 
امام حسین)ع( می گوید حاال که شما خود را به معیارهای دین محدود نمی کنید و 
دیندار نیستید، حداقل آزاده و انسان باشید. کدام انسانیت و اخالقی می پذیرد که 

یک کودک را بکشید؟
باقری در ادامه ســخنانش اظهار کرد: حال پرسش مطرح می شود که رابطه دین 
و اخالق چیســت؟ آیا رابطه دین و اخالق توالی اســت یا توازی؟ توالی یعنی اگر 
می خواهید دیندار باشید باید بااخالق باشید. توازی یعنی می توانید دیندار باشید و 
می توانید بااخالق باشید، دو راه موازی که هر دو، انسان را به مقصد می رساند. وقتی 
امام حسین)ع( می فرماید اگر دین ندارید و از معاد نمی ترسید، یعنی معاد و نگرانی 
برای پیامدهای رفتار و عمل فرد، جوهره دینداری است و در صورت عدم پایبندی 
به دین باز هم راه اخالق وجود دارد و می تواند فرد، دیندار نباشد و با اخالق باشد. 
پس رابطه دین و اخالق یک رابطه توازی اســت، یعنی فردی که دیندار نیست اما 
آزاده و بااخالق اســت خیلی با هدف و مقصد دین فاصله ندارد. نه چنین است که 
اگر کسی گفت من دین دارم و انگیزه و نیت خوب دارم از او پذیرفته شود و رستگار 
شــود و نه چنان است که اگر کســی دیندار نبود اما بااخالق و آزاده بود، او را تمام 
شده و سقوط کرده بدانیم. بی دینان را باید با معیار اخالق سنجید و نباید در مورد 
آن ها قضاوت قطعی کرد. این استاد دانشگاه تأکید کرد: در قرآن به نقل از دوزخیان 
و گمراهان آمده است که  ای کاش ما یا سخن رسوالن را گوش می کردیم و یا از عقل 
خود استفاده کرده و تعقل می کردیم. همین جا هم رابطه توازی مطرح است، یعنی 
رسالت پیامبران در کنار و موازات عقالنیت مطرح است، یعنی هم دینداری و هم 
عقالنیت انسان را از دوزخ نجات می دهد، البته عقالنیت و عقل ورزی، فقط فهمیدن 
نیست بلکه عمل به نتایج فهم و تعقل هم هست. قرآن می فرماید: دیگران را به نیکی 
دعوت می کنید و خود را فراموش کرده اید، آیا نمی خواهید تعقل کنید؟ یعنی قرآن، 
تعقل را مجموعه فهم و رفتار می داند، یعنی اگر ما راه درست را تشخیص بدهیم اما 
نرویم، نشانه بی خردی است و باید برای عقالنیت، نتایج رفتاری و عملی را هم قائل 
شد. حریت، ثمره عقالنیت است، یعنی تشخیصی که به عمل نشسته است و فرد 

پس از فهم راه درست در آن مسیر گام هم برمی دارد.

 اندیشه/ حبیب اهلل بابایی: رئیس پژوهشکده 
مطالعات تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسالمی  شبیه سازی های صوری بین 
اسالم و مسیحیت و گاه هم اســتفاده از واژه های 
مشــترک، خلط و خبط های عمیقی را در الهیات 
تطبیقی موجب می گردد که الزم اســت پیوسته 
آن را توضیح داد و از این همانی سازی های سطحی 
جلوگیری کرد. یکی از این واژگان مشترک در زبان 
انگلیســی کلمه redemption )رهایی ( اســت که 
در غرِب مســیحی هم در مورد آالم عیسی مسیح 
به کار رفته است و هم در مورد آالم اهل بیت)ع( و 
مصائب امام حسین)ع( )مثالً در کتاب محمود ایوب 
 Redemptive Suffering in Islam: A با عنــوان
 Study of the Devotional Aspects of Ashura
in Twelver Shi’ism  اســتفاده شــده است. واژه 
دیگری که بســتر این التقاط معنایــی را میان دو 
طیف فکری مدرن و سنتی موجب شده، کلمه رنج 
)suffering( در ادبیات مســیحی و طرح و بحث از 
آن را در فضای اندیشه اسالمی است که گاه موجب 

بدفهمی هایی شده است.

واکاوی ابعاد اجتماعی عاشورا، بسط و »
توسعه عاشوراست نه تقلیل آن

کتاب »رنج عرفانی و شــور اجتماعی« که از منظر 
روشنفکری متهم به نگاه فدیه ای و از منظر سنتی 
متهم به نگرش عرفی و ســکوالر به عاشوراســت 
در میانه نــگاه عرفی و نگاه فدیــه ای قرار گرفته 
اســت. این کتاب که طراحی گام های اولیه آن در 
دانشــگاه ویرجینا و پایان آن در پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اســالمی بوده، هرچند سویه های دنیوی 
و کارکردهای اجتماعی عاشــورا در عصر جدید را 
پی گرفته اســت، ولی در این جست وجو عالوه بر 
گفت وگو و همزیستی بین ادیان بر مبنا و محور »آالم 
متعالِی اماِم شهید«، به عنصر »رهایی«، »نجات« و 
»ابدیتِ« مشترک بین ادیان در پرتو ذکر مصائب امام 
ـ امت )امام به مثابه امت یا امام در مقیاس امت( نیز 
می پــردازد و آن را به لحاظ کالمی و الهیاتی امری 
محتمل و مؤثر در دوره غیبت می داند. به بیان دیگر، 
پی گرفتن ابعاد دنیوی، اجتماعی و تمدنِی عاشورا نه 
به معنای تقلیل و فروکاستن عاشورا به مسئله های 
عصری و معضالت اجتماعی است، بلکه به معنای 
بسط و توسعه عاشــورا از امور عرفانی به ساحات 
عرفی و از عرصه های دینی به ســاحت های دنیوِی 

زمانه است. بسط الهیات عاشورا از دین به دنیا بسیار 
متفاوت است از فروکاستن عاشورا و ابعاد غیبِی آن 
به اموری محسوس، اینجایی و اکنونی. از این رو الزم 
است چندین نکته را درباره »نظریه رنج عرفانی« در 
کتاب فوق و آنچه آن را از نگرش های فدیه ای جدا 
کــرده و بلکه آن را در تقابل با رویکردهای فدیه ای 

قرار می دهد، متذکر شد.

تفاوت رنج فدیه ای و متعهدانه»
1. نخســت اینکه، هم در نگرش متعهدانه و هم در 
نگرش فدیه ای، رنِج رخ داده برای امامی همچون امام 

حســین)ع( یا پیامبری همچون عیسی مسیح)ع( 
 )suffering for( »رنج برای« ،)طبق باور مسیحیان(
یا رنج خودخواسته، رنج معنادار، رنج سازنده و البته 
رنجی ثمربخش است، اما متعلق »برای« )for( در 
نگرش فدیه ای دفع بال و بخشش گناه است )نگرش 
ســلبی در جهت دفع گنــاه(، در حالی که متعلق 
»برای« در نگرش متعهدانه به عاشورا، هدایت انسان 
و مصونیــت او در برابر گناه در همین دنیا )و بذل 
مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله وحیره 
الضالله( است. اینکه مرحوم قاضی طباطبایی مسیر 
توســل به سیدالشهدا را در سلوک الی اهلل  حیاتی 

می دانــد و »آن حضرت را برای 
رفع حجــاب و موانــع طریق 
نسبت به سالکین راه خدا دارای 
عنایتی عظیم« معرفی می کند، 
بر همین معنای ایجابی عاشورا 

داللت دارد.
پروفســور محمد لگنهاوســن 

کــه مقالــه ای را بــا عنوان 
مجلــه در    »Ashura«

 ISLAMOCHRISTANA
در ســال 2010 نوشته است، 
بــه همین ایده »رنــج برای« 
در کتاب »رنج عرفانی و شور 
اجتماعی« اشاره می کند و ابعاد 
ســازنده آن را چنین توضیح 
می دهد »کــه اگرچه رنج امام 
حسین)ع( می تواند تأثیری در 
دوری مردم از گناه داشــته و 
زندگی اجتماعی را به ســمت 
همبســتگی پیش ببرد، ولی 
همواره در توجــه به رنج ها و 
آالم فــرد بی گناه، خطر انتقام 
کور وجــود دارد. »نظریه رنج 
متعالی« این نکته را پاســخ 

می دهد که گرایش به خشــونت در یــاد آالم امام 
مظلــوم زمانی از بین می رود که آالم و مصائب امام 
را به گونه ای یاد کنند که این یاد، ما را به ارزش های 
آن اماِم شهید کامل رهنمون شود. در این گونه از یاد 
کردن، تمرکز نه بر آن »رنج« بلکه بر آن هدفی است 
که رنج و درد برای آن شکل گرفته و تحمل گردیده 
است.« )ص 25(. لگنهاوسن این نکته را ادامه داده و 
می گوید »گناهان ما با خون شهدا شسته نمی شود، 
بلکه از رهگذر  تأمل بر الگوی زندگی شهید و التزام 
و تعهد به اخالق دینی و اصول معنوی  شهداست که 

آدمی راه صالح می رود و گناهش از بین می رود«.

در نگرش فدیه ای، مردم در برابر آن رنج، »
تعهد و مسئولیتی ندارند

2. در نگرش فدیه ای، فرد متعهــد، آن امام یا آن 
پیامبر کشته شده اســت و مردم در برابر آن رنج و 
مصیبت و درد و کشته شــدن، تعهد و مسئولیتی 
ندارنــد، در حالی که در نگرش تعهدآورانه از »رنج 
متعالی«، وجود مسئولیت و تعهد امام، تعهد امت را 

زائل نمی کند. هر میزان امام تعهد 
بیشتری پیدا می کند، امت نیز به 
همان اندازه متعهد می شود. عدم 
تعادل و تــوازن بین تعهد امام و 
تعهد امت موجب شــکاف بین 
امت و امام و جدایی امت از امام 
و انحراف و گمراهی امت از مسیر 

امام می گردد.

در نگرش فدیه ای نوعی »
خودخواهی و انسان خدایی 

نهفته است
3. در نگــرش فدیــه ای نوعی 
و  انســان  خودخواهــی  از 
از  )نوعی  شــاید خودمرکــزی 
انســان خدایی( نهفته است که 
در آن انســان )آن هم انســان 
عرفــی زده و دنیوی شــده( در 
مرکز قرار می گیــرد و پیامبر و 
 )other(امام، تبدیــل به دیگرِی
او می شــود، دیگری ای که باید 
دنیوی شده  انســاِن  در خدمت 
قرار بگیرد و مسئولیت خطاهای 
انســان را برعهده بگیــرد و به 
وقتش هــم باید بــرای همین انســان ُعرفی 
و گناهان او فدا شــود. تحلیــل یا توصیفی که 
 scapegoating( رنه ژیــراد از فرایند بالگردانی
process( در وضعیــت تضاد و تنازع انســانی 
)جامعه هابزی( مطرح کرده و کشــته شــدن 
عیسای بی گناه مظلوم را عامل وفاق و اشتراک 
و انسجام بین فردهای دشمن توصیف می کند 
بر همین اساس است؛ ولی در نگرش متعهدانه، 
پیامبِر شــهید و یا اماِم شــهید، نه دیگرِی ما، 
بلکه خودِی ما و از ماســت و بــرای رهایی از 
ویژگی های نزاع و دشمنی بین انسان و انسان، 
باید نســبت به آن امــامـ  امت »معرفت« پیدا 
کرد، به او محبت ورزید و در عشق به او خود را 
فدا کرد. تأسی به امام و کسب روحیه فداکاری 
از سوی امت، نه به معنای توکیل )وکیل کردن 
امام و ســپردن مســئولیت خود به او( بلکه به 
معنای توکل )یا همان تعهد و به دوش کشیدن 
مســئولیت خود( اســت که با نگرش فدیه ای 

تفاوت های بنیادینی دارد. 

دکتر حبیب اهلل بابایی از کتابی که مانع تحریف مفهوم »رنج« در عاشورا می شود، می گوید

روایتی »متعهدانه« در برابر روایِت »فدیه ای«

 در نگرش فدیه ای 
نوعی از خودخواهی 
انسان و شاید 
خودمرکزی )نوعی 
از انسان خدایی( 
نهفته است که در 
آن انسان )آن هم 
انسان عرفی زده 
و دنیوی شده( در 
مرکز قرار می گیرد 
و پیامبر و امام، 
تبدیل به دیگرِی 
)other( او می شود

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  دوشنبه 10 شهریور 1399  11 محرم 1442 31 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9331

گزارش

معرفی کتاب »رنج عرفانی و شور اجتماعی«
کتاب »رنج عرفانی و شــور اجتماعی« نوشته 
حبیب اهلل بابایی، رویکردی عرفانی به کارکردهای 
واقعه عاشورا در جهان امروز دارد. این کتاب که 
با مقدمه محمد لگنهاوسن منتشر شده، به چهار 

موضوع می پردازد.
چارچــوب نظری کارکردهای وحدت بخشــی 
یاد رنــج متعالی در دوران نویــن؛ کارکردهای 
رهایی بخــش یاد رنــج متعالــی در مواجهه با 
رنج های انسان معاصر؛ عزت نفس و کرامت غیر 
در از خود گذشتگی و وحدت اسالمی در تاریخ 
اسالم بعد از عاشورا چهار موضوعی است که در 

کتاب یاد شده به آن پرداخته شده است.
محمد لگنهاوســن در مقدمه این کتاب نوشته 
است: یکی از ویژگی های چشمگیر این کتاب و 
ایده الهیاتی که در آن مطرح شده، این است که 

نشان می دهد چگونه ممکن است طرح خداوند 
برای کشش انسان به سوی خود، از طریق آالم و 
مصائب امام حسین)ع( عملی شود. بر این اساس، 
وجود چنین آالم و مصائبی می تواند الهام بخش 
و زمینه ساز انســجام اجتماعی در میان تمامی 
کسانی باشد که حقانیت آرمان حسینی را درک 
می کنند. مهم ترین پرسش این پژوهش »امکان 
انســجام از رهگذر یاد رنج« است. رنج و محنت 
همیشــه با آدمی بوده و گریز از آن امکان پذیر 
نیســت. البته آدمی در زندگــی چندروزه خود 
در این کره خاکی دچار انواع و اقســام رنج ها و 
مصیبت هاست. در این میان رنج و محنت متعالی 
)وجودی( نقش بسزایی در رشد و کمال انسان 
دارد. نمونه کامل این گونه از رنج و محنت را در 

واقعه عاشورا می توان مشاهده نمود.

رسا:  سید حسین فخــرزارع، عضو هیئت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی در کرسی علمی ترویجی »ناثنویت گرایی در فلسفه اجتماعی قرآن« اظهار کرد: 
فلسفه اجتماعی، سلسله ای از مسائل و مباحث هستی شناسانه و نظریه پردازی های فلسفی 
درباره زندگی اجتماعی انسان ها و چگونگی نظام بخشی به آن است که در شبکه ای منسجم و 
پویا تبیین شده و شالوده ساز نظریه و نظام اجتماعی است، به طوری که هرگونه رشد و تغییر 
در آن ها مرهون بسط و تحول در این دسته از مباحث است. در برخی قرائت های دانش انسانی 
جهان مدرن، انسان چون هویت و جهان بینی خود را صرفاً در دنیای مادی جست وجو کرده، 
اندیشه های برساخته این هویت و جهان بینی را نیز تنها محصور به برداشت های ماتریالیستی، 
اومانیستی و سکوالریستی کرده و نتوانسته پاسخ ایده آل و مناسبی را به تمام نیاز های ذهنی 

و واقعی خود پیدا کند. فلسفه اجتماعی ناشی از این اندیشه ها نیز به روی آورد های ثنویت گرا و 
دوگانه ای منجر شده که سرعت شتابان در اخذ یک سوی این دوگانگی ها، او را از واقعیت های 

اساسی زندگی محروم کرده است. 
فخر زارع در بخش دیگری از ارائه مطالب خود گفت: در شرایط موجود، سیطره دانش غرب 
در کانون های علمی، اندیشه مقتضی خود را که ناشی از فرهنگ و تمدنی خاص است، تولید 
کرده و اندیشه اجتماعی را در عرصه های موضوع، روش و غایتمندی، صرفاً به برداشت های 
ناقصی تقلیل داده و دانش و اندیشه اجتماعی را با خطا های ایدئولوژیک و متدلوژیک روبه رو 

ساخته است.
از جمله این خطاها، اخذ دیدگاه های ثنویت گرا و دوگانه نگری در بسیاری از مفاهیم و مسائل 

و میل شتابان به یک سو به عنوان حقیقت و بنیان نهادن عناصر مختلف دیگر بر آن است. 
در فلسفه اجتماعی و دانش جدید، این دوگانه نگری در مباحثی مانند فرد و جمع، گرانباری 
و ناگرانباری دانش از ارزش، علم و فلســفه، پویایی و ایســتایی، ذهنیت و عینیت، وفاق و 

ستیز، ثنویت های روش شناختی )تجربی و غیرتجربی(، سوژه و ابژه و... خود را نشان داده و 
گرایش های متفاوتی را به وجود آورده است. وی اضافه کرد: اما فلسفه اجتماعی مستخرج از 
آیات قرآن، برخالف این نگرش ها، به لحاظ توجه به ابعاد زندگی انسان، معطوف به فراگردی 
دیالکتیکی و تقابلی به شــدت به هم پیوسته میان همه عناصر حیات بشری است که در 
افقی ناثنویت گرا مورد تحلیل قرار می گیرند. در این فراگرد، نوعی تکثر روشی که ناظر به 
جنبه های مختلف هستی شناختی و انسان شناختی است رقم می خورد و فلسفه اجتماعی 
وجاهت یافته و کمال گرایانه ای ترسیم می کند که حسب اقتضا و حقایق زندگی بشر معاصر، 
پاسخگوی دغدغه های اندیشه ای ذهن کاوشگر او است. اتکای این مسائل به آیات قرآن و 
منطق توحیدی، حسب جامعیت آن، موجب می شود از نگرش های ثنویت گرا که در دانش 
اجتماعی معاصر سیطره دارد، پرهیز شود. همگرایی و هم افزایی این زمینه ها در منطق آیات 
قرآن که در سیســتمی جامع، برای ایجاد یک فلسفه و نظام اجتماعی قرآن بنیان ترسیم 

می شود از دغدغه های مورد نظر است.

بازتاب

گفتاری درباره فلسفه اجتماعی قرآن
      صفحه 4

خان���م مهدیس منفرد دارای شناس���نامه ش���ماره 
0923117164 صادره از مشهد متولد 74/02/04 
فرزن���د تق���ی اظهار م���ی دارد که دانش���نامه پایان 
تحصی���ات مقط���ع کارشناس���ی ایش���ان مفق���ود 
گردیده است. لذا به موجب این آگهی دانشنامه 
مذکور ابطال می گردد. از یابنده تقاضا می ش���ود 
مدرک فوق را از طریق پس���ت به نش���انی مشهد- 
پردیس دانش���گاه فردوس���ی- مدیریت آموزشی- 
ات���اق 202 ارس���ال و یا در صورت ام���کان تحویل 

نمایند. آ- 2836
مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
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م���درک تحصیلی اینجانب س���یده محدث���ه نجاتیان 
قرش���ی فرزند سیدمجتبی ش ش 12223     کدملی 
0944739547 ص���ادره مش���هد در مقطع تحصیلی 
کارشناس���ی رش���ته ن���رم اف���زار    ص���ادره از واح���د 
دانشگاهی مشهد با شماره ١٥٨٨١١١٠٥٢٩١ و تاریخ 
90/٣/23 مفق���ود گردیده و فاقد اعتبار می باش���د. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اصل م���درک را به آدرس: 
مش���هد، دانشگاه آزاد اسامی- قاس���م آباد- چهارراه 
اس���تاد یوس���فی- پردی���س دانش���گاه- اداره دان���ش 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  بطور فوق العاده  و مجمع  عمومی فوق العاده 
جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  و مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت گچ خراسان)س��هامی 
خاص( به شماره ثبت 19130 و شناسه ملی 10100644481  به ترتیب درساعت  9 و 10:30 صبح روز شنبه  
99/06/22 در دفتر ش��رکت واقع درمش��هد -احمد آباد – بلوار رضا – رضا 7 پالک 19 برگزار می گردد. 

بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت می گردد درجلسه مذکور شرکت نمایند
  دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
2- تصویب صورتهای مالی منتهی به 1398/12/29

3- انتخاب حسابرسان و بازرسان قانونی شرکت ) اصلی و علی البدل (
4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت

5- انتخاب مدیران
6-  سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
1- اصالح  مواد اساسنامه )تبدیل شرکت سهامی خاص به عام(

2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .
س هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار برق منطقه ای خراسان 
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آگهی دعوت از بستانکاران صندوق 
سرمایه گذاری مشترک رضوی  )در حال 

تصفیه(  به شناسه ملی  14004297516  و 
شماره ثبت 34415  نوبت اول 

پی��رو آگه��ی صن��دوق منحل��ه منتش��ره به 
ش��ماره نامه 139830400901040163 مورخ 
1398/04/22  طبق ماده  215 قانون  تجارت 
از کلیه بستانکاران صندوق سرمایه گذاری 
مشترک رضوی )در حال تصفیه(  به شناسه 
ملی  14004297516  و شماره ثبت 34415   
دعوت میگردد تا با در دست داشتن مدارک 
شناس��ایی حداکثر ظرف مدت یک س��ال  از 
تاری��خ اولین آگهی به نش��انی محل تصفیه 
واقع درتهران ش��هرك غرب بلوارفرخزادي 
خیابان حافظي غربی پالك  48  طبقه اول کد 

پستی  1468994985  مراجعه نمایند.  
 مدیر تصفیه شرکت کارگزاری و بورس 
اوراق بهادار رضوی  به نمایندگی یوسف 
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ش��هری  فضاه��ای  بازآفرین��ی  و  عم��ران  س��ازمان   
ش��هرداری س��بزوار ب��ه اس��تناد ردی��ف 40102009 
بودجه س��ال 99در نظر دارداجرای جدول ضلع جنوب 
کمربندی ش��مال غ��رب را به مبل��غ 9/700/000/000 
ریال به پیمانکارواجد شرایط واگذارنماید.متقاضیان 
م��ی توانن��د جه��ت دریافت اس��نادمربوطه ب��ه امور 
قراردادهای ش��هرداری مراجعه نمایند.جهت کس��ب 
اطالعات بیشترباش��ماره تلفن 05144241781 تماس 
حاص��ل فرمایندیا به س��ایت ش��هرداری س��بزواربه 
نمایند.مبل��غ  مراجع��ه   www.sabzevar.ir آدرس 
س��پرده ش��رکت در مناقصه مع��ادل 485/000/000 
ری��ال به ص��ورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. 
ضمنًا س��ازمان در رد یا قبول هر یک از پیش��نهادها 
مخت��ار اس��ت. آخرین مهل��ت ش��رکت در مناقص��ه و 
تحوی��ل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه س��ازمان 
عمران پایان وقت اداری ساعت 13/10روز پنجشنبه 
مورخ 99/6/20 می باشد.مناقصه رأس ساعت10صبح 
روز ش��نبه م��ورخ99/6/22در محل س��ازمان عمران 

برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی سرپرست سازمان

 »آگهی مناقصه«
 نوبت دوم
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ش��هری  فضاه��ای  بازآفرین��ی  و  عم��ران  س��ازمان   
ش��هرداری س��بزوار ب��ه اس��تناد ردی��ف 60602003  
بودجه س��ال 99 در نظر داردتکمیل س��وله حس��ینیه 
ب��ه  ری��ال   2/700/000/000 مبل��غ  مزارش��هدارابه 
پیمان��کار واج��د ش��رایط واگ��ذار نمای��د. متقاضیان 
م��ی توانن��د جه��ت دریافت اس��نادمربوطه ب��ه امور 
قراردادهای ش��هرداری مراجعه نمایند.جهت کس��ب 
اطالعات بیشترباش��ماره تلفن 05144241781 تماس 
حاص��ل فرمایند یا به س��ایت ش��هرداری س��بزواربه 
نمایند.مبل��غ  مراجع��ه   www.sabzevar.ir آدرس 
س��پرده ش��رکت در مناقص��ه مع��ادل 135/000/000 
ری��ال به ص��ورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. 
ضمنًا س��ازمان در رد یا قبول هر یک از پیش��نهادها 
مخت��ار اس��ت. آخری��ن  مهل��ت ش��رکت در مناقصه و 
تحوی��ل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه س��ازمان 
عمران پایان وقت اداری ساعت 13/10روز پنجشنبه 
م��ورخ 99/6/20 می باش��د.مناقصه رأس س��اعت 10 
صب��ح روز ش��نبه م��ورخ99/6/22در محل س��ازمان 

عمران برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی سرپرست سازمان

 »آگهی تجدید مناقصه«
 نوبت دوم
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ش��هری  فضاه��ای  بازآفرین��ی  و  عم��ران  س��ازمان   
 40102002 اس��تنادردیف  ب��ه  س��بزوار  ش��هرداری 
بودجه س��ال99در نظر دارداجرای جدول ضلع جنوب 
کمربندی ش��مال غرب را به مبل��غ 26/000/000/000 
ریال به پیمانکارواجدشرایط واگذارنماید.متقاضیان 
م��ی توانن��د جه��ت دریافت اس��نادمربوطه ب��ه امور 
قراردادهای ش��هرداری مراجعه نمایند.جهت کس��ب 
اطالعات بیشترباش��ماره تلفن 05144241781 تماس 
حاص��ل فرمایندیا به س��ایت ش��هرداری س��بزواربه 
مبل��غ  نماین��د.  آدرسwww.sabzevar.irمراجع��ه 
س��پرده ش��رکت در مناقصه معادل 1/300/000/000 
ری��ال به ص��ورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. 
ضمنًا س��ازمان در رد یا قبول هر یک از پیش��نهادها 
مخت��ار اس��ت. آخرین مهل��ت ش��رکت در مناقص��ه و 
تحوی��ل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه س��ازمان 
عمران پایان وقت اداری ساعت 13/10روز پنجشنبه 
مورخ 99/6/20 می باشد.مناقصه رأس ساعت10صبح 
روز ش��نبه م��ورخ99/6/22در محل س��ازمان عمران 

برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی سرپرست سازمان

 »آگهی مناقصه«
 نوبت دوم
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت  دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد ام��ور تهی��ه و طب��خ و توزیع 

غذای بیمارستان طالقانی را از طریق مناقصه عمومی به 
بخش غیر دولتی واگذار نمای��د . کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2099000060000055، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  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 مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبلغ 1.500.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نشانی : مشهد - 

بزرگراه آسیایی - سه راه فردوسی  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/06/05

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/06/12

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/22
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/23

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ع
99

05
69

9

فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظرداردام��ور تهی��ه و طب��خ و توزی��ع 

غذای بیمارستان دکتر شیخ را از طریق مناقصه عمومی 
به بخش غیر دولتی واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2099000060000058، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  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 مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 263.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارستان مذکور به نش��انی : مشهد-

میدان توحید تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/06/06

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/06/13

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/23
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/24

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آسانبر  پیمایش  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14751 

و شناسه ملی 10380303825

فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1398,03,05 مورخ  العاده 
شهر  آدرس  به  شرکت  محل   -  : شد  اتخاذ 
) سجاد20   ( عمید  مشهد-سجادشهر-خیابان 

پالک   ) حامدجنوبی12   ( جامی  -خیابان 
 9186969679 پستی  کد  دوم  طبقه   -109
اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر 

بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)963831(
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5روزنامـه صبـح ایـران

سعادت در دنیا و آخرت محتاج معرفت و محبت به امام معصوم است   رسا: آیت اهلل مصباح یزدی در سخنرانی تاسوعای حسینی که از صفحات مجازی پخش شد، با بیان اینکه سعادت در دنیا و آخرت 
محتاج شناخت امام معصوم است، گفت: منظور از شناخت، معرفت به امام به عنوان رهبر معصوم و مفترض الطاعه است؛ ]البته [ در مواردی ممکن است فرد به مقام امام و سودمند بودن اطاعت او معرفت داشته 

باشد اما نه تنها محبت نداشته بلکه دشمنی امام را به دل بگیرد؛ وقتی انسان چیزی را دوست می دارد باید سعی کند، رفتار خود را متناسب با مقتضای محبتش تنظیم کند.

©
aدر کالم پیامبر خدا jامام حسین

 امام حسین)ع( امتیازهای اختصاصی دارد که نشان دهنده جایگاه و مقام عالی 
و ارجمند ایشــان است. برخی از این ویژگی ها را پیامبر خدا)ص( به جهانیان 
اعام کرده اند. امت اســامی باید این ها را بشناسد و سیدالشهدا)ع( را الگوی 

زیستن خویش قرار دهد و زندگانی حسینی پیدا کند.
امــام جواد)ع( از پدران خویش از حســین بن علــی)ع( چنین نقل کرده اند: 
»َدَخلُت َعلی رســوِل اهلل ِ صلی اهلل علیه و آله َوِعنَدُه أبي ابُن َکعٍب، َفقاَل لي 
واِت  رســوُل اهلل ِ صلی اهلل علیه و آله َمرَحبا بَِك یا أبا َعبِداهلل ِ ، یا َزیَن الَســمَ
: َوَکیَف یَكوُن یا رســوَل اهلل ِ صلی اهلل علیه و آله َزیُن  َواألَرضیــَن، قاَل لَُه أبَيٌّ
ــماواِت َواألَرضیَن أَحٌد َغیُرَك؟! قاَل : یا أبَــيُّ َوالَّذي بََعَثني بِالَحقِّ نَبّیا إنَّ  السَّ
َُّه لََمكتوٌب َعن یَمیِن  ــماءِ أکَبُر ِمنُه في األرِض، َوإن الُحَســیَن بَن َعليٍّ في السَّ
َعــرِش اهلل ِ عــّز وجّل : ِمصباُح ُهدًی َو َســفیَنُه نَجاهٍ  َو إماٌم َغیــُر َوهٍن َوِعزٌّ 
َوَفخٌر َوَعلَــٌم َوُذخٌر. )کمال الدین و تمام النعمــه، ج1، ص265 / اعام الوری 
باعام الهدی، ص47 / بحاراالنــوار، ج36، ص204 و 205 / الزام الناصب فی 
اثبات حجه الغائب)ع(، ج1، ص186(؛ بر رســول خدا)ص( وارد شدم . ابن ابی 
کعب در خدمت ایشان بود . پیامبر خدا)ص( به من فرمود : خوش آمدی ای 
اباعبداهلل، ای زیور آســمان ها و زمین ها! اُبّی به پیامبر عرض کرد: ای رســول 
خدا! چگونه ممكن است کســی غیر از شما زیور آسمان ها و زمین ها باشد؟! 
پیامبر فرمود: ای ابّی! سوگند به آن کسی که بحق مرا به پیامبری برانگیخت، 
مقام و منزلت حســین بن علی در آسمان، باالتر از منزلت او در زمین است. 
در ســمت راست عرش خداوند عز و جل نوشــته شده است: ]حسین[ چراغ 
هدایت و کشــتی نجات و امامی سستی ناپذیر، باعزت، افتخارآفرین، راهنما و 

ذخیره]ای گرانبها[ است.
در این حدیث، پیامبر اعظم)ص( امام حسین)ع( را چراغ و ستاره روشنایی بخش 
و نشان دهنده راه راست معرفی کرده اند. زندگانی، گفتار و رفتار سیدالشهدا)ع( 
الگویی عالی و اســوه حسنه برای همه مردم است. باید سیره و سبك زندگی 
این مصباح هدایت را شــناخت و در پرتو آن حرکت کرد. امام حســین)ع( بر 
اســاس گفتار پیامبر خدا)ص( کشتی وسیع نجات، وسیله آزادی، جان به در 
بردن و رها شدن از انحراف ها، خاص شدن از جهنم و ورود به ساحل بهشت 
است. از عاشورای ســال 61 تاکنون در طول تاریخ میلیون ها انسان و هزاران 
اندیشــمند مسلمان و حتی غیرمسلمان راه ســعادت را از نور چراغ حسینی 
و کشــتی بزرگ راهنمای بشــری یافته اند. امام حسین )ع( به تصریح پیامبر 
اکرم)ص( امام حق و توانا و امام عزت، شرف، غیرت، مناعت، سرافرازی و زیر 
بــار ظلم نرفتن و امام صاحب مكارم و خوی های نیك و فضیلت های پرافتخار 
و اقدام های فاخر و بســیار عالی و امام دانشمند و دریای دانش و علم لدنّی، و 

امام پشتوانه، ذخیره و اندوخته الهی و آماده برای فداکاری در راه خداست.
یاد و نام امام حســین)ع( در آســمان بزرگ تر از زمین اســت و آسمانیان و 
فرشــتگان الهی بیشتر از زمینیان امام حســین)ع( را می شناسند و از او یاد 
می کنند. بنابراین ســزاوار است از زندگی این زینت ویژه و برجسته و بی نظیر 
که به تعبیر پیامبر خدا هم در آسمان و  هم در زمین زیور است، آگاهی یافت 

و به مسئولیت های آن معرفت و آگاهی آراسته شد.

احمدی شــیروان   مریــم  معــارف/   
هر ســال که می گذرد یاد و نام سیدالشــهدا)ع( 
بیش از پیش در جهان طنین انداز می شود و این 
ویژگی پیامی اســت که فارغ از هر دین و آیین 
فطرت های پــاك را درگیر خود می کند. این در 
حالی است که 40 سال از پیروزی انقاب اسامی 
می گذرد؛ نهضتی که برآمده از درك صحیح پیام 
عاشوراست و پرچم قیام علیه ظلم و بی عدالتی را 
در جهان برافراشته اســت. در این میان، انقاب 
اسامی چقدر توانسته است در صدور پیام اصیل 
کربا نقش ایفا کند؛ پرسشی که در گفت وگو با 
حجت االسام والمسلمین محمدحسن اختری، 
رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع( و 
مدیرعامل بنیاد بین المللی عاشورا به واکاوی آن 

پرداخته ایم.

 زمینه پذیرش اسالم و فرهنگ عاشورا »
در جهان فراهم است

حجت االســام والمسلمین اختری با بیان اینكه 
امــروز زمینه فعالیت هــای دینی، اســامی و 
عاشورایی در جهان مساعد است، می گوید: تا چند 
سال پیش برای دریافت مجوز سفر و فعالیت در 
کشورهای دیگر مشكات بسیاری وجود داشت 
امــا اکنون با وجــود فضای مجــازی، ارتباطات 
حاصل شده از آن و امكان بهره گیری از این فضا 
زمینه ترویج دینی در کشــورهای دیگر فراهم و 
راحت تر از گذشــته شده است. از سوی دیگر در 
جهان امروز اقبال بســیار خوبی نسبت به اسام 
و مكتب اهل بیت)ع( وجود دارد زیرا جهان پس 
از پیروزی انقاب اســامی با عنوان های اسام، 
جمهوری اسامی، انقاب اسامی، اهل بیت)ع( 
و امام حســین)ع( بیشــتر از پیش آشــنا شده 
است. این زمینه آشنایی جهانیان با اسام در اثر 
حضور و فعالیت مستمر مسلمانان و پیروان اهل 
بیت)ع( در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای 

غیرمسلمان فراهم شده است.
مدیرعامل بنیــاد بین المللی عاشــورا می افزاید: 
انقاب اســامی موجی در دنیا ایجاد کرد و این 
بیداری اسامی موجب شــد مسلمانان و پیروان 
اهل بیت)ع( در کشــورهای مختلف شــناخته و 
معروف شــوند. بنابراین اســام بیشتر از گذشته 

زنده و شناسانده شده است. موج مقاومت اسامی 
و عظمــت پیروزی های آن در لبنــان و در برابر 
رژیم اشغالگر قدس سبب شــد که ندای اسام، 
مقاومت، جمهوری اسامی و بیداری اسامی در 
دنیا گســترش پیدا کند بنابراین بسیاری از مردم 
در کشــورهای مختلف به فكر افتادند که اسام 
را بشناســند و با معارف اسامی آشنا شوند. مقام 
معظم رهبــری نیز در این رابطه دو نامه بســیار 
روشنگرانه، کارساز و مدبرانه برای راهنمایی جوانان 
آمریكایی و اروپایی فرستادند که بازتاب خوبی در 
دنیا پیدا کرد و به زبان های مختلف ترجمه شــد. 
چنین فعالیت هایی زمینه پذیرش اســام و اهل 

بیت)ع( را در جهان فراهم کرده است.
او بی حرمتی ها نسبت به اسام، قرآن کریم و شخص 
پیامبر)ص( در کشــورهای مختلف در قالب فیلم، 
کلیپ، کاریكاتور و... را نوعی مقابله با رشد اسام در 
کشورهای مختلف جهان و تمایل مردم آن کشورها 
به شناخت اسام مرتبط دانسته و بیان می کند: بر 
اساس تحلیل های صورت گرفته گروه های تندرویی 
چون القاعــده، داعش و نشــان دادن چنگال های 
خونین و خشــن آن ها در کشورهای مختلف دنیا 
حتی در کشورهای اروپایی و آمریكایی با برنامه ریزی 
استعمار انگلیس، آمریكا و اسرائیل صورت پذیرفته 
است تا اسام را خشن جلوه داده و چهره آن را تغییر 

دهند تا مردم به سمت آن جذب نشوند.

عاشورا فرصتی برای معرفی مکتب جهانی »
اسالم به دنیاست

دبیرکل ســابق مجمع جهانی اهل بیت)ع( ادامه 
می دهــد: از ســوی دیگر می دانیم کــه مهاجرت 
مسلمانان از کشــورهای اســامی به کشورهای 
غیراســامی از قبل هم بوده اســت. به طور نمونه 
دیده می شود یك ایرانی حدود 250 سال پیش در 
فیلیپین مدرسه و حسینیه ای راه انداخته و در آن 
مدرسه مردم را با اسام آشنا کرده است. یا در برخی 
از نقاط کشور چین قبرهایی وجود دارد که به چند 
مسلمان مهاجر تعلق دارد. در اندونزی و هند نیز به 
وفور نشانه های اسام و مسلمانان دیده می شود. در 
کشورهای اروپایی، آمریكایی و آفریقایی نیز تعداد 

زیادی از مسلمانان دیده می شوند.
او اظهار می کند: در سال های اخیر با فرارسیدن ماه 
محرم و روزهای عزاداری ساالر شهیدان و یارانش 
هیئت های بزرگی در نقــاط مختلف جهان حتی 
در لس آنجلس و کالیفرنیا شــكل می گیرند و این 
عزاداری ها موجب می شود مردم کشورهای مختلف 
جهان از خود بپرسند که امام حسین)ع( کیست و 
اسام چه تعریفی دارد؟ پس تاش می کنند اسام 

را بیشتر بشناسند.
مدیرعامل بنیاد بین المللی عاشورا تأکید می کند: در 
شرایط فعلی به خصوص در ماه محرم و به مناسبت 
فرارســیدن سالروز واقعه عاشــورا وظیفه داریم با 

استفاده از فرصت های 
اسام،  مكتب  موجود 
پیشــوایان  و  رهبران 
آن را با امید به آینده 
مكتب  شكل گیری  و 
جهانــی اســامی به 
زبانی که دنیــا آن را 
متوجه می شود، بیش 
از پیش بــه جهانیان 
معرفــی کنیــم. نیاز 
داریــم قــرآن را بــه 
و  مختلف  زبان هــای 
خاصه  تفسیرهای  با 
مختلف  کشورهای  به 

جهان معرفی کنیم.
می کنــد:  بیــان  او 
امروزه با وجود بی بند 
و باری های ناشــی از 
شــكل گیری تفكرات 

انحرافی، گروهی از افراد 
مترقی جویای کسب علم به بن بست خورده اند و به 
دنبال پاسخی به نیازهایشان هستند؛ بنابراین برخی 
از افراد به فكر پاسخ دهی به این نیازها افتاده اند اما 
بشر به طبیعت خود برمی گردد و به دنبال برقراری 

ارتباط گرفتن با خداست.

فعالیت های انجام شده برای معرفی اسالم »
به جهان کافی نیست

رئیس شــورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(  
در پاســخ به این پرســش که آیا جهانیان پیام 
امام حســین)ع( و نهضت عاشــورا را به خوبی 
درك کرده اند نیز تشریح می کند: اقدام هایی در 
خصوص معرفی نهضت عاشــورا و ابعاد مختلف 
شخصیتی امام حســین)ع( انجام شده است. به 
طور نمونه در زمان آیت اهلل  العظمی بروجردی)ره( 
با وجود نمایندگان ایشان در کشورهای مختلفی 
ماننــد آمریكا و آلمان زمینه گســترش ارتباط 
کشورهای اسامی و غیراسامی ایجاد می شد اما 
تعداد چنین اقدام هایی با توجه به میزان جمعیت 
جهان امروز بســیار کم است. در گذشته ارتباط 
چندانی میان کشــورهای اسامی و غیراسامی 

وجود نداشــت البته در 100 سال اخیر 
بــا راه افتادن جریان حضور مســلمانان 
در کشــورهای دیگــر زمینه هایی برای 
گسترش این ارتباط به وجود آمده است. 
از سوی دیگر تولیدهای فرهنگی منطبق 
با فرهنگ روز جهان در گذشته بسیار کم 
بود اما در 50 تا 60 ســال اخیر موجی 
از تولید محصوالت فرهنگی متناسب با 

فرهنگ امروز جهان به راه افتاده است.
او ادامه می دهد: یكی از اهداف و انگیزه های 
تشكیل بنیاد عاشورا رفتن به سراغ افرادی 
است که شــناخت چندانی از دین اسام 
ندارند. ســعی می کنیم منابع اصلی چون 
قرآن، نهج الباغه، صحیفه سجادیه، منشور 
حقوق بشــر امام زین العابدین)ع( و... را با 
زبان های مختلف بــه مردم جهان معرفی 
کنیم تا جهانیان راحت تر و بیشتر با اسام 
آشنا شوند. پیش از پیروزی انقاب اسامی 
موفقیت چندانــی در زمینه ترجمه منابع 
اصلی اسام به زبان های دیگر نداشتیم اما 

در این سال ها شرایط بهتر شده است.
حجت االسام والمســلمین اختری در پایان و در 
پاســخ به این پرسش که با گذشــت افزون بر 40 
ســال از پیروزی انقاب اسامی که انقابی برآمده 
از درك صحیــح قیام امام حســین)ع( بود، برای 
صدور فرهنگ مســتضعفان عالم چه کرده ایم نیز 
اظهار می کند: در ســال های پس از پیروزی انقاب 
شــاهد پررنگ تر شدن موج مهاجرت مسلمانان به 
کشورهای غیراسامی و معرفی هر چه بیشتر مكتب 
اهل بیت)ع( به جهانیان بودیم. پس باید کتاب هایی 
را به زبان های مختلف با هدف معرفی پیشــوایان 
اسام و اصول و عقاید اسامی به مردم جهان تولید 
و منتشر کنیم. در 40سال گذشته کارهای خوبی 
در این زمینه شده است. امروز مراکز و مؤسسه های 
دینی، اســامی و اجتماعی در کشورهای آمریكای 
التین و کشورهای اروپایی شكل گرفته اند. این مراکز 
و مؤسســه ها با مردم ارتبــاط می گیرند و مقاالت 
و کتاب های تولید شــده را در اختیار جهانیان قرار 
می دهند اما میزان فعالیت آن ها برای معرفی اسام 
به همه جهان کافی نیست و هنوز پاسخ چندانی به 

نیاز جهانیان داده نشده است.

حجت االسالم والمسلمین اختری در گفت وگو با قدس تبیین کرد 

فطرت های بیدار مردم جهان، آماده دریافت پیام عاشورا

انقالب اسالمی 
موجی در دنیا 

ایجاد کرد و این 
بیداری اسالمی 

موجب شد اسالم و 
مکتب اهل بیت)ع( 

بیش از پیش در 
کشورهای مختلف 

شناخته شوند

بــــــرش
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      صفحه 5

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9504401
بانک تجارت به استناد سند رهنی شماره 14166- 1387/5/26 دفترخانه 106 مشهد علیه آقایان

* شوکت پیوندی فرزند احمد با ش ش 148 و
* احمد خطیب فرزند ابوالقاسم با ش ش 79085 و

* ش��رکت زرین گل سکنی با ش ت: 1444 اجرائیه ای تحت کالسه: 9504401 در قبال مبلغ : 2/032/353/220 
ریال صادر نموده که پس از ابالغ اجراییه در مورخه 16 خرداد 1396 در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده ششدانگ پالک ثبتی 23621 )بیست و سه 
هزار و ششصد و بیست و یک( فرعی از 15547 )پانزده هزار و پانصد و چهل و هفت( فرعی از 11666 )یازده هزار و 
ششصد و شصت و شش( فرعی از 11664 )یازده هزار و ششصد و شصت و چهار( فرعی از 175 )صد و هفتاد و پنج( 

اصلی بخش 10 )ده( مشهد به آدرس: قاسم آباد، بلوار شریعتی بین شریعتی 13 و 15 ارزیابی و کارشناسی شد.
حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:

شماالً: بطول 9 متر پی به پی پالک های 15544 و 15546.
شرقاً: بطول 23 متر به پی به پی پالک 23622

جنوباً: بطول 9 متر درب و پی به خیابان.
غرباً بطول 23 متر پی به پی پالک های 15544 و 18181.

حقوق ارتفاقی رعایت قانون تملک آپارتمان ها الزامی می باشد.
حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی به این شرح است:

ملک واقع در قاس��م آباد بلوار ش��ریعتی بین ش��ریعتی 13 و 15 است. شش��دانگ ملک با مساحت عرصه طبق 
سند 207 مترمبع اعیانی آن برابر تصویر گواهی پایانکار به مساحت 304 مترمربع در سه طبقه )زیرزمین 47 
مترمربع انبار مسکونی و طبقه همکف 83/16 مترمربع مسکونی و 21/84 مترمربع مشاعات و 102 مترمربع با 
کاربری تجاری در بر خیابان اصلی و بصورت دو واحد مس��تقل با تابلوی پوشاک بیستون و پوشاک ستاره شب 
و طبقه اول باالی طبقه همکف مسکونی 50 مترمربع می باشد. واحدهای مسکونی یک خوابه با آشپزخانه اپن 
و کابینت فلزی با کف س��رامیک و دیوارها کاغذ دیواری و سیستم سرمایش کولر آبی سیستم گرمایش بخاری 
گازی و کنتورهای آب و گاز و برق مش��ترک و واحدهای تجاری دارای درب س��کوریت و کف سرامیک و دارای 
امتیازات گاز و آب مشترک و برق مستقل می باشد. واحدهای مسکونی در تصرف مالک و واحدهای تجاری در 
تصرف مس��تأجر بوده و حدود اجمالی با وضعیت موجود مطابقت دارد. با توجه به موقعیت مکانی و منطقه ای 
مس��احت تناس��ب ابعاد شکل مهندس��ی ممر دسترس��ی کاربری تراکم نوع و قدمت بنا مصالح به کار رفته در 
س��اختمان عرف محل و معامالت مش��ابه مدارک ابرازی و س��ایر عوامل مؤثر در ارزیابی به انضمام انشعابات در 
وضعیت موجود به نرخ روز بر اس��اس میانگین نظرات هیئت کارشناسی مبلغ 45/700/000/000 ریال )چهل 

و پنج میلیارد و هفتصد میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته است.
و ملک مذکور برابر گزارش مأمور در روز ارزیابی در تصرف مالک می باشد.

ملک موصوف برابرنامه شماره 139985606267004498—99/5/26 دفتر امالک بازداشتی دارای یک مورد 
بازداشتی می باشد. مزایده ششدانگ پالک ثبتی فوق در قبال مبلغ: 45 میلیارد و هفتصد میلیون ریال در روز 
مورخه: 23 ش��هریور 1399 از س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل ش��عبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان 
پاس��داران، پاس��داران 3/1 شعبه رهنی اداره اجرا شروع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً واگذار می گردد. 
ضمناً مبالغ حق مزایده و نیم عشر دولتی زاید بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم 
طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده می باش��د و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد 
مزایده برگزار خواهد ش��د. ش��رکت در جلس��ه مزایده منوط به واریز مبلغ ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به 

حساب سپرده ثبت است.آ-9905691
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی دعوت افراز
چون ورثه مرحوم شیرعلی راشکی قلعه نو احدی از مالکین مشاعی پالک1626 اصلی واقع   در بخش یک سیستان 
شهرستان زابل خیابان هیرمند طبق درخواست شماره 102/5019- ز  مورخ 1399/5/4 تقاضای افراز سهمی خود را 
از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای 
افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق 
و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 
1399/6/27 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر 

مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف: 477
تاریخ انتشار :  1399/6/10   آ-9905720

مهدی پهلوانروی   
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای محمود کیان منش فرزند غالم حسن احدی از مالکین مشاعی پالک 4604/446 اصلی واقع   در بخش 
یک سیس��تان شهرستان زابل خیابان فردوسی طبق درخواست شماره 6239- ز  مورخ 1399/5/30 تقاضای افراز 
سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر 
ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا 
مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی 
که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز پنج شنبه 
مورخ 1399/6/27 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز 

برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف: 466
تاریخ انتشار :  1399/6/10    آ-9905724

مهدی پهلوانروی   
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی اکبر نیرومند بهلولی دارای شناسنامه شماره 0749515228 به شرح دادخواست به کالسه 
9900110 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فتحعلی نیرومند 
بهلولی به شناسنامه 0749443987 در تاریخ 1388/2/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- حیدر نیرومند بهلولی با کدملی 0748552561 فرزند فتحعلی صادره از تایباد فرزند متوفی
2- علی اکبر نیرومند بهلولی با کدملی 0749515228 فرزند فتحعلی 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-9905754
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی محمد طغانی دارای شناس��نامه ش��ماره 475 به شرح دادخواست به کالسه 1/9900239ح 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان گل محمد طغانی جوزقانی 
ب��ه شناس��نامه 5 در تاریخ 1399/3/22 در اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
نام و نام خانوادگی- شماره شناسنامه- تاریخ تولد- محل صدور شناسنامه- نسبت با متوفی

1- فاطمه رجبی- 3- 1335/10/3- تایباد- همسر
2- صادق طغانی جوزقانی- 2- 1362/4/20- تایباد- فرزند

3- علی محمد طغانی- 475- 1364/1/1- تایباد- فرزند
4- موسی طغانی جوزقانی- 1508- 1354/5/7- تایباد- فرزند

5- طاهره طغانی جوزقانی- 0749550228- 1360/2/5- تایباد- دختر
6- اسماء طغانی جوزقانی- 0740026283- 1368/7/28- تایباد- دختر

7- آمنه طغانی جوزقانی- 1600- 1358/6/1- تایباد- دختر
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-9905755
قاضی شورا- شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد- قنبر مرزانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم صدیقه رشید حسین زائی دارای شناسنامه شماره 0740304593 به شرح دادخواست به کالسه 
3/990081ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان زینب ملتانی 
معصوم آباد به شناس��نامه 3 در تاریخ 1391/4/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- حس��ن ملتان��ی فرزن��د علی جان ب��ه ش ش 50 متول��د 1317/05/02 ص��ادره از زیرکوه پ��در مرحومه )فوت 

)94/12/23
2- دری ملتانی فرزند رضاقلی ش ش 71 متولد 1323/4/10 صادره از قاینات مادر متوفی

3- محمدرضا رشید حسین زائی فرزند علی ش ش 0749678844 متولد 1344/1/7 صادره از تایباد همسر متوفی
4- محمد رشید حسین زائی فرزند محمدرضا ش ش 0740043935 متولد 1368/11/7 صادره از تایباد فرزند متوفی

5- فاطمه رشید حسین زائی فرزند محمدرضا ش ش 418 متولد 1367/2/2 صادره از تایباد فرزند متوفی
6- نرگس رش��ید حس��ین زائی فرزند محمدرضا ش ش 0740622900 متولد 1384/8/17 صادره از تایباد فرزند 

متوفی
7- زهرا رشید حسین زائی فرزند محمدرضا ش ش 0740106740 متولد 1370/3/9 صادره از تایباد فرزند متوفی
8- رقیه رشید حسین زائی فرزند محمدرضا ش ش 0740506285 متولد 1381/1/5 صادره از تایباد فرزند متوفی

9- صدیقه رشید حسین زائی فرزند محمدرضا ش ش 0740304593 متولد 1374/8/21 صادره از تایباد فرزند متوفی
10- مریم رشید حسین زائی فرزند محمدرضا ش ش 0740384309 متولد 1377/4/13 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-9905756
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم پروانه فالحی دارای شناسنامه شماره 113 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900228ح از این 
ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد فالحی به شناسنامه 202 در 

تاریخ 1387/12/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- پروانه فالحی فرزند محمد ش ش 113 متولد 1345/1/10 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-9905757
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای قربانعلی عرب بنی شیبانی دارای شناسنامه شماره 1584 به شرح دادخواست به کالسه 9900212 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان علی عرب بنی ش��یبانی به 
شناس��نامه 85 در تاری��خ 1399/5/6 در اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
نام و نام خانوادگی- شماره شناسنامه- تاریخ تولد- محل صدور- نسبت با متوفی

1- قربانعلی عرب بنی شیبانی- 1584- 1335/1/1- تایباد- پدر
2- فاطمه عرب- 6- 1337/6/10- تایباد- مادر

3- عاطفه جی واد- 0740173197- 1371/12/3- تایباد- همسر
4- فاطمه عرب بنی شیبانی- 0950399906- 1393/12/8- تایباد- فرزند
5- فائزه عرب بنی شیبانی- 0741093499- 1397/12/16- تایباد- فرزند

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-9905759
قاضی شورا- شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان تایباد- قنبر مرزانی

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

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

برابر رای شماره 139960318603004396مورخ 1399/04/15 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای اسفند حسین نژادی   فرزند بیوک به شماره شناسنامه 9762 صادره ازآستارا در قریه شالکو  در ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 534/23 متر مربع پالک فرعی 39460 از اصلی 77 مفروز مجزی از 
پالک 347 باقیمانده   از اصلی 77  واقع در بخش چهار رشت  خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی هدایتی 

محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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 1354   آ-9905725
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/06/25 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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

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

برابر رای شماره 139860318603005852مورخ 1398/07/24 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
خانم زینب پژدم ارباستانی  فرزند احمد به شماره شناسنامه 1049 صادره ازرشت در قریه الکان  در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت 249/89 متر مربع پالک فرعی 3395 از اصلی 38 
مفروز مجزی از پالک 55  از اصلی 38  واقع در بخش چهار رش��ت  خریداری از مالک رس��می آقای محمود نیک 

نژاد  محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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 1357   آ-9905726
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/06/25 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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

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

برابر رای شماره 139860318603005853مورخ 1398/07/24 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای علیرضا قمری گیلوائی فرزند رحیم به شماره شناسنامه 479 صادره ازرشت در قریه الکان  در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت 249/89 متر مربع پالک فرعی 3395 از اصلی 38 
مفروز مجزی از پالک 55  از اصلی 38  واقع در بخش چهار رش��ت  خریداری از مالک رس��می آقای محمود نیک 

نژاد  محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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 1359  آ-9905727
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/06/25 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
اداره ثبت اسناد و امالک ملک حوزه ثبت ملک کوچصفهان 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 139960318021000355 مورخ 1399/06/02 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوچصفهان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسن صالحی ایمن آبادی  فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 1124 صادره ازرشت در 
یکباب خانه و محوطه و انباری به مساحت 1594/14 مترمربع پالک 3010 فرعی از 3 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 96 فرعی از 3 اصلی واقع در قریه رودکل خریداری از مالک رس��می مع الواس��طه آقای رمضانعلی صالحی 

ایمن آبادی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 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 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 1396   آ-9905728
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/06/10

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/06/25
نرجس خلیلی نیای لیمودهی
رییس ثبت اسناد و امالک 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

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

برابر راي شماره 99/531مورخ27 /5/ 1399هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرف مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سودابه 
اکبری چش��مه شاهی فرزند قربان بشماره شناس��نامه  32090 صادره از کرمانشاه درششدانگ یک باب ساختمان 
به مس��احت 125/75 متر مربع در قس��متي از پالک 2212 اصلی واقع دراسدآباد خیابان 15 خرداد روبروی پارک 
آزادگان خریداري با واس��طه از مالک رس��مي آقاي فتح اهلل فتوحی محرز گردیده اس��ت. لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.

بدهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م 
الف 175( آ-9905715

تاریخ انتشار اول  1399/06/10
تاریخ انتشار دوم  1399/06/25

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

کالسه پرونده : 99/130/7  شعبه 7 شورای حل اختالف خروین شماره دادنامه 198 -99/5/29 
خواهان :  محمد رضا رحیمی فرزند حسین ساکن خرو علیا بلوار امام رضا ع نبش 24 

خوانده : 1-  علی مجاور صوفی فرزند شکراله ساکن شهرک امام رضا ع نبش سینا 5  2 –  علی اصغر عبدی فرزند 
مسلم مجهول المکان 

خواسته:  دادخواست صدور حکم الزام خوانده گان به تنظیم سند یکدستگاه خودروی  پژو 405 به شماره انتظامی 54 
ل218ایران 36 از حیث مبلغ مقوم به سیزده میلیون تومان با احتساب کلیه خسارات دادرسی .                             

گردش��کار : به تاریخ 99/5/22 در وقت مقرر شعبه 7 شورای حل اختالف خروین تشکیل است پرونده کالسه فوق 
تحت نظر اس��ت پس از بررس��ی پرونده و مشاوره و حصول توافق ختم رس��یدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 

صدور رای مینماید.
راي قاضي شــورا

در خصوص دادخواس��ت آقای محمد رضا رحیمی بطرفیت علی اصغر عبدی بخواس��ته الزام خوانده به تنظیم 
سند خودرو سواری پژو 405 شماره پالک 54 ل 218 ایران 36 با توجه به کپی مصدق قولنامه عادی تنظیمی 
فی مابین محمد رضا رحیمی و علی اصغر عبدی و کارت مشخصات وسیله نقلیه و استعالم انجام شده از اداره 
راهنمایی رانندگی شهرستان نیشابور که به نام محمد رضا رحیمی مسبوق به سابقه بوده و اظهارات خواهان که 
بیان داشته تقاضای تنظیم سند خودرو موصوف را خواستارم و نظر به اینکه خوانده باوجود ابالغ قانونی و نشر 
آگهی بش��ماره 9290 مورخ 99/5/22 در جلسه شورا حضور نیافته و نسبت به مطالب ابراز شده ایراد و دفاعی 
معمول نداشته بنابراین شورا دعوی خواهان را ثابت و وارد دانسته و مستندا به مواد 10و219و221و362 قانون 
مدنی و مواد 198و519 قانون آیین دادرس��ی دادگاهه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رس��می و انتقال سند رسمی خودرو به شماره 54 ل 218 ایران 36 و  
پرداخت هزینه دادرسی و اخذ محکوم به در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��ورا و س��پس ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی زبرخان می باش��د و اما در خصوص دادخواست خواهان علیه آقای علی مجاور صوفی بخواسته 
تنظیم سند به لحاظ اینکه سند خودرو به نام آقای عبدی است لذا مستندا به بند 4 از ماده 84 از قانون آیین 
دادرس��ی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد قرار صادره ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض 

در محاکم عمومی حقوقی زبرخان است.آ-9905711
سید حسن سامغانی  قاضي شعبه 7شوراي حل اختالف خرو

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره  139960308001001252   مورخ  1399/04/27  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم الهام شهریاری فرزند علیرضا    بشماره شناسنامه  8962 صادره از بیرجند  و کد 
ملی 065377267    در  شش��دانگ یکباب س��اختمان  به مس��احت 123/62 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � 
اصلی وقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت عیسی دستگردی   محرز گردیده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 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-9904769
تاریخ انتشار نوبت اول : 21 /1399/05                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 10 /1399/06                          
علی فضلی 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

یادداشت
 حجت االسالم دکتر محمدرضا جواهری
 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
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صادرات به عراق در حال افزایش است©
فارس: عضو هیئت مدیره اتاق مشترک 
ایران و عــراق با بیان اینکــه صادرات 
به عراق در حال افزایش اســت، گفت: 
روزانه حدود 3 هــزار کامیون حمل بار 
کاالهای صادراتی ایران را به عراق منتقل 
می کنند. سیدحمید حسینی با اشاره به 
آمار صادرات به عراق، گفت: در پنج ماهه 
ابتدای امســال 2میلیارد و 406 میلیون دالر کاال به عراق صادر شــده که نشان 
می دهد صادرات کاال به عراق در هر ماه به طور متوسط حدود 500 میلیون دالر 
بوده است. عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه ارزش صادرات 
در چهار ماهه ابتدای امســال به عراق یک میلیارد و 940 میلیون دالر بود، افزود: 
صادرات ایران به عراق در مرداد ماه حدود 500 میلیون دالر بوده که مقایسه این 
رقم با میزان صادرات ایران در ماه های ابتدای سال که رقمی حدود 350 میلیون 
دالر بود، حاکی از آن است که وضعیت صادرات به این کشور نسبت به اوایل سال 
در حال بهتر شدن است.  وی افزود: البته متوسط ماهانه صادرات به عراق در سال 
گذشته حدود 750 میلیون دالر بود که از متوسط صادرات 500 میلیون دالر در 
سال جاری رقم بیشتری است.  حسینی با اشاره به بازگشایی تمام مرزها اظهار کرد: 
روزانه حدود 3هزار کامیون حمل بار به عراق، کاالهای صادراتی ایران را به عراق 
منتقل می کنند و بر این اساس صادرات به این کشور با تمام ظرفیت جریان دارد. 

حداکثر انتظار برای صدور کارت سوخت سه ماه است©
مهر: فاطمه کاهی، ســخنگوی شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی با بیان 
اینکه مدت زمان انتظار برای صدور کارت ســوخت حداکثر سه ماه است، گفت: 
درخواست های ماه اردیبهشت به طور کامل صادر شده است و هم اکنون در حال 
صدور درخواســت های ماه خرداد هستیم. وی با رد برخی ادعاها مبنی بر تأخیر 
6ماهه صدور کارت سوخت المثنی، افزود: حداکثر زمان انتظار برای صدور کارت 
سوخت سه ماه است و اگر کسی پس از سه ماه کارت سوخت به دستش نرسید، 
باید مراتب را از درگاه اینترنتی epolice.ir و با وارد کردن شــماره پالک خودرو، 
پیگیری کند. ممکن است یکی از دالیل تأخیر در ارسال کارت سوخت، حضور 
نداشتن متقاضی در آدرس قید شده به هنگام مراجعه مأمور پست باشد؛ بنابراین 
متقاضیان می توانند با اســتعالم کارت ســوخت خود در سامانه پلیس، از محل 
نگهداری کارت خود در مراکز پست مطلع شوند و برای دریافت آن اقدام کنند.

پرونده ۵۰هزار مستأجر در کارتابل بانک ها©
تســنیم: محمــود محمــودزاده در 
خصــوص جدیدترین وضعیت پرداخت 
وام ودیعه مســکن به مستأجران اظهار 
کرد: براســاس مصوبه پــس از ثبت نام 
متقاضیان دریافت وام ودیعه مســکن 
امتیازبندی شــدند و به  عنــوان نمونه 
مستأجر کارگر دارای سه فرزند و تحت 
پوشش نهادهای حمایتی باالترین امتیاز را دارد.وی با بیان اینکه برخی متقاضیان 
دو امتیاز و یک امتیاز دارند، افزود: امتیازبندی متقاضیان وام ودیعه انجام شده و 
تاکنون وام 130 پرونده پرداخت شــده است.وی با تأکید بر اینکه هیچ مشکلی 
در پروســه دریافت وام ودیعه برای مســتأجران وجود ندارد و سرعت اجرای این 
برنامه مناســب است، تصریح کرد: هفته جاری گروه های جدید مشمول دریافت 
وام ودیعه مسکن خواهند شد که اطالع رسانی  های الزم در این باره انجام می شود.

معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرســازی با اعالم اینکه پرونده بیش از 
200هزار متقاضی وام ودیعه مســکن آماده ارسال به سیستم بانکی است که به 
زودی این کار را انجام خواهیم داد، گفت: مطابق مصوبه مســتأجران به صورت 
گروه گروه به بانک معرفی می شــوند.محمودزاده با اشاره به اینکه پرونده حدود 
50هزار نفر در کارتابل بانک هاست، اضافه کرد: پیش بینی می کنیم در این مرحله 
به حدود 700هزار مستأجر وام های 15 تا 50 میلیون تومانی ودیعه پرداخت شود.

شمارش معکوس برای اشراف کامل مالیاتی بر سوداگری مسکن

خانه های خالی را آخر پاییز می شمارند!
اقتصاد/ فرزانه غالمی: براساس وعده وزارت راه 
و شهرسازی تا حدود سه هفته دیگر سازمان امور 
مالیاتی بر اطالعات مربوط به بیش از 2/5میلیون 
خانه خالی در کشــور اشــراف پیدا خواهد کرد؛ 
اشرافی که به دلیل آماده نبودن سامانه ملی امالک 
و اسکان با تأخیری پنج ساله اجرایی خواهد شد.  
براســاس اطالعات منتشر شده مبتنی بر سامانه 
ملی امالک، بیشــترین خانه های خالی متعلق به 
اشخاص حقوقی، نهادها و مؤسسات و به خصوص 
بانک هاست به گونه ای که مالکیت 500 خانه خالی 
به نام یک بانک است. اواخر مرداد ماه بود که وزارت 
راه و شهرسازی از شناسایی 2میلیون و 700هزار 
خانــه خالی خبر داد که اگر صاحبخانه ها بتوانند 
اجاره ملک دوم و سوم خود را اثبات کنند، از دادن 
مالیات معاف خواهند بود. بر این اســاس 73هزار 
فرد زیر 18 ســال صاحب خانه هســتند و یک 
شخص حقوقی مالک 23هزار و 800 واحد است.

 پاییز مالیاتی خانه های خالی»
براساس اعالم مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرســازی و با توجه به فعال شدن سامانه 
امالک و اسکان، روزانه 100هزار پیامک به مالکان 
بیش از یک خانه ارســال می شود و این افراد دو 
هفته فرصت دارند با خوداظهاری وضعیت خالی 
بودن یا دارای ساکن بودن واحدهای خود را اعالم 
کنند.به گفته پروانه اصالنی تا پایان تابستان معلوم 
می شود که این واحدها خالی است یا خیر، سپس 
اطالعات این خانه ها در اختیار سازمان امور مالیاتی 
قرار می گیرد.وی در پاســخ به این پرسش که اگر 
قرارداد صوری اجاره بســته شــود یا کنتور واحد 
مسکونی کار کند، چگونه از وضعیت خالی بودن 
آن مطلع می شــوید، می گوید: مشکل شناسایی 
واحدهای خالی مربوط به قبل بود، در حال حاضر 
مــا روش خوداظهاری را با داده هایی که از طریق 
تقاطع اطالعاتی بدســت می آوریم راستی آزمایی 
می کنیم و برای کســانی که خالف اظهاراتشان 
اثبات شــود، جریمه های سنگین مالیاتی در نظر 

گرفته شده است.
اصالنــی ادامه می دهد: یکــی از روش های احراز 
اســتقرار افراد  در یک خانه موبایل آن ها اســت 
که در این زمینــه وزارت ارتباطات و وزارت راه و 
شهرسازی همکاری می کنند. همچنین بسیاری 

دیگر از دســتگاه ها به ســامانه امالک و اسکان 
متصل شــده اند و همکاری خوبی با ما دارند. هر 
چند معتقدم با همان روش خوداظهاری وضعیت 
سکونت بسیاری از واحدها شفاف می شود و انتظار 
می رود در مدت دو تا سه سال تمام اطالعات امالک 
کل کشور در سامانه ثبت شود.به گفته مدیرکل 
دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی، اگر 
کسی صاحب دو واحد مسکونی یا بیشتر باشد، اما 
پس از دریافت پیامک، خوداظهاری نکند، خالی 

بودن خانه ها مالک قرار خواهد گرفت.

 حقوقی های دالل، مالیات دوبرابری »
می دهند

رئیس جمهور پنج سال پیش الیحه اصالح قانون 
مالیات های مســتقیم را که اخــذ مالیات از 2/5 

میلیــون خانــه خالی در 
آن گنجانده شــده بود، به 
مجلس فرســتاد، اما آماده 
نبــودن ســامانه امالک و 
شــدن  اجرایی  اســکان، 
نســاخت  محقــق  را  آن 
و ایــن در حالــی بود که 
بســیاری از کارشناســان 
ضرایب  بودنــد  معتقــد 
خانه های  از  مالیات گیری 
خالــی بازدارنده نیســت 
و انگیــزه ای بــرای عرضه 
حداکثــری این واحدها به 
کرد  نخواهد  ایجــاد  بازار 
تا اینکــه مجلس در نیمه 
مرداد ماه امسال با تصویب 

اصالح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، 
ساز و کار اخذ مالیات از خانه های خالی را فراهم 
کرد؛ ســاز و کاری که از نگاه مجلس بیشــترین 
تأثیرگــذاری را در اجرا خواهد داشــت، ضرایب 
مالیات گیــری را اصالح خواهد کرد و اشــخاص 
حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی دو برابر میزان 
اعالم شده برای اشخاص دیگر، مالیات این خانه ها 
را خواهند پرداخت.براساس اصالحیه تصویب شده 
در مجلس »واحدهای مسکونی واقع در شهرهای 
باالی 100هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه 
ملی امالک و اسکان کشــور در هر سال مالیاتی 

بیش از چهار ماه به  عنوان خانه خالی شناســایی 
شود، به ازای هر ماه بیش از این زمان، بدون لحاظ 
معافیت های این قانون، به  صورت ماهانه مشمول 
مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره می شود. 
بر این اساس، مالکان خانه های خالی در سال اول 
معادل 6 برابر مالیات مشــخص شده، سال دوم، 
معادل 12برابر و سال سوم به بعد معادل 18 برابر 

مالیات مشخص شده، باید مالیات بپردازند«.
بر همین اســاس »واحدهای نوساز پس از 12 ماه 
و واحدهای نوساز در پروژه های انبوه سازی پس از 
18 ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی، 
مشــمول مالیات موضوع ماده 54 می شوند. البته 
ســازمان امور مالیاتی موظف اســت با همکاری 
وزارت ارتباطــات، یک ماه قبــل از اتمام مهلت ، 

اخطار الزم را به مالک واحد ارسال کند«.
همچنین با ابالغ ایــن قانون »مالکان 
واحدهای مســکونی در تمام مناطق 
کشــور موظفنــد اطالعــات امالک 
مسکونی تحت تملک خود را با تعیین 
نوع کاربری )مسکونی، اداری، تجاری( 
حداکثــر ظرف مدت دو مــاه پس از 
انتشار دســتورالعمل، در سامانه ملی 

امالک و اسکان کشور ثبت کنند«.
براســاس اصالحیه مجلس »خانه دوم 
مالکان در شهری غیر از محل اقامتش 
که ممکن اســت چند بار در سال از 
آن بــه  عنوان اقامتگاه فرعی در مواقع 
نیاز اســتفاده شود، مشــمول قانون 
اخذ مالیات از خانه های خالی نیست. 
همچنین واحد مسکونی محل اشتغال 
صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا 
شرکت های فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در 
واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطالعات 
در سامانه امالک و اسکان کشور و با تأیید سازمان 
امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات 
موضوع این ماده معاف اســت و در صورت احراز 
تخلف در ثبت اطالعات مالکان این واحدها، عالوه 
 بــر پرداخت مالیات، مشــمول جریمه ای معادل 

مالیات مشخص شده هم می شوند«.
اضافه می شــود »واحدهای مسکونی که اطالعات 
اقامت و مالکیت آن ها در سامانه امالک و اسکان 
کشور ثبت نشــده باشــد، در حکم خانه خالی 

محسوب می شــوند. مالکان واحدهای مسکونی 
مکلف به تأیید اقامت اعالم شــده توسط خود یا 
بهره برداران واحد در ســامانه هستند. در صورت 
احــراز تخلف در ثبت اطالعات، واحد مســکونی 
مشــمول جریمه ای معــادل مالیات ســال اول 
می شود«.در نهایت اینکه مالکان موظفند حداکثر 
ظرف مدت یک  ماه پس از هر گونه تغییر در محل 
اقامــت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، 
اطالعات جدید را در سامانه امالک و اسکان کشور 
ثبت کننــد. در غیر این  صورت بــه ازای هر ماه 
تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه ای 
معادل مالیات سال اول می شود. همچنین تعرفه 
آب و بــرق و گاز و تعرفــه خدمــات دیگر، برای 
واحدهایی که در ســامانه امالک ثبت نشوند، در 

باالترین پلکان محاسبه می شود.

  عرضه 25 درصد خانه های خالی»
 در فاز اول قانون

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است 
در خوشبینانه ترین حالت سالی حدود 250 هزار 
خانه ساخته می شــود که در این صورت با توجه 
به آمار 500هزار فقــره ای ازدواج، 300هزار خانه 
کم داریم، اما همزمان 2/5 میلیون خانه خالی در 
کشور وجود دارد.مهدی طغیانی می گوید: قانون 
مالیات بر خانه های خالی در کوتاه مدت می تواند 
برای مردم اثرگذار باشــد. پس از شروع مجلس 
یازدهم و تشکیل کمیسیون ها تصمیم برآن شد 
که ضریب مالیاتی  را به 6 برابر ســالیانه تغییر 
دهیم. در واقع خانه ای که ســه سال خالی نگه 
داشته شــود 150 میلیون تومان، یک سال 50 

میلیون تومان و ماهیانه هم 4/5 میلیون تومان 
مالیــات بدهد. از این رو با توجه به اســتهالک 
خانه، دیگر صــرف نمی کند که خانه خالی نگه 
داشته شــود. البته این قانون منطقه بندی شده 
است یعنی به نســبت متراژ و باالشهر و پایین 

شهر بودن، مالیات آن کم و زیاد خواهد بود.
به گفته وی، حذف سوداگری از بازار مسکن برای 
کاهش قیمت، ضروری اســت و در فاز نخست 
اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، حداقل 
25درصد خانه ها وارد بازار شده و یک پنجم آن 

عرضه می شود.

  حمایت از آسیب پذیرها»
 با مالیات خانه های خالی  

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
هم با بیان اینکه برخــی صاحبان قدرت و نفوذ 
جلو طرح اخذ مالیات از خانه های خالی را گرفته 
بودند، می گوید: هــدف از تصویب قانون مالیات 
بر خانه هــای خالی، قابلیت تنظیمی و کارکردی 
آن است. این قانون می تواند در کاهش و کنترل 
قیمت مســکن و رونق تولید و هدایت ســرمایه 
مؤثر باشــد. حاکمیت برای اجرای سیاست های 
اقتصــادی و حمایتی و یارانــه ای باید مالکیت و 
ســکونت افراد را بداند و عموم کشور ها با بررسی 
اطالعات سکونتی افراد جامعه، بسته های حمایتی 
و اقتصــادی را در اختیار افــراد قرار می دهند.به 
گفته رحیم زارع پرداخت مســاوی به 60میلیون 
نفر، از ضعف های هدفمندی یارانه ها اســت که با 
شناسایی خانه های خالی از سکنه، می توان عدالت 
را بهتر اجرا و از افراد نیازمند بیشتر حمایت کرد.

روزانه ۱۰۰هزار 
پیامک به مالکان 
بیش از یک خانه 
ارسال می شود 
و این افراد دو 
هفته فرصت دارند 
با خوداظهاری 
وضعیت خالی بودن 
یا دارای ساکن 
بودن واحدهای 
خود را اعالم کنند

بــــــــرش

4/5میلیارد دالر ارز 4هزارو200تومانی هنوز تعیین تکلیف نشده است   تسنیم:محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، عرضه ارز 4هزارو200تومانی را 
کاری اشتباه دانست و عنوان کرد: حجم زیادی از منابع ارزی برای مصرف کاالهای اساسی وغیراساسی اختصاص پیدا کرد و متأسفانه حجم بسیار زیادی از آن  ها نیز تاکنون تصفیه و تعیین تکلیف نشده است.وی با 
اشاره به اینکه حدود 4میلیارد و 500میلیون دالر از منابع ارز 4هزارو200تومانی بدون تعیین تکلیف باقی مانده است، اظهار کرد: با این منابع تاکنون نه کاالیی وارد کشور شده و نه این مبلغ تصفیه شده است.

خـــبر

 دوشنبه 10شهریور 1399  11محرم 1442 31 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9331

    صفحه 6

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139960308001001260   مورخ  1399/04/28  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا عابدی فرزند غالمحس��ین بش��ماره شناس��نامه  
1028  ص��ادره از زاه��دان   و کد ملی 3620984921   در  شش��دانگ یکقطع باغ به مس��احت 1752/6 متر 
مربع قسمتی از پالک 2191 فرعی از 124 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند 
از محل مالکیت محمد حس��ن ش��مس آبادی  محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد. آ-9904962
تاریخ انتشار نوبت اول : 25 /1399/05                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 10 /1399/06                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
 آگه��ی موض��وع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرسمی برابررای ش��ماره139860306022000893هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان،تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مهدی عزت طلب فرزندعباس��علی  به ش��ماره شناسنامه2207صادره ازمشهددریک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 817511مترمربع پالک فرعی ازباقیمانده 344اصلی واقع دربخش5ازمحل مالکیت رسمی 
متقاضی محرز گردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله15روز آگهی می شود درصورتی 
که اش��خاص نس��بت به صدور س��ندمالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرس��ید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواس��ت خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درص��ورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض،طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. آ-9904926
تاریخ انتشارنوبت اول:99,5,25
تاریخ انتشارنوبت دوم:99,6,10

محمدرضارجایی مقدم   -  رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی
 موض��وع ماده3 قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139960310004004642 - 12 - 04 - 99 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال 
معارض آقای کیوان علی نیا حسنکال فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه 1487 صادره از بابل با کد ملی 
2065154039 متقاضی کالس��ه 0906 در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن که 4سهم 
مش��اع از 13 سهم ش��ش دانگ عرصه آن وقف می باشد به مس��احت 67,52 متر مربع قسمتی از پالک 
5142-53 اصلی واقع در بخش یازده حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عم��وم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز ازطریق روزنامه کثیراالنتش��ار و محلی آگهی میگردد درصورتی 
که اش��خاص ذی نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی ودر روستاها 
ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند 
ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید وگواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحوی��ل نماید در این صورت اقدامات ثبت، 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 
طبق مقررات س��ند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد. م الف 

19903997  آ-9904979
تاریخ انتشار نوبت اول: 25 - 05 - 99 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 10 - 06 - 99

شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی 
موض��وع ماده3 قانون وم��اده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می برابر رای شماره 139960310004004100 - 02 - 04 - 99 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه 
بال معارض آقای میالد شاه حسینی فرزند محمد به شماره شناسنامه 25217 صادره از تهران با کد ملی 
0078982499 متقاضی کالس��ه 0712 در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
170,80 متر مربع قسمتی از پالک 12-11- اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و 
محلی آگهی میگردد درصورتی که اش��خاص ذی نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی ودر روس��تاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک 
محل تسلیم و رسید دریافت نمایند ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل 
نماید در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه 

متضرر به دادگاه نمیباشد.آ-9904980  م الف 19903948
تاریخ انتشار نوبت اول: 25 - 05 - 99 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 10 - 06 – 99

شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی
 موضوع ماده3 قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139760310004011320 - 16 - 11 - 97 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض 
خانم کبری اسمعیل پور موزیرجی فرزند محمداسمعیل به شماره شناسنامه 32975 صادره از بابل با کد 
ملی 2060309522 متقاضی کالس��ه 30 در شش دانگ یک باب ساختمان که 4سهم مشاع از 13 سهم 
ش��ش دانگ عرصه آن ثلث باقی اس��ت به مساحت 99,10 متر مربع قسمتی از پالک 5144-53 - اصلی 
واق��ع در بخ��ش 11 حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده اس��ت. لذا به منظ��ور اطالع عموم مراتب 
دردونوبت به فاصله 15روز ازطریق روزنامه کثیراالنتش��ار و محلی آگهی میگردد درصورتی که اش��خاص 
ذی نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق 
بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد وامالک محل تس��لیم و رسید دریافت نمایند ومعترض 
بای��د ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
نماید وگواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل نماید در این صورت اقدامات ثبت، موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد.آ-9904981  

م الف 19903936
تاریخ انتشار نوبت اول: 25 - 05 - 99             تاریخ انتشار نوبت دوم: 10 - 06 – 99

شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی
 موضوع ماده3 قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139960310004005924 - 01 - 05 - 99 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض 
خانم صغری خورشیدی فر فرزند قاسمعلی به شماره شناسنامه 5 صادره از بابل با کد ملی 2062965974 
متقاضی کالسه 1377 در اعیانی شش دانگ یک باب خانه بانضمام 23سیرو13مثقال و14نخودو10-33 
نخود شش دانگ عرصه آن که باقمیانده عرصه آن وقف اوقاف و هالل احمرمی باشد به مساحت 220,75 
متر مربع قسمتی از پالک 450-4864 - اصلی واقع در بخش دوغرب حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و 
محلی آگهی میگردد درصورتی که اش��خاص ذی نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی ودر روس��تاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک 
محل تسلیم و رسید دریافت نمایند ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل 
نماید در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه 

متضرر به دادگاه نمیباشد.آ-9904982 م الف 19903905
تاریخ انتشار نوبت اول: 25 - 05 - 99 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 10 - 06 – 99

شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی
 موض��وع ماده3 قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139960310004005079 - 18- 04- 99 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال 
معارض آقای مسعود حسنعلی زاده رودی فرزند زلفعلی به شماره شناسنامه 14 صادره از بابل با کد ملی 
2063922462 متقاضی کالسه 1225 در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن که 92 سیر 
مش��اع از 240 سیر ش��ش دانگ عرصه آن وقف می باشد به مساحت 144,00 متر مربع قسمتی از پالک 
154-1 - اصلی واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عم��وم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز ازطریق روزنامه کثیراالنتش��ار و محلی آگهی میگردد درصورتی 
که اش��خاص ذی نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی ودر روستاها 
ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد وامالک محل تس��لیم و رس��ید دریافت 
نمایند ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل نماید در این صورت اقدامات 
ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد 

.آ-9904983  م الف 19903856
تاریخ انتشار نوبت اول: 25 - 05 - 99 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 10 - 06 - 99

شهرام خسروی
 رئیس ثبت اسناد امالک بابل 

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسند رسمی

براب��ر رأی ش��ماره1399603071140000186هیأت اول موض��وع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی واراضی 
وس��اختمانهای فاقدسند رسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای ناصرقرایان باجگیران فرزند موس��ی الرضا بش��ماره شناسنامه 76درشش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 
227/80 مترمربع  قسمتی از پالک 700فرعی از13اصلی قطعه 3 شیروان واقع در بخش 5قوچان خریداری ازمالک 
رسمی آقای علی اصغر ابراهیم پورمحرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز 
آگهی میشود،در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم وپس از اخذرسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.آ-9904928
تاریخ انتشار نوبت اول:99/05/25
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/06/10

صمد ابراهیم زاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

پروانه اش����تغال به کار مهندسی اینجانب 
س����ید مه����دی مجی����دی ایوری به ش����ماره 
0191000361 مفق����ود گردی����ده و از درج����ه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز خ���ودروی پراید 141 م���دل 1386  رنگ نوک 
مدادی متالیک به شماره انتظامی 36 ایران 986 س 94 
شاس���ی  ش���ماره  و   2147013 موت���ور  ش���ماره  و 
S1482286233654 متعلق به مریم حسامی گوجه 
مفق���ود گردی���ده و ازدرج���ه اعتبار س���اقط می باش���د. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )963889(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع غذائی دشت دوین شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14261 و شناسه ملی 10380299008

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,05,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -مواردی به شرح ذیل به موضوع 
شرکت الحاق گردید: فعالیت در زمینه تهیه مواد اولیه , تولید, توزیع و بسته بندی انواع مواد غذایی شامل حلوا شکری و بیسکویت و 
ویفر و کیک و کلوچه و ارده و انواع شکالت و غیره و واردات ماشین آالت تولیدی و قطعات مورد نیاز آن – و اخذ و اعطای نمایندگی 
فروش کاال – خرید مواد اولیه از داخل و خارج از کشور -= عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوزهای الزم و 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی باشد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )963888(

آگهی تغییرات شرکت کاشی فیروزه مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3125 و شناسه ملی 10860202720

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,12,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا بر تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1398,04,30 و با توجه به اظهار نامه تنظیمی و سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور 
حساب  از  ریال   220,000,000,000 مبلغ  نتیجه  ،در  دانسته  راعملی  سرمایه  شرکت،افزایش  مدیره  هیئت  شرکت  سرمایه  حساب  به 
بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور گردیده است و ماده 5 اساسنامه به شرح زیراصالح گردید : ماده 5: سرمایه شرکت مبلغ 

1,905,000,000,000ریال منقسم به 3,810,000 سهم 500,000ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )963852(

آگهی افزایش سرمایه شرکت آنزیم سازان سورنا آیلین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 38446 و شناسه ملی 10380540711

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,11,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به تفویض اختیارحاصله از مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1397,11,05در خصوص افزایش سرمایه و با عنایت به اظهار نامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر 
تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 
3999000000ریال از حساب بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد 

ماده 5 اصالحی . سرمایه شرکت مبلغ 4000000000ریال منقسم به 100سهم 40000000ریالی با نام که تماما پرداخت گردید.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخس )963841(

آگهی تغییرات شرکت مسافربری میهن نور آریا سرخس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 109 و شناسه ملی 14000158242

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,01,18 و نامه شماره 97,15 مورخ 97,2,24 انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای مسافربری 
مشهد و حومه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علیرضا رشخانی به شماره 
ملی 0819666998 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین صفدری به شماره ملی 0819404764 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
آقای عباس قبادی به شماره ملی 0938525931 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 

شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
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برگ سبز خودروی سایپا131SE مدل 1394 رنگ سفید 
به شماره انتظامی 954ب79 ایران 94  شماره موتور 
 NAS411100F3419563 5373818 و شماره شاسی
به مالکیت محمد نساجی ماه خاتونی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 207I-SD اص���ل ب���رگ س���بز خ���ودروی س���واری پ���ژو
ب���ه ش���ماره انتظامی 52 ای���ران 463ج 64 و ش���ماره 
شاس���ی : NAAR31FE6KJ292282  وشماره موتور  
177B0038819  متعلق به آقای احسان فیض بخش 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد 
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برگ س���بز خودروی س���واری کار پاترول 2 درب مدل 
1377 رن���گ مش���کی نق���ره ای ب���ه ش���ماره انتظامی 
588ب58 ایران 12  ش���ماره موتور Z24052278Z و 
ش���ماره شاسی PNK15Z724341 به مالکیت حمید 
رستگار مقدم قائمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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پرداخت بودجه کاهش فقر مطلق به مددجویان کمیته امداد   باشگاه خبرنگاران جوان: سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: بودجه تبصره ۱۴ از سال ۹۶ برای کاهش فقر 
مطلق پیش بینی شده است. او با بیان اینکه امسال نیز این بودجه در نظر گرفته شده است، گفت: در این میان افزایش ۱۵ درصدی مستمری مددجویان مطرح بود که ابالغ شد و از اول مرداد افزایش ۱۵ درصدی 

پرداخت شده است و مقرر شد برای چهار ماهه ابتدایی سال نیز اعتباری در اختیار ما قرار دهند تا آن را برای مددجویان واریز کنیم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران بیان کرد

کاهش 14 درصدی ذخایر خونی نسبت به سال گذشته©
برنا: مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، 
درخصــوص اهداف اهــدای خون در ماه 
محــرم گفت: هدف اول مــا از نذر خون 
در محرم این اســت که مردم تفکرات و 
رفتارهای ناصحیحی مانند قمه زدن را دور 
بریزند و از خون خود انسانی تر، صحیح تر 
و اخالقی تر استفاده کنند تا هم خدا و هم 

اهل بیت)ع( راضی  باشند. پیمان عشقی افزود: یکی دیگر از اهداف نذر خون تأمین 
ذخایر خونی کشور است که امسال شیوع بیماری کرونا سبب شد در مقایسه با سال 
گذشته 14 درصد کاهش ذخایر خونی داشته باشیم، بنابراین »پویش اهدای خون« را 

راه اندازی کردیم تا مردم با نذر خون خود به بیماران کرونایی کمک کنند.

قائم مقام ستاد امر به معروف و نهی از منکر:

کوتاهی دستگاه ها در امربه معروف باید جرم انگاری شود©
تسنیم: قائم مقام ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: متأسفانه در زمینه عدم 
رســیدگی به وظایف هر کدام از دستگاه ها برای احیای امر به معروف و نهی از منکر 

جرم انگاری نشده و نمی توانیم آن ها را در این زمینه بازخواست کنیم.
حجت االســالم روح اهلل میرزایی با بیان اینکه »برای هر یک از دستگاه ها وظایفی در 
حوزه امر به معروف و نهی از منکر تعریف شده است« گفت: برای نمونه وظیفه وزارت 
صمت این است که البسه ایرانی و اسالمی را با قیمِت مناسب در دسترس همه مردم 
بگذارد که در این زمینه کم کاری کرده است. همین غفلت ها سبب شده امروز قیمت 
یک چادر یک میلیون تومان باشد؛ در حالی که قیمت یک مانتو جلوباز کمتر از 100 

هزار تومان است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال:

دفاتر پیشخوان، مردم را مجبور به تعویض شناسنامه نکنند©
ایلنا: سیف اهلل ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: همه دستگاه های اجرایی 
مکلف هستند با تطبیق رسید تعویض کارت ملی که در اختیار فرد قرار دارد با سریال 
شناســنامه فرد احراز هویت انجام دهند.  ابوترابی گفت: به هیچ وجه اجباری برای 
تعویض شناسنامه نیست. در مواردی که به هر دلیل تغییری در اقالم هویتی فرد ایجاد 
شود یا شناسنامه به دلیل آبخوردگی و پارگی عکس مستعمل شود نیاز به تعویض 

شناسنامه است. 
تأکید ما این است که دفاتر پیشخوان مردم را مجبور به تعویض شناسنامه نکنند و اگر 

به دنبال درآمدزایی هستند، راه دیگری انتخاب کنند.

با ابالغ بخشنامه جدید

تغییر رشته فرزندان هیئت علمی ممنوع شد©
ایسنا:با ابــالغ بخشــنامه جدید، تغییر 
رشته فرزندان هیئت علمی دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی از مهر سال جاری 
ممنوع شد. بر اساس دستورالعمل جدید، 
فرزندان هیئت علمی می توانند به دانشگاه 
شــهر محل فعالیت والدین خود انتقالی 
بگیرنــد و حق تغییر رشــته را نخواهند 

داشت. همچنین پذیرفته شدگان آزمون سراسری می توانند از دانشگاه مبدأ به یکی از 
دانشگاه های واقع در شهر محل خدمت )ترجیحاً دانشگاه محل خدمت( عضو هیئت 
علمی و یا در صورت نبودن آن رشته، به دانشگاه نزدیک ترین شهر به محل خدمت 
عضو هیئت علمی حسب مورد با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه آزاد 
و طبق ضوابط منتقل شوند. همچنین انتقال هنگامی امکان پذیر است که داوطلب 
حدنصاب علمی را برای کد رشته محل مورد تقاضا دارا باشد و یا از دانشگاه مبدأ به 

دانشگاه مقصد در همان رشته، گرایش، مقطع و گروه آزمایشی انجام می شود.

 گروه جامعه/ محمود مصدق    فقط خدا 
شهدا،  مادران  برای  آن هم  انتظار  می داند 
اسرا و مفقودان چه سخت و طاقت فرساست. 
اینجاست که باید زینب وار صبوری پیشه کرد 
تمام،  متانتی  با  هجران،  بی قرارِی  عین  در  و 

پیام فرزندان شهید را تکرار کرد. 
در یازدهمین روز از مــاه محرم؛ »روز تجلیل 
از اســرا و مفقودان« پــای صحبت های مادر 
شــهیدان نجار می نشــینیم تا گوشــه ای از 
حکایت عشق و چشم به راهی خود را برایمان 

ترسیم کند.

مرگ بهتر از این زندگی ننگین »
»ســید طاهره بیگم حســینی« مادر شهیدان 
ســید فضل اهلل و ســید نجیب اهلل، 85 ساله 
است. در عنفوان جوانی با سید سمیع اهلل نجار 
از روستای والغوز از توابع شهرستان کردکوی 
ازدواج کــرد. حاصل این ازدواج پنج فرزند بود 
که دو تن از آن ها را هدیه به اســالم، انقالب و 

میهن کرد. 
مادر شهیدان نجار در کنار صبر از دست دادن 
فرزند، 13 ســال طعم انتظار را در کنار دیگر 

مادران مفقوداالثر چشیده است. 
می گوید: پسر ارشدم سید فضل اهلل در شرکت 
پنبــه شهرســتان کردکــوی کار می کرد که 
صدام به ایــران حمله کــرد. بنابراین کارش 
را در شــرکت رهــا کرد و با اجــازه از پدرش 
عازم جبهه شــد. از آن پــس 6 ماه در منطقه 
جنگی بود و یک ماه مرخصی می آمد تا اینکه 
سرانجام شهید شــد. اما سید نجیب اهلل، پسر 
دیگرم ابتدا به عنوان ســرباز وظیفه به جبهه 
اعزام شد. او وقتی دو سال خدمتش در ارتش 
تمام شد با برادرزاده ام ازدواج کرد و چهار ماه 
پس از عروسی اش دوباره در لباس بسیجی به 
جبهه رفت که دهم اردیبهشــت سال 65 در 
جریان پاتک دشــمن در محور عملیاتی فاو بر 

اثر اصابت گلوله به دستش مجروح می شود، اما 
هنگام انتقال به بیمارســتان صحرایی خودرو 
آن ها مورد هدف خمپاره دشمن قرار می گیرد 
و به شهادت می رســد. در واقع هر دو پسرانم 
همزمــان و در یــک محور عملیاتی شــهید 
می شوند؛ اما پیکر پسر بزرگم سید فضل اهلل در 
خاک عراقی ها ماند و اثری از آن نبود تا اینکه 
13 ســال بعد پیکرش از ســوی تیم تفحص 

شهدا شناسایی و تحویل ما شد. 
وقتی از خانم حســینی می پرسیم چرا وقتی 
یکــی از فرزندانتان در جبهه بود اجازه حضور 
دومین پســرتان را در جبهه دادید، می گوید: 
ســید نجیب اهلل اصرار می کرد. 15-10 روز از 
فروردین 65 گذشته بود که پس از اقامه نماز 
مغرب و عشا در مسجد جامع روستا مستقیم 
پیش من آمــد و از تصمیمش بــرای حضور 
دوباره در جبهه گفت. می گفت غیرتش اجازه 
نمی دهد در این شــرایط که اجنبی به کشور 
حمله کرده و به جان و مال و ناموس هموطنان 
تجاوز می کند، کناری بنشیند و صرفاً نظاره گر 
باشــد، چون مرگ بهتر از ایــن جور زندگی 
ننگین اســت. به او گفتم: اگر می خواستی باز 
به جبهه بروی چــرا ازدواج کردی؟ در جوابم 
گفت: بــرادرم فضل اهلل هم زن و بچه دارد، اما 
از 12 ماه ســال، 10 ماه آن را در جبهه است. 
بــه هرحال وقتی دیدم نمی توانم مانع رفتنش 
شــوم موضوع را به همسرش گفتم. او هم در 
جوابم لبخنــدی زد و گفــت در این موضوع 
خاص نمی تواند با شوهرش مخالفت کند؛ برود 
در پناه خدا. به هرحال بــار دیگر عازم جبهه 

شد که 25 روز بعد هم به شهادت رسید. 

می خواستیم مزاری داشته باشد »
وی دربــاره چگونگــی اطــالع از شــهادت 
فرزندانش می گوید: سر زمین کشاورزی بودیم 
و مزرعه کدو را وجین می کردیم. ساعت حدود 

خواهــرزاده ام  بعدازظهــر   2
دنبالــم آمــد و گفــت پدرم 
سید میرعبداهلل مریض احوال 
است؛ بیا برویم خانه. حرفش 
را قبول نکردم. گفتم راستش 
یا همســرم  بچه ها  بگــو،  را 
چیزی شده اند؟ گفت: اتفاقی 
برای این ها نیفتاده اســت. به 
نزدیکی خانه که رســیدیم با 
دیدن عکس پســرانم و جمع 
شــدن اقوام و همسایه ها در 

منزل، متوجه شــدم پسرانم شــهید شده اند. 
همان موقع هم از مســجد جامع محل اعالم 
کردند پســرم ســید نجیب اهلل که تخریبچی 
مین بوده، شهید و ســید فضل اهلل مفقوداالثر 
شــده است. البته پیکر پســر کوچکم را هفت 
شبانه روز در سردخانه نگه داشتند به این امید 
که پیکر فرزند بزرگم را از خاک عراق  بیاورند 
اما این اتفاق نیفتاد. به هرحال پیکر نجیبم را 
آوردند و مراسم تشــییع و تدفینش با شکوه 

هرچه تمام برگزار شد.
با اینکه رســماً اعالم شــد هر دو فرزندمان به 
شــهادت رســیده اند اما برای فضل اهلل مراسم 
تشییع و تدفین برگزار نکردیم، چون همچنان 

امیدوار بودیم. می گفتیم شاید 
باشد.  عراقی ها شــده  اســیر 
دلمان هزار راه می رفت. البته 
پــس از آتش بــس و تبــادل 
اسرای دو کشور هر چه زمان 
به  کمتری  امید  می گذشــت 
زنــده بودنش داشــتیم. فقط 
یا حتی  آرزو داشتیم پیکرش 
قسمتی از بدنش پیدا شود تا 
دلمان آرام گیرد. می خواستیم 
مزاری داشته باشد تا هر موقع 
دلتنگش شــدیم به آنجا برویم. به همین خاطر 
هر وقت خبری از کشــف و شناسایی شهدای 
جدید منتشر می شد من و همسر و دو فرزندش 
فوراً پیگیر موضوع می شــدیم تا شــاید فرجی 
شــده باشد تا اینکه این انتظار پس از 13 سال 
به سر آمد و وقتی خبر پیدا شدن پیکر فضل اهلل 
را شنیدیم همه اعضای خانواده وضو گرفتیم و 
نماز شکر بجا آوردیم. برایش حجله بر پا کردیم 

و مراسم ختم گرفتیم.

فقط می خواهم راه شهدا را ادامه بدهند»
مادر شهیدان نجار ســپس به خاطره ای از دو 
فرزندش اشاره می کند و می گوید: بچه هایم با 

نمــاز و روزه بودند. صدای اذان که می آمد هر 
دو می رفتند مسجد نماز می خواندند. فضل اهلل 
شــب ها تا ســری به من و پدرش نمی زد به 
خانه اش نمی رفــت و نمی خوابید. آن ها بدون 
اجازه پدرشان آب نمی خوردند. بسیار مهربان 
بودنــد به ویژه نســبت به اعضــای خانواده و 

بستگان و همسایگانشان.
 هر وقت پدرشــان اجازه رفتن به جبهه را به 
آن هــا  می داد، اول کــف می زدند و بعد وضو 
می گرفتنــد و نوحه معروف »کربــال کربال ما 
داریم می آییم« را بــا صدای بلند می خواندند. 
من هم هــر با دیــدن این صحنه بــه آن ها  
می گفتم، طوری شــادی می کنیــد که انگار 

می خواهید به عروسی تان بروید. 
خانم ســید طاهره بیگم حســینی در پایان 
ندارم.  می گوید: مشــکل خاصی در زندگی 
از بنیاد شهید و ســایر مسئوالن هم تشکر 
می کنــم که هر از گاهی به خانه ام  می آیند 
و حالــم را می پرســند و فاتحه ای نثار روح 
انتظار  ایــن  شــهیدان می کنند. بــا وجود 
خاصــی از ایــن بنیاد یــا از هیچ جا و هیچ 
کســی ندارم. فقط می خواهم راه شــهدا را 
ادامــه بدهند و بــه فکر خدمــت به مردم 

عمل.  در  البته  باشند؛ 

پای صحبت مادر شهیدان »نجار« 
در سالروز تجلیل از اسرا و مفقودان

از تبار زینب

وقتی خبر پیدا 
شدن پیکر 

فضل اهلل را شنیدیم 
همه اعضای 

خانواده وضو 
گرفتیم و نماز شکر 

بجا آوردیم

بــــــرش
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      صفحه7

 آگهی تغییرات شرکت راژان راه سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29342 و شناسه ملی 10380445948

و  یافت  تغییر  به شرح ذیل  1 - موضوع شرکت   : اتخاذ شد  العاده مورخ 1399,04,30 تصمیمات ذیل  استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق  به   
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: ) در برگیرنده امور پیمانکاری )یا طرح و ساخت ( انبوه سازی مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی 
انتقال   ) فاضالب  و  گاز  برق  و  )آب  ساختمان  تجهیزات  و  تاسیسات  ساختمان  کننده  سرد  سیستمهای  اجرای  غیره  و  فلزی  و  بتنی  سنگی  آجری 
رختشویخانه  و  سرویس  سلف  و  آشپزخانه  تجهیزات  دهنده  هشدار  و  خبر  سیستمهای  فاضالب  و  آب  های  خانه  تصفیه  تجهیزات  و  تاسیسات  زباله 
سیستمهای ارتباطی شبکه های رایانه ای ساختمان ماسه پاشی )سند پالست ( حفاظت کاتدی پوشش الینینگ همچنین امور پیمانکاری )یا طرح 
شهری  بین  و  شهری  خیابانهای  فرودگاه  باند  آهن  راه  و  ریلی  راههای  راهها  آزاد  ها  بزرگراه  و  فرعی  و  اصلی  های  راه  نظیر  ها  ساخت(راه  و 
 ) و تجهیزات  تعمیر  و  نگهداری  )تهیه و نصب  نقل  و  پلها آبروها راه های زیر زمینی سیستمهای حمل  تونل ها  پایه دار  انتقال هوایی  سیستمهای 
و راهداری و عملیات آسفالتی نگهداری و حفظ حریم راه ها ساخت راه آهن و راه آهن شهری و زیر زمینی تراموا و منوریل احداث فضای 
( سازه  )یا طرح و ساخت  پیمانکاری  امور  ایمنی همچنین  تابلوها و عالئم  معابر راه ها  پیاده رو سازی و جدول گذاری عملیات روشنایی  و  سبز 
سازه  زهکشی  و  آبیاری  های  شبکه  فاضالب  انتقال  و  آوری  جمع  آب  انتقال  و  توزیع  های  شبکه  آب  مخازن  آب  های  تونل  هیدرولیکی  های 
فاضالب  و  آب  های  خانه  تصفیه  )سیویل(  ساختمانی  عملیات  و  آبزیان  تکثیر  و  پرورش  استخرهای  ها  حوضچه  احداث  ساحلی  و  دریایی  های 
تجهیزات و تاسیسات مکانیکی الکتریکی و الکترونیکی مربوطه رشته های صنعت و معدن آماده سازی و اکتشاف و استخراج معادن شمع کوبی و 
کلیه  . همچنین  کامل  به طور  فعالیتهای شیمی  و  تزریق سیمان  فونداسیونهای خاص  و  تولید مصالح سنگ شکن  شمع ریزی دستگاه های خاص 
امور مربوط به نقشه برداری و نقشه های ثبتی و توپوگرافی و زمین شناسی خدمات فضای سبز و محوطه سازی عملیات ویژه فنی زیر آب و صنعت 
نفت تهیه و نصب و نگهداری انواع تاسیسات و تجهیزات برقی و الکترونیکی مکانیکی تجهیزات و تاسیسات نیروگاه ها تهیه و نصب انواع تاسیسات 
ایمنی و  تاسیسات و تجهیزات شبکه های مخابراتی ماهواره ای و کارهای مشابه سیستمهای  نگهداری آن  و ماشین آالت و کارخانجات صنعتی و 
اعالم خطر و اطفای حریق و سیستمهای خاص امنیتی و رایانه ای و دیگر کارهای مشابه مرمت ابنیه تاریخی و باستانی و مذهبی بازسازی و مدرن 
المانهای ثابت و متحرک طراحی و تهیه طرحهای خاص حریق اکوستیک جهت  سازی ساختمانها و معماری داخلی و دکوراسیون و چیدمان و 
فضاهای مختلف امور بازرگانی داخلی و خارجی به طور کامل از جمله کاالهای تاسیسات بهداشتی یا تزئیناتی و رنگها و مواد شیمیایی آهن االت 
صنعتی و ساختمانی در تمامی زمینه ها پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )963763(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )963785(

 آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری هشت یار گشت آرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 51460 و شناسه ملی 14004112386

نامه شماره 992,128,5719 مورخ 1399,05,21 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,05,16 و   
وگردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید حسین سالم تخت به شماره ملی 0921195435 به نمایندگی سازمان همیاری 
توسعه  موسسه  نمایندگی  به   3759590534 ملی  شماره  به  نورانی  حمیدرضا  آقای  و  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  رضوی  خراسان  شهرداریهای 
گردشگری به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی باباجانی محمدی به شماره ملی 0941319695 به نمایندگی شرکت تجارت 
سازان آویژه آریا به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران تاتاریخ 1400,10,30 انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )963786(

آگهی تغییرات شرکت پیشگام فناوری ارنیکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 57140 و شناسه ملی 14005578487

ملی  شماره  به  زارع  سعید  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1396,11,02 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
عنوان  به   0944713955 ملی  شماره  به  آبادی  حسن  فکوری  محسن  آقای  و   0946850194 ملی  شماره  به  زرقی  حمیدرضا  0946094721آقای 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . آقای سینا ساالری باغرن آباد به شماره ملی 0944709257 به سمت بازرس اصلی 
آقای محمد رسول اباذری به شماره ملی 0920982638 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 

قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال1395 مورد تصویب قرار گرفت. 
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آراد  نگاران  نرم  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  به شماره  سیستم شرکت سهامی خاص 

30707 و شناسه ملی 10380459401

فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1398,12,01 مورخ  العاده 
ثبتی  : 1 - محل شرکت در واحد  اتخاذ شد 
مشهد،  شهر   ، مرکزی  بخش  آدرس  به  مشهد 
، خیابان پرورش]فرهنگ30- ,دانشجو  محله 
 ،  0 پالک   ، آباد  وکیل  بلوار   ، آباد31[  وکیل 
تغییر   9188973526  : کدپستی  پنجم  طبقه 
اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت 

گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )963827(
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آگهی تغییرات شرکت تاکسی تلفنی آران سیر 
غزل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 

2305 و شناسه ملی 10860234180

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
1396,11,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

هیات  رئیس  سمت  به  فرد  محبی  بهناز   -1  
سمت  به  فرد  محبی  محمد   -2 مدیره 
برای  مدیره  هیئت  ریس  نایب  و  مدیرعامل 
و  اسناد  کلیه   - انتخاب شدند  نامحدود  مدت 
مدیرعامل  امضاء  با  بهاءدار  اوراق  و  مدارک 

همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار )963790(
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آگهی تغییرات شرکت پیشگام فناوری ارنیکا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 57140 

و شناسه ملی 14005578487

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1396,11,02
به   0946094721 ملی  شماره  به  زارع  سعید 
سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ـ آقای 
 0946850194 ملی  شماره  به  زرقی  حمیدرضا 
مدت  برای  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به 
اوراق  و  اسناد  کلیه  و  انتخاب گردیدند  دو سال 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر 
عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )963788(

س
,  9

90
57

40

به اطالع می ر سـاند به اسـتناد مصوبـه مجمع عمومـی فوق العاده 
مورخ 1399/06/01  مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور 
سـهام جدید از مبلـغ 50.000 میلیـون ریال به مبلـغ 670،207 
میلیون ریال، منقسم به 670،207،000 سهم 000ر1 ریالی به شرح 

زیر افزایش یابد:
1(سرمایه فعلی شرکت: 50،000،000،000 ریال،

2(مبلغ افزایش سرمایه: 620،207،000،000 ریال،
3(مبلغ سرمایه پس از افزایش: 670،207،000،000 ریال

4(ارزش اسمی هر سهم: 1.000 ریال
5(تعداد سهام عرضه شده: 620،207،000 سهم،

6(نوع سهم: عادی با نام
از  شـرکت  سـرمایه  افزایـش  سـرمایه:  افزایـش  7(محـل 
ریـال   200.000.000.000 مبلـغ  بـه  انباشـته   سـود  محـل 
سـهامداران  شـده  حـال  مطالبـات  و  نقـدی  آورده  و 
شـد. خواهـد  انجـام  ریـال   420.207.000.000 بمبلـغ 
8(بـه هـر صاحـب سـهم، در ازای هـر 100 سـهم متعلقـه در 
حق تقـدم   1240 حـدودا  تعـداد   ،  1399/06/01 تاریـخ  
تعـداد  اسـت  بدیهـی  می گیـرد.  تعلـق  جدیـد  سـهم  خریـد 
گواهینامـه  متعلقـه هـر سـهم در  و حقتقدمهـای  دقیـق سـهام 
شـد.  خواهـد  اعـالم  سـهامداران  بـه  و  محاسـبه  حقتقـدم 
9(سـهامدارانی که ظـرف مدت 15 روز از تاریخ انتشـار آگهی به 
علـت تغییر آدرس و یا به هر دلیـل، گواهینامه حق تقدم خود را 
دریافت ننمایند، می تواننـد جهت دریافت گواهینامه مربوطه به 

آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.
10(مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از 

تاریخ انتشار این آگهی می باشد.

11(سـهامداران محترمی کـه تمایل به اسـتفاده از حقتقدم خود 
دارند، حسـب مـورد باید بر اسـاس موارد بیان شـده زیر اقدام 

نمایند: 
•سـهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، 
فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین 
نمی  کند، می بایسـت ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه التفاوت 
آن را به حسـاب شماره 0308349316008  این شرکت نزد بانک 
صادرات شعبه بلوار وکیل آباد مشهد کد 1889 )قابل واریز در کلیه 
شـعب بانک صادرات (واریز و رسـید بانکی مربوطه را به انضمام 
گواهینامه حق تقدم خرید سـهام جدید، ظرف مهلت استفاده از 
حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی مشهد بلوار جانباز بین جانباز 
یـک و سـه ، مرکز خرید نیـکا طبقه پنجـم واحد 507 کد پسـتی                                                                                                                                       
11979-91976  ارسـال نمـوده و یا مدارک را مسـتقیمًا به دفتر 
مرکزی شـرکت واقـع در آدرس فوق  تحویل و رسـید دریافت 

نمایند.
•تذکـر بسـیار مهم : پذیره نویسـان محتـرم حتمـا در فیش های 
واریزی بجای شناسه پرداخت ، سهامداران حقیقی کد ملی خود 
و سـهامداران حقوقی شناسـه ملی خود را قید نماید در صورت 

عدم ثبت آن مسئولیتش متوجه سهامداران محترم میباشد. 
•سـهامدارانی کـه به موجـب گواهینامـه حق تقـدم خرید سـهام 
جدیـد، دارای مطالبات به میزان بهای سـهام جدید می باشـند، 
می بایسـت ظـرف مهلت مقرر ضمـن تکمیل گواهـی حق تقدم، 
مبنـی بر اعالم موافقت با تبدیل مطالبات به سـرمایه، مراتب را با 
پسـت سفارشی به نشانی مشهد بلوار جانباز بین جانباز یک و سه ، 
مرکز خرید نیکا طبقه پنجم واحد 507 کد پستی 11979- 91976 
ارسـال نموده و یا مدارک را مسـتقیمًا به دفتر مرکزی شـرکت به 

آدرس فوق تحویل و رسید دریافت نمایند.
12(در صـورت عـدم تمایـل بـه مشـارکت در افزایش سـرمایه، 
سـهامداران می تواننـد در مهلـت تعیین شـده بـرای واگـذاری 
حق تقـدم خـود  به سـایر متقاضیان  به دفتر امور سـهام شـرکت 
مراجعـه نماینـد . خریـداران نهایـی می بایسـت قبـل از پایـان 
مهلت پذیره نویسـی نسبت به واریز بهای سـهام جدید به حساب 
شـماره 0308349316008  این شـرکت نزد بانک صادرات شعبه 
بلـوار وکیـل آبـاد مشـهد کـد 1889 )قابـل واریز در کلیه شـعب 
بانـک صـادرات (اقدام کرده و رسـید بانکی مربوطـه، به انضمام 
گواهینامـه حق تقـدم خرید سـهام جدیـد را ظـرف مهلت مقرر 
با پسـت سفارشـی به نشـانی مشـهد بلوار جانباز بیـن جانباز یک 
و سـه ، مرکـز خریـد نیـکا طبقـه پنجـم واحـد 507 کـد پسـتی
 11979 – 91976 ارسال نموده و یا مدارک را مستقیمًا به دفتر مرکزی 
شـرکت واقع در آدرس فـوق  تحویل و رسـید دریافت نمایند.
 بدیهی اسـت در صورت عدم ارسال مسـتندات یاد شده یا عدم 

واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت. 
 )13حق تقدمهای اسـتفاده نشـده ظـرف مهلت مقـرر 60 روز از 
تاریخ انتشـار این آگهی و همچنین پاره سـهم های ایجاد شـده، 
توسـط شـرکت با رعایت قانون تجارت  از طریـق  حراج  عرضه 
گردیده و وجوه حاصل از فروش سهام پذیرهنویسی نشده، پس 
از کسـر هزینه های مرتبط با فروش، حداکثر ظرف مدت 15 روز 
کاری پـس از ثبت افزایش سـرمایه نـزد مرجع ثبت شـرکتها، به 

حساب دارندگان 
حقتقدمها و پاره سهم های یاد شده، واریز خواهد شد.

هئیت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان 
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آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه  شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان )سهامی خاص (  به شماره ثبت 20361 و شناسه ملی 10380358710

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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یا قاضی الحاجات 

40 نفر مجروح و 200 نفر بازداشت شدند

حمله به عزاداران حسینی در کشمیر و نیجریه
  جهان/ علوی  پلیس هند با حملــه به عزاداران حضرت 
سیدالشهدا)ع( در منطقه کشمیر دست کم 40 نفر را مجروح 
و حدود 200 نفر را بازداشت کرد. به گزارش فارس، نیروهای 
دولتی با حمله به محل برگزاری مراســم سوگواری حضرت 
سیدالشهدا)ع(، تالش کردند با استفاده از گاز اشک آور و تفنگ 
ساچمه ای این جمعیت چند صد نفری را متفرق کنند. به گفته 
شاهدان عینی، خشونت پلیس علیه این عزاداران، دست کم 
40 زخمی برجا گذاشــته است. از ســوی دیگر خبرگزاری 
»آسوشیتد پرس« اعالم کرد دست کم ۳0 نفر از این مجروحان 
به بیمارستان منتقل شده اند. روز جمعه نیز اعتراض شیعیان 
کشمیر به ویژه بخش »سریناگار« علیه اعمال محدودیت برای 
برگزاری مراســم عزاداری در ماه محرم، با سرکوب مأموران 
امنیتی همراه شد. پلیس سریناگار اعالم کرد دستکم 200 نفر 
را در این زمینه بازداشت کرده است و در صورتی که این افراد 
تعهد دهند در مراسم عزاداری ماه محرم شرکت نمی کنند آزاد 
خواهند شد. یک مقام ارشد پلیس سریناگار به رسانه محلی 
»پرینت« گفت: مأموران در آستانه برگزاری عزاداری عاشورا در 

روز یکشنبه به حالت آماده باش کامل درآمدند.
پلیس کشمیر مدعی است مقابله با تجمعات عزاداری حسینی 
به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا صورت می گیرد، 
درحالی که برگزاری مراســم عــزاداری ماه محرم در بخش 

هندی کشمیر از سال ۱۹۸۹ ممنوع اعالم شده است. پیش 
از این، نیروهای امنیتی هند با گذاشتن موانع مقابل درهای 
مســاجد و مسدود کردن مســیرهای منتهی به آن ها، مانع 
برگزاری فرایض عید قربان از سوی مسلمانان کشمیر شده 
بودند. دولت هند به رهبری »نارندرا مودی« آگوست 20۱۹ 
)شهریور ۱۳۹۸(، ماده ۵۷0 قانون اساسی مجلس هند را لغو 
کرد و از آن تاریخ به بعد با اعمال محدودیت هایی در کشمیر، 
بارها تلفن همراه و خدمات اینترنتی مسلمانان این منطقه را 
قطع کرده است. دولت هند در راستای ضدیت با مسلمانان 
سال گذشته قانون جدید شهروندی را تصویب کرده است که 
به موجب آن، مهاجران مسلمان را از کسب تابعیت این کشور 
محروم می کند. تمام این اقدام های ضد اسالمی دولت هند در 
حالی صورت می گیرد که نخست وزیر هند، روز گذشته در 
توییتر خود نوشت:  »ما ایثار امام حسین)ع( را به یاد می آوریم. 
برای او، هیچ ارزشی مهم تر از حقیقت و عدالت نبود. تأکید او 
بر برابری و انصاف قابل توجه است و بسیاری از افراد را نیرومند 
می سازد«؛ نوشته ای که به عقیده برخی از کارشناسان، ناشی 
 از جمعیت و جایگاه غیر قابل انکار مســلمانان هند اســت. 
در همین حال در نیجریه هم دولت مانع از برگزاری مراسم 
عزاداری شــد و وقتی شیعیان نیجریه تظاهرات کردند به 

آنها حمله کرد.

نوام چامسکی:
 در خطرناک ترین ©

لحظات تاریخ بشر هستیم
چامســکی،  نــوام  هیل: 
فیلسوف و تاریخ دان مطرح 
با  مصاحبه  در  آمریکایــی 
پایگاه هیل که وابســته به 
مجلس آمریکاســت، گفته 

اســت: در برهه کنونی شــاهد تالقی بحران های 
شدیدی هستیم شامل تهدید جنگ اتمی، تغییرات 
اقلیمی، یک همه گیری]کرونا[ رو به افزایش، رکود 
اقتصادی و ناآرامی های نــژادی در ایاالت متحده 
آمریکا. این یک لحظه بی نظیر در تاریخ بشــریت 
اســت. هرگز در تاریخ بشریت لحظه ای که چنین 
تالقی همزمان بحران ها وجود داشته باشد، نبوده 
است و باید خیلی زود درباره آن ها تصمیماتی گرفته 
شود و امکان به تأخیر انداختن وجود ندارد. ]ترامپ[ 
به طور نظام مند در حال برهم زدن ترتیباتی است 
کــه میزانی از دفاع در برابــر جنگ اتمی را فراهم 

می کردند. 

آبه شینزو استعفا کرد©

جهان: روز جمعه، آبه شینزو، نخست وزیر ژاپن 
رســماً تصمیم خود را مبنی بر استعفا به دالیل 
شرایط سالمتش اعالم کرد. وی پیشتر به حزب 
حاکم لیبرال دموکرات و یاتسو یاماگوچی، رهبر 
حزب کومیتو، بخشی از ائتالف حاکم، تصمیمش 
را اعالم کرده بود. در همین زمینه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــور آمریکا روز جمعه به خبرنگاران 
گفت: می خواهم به آبه شــینزو، نخســت وزیر 
ژاپن که یک دوست بسیار خوب برای من است، 
احترام بگذارم. ما یک رابطه بسیار خوب داشتیم 
و من واقعاً درباره این مسئله احساس بسیار بدی 
دارم، چون این مسئله باید برای او بسیار دردناک 

باشد.
وی ادامه داد: او کشورش را بسیار دوست دارد و 
ترک سمت نخست وزیری برای او آن طور که من 
می دانم بسیار سخت است. واقعاً نمی توانم تصور 
کنم. او یک آقازاده بزرگ است و من به او بسیار 

احترام می گذارم.
آبه شینزو از سال 200۶ تا 200۷ نخست وزیر 
ژاپــن بود و از 20۱2 نیز بــار دیگر رهبری این 
کشور را به دست داشت. او سال گذشته یک بار 
به تهران سفر و با رهبر انقالب دیدار کرد. در آن 
برهه گفته می شد او حامل نامه ای از سوی ترامپ 
برای مقام های ایران است. نامه ای که تصویر آن 

حرف وحدیث های زیادی به رسانه ها کشاند.

فاجعه ملی در 14 والیت افغانستان
 3  هزار خانواده آسیب دیده ©

از سیل
فارس: وزارت امور رسیدگی به حوادث غیرمترقبه 
افغانستان اعالم کرد: در سیالب های اخیر در این 
کشــور به ۳ هزار خانواده خسارت وارد شده است. 
به گفته این وزارتخانه، در ســیل اخیر افغانستان 
ساکنان ۱4 والیت متضرر شــده اند. از این میان 
۵00 خانــواده از اهالی والیت پروان اســت و در 
پروان، یک هزار خانــواده به کمک های فوری نیاز 
دارند. براثر جاری شــدن سیل اخیر در افغانستان 

۱۵0 نفر کشته و بیش از 2۵0 تن زخمی شدند.

12/3213/05

23/4800/21 4/355/09

19/0119/33

6/036/36

19/1919/51

برنامه بایدن برای احیای سیاست خارجه آمریکا©
شورای راهبردی روابط خارجی: جو بایدن در یادداشتی برای نشریه آمریکایی فارن 
افرز نوشت: از زمانی که رئیس جمهور باراک اوباما و من )جو بایدن( در 20 ژانویه 20۱۷ 
کاخ سفید را ترک کرده ایم، تقریباً با هر اقدامی، اعتبار و نفوذ آمریکا در جهان به تحلیل 
رفته اســت. دونالد ترامپ متحدان و شرکای آمریکا را کاهش داده، تضعیف کرده و در 

برخی موارد آن ها را فراموش کرده است.
من به عنوان رئیس جمهور آمریکا، برای تجدید ائتالف ها و دموکراسی آمریکا، حفاظت 
از آینده اقتصادی کشور و رهبری جهانی دوباره آمریکا اقدام هایی فوری انجام خواهم داد؛ 
نخســت ما باید دموکراسی خود را اصالح و تقویت کنیم. توانایی آمریکا به عنوان یک 
نیروی مترقی در جهان و بســیج اقدام جمعی باید از داخل آمریکا آغاز  شود. آمریکا به 

عنوان یک ملت باید ثابت کند برای رهبری دوباره آماده است.
پس از این اقدامات ضروری برای تقویت شــالوده های دموکراســی آمریکا، از رهبران 
دموکراتیک متحد خود در سراسر جهان برای تقویت دموکراسی و اعاده آن به دستور 
کار جهانی دعوت خواهم کرد. امروز دموکراسی بیش از هر زمان دیگری از دهه ۱۹۳0 

تحت فشار قرار دارد.
دولت من در گام دوم به تجهیز آمریکا )از طریق سیاست خارجی متناسب طبقه متوسط( 
برای موفقیت در اقتصاد جهانی خواهد پرداخت. برای پیروزی در رقابت با چین یا هر 
کشور دیگر، آمریکا باید مرزهای نوآوری را تقویت کرده و قدرت اقتصادی دموکراسی های 

سراسر جهان را برای مقابله با شیوه های سوء اقتصادی و کاهش نابرابری، متحد سازد.
امنیت اقتصادی به نوعی امنیت ملی است. من در تحقیق و توسعه به عنوان سنگ بنای 
ریاست جمهوری خویش سرمایه گذاری خواهم کرد، به طوری که آمریکا پیشتاز نوآوری 
باشد. هیچ دلیلی وجود ندارد که ما در انرژی پاک، محاسبات کوانتومی، هوش مصنوعی، 

۵ جی و راه آهن سریع السیر از چین یا هر کشور دیگری عقب بمانیم.
درست نیست ما سر خود را در برف فرو کنیم و به افزایش توافق های تجاری نپردازیم. 
تجارت دنیا چه با آمریکا و چه بدون آمریکا ادامه خواهد داشــت. من به عنوان رئیس 
جمهور موافقت نامه های تجاری جدیدی منعقد خواهم کرد و در مذاکرات این توافق های 

جدید، رهبران کارگری و زیست محیطی حضور خواهند داشت.
چین چالش ویژه ای برای آمریکاست. این کشور با گسترش نفوذ جهانی خود، پیشبرد 
مدل اقتصادی خاص خویش و سرمایه گذاری در فناوری های آینده، بازی بلندمدتی را 
دنبال می کند. آمریکا باید در برابر چین قاطعانه عمل کند. اگر چین به راه خود ادامه دهد، 
فناوری و مالکیت معنوی شرکت های آمریکایی را چپاول خواهد کرد. چین با کمک های 
دولتی به شــرکت های چینی با مالکیت دولتی، مزایای غیرعادالنه ای در اختیار آن ها 

گذاشته و سلطه آن ها بر صنایع و فناوری های آینده را تسهیل می گرداند.
مؤثرترین راه برای مقابله با این چالش، ایجاد جبهه ای واحد و متشکل از شرکا و متحدان 

آمریکا برای مقابله با سوء رفتار های چین و نقض حقوق بشر توسط این کشور است.
من در حفاظت از مردم آمریکا، حتی با استفاده از زور، تردیدی به خود راه نخواهم داد. با 
این حال، دیپلماسی باید نخستین ابزار قدرت آمریکا باشد، اما دیپلماسی مستلزم اعتبار 
اســت، چیزی که ترامپ آن را خدشــه دار کرد. در سیاست خارجی و به ویژه در مواقع 
بحران، حرف یک کشــور مهم ترین دارایی آن به شمار می رود. برای بازگرداندن اعتماد 
جهانی، ما باید ثابت کنیم که قول آمریکا عین عمل آن است. این ها اهداف بلندپروازانه ای 
هستند که دســتیابی به آن ها بدون رهبری آمریکا )به همراه دموکراسی های متحد( 
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طالبان فیلم می سازد!طالبان فیلم می سازد!
روز گذشته پوستری در فضای مجازی منتشر شد که نشان می دهد طالبان 
وارد فاز ساخت فیلم سینمایی شده است. »مصلح و فاتح بزرگ؛ جالل الدین 
حقانی« فیلمی حدود ۸0دقیقه ای است که در حال آماده سازی به ۱2 زبان 

زنده دنیاست و سپتامبر سال جاری منتشر خواهد شد.

تحلیل چهره

اتاق فکر

گزارش کوتاه

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 دوشنبه 10 شهریور 1399  11 محرم 1442 31 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9331

 جهان/ علوی  دبیرکل حزب اهلل لبنان گفت هرگز از گزینه 
مقاومت و دشمنی با رژیم صهیونیستی دست برنخواهد داشت و 
پیام روز عاشورا این است که نباید زیر بار ذلت برویم. به گزارش 
فارس، سید حسن نصراهلل در سخنان خود به مناسبت عاشورای 
حسینی، در ابتدا این روز را به امت اسالمی و شیعیان و تمامی 
انسان های آزاده جهان تسلیت گفت و سپس در یک مقدمه 
کوتاه افزود: در نبرد امروز منطقه، دو موضع روشن در جنگ 
میان حق و باطل وجود دارد. در ابتدا فلسطین اشغالی است. 
اسرائیلی که از سال ۱۹4۸ این سرزمین را عالوه بر جوالن و 
مزارع شبعا و بلندی های کفرشوما اشغال کرده است؛ این جبهه 
باطل است و تردیدی در آن نیست. حق فلسطینی هاست که 
از بحر تا نهر کشور خود را تشکیل دهند و حق مردم سوریه 
و لبنان است که اراضی خود را بازپس گیرند. ما در حزب اهلل 
التزام قاطع  بر  لبنان و مقاومت اسالمی در روز دهم محرم 
خود برای دشمنی با این رژیم تأکید می کنیم و اگر تمامی 
جهان، رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسند ما به رسمیت 
نخواهیم شناخت. سید حسن نصراهلل در ادامه گفت: در برابر 
این تجاوزگری ها راهی جز مقاومت در جبهه حق نداریم و در 

برابر باطل بودن آمریکا و اسرائیل می ایستیم.

خیانت امارات»
دبیرکل حزب اهلل لبنان سپس به مسئله سازش و عادی سازی 
روابط کشــورها با رژیم اسرائیل پرداخت و گفت: امارات با این 
کار خــود به جهان عرب خیانت کرد. او با محکوم کردن اقدام 
ابوظبی گفت: اماراتی ها چیزی که پنهان بود را عیان کردند، اما 
اسرائیلی ها مانع آبروریزی آن ها نشدند و گفتند در قبال سازش، 
حاضر به توقف طرح اشغال کرانه باختری نیستند. نصراهلل گفت: 
اسرائیل با فروش جنگنده اف۳۵ به امارات مخالفت کرد، چرا که 
به هیچ یک از ملت های منطقه اطمینان ندارد و تالش دارد با 
برتری نظامی، موجودیت خود را تضمین کند، بنابراین اماراتی ها 
در قبال خواری و ذلت و اهانت، حاضر به صلح )سازش( شدند و 
کاری که امارات کرد یک خدمت مجانی برای ترامپ و نتانیاهو 

بود و باید این موضع را محکوم کنیم.

مسائل داخلی»
دبیرکل حزب اهلل لبنان ســپس به مســائل داخلی این کشور 
پرداخت و گفت: لبنان به نخســت وزیری نیاز دارد که بتواند 

وضعیت اقتصادی و زندگی مردم را بهبود بخشــیده و ضمن 
بازسازی، دست به اصالحات بزند. وی به حادثه انفجار مهیب 
بیروت نیز پرداخت و گفت: مسئوالن قضایی باید بدون تعارف 
و سســتی این موضوع را پیش ببرند و نباید خون »شهدا« و 
مجروحان ضایع شود. او همچنین خواستار تسریع در پرداخت 
غرامت شــد و از ارتش و نهادهای مربوطه نیز خواست نتایج 
تحقیقات خود را اعالم کنند تا جلو افترا بســتن ها و دروغ ها 

گرفته شود.

زمان انتقام از رژیم صهیونیستی»
مسئله دیگری که دبیرکل حزب اهلل لبنان در مورد آن صحبت 
کرد، شــرایط و تحوالت مناطق مرزی با فلسطین اشغالی در 
جنوب لبنان بود. سیدحســن نصراهلل ضمــن تأکید بر حق 
مقاومت برای انتقام خون شهدای خود گفت: ما می خواهیم یک 
معادله را تثبیت کنیم. امروز بیش از همیشه درباره  این معادله 
صریح صحبت می کنم تا اسرائیل بفهمد وقتی یکی از مجاهدان 

ما را می کشد، ما یکی از سربازانشان را می کشیم؛ تمام.
دبیرکل حزب اهلل  افزود: نمی شــود شما یکی از ما را بکشید و 
ما بیاییم یک پایگاه، استحکامات و تجهیزات آهنی و حلبی را 
بزنیم! پول تمام جهان در دست شماست و جایگزین می کنید. 
این کارها در مقابل اسرائیل معادله  بازدارندگی درست نمی کند.

نصراهلل با اشاره به اینکه اسرائیل می داند حزب اهلل نمی خواهد 
وســایل نقلیه نظامی را بزند، اعالم کرد: خودشان می دانند ما 
معطل موفقیت رســانه ای و یک تکه فیلم نیستیم و می دانند 
ما دنبال یک ســرباز هســتیم که بکشیمش. به همین خاطر 
همه  سربازانشان را پنهان کرده اند. مثل موش پنهان شده اند. 
ماجرای این چند هفته نقطه  قوت مقاومت است. نقطه  ضعف 
و ناکامی نیست. مقاومت نیامده است عصبانیتش را تخلیه کند 
و نمی خواهد خوراک رسانه ای درست کند. مقاومت در به ثمر 
رساندن این مأموریت جدیت دارد. آن ها آرزو دارند یک اتفاق 
بیفتد و خالص شوند و شــمال فلسطین اشغالی به وضعیت 
طبیعــی اش باز گردد. تصمیم ما در این زمینه قطعی اســت. 
مسئله فقط به شرایط میدانی ربط دارد و باید زمانش فرا برسد. 
دبیرکل حزب اهلل لبنان ضمن تأکید بر اینکه مقاومت عجله ای 
برای گرفتن انتقام ندارد، گفت: این گونه فکر نمی کنیم که تأخیر 
مایه  ضعف است. علتش این اســت که هدفی برای انتقام در 

برابرمان آشکار نشده است. 
وی در آخر خطاب به سربازان صهیونیست گفت: آخرش چقدر 
می خواهید در سوراخ هایتان بمانید؟ چقدر دیگر؟ یک هفته؟ دو 
هفته؟ یک ماه؟ دو ماه؟ ســه ماه؟ ما به لحاظ زمانی زیر فشار 
نیستیم و کسی هم ما را زیر فشار نگذارد. آخرش که می آیید 

بیرون! آن وقت همدیگر را می بینیم.

آخرش که از پناهگاه بیرون می آیید
سید حسن نصراهلل با اشاره به  پناه گرفتن سربازان صهیونیست از ترس انتقام حزب اهلل:

گزارش

      صفحه 8

 شهرداری س��بزوار در نظر دارد به استنادبند 
)د( تبص��ره 4 بودجه مصوب س��ال 99 نس��بت 
ب��ه واگ��ذاری 11 واحدتج��اری در زیرزمین،یک 
واح��د درطبق��ه همک��ف و ی��ک واح��د درطبقه 
کتب��ی  مزای��ده  طری��ق  از  امیری��ه  ارگ  اول 
اق��دام نماید.ل��ذا متقاضیان م��ی توانند جهت 
کس��ب اطالعات بیش��ترودریافت ف��رم مربوطه 
ب��ه واحدقرارداده��ای ش��هرداری مراجعه و یا 
ب��ا ش��ماره تلفن05144241781تم��اس حاصل 
فرمایند..مبلغ س��پرده شرکت در مزایده بابت 
هری��ک ازواحدهامعادل5درص��د قیم��ت پایه 
بص��ورت نقدیاضمانت نام��ه بانک��ی می باش��د. 
ضمن��ًا ش��هرداری در رد ی��ا قب��ول هری��ک از 
پیشنهادها مختار اس��ت. آخرین  مهلت شرکت 
در مزای��ده و تحویل پاکت های پیش��نهادی به 
دبیرخان��ه ش��هرداری پایان وق��ت اداری راس 
م��ورخ 99/6/27  س��اعت13:10روزپنج ش��نبه 
م��ی باش��د. مزای��ده رأس س��اعت 10 صبح روز 
ش��نبه مورخ 99/6/29در محل س��الن جلس��ات 

شهرداری برگزار می گردد.
سید علی کوشکی- شهردار سبزوار

 آگهی تجدیدمزایده
 )نوبت اول(
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آگهی دعوت به مجمع عمومی به 
طورفوق العاده ساالنه)با مسئو لیت محدود( 

به شماره ثبت 475767
و شناسه ملی 14005090337

بدینوس��یله از کلیه سهامداران محترم شرکت حمل و 
نقل بین المللی کاال سپید ترابر ) با مسئولیت محدود (      
 دعوت می ش��ود تا در جلسه مجمع  فوق العاده ساالنه  
صاحبان س��هام ک��ه از س��اعت  10 روز دوش��نبه مورخ 
99/06/24 در مح��ل  مش��هد ، بل��وار س��جاد ، خیاب��ان  
پامچال، پامچال 5  پالک 22  طبقه1 با دستور جلسه زیر 

تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. .
دستور جلسه :  استماع گزارش هیات مدیره و بازرس 
قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 

1398/12/30
- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه به تاریخ 
1398/12/30 و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه 

نقد شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/12/30
- تصمی��م گیری در مورد تقس��یم س��ود عملکرد مالی 

منتهی به 1398/12/30
- تعیین حسابرسی و بازرس قانونی اصلی و علی البدل 
شرکت برای سال مالی منتهی به 1399/12/29 و تعیین 

حق الزحمه آنها .
- تعیین روزنامه کثیراالنتش��ار جه��ت درج آگهی ها و 

اطالعیه های شرکت برای سال 1399
- س��ایر م��واردی که تصمیم گی��ری راجع ب��ه آنها در 

صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
لذا از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود شخصًا یا 
از طریق وکیل و نماینده قانونی خود با در دست داشتن 
اصل کارت ملی یا وکالتنامه ساعتی قبل از شروع جلسه 

در محل برگزاری مجمع حضور به هم رسانند. 9ع
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

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

راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی  ساختمان های
 مرک��زی دانش��گاه  را از طری��ق مناقص��ه عموم��ی ب��ه 
بخش غیر دولتی واگذار نمای��د . کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2099000060000056، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  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 مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 840.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حس��ابداری س��تاد مرکزی دانشگاه به نش��انی : مشهد 
-روبروی ش��هید فکوری 94 -ش��هرک دانش و سالمت 

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

* مهل��ت دریاف��ت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پای��ان روز 
99/6/13

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/6/23
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/6/24

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه 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
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظردارد 
راهب��ری  و  نگه��داری   ، تعمی��ر  ام��ور 

تاسیس��ات الکتریک��ی و مکانیک��ی  س��اختمان ه��ای اصلی 
و جنب��ی واق��ع در پردیس دانش��گاه  را از طری��ق مناقصه 
عمومی ب��ه بخش غیر دولت��ی واگذار نمای��د . کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 2099000060000057، 
از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ه��ا، از طری��ق درگاه س��امانه ت��دارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )س��تاد( ب��ه نش��انی
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه  گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت 
گواه��ی امض��ای الکترونیک��ی را جهت ش��رکت در مناقصه 

محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبلغ 1.010.000.000 ریال 
ضمانتنامه بانکی می باشد که در مهلت مقرر به حسابداری 
س��تاد مرکزی  دانشگاه به نش��انی : مشهد -روبروی شهید 

فکوری 94 -شهرک دانش و سالمت تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/6/6

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز 99/6/13
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/6/23
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/6/24

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

و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد یک دس��تگاه چیل��ر تراکمی 
م��ورد نیاز مرکز بهداش��ت اس��تان را 

از طریق مناقص��ه عمومی از بخش غیر دولتی خریداری 
، نص��ب و راه ان��دازی نمای��د . کلی��ه مراح��ل برگزاری 
مناقصه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000059، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  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 مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 600.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حس��ابداری مرکزبهداش��ت استان به نش��انی : مشهد-

انتهای خیابان سناباد تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/06/6

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/06/13

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/23
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/24

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه 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 سبزوار در نظر دارد به استناد مجوز 
شورای محترم اس��المی شهربه شماره 1643 و 
بند)د( تبصره 4 بودجه مصوب سال99نس��بت 
ب��ه واگ��ذاری 4غرفه واق��ع در می��دان میوه و           
تره بار)ورودی2(به صورت سرقفلی از طریق 
مزایده کتبی اق��دام نماید.لذا متقاضیان می 
توانن��د جهت کس��ب اطالعات بیش��ترودریافت 
فرم مربوطه ب��ه واحدقراردادهای ش��هرداری 
مراجع��ه و یا با ش��ماره تلف��ن 05144241781 
تم��اس حاص��ل فرمایند.مبلغ س��پرده ش��رکت 
در مزای��ده باب��ت هری��ک ازغرف��ه هامع��ادل 
1.000.000.000 ری��ال بصورت نقدیاضمانت نامه 
بانک��ی می باش��د. ضمن��ًا ش��هرداری در رد ی��ا 
قب��ول هری��ک از پیش��نهادها مخت��ار اس��ت. 
تحوی��ل  و  مزای��ده  در  ش��رکت  آخرین مهل��ت 
پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه ش��هرداری 
پایان وقت اداری راس س��اعت14:10روز شنبه 
مورخ 99/6/22 می باش��د. مزایده رأس ساعت 
10 صبح روز یکش��نبه مورخ 99/6/23در محل 

سالن جلسات شهرداری برگزار می گردد.
سید علی کوشکی-شهردار سبزوار 

 آگهی تجدیدمزایده
 )نوبت دوم(
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یک کشته بر اثر درگیری های نژادی در آمریکا

موج سواری ترامپ روی اختالفات نژادی©
دونالد  هــواداران  میان  درگیری  جهان: 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و معترضان 
به تبعیض نژادی در شهر پورتلند آمریکا 
یک کشته برجای گذاشت. این قربانی به 
ضرب گلوله از پای درآمد. پلیس ادعا کرده 
یک مظنون را دستگیر کرده اما همزمان از 
شاهدان خواسته است اطالعاتشان را با این 

اداره به اشتراک بگذارند.
تیراندازی زمانی روی داد که تظاهرکنندگان برای نود و چهارمین روز متوالی در مرکز 
شهر جمع شدند. به گفته رسانه های محلی همزمان با حضور معترضان، کاروانی شامل 

»صدها خودرو« از طرفداران دونالد ترامپ در همان محل حضور یافتند.
در همین زمان ترامپ تصمیم گرفته اســت در ادامه فعالیت های انتخاباتی اش به 
شهر کنوشا، مرکز ایالت ویسکانسن برود. هفته پیش هم در این شهر دو نفر بر اثر 
درگیری های نژادی کشته شدند. همچنین این شهر به دلیل اعتراض های گسترده 
به هفت بار شلیک پلیس به جیکوب بلیک، شهروند رنگین پوست، شرایط ناآرامی 
دارد. رسانه های محلی پیشاپیش ورود سربازان گارد ملی به این شهر را تأیید کرده اند. 
پیش از این ترامپ تهدید کرده بود اگر شهر آرام نباشد، گارد ملی را اعزام خواهد کرد. 
ترامپ با اعمال سیاست های مختلف علیه مهاجران، تاکنون رنجش خاطر این گروه 
از شهروندان آمریکایی را ایجاد کرده است اما همزمان سفیدپوستان آمریکایی از این 
سیاست ها استقبال کرده اند. این اختالف های نژادی آن قدر شدت گرفته که تاکنون 

چندین شهر آمریکا محل زدوخورد سفیدها و رنگین پوست ها بوده است.
از آنجا که ترامپ تاکنون پروژه موفقی در سطح آمریکا نداشته است، به نظر می خواهد 

با سوار شدن روی موج اختالفات نژادی برنده انتخابات آبان ماه باشد.
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