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وقت عقب نشینی نیست
باید درلیگ جزیره بمانم

امام حسینj قیام نمی کرد 
از اسالم چیزی نمی ماند

جریان مقاومت، نمونه ای جاری 
از فرهنگ دفاع مقدس است

      صفحه 1

فراخوان مناقصه نوبت  اول 
بیمارستان دکتر شریعتی 

شرح در صفحه3

,ع
99
06
61
8

ع 9
90
66
44

رحمان حبیبی:  پس از انتشار آخرین قطعنامه شورای حکام در آذرماه 
۱3۹۴، عده ای در داخل کشور با ذوق زدگی اعالم کردند که ابعاد نظامی 
پرونده  هسته ای ایران یا همانPMD  بسته شده است.  این ادعا در حالی 
مطرح شد که در گزارش آژانس و قطعنامه شورای حکام آمده است، آنچه 
را که آژانس درباره انحراف فعالیت هســته ای ایران مطرح کرده به اثبات 
رسیده و ایران برخالف »ادعای دروغ ۱۲ ساله«! تا سال ۲۰۰۹ در پی تولید 
 close« ســالح هسته ای بوده است. در بند ۹ این قطعنامه نیز از عبارت
consideration« به معنای بســته شدن مالحظات استفاده شد. این 
عبارت نشان می دهد که برای بررسی مجدد فعالیت های گذشته ایران یا به 
جریان انداختن پرونده PMD ممنوعیتی وجود ندارد. به طوری که طرح 

اتهام ها یا شواهد جدید می تواند مبنایی برای بازرسی از فعالیت های گذشته 
ایران شــود.  چنانچه همین امر به تازگی اتفاق افتاد. برای نمونه آژانس 
در اوایل ســال ۲۰۱۹ با استناد به مدارک جاسوسی رژیم صهیونیستی، 
دسترســی به تورقوزآباد را مطرح کرد و ایران نیز طبق گفته  کمالوندی؛ 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی، اجازه بازدید از این سایت را به آژانس داد. 
در هفته های اخیر نیز ایران با درخواست آژانس برای دسترسی به دو سایت 
جدید )یکی بین شهرضا و آباده و دیگری در نزدیکی تهران( موافقت کرد.

 راستی آزمایی آژانس تهدیدزاست
ارائه دسترسی به آژانس از سوی دولت که با هدف بهانه ندادن به آمریکا 

دنبال می شود، امنیت ملی ایران را به خطر می اندازد. زیرا با شفافیتی که 
به خاطر همکاری ایران با آژانس ایجاد می شود، آمریکا می تواند نقاط کور 
امنیتی را شناســایی کرده و از این طریــق ضرباتی به ایران وارد کند. به 
طوری که خرابکاری در سایت نطنز نیز در همین چارچوب قرار می گیرد. 
به تازگی بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا نیز درباره ضرورت واکنش 
به فعالیت های هسته ای ایران گفت: »پاسخ واقعی به جاه طلبی های تهران، 
توسط کسانی که به طور مخفیانه در حال تخریب عناصر کلیدی برنامه های 
هسته ای و موشکی ایران هستند، داده می شود«. نکته قابل توجه این است 
کــه همکاری ایران با آژانس و اجازه چنین دسترســی هایی به این نهاد، 
مانع از ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت نمی شود. بروکینگز 
می نویسد: واکنش به تخلفات ایران صرفاً به شواهد جمع آوری شده توسط 
آژانس بستگی ندارد و آمریکا نیازی نمی بیند که منتظر تأیید تقلب ایران 
از سوی آژانس باشد. برجام این امکان را به آمریکا می دهد که اگر آمریکا 
اطالعاتی در مورد تقلب ایران بدست آورد، بدون نتایج آژانس به شورای 

امنیت برود. بنابراین این دسترسی ها به آژانس نه  تنها در جلوگیری از فعال 
شدن مکانیسم ماشه تأثیری ندارد بلکه امنیت ملی را هم تهدید می کند. 
هدف آمریکا در این برهه زمانی تمدید تحریم های تســلیحاتی است و 
فعال سازی مکانیسم ماشه نیز اساساً برای بازگرداندن همین تحریم هاست. 

مجلس باید مکانیسم ماشه جدیدی برای خروج از برجام 
طراحی کند

با فعال  شدن مکانیسم ماشه از سوی آمریکا و یا طرح تمدید تسلیحاتی 
ایران از سوی اروپا، ایران نیز باید اقدام متقابلی انجام دهد و نباید اقدام های 
خودش را معطوف به انتخابات آمریکا و پیروزی دموکرات ها کند. متأسفانه 
دولت به انتخابات آمریکا و روی کار آمدن دموکرات ها چشــم دوخته و 
سیاست انتظار را در پیش گرفته است. اما باید خاطرنشان کرد که دولت 
دموکــرات بایدن نیز همانند ترامپ، برجام فعلی را نمی پذیرد، بایدن در 
مورد سیاست خارجی خود می گوید: »اگر ایران به تعهدات هسته ای پایبند 

بود، من به برجام بازمی گردم و به طور همزمان با سایر اقدام های بی ثبات 
کننده ایران مقابله خواهم کرد«.  بنابراین از مجلس شورای اسالمی انتظار 
می رود، هر چه ســریع تر قانونی را تصویب کند که در صورت فعال شدن 
مکانیسم ماشه )بازگشت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل( یا تمدید 
تحریم های تسلیحاتی، دولت را به توقف اجرای همه تعهدات هسته ای و 
اخراج بازرسان آژانس از ایران ملزم کند. این مصوبه مجلس دو فایده دارد: 
۱. در صورت فعال شــدن مکانیسم ماشه، ایران از برجام خارج می شود و 
همین امر از یک  ســو، شکاف میان اروپا و آمریکا را افزایش می دهد و از 
سوی دیگر اجماع بین المللی را به نفع ایران سوق می دهد؛ چراکه جهانیان 
و همچنین اروپا، آمریکا را مقصر وضعیت کنونی می دانند. ۲. ایران با این 
مصوبه می تواند نسبت به پیش نویس احتمالی قطعنامه تمدید تسلیحاتی، 
موضع و اراده قاطع خودش را در مورد خروج از برجام نشان دهد تا از یک  
سو مانع از پیگیری این قطعنامه از سوی اروپا شود و از سوی دیگر چین و 

روسیه را مجاب کند که این قطعنامه را وتو کنند. 

چرا باید بهارستان در پرونده هسته ای ورود کند؟

خروج از برجام با مکانیسم ماشه مجلس

دستور ویژه برای 
کنترل  قیمت ها

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
امیر مسروری

واکنش سپاه پاســداران انقالب اســالمی ایران به حقارت تن دادن شیخ نشین 
عربی بحرین در اعالم عادی ســازی روابط با رژیم اشــغالگر صهیونیست از چند 
منظر مهم بوده و قابل بررسی و تجزیه وتحلیل است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا جمعه شب گذشته از عادی سازی روابط میان منامه و تل آویو خبر داد. سپاه 

پاسداران در بیانیه ای که به این منظور...

رمزگشایی از هشدار ایران 
درباره خیانت به فلسطین

تملک های غیرضروری بافت پیرامون حرم رضوی متوقف می شود

توافق همه طرف ها برای بافت اطراف حرم
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نگاهی به 
سناریوهای آتی در فرایند 

مقابله آمریکا با ایران 
با ابزار برجام

آیا ماشه 
می چکد؟

اولیاء و کارشناسان از 
دغدغه های ورود زودهنگام 

دانش آموزان به 
فضای مجازی می گویند

بچّه ها، »شاد« و 
غصه های والدین

 تورم و احتکار، دو عامل حذف منابع پروتئینی از سفره مردم 
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واکنش ایران به حمله به کاروان خودروهای دیپلماتیک در بغداد  سیاست: سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با اشاره به خبر حمله به کاروان خودروهای دیپلماتیک 
در بغداد، هرگونه حمله یا تعرض علیه مأموریت های دیپلماتیک را محکوم کرد. وی با یادآوری مواردی از حمله به دیپلمات ها و اماکن دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران در عراق، از دولت آن کشور خواهان تشدید و 

تقویت حفاظت از اماکن دیپلماتیک و تضمین جریان عادی مأموریت های دیپلماتیک در این کشور شد.

 سیاست/ مهدی خالدی   درحالی که 
فــردا، 20 ســپتامبر، مهلــت 30 روزه 
درخواست ایاالت متحده از شورای امنیت 
برای فعال سازی مکانیسم ماشه و درنتیجه 
بازگشت تحریم های ســازمان ملل علیه 
کشورمان پایان می یابد، اکنون این پرسش 
مطرح اســت که پس ازاین قرار است در 
فرایند نزاع ایرانی - آمریکایی چه اتفاقاتی 
بیفتد؟ پیش ازاین، دیگر کشورهای طرف 
قرارداد برجــام ازجمله تروئیکای اروپایی، 
روســیه، چین و دیگر اعضــای غیر دائم 
شــورای امنیت به اتفاق با تأکید بر اینکه 
آمریکا از برجام خارج شده و اکنون امکان 
استناد و فعال سازی مکانیسم ماشه را ندارد، 
بازگشت تحریم ها علیه جمهوری اسالمی 
ایران را منتفی دانســته اند؛ این در حالی 
است که کاخ سفیدنشینان همچنان بر رویه 
ضد ایرانی خود تأکید دارند. پس از شکست 
مفتضحانه واشنگتن در شورای امنیت برای 
تمدید محدودیت های تســلیحاتی ایران، 
پمپئو 20 آگوســت )30 مرداد( نامه ای را 
به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کرد 
و خواســتار فعال شــدن مکانیسم ماشه 
به منظــور بازگرداندن تمامی تحریم های 

سازمان ملل علیه ایران شد.

ترامپ برای تجارت تسلیحاتی با »
ایران مجازات تعیین می کند

درحالی که همه شواهد از عدم موفقیت 
ایاالت متحده در پیشبرد سیاست هایش 
حکایــت دارد، برخــی منابــع خبری 
پنجشــنبه مدعی شــدند 
»دونالــد ترامــپ« قصــد 
دارد بــا امضای یک فرمان 
اجرایی، طرف هایی که وارد 
مبادالت تسلیحاتی با ایران 
می شوند را تحریم کند. بر 
رویترز،  گــزارش  اســاس 
ایــن فرمــان اجرایــی به 
رئیس جمهور آمریکا اختیار 
خواهد داد علیه طرف هایی 
مربوط  »ممنوعیت های  که 
به مبادالت تسلیحات« با ایران را نقض 
می کنند تحریم های ثانویه اعمال کند و 
آن ها را به قطع دسترسی به بازار آمریکا 
تهدید خواهد کرد. در همین حال مایک 
پمپئو، وزیر خارجه آمریکا هم در ادامه 
پروپاگاندای ضد ایرانی خود روز گذشته 
در سخنانی ادعا کرد انتظارش این است 
که همه کشــورهای جهان از قطعنامه 
شــورای امنیــت مبنــی بر بازگشــت 
تحریم هــا علیــه ایران پیــروی کنند! 
بااین حال رویتــرز به نقل از دیپلمات ها 
نوشــته کشــورهای کمی احتمال دارد 
تحریم های ســازمان ملل علیه ایران را 
براین  تحلیلگران  کننــد.  اعمال  مجدد 
باورند ترامپ به دلیل وضعیت شکننده 
داخلــی و نگرانــی از نتیجــه انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا تالش می کند 
از تمامی برگ هــای داخلی و تحوالت 
منطقه ای و جهانی برای پر کردن سبد 

آرای خود استفاده کند.

ظریف: 2۰ سپتامبر هیچ اتفاق »
جدیدی رخ نمی دهد

یاوه گویی هــای مقام هــای آمریکایــی 
درباره بازگشــت تحریم های ضد ایرانی 
در حالی اســت که همزمــان وزیر امور 
خارجه کشــورمان سوءاستفاده حقوقی 

آمریکا از شــورای امنیت را به باد انتقاد 
گرفتــه و تأکید کرد قرار نیســت هیچ 
اتفــاق جدیــدی در 20 ســپتامبر رخ 
 دهد. محمدجواد ظریف بابیان اینکه به 
تعبیر »بولتون« فرایند ســاده، خودکار و 
یا ســریع نیست بلکه به صورت تعمدی، 
پیچیــده و طوالنی مدت طراحی شــده 
است، نوشــت: آمریکا یک عضو برجام 
نیســت. این لفاظی ها حتی از ســوی 
مقامات ســازمان ملل متحد و شرکای 
اروپایی واشنگتن هم خریدار نداشته و 

رد شده است.
آنتونیو گوترش، دبیر کل ســازمان ملل 
متحد هــم در واکنش بــه تهدیدهای 
آمریــکا علیه ایران، به او هشــدار داده 
هرگونــه تصمیم گیری دربــاره احیای 
تحریم هــای ضدایرانــی، فقــط و فقط 
در صالحیت شــورای امنیت اســت. از 
ســوی دیگر یک دیپلمات سازمان ملل 
هم در گفت وگو با خبرگــزاری رویترز 
گفته بازگشــت تحریم ها علیه ایران در 
کار نخواهــد بود. این دیپلمات ارشــد 
افزوده: ]تالش آمریکا[ مثل این اســت 
که ماشــه ای چکانده شــود و گلوله ای 
خارج نشــود. همزمان سرگئی الوروف، 
وزیر امور خارجه روسیه هم در مصاحبه 
اختصاصی بــا خبرگزاری اســپوتنیک 
رویکرد آمریکا در تحــوالت اخیر را به 
باد انتقاد گرفته و در این خصوص گفته 
است: این یک رویکرد بدون چشم انداز 
و ناامیدکننده بــوده و راهی منتهی به 

بن بست است.

 ضرورت پاسخ بازدارنده »
در مقابل اقدام آمریکا

درنهایــت در طــول یک ماه گذشــته 
از روند درخواســت آمریــکا برای فعال 
شدن مکانیسم ماشــه، شاهد هیچ گونه 
تحرک مثبتی از سوی اروپا در حمایت 
از کشــورمان نبوده و تروئیکای اروپایی 
همانند ســابق تنها بر همراهی زبانی با 
کشورمان در بحث مقابله با سیاست های 
آمریکا بســنده کردند و این رویه اکنون 

نیز ادامه دارد.
در همین راســتا ابــوذر گوهری مقدم 
معتقد اســت: در میانــه بی عملی اروپا، 

آمریکا به زودی و خارج ازمســیر حقوقی 
و قانونی و بر اســاس مکانیســم ماشه 
اعالم خواهد کرد قطعنامه های ســابق 
علیه ایران، اعاده شــده و این کشــور 
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی همکار 
ایران در موضوع قطعنامه ها را مشــمول 
تحریم های خــود خواهد کرد. این عضو 
امام  هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه 
صــادق)ع( در نوشــتاری که در صفحه 
مجازی خود منتشر کرده، آورده است: 
در مورد پاسخ جمهوری اسالمی به این 
اقــدام آمریکا نکاتی مهــم وجود دارد. 
نخســت آنکه مشــروط کردن هرگونه 
پاسخ به نتیجه انتخابات آمریکا، انفعال 
محض و بازی کردن در زمین دشــمن 
اســت. با این اقدام آمریکا، برجام کاماًل 
خالی از وجه خواهد شد. گوهری مقدم 
افــزود: نبایــد فراموش کــرد حتی در 
صــورت پیروزی بایــدن، وی به برجام 

فعلی بازنخواهد گشت. 
فراموش نکنیم شــروع مذاکرات برجام 
به دلیل پیشــرفت های فنی ایران نظیر 
انجام غنی سازی 20 درصد، فعالیت 19 
هزار ســانتریفیوژ، ذخیره 10 تنی مواد 
غنی شده و پیشرفت های دانش فنی در 
نســل های جدید سانتریفیوژی و... بنا و 
آمریکا برای توقف این امور وارد مذاکره 
شــد؛ حتی بــه فرض پذیــرش منطق 
نادرست مذاکره، در مقطع فعلی حضور 
در برجام، تــوان چانه زنــی را به صفر 
تقلیل داده و موجب تعرض طرف مقابل 
به ســایر حوزه ها نظیر مسائل دفاعی و 

منطقه ای کشور خواهد شد. 
وی در پایان نوشتارش یادآوری می کند: 
افســانه شکســتن اجماع میان اروپا و 
آمریــکا نیز امری غیرقابل تکیه اســت. 
پاســخ فوری، قاطع و  درمجموع صرفاً 
بازدارنده در مقابل اقدام آمریکا می تواند 
منافع کشــور را تأمیــن نماید؛ صرف 
قطعنامه ها  بازگشــت  قبول  عدم  اعالم 
بــه دلیل انجام نشــدن رونــد قانونی، 
استداللی کافی نیست؛ چراکه در عمل 
آنچه نباید رخ دهــد، با همکاری حتی 
ســایر طرف های برجامــی رخ خواهد 
بازگشــت قطعنامه هــا عملیاتی  و   داد 

خواهد شد.

آینده چه می شود؟»
باوجود اعمال شدیدترین تحریم ها علیه 
ایران در دو ســال گذشته، این زمزمه در 
کاخ سفید مطرح است که از کمپین فشار 
حداکثری ایاالت متحده علیه ایران، نتیجه 
مورد انتظار حاصل نشده است. درواقع به 
نظر می رسد چکاندن ماشه، آخرین گزینه  
واشنگتن برای شــلیک به پیکر بی جان 
برجام است. در این راستا درباره تداوم نزاع 
ایرانی - آمریکایی بر ســر مکانیسم ماشه 
و تحــوالت بعدی چند رخداد سیاســی 

محتمل به نظر می رسد.
فرایند محتمل نخســت این اســت که 
آمریکا نتواند سایر اعضای شورای امنیت 
را با تفسیر خاص خود از قطعنامه 2231، 
قانع کند و فعال سازی یکجانبه مکانیسم 
ماشه توسط آمریکا شکســت بخورد. در 
ایــن حالت آمریکا در عمــل برای اعمال 
تحریم های سابق شورای امنیت، ابزارهای 
داخلی نظیر کاتسا )قانون مقابله با دشمنان 
آمریکا از طریق تحریم ها( را در اختیار دارد 
و صرفاً در راستای سیاست فشار حداکثری 
و اســتفاده تبلیغاتی، مسیر فعلی را ادامه 
خواهــد داد. یکی از ســناریوهای پیش 
روی دیگر، این است که اعضای باقیمانده 
برجام شامل انگلیس، فرانسه، آلمان، چین 
و روســیه به جز آمریکا با استناد به متن 
برجام، از امکان فعال سازی مکانیسم ماشه 
علیه ایران استفاده کنند، کما اینکه پیشتر 
هم اروپایی ها در مورداستفاده از مکانیسم 
ماشه، به ایران هشدار داده بودند. در صورت 
فعال سازی مکانیســم ماشه و طی شدن 
فرایند معمول آن، امکان وتوی روســیه 
و چیــن وجود نخواهد داشــت. از طرفی 
سناریوی دیگر هم بعید به نظر نمی رسد. 
ممکن اســت با توجه به اینکه ترامپ به 
دنبال برداشــت انتخاباتی از اســنپ بک 
است، تالش های احتمالی اروپایی ها و چین 
و روسیه برای دستیابی به راه حلی منطقی 
بی نتیجه باقی بماند؛ بنابراین ممکن است 
اروپایی ها رویکرد راضی کــردن ایران به 
خواست آمریکا تا موعد مشخصی )احتماالً 
چنــد ماه پس از انتخابــات آمریکا( را در 
پیش گیرند تا واشنگتن نیز فعالً از اجرای 
فرایند مکانیسم ماشه صرف نظر کند؛ اما 
گزینه محتمل تــر در صورتی رخ خواهد 
داد که باوجود مخالفت اعضای شــورای 
امنیت و جامعه بین المللی با فعال ســازی 
مکانیسم ماشه توسط آمریکا، این کشور 
ســرخود اقدام به اجرایی کردن مکانیسم 
ماشــه و اعمال تحریم ها نماید. در صورت 
تحقق این سناریو، شاهد تشدید اختالفات 
بین المللی نه تنها بین ایران و آمریکا بلکه 
بین جامعه جهانی و آمریکا خواهیم بود. 
در این صورت آمریکا و متحدانش ممکن 
اســت قطعنامه های تحریمی علیه ایران 
را اجرا کنند درحالی که چین و روســیه، 
قطعنامه را فاقد اثر حقوقی بر ایران بدانند؛ 
اما در بدترین حالت هم ممکن است اجرای 
قطعنامه های تحریمی پیشــین، منجر به 
اعمال یکجانبه قطعنامه توســط آمریکا 
شود که توقیف نفتکش های ایرانی به بهانه 
بازرســی یا نقض قطعنامه های تحریمی 
می تواند بخشــی از پیامدهای این سناریو 
باشد. تجربه  تاریخی نشان داده در چنین 
شرایطی معموالً کشورها با ایاالت متحده 
همراه شــده و ریسک همکاری با ایران را 
نخواهند پذیرفت، مانند آنچه اروپایی ها در 

خصوص اینستکس انجام دادند.

نگاهی به سناریوهای آتی در فرایند مقابله آمریکا با ایران با ابزار برجام

آیا ماشه می چکد؟

من تعجب می کنم ازاین وزیر ورزش! از نظر اقتصاد مقاومتی در امر ورزش چکار کرده؟ س
آیا حداقل در این اوضاع اقتصادی نمی تواند از مربی داخلی استفاده کند؟ اگر مربی خارجی 

معجزه می کند آقای روحانی هم از مربی اقتصادی خارجی استفاده کند! 09150004260
آقای رئیس جمهور، شما که گفتید هیچ مستمری بگیر تأمین اجتماعی حقوقش کمتر س

از 2میلیون و 800 هزار تومان  نیســت. حقوق مستمری بگیر از کار افتاده کلّی که توان 
هیچ کار دیگری را ندارد، شده 2 میلیون و 400، شما بگید با دو فرزند چطور زندگی کند!؟ 

09370008044
به آقای ظریف پیشنهاد دارم در مالقات آتی خود با لودریان از وی بخواهید به دلیل به س

خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی به خصوص در منطقه غرب آسیا توسط دولت فرانسه 
نه تنها به ملت ایران بلکه به افکار عمومی جهان علت مداخله های وقیحانه دولت فرانسه 
در امور کشورها و همچنین مبلغ دقیق بودجه نظامی، مشخصات زرادخانه های هسته ای 
و تعداد کالهک های هسته ای دولت فرانسه را صریح و شفاف توضیح دهد. 09100000609

آش نخورده، دهان سوخته حکایت ماست. تقاضای وام یک میلیونی نداشتم و دریافت س
نکردم، ولی سه ماه متوالی است که 35 هزارتومان بابت قسط وام دریافت نشده از یارانه ام 
کسر می شود، با اداره مربوط در تهران تماس گرفتم قول بررسی و اقدام دادند، ولی خبری 

نشد. 09150003381

با صدور پیامی

رهبر انقالب درگذشت حاج علی شمقدری را تسلیت گفتند©
سیاست: حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی 
درگذشت مرحوم آقای حاج علی شمقدری را 
تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقالب اسالمی 
به این شرح است: با تأثر فراوان اطالع یافتم که 
دوست و همراه قدیمی، مرد مؤمن و انقالبی و 
متشرع، پدر شهید و برادر شهید، مرحوم آقای 
حاج علی شمقدری رحمة اهلل علیه دارفانی را 
وداع کرده است. اینجانب در بیش از نیم قرن آشنایی با این برادر با ایمان و پرتالش، همواره 
او را در جبهه  حق، به پایداری و غیرت و صدق و وفا شناخته  و از او جز نیکی و مجاهدت 
ندیده ام، رحمت و رضوان خدا بر او باد. وظیفه می دانم که به همسر مؤمن و صبور و فرزندان 
صالح و مکرم و نیز به دیگر بازماندگان و همه  دوستان و آشنایان آن مرحوم تسلیت عرض 

کنم و حشر او با شهیدان و بندگان صالح را از خداوند مسئلت نمایم.

با دستور رئیس جمهور انجام شد

 بهره برداری از 26 پروژه ملی ©
در حوزه های بهداشت، راه و شهرسازی و هالل احمر 

سیاست: حجت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهور روز پنجشنبه در بیست و چهارمین 
هفته از افتتاح طرح های مهم ملی کشور با شعار تدبیر و امید برای جهش تولید، 2۶ پروژه 
ملی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی و جمعیت هالل 
احمر را افتتاح کرد. در این مراسم بهره برداری از بیمارستان پوست رازی و ساختمان جامع 
پیوند بیمارستان مسیح دانشوری در تهران، بیمارستان بیماری های تنفسی در زابل، طرح 
تکمیلی بیمارستان آیت اهلل خویی در آذربایجان غربی، طرح توسعه بیمارستان خاتم االنبیا 
نطنز، بیمارستان شفا سقز، بیمارستان بهشهر و بیمارستان تالش و نیز طرح توسعه و تقویت 
شبکه امداد و نجات کشور، هفت مرکز بهداشت، درمان و توانبخشی و هزار و 400 خانه 
هالل به طور رسمی آغاز شد. برای اجرای این 2۶ پروژه، 989 میلیارد تومان اعتبار صرف 

شده و با بهره برداری از این طرح ها 3هزار و 929 اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد.
حسن روحانی در این مراسم گفت: افتتاح این طرح ها موجب رفاه و آسایش مردم به ویژه 

در شرایط خاص مقابله و جنگ با کرونا خواهد شد.

ذوالفقاری در تماس با قائم مقام وزارت کشور ترکیه:

 نیازمند تقویت همکاری ها برای مبارزه با عوامل ناامنی ©
در مرز هستیم

سیاست: معاون امنیتی و انتظامی وزارت 
کشــور در گفت وگو با قائم مقــام وزارت 
کشــور ترکیه گفت: دو کشــور،  نیازمند 
تقویت همکاری های دو جانبه برای مبارزه 
با عوامل برهم زننده نظم و امنیت در مرز 

مشترک هستند.
حســین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی 
وزارت کشــور روز چهارشنبه در تماسی تلفنی، با »محترم اینجه« قائم مقام وزارت کشور 
جمهوری ترکیه گفت وگو کرد. قائم مقام وزارت کشور جمهوری ترکیه در این گفت وگوی 
تلفنی ضمن اشاره به نشست اخیر شورای عالی راهبردی ایران و ترکیه که به میزبانی تهران 
و به شکل ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت: امیدوارم نتایج برگزاری چنین نشست هایی به 
تقویت هرچه بیشتر همکاری های دو کشور به ویژه در زمینه تأمین امنیت، رفاه و آسایش 
دو ملت منتهی شــود. »محترم اینجه« ضمن قدردانی از عملیات نظامی اخیر جمهوری 
اســالمی ایران علیه مواضع گروهک های تروریستی عنوان کرد: امیدوارم با تداوم چنین 
عملیات هایی هدف دولت های متخاصم در بی ثبات سازی منطقه و از بین بردن ارتباط دو 

کشور با استفاده ابزاری از گروهک های معاند و تروریست خنثی شود.

تحریم های ما و قصه مورچه ها©
شــاید یادآوری درآمد 120 میلیاردی نفت در سال 92 از سوی رئیس جمهور یک نکته 
انتقادی به دولت گذشته باشد، اما واقعیت دیگری را نشان می دهد که متأسفانه باید بگوییم 
بیشتر یک رنج نامه است. ما در روزگاری زندگی می کردیم که پراید 20 میلیون، سکه یک 
میلیون، دالر 4هزار تومان و یک سفر ترکیه کمتر از یک میلیون تومان بود و البته در همان 
زمان هم خیلی انتقاد و اعتراض داشتیم و از زمین و زمان شاکی بودیم؛ یعنی دقیقاً زمانی که 
یک موبایل جدید سامسونگ را حداکثر 3 میلیون می خریدیم و سراتوی مونتاژ داخل بیش 
از 100 میلیون نبود یعنی همان خودرویی که االن بیش از 700 میلیون تومان قیمت دارد.
راستش وقتی به این موضوعات فکر می کنم یاد آن قصه زیبایی می افتم که همه ما برای 
کودکانمان تعریف می کنیم و حتماً جزو اولین قصه های زندگی همه ماســت و قرار هم 
بوده از آن درس بگیریم و به فکر روزهای سخت باشیم. قصه معروف، زندگی یک ملخ )یا 
گنجشک( و چند مورچه را روایت می کند. مورچه ها در روزگاری که هوا خوب است و غذا 
فراوان است به سختی تالش می کنند اما ملخ، آن ها را مسخره می کند که چرا این قدر کار 
می کنید و باید بخورید و بخوابید و از نعمت فراوان و هوای خوب بهره ببرید. اما مورچه ها 
به او می گویند روزهای ســخت هم خواهد آمد و آن وقت این سختکوشی و ذخیره آذوقه 
آن ها را از مرگ نجات خواهد داد، ولی ملخ گوش نمی دهد و به تفریحاتش ادامه می دهد. 
روزی که زمستان فرا می رسد ملخ )یا گنجشک( دچار سرما و گرسنگی شده و دست به 
دامان مورچه ها برای زنده ماندن می شــود. سرما او را به شدت آزار می دهد و هیچ غذایی 
برای خوردن پیدا نمی کند. درواقع او روزهای خوب را از دست داده و اکنون گرفتار تحریم 
طبیعت شده است. همه ما بارها این قصه را شنیده ایم اما فکر کرده ایم برای بچه هاست یا 
شاید هم فکر کردیم فقط برای حیوانات است که از این اتفاقات می افتد یا اصالً شاید حتی 
به این قصه به عنوان یک سرگرمی ساده نگاه کرده ایم که اندکی از وقت کودکمان را به خود 
اختصاص دهد یا اینکه او را ساکت کرده و موجب شود کمتر خانه را شلوغ کند. ما خیلی 
راحت می توانســتیم در زمان درآمدهای زیاد و دوران وفور نعمت و فروش نفت، چرخش 
آرام و مطمئن به ســمت اقتصاد بدون نفت را آغاز کنیم. می توانستیم سرمایه گذاری های 
بنیادی انجام داده و جامعه جهانی را به خود در بعضی حوزه ها مانند دارو و درمان یا برخی 
فناوری های پیشــرفته محتاج کنیم یا حداقل می توانستیم ذخیره انبارهای دالر و طالی 
خود را افزایش دهیم تا اگر به تحریم فرو رفتیم یک دهه را بدون آسیب سخت پشت سر 
بگذاریم تا دوران تازه ای آغاز شود. اما این کارها را نکردیم یا اگر کردیم بسیار ضعیف بود. از 
همه بدتر اینکه با واردات بی رویه نه تنها اقتصاد خود را تقویت نکردیم بلکه صنایع داخلی را 
تضعیف کرده و شرکت های دانش بنیان را یکی یکی از صحنه خارج کردیم تا مبادا کسی 
به فکر تولید داخل بیفتد. ادای مبارزه با قاچاق را هم درآوردیم اما بیش از 95درصد کاالی 
قاچاقمان از مبادی رســمی وارد شــد. به جای صرف دالر برای واردات تکنولوژی یا فن و 
تکنیک، چوب بستنی، کود انسانی، تلویزیون، موبایل و خودرو چینی و کره ای وارد کردیم. 
تولیدکننده داخل را مسخره کردیم، با قاچاق نابودش کردیم و حتی چادر روی سر خانم ها را 
هم با قاچاق وارد کشور کردیم که مبادا کسی در داخل برای تولید چادر هم کاری بکند. این 
قصه متأسفانه بسیار اسفناک است و اگر بخواهم درباره آن بنویسم بسیار طوالنی خواهد شد. 
بنابراین سخن را کوتاه می کنم؛ اما در پایان از همه تصمیم گیران و تصمیم سازان و مشاوران 
اقتصادی کشور عاجزانه تمنا می کنم یک بار دیگر قصه آن مورچه ها و ملخ بیچاره را بخوانند.

رمزگشایی از هشدار ایران ©
درباره خیانت به فلسطین

واکنش ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
ایــران به حقــارت تن دادن شیخ نشــین 
عربی بحرین در اعالم عادی ســازی روابط 
با رژیم اشــغالگر صهیونیست از چند منظر 
مهم بوده و قابل بررســی و تجزیه وتحلیل 
اســت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
روابط  عادی سازی  از  جمعه شب گذشــته 
میــان منامه و تل آویــو خبر داد. ســپاه 
پاســداران در بیانیه ای که بــه این منظور 
و تنها چند روز پس ازاین اقدام صادر شــد 
ضمــن انتقاد از عادی ســازی روابط حکام 
خودفروخته این ریز دولت حاشیه جنوبی 
خلیج فــارس با رژیم جعلی صهیونیســتی 
تأکید کرد مسببان این خیانت ننگین، آماج 
خشم مقدس و انتقام سخت امت اسالمی 
به ویژه مردم شیعه بحرین خواهند بود. این 
اقــدام در حالی صورت گرفت که مقام های 
کشورمان و ازجمله سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی پیش ازاین و در موضوع عادی سازی 
روابــط میان امارات متحــده عربی و رژیم 
صهیونیستی هم موضعی مشــابه اتخاذ و 
با صــدور بیانیه ای حاکمــان ابوظبی را از 
انجام این حماقت تاریخی بر حذر داشتند. 
باوجود این،  لحن بیانیه منتشــر شــده در 
مورد بحرین و نوع رویکرد هشدارگونه آن از 
عزم جدی تر کشورمان در مقابله با خیانت 

شیخ نشین های عربی حکایت دارد.
گرچه برخی مدعی هســتند بیانیه ســپاه 
در مورد اعالم عادی ســازی روابط بحرین 
با رژیم صهیونیســتی تندتــر از آنچه بود 
کــه درباره امارات اتفاق افتــاد اما واقعیت 
آن اســت که موضع جمهوری اسالمی در 
قبال عادی سازی روابط هر کشوری با رژیم 
اسرائیل همین گونه بوده است؛ خواه بحرین 
باشــد، امارات و یا هر کشوری دیگر. ایران 
همان گونــه که از ابتدای انقالب اســالمی 
نشــان داده حمایت از آرمــان و مظلومان 
فلســطینی را یکی از اولویت های سیاست 
خارجی خود دانســته، بر این مسیر استوار 
بوده و در این زمینه هیچ اغماضی به خود 
راه نخواهد داد. با وجوداین روشن است که 
حکایــت بحرین با امــارات کمی متفاوت 
خواهد بــود. پادشــاهی بحریــن میزبان 
ناوگان پنجم نیــروی دریایی ایاالت متحده 
و همچنین ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا 
موسوم به سنتکام )CENTCOM( بوده که 
اساســاً هر نوع عملیات خرابکارانه منطقه 
از همیــن نقطه آب می خــورد. ایران پس 
از ترور ســپهبد شهید سلیمانی سنتکام را 
تروریستی می داند و طبق قوانین مبارزه با 
تروریســم، نیروهای مسلح موظف هستند 
در مقابل تحرکات این نیروی شوم هوشیار 
باشند و در صورت لزوم به آن پاسخ دهند. 
بر این اســاس وقتی همکاری دولتی مانند 
بحریــن با این نیروی تروریســتی افزایش 
پیدا می کند مسلم است جمهوری اسالمی 
به عنــوان اقدامی خصمانــه آن را در نظر 
گرفتــه و حق پاســخگویی را بــرای خود 

محفوظ بداند.
از ســوی دیگــر هرچند آغــاز دومینوی 
عادی ســازی روابط، با امارات بــود اما در 
بحرین بــه دلیل اینکه این اقــدام باوجود 
مخالفت علنــی قاطبه مردم این کشــور 
صورت گرفــت - اگرچه ایــن مخالفت ها 
در افکار عمومی امــارات نیز وجود دارد - 
طبیعی است با مخالفت های جدی تر مواجه 
شــود. آل خلیفه خصومت سیاسی با مردم 
خود، فارغ از اینکه شــیعه یا اهل ســنت 
باشند داشــته و نگرانی از همکاری بحرین 
با اسرائیل در سرکوب مردمش چیزی است 

که نباید نادیده گرفته شود.
نکته سوم هم در حساســیت برانگیز شدن 
عادی سازی روابط منامه با تل آویو به موقعیت 
سوق الجیشی بحرین بازمی گردد. این نکته ای 
است که صهیونیست ها، آمریکا و جمهوری 
اسالمی از آن به خوبی آگاه هستند. احتماالً 
یکی از دالیل اســتقرار ناوگان پنجم نیروی 
دریایی ایاالت متحده در این کشور هم به این 
موضوع برمی گردد. اینکه ایاالت متحده پس 
از اعالم عادی سازی روابط بحرین و اسرائیل 
دچار اشتباه محاسباتی شده و دوباره بخواهد 
گامــی ضد ایرانی از این حــوزه جغرافیایی 
برنامه ریزی کند مطمئناً چیزی نیســت که 
از دید نهادهــای امنیتی و نظامی ما پنهان 
بماند و در این شــرایط قطعــاً تهران به آن 
واکنش نشان خواهد داد. این بیانیه می تواند 

هشداری به آل خلیفه دراین باره باشد.
درنهایت اینکه برخی به سبب مخالفت های 
مردمی در بحرین علیه رویه حاکمانشــان 
معتقد هســتند عادی ســازی روابط میان 
آل خلیفــه با رژیــم صهیونیســتی بوده، 
نــه مردمش. اگرچــه این نکته درســتی 
اســت اما تنها مختص بحرین نیست و در 
مورد امارات نیز صادق اســت. واقعیت آن 
اســت افکار عمومی منطقه به جد مخالف 
عادی سازی روابط هستند، اما این حاکمان 
خودفروخته و سازشــکار آن ها هستند که 
ادامه حیات خود را به خشــنودی غرب و 
اســرائیل گره زده و در این راه به هر خفتی 

تن می دهند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

یک دیپلمات 
سازمان ملل: 
]تالش آمریکا[ 
مثل این است که 
ماشه ای چکانده 
شود و گلوله ای 
خارج نشود

بــــــــرش

 سیاســت   آیت اهلل ســید احمد علم الهدی در بیست  و 
 نهمین هفته برگزار نشــدن نماز جمعه در مشــهد مقدس، 
نکاتی را درباره مصیبت های اســرای کربال، جریان انقالب 
کربال، جریان پیروزی انقالب اسالمی، فرهنگ دفاع مقدس 
و قرارداد ننگین سازش با اسرائیل در قالب »خطبه مجازی« 

جمعه 28 شهریورماه در حرم امام رضا)ع( بیان کرد. 
وی با بیان اینکــه قیام سیدالشــهدا)ع( در کربال، تابلویی 
شــفاف از مجاهدت در راه اسالم در هر شرایطی بود، گفت: 
امــام بزرگوار ما فرمودند »ماه محــرم، ماه پیروزی خون بر 
شمشــیر اســت«، ایشــان این را به عنوان یک تز و جریان 
حرکتی و به عنوان یک نسخه گرفته شده از انقالب کربال در 
انقالب ما اجرا کردند، سینه های خشک مقابل گلوله تفنگ، 
شربنل و مسلسل دشمن قرار گرفت، نظام طاغوتی و دشمن 
با همه امکانات، مردم به  پا خاسته ما را سرکوب می کردند، 
در شــب های حکومت نظامی در مقابل گلوله داغ دشــمن، 
افراد ما جز یک چوب دستی چیز دیگری به دست نداشتند 

و سینه خشک را به استقبال گلوله داغ قرار داده بودند.

همه دنیا در جنگ تحمیلی به سر ما ریختند»
آیت اهلل علم الهدی افزود: در دفاع مقدس نیز همین وضع به 
ســر ما آمد، ما فاقد اولیات ازنظر تجهیزات نظامی در برابر 
حمله دشــمن بودیم. در جنگ تحمیلــی حزب بعث، تنها 
حــزب بعث نبود، همه دنیا در این جنگ تحمیلی به ســر 
ما ریختند، فرانسه با سوپر استانداردها، شوروی با میگ ها، 
آلمان با سالح های شیمیایی، آمریکا با آواسک ها و دالرهای 

نفتی مزدورانش، همه در این جنگ به ســر ما ریختند و در 
مقابل، ما حتی فاقد تجهیزات اولیه بودیم.

وی بــا بیان اینکه ما ســالروز دفاع مقــدس را ازاین جهت 
اهمیت می دهیم و توانستیم در دفاع مقدس فرهنگ ایجاد 
کنیم، تأکید کــرد: فرهنگی که به نســل های بعدی دفاع 
مقدس رســید، فرهنگی که هنــوز در جوانان ایثارگر ما در 
مســئله دفاع از حرم و موارد دیگر ادامه دارد، اینکه در بین 
شــهدا، شهید حاج قاسم ســلیمانی برای ما اهمیت دارد با 
اینکه همه شــهیدند و فرماندهان ما نیز شــهید شدند اما 
علت امتیاز این شهید این است که وقتی دفاع مقدس تمام 
شد، رزمندگی او تمام نشد؛ این شهید رزمندگی و فرهنگ 
دفاع مقدس را از دفاع مقدس و جنگ تحمیلی هشت ساله 
به نســل بعد از دفاع مقدس منتقل کرد؛ یعنی همه رفتند 
دنبال کار و زندگی شان اما او نرفت؛ ایستاد در جبهه مقابله 

با دشمن و آن فرهنگ را به نسل بعدی منتقل کرد. 

امام جمعه مشــهد افزود: در نســل بعدی، ایثارگران دفاع 
مقدس در جریان دفاع از حرم به وجود آمدند؛ این عظمت 
این شــهید بزرگوار در بین تمام شهدای ماست که تا لحظه 
شــهادت؛ دفاع و رزمندگــی را ادامــه داد؛ نه تنها خودش 
به عنــوان یک رزمنده طی چندین ســال جنگید بلکه مهم 
این بود که این دفاع و فرهنگ را به نسل بعدی منتقل کرد 
و خوشبختانه این فرهنگ در بیداری امت و بیداری اسالمی 
امت اسالم به همه امت اسالم منتقل شد. امام جمعه مشهد 
گفت: جریان مقاومت امــروز در حقیقت نمونه ای جاری از 
فرهنگ دفاع مقدس اســت. وی ادامــه داد: نمونه اش را در 
مقاومــت در منطقه می بینیم، در یمن احســاس می کنیم. 
حرکتی که پنج سال اســت مردم یمن طی 2 هزار روز در 
مقابل عربستان ســعودی مقاومت می کنند، تقریباً فرهنگ 
هشت ســال دفاع مقدس ماســت که به آنان منتقل شده، 
اعالم هم کردند 2 هزار روز ایســتادیم، 4 هزار روز دیگر نیز 
می ایســتیم و از این مقاومت دست برنمی داریم، ]همچون[ 
مقاومتی که در منطقه و فلســطین به وجود آمد. عزیزان، 
بــرادران و خواهران، یک مقدار به این معجزه های انقالب و 
دفاع مقدس و به آن برد عظیم اندیشــه  ســازنده این رهبر 
انقــالب دقت و توجه کنید، مســائل را دقیقاً برای خودتان 
تحلیل کنید، با تحلیل مســائل درعین حال آنچه در مسئله 
دفاع مقــدس پیش آمد و اثرگذاری دفــاع مقدس و آنچه 
سبب شد ما در این شــرایط قرار گیریم را مورد دقت قرار 
دهید. دقت کنید که این آثــار از کجا آمد و چه معجزه ای 

بود که این واقعیت ها را ایجاد کرد.

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

خبر

خطبه جمعه

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 امیر مسروری
 رئیس اندیشکده مطالعات جهان اسالم
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آیت اهلل علم الهدی در خطبه مجازی:

جریان مقاومت، نمونه ای جاری از فرهنگ دفاع مقدس است

آمریکا باز هم ایرانی ها را تحریم کرد
 وزارت خزانــه داری آمریکا در آخرین اقدام ضد ایرانی خود، 45 شــخص 
دارای تابعیت ایرانی و همچنین دو شرکت ایرانی را در فهرست تحریم ها 
قرار داد. این افراد و شرکت ها به بهانه انجام عملیات سایبری از طرف وزارت اطالعات 
ایران، تحریم شده اند. آمریکا همچنین دو شرکت و یک فرد را نیز به بهانه ارتباط با 

حزب اهلل لبنان در فهرست تحریم قرار داد.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 مسعود بصیری
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آیین بزرگداشت دکتر طوبی کرمانی در حرم مطهر رضوی  آستان: آیین بزرگداشت چهره فرهنگی جهان اسالم، مرحوم طوبی کرمانی همزمان با شامگاه چهارشنبه گذشته با حضور متولیان، استادان و 
دانشجویان دانشگاه علوم اسالمی رضوی و جمعی از خدام در محل مدرسه علوم دینی میرزاجعفِر بارگاه ثامن الحجج)ع( برگزار شد. در این مراسم، رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی گفت: ایشان از نظر علمی، اخالقی، 
مجاهده، کوشش، تالش و فداکاری همه آشنایان و اطرافیانش را شیفته خود کرده بود. حجت االسالم  والمسلمین وحدتی شبیری افزود: هر چه دقت کردم، در طول عمرم بانویی به این درجه از علم، فضیلت و تقوا ندیده ام. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی ©

به مناسبت درگذشت حاج علی شمقدری
انا هلل و انا الیه راجعون 

با اندوه فراوان درگذشت خادم مخلص، 
انقالبی و نام آشنا و باسابقه آستان قدس 
رضوی، دوســت و همراه قدیمی رهبر 
معظم انقالب اســالمی مرحــوم آقای 
حاج علی شــمقدری رضــوان اهلل تعالی 
علیــه را محضــر مبارک مقــام معظم 

رهبری، خانواده معزا و خادمان آستان قدسی حضرت رضا سالم اهلل علیه تسلیت 
عرض می نمایم.

آن مرحــوم همه عمر خود را صرف و وقف اســالم، اهل بیــت عصمت و طهارت 
علیهم الســالم و انقالب کرده بود. توجه او به انقالب اســالمی، ارزش های انقالبی و 
تأکید بر والیت فقیه و اهتمام در رسیدگی به محرومان و مستضعفان از شاخصه های 

بارز ایشان بود.
در جــوار مضجع نورانی حضرت ثامن الحجج علیــه آالف التحیه و الثنا، رضوان 
الهــی و همجــواری با اولیاءاهلل و فرزند و برادر شــهیدش را بــرای آن مجاهد 
پرتالش، و صبر و اجر برای بازماندگان محترم و ارادتمندان آن مرحوم از درگاه 

ایزد منان مسئلت می نمایم.

مدیر عالی حرم مطهر رضوی:

 بارگاه ثامن الحججj کانون توسعه معنویت ©
در جهان باشد

آستان: مدیر عالی حرم مطهر رضوی گفت: 
بارگاه نورانی حضرت ثامن الحجج)ع( بایستی 
کانون توســعه معنویت در جهان باشد و از 
همین رو برای ترویج و تعالی فرهنگ و سیره 
رضوی اقدام های مطالعاتی در دستور کار قرار 

گرفته است.
محمدمهدی برادران، مدیر عالی حرم مطهر 

رضوی در جلسه هماهنگی برنامه های تلویزیونی ویژه اربعین حسینی و دهه پایانی ماه 
صفر با مدیران شبکه های مختلف سیما در سازمان مرکزی آستان قدس رضوی، عنوان 
کرد: ما باید در عرصه بین المللی و همچنین برای شــیفتگان و ارادتمندان به اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( که این روزها از زیارت حضوری محروم اند حرفی برای گفتن داشته 
باشیم. وی افزود: شخصیت حضرت امام رضا)ع( سرشار از ابعاد مختلفی است که متأسفانه 
کمتر به آن ها پرداخته شــده و ما هنوز نســبت به سیره و رفتار این امام همام اطالعات 
درستی نداریم و شناخت پیدا نکردیم؛ رسانه در این عرصه می تواند بسیار تأثیرگذار باشد.

مدیر عالی حرم مطهر رضوی ادامه داد: 7 هزار خادم به صورت تشرفی و افتخاری، 75 هزار 
خادمیار در مشهد، 120 هزار خادمیار در استان های مختلف کشور و در مجموع 200 هزار 
نفر در آستان ملک پاسبان حضرت علی بن موسی الرضا)ع( مشغول خدمت رسانی هستند.

برادران خاطرنشــان کرد: خادمیاران در عرصه های مختلف از جمله بهداشت و سالمت، 
تعمیرات، رسانه و... در حال خدمت رسانی به زائران و مجاوران حرم امام رضا)ع( هستند اما 

متأسفانه در حوزه رسانه به ساماندهی خاصی نرسیده ایم.
مدیر عالی حرم مطهر رضوی اولویت نخست مجموعه آستان قدس رضوی را خدمت رسانی 
به زائران برشمرد و گفت: از هر اقدامی که موجب کند شدن این خدمت رسانی می شود 
باید اجتناب کرد. این مقام مسئول تصریح کرد: برخی از مراسم هایی که به مناسبت های 
مختلف در حرم مطهر رضوی برگزار می شود قابلیت رسانه ای شدن دارند و باید از پخش 

ترکیبی و استودیویی این مراسم اجتناب کنیم.
وی ضمن درخواســت هماهنگی حداکثری حوزه های مختلف با رسانه، گفت: برگزاری 
نخســتین دوره جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( همزمان با دهه پایانی ماه صفر، گامی در 
راســتای توسعه وقف و نذر رسانه ای است و این جشنواره می تواند در تولید آثار فاخر در 
قالب های مختلف کمک کند. برادران با بیان اینکه ما در حوزه تمدن سازی، ظهور، گام دوم 
انقالب و... برنامه داریم، گفت: در صورتی  که فرصت هایی در بستر رسانه فراهم شود ما نیز 

آماده همکاری با سایر رسانه ها هستیم.

 آستان   تولیــت آستان قدس رضوی بر ضرورت 
توجه بیشــتر به معارف رضوی در آثار سینمایی و 
تلویزیونی تأکید کرد و گفت: فیلم ها و سریال هایی با 
موضوع امام رضا)ع( باید ساخته شود، امروز بسیاری 
از آموزه های امام رضا)ع( مورد نیاز جامعه و نســل 

جوان ما و پاسخگوی بسیاری از شبهات است.
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی در دیدار 
مدیران ارشد رسانه ملی که در حرم مطهر رضوی 
انجام شد، با اشاره به روایت »اَلَنّاَس لَْو َعلُِموا َمَحاِسَن 
َکالَِمَنا الَتََّبُعونَا، اگــر مردم متوجه زیبایی کالم ما 
بشــوند از ما پیروی می کنند« از حضرت رضا)ع(، 
اظهار کرد: شــعاع نورانی و مبــارک وجود مقدس 
حضــرت رضا)ع( و گنجینه کالم ایشــان می تواند 
فطرت های بشــریت را تحت تأثیر قرار دهد و اگر 
فاصله ای بین مردم و سخنان ائمه اطهار)ع( مشاهده 
می کنیم، دلیلش ضعف ما در انتقال صحیح کالم و 

معارف اهل بیت)ع( است.
وی فعالیت هــای فرهنگــی و معرفتــی را محور 
اقدام های آســتان قدس رضوی معرفی و ابراز کرد: 
هدف اصلی آستان قدس رضوی کار فرهنگی و باال 
بردن معرفت دینی زائران اســت، ما این سخن امام 
رضا)ع( که می   فرمایند: »َرِحَم اهللُ َعْبدا اَْحیا أْمَرنا« را 
شــعار و محور فعالیت های خود قرار داده ایم و برای 
دســتیابی به این هدف دســت نیاز به سوی اهالی 

رسانه، فرهنگ، اندیشه و هنر دراز می کنیم.
حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه خادمی 
امام رضا)ع( صرفاً منحصر به حضور در حرم مطهر و 
پوشیدن لباس خادمی نیست، ابراز کرد: هر کسی در 
هر مکان و به هر نحوی برای تحقق معارف رضوی 
در جامعه گام بردارد خادم حضرت رضا)ع( اســت، 
بنابراین از دســت اندرکاران رسانه ملی می خواهم 
خود را خادم این دستگاه نورانی بدانند. وی افزود: از 
همه اهالی رسانه دعوت می کنم که خود را در آستان 
قدس ســهیم بدانند و نسبت به مسائل این آستان 
مقدس بی تفاوت نباشــند، صاحب اصلی این بارگاه 
مقدس، حضرت رضا)ع( است و ما همه اینجا نوکر 
هســتیم که باید برای امام رضا)ع( کار کنیم. وی با 
اشاره به اینکه وجود مبارک امام رضا)ع( نعمت بسیار 
بزرگی براي ایران اسالمی است که باید مقام و منزلت 
واالي آن را قدر بدانیم، گفت: همان طور که از بنده 
تولیت در خصوص دوران مسئولیتم سؤال خواهد شد 
از رسانه ملی و کسانی که امکانات، توانایی و هنری در 

ترویج معارف رضوی دارند نیز سؤال خواهد شد که 
برای ترویج معارف امام رضا)ع( چه کرده اید؟

استفاده از هنر برای ترویج آموزه های اسالمی»
تولیت آســتان قدس رضــوی در ادامه بر اهمیت 
اســتفاده از ابزار مؤثر هنر بــرای ترویج آموزه های 
اســالمی تأکید و عنوان کرد: معارف دینی در صدا 

و ســیما باید متناســب با قالب ها و اقتضائات این 
رسانه و همراه با جذابیت بخشی در قالب های هنری 
باشــد، تا بتواند در مخاطبان به ویژه جوانان نفوذ و 
تأثیر داشته باشد. وی با اشاره به برخی فعالیت های 
فرهنگی آستان قدس رضوی در ورود به عرصه هنر، 
گفت: اجرای تئاترهایی با مضامین معارف رضوی در 
اطراف حرم مطهر را آغاز کرده ایم؛ چراکه در طول 

تاریخ تعزیه خوانی و شبیه خوانی ها در انتقال مفاهیم 
اسالمی تأثیرگذار بوده است.

هنر؛ مناسب ترین روش انتقال مفاهیم دینی»
حجت االسالم والمســلمین مروی با بیان اینکه در 
حوزه های مختلف هنری از قبیل فیلم، ســریال و 
پویانمایی کارهایی با موضوع حضرت رضا)ع( انجام 

شده اما جا برای کار بسیار بیشتری وجود دارد، ابراز 
کــرد: بخش اعظم معارف رضوی و زندگی حضرت 
رضا)ع( مغفول مانده است؛ امروز بسیاری از آموزه ها 
و مناظرات امام رضا)ع( در حوزه های توحید، معاد، 
عدالت خداوند و...، مورد نیاز جامعه و نسل جوان ما و 
پاسخگوی بسیاری از شبهات امروز است، منتها باید 
با ادبیات روز و در قالب تئاتر، فیلم و... منتقل شود تا 

برای نسل جوان خسته کننده نباشد.
وی ادامه داد: فیلم ها و ســریال هایی با موضوع امام 
رضا)ع( باید ساخته شود، سریال »والیت عشق« کار 
ارزشمندی بود اما آن سریال تنها گوشه ای کوچک 
از دریای عظیم معارف حضرت رضا)ع( را به تصویر 
کشید، متأسفانه به موضوعاتی مانند برکات حضور 
و تأثیر امام رضا)ع( بر ایران، تأثیر این امام همام بر 
معماری، هنر و تمدن ایران و... پرداخته نشده است.

 نقش تأثیرگذار رسانه ملی »
در تعمیم فرهنگ نذر و وقف 

تولیت آستان قدس رضوی در فراز دیگری از سخنان 
خود به نقش تأثیرگذار رسانه ملی در تعمیم فرهنگ 
احسان، انفاق، نذر و وقف اشاره و تصریح کرد: صدا و 
سیما با تشریح خدمات، بسترسازي و تمهید مقدمات 
می توانــد نقش تعیین کننده اي بر فرهنگ ســازی 
و ترویــج فرهنگ وقف، نذر و حســنات در جامعه 
ایفا کند. وی با اشــاره به کمک های آستان قدس 
رضوی به محرومان سراســر کشور و ورود به عرصه 
یاری رسانی به هموطنان در حوادث و بالیای طبیعی 
از جمله زلزله کرمانشاه، سیل آق قال و لرستان، ایجاد 
اشتغال در سیستان و بلوچستان و غیره، عنوان کرد: 
آستان قدس در فعالیت های اقتصادی نگاه سوداگری 
ندارد و هرچه موقوفات و نذورات مردم به این آستان 
مقدس بیشتر شــود، خیرات به نام امام رضا)ع( در 

کشور بیشتر خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین مروی در پایان از تالش ها، 
همکاری های مؤثر و تعامل بسیار خوب سازمان صدا 
و سیما با آســتان قدس رضوی در راستای اعتال و 
ترویج فرهنگ رضوی در جامعه به طور ویژه قدردانی 
و تشکر کرد. گفتنی است، در ابتدای این دیدار دکتر 
سیدمرتضی میرباقری؛ معاون سیمای سازمان صدا 
و ســیما و تنی چند از مدیران شبکه های مختلف 
سیمای جمهوری اسالمی ایران به بیان دیدگاه ها و 

نقطه نظرات خود پرداختند.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار مدیران ارشد رسانه ملی تأکید کرد

ضرورت توجه بیشتر به معارف رضوی در آثار سینمایی و تلویزیونی
وی
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      صفحه 3

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کالت )990789(

 آگهی تغییرات شرکت شار آفرینان توسعه کالت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 189 و شناسه ملی 14005954306

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,04,13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -خانم آسیه اسفندیاری 
ملی  بشماره  شیرزاد  ابراهیمی  لیال  -خانم   0946088918 ملی  بشماره  پور  فرزین  جواد  اقای   -  5530015107 ملی  بشماره  زو  قله 
به  انتخاب گردیدند . -2 حسن عابدی بشماره ملی 5539483030  برای مدت دو سال  به سمت اعضا هیئت مدیره   4322929583
سمت بازرس اصلی و خانم نیره بختیار پور فرزند منصور بشماره ملی 5539643291 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت 

یکسال مالی تعیین گردیند. -2 روزنامه کثیر االنتشار سایه جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد 
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5

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )990811(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی اطلس پی خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15861 و شناسه ملی 10380314776

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,05,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی ابریشمی 
کد ملی 0702438091 و آقای علیرضا بخارائی کد ملی 0940263416 و آقای مهرداد اشکانی کد ملی 0942506413 به سمت اعضا 
هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند . بازرس اصلی محمود نوشاد با کد ملی 0938703374 و بازرس علی البدل آقای سمیرا 

تیموری با کد ملی 0941381341 برای مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )990812(

 آگهی تغییرات شرکت ساختمانی اطلس پی خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15861 و شناسه ملی 10380314776

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,05,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا بخارائی نجفی با کدملی 
0940263416به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد اشکانی با کدملی 0942506413 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و آقای مهدی ابریشمی با کد ملی 0702438091 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء مهدی ابریشمی با کد ملی 0702438091 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان ایالم
موض��وع مناقصه: پ��روژه گاز رس��انی ب��ه حفرات 
خالي )ش��بکه و علمک( در شهرس��تان دره ش��هر و 

روستاهای تابعه
مبلغ کل برآورد ) اجرا + کاالی عهده پیمانکار(5،662،439،583 ریال

مبلغ تضمین: 283،200،000ریال
نوع تضمین: ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه یا فیش واریزی 
به حس��اب ش��ماره 0112766916004- بانک ملی شعبه میدان امام 
حسن )ع( ایالم و سایر ضمانت نامه های معتبر و یا ترکیبی از آنها 
که در جدول ش��ماره 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی ش��ماره 

123402/ت 50659 ه مورخه 94/9/22قید گردیده اند.
مدت زمان اجرای پروژه : 300 روز تقویمی

محل تامین اعتبار: عوارض گازبها
آخرین مهلت فروش اسناد: 1399/07/14 تا پایان وقت اداری

 آخری��ن مهلت ارائه پیش��نهادات 1399/07/29 تا س��اعت 8:45 
دقیقه صبح

زمان گشایش پاکات: 1399/07/29 ساعت 9 صبح
 محل گشایش پاکات : سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم

* از بخش��نامه ش��ماره 94/158764 مورخ 7/13/ 1394س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تعیین برنده مناقصه استفاده 

می گردد. 
شرایط متقاضیان :

 1- داشتن شخصیت حقوقی
 2- کپی برابر با اصل اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات

 3- ارائ��ه گواهینامه صالحیت ایمنی ام��ور پیمانکاران از وزارت 

تع��اون ، کار و رف��اه اجتماعی بر اس��اس م��واد 85 و 91 قانون کار 
جمهوری اسالمی ایران مصوب89/3/5 وزیر کار و امور اجتماعی

4-داشتن امکانات ، ماشین آالت و نیروی متخصص
 5- داش��تن گواه��ی صالحیت پیمان��کاری از س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کش��ور در رشته تاسیس��ات و تجهیزات یا نفت و گاز 

با حداقل رتبه 5. 
6- داشتن تجربه کافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه

7- قیمت ها متناس��ب با کاالی س��اخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه 
گردد.

 8 -فروش اس��ناد به واجدین شرایط ، تکمیل و شرکت در فرایند 
Setadiran. ir مناقصه از طریق سامانه ستاد دولت به آدرس

سامانه ستاد صورت می پذیرد. 
 محل گشایش پاکات : سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم

 محل تحویل ضمانتنامه : دبیرخانه شرکت گاز استان ایالم
 هزینه دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

هزینه چ��اپ و تکثیر کتابچه های پیمان ب��ه مبلغ 2،500،000ریال 
به عهده برنده مناقصه می باش��د و می بایس��ت به حس��اب شماره 

0112766916004- به نام شرکت گاز استان ایالم واریز گردد.
آدرس: ای��الم - چه��ارراه پی��ام نور - بل��وار تعمی��رکاری- نبش 

خیابان استاد شهریار شرکت گاز استان ایالم سایت
WWW . ilam-nigc.ir  و   http : / / iets . III porg . ir   و

   WWW . Shana . ir  شماره تلفن 084-2235824
 - کد فراخوان جهت آگهی مذکور18،100،709 می باشد 
نوبت چاپ اول: 1399/6/23 روزنامه مواجهه اقتصادی

نوبت چاپ دوم: 1399/6/29 روزنامه قدس 
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آگهی تجدید دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای-نوبت دوم
 شماره گ 99/11/35- شماره مجوز: 1399/3052

روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم

»آگهی تجدید مزایده« نوبت اول
  سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار در نظر دارد نسبت به واگذاری به اجاره باغ انار،باغ پسته و20/000مترزمین کشاورزی 
واقع در اراضی بوستان بهمن)جنوب کمربندی(از طریق مزایده کتبی به افراد واجد شرایط اقدام نماید.لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت 

اسناد مربوطه به امور قراردادهای سازمان مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن05144641000تماس حاصل فرمایند.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی می باشد.ضمنا سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.آخرین 
مهلت ش��رکت در مزایده و تحویل پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه سازمان،پایان وقت اداری )ساعت14:10( روز چهار شنبه1399/07/16 می باشد.مزایده 

رأس ساعت 10صبح روز شنبه 99/07/19 در محل سازمان برگزار می گردد.
         کاظم خلیلی دارینی- رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار
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قیمت اجاره سالیانه تعداددرختمساحت)مترمربع(مکانردیف
)ریال(

مبلغ شرکت در مزایده 
)ریال(

23/699510300.000.000انار1
ریال

125.000.000
ریال 43/764918پسته2

-20/000زمین های فاقدکشت3

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت در ساعت 10 روز چهارشنبه 
ته��ران  نش��انی:  در   1399/07/09
خیابان دکتر علی شریعتی – پایین تر 
از خیاب��ان بهار ش��یراز پ��الک 371 

برگزار می شود. 
از همه س��هامداران و یا نمایندگان 
قانونی آنان، برای حضور در جلسه 

مجمع دعوت می گردد.
دستورات جلسه: 

 1- انتخاب )تغیی��ر( اعضای هیئت 
مدیره شرکت.

2- س��ایر موارد در صالحیت مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده.

هیئت مدیره 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت صنعتی الکتریک 

خراسان )سهامی خاص( شماره ثبت 
11275  شناسه ملی 10860259656 
سرمایه ثبت شده 24.600 میلیون ریال
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظردارد امور تهیه و طبخ و توزیع غذای 

بیمارستان دکتر ش��ریعتی  را از طریق مناقصه عمومی 
به بخش غیر دولتی واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000069، 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 2.390.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نشانی : مشهد - 

ابتدای جاده طرقبه تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/06/29

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/07/3

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/07/13
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/07/14

* 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

با حضور تولیت آستان قدس رضوی 

پوستر نخستین جشنواره رسانه ای امام رضاj رونمایی شد
آستان: در حاشیه دیدار مدیران ارشد رسانه ملی با تولیت آستان قدس رضوی 
از پوستر نخستین جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( رونمایی شد. در حاشیه دیدار 
مدیران ارشد شبکه های مختلف رسانه ملی با حجت االسالم والمسلمین مروی، 
تولیت آستان قدس رضوی که پنجشنبه 27 شهریورماه در تاالر والیت حرم مطهر 
رضوی انجام شد، از پوستر نخستین جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( رونمایی شد.

مهدی خیرجو، رئیس مرکز ارتباطات و رســانه آســتان قدس رضوی در این 
دیدار ضمن عرض تســلیت ایام سوگواری ماه محرم گفت: امیدواریم برگزاری 
این دست گردهمایی های رســانه ای در آینده نیز تداوم داشته باشد و موجب 
تقویت همکاری های دوجانبه میان آستان قدس رضوی و رسانه ملی در راستای 
ترویج معارف رضوی شــود. وی با قدردانی از خدمات و ارتباطات متقابل مدیر 
شــبکه قرآن و معارف سیما با مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی در 
دهه اول محرم، بیان کرد: با همکاری های صورت گرفته در روزهای شیوع کرونا 
و محدودیــت زیارت، بیش از 100 هزار دقیقه برنامه از حرم مطهر رضوی در 

شبکه های مختلف صداوسیما پخش شد.
خیرجو با اعالم اینکه در روزهای شیوع کرونا و ایجاد محدودیت در زیارت، روزانه 

13 ساعت آنتن صداوسیما از حرم مطهر امام رضا)ع( پخش برنامه داشته است، 
اظهار کرد: در دهه اول محرم نیز با افزایش 30 درصدی ظرفیت تولید و پخش، 
حدود 195 ساعت برنامه تلویزیونی از حرم مطهر حضرت ثامن الحجج)ع( پخش 
شده که روزانه حدود 20 ساعت آنتن در اختیار برنامه های متنوع حرم مطهر و 
تولیدات آستان قدس بوده است. وی همچنین اضافه کرد: در بخش های مختلف 
خبری نیز 382 دقیقه برنامه های آستان قدس رضوی پوشش داده شد که رقم 
قابل مالحظه ای است. از طرفی، 660 دقیقه برنامه تولیدی از شبکه جهانی امام 
رضا)ع( نیز در شبکه های سراسری سیما و بستر فضای مجازی پخش و منتشر 
شده است. رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی ادامه داد: امسال با 
وجود محدودیت های ناشی از شیوع بیماری کرونا و محرومیت مردم از تشرف به 
شهر مشهد و زیارت حرم مطهر حضرت رضا)ع(، با برنامه ریزی و هماهنگی های 
صورت گرفته، تکیه مجازی امام رضا)ع( با مشارکت نرم افزارهای فعال بر بستر 
فضای مجازی از جمله روبیکا، آپارات و گپ و تبلیغات در برنامه های تلویزیونی، 
در دهــه اول محرم روزانه یک میلیــون و 100 هزار و در مجموع 14 میلیون 

مخاطب را جذب کرده است.
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 افالطون فلسفه هایی را از ایران گرفته است ایبنا: غالمحسین ابراهیمی دینانی، استاد فلسفه دانشگاه تهران در پیامی به همایش »سهروردی و احیای حکمت فهلوی« گفت: فلسفه، تحت تأثیر ایران باستان است 
و ایران باستان دارای فلسفه بوده و فلسفه خود را حکمت خسروانی نامیده است. یونان باستان و ایران باستان با هم در تضاد بودند و گاهی هم حکومت هایشان در جنگ به سر می بردند. باید به این نکته اشاره کنم که 
فالسفه با هم نزاع دارند اما جنگ ندارند. افالطون فلسفه هایی را از ایران گرفته و به یونان برده است. همچنین آگوستین که بزرگ ترین قدیس مسیحیت است مذهبی ایرانی داشته، زرتشتی نبوده اما ایرانی بوده است.

از »کشف حجاب« تا »بی حجابی اجباری«©
من هم کمابیش با محسن حســام مظاهری موافقم که حجاب در ایران امروز، 
بیش از آنکه فقهی باشــد، اجتماعی - فرهنگی اســت، اما همان طور که تفاوت 
عبارتم نشان می دهد هم در تفسیر جامعه و علم اجتماعی و هم در اجباری بودن 

با او اختالف نظر دارم.
من در امتداد نگاه سنت خودمان، فقه را بخش تجویزی علم اجتماعی و کالم و 
اخالق را وجه اقناعی اش می دانم و بنابراین جامعه را قلمرویی خنثی و بی طرف 
نسبت به ارزش های دینی نمی پندارم؛ اما آقای مظاهری با طرح »خودتنظیم گری 
جامعه« یا حتی ایده »تعایش«ش جامعه را قلمرویی معرفی می کند که فارغ از 
این مذهب و آن مذهب و در اینجا فارغ از فقه و دین، می تواند مسئله حجاب را 

حل و فصل کند.
این تلقــی از جامعه و به تبــع، علم اجتماعی به مثابــه قلمرویی خنثی و 
بی طرف، هرچند با وبر متزلزل شد اما در نیمه دوم قرن بیستم به طور کلی 
از هم فرو پاشید. حتی الزمه قبول تکثر فرهنگی که مطلوب آقای مظاهری 
اســت هم عبور از انگاره بی طرفی جامعــه و حضور ارزش های متکثر در آن 
بــود. بنابراین قلمرو جامعه و فرهنگ، همان طور که طرح مســئله نیچه یا 
فوکو درباره قدرت نشــان می دهد نمی تواند قلمرو مستقل و خنثایی باشد 
که منازعاتی مانند حجاب - بی حجابی را حل کند، بلکه تنها میدان منازعه 
از جایی به جای دیگر منتقل می شــود. از قلمرو اعتقاد و ســخن به قلمرو 
معیشــت و از قلمرو فقه و کالم به قلمرو پــر تنش جامعه. خودتنظیم گری 
بازار یا جامعه، متضمن تمامیت خواهی آن هاست و تمامیت خواهی، متضمن 

قدرت است. 
با این مالحظه مســئله حجاب در ایران، مســئله بی حجابی اجباری است نه 
حجاب اجباری. این مســئله را در مقاله و همایشــی قباًل ارائه داده ام. موضع 
مردم ایران در قبال بی حجابی اجباری، همان موضع مقابله با کشــف حجاب 
رضاخانی است با این تفاوت بسیار مهم که موقعیت اجبار بی حجابی از واقعیت 
فیزیکــی کف خیابان بــه قلمرو ذهنیت و واقعیت مجازی تصویری کشــیده 
شــده اســت. در اینجا با تغییر واقعیت بی حجابی از قلمرو محدود فیزیکی، 
بــه قلمرو نامحدود مجازی مواجهیم. ما به جــای مواجهه با »یک« قره العین 
کشــف حجاب کرده، با »هزاران« قره العین مواجهیــم. چنان که رخدادهایی 
نظیر جراحی پالســتیک یا انواع مدهای حیرت انگیز نشان می دهد، واقعیت 
تصویر)image( مجازی خودش را بر بدن واقعی ما تحمیل می کند و پرنده بی 
پروای تخیل)imagination( بر واقعیت فیزیکی غلبه می یابد. در همینجاست 
که برون افکنی و سلطه تصویر رسانه ای بر واقعیت اجتماعی فیزیکی حاضر در 
خیابان و خانه و دانشگاه و اداره رخ می نماید و الگوهای بی حجابی، در تصاویر 

خیالی رسانه ای، ساخته می شوند.
این اتفاق مهم ترین تمایز سیاست کشف حجاب رضاخان و محمدرضا شاه است. 
اولی، بی حجابی را با واقعیت فیزیکی تحمیل کرد و دومی، با بهره گیری از سیل 
خواننده ها و »آرتیســت های زمان شاهی« که مجموعه ای حدوداً با 100 عضو و 
همگی با اسم مستعار، »خاطره« بی حجابی را بر جامعه ایرانی مستولی کرده و 
محجبه و متدین را به انقیاد فرهنگی و اجتماعی در خیابان و دانشگاه و اداره و 

خانه و.... می کشاندند.
پــس از انقالب هم چنان که منابع انگلیســی مقاله مذکورنشــان می دهد، این 
سلطه تصویر بی حجابی، از خارج از مرزهای ایران، حضور پیوسته تحمیل کننده 
دارد و مکــرر خودش را بر امور »فطری« ما همچون حجاب و پوشــش و حتی 
عفاف تحمیل می کند. این تصاویر عریان، پیوســته و در هر لحظه، بر فطرت ما 

حجاب های بی حجابی می افکنند.
اما آنچه مایه تأســف است آنکه اوالً پژوهش ما درباره تاریخ بی حجابی و کشف 
حجاب، محدود به دوره رضاخانی است و ۳۷ سال دوره پهلوی دوم را نمی بینیم 
و دوم در مقام عمل، مسئله بی حجابی اجباری را همچنان در مواجهه با واقعیت 
فیزیکی کف خیابان دنبال می کنیم حال آنکه محل نزاع، جای دیگری است. این 
موضوع شناسی متفاوت، ماجرای فقهی - اخالقی حجاب را هم تحت تأثیر قرار 

خواهد داد.

 اندیشه/ محسن فاطمی نژاد  فصل جدید 
برنامه »زاویه« با عنوان »مناســبات حجاب و 
سیاســت در ایران« در حالی روی آنتن زنده 
شبکه چهار رفت که پس از پخش، با حواشی و 
بازخوردهای فراوانی در فضای رسانه ای کشور 
روبه رو شد. این برنامه که در نخستین قسمت 
میزبان حجت االســالم  پانزدهمین فصلش  از 
دکتر حســین سوزنچی، دانشــیار گروه علوم 
اجتماعی دانشــگاه باقرالعلوم)ع( و نویســنده 
کتــاب »حجاب در آیــات و روایات؛ نقدی بر 
کتاب حجاب شــرعی در عصر پیامبر )ص(« و 
همچنین مهدی نصیری، پژوهشگر حوزه دین 
و سیاست و نویسنده کتاب »جایگاه اجتماعی 
زن از منظر اســالم« بود به بحث الزام حجاب 

در ایران و مناقشات پیرامون آن پرداخت. 
انتشــار برش هایــی از این برنامــه در فضای 
مجــازی دربــاره آمارهایــی کــه باورهــا و 
نظــرات مردم در مورد الزام بــه حجاب را در 
پیمایش های رسمی نشان می داد، از مهم ترین 
بخش هایــی بود که بازخوردهــای فراوانی در 
فضــای حقیقــی و مجازی داشــت. اظهارات 
پیرامون این نظرســنجی ها به ویژه از ســوی 
مهدی نصیری و آماری که در این برنامه ارائه 
داد منجر به واکنش پژوهشــگاه فرهنگ، هنر 
و ارتباطات وزارت ارشــاد و صدور بیانیه ای در 

زمینه این آمار شد. 

توجه به نتیجه در حکمرانی اسالمی »
مهدی نصیری کــه در این برنامه و در دوگانه 
الــزام و التــزام درباره حجاب، ایــده التزام را 
نمایندگــی می کرد با بیان اینکــه در دوگانه 
تکلیف و نتیجه باید به نتیجه  کار نیز در مقام 
حکمرانی توجه داشــت، به آمار اشاره کرده و 
اظهــار کرد: این نحوه  مواجهه ای که با حجاب 
از پــس از انقالب تا به امروز در پیش گرفتیم 
مبنــی بر اینکه این فریضه الهی اســت و باید 
تثبیت و گسترش دهیم، تأثیر مثبتی نداشته 
و بعضاً تأثیر معکوســی داشــته است. از سال 
۷۳ به این طرف نظرسنجی های بسیاری نشان 
می دهد سالی بین یک تا 2 درصد افت حجاب 
داریــم و این محســوس هم اســت. میانگین 

عدم رعایت حجاب شــرعی در کشــور ما ۷0 
درصد است و سیر نزولی رعایت حجاب را هم 

شاهدیم.
نصیری اما در بیان ادله خود به این آمار بسنده 
نکــرده و در ادامه به آمار دیگری هم اســتناد 
کرد: بر اساس پیمایشــی که وزارت ارشاد در 
سال 1۳۹۴ داشته، بیشتر از ۷0 درصد جامعه 

ایرانی با الزام حجاب موافق نیست.
وی در ادامه و در واکنش به اظهارات سوزنچی 
که آمار ارائه شده توسط او را صحیح نمی داند 
و نســبت به صحت آن ها خدشه وارد می کند، 
عنوان کرد: من درباره آمارها این را بگویم که 
تقریباً 1۵ سالی است در جریان آمارهایی که 
شــورای فرهنگ عمومی کشور و وزارت ارشاد 
درباره  این موضوع ارائه می دهد هســتم. این 
آماری هم که گفتــم باالی ۷0 درصد مخالف 
حجاب الزامی هستند برمی گردد به آماری که 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی تهیه کرده و 
نکته  جالب آن هم این بود که در شهر قم هم 
درصد مخالفان الزام بیشــتر از موافقان بود و 
در استانی مثل خراسان جنوبی نیز این درصد 
با هم مســاوی بود. البته آمارهای دیگری هم 

هســت که کمی متفاوت اســت، اما از نکات 
جالب این اســت که ما به دلیــل اینکه نتایج 
آمارها در این موضــوع خیلی مطلوب ما نبود 
نتایج را منتشــر نکرده ایم. حتی کمتر به این 
موضوع تــن دادیم که یک مرکز آماری معتبر 
بی طرف انتخاب کنیم و بخواهیم آمارهای این 

مسئله را با دقت باالیی در جامعه دربیاورد.

85 درصد حرف اسالم را می دانستند»
اما در خــالل مصاحبه و بحث هــا درباره این 
موضوع، حســین ســوزنچی که ایده الزام در 
حجــاب را نمایندگی می کــرد نیز برای تأیید 
حرف های خود به آمار اســتناد کرده و اشاره 
کرد: باید برویم در بطن جامعه و یک بررســی 
آماری و پژوهشــی انجام شــود تا ببینیم نظر 
مردم چیســت؟ در آخرین پژوهشــی که من 
پیدا کردم ســال 1۳۹۶ یک پژوهش میدانی 
گسترده در کل کشــور انجام شده است و بر 
اســاس آن از افراد می پرسند حداقل پوشش 
مقبول اسالم چیست؟ 8۵ درصد حرف اسالم 
را می دانستند چیست. می پرسند دستور اسالم 
باید رعایت شود یا خیر؟ ۶8 درصد می گویند 

باید الزام شود. جامعه مخاطب این نظرسنجی 
هم خانم ها هستند. پس آن هایی که می گویند 
الزام نشــود، اکثریــت نیســتند. 21 درصد 
می گویند ســودمند اســت اما الزامش نکنید 
مانند فرمایشی که آقای نصیری هم فرمودند. 
ســپس از آن ها می پرســند فارغ از اینکه نظر 
اســالم چیست، به نظر خوِد شما زن ها چگونه 

در جامعه حضور داشته باشند؟ 
پوشــش  می گویند  درصد   ۶۶
یعنی  باشــند.  داشــته  کامل 
می خواهــم بگویــم این حرف 
مخالف  اکثریت،  می گویند  که 
الزام حجاب هســتند، پژوهش 
میدانــی می گویــد این طــور 

نیست.

تمام کشور تهران نیست»
بحث هایش  ادامه  در  سوزنچی 
به منبع آمار نصیری خدشــه 
وارد کــرده و گفــت: درزمینه 
آمــاری که ایشــان دادند، من 

خیلــی تعجب می کنــم و نمی دانــم از کجا 
آورده اند. آن آمــاری که من در ابتدا دادم کار 
مرکز پژوهش های صداوســیما در سال 1۳۹۶ 
بــود که یک پژوهش بســیار مفصلی هم بود. 
اینکــه فرمودند ۷0 درصد قائــل به عدم الزام 
حجاب هستند چنین چیزی وجود ندارد. بله، 
در قشــری این آمار می تواند باشــد، اما شما 
باید فضای عمومی جامعه را ببینید. کشــوری 
که تهران دارد، شهرســتان هــم دارد. از افراد 
پرسیده اند حجاب زنان باید چگونه باشد؟ ۶۶ 
درصد گفته اند پوشــش کامل به جز کفین و 
صــورت، حاال چه با مانتــو و چه با چادر، 2۵ 

درصد گفته اند پوشش حداقلی.

بیانیه پژوهشگاه فرهنگ، هنر و »
ارتباطات در رد آمار مهدی نصیری

پایان این مناقشه در خصوص آمار اما درنهایت 
منجر به انتشار بیانیه ای از طرف روابط عمومی 
پژوهشــگاه فرهنگ، هنــر و ارتباطات وزارت 

ارشاد شد که در آن عنوان شد: 

به تازگی آقای مهدی نصیری، مدیر مســئول 
ســابق روزنامــه کیهان در برنامــه تلویزیونی 
شبکه ۴ به یافته  ای از نتایج موج سوم پیمایش 
ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان اشاره کرده 
اســت که در تعارض جدی با یافته های واقعی 
این پیمایش اســت. وی گفته است: »براساس 
آمار وزارت ارشاد ۷0 درصد مردم ایران مخالف 

الزام به حجاب هستند«.
و  ارزش هــا  پیمایــش  در   
)پژوهشی  ایرانیان  نگرش های 
که در سال 1۳۹۴ و در سطح 
شهری و روستایی کشور انجام 
شــده است( سؤال شده تا چه 
اندازه بــا این جمله که »همه 
خانم هــا باید حجاب داشــته 
باشــند حتی اگر به آن اعتقاد 
نداشــته باشــند« موافــق یا 

مخالف هستید؟
آمده  بدست  نتایج  براســاس 
از ایــن پیمایش، ۵۳.1 درصد 
موافق ایــن گزینه بوده و تنها 
22.2 درصــد با آن مخالفــت کرده اند. 2۴.8 
درصــد نیــز گزینه نــه موافق نــه مخالف را 
انتخاب کرده اند. بنابراین برداشت و اظهارنظر 
آقای نصیری بــا یافته های این پژوهش کاماًل 

ناهمخوان است.
الزم به یادآوری اســت افــرادی که نظر خود 
را در قالــب »نه موافق و نــه مخالف« اظهار 
کرده انــد را نمی تــوان الزامــاً مخالف حجاب 

اجباری در نظر گرفت.
در دو اســتان نــام برده آقــای نصیری )قم و 
خراسان جنوبی( درصد موافقان با این گویه، از 
مخالفان بیشتر است. بنابراین در هر دو مورد 
اعالمی آقای نصیری، یافته های مســتخرج از 

این طرح، با اظهارات ایشان در تضاد است.
پژوهشــگاه فرهنگ، هنــر و ارتباطات وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی، ضمن استقبال از 
تحلیل علمی داده های برآمده از پیمایش های 
ملی پژوهشــگاه، انتظار دارد تحلیل و استفاده 
از ایــن داده ها همراه با رعایــت اصول علمی 

باشد.

اظهارات کارشناسان در مورد پیمایش ها درزمینه نگرش مردم به حجاب واکنش وزارت ارشاد را برانگیخت

پایان یک مناقشه آماری درباره حجاب

85 درصد حرف 
اسالم را می دانستند 

چیست. می پرسند 
دستور اسالم باید 

رعایت شود یا 
خیر؟ ۶8 درصد 

می گویند باید الزام 
شود. جامعه مخاطب 

این نظرسنجی هم 
خانم ها هستند
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5روزنامـه صبـح ایـران

عبودیت و عمل خالصانه، راه رسیدن به کمال مطلق  ایکنا: آیت اهلل سیدمحمد حسینی  زنجانی گفت: خداوند تبارک و تعالی حقیقت مطلق است و اگر کسی بخواهد به کمال مطلق برسد باید راه عبودیت 
در پیش بگیرد و در این مسیر نیت است که به اعمال انسان شکل می دهد. کسی که باور مذهبی داشته باشد، کارهای خود را با انگیزه الهی انجام می دهد. انسان باید در مسیر عبودیت شاکله های درونی را اصالح 

کند و عمل او انگیزه الهی داشته باشد. انسان باید سعی کند عمل خود را خالص انجام دهد؛ نیت خالص یعنی انتظاری جز از خدا نداشته باشد.

ایمان و معنویت، ایثار و گذشت را در پی دارد©
رهبر انقالب اسالمی در بیانیه گام دوم انقالب، هفت اصل اساسی را توصیه فرمودند. 
در میان اصول ذکر شده، »معنویت و اخالق« به  عنوان اصل اصول دیگر شناخته شده 
و به منزله جان و روحی است که در کالبد تمامی کارها و فعالیت ها وجود دارد؛ اگر 
معنویت در اقتصاد به وجود آید، آن اقتصاد سالم خواهد بود و اگر در علم و پژوهش 

وجود داشته باشد، از آن علم بهره برداری صحیحی خواهد شد.
امروزه آفت های سیاسی که تمام دنیا را فرا گرفته، آفت انسان های بی سواد و جاهل 
نیســت، بلکه پدیده افراد پخته و علمی سیاست است که جهان را به آتش و خون 
کشیده اند؛ بنابراین همان طور که جان باید در همه اعضا وجود داشته باشد، معنویت 
نیز باید در تمامی حوزه ها وجود داشته باشد. اگر در بدن انسان تنها بخشی از بدن 
جان نداشته باشد و به  طور مثال یک دست قادر به حرکت نباشد، پاها و دیگر اعضا 
به حرکت و زندگی ادامه می دهند، اما اگر در بخشی از جامعه معنویت وجود نداشته 

باشد، همه چیز برهم می ریزد و بدبختی سراسر آن جامعه را فرا می گیرد.
عده ای به چشم حسرت به جوامع غربی می نگرند، اما باید بدانند در چنین جوامعی 
معنویت جایگاهی نداشته، با گرفتاری های شدیدی رو به رو هستند و خانواده ها از هم 
گسسته اند؛ بنابراین ظواهر فریبنده تمدن صحیحی ایجاد نمی کنند؛ چرا که تمدن 
صحیح در پرتو دین و معنویت پدید می آید. پشتوانه اخالق، ایمان به خداست؛ چرا 
که باید گفت خداوند، من و این جهان را آفریده، من بنده او هستم و او دستور عمل 
به این مکارم اخالقی را داده اســت. نوع دیگر ایمان، ایمان به قیامت و رستاخیز و 
سومین نوع آن، اعتقاد به مختار بودن انسان است؛ بنابراین ایمان به خدا اصل اساسی 

در تمدن اسالمی است.
َِّذیَن آَمُنوا َل تَأُْکُلوا أَْمَوالَُکْم بَْیَنُکْم  َُّها ال خداوند در آیه ۲۹ سوره نساء می فرماید: »یَا أَی
بِالَْباِطِل« و معامالت را به نحو صحیحی ارشــاد می کند؛ متأســفانه امروزه مفاسد 
اقتصادی کشور به مقدار زیادی معلول عدم رعایت همین قوانین معامالت و مبادلت 
مالی هستند. خداوند درباره روابط اجتماعی نیز دستورات، حاکمیت و اشراف خود را 
در آیه ۸۰ سوره اسراء به این شکل بیان می فرماید: »َوُقْل َرِبّ أَْدِخلِْني ُمْدَخَل ِصْدٍق 
َوأَْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعْل لِي ِمْن لَُدنَْک ُسلَْطانًا نَِصیًرا«؛ برای وارد شدن به هر 
کاری باید صادقانه عمل کنید؛ چرا که صداقت باید همچون روح و جان در تمامی 

کار های او وجود داشته باشد«.
خداوند در آیه هشــتم ســوره مائده نیز ضرورت رعایت عدالت، حتی در صحبت با 
دشــمنش را این  گونه بیان می کند: »َوَل یَْجِرَمنَُّکْم َشَنآُن َقْوٍم َعلَی أَلَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا 
ُهَو أَْقَرُب لِلتَّْقَویٰ َواتَُّقوا اهلل«؛ اگر این مسئله در سراسر جهان رعایت می شد، دیگر 
این جنگ ها، خون ریزی ها و نزاع ها وجود نداشت. بنابراین این گمان برخی افراد که 
خداوند تنها در کلیسا وجود دارد، غلط است، خداوند در روابط اجتماعی، در معامالت 
کالن مالی، در فوران شــهوت و... وجود دارد، طبق جمله »ِذکُر اهلل فی ُکِل الحال« 
منظور از یاد خداوند هر لحظه تسبیح به دست گرفتن و ذکر گفتن نیست، بلکه به 
یاد آوردن خداوند در نزد هر حالل و حرامی اســت. اگر معنویت حاکم باشد، ایثار، 
گذشت و تقدم غیر بر خود حاکم خواهد بود، در جبهه کربال گفته شده یاران امام 
حسین)ع( برای شهادت پیشدستی می کردند و این ایثار تنها ناشی از ایمان است، 

تنها ایمان است که در پشت صحنه انسان را از گناه بازمی دارد.
نیچه یکی از فالسفه فردگرای آلمانی بوده است؛ این فرد معتقد است تمامی افراد 
ضعیف باید از بین بروند و تنها افراد قدرتمند در دنیا بمانند و حکومت کنند. نیچه، 
ارسطو و سقراط را ذلیل پرور می خواند و تمام اعتقادش حول همین بیت شعر از مولنا 
خالصه می شود: »برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی/ که در نظام طبیعت ضعیف 
پامال اســت«. لزمه تفکر مادی نیز این گونه است؛ چرا که اگر ایمان وجود نداشته 
باشد، مهم ترین مســئله برای انسان تنها خود و منافعش است اما اگر ایمان وجود 

داشته باشد همه چیز از زاویه دین و ایثار دیده می شود.
در مقابل نیچه، امام علی)ع( می فرمایند: »و لعل بالحجاز أو الیمامه من ل طمع له في 
القرص ول عهد له بالشبع«؛ شاید در دورترین نقطه کشورم کسی باشد که حسرت 
همین قرص نان بر دلش اســت. حال اگر جامعه ای با دیدگاه علی)ع( رشد کند به 
ســعادت خواهد رســید یا با دیدگاه نیچه؟ افراد دیگری نیز که دم از مردم و حق و 
حقوقشان می زنند اگر ایمان نداشته باشند، قطعاً فریبکارند؛ بنابراین اگر واقعاً معنویت 
وجود داشته باشد، با وجود کمبود ها نیز می توان از جامعه بهشت ساخت اما بدون 

وجود آن با هزاران غرامت نیز نمی توان جامعه را به خوبی اداره کرد.

 معــارف/ مریــم احمــدی شــیروان  
نخستین روزهای ماه صفر مصادف است با سالروز 
ورود کاروان اسیران کربال به شام؛ روزهایی که به 
تعبیر امام سجاد)ع( از سخت ترین مقاطع سفر 
کربالیی اهل بیت سیدالشــهدا)ع( بود. گذشته 
از تمــام ســختی هایی که در کوفه و شــام بر 
بازماندگان نهضت حسینی رفت، مجاهدت های 
امام ســجاد)ع( و زینب کبری)س( در حقیقت 
ادامه همان سلحشــوری های اباعبــداهلل)ع( و 
اصحاب بی نظیرش در روز عاشــورا بود و مکمل 
حرکت ایشــان. اینکه »اهداف و انگیزه های امام 
حســین)ع( از قیام چه بود؟« پرسشی است که 
در گفت وگو با حجت السالم دکتر رضا برنجکار، 
رئیس انجمن کالم اسالمی حوزه و عضو هیئت 

علمی دانشگاه تهران، آن را مطرح کرده ایم.

انگیزه های امام حسین)ع( از قیام عاشورا»
حجت الســالم برنجــکار بــا بیان اینکــه امام 
حسین)ع( با قیام خود اهداف متعددی را پیگیری 
می کرد، می گوید: طبق آنچه در زیارت نامه های 
امام)ع( می خوانیم که »شهادت می دهم نماز را 
به پا داشتی و زکات را پرداختی و امر به معروف 
و نهی از منکر کردی و تا هنگام شهادت از خدا 
و رســولش اطاعت کردی« درمی یابیم یکی از 
اهــداف این قیام امر به معــروف و نهی از منکر 
یا طبق آنچه در وصیت نامه حضرت آمده، اصالح 

امت پیامبر است. 
او اضافه می کند: از ســوی دیگر امام حسین)ع( 
تعابیر دیگری مبنی بر جایز نبودن بیعت با یزید 
دارد و فرموده  است که مثل من با یزید نمی تواند 
بیعت کند و امــکان بیعت وجود ندارد؛ بعد هم 
فرمود که بیعت با یزید به معنای نابودی اسالم 
است. احیای سنت پیامبر اکرم)ص(، حمایت از 
حق و مبارزه با باطل، تشکیل حکومت اسالمی 
و مبــارزه با جهل و اجــرای عدالت از دیگر این 

اهداف است.
استاد دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که 
»به نظر می رسد برخی از این اهداف با هم تضاد 
دارند؛ هدف واقعی قیام حضرت کدام یک از این 
موارد است؟« نیز تشریح می کند: می توان انگیزه 
امام حســین)ع( از قیام عاشورا را به دو قسمت 

دینی و اجتماعی تقســیم کــرد؛ انگیزه دینی، 
یعنی اقامه  و حفظ دیــن، مهم و در رأس تمام 

امور است.
قائم مقام پژوهشگاه قرآن و حدیث در مورد انگیزه 
اجتماعــی نیز توضیح می دهــد: اگر جامعه دچار 
انحراف شــد، امام باید این انحراف را ریشه کن و 
جامعه را به راه راســت هدایت کند. انگیزه دیگر 
حضرت طبق نقل مشــهوری که در نامه ایشان به 
محمد حنفیه آمده، اصالح جامعه اســت. امام)ع( 
بیان کرده اســت که قیام کردم تا اصالحات ایجاد 
کنم؛ انگیزه سیاســی نیز در ایــن راه دخیل بود. 
امام)ع( قیــام کرد تا مردم بداننــد حاکم جامعه 

اسالمی باید چه خصوصیاتی داشته باشد.

باید بین مقصد، مقصود و اثر تفکیک قائل شد»
حجت الســالم برنجکار یادآور می شــود: امام 
حسین)ع( در مواردی قیام خود را مستند به نص 
و تکلیف الهی و گاهی آن را مســتند به دعوت 
مردم کوفه دانســته اند؛ زیــرا مبنای مقبولیت 
حکومت عالوه بر مشروعیت، بیعت مردم است. 
بــرای بنیان کردن حکومت الهی باید شــخص 
صالح باشــد و مردم نیز بــا او بیعت کنند. امام 
حســین)ع( اصلح و امام معصوم بود و مردم نیز 

با او بیعت کرده بودند؛ بنابراین باید برای تشکیل 
حکومت اقدام می کرد. این در حالی بود که کوفه 
بخــش مهمی از جهان به شــمار می رفت؛ زیرا 
نیروهای نظامی و قدرت جهان اسالم در سه شهر 
بصره، کوفه و شام متمرکز بود؛ بنابراین فردی که 
در کوفه حکومت می کرد همانند این بود که بر 

نصف جهان اسالم حکومت می کرد.
او اظهــار می کند: برای رســیدن به جمع بندی 
دقیق در مــورد اهداف قیام بایــد بین مقصد، 
مقصود و اثر تفکیک داشته باشیم. گاهی هدفی 
داریم و درصدد هستیم آن را انجام دهیم اما به 
آن هدف نرسیده و کاری دیگر تحقق پیدا می کند 
و آثار متعددی هم بر این کار محقق می شود. به 
طــور مثال فردی هدف دارد که به حج برود؛ اما 
به دلیلی نمی  تواند بــه حج رفته و در نیمه راه 
بازگشــته یا فوت می کند؛ آثار آن هم این است 
که فرزندش به جای او به حج رفته یا اتفاق های 
دیگری می افتد. باید ایــن موارد از هم تفکیک 
شــود. برخی گفته اند هدف امام حسین)ع( این 
بوده که مردم گریه کرده و گناهانشان بخشیده 
شــود؛ این ســخن از آثار عمل اســت. هدف 
امام حسین)ع( گریاندن مردم نبود اما از آثار این 
قیام گریه بر مظلومیت او و یارانش اســت. قیام 

امام حســین)ع( به شهادت 
منجر شد که شهادت مقصد 
است. اما آیا امام حسین)ع( 
از شــهادت، شهادت را قصد 
کرده بود یا هــدف دیگری 
داشت؟ باید بدانیم که اهداف 
نیــز می توانند متقدم بر هم 

باشند.
رئیس انجمــن علمی کالم 
اســالمی حــوزه علمیه در 
تشــریح هدف اصلــی امام 
از قیام می گوید:  حسین)ع( 
امــام حســین)ع( از نظــر 
تکلیف ظاهــری موظف بود 
بیعت مردم را پاســخ داده و 
حکومت را تشکیل دهد، اما 
آن هــدف نهایی نبــود زیرا 
امام)ع( می دانست در این راه 

خود، یاران و خاندانش شــهید شده یا به اسارت 
گرفته می  شوند؛ شهادت باید هدف داشته باشد. 
تمام انســان ها آرزوی شهید شدن در راه خدا را 
دارند و می خواهند شهید شوند تا به خدا نزدیک 
شوند، اسالم را قوی تر کرده و جان خود را برای 
ترویج اسالم بدهند؛ پس به نظر می رسد هدف 
اصلی چیز دیگری است که تمام موارد با آن قابل 

جمع است.

 هدف قیام امام حسین)ع( »
زنده نگه داشتن اسالم بود

عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران بــه روایتی از 
پیامبر)ص( اشاره کرده و می گوید: پیامبر)ص( در 
روایتی فرمود: »به زودی روزگاری بر امت من فرا 
می رسد که از قرآن جز نوشته هایش و از اسالم جز 
نامش باقی نمی ماند. خود را مسلمان می نامند در 
حالی که دورترین مردم از اسالم اند. مسجدهایشان 
از بنا آباد است، اما از هدایت خراب است. فقیهان 
و دین شناسان آن روزگار بدترین فقیهاِن زیر این 
آسمان کبودند، فتنه و گمراهی از آن ها برمی خیزد 
و باز به آن ها برمی گردد«. خداوند ائمه)ع( را برای 
حفظ و احیای اسالم و جلوگیری از نابودی اسالم 
قــرار داد اما اگر امام حســین)ع( قیام نمی کرد از 

اسالم چیزی باقی نمی ماند.
او عنوان می کنــد: تمام ائمه)ع( 
شهید شدند اما هیچ امامی مانند 
امام حسین)ع( همراه فرزندان و 
خانواده خود شــهید نشد. هدف 
کلی ائمه)ع( حفظ دین است و 
هر کدام بســته به شرایط زمانه 
خود عمــل کردند. در زمان امام 
گونه ای  به  شــرایط  حسین)ع( 
بود که اگر امام حسین)ع( قیام 
نمی کرد اســالم از بین می رفت. 
در آن دوران یزیــد بــه عنوان 
بود.  پیامبــر)ص( حاکم  خلیفه 
خلفای پیش از او هم اشکال هایی 
داشــتند امــا طبق بیــان امام 
حســین)ع( یزید مردی فاسق، 
شــارب الخمر و آدم کش بود که 
فسق علنی داشت و هرگز فردی 
مانند امام)ع( با او بیعت نمی کرد. معاویه خالفت 
را موروثی کرده بود و ســکوت امام حسین)ع( 
نشانه تأیید حکومت بود و با ادامه حکومت ممکن 
بود اسالم مساوی شراب خواری و ظلم قرار گرفته 

و به تدریج نابود شود.
دکتر برنجکار در پایــان تأکید می کند: برای 
حفظ اســالم شــهادتی مانند امام سجاد)ع(، 
امام محمدباقر)ع( و... کافی نبود؛ باید شهادتی 
رنگین تــر و حماســی گونه تر اتفــاق می افتاد 
همــان طور که در عاشــورا رقم خــورد. باید 
صحنه شــهادت امام)ع( و کاروان اسیران در 
شام آفریده می شــد تا مرزبندی اسالم واقعی 
از اســالم دروغین معلوم می شد. احیای دین، 
اصالح امــت، امر به معروف و نهــی از منکر 
و... همه برای ماندگاری اســالم اســت. امام 
حسین)ع( شهید شــد برای اینکه انسان ها به 
ســعادت و کمال برسند و اســالم زنده بماند. 
ائمه دیگر به این شکل قیام نکردند و هر کدام 
محتوا و معارف اســالم را متناســب با شرایط 
زمانه خود توضیــح دادند. باید یک امام فریاد 
مــی زد و تا ابدیــت تاریخ صــدای او ماندگار 
می شــد و حکمت خداوند در این بود که این 

فریاد به نام امام حسین)ع( ثبت شود.

گفت وگو با حجت االسالم دکتر رضا برنجکار درباره انگیزه ها و اهداف نهضت حسینی 

امام حسینj قیام نمی کرد، از اسالم چیزی نمی ماند

باید صحنه شهادت 
امام حسین)ع( و 

کاروان اسیران در 
شام آفریده می شد 

تا مرزبندی اسالم 
واقعی از اسالم 
دروغین معلوم 

می شد

بــــــرش

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9347 شنبه 29 شهریور 1399  1 صفر 1442 19 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 

گفتار
 آیت اهلل محمدهادی عبدخدایی
 عضو مجلس خبرگان رهبری

      صفحه 5

نظ�ر به اینکه از تاریخ 98/12/26 بیش از 2 ماه متوالی غیبت نموده اید، به اس�تناد ماده 17 
قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 72/9/7 مجلس شورای اسالمی، از خدمت در سازمان 

تأمین اجتماعی اخراج می شوید.
چنانچه عذر موجه داشته اید از تاریخ انتشار این آگهی تا 3ماه فرصت دارید که مراتب را بطور 
کتبی به دفتر هماهنگی هیاتهای رس�یدگی به تخلفات اداری س�ازمان واقع در تهران به نشانی 
خیابان آزادی- بعد از بهبودی- روبروی ایس�تگاه مترو آزادی- کوچه زمانی- بن بست 

حمید- پالک 1 کدپستی 1344653871 اعالم نمایید تا در هیات تجدید نظر بررسی شود.
 شناسه آگهی982282/ م الف1930
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خانم فریبا احمدی
 بهدار بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد تهران

سازمان تأمین اجتماعی

»آگهی تجدید مزایده« نوبت دوم
س��ازمان س��یما،منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار در نظر دارد نس��بت به واگذاری به اجاره اماکن زیر:غرفه پارک  ارمغان-آالچیق  
ش��هربازی-غرفه باغ  ملی-غرفه پارک اس��تقبال-غرفه میدان کارگر-غرفه پارک بانوان-مکان بیلبوردچهارراه دادگس��تری از طریق 
مزایده کتبی به افراد واجد ش��رایط اقدام نماید.لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اس��ناد مربوطه به امور قراردادهای سازمان 

مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن05144641000تماس حاصل فرمایند.

مبلغ شرکت در مزایدهقیمت اجاره پایه )ماهیانه(مکانردیف
33.000.000 ریال15.000.000 ریالغرفه پارک ارمغان1
72.000.000 ریال33.000.000 ریالپارک استقبال2
40.000.000ریال18.000.000ریالآالچیق شهربازی3
16.500.000ریال7.600.000ریالغرفه میدان کارگر4
99.000.000ریال45.000.000 ریالمکان نصب بیلبوردچهارراه دادگستری5
12.500.000 ریال5.500.000 ریالغرفه باغ ملی6
18.500.000ریال8.500.000ریالغرفه پارک بانوان7

مبلغ س��پرده ش��رکت در مزایده به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی می باش��د.ضمنا س��ازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
آخری��ن مهلت ش��رکت در مزای��ده و تحویل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه س��ازمان،پایان وقت اداری )س��اعت13:10( روز پنجش��نبه1399/07/10                       

می باشد.مزایده رأس ساعت 10صبح روز شنبه 99/07/12 در محل سازمان برگزار می گردد.
         کاظم خلیلی دارینی- رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار                                                                                                                                 
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مناقص��ه گزار: ش��رکت مل��ی پخش ف��رآورده های نفت��ی منطقه 
خراسان رضوی

موض��وع مناقص��ه: برگ��زاری تجدی��د مناقصه رنگ آمی��زی داخل و خ��ارج و نصب 
فومینگ کولینگ مخزن40)11 میلیون لیتری بنزین(انبار نفت شماره 2.

تاری��خ، مهل��ت و نش��انی مح��ل دریاف��ت و تحوی��ل اس��تعالم ارزیاب��ی: دارندگان 
گواهینام��ه صالحیت ایمنی معتبر و صالحیت رتب��ه بندی معتبر و مرتبط با موضوع 
مناقصه ب��ا حداقل گرید، صادره از معاونت راهبردی ریاس��ت جمهوری می توانند 
جهت دریافت فرم اس��تعالم ارزیابی و فرم توانمندی بهداش��تی، ایمنی و زیس��ت 
محیط��ی از تاری��خ انتش��ار دومین نوب��ت اگه��ی)1399/06/29( ب��ه آدرس: درگاه 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت س��تاد )www.setadiran.ir ( مراجعه نمایند. 
الزم بذکر اس��ت مناقص��ه گران در صورت عدم عضویت قبلی، می بایس��ت مراحل 
ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت ش��رکت در 
مناقصه محقق سازند. ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر با سامانه ستاد برای انجام 

مراحل عضویت با شماره 41934-021 تماس حاصل فرمایند.
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای فشرده همراه با ارزیابی کیفی

مبلغ برآورد مناقصه: 6/030/585/093  ریال
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 301/529/255 ریال

نوع تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار: شامل ضمانت نامه بانکی و سایر موارد 
مطاب��ق مف��اد ماده 4 آیی��ن نامه تضمی��ن معام��الت دولتی مص��وب 1394/09/22 
ک��ه م��دت اعتبار آن س��ه ماهه و این م��دت حداکثر ب��رای یک نوب��ت برابر مدت                                 

پیش بینی شده قابل تمدید می باشد.
مدت اجرای کار: برابر مدت معین شده در قرارداد

مهلت دریافت اس��تاد مناقصه: مناقصه گران صرفا بایس��تی به س��امانه تدارکات 
الکترونیک��ی دولت مراجعه و نس��بت به دانلود اس��ناد اق��دام نمایند.)درصورت 
دریاف��ت اس��ناد و م��دارک مناقصه از س��ایر منابع، ام��کان ش��رکت در مناقصه و 

بارگذاری پاکتها میسر نمی باشد(.
نوب��ت  دومی��ن  چ��اپ  تاری��خ  از  مناقص��ه  اس��ناد  دریافت)دانل��ود(  ام��کان 
آگه��ی)1399/06/29( لغای��ت پای��ان وقت اداری روز ش��نبه م��ورخ 1399/07/05 

ساعت 16
مهل��ت تحوی��ل پیش��نهادها)اپلود اس��ناد(: پیش��نهادها )اس��ناد مناقص��ه و کلیه 
مدارک ش��امل پاکت الف و ب وج( می بایس��ت از آخرین روز توزیع اسناد مناقصه 
)1399/07/05(، لغایت پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ 1399/07/19 ساعت 16 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط مناقصه گر بارگذاری گردد.

ضمن��ا عالوه ب��ر بارگ��ذاری پاکت ال��ف و ب وج در س��ایت مذکور تا مهل��ت تعیین 
گردیده)ساعت 16 روز شنبه مورخ 1399/07/19( فقط پاکت الف)تضمین( بصورت 

فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه کمیسیون تا مهلت تعیین شده گردد.
جلس��ه توجیهی: ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 1399/07/23 در محل سالن 

جلسات منطقه، طبقه دوم برگزار می گردد.
ضمن��ا ب��ا توج��ه ب��ه اهمی��ت و حساس��یت موض��وع مناقص��ه ارزیابی کیف��ی کلیه                     
مناقصه گران توسط کمیته فنی بازرگانی منطقه خراسان رضوی انجام و در صورت 
احراز حداقل امتیاز کیفی)50 امتیاز کیفی( هر یک از مناقصه گران سپس اقدامات 
بازگش��ایی فایل پاکات )الف/ب/ج( بر اساس سامانه ستاد انجام خواهد پذیرفت.

زمان و مکان بازگشایی پاکات: ساعت 9/30 صبح روز یک شنبه مورخ 1399/08/18، 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراس��ان رضوی طبقه چهارم،)دفتر 

کار مدیر منطقه(
مدت اعتبار پیشنهادها: بمدت 90 روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است.

محل اجرای کار: استان خراسان رضوی- مشهد/انبار نفت شماره 2
آدرس سایت:

www.setadiran.ir      www.iets.mporg.ir      www.monaghese.niopdc.ir 
ش��رایط عموم��ی متقاضی:     1- ارائ��ه تصویر گواهینامه صالحی��ت ایمنی معتبر از 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
2- ارائ��ه تصویر گواهینامه صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه 

با حداقل گرید، صادره از معاونت راهبردی ریاست جمهوری.
3- ارائ��ه تصویر آگهی ثبتی )تاس��یس ش��رکت(.    4- ارائه تصوی��ر آگهی ثبتی 
آخری��ن تغییرات ش��رکت.    5- ارائه تصویر اساس��نامه ش��رکت ممه��ور به مهر و 

امضا مجاز.
6- تمامی مس��تندات اعالم ش��ده در بندهای )1 الی 4( می بایست بصورت برابر با 
اصل )محضری( باش��د.    7- قیمتها متناس��ب با کاالی س��اخت داخل با لحاظ کیفیت 
ارائه گردد.    8- حدنصاب تعداد ش��رکت کنندگان در مناقصه حداقل با حضور هر 

تعداد مناقصه گر می باشد.
دستگاه مناقصه گزار با توجه به معیارهای ذکر شده در فرم های تحویلی و مدارک 
دریافت شده نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام و براساس سامانه ستاد 

اقدامات مقتضی بعمل می آورد.
شماره ثبت در سامانه ستاد 2099091781000015

 روابط عمومی منطقه خراسان رضوی
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آگهی تجدید مناقصه  و ارزیابی کیفی شماره 814/06/3881
 شماره مجوز 1399/2928 )نوبت دوم(

شرکت س�هامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان در نظر دارد مناقصه عمومی >>حفاظت فیزیکی 
از س�اختمان های ش�رکت و ادارات تابعه در شهرس�تان های اس�تان<< را از طریق س�امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.
 کلی�ه مراح�ل برگ�زاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه ت�ا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی                    
www.setadiran.ir پاک�ت ه�ا از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( ب�ه آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 99/06/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 تاریخ 99/07/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 08 روز دوشنبه مورخ 99/07/14

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/07/14
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذارجهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت الف : آدرس زاهدان خیابان دانش�گاه، دانش�گاه 39 کدپس�تی 9816843141 دفتر حراس�ت و            

امور محرمانه شرکت و تلفن 054-33429410-20
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 021-41934

دفتر ثبت نام: 8896737 و 85193768                              م الف:466/شناسه آگهی:987521
روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

ع 9
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وب��ت دومفرآخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
ن
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گرانی و تورمی که تولید و مردم را از جهات مختلف تحت فشار قرار داده تبعات مختلفی 
به اقتصاد و بیش از همه به اعتماد عمومی جامعه وارد کرده است. از این سو آنچه توسط 
آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور که باید پاسخگوی وضعیت موجود و گرانی ها باشد 
بیان شده به هیچ وجه قابل تأیید نیست، چرا که گرانی ها و تورم موجود را نمی توان به 
عدم تشکیل وزارت بازرگانی نسبت داد و نقش دولت را از این مسئله مهم و تأثیرگذار بر 

اقتصاد کمرنگ و در نظر نگرفت. 
به اعتقاد بنده آنچه آقای رئیس جمهور درباره دالیل گرانی های اخیر بیان کردند از روی 
اهمال و بی توجهی به اقتصاد بیان شــد نه از روی وظیفه رئیس جمهور در پیگیری و 

جلوگیری از تحمیل فشار اقتصادی به مردم.
در شرایط کنونی لجبازی بدترین راه اداره کشور است در حالی که دشمنان قسم خورده 
به اعمال فشــار هر چه بیشتر به جمهوری اسالمی و به تبع آن به مردم فکر می کنند، 
مجلس و دولت باید وظایف خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهند؛ چرا که در شرایطی 
به سر می بریم که به لحاظ اقتصادی نیازمند همکاری بیشتر، همدلی و هم افزایی بیشتر 
بین همه نهادها و ارگان ها، قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی هستیم تا عالوه بر کنترل 
وضعیت موجود، به ثبات و در جهت رشد اقتصادی قرار بگیریم؛بنابراین برخورد قهری 
نهادهای موظف و مســئول در خدمت به مردم با یکدیگر موجب از دســت رفتن امور 
می شود و مردم چنین برداشت می کنند که مسئوالن به دنبال حفظ و برتری دادن منافع 

و مصالح خود بر مصالح ملی هستند. 
بی تردید در شــرایط فعلی مهم ترین کار یا جهاد عملی، کنار گذاشتن منافع شخصی، 
گروهی و جناحی است؛بنابراین منافع فردی، جمعی و جناحی باید فدای نظام، انقالب و 
خدمت به مردم شوند تا بتوانیم اقتصاد ایده آلی را رقم بزنیم و اقتصاد را به وضعیت باثبات 
برسانیم. در این صورت اعتماد مردم به مسئوالن  جمع می شود، چرا که با از دست رفتن 
اوضاع اقتصادی و لجبازی های دولت با مجلس بر سر عدم تصویب احیای وزارت بازرگانی 
که گرانی عمده ای به مردم تحمیل کرده که اصالً این توجیه دولت صحیح نیست، هیچ 
حاصلی به غیر از کاهش اعتماد و ســرمایه اجتماعی نداشــته و لجاجت دولت با روند 
درست عدم تصویب تشکیل وزارت بازرگانی از سوی مجلس شورای اسالمی، به شدت به 
اعتماد مردم به مسئوالن ضربه و لطمه وارد کرده است تا جایی که هرگاه رئیس جمهور 
یا رئیس بانک مرکزی سخنی از گشایش و طرح و برنامه اقتصادی می زنند، مردم منتظر 
تحقق عکس آن موضوع هستند! بنابراین سیاست های دولت، کم کاری اقتصادی و ضعف 
مدیریت موجب شده شرایطی در اقتصاد ایجاد شود که اعتماد مردم به عنوان یک سرمایه 
اجتماعی به حداقل خود در 41 ســال گذشته برسد؛ بنابراین بر همه مسئوالن واجب 
است برای ترمیم سرمایه اجتماعی در وهله نخست همدلی و همراهی بیشتری در مسئله 

اقتصادی با یکدیگر داشته باشند.

تورم و احتکار، دو عامل حذف منابع پروتئینی از سفره مردم

دستور ویژه برای کنترل قیمت ها
 اقتصاد/ طوسی  مردم که پیشتر دور بسیاری 
از اقالم پروتئینی و کاالهای اساســی خط قرمز 
کشــیده بودند، حاال با افزایش قیمت تخم مرغ، 
چنان با گرانی در همه ســطوح زندگی دست به 
یقه شده اند که دیگر حساب و کتاب سبد معیشت 
خود را رها کرده و چشم امید به برکتی دارند که با 

قناعت رزق آن ها را وسعت خواهد بخشد. 
تورم سنگین و مسابقه بین قیمت ها که هر روز با 
پیشتازی یکی از کاالهای ضروری مردم بر دیگری 
ادامه پیدا می کند، در حالی پایان ندارد که چهار 
ماه پیش بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را برای 
ســال جاری ۲۲درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ 

واحد درصد تعیین کرده بود.
رئیس کل بانک مرکزی که پیشــتر با مباهات به 
اقداماتش در بازار باز، انتشــار اوراق خزانه توسط 
دولت و امید به بازگشــت ارز ناشــی از صادرات، 
اعالم کرده بود که بــه زودی بازار حالت طبیعی 
پیدا خواهد کرد و روند گرانی سیری نزولی خواهد 
یافت، باید امروز پاســخگوی خانواده 40 میلیون 
نفری کارگران باشد که دیگر اثری از سفره آن ها 
باقی نمانده تا بخواهند آن را برای خوردن تخم مرغ 

پهن کنند.
اگــر کارگران تمــام آیتم های مــزدی خود را به  
صورت کامل دریافت کنند ماهانه درآمدی حدود 
3میلیون تومان خواهند داشت. این در حالی است 
که سبد معیشــت خانوار چیزی حدود 5میلیون 
تومان تخمین زده می شــود که کمتر از نیمی از 
هزینه های زندگی یک خانوار چهار نفره را تأمین 

می کند.
در ســال اول اجرای قانون هدفمنــدی یارانه ها، 
دستمزد کارگران پایین تر از نرخ تورم افزایش یافت 
و امروز فاصله دستمزد و سبد معیشت 55درصد 
شــده اســت. به بیانی بهتر حقوقی که کارگران 
دریافت می کنند پاســخگوی 45 درصد نیازهای 
ســبد معیشت است و با روندی که تورم کاالهای 
اساسی در پیش گرفته درصد تأمین هزینه هر روز 
کمتر شده و به  زودی به زیر 30 درصد نیز خواهد 
رسید.این حساب و کتاب برای برخی از شهروندان 
که مشــاغل غیررسمی داشته و از همین حداقل 
حقوق نیز محروم هستند یا کسانی که حدود 35 
درصد از هزینه سبد معیشت خانوار خود را صرف 

تأمین مسکن می کنند، اسفبار خواهد بود. 

کاهش مصرف پروتئین حیوانی در خانوارها »
نگاهی به یافته های پژوهشی که صنایع غذایی ایران 
انجام داده نشان می دهد در سه ماه نخست سال 99 
بسیاری از خانوارها مصرف پروتئین حیوانی شامل 
گوشــت قرمز ، گوشت سفید ، تخم مرغ و لبنیات 
را به  طور کامل قطع کرده اند. این نظر ســنجی به  
صورت تصادفی از ۲۲ هزار خانوار شهری و روستایی 
انجام شده است. این مرکز تحقیقاتی چندی پیش 
گزارش داده بود مصرف لبنیات از جمله شــیر در 

چیزی  ایرانی  خانواده های 
حــدود 80 درصد کاهش 

یافته است.
نگاهــی بــه تازه ترین آمار 
نشــان می دهــد درصــد 
تغییــرات قیمــت اقــالم 
خوراکــی در مرداد ماه 99 
نسبت به مدت مشابه سال 
قبل به جز گوشــت گاو یا 
گوســاله، رب گوجه فرنگی 
و ســیب زمینی، برای بقیه 
افزایــش قیمت  اقالم بــا 
مواجه بوده که بیشــترین 
افزایش بــه ترتیب مربوط 
به عــدس بــا 136درصد، 
برنــج بــا 108/5درصد و 
پرتقال محصــول داخل با 
68/8درصد در یک ســال 

بوده است.
ارقام نشــان می دهد در یک ســال گذشته برنج، 
حبوبات و لبنیات که بخشی از تأمین غذای سبد 
مصرفی خانوار را عهده دار است با تورم شدید باالی 
300درصد روبه رو بوده است که شامل برنج ایرانی، 
برنج خارجی، شیر پاســتوریزه، ماست پاستوریزه، 
پنیر ایرانی پاســتوریزه، کره پاستوریزه،تخم مرغ، 
لوبیاچیتی، عدس و گوشــت گوسفند است و در 
این یک سال حدود 55هزار تومان برای یک کیلو 

سبدغذایی مورد نظر اضافه شده است.

خطر افزایش قیمت موادغذایی جایگزین»
آن طور که کارشناســان می گویند افزایش قیمت 
شدید کاالهای اساســی، احتمال حذف این اقالم 
خوراکی از ســبد مصرفی خانوار بــه  خصوص در 

دهک هــای پاییــن درآمدی را به دنبــال دارد که 
امنیت غذایی خانوار را تهدید می کند. موضوع دیگر 
دربــاره موادغذایی به آن گروهی مربوط می شــود 
که جانشــین هم بوده و در صورت افزایش قیمت 
یکی، دیگری جایگزین آن می شــود که این درباره 
گوشت قرمز صادق اســت که با سویا ، تخم مرغ و 
حبوبات جایگزین می شود و گرانی این موارد ضربه 
جبران ناپذیری به سفره اقشار آسیب پذیر خواهد زد.

افزایش قیمت 20 قلم کاال در یک ماه»
براساس اطالعات منتشــر شده از ۲4 
اقالم خوراکی که قیمت آن ها منتشــر 
شده، ۲0 قلم در مرداد ماه 99 نسبت به 
تیر ماه افزایش قیمت را تجربه کرده اند 
که شــامل پرتقال محصــول داخل با 
43/7 درصد، موز بــا ۲1 درصد، پنیر 
ایرانی پاســتوریزه با 1۲/6 درصد، شیر 
پاســتوریزه با 10/8درصد، برنج درجه 
یک با 10/5 درصد و ماست پاستوریزه 
با 8/8درصد از جمله این اقالم هستند.

همچنین خیار با 6/8درصد، شــکر با 
5/8درصد، قند با 5/1 درصد، پیاز با 4/۲ 
درصد، مرغ ماشینی با 4 درصد و چای 
خارجی بســته ای با 3/9 درصد هم در 

این فهرست قرار دارند.
براســاس این گزارش، در مــاه مرداد 
روغن مایع هم با 3/8 درصد، گوشــت 
گوســفند با ۲/6درصد، گوشــت گاو 
یا گوســاله با ۲/1درصد، برنج ایرانی درجه یک با 
۲ درصد، عــدس با 1/9 درصد، لوبیا چیتی با 1/5 
درصد، کره پاستوریزه )کره حیوانی( با 1/4 درصد 
و رب گوجه فرنگی با 1/۲ درصد، افزایش قیمت را 

تجربه کرده اند.
در تیرماه ســال 99 نیز نسبت به ماه قبل در گروه 
عمده خوراکی ها بیشترین افزایش قیمت به گروه 
گوشــت قرمز ، گوشــت مرغ و گروه شیر، پنیر و 
تخم مرغ و گروه نان ، غالت ، ماکارونی و انواع برنج 

خارجی ثبت شده بود.

 گرانی تخم مرغ و خطر حذف کامل »
منابع پروتئینی 

در میــان این مــوج گرانی که نشــان از کاهش 

دسترسی مردم به مواد خوراکی ضروری آنان دارد، 
افزایش قیمــت تخم مرغ که همین چند روز اخیر 
صــورت گرفته، خطر حذف کامل منابع پروتئینی 
از ســبدغذایی را یادآور می شــود و تیر خالص بر 
پیکر سبد معیشــت مردم خواهد زد و نمی توان از 
آن گذشــت. کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی 
می گوید: در کشــور به اندازه کافی تولید تخم مرغ 
داریم و ســاالنه یک میلیون و 30هزار تن تخم مرغ 
در کشور تولید می شود که 60هزار تن آن مازاد بر 
مصرف داخلی است، اما این صادرات بی رویه است 
کــه بازار تخم مرغ را به هم ریخته و موجب افزایش 

قیمت شده است.
به گفته وی، در هفته های اخیر، تقاضای صادرات 
زیاد بــوده و صــادرات بی رویه بــازار تخم مرغ را 
به هم ریخته است تا جایی که رئیس جمهوری دست 
به کار شــد و به معاون اولش دستور پیگیری داد. 
نتیجه این پیگیری از سوی جهانگیری به این منجر 
شــد که صدور مجوز صادرات تخم مرغ در اختیار 
وزارت جهاد کشاورزی باشد تا بین تولید و صادرات 

توازن ایجاد کند.
خاوازی گفته است براســاس تصمیم اتخاذ شده، 
قیمت تخم مرغ از در مرغــداری هر کیلو 1۲هزار 
تومــان، قیمــت بــرای مصرف کننده هــر کیلو 
14هزارو500تومان و عوارض صادراتی به ازای هر 
کیلو ۲هزارو500 تومان تعیین شده است؛ بنابراین 
قیمت هر شانه تخم مرغ یک هزارو800 گرمی برای 
مصرف کننده حدود ۲6هزارتومــان خواهد بود و 

بیشتر از این تخلف محسوب می شود. 

واکنش وزارت صمت به گرانی ها»
سرپرســت وزارت صمت نیــز در واکنش به گرانی 

کاالها که با افزایش نرخ تخم مرغ به اوج خود رسیده 
اســت، با صدور دســتور ویژه ای به رئیس سازمان 
حمایت مصر ف کننــدگان و تولیدکنندگان،  از این 
سازمان خواسته تا تشدید بازرسی، نظارت و کنترل 
قیمت ها با اهتمام جدی در اولویت کاری ســازمان 

حمایت قرار گیرد.
در متن دســتور جعفر سرقینی آمده است: از آنجا 
که در شرایط حساس کنونی، با وجود فراوانی کاال 
در بازار و شــرایط مناسب تولید در کشور، مشاهده 
می شود برخی از اشخاص ســودجو با احتکار کاال 
و عدم عرضــه به موقع و عدم رعایت قیمت ها به هر 
طریقی موجب کمبود کاال و افزایش کاذب قیمت ها 
شده اند؛ بنابراین به منظور تأمین آرامش و ثبات بازار 
و ایجاد بستر امن برای عموم مردم و جلوگیری از هر 
گونه سوءاستفاده احتمالی، ضرورت دارد با استفاده 
از تمام توان و ظرفیت بازرســان و تشدید بازرسی، 
نظارت و کنترل قیمت ها با اهتمام جدی در اولویت 

کاری آن سازمان قرار گیرد.
سرقینی تأکید کرده است از این پس گزارش های 
تحلیلــی به صورت روزانــه و هفتگی در خصوص 
میــزان افزایش، کاهش، کمبود و یا هر نوع عوامل 
تأثیرگذار در مواردی که ثبات بازار را تحت تأثیر قرار 

می دهد، سریعاً به وی منعکس شود.
با توجــه به جمعیت بــاالی حداقل بگیــران در 
جامعــه که بخــش قابل توجهــی از آن را جامعه 
کارگری و مســتمری بگیران تشــکیل می دهند، 
بدون شــک وضعیت معاش این قشر باید یکی از 
دغدغه های مهم دولتمردان باشد. جامعه کارگری 
و مستمری بگیران با لحاظ کردن بعد خانوار چیزی 
حدود دو سوم جمعیت کشور را تشکیل می دهند 
که با افزایش تورم زندگی سختی را تجربه می کنند.

با وجود فراوانی 
کاال در بازار و 
شرایط مناسب 
تولید در کشور، 
مشاهده می شود 
برخی از اشخاص 
سودجو با احتکار 
کاال و عدم عرضه به 
موقع و عدم رعایت 
قیمت ها به هر 
طریقی موجب 
کمبود کاال و 
افزایش کاذب 
قیمت ها شده اند

بــــــــرش

هر ماه یک عرضه اولیه خواهیم داشت صدا و سیما: رئیس سازمان خصوصی سازی از آماده سازی ورود ۱۲ بنگاه دیگر از جمله سه هلدینگ نیروگاهی در بورس خبر داد. علیرضا صالح با اشاره به آماده سازی 
شرکت ها برای ورود به بازارسرمایه، اظهار کرد: تا پایان سال هر ماه عرضه اولیه در بورس خواهیم داشت. سازمان خصوصی سازی در یک سال گذشته سیاست واگذاری شرکت ها را از طریق بورس در دستور کار خود قرار 
داده و همه تالش خود را برای واگذاری از طریق بازارسرمایه می کند. وی ادامه داد: سه شرکت مجتمع صنعتی اسفراین، اپال پارسیان بنگان و عمران و مسکن سازان ایران، در مهر ماه پذیرش و کشف قیمت خواهند شد.
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اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
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قس��متی از پالک 1396-اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند محرز گردیده اس��ت . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به 
صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته 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 
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اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی            برابر رای شماره  139960308001001416   مورخ  1399/05/04  هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای س��ید مهدی حس��ینی   فرزند سید حاجی  بشماره شناسنامه 17 
وکدملی 5239897530  در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 182/72  مترمربع قسمتی از پالک 1396-اصلی 
واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمدحس��ین مددی  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.9906664
تاریخ انتشار نوبت اول : 29 /1399/06                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 14 /1399/07                          

علی فضلی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که  خانم زهرا س��ادات حس��ینی دارای  شناسنامه شماره  46 به شرح داد خواست به کالسه  99/131 
ازاین ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان اسمعیل درودی به شناسنامه 
92  درتاریخ  1398/6/4 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  
1- زهرا سادات حسینی ش ش 46 ت ت 1319/2/10 2- احمد درودی ف اسمعیل ش ش 26 ت ت 1353/1/3 
3- غالمحسن درودی ف اسمعیل ش ش 24470 ت ت1357/11/1 4-علی اکبردرودی ف اسمعیل ش ش 6221 
ت 1354/2/9 5-فاطمه درودی ف اس��معیل ش ش 20 ت ت 1343/1/20 6-ش��هربانو درودی ف اس��معیل ش 
ش 132 ت ت 1349/4/10 7-طاهره درودی ف اس��معیل ش ش 115 ت ت 1360/8/2 8-معصومه  درودی ف 
اسمعیل ش ش 114 ت ت 1360/8/2 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه استناد ماده 362ق 
امورحس��بی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.9906661
تاریخ انتشار : 99/06/29

                               قاضی شورا- شعبه 6 درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که آقای محمدمهدی قدمیاری دارای  شناس��نامه ش��ماره  8 به ش��رح داد خواست به کالسه 99/128 
ازاین ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان عباس قدمیاری به شناسنامه 
526  درتاریخ  1397/1/30 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1-محمدعل��ی قدمی��اری ف عباس ش ش 400 ت ت 1360/5/2 2-محمد ص��ادق قدمیاری ف عباس ش ش 
1528 ت ت 1366/12/10 3-محمد مهدی قدمیاری ف عباس ش ش 8 ت ت 1363/10/1 4-حوران مرشدلوف 
محمدقلی ش ش 4221 ت ت 1331/3/1 اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور رابه اس��تناد ماده 
362ق امورحس��بی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباش��د ازتاریخ 

نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.9906662
انتشار:99/6/29

قاضی شورا- شعبه 6 درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

آگهی فقدان سندمالکیت
نظری��ه اینک��ه آقای حس��ین عابدپورفرزند محمدعلی  به ش ش 24ش��یروان برابرس��ندوکالت ش��ماره 16592- 
83/04/29وس��ند تفویض وکالت بش��ماره 24354-86/02/24هردوتنظیمی دفتراسنادرس��می 7شیروان ازسوی 
آقای مجید عابدپورفرزند محمدعلی به اس��تناد دوبرگ استش��هادیه تأیید شده توس��ط دفتر اسناد رسمی شماره 
38 ش��یروان منض��م به تقاضای کتبی جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به ای��ن اداره مراجعه نموده 
ومدعی اند که س��ند مالکیت دوس��هم از15سهم ششدانگ به انضمام یک قس��مت از8قسمت یک سهم از15سهم 
ششدانگ یک باب منزل   بشماره  پالک 0فرعی از126 اصلی  واقع درقطعه یک شیروان بخش 5قوچان به آدرس 
خیابان شهیدس��لیمانی -مقابل ش��هید س��لیمانی 4-نمایش��گاه اتومبیل که متعلق به موکل ایشان می باشد بعلت 
نامعلومی مفقودش��ده اس��ت با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی  367865ذیل 
صفحه100دفتر334و ش��ماره ثبت63454  به نام نامبرده صادروتس��لیم گردیده اس��ت  دفت��ر امالک بیش ازاین 
حکایت��ی ندارد  لذابه اس��تناد تبصره یک اصالحی ماده120آئین نامه قانون ثب��ت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر 
میگرددهرکس نس��بت به ملک موردآکهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ندمالکیت نزد خود می باش��د 
بایس��تی ظرف ده روز ازتاریخ انتش��ارآگهی اعتراض خودرابه همراه اصل س��ند مالکیت یاسندمعامله رسمی به این 
اداره تس��لیم نمائید بدیهی اس��ت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند 
مالکیت یا س��ندمعامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد9906

658                                   تاریخ انتشار:99/06/29
اکبراقبالی-سرپرست اداره ثبت اسنادوامالک شیروان

آگهی فقدان سندمالکیت
نظریه اینکه آقای حس��ین عابدپورفرزند محمدعلی  به ش ش 24ش��یروان برابرس��ندوکالت ش��ماره 16592- 
83/04/29وس��ند تفویض وکالت بش��ماره 24354-86/02/24هردوتنظیمی دفتراسنادرسمی 7شیروان ازسوی 
آقای علی عابدپورفرزند محمدعلی به استناد دوبرگ استشهادیه تأیید شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38 
شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی 
اند که سند مالکیت دوسهم از15سهم ششدانگ به انضمام یک قسمت از8قسمت یک سهم از15سهم ششدانگ 
ی��ک باب منزل   بش��ماره  پالک 0فرع��ی از126 اصلی  واقع درقطعه یک ش��یروان بخ��ش 5قوچان به آدرس 
خیابان شهیدس��لیمانی -مقابل ش��هید سلیمانی 4-نمایش��گاه اتومبیل که متعلق به موکل ایشان می باشد بعلت 
نامعلومی مفقودشده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی  367866ذیل 
صفحه103دفتر334و ش��ماره ثبت63455  به نام نامبرده صادروتس��لیم گردیده است  دفتر امالک بیش ازاین 
حکایتی ندارد  لذابه اس��تناد تبصره یک اصالحی ماده120آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر 
میگرددهرکس نس��بت به ملک موردآکهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ندمالکیت نزد خود می باشد 
بایس��تی ظرف ده روز ازتاریخ انتش��ارآگهی اعتراض خودرابه همراه اصل س��ند مالکیت یاس��ندمعامله رسمی به 
این اداره تس��لیم نمائید بدیهی اس��ت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه 
س��ند مالکیت یا س��ندمعامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتس��لیم آن به متقاضی اقدام خواهد 

شد9906659
تاریخ انتشار:99/06/29

اکبراقبالی-سرپرست اداره ثبت اسنادوامالک شیروان

آگهی فقدان سندمالکیت
نظریه اینکه آقای حس��ین عابدپورفرزند محمدعلی  به ش ش 24ش��یروان برابرس��ندوکالت ش��ماره 16592- 
83/04/29وس��ند تفویض وکالت بش��ماره 24354-86/02/24هردوتنظیمی دفتراسنادرسمی 7شیروان ازسوی 
آقای ملوک عابدپورفرزند محمدعلی به استناد دوبرگ استشهادیه تأیید شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38 
شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی 
اند که سند مالکیت دوسهم از15سهم ششدانگ به انضمام یک قسمت از8قسمت یک سهم از15سهم ششدانگ 
ی��ک باب منزل   بش��ماره  پالک 0فرع��ی از126 اصلی  واقع درقطعه یک ش��یروان بخ��ش 5قوچان به آدرس 
خیابان شهیدس��لیمانی -مقابل ش��هید سلیمانی 4-نمایش��گاه اتومبیل که متعلق به موکل ایشان می باشد بعلت 
نامعلومی مفقودشده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی  367864ذیل 
صفحه97دفتر334و ش��ماره ثبت63453  به نام نامبرده صادروتس��لیم گردیده اس��ت  دفتر امالک بیش ازاین 
حکایتی ندارد  لذابه اس��تناد تبصره یک اصالحی ماده120آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر 
میگرددهرکس نس��بت به ملک موردآکهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ندمالکیت نزد خود می باشد 
بایس��تی ظرف ده روز ازتاریخ انتشارآگهی اعتراض خودرابه همراه اصل سند مالکیت یاسندمعامله رسمی به این 
اداره تس��لیم نمائید بدیهی اس��ت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 

مالکیت یا سندمعامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد
تاریخ انتشار:99/06/29 آ9906660                          

اکبراقبالی-سرپرست اداره ثبت اسنادوامالک شیروان

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان 
های فاقد س��ند رسمی برابر رای شماره 8014727کالسه 916 سال 97 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه 
بالمع��ارض مالکی��ت متقاضی رضا دارابی به کد ملی 6279911500 ص��ادره از چالوس فرزند اله قلی متولد دو 
دانگ مش��اع از ش��ش دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر ساختمان به مس��احت 198.67 متر مربع قسمتی از 
پالک 114 اصلی بخش 3 واقع در قریه کتکله خریداری ش��ده از مالک رس��می لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش��ود تا در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باشند میتوانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواس��ت اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.9906655
م الف 19905171

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/29                   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/12 
هادی مال حسینی - سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13996031000800652 هیئت اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه 
بالمعارض مالکیت متقاضی محمد کیانی فرزند محمد علی چهار دانگ مش��اع از ش��ش دانگ یک قطعه زمین 
مش��تمل بر ساختمان به مساحت متر مربع قس��متی از پالک 114 اصلی کتکله به کالسه 917/97 در بخش 3 
ثبت تنکابن خریداری شده از سهیل سجودی مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی میش��ود تا در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 

صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9906656
م الف 19905165

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/29                  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/12 
شهریار شکوری - سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های 
فاقد س��ند رسمی برابر رای شماره 8006579 به کالسه 430 سال 98 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض 
مالکیت متقاضی مرتضی مجیدی به کد ملی 0054796210 صادره از تهران فرزند منوچهر ش��ش دانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 268.51 متر مربع قسمتی از پالک 111 اصلی بخش 34 واقع در قریه گرگرود 
خریداری شده ازمالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض 
برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9906657
م الف 19905148

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/29                      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/12 
هادی مال حسینی - سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9806451
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9806451 مطروحه در شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد خانم مریم دهنوی 
نام پدر: محمدابراهیم تاریخ تولد: 1362/01/01 شماره ملی: 0941334600 شماره شناسنامه: 2041 باستناد سند 
ازدواج شماره 9930- 1381/10/28 تنظیمی دفتر ازدواج شماره 94 شهر مشهد جهت وصول مهریه به تعداد 313 
عدد س��که تمام بهار آزادی علی��ه آقای علی رضا مهاجر نام پدر: محمدعلی تاریخ تولد: 1358/05/22 ش��ماره ملی: 
0937970476 ش��ماره شناس��نامه: 748 اجرائیه ای به کالس��ه 9806451 صادر که پس از ابالغ اجراییه در تاریخ 
1398/10/01 حس��ب درخواس��ت بستانکار وارده به ش��ماره 1398/09/16- 50072 سهم االرث احتمالی مدیون از 
شش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 12443 فرعی از 175- اصلی بخش 10 مشهد به مالکیت مرحوم محمدعلی 
مهاجر در قبال تعداد 213 عدد سکه تمام بهار آزادی بازداشت که برابر گزارش وارده بشماره 65809- 1398/11/26 

کارشناس رسمی دادگستری:
در رابطه با موضوع ارزیابی شش��دانگ پالک ثبتی 12443 فرعی از 175- اصلی بخش ده مش��هد به مالکیت مرحوم 
محمدعلی مهاجر به آدرس بلوار اندیش��ه، اندیشه 6/1، پالک 3 و با توجه به مراجعه مورخه 1398/11/14 در معیت 
جناب آقای رمضانی نماینده محترم اداره ثبت اسناد و امالک استان به استحضار می رساند ملک به صورت یک باب 
منزل مسکونی قدیمی با حدود اربعه شماالً بطول ده متر به خیابان، شرقاً به طول 25/60 متر به ملک مجاور، جنوباً 
به طول 10 متر به خیابان، غرباً به طول 25/60 متر به خیابان می باشد که با توجه به بررسی و معاینه و مساحی انجام 
ش��ده اعالم می گردد مس��احت عرصه آن معادل 256 مترمربع و دارای یک طبقه مسکونی به مساحت تقریبی 103 
مترمربع با نماسازی سیمانی معمولی، محوطه با کفسازی موزائیکی و باغچه سازی می باشد. همکف مسکونی دارای دو 
اتاق خواب، آشپزخانه با کابینت فلزی، گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی و دارای انشعابات برق و آب و گاز است 
و با توجه به تطبیق اجمالی انجام ش��ده حدود ملک با س��ند مالکیت مطابقت داشته و در روز بازدید مشخص گردید 
یکی از فرزندان دختر مرحوم محمدعلی مهاجر و همسر ایشان در ملک سکونت دارند، با توجه به موقعیت مکانی و 
منطقه ای، دسترسی، کاربری مسکونی، مساحت، عمر بنا، تأسیسات و انشعابات، تحقیقات محلی و سایر عوامل مؤثر 
در ارزیابی و به ش��رط عدم بدهی به اش��خاص حقیقی و حقوقی، ارزش ملک مذکور مبلغ 18/500/000/000 ریال 

ارزیابی و پیشنهاد می گردد.
حدود اجمالی ملک: برابرنامه مس��ئول بایگانی اداره ثبت اس��ناد و امالک ناحیه 4 مش��هد وارده به شماره 40862- 
1399/06/15 بر اساس پرونده ثبتی بدین شرح میباشد: به حدود: به حدود برابر سوابق موجود در پرونده ثبتی: شماالً: 
به طول 10 متر درب و دیوار به خیابان- ش��رقاً: به طول 25/6 متر دیوار به قطعه 12443 فرعی- جنوباً: به طول 10 

متر درب و دیوار به خیابان- غرباً: به طول 25/6 متر درب و دیواریست به خیابان.
برابر گزارش مأمور اجرا وارده به شماره 63867- 1398/11/15 در زمان بازدید درب توسط مادر مدیون باز گردید و 

وارد ملک شدیم و ملک در تصرف ورثه مرحوم محمدعلی مهاجر می باشد.
و سهم مدیون نیز به موجب نامه سهم بندی مأمور محترم اجرا وارده به شماره 36739- 1399/05/28 میزان 14 سهم 
مش��اع از 80 س��هم ششدانگ پالک ثبتی فوق الذکر به مبلغ 3/237/500/000 ریال اعالم می گردد و به همین مبلغ 
مزایده می گردد ضمناً مبلغ 129/500/000 ریال حق مزایده و نیم عش��ر به مبلغ 161/875/000 ریال میباش��د که 
طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده می باشد و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 3/237/500/000 ریال 
از ساعت 9 صبح الی 12  ظهر در روز شنبه مورخه 1399/7/12 در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت 
که خریدار داش��ته باش��د فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم 
شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی 
روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، 
خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. همچنین شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده 

الزامی است. آ- 9906479 م.الف 267
تاریخ انتشار آگهی: 1399/6/29

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره  139960308001001651   مورخ  1399/05/25  هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد رضائی  فرزند محمدحس��ین  ش��ماره ملی 0651008093  
بشماره شناسنامه 396  صادره از بیرجند در ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 164/70 متر مربع قسمتی 
از پالک 1396  � اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت عصمت رضوی  

محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9905861
تاریخ انتشار نوبت اول : 12 /1399/06                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 29 /1399/06                          

علی فضلی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای ش��ماره  139960308001001645   مورخ  1399/05/25  هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حس��ین میری  فرزند محمد     ش��ماره ملی 0653367430 بشماره شناسنامه 19 
صادره از مود در شش��دانگ یکباب منزل مس��کونی به مس��احت 126/78 متر مربع قسمتی از پالک 3121 فرعی از 
245 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت مشاعی رحیم غالمی  محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ-9905850
تاریخ انتشار نوبت اول : 12 /1399/06                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 29 /1399/06                          

علی فضلی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می//برابر رای ش��ماره  139960308001001650   مورخ  1399/05/25  هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد خس��روی  فرزند حبیب اهلل  شماره ملی 5239535248  بشماره شناسنامه 
590  در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 115/01 متر مربع قسمتی از پالک 2380 فرعی از 345  � اصلی واقع در 
خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد نوفرستی   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 تسلیم و 
پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9905862
تاریخ انتشار نوبت اول : 12 /1399/06                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 29 /1399/06                          

علی فضلی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-کالس��ه پرون��ده 148-98آق��ای ابوالفض��ل اس��دی مردکانل��و فرزند نص��رت  درشش��دانگ یک ب��اب خانه به 
مساحت68/20مترمربع    قسمتی از پالک شماره یک  اصلی قطعه 4شیروان بخش 5قوچان واقع در مزرعه سه یک 

آب خریداری از مالک رسمی آقای محمدمحمدی
2-کالسه پرونده 328-98 آقای کرم ترابی ترانلو فرزند علی در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به  مساحت243/80 

متر مربع  قسمتی ازپالک  69 فرعی از5  اصلی میرزابیگ خریداری ازمالک رسمی آقای کرم ترابی ترانلو
3-کالسه پرونده 265-98  خانم افروز رجائی   فرزند بشیر در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت  127/68 

متر مربع قسمتی ازپالک 285فرعی از2اصلی مزرعه حصارخریداری ازمالک رسمی آقای بشیر رجائی
-4 کالسه پرونده 261-98آقای سید ابراهیم آذری حسین آباد فرزند سید علی رضا درششدانگ یکباب منزل مسکونی 
به مس��احت 147/53مترمربع پالک 1201فرعی از18اصلی قطعه 2شیروان بخش 5قوچان خریداری ازمالک رسمی 

آقای سید علی رضا آذری 
5-کالس��ه پرونده 004-99آقای قاس��م چمنی چری فرزند رضا درشش��دانگ یکباب منزل مس��کونی به مس��احت 
179مترمربع قس��متی از پالک 352و353فرعی از2اصلی مزرعه حصار خریداری ازمالک رس��می آقای جمعه علی 

محمدنیا سه یک آب
 لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-9905867
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/06/12

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/06/29
صمد ابراهیم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 12 /1399/07

 بازار اجاره مسکن را سامان دادیم ©
نوبت بازار خرید وفروش است

مهر: محمود محمودزاده، معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: 
همان طور که توانســتیم بازار اجاره مسکن را ســاماندهی کنیم، پیشنهاداتی هم در 
خصوص ساماندهی بازار خرید و فروش مسکن داریم. وی افزود: ما سه استراتژی اصلی 
در حوزه مسکن در وزارت راه و شهرسازی تدوین کرده ایم. یکی از آن ها، جدا کردن بازار 
ســرمایه گذاری در بخش مسکن از بازار مسکِن مصرفی است؛ این استراتژی با سامانه 
اسکان و همچنین بسته های مالیاتی در حال پیگیری است. استراتژی دوم ما، موضوع 
افزایش تولید اســت؛ غیر از طرح اقدام ملی مســکن که طرح های اجرایی آن در حال 
پیگیری است، تفاهم نامه های متعددی با دستگاه های مختلف به امضا رسانده ایم. برای 
گروه های هدف متعدد در حال کار هستیم و به زودی عملیات اجرایی این تفاهم نامه ها 

شروع می شود که یک وضعیت عمرانی خیلی قوی در کشور ایجاد خواهد کرد.
محمودزاده اســتراتژی سوم وزارت راه و شهرســازی را حوزه اجاره داری عنوان و اظهار 
کرد: در این حوزه دو پیشنهاد مصوب داریم که مربوط به شرایط کرونایی بود. موضوع 
اجاره داری حرفه ای را هم به عنوان یک اقدام جدید ساختاری در دست اقدام داریم که 

مراحل نهایی آن طی شده و تا چند روز آینده به هیئت دولت ارسال می شود.
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واگذاری »مهدهای کودک« به وزارت آموزش و پرورش تکذیب شد  تسنیم: معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: مهدهای کودک هنوز به وزارت آموزش و پرورش واگذار نشده 
است. حبیب اهلل مسعودی فرید ضمن تکذیب صحبت های وزیر آموزش و پرورش مبنی بر واگذاری مهدهای کودک به این وزارتخانه گفت: در این زمینه هنوز مصوبه ای وجود ندارد و هنوز تکلیف واگذاری این مهدها 

مشخص نیست. قرار است به زودی در مجلس و دولت این موضوع تعیین تکلیف شود و سازمان بهزیستی همچنان در خصوص صدور مجوز و نظارت بر مهدها وظیفه دارد.

معاون کل وزارت بهداشت:

کل کشور در وضعیت قرمز کرونایی است©
ایرنا: معاون کل وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی با بیــان اینکه دیگر 
رنگ بندی کرونایی معنایی ندارد، گفت: 
نارنجــی و زرد نداریــم، کل کشــور در 

وضعیت قرمز قرار دارد.
ایرج حریرچی اظهار کرد: در صورت ادامه 
این روند، آمار کشته های کرونا به ۴۵ هزار 

نفر هم خواهد رسید. وی با بیان اینکه انفجار کرونایی در برخی شهرها اتفاق افتاده است، 
افزود: در تبریز از زیر ۴۰ بستری روزانه به ۱۶۰ بستری و در قم نیز از ۱۰ بستری روزانه 

به ۱۶۰ بستری رسیده ایم.

مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران:

هر هفت دقیقه یک ایرانی به دمانس مبتال می شود©
ایسنا: مدیرعامل انجمــن آلزایمر ایران 
گفت: تخمین می زنیم بیــش از ۷۵۰ تا 
۸۰۰ هزار فرد مبتال به دمانس در کشور 

زندگی می کنند.
معصومه صالحی افزود: در ایران هر هفت 
دقیقه یک نفر به دمانس مبتال می شود. با 
توجه به رشد جمعیت سالمند کشور، این 

عدد هم رشد می کند، اما نباید فراموش کرد با پایبندی به نکات ذکر شده می توان آمار 
ابتال به آلزایمر را کاهش داد و سالمندان سالمی در جامعه داشت. این درحالی است که 
می تــوان جلو هزینه های اضافی را گرفت؛ اکنون در دنیا بیش از ۱.۱ تریلیون دالر برای 

بیماری آلزایمر هزینه می شود و چه بهتر که به فکر پیشگیری از دمانس باشیم.

سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد

انتقاد از عدم خود اظهاری کارکنان مدارس©
فارس: سیما سادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت گفت: بیشترین مشکالت در زمینه 
رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس بین دانش آموزان دوره ابتدایی و به دلیل عدم 
آگاهی کافی از اهمیت رعایت پروتکل های بهداشــتی پیشگیری از کرونا وجود دارد.از 
طرفی انجام نشدن خود اظهاری توسط کارکنان در بیشتر مدارس کشور مشاهده می شود.

معاون وزیر بهداشت بیان کرد: بخش دیگری از این مشکالت شامل تمایل دانش آموزان به 
تجمع در زنگ تفریح و هنگام خروج از مدرسه است که مشکالتی را ایجاد کرده و سبب 
شکل گیری تجمع می شود. تجمع والدین در مقابل در یا داخل مدرسه به دلیل زمان بندی 

کوتاه کالس ها نیز چالش دیگری است. 
الری ادامه داد: کمبود امکانات بهداشتی در مدارس به خصوص در مناطق محروم یکی 

دیگر از چالش ها محسوب می شود.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران خبر داد

ایجاد بازار سیاه؛ پیامد توزیع واکسن آنفلوانزا با کارت ملی©
مهر: نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، 
توزیع واکســن آنفلوانزا با کارت ملی را با 

بروز مشکالتی همراه دانست.
ســید علی فاطمی تأکید کرد: مشخص 
نیست چطور می توان کنترل کرد که یک 
نفر از چند داروخانه واکسن نگیرد و بازار 

سیاه ایجاد نشود؟!
وی با اشــاره به ادعای مسئوالن سازمان غذا و دارو مبنی بر اینکه قرار است داروخانه ها 
در ابتدا واکسن آنفلوانزا را در اختیار سالمندان باالی ۶۵ سال قرار دهند، گفت: تا زمانی 
که سامانه جامعی برای ثبت دریافت واکسن با وارد کردن کد ملی اشخاص وجود نداشته 

باشد، صرفاً دیدن کارت ملی مراجعه کننده نمی تواند مشکلی را حل کند.

پستمن«  »نیل  طیرانی   اعظم  جامعه/   
جامعه شناس آمریکایی در کتاب »زندگی در عیش 
مردن در خوشی« با ارائه مستندات بسیار، می کوشد 
نشان دهد درک و شعور جامعه کتابخوان دیروز 
رسانه  های  عصر  پرورده  نسل  فهم  از  فراتر  بسیار 
نوین  شیوه های  با  ما  می گوید:  او  است.  تصویری 
آموزشی و استفاده از رسانه های تصویری نو، خالقیت 
ذهنی دانش آموزان را از بین می بریم و قدرت تفکر 
انتزاعی را از آن ها می ستانیم؛ چرا که تعلیم به شیوه 
آموزش  فرایند  در  جذابیت  ایجاد  برای  سرگرمی 

نتیجه عکس داده است.
حاال امــروز همه گیری کرونا، آنچه را پســتمن و 
دیگرانی چون او از آن می هراسیدند، برای برنامه ریزان 
آموزشی به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است؛ 
به گونه ای که به قول رئیس انجمن مددکاری ایران، 
آموزش مجازی، مواجهه کودکان ما را با گوشی های 
اندروید، ۱۰ ســال جلو انداخته است. موضوعی که 
آسیب های آن در زمانی نه چندان دور خود را نشان 

خواهد داد.

جامعه برای آموزش مجازی آماده نبود»
»شــکیبایی«، پدر یکی از دانش آموزان معتقد است 
آسیب های این شیوه آموزشی به دلیل آماده نبودن 
جامعه برای اجرای آن که شــامل مسائل فرهنگی 
مرتبط با استفاده از اینترنت به ویژه برای دانش آموزان 
دبستانی است بیشتر از فواید احتمالی آن خواهد بود.

وی ادامــه می دهد: شــرایط به گونه ای شــده که 
دانش آموزان از همان مقطع ابتدایی، بیشتر در حال 
چت کردن و گشــتن در فضای مجازی هســتند. 
بسیاری از بچه های ابتدایی که تا پیش از این گوشی 

هوشمند نداشتند، حاال پیج اینستاگرام دارند!

بچه ها اشتیاقی به شرکت در کالس های »
آنالین ندارند

مادر دانش آموز دیگری هم می گوید: بچه ها اشتیاقی 
به شــرکت در کالس های آنالین ندارند و بیشتر به 
چت کردن با سایر همکالسی های خود تمایل نشان 
می دهند، به طوری که بسیاری از آن ها گروه هایی در 

فضای مجازی تشکیل داده اند.
خانم خرسند می گوید: از طرف دیگر استفاده مداوم 
از شبکه های مجازی، مسئولیت پذیری دانش آموزان 

را در انجام تکالیفشان کمتر کرده و همین مسئله 
موجب بروز اختالفاتی بین والدین با فرزندانشــان 

شده است.

چاره ای جز پذیرش نیست »
خانم ســام، مادر یکی دیگر از دانش آموزان با بیان 
اینکه احتمال سوءاستفاده بچه ها از فضای مجازی 
وجود دارد، تأکید می کند والدین باید ضمن همراهی 
با فرزندانشــان، نرم افزارهای غیر ضــروری را روی 

گوشی آن ها نصب نکنند. 
وی ادامــه می دهد: آموزش هــای مجازی عالوه بر 
هزینه هایی که برای خانواده هــا دارد موجب ورود 
ناگهانی و زودهنگام دانش آموزان به ویژه در مقطع 
دبســتان به فضای مجازی شده است که متأسفانه 

چاره ای جز پذیرش آن نیست.
خانم ســام با اشــاره بــه افزایش زمان اســتفاده 
دانش آموزان از گوشی های هوشمند و تبلت اضافه 
می کند: گرچه ورود دانش آموزان به آموزش مجازی 
در شــرایط فعلی می تواند مؤثر باشد، اما بهتر است 
همزمان با این ورود، معلم ها و خانواده ها نیز همراه 

دانش آمــوزان از آموزش هــای مناســب 
برخوردار شــوند تا در حد امــکان از بروز 
آسیب ها پیشگیری شود، زیرا حداقل تهدید 
در این شــرایط، این است که وقت بچه ها 
به جــای آموزش و یادگیری، صرف چت با 
دوستان، وب گردی و یا دانلود بازی ها شود 

و به بطالت بگذرد. 

راه 10 ساله را یکماهه طی کردند»
انجمــن  رئیــس 
ایــران  مــددکاری 
معتقد است: آموزش 
شد  موجب  مجازی 

اگر قرار بود ۱۰ ســال دیگر 
بچه های ما گوشــی اندروید در دست بگیرند، این 
اتفاق االن رخ دهد. در واقع بچه های ما راه ۱۰ ساله 
را در یک ماه طی کردند و خیلی زودتر از زمانی که 
باید، گوشی دستشان گرفتند و وارد فضای اینترنت 

شدند.
موســوی چلک می گوید: یکی دو ماه اول شــیوع 

و  پــدر  کرونا،  ویــروس 
در  شــاغل،  مادرهــای 
خانــه قرنطینــه بودند و 
بچه هایشــان را کنتــرل 
می کردنــد، اما اکنون که 
با فاصله گذاری اجتماعی، 
تمام شاغالن مشغول کار 
هســتند، بچه ها در خانه 
تنها مانده اند و با شــروع 
نگرانی  مــدارس،  کار  به 
خانواده ها چند برابر شده 

است.

خالی بودن جای پرورش در آموزش مجازی»
اما تقــی ابوطالبی احمدی، 
تخصصــی  دکتــرای 
ورود  تربیتی  روان شناســی 
به فضای مجــازی در حوزه 
آموزش را یک فرصت و گام 
 آموزش و پــرورش برای پرکردن خأل آموزشــی و 

راه اندازی شبکه شاد را اقدامی شایسته می داند که 
البته نیازمند مدیریت جامع و دقیق تری است.

او هم با تأکیــد بر اینکه اگر آموزش های مجازی 
و اســتفاده از این فضا مدیریت نشود آسیب های 
متعــددی کودکان و نوجوانــان را تهدید خواهد 
کرد، می افزاید: اگر اســتفاده از محتویات فضای 
مجــازی و خوراکــی کــه از طریق این رســانه 
 قوی منتقل می شــود متناســب با فرایند رشد 
شناختی- جسمانی، عاطفی- عقالنی، اجتماعی، 
روانی، معنوی، سیاسی و حتی اقتصادی کودک 
و نوجوان نباشــد جریان رشــدی آن ها را دچار 
آســیب های غیرقابل جبرانــی می کند و همین 
موضوع، مســئولیت آموزش و پرورش را دشوارتر 

از گذشته کرده است.
وی ادامه می دهد: آموزش و پرورش ما به یک رسانه 
قوی با محتوای آموزشی جذاب نیاز دارد که عالوه بر 
آموزش، به محتوای مهم پرورش و تربیت نیز توجه 

داشته باشد. 
وی با اشاره به خالی بودن جای پرورش در آموزش 
مجازی می گوید: در کالس های حضوری معلم در 
کنار آموزش محتوای کتاب های درسی، به فرایند 
رشد همه جانبه دانش آموزان نیز توجه ویژه دارد؛ 
اما با مجازی شــدن آموزش، موضوع مهم تربیت 
و پــرورش دانش آموزان به طــور کامل بر دوش 
خانواده ها افتاده اســت و اگر والدین مهارت ها و 
تخصص الزم برای برقراری تعامل با فرزندانشان 
را نداشته باشند آسیب های زیادی در این فضای 
جذاب و ســرگرم کننده آن هــا را تهدید خواهد 
کرد. بنابراین ضــرورت دارد آموزش و پرورش در 
آموزش های مجازی عالوه بــر بحث آموزش، به 
فعالیت های پرورشی و فرهنگی نیز توجه داشته 
و با تولید محتوای جذاب برای گروه های ســنی 

مختلف، فرایند رشد دانش آموزان را دنبال کند.
به گفته ابوطالبی احمدی استفاده از فضای مجازی 
برای همه افراد از جذابیت باالیی برخوردار اســت 
که اگر فردی به آن وابســته شود پیامدهای منفی 
بی شــماری از جمله اعتیاد به اینترنت را به همراه 
خواهد داشــت؛ بنابراین آموزش های مجازی باید 
در زمان مشــخص و دقیق انجام شود تا خانواده ها 
بتوانند زمان حضور فرزندانشان را در فضای مجازی 

مدیریت کنند. 

اولیاء و کارشناسان از دغدغه های ورود زودهنگام دانش آموزان به فضای مجازی می گویند

بّچه ها، »شاد« و غصه های والدین 

آموزش های 
مجازی باید در 

زمان مشخص و 
دقیق انجام شود تا 

خانواده ها بتوانند 
زمان حضور 

فرزندانشان در 
فضای مجازی را 

مدیریت کنند

بــــــرش

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

خبر

 شنبه 29 شهریور 1399  1 صفر 1442 19 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9347

                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 13 /1399/07      صفحه 5

رونوشت آگهی حصر وراثت
  نظر به اینکه خانم زهرا برجی  دارای شناس��نامه  5749015688  به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه    291  از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان  یحیی علی نژاد  به شناسنامه  0770234992   در تاریخ  1391/9/27  در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1. زهرا  برجی  فرزند محمد ابراهیم  کد ملی  5749015688   ت.ت 1341/6/10   نسبت 

همسر  مرحوم  
2. هاج��ر عل��ی نژاد  فرزند یحیی    کد ملی  5740133440  ت. ت  1375/6/20  نس��بت 

فرزند مرحوم
3. رض��ا عل��ی نژاد   فرزن��د یحیی    کد ملی  5740133432  ت.ت  1372/2/11  نس��بت 

فرزند مرحوم     
4 زه��ره عل��ی ن��ژاد    فرزند  یحیی   کد ملی  5740133459  ت.ت 1378/5/12  نس��بت 

فرزند مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید  تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 9906690                                                                                                          

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

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 
هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگه��ی م��اده 3 قانون و ماده 13 آیین نام��ه قانون  تعیین و تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960318603007956مورخ 1399/06/16 هیات موضوع قانون تعیین 
و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
مل��ک ناحیه 2 رش��ت ، تصرفات مالکانه بالمعارض خانم هاج��ر عبداللهی گیلوا فرزند محمد 
حسین به شماره شناسنامه 324 صادره از کوچصفهان در قریه توسروندان  در ششدانگ یک 
قطعه زمین مش��تمل بر ساختمان به مس��احت 928/45 متر مربع پالک فرعی 169 از اصلی 
5 مفروز مجزی از پالک 18 از اصلی 5 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می 

وراث مرحوم صفرعلی نورد کارتوسروندانی محرز گردیده است.
ل��ذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی 
که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ 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 1563//9906681
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/29

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/13 
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 
آگه��ی م��اده 3 قانون و ماده 13 آیین نام��ه قانون  تعیین و تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960318603003606مورخ 1399/03/29 هیات موضوع قانون تعیین 
و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض خانم آزاده شهبازی کندوان فرزند نعمت اله 
به شماره شناسنامه 19129 صادره از کرج در قریه شالکودر 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 161/42 متر مربع پالک فرعی 39468 از اصلی 
77 مف��روز مج��زی از پالک 302 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک 

رسمی آقای محمد محبت دوست نفوتی  محرز گردیده است.
ل��ذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی 
که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ 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 1575 //9906682

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/29
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/13 

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 
آگه��ی م��اده 3 قانون و ماده 13 آیین نام��ه قانون  تعیین و تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960318603003607مورخ 1399/03/29 هیات موضوع قانون تعیین 
و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای گل محسن الوند پور فرزند اسد اله  به 
ش��ماره شناس��نامه 2113 صادره ازمالیر در قریه شالکو  در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 161/42 متر مربع پالک فرعی 39459 از اصلی 
77 مف��روز مج��زی از پالک 302 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک 

رسمی آقای محرز گردیده است.
ل��ذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی 
که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ 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 1577//9906683
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/29

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/13 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 13996032200200864-1399/05/07 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثب��ت ملک زابل تصرفات مالکانه بال مع��ارض متقاضی خانم فاطمه ملک براهوئی فرزند صمد 
بش��ماره شناس��نامه 642 صادره از زابل در شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 236/75 متر 
مرب��ع در قس��متی ازپ��الک 808 فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان ش��هر زابل 
خیابان حافظ- حافظ 45 خریداری از مالک رس��می آقای حاج غالمعلی افشاری مقدم محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های 
کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته 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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .// م الف:558 
9906668

تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1399/6/29
تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1399/7/13

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چ��ون آق��ای برات نوری فرزند علی احدی از مالکین مش��اعی پالک 1/368- اصلی واقع   در 
بخش2 سیستان شهرس��تان زابل خیابان فرخی سیستانی کوچه 10 طبق درخواست شماره 
102/6291- ز  م��ورخ 1399/6/1 تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به 

قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب س��ال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای 
افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مش��اعی 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 س��اعت 8 صبح روز پنجش��نبه مورخ 1399/8/1 دراین اداره 
و ی��ا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رس��انند تا ب��ا حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر 
مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد ش��د.//// م 

الف: 470//9906669
تاریخ انتشار :1399/6/29 

مهدی پهلوانروی  
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای خدارحم بزی فرزند علی اصغراحدی از مالکین مش��اعی پالک 2960 فرعی از 1- 
اصلی واقع   در بخش2 سیستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 102/7114- ز  مورخ 
1399/6/17 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 
کس��انی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا 
در س��اعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/7/13 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.9906671// م الف:565 
تاریخ انتشار : 1399/6/29 

مهدی پهلوانروی  
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چ��ون آق��ای محمد چهره س��نچولی والیت��ا از طرف فرزن��دان صغیرش 1-امیرحس��ین 2- 
امیرعباس 3-امیرعلی  محمد چهره س��نچولی والیتا از طرف فرزندان صغیرش 1-امیرحسین 
2- امیرعباس 3-امیرعلی 4-امیررضا شهرت همگی چهره سنچولی احدی از مالکین مشاعی 
پالک 991 فرعی از 1- اصلی واقع   در بخش2 سیس��تان شهرستان زابل نبش خیابان مفتح 
و بلوار کارگر شمالی طبق درخواست شماره 102/6966- ز  مورخ 1399/6/13 تقاضای افراز 
س��همی صغار خویش را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب 
س��ال 1357 را از ای��ن اداره نم��وده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر 
مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می 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 یکشنبه مورخ 1399/7/13 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: 555//9906672
تاریخ انتشار :شنبه  1399/6/29 

مهدی پهلوانروی 
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960322002000991-1399/05/20 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای بدیل میرش��اه فرزند سخی بشماره 
شناس��نامه 3758 صادره از زهک در شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 198/70 متر مربع 
در قس��متی ازپالک 655 فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان شهر زابل کوچه بن 

بست منشعبه از خیابان بهار خریداری از مالک رسمی آقای رمضان ربانی مقدم احدی از ورثه 
محمد کهخایی سیاهمردی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد .// م الف: 557//9906674
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1399/06/29

تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1399/07/13
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 139960322002001063 م��ورخ 1399/05/27هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای حس��ن سنچولی فرزند 
غالمحیدر بش��ماره شناس��نامه 14212 صادره اززابل در شش��دانگ یکباب منزل به مساحت 
175 متر مربع پالک 991 فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان ش��هر زابل حسین 
آباد کوچه پش��ت مس��جد امام حسن )ع( خریداری از مالک رس��می آقای محمدعلی لطیفی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراج��ع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د .9906675// م 

الف: 549
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1399/06/29

تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1399/07/13
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 139960322002001073 مورخ 1399/05/27 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم مرضیه س��ارانی فرزند عیسی 
بش��ماره شناسنامه 217 صادره از زابل در شش��دانگ یکباب منزل به مساحت 457/20 متر 
مربع پالک 869 فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان شهرس��تان زابل جنب پمپ 
بنزین کردتمندانی- امام رضا شمالی خریداری از مالک رسمی مجید سردشتی بیرجندی ذیل 
ثبت 8055 صفحه 313 دفتر 50 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد .// م الف: 552//9906677
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1399/06/29

تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1399/07/13
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل
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برگ س���بز خودرو س���واری پراید رنگ مشکی متالیک 
م���دل 1386 ب���ه ش���ماره موت���ور 2086112 و ش���ماره 
شاس���ی S1412286177218 به ش���ماره انتظامی 619 
س 16 ایران 12 به مالکیت حسین محمدی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز س���واری پ���ژو تی���پ: GLX-XU7405رنگ: 
ب���ه    1393 م���دل:  روغن���ی  متالی���ک  خاکس���تری 
ش���ماره  ب���ه  و   16 ج   385  –  32 پ���اک:  ش���ماره 
شاس���ی:  ش���ماره  و   124K0567160: موت���ور 
NAAM01CA2ER069821 به مالکیت:حسن منجی فر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میگردد. ,ع
99
06
70
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کارخان���ه و برگ س���بز موتور س���یکلت پرند 
مدل 1390 و شماره پاک 58399-779 و شماره 
تن���ه 9040285و ش���ماره موت���ور 12162151 بن���ام 
می���راب ش���عبانی مفقودگردیده وازدرج���ه اعتبار 

ساقط میباشد ,ع
99
06
70
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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 405GLX ب���رگ س���بز وس���ند خ���ودرو س���واری پ���ژو
ب���ه ش���ماره  م���دل 1397 رن���گ نق���ره ای متالی���ک 
شاس���ی  ش���ماره  و   124K1211637 موت���ور 
naam117e5JK031719 به شماره انتظامی 436 ج 
22 ایران 74 به مالکیت یزدان ابراهیمی مقصود آباد 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

,ع
99
06
69
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اینجانب س���ید امیر س���هراب حس���ینی مالک خودرو وانت پیکان به شماره شاس���ی NAAA36AA49G823345 و 
ش���ماره موتور 11487084550 به علت فقدان اس���ناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است. 
لذا چنانچه هر کسی ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران 
خودرو، واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.   

دی
قو

مف
هی 

آگ

س
فار

ی/ 
طان

سل
د 

حم
: م

س
عک
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

در دو روز گذشته یانکی ها بیش از چهار بار مورد حمله قرار گرفتند

تابستان داغ آمریکایی ها در عراق
  جهان منابع عراقی اعالم کردنــد یک بمب در داخل 
مؤسسه آمریکایی که در آن زبان انگلیسی تدریس می شود، 
در مرکز شهر نجف منفجر شد. طبق تصاویری که فعاالن 
در پایگاه های اجتماعی منتشر کردند، این مرکز در پی این 
انفجار دچار خسارت های مادی شــده است. روز گذشته 
همچنین منابع آگاه در عراق از وقوع انفجار در مسیر یک 
کاروان لجستیکی و نظامی آمریکا در استان بابل خبر دادند. 
کانــال »صابرین« در تلگرام با اعالم این خبر نوشــت: این 
انفجار در نزدیکی شــهر »ِحله« مرکز استان بابل رخ داده 
است. گروه  رسانه ای اعالم االمنی نیز این حمله و انفجار را 
تأیید کرده است. برخی منابع، این انفجار را سومین حمله به 
کاروان نظامی آمریکا در عراق طی دو روز گذشته دانسته اند. 
یک گروه دیگر به نام »قاصم الجبارین« با انتشــار بیانیه ای 
مســئولیت دو انفجار دیگر در جاده ابوغریب و لطیفیه را 

برعهده گرفت. 
همچنین روز گذشــته بخش نظامی سفارت آمریکا در 
بغداد )پایــگاه نظامی در داخل ســفارت( هدف حمله 
راکتی قرار گرفته بــود. حمله های راکتی به پایگاه های 
آمریکا در عراق و در برخی موارد حمالت به وسیله بمب 
کنار جاده ای به کاروان های نظامی موجب شده آمریکا 

برخی از این پایگاه ها را ترک کرده و نیروهای خود را در 
چند پایگاه متمرکز کند.

در هفته های گذشــته حمله ها به آمریکایی ها در عراق 
شدت یافته و برخی معتقدند گروه های دلبسته به مقاومت 
در عراق این حمله ها را با هدف اخراج آمریکایی ها انجام 
می دهند. در همین حال مقتدی صدر از عموم عراقی ها 
خواسته با راهکارهای سیاسی پارلمانی به اشغالگری پایان 

داده شود.
رهبر جریان صدر با هشــدار درباره هدف قرار گرفتن مراکز 
فرهنگی و دیپلماسی در توییتر نوشت: »مصلحتی در ایجاد 
آشوب و خشونت در عراق و ورود این کشور به  »تونل تاریک« 
وجــود ندارد. همچنین هیچ صالح و منفعتی در هدف قرار 

گرفتن مراکز فرهنگی و دیپلماسی کشور وجود ندارد«.
صدر که تا چند سال پیش حاضر نبود سالح را زمین بگذارد و 
وارد جریان سیاسی شود، تصریح کرد: در نهایت می توان با به 
کارگیری راهکارهای سیاسی و پارلمانی به اشغالگری در عراق 

پایان داد و از دخالت در امور داخلی کشور جلوگیری کرد.
وی خطاب به مسئوالن عراقی تأکید کرد: هر یک از شما که 
چنین کاری را انجام ندهید عراق و ملت آن را در معرض خطر 

بزرگی قرار داده اید.

وزیر خارجه چین:
پکن خواستار برقراری ©

آتش بس فوری در یمن است
شینهوا: وزیــر خارجه 
با  گفت وگو  در  چیــن 
وزیر خارجه عربستان بر 
ضرورت آتش بس فوری 
در یمــن و پیگیری راه 

حل سیاسی در این کشور تأکید کرد. »وانگ یی« 
گفت: پکن حامی میانجیگری ســازمان ملل و 
طرح سه ماده ای فرستاده دبیر کل برای حل و 
فصل بحران در یمن است. وی همچنین اعالم 
کرد: پکن با همه طرف های درگیر در بحران در 
ارتباط بوده و در حال فراهم کردن کمک های 
بشردوستانه به یمن از طریق کانال های دوجانبه 

و چند جانبه است.

چین و روسیه رقبای راهبردی ©
مهم آمریکا هستند

رند: رئیس پنتاگون طی ســخنرانی در این 
اندیشکده آمریکایی از چین و روسیه به عنوان 
رقبای راهبردی اصلــی ایاالت متحده نام برد. 
به گزارش اسپوتنیک، »مارک اسپر« در بخشی 
از ســخنان خود، مســکو و پکن را به عنوان 
قدرت های تجدیدنظرطلب مورد انتقاد شدید 
قــرار داد و مدعی شــد این دو کشــور تالش 
می کنند با استفاده از »اقتصاد یغماگر، براندازی 
سیاسی و نیروی نظامی، توازن قدرت را به نفع 
خود تغییر دهند و در اغلب موارد این به قیمت 
نادیده گرفتن بقیه صورت می گیرد«. اسپر بدون 
در نظر گرفتن اقدام های واشنگتن در مداخله در 
مسائل داخلی هنگ کنگ و تایوان، از اقدام های 
چین در دریای جنوب چین و شــرق چین به 
عنوان اقدام هایی در تضعیف نظم جهانی انتقاد 
کــرد. وی همچنین بدون اشــاره به برگزاری 
همه پرسی و موافقت اکثریت جمعیت منطقه 
»کریمه« برای پیوســتن به روسیه مدعی شد: 
»روسیه آشکارا در حال ترسیم مجدد مرزهای 
بین المللی اســت. حمله مسکو به گرجستان 
در ســال ۲۰۰۸، الحاق کریمــه در ۲۰۱۴ و 
تــداوم اقدام هــای متجاوزانــه در اوکراین در 
حقیقت بی توجهی آشکار این کشور به قوانین 
و هنجارهای بین المللی است«. اسپر همچنین 
به قدرت نظامی روســیه و چین اعتراف کرد و 
گفت هر دو کشور در حال توسعه و به  روزرسانی 
نیروهای مسلح خود هستند و تأکید کرد: چین 
قصد دارد تا ســال ۲۰۴۹، ارتشی را در سطح 

کالس جهانی در آسیا به وجود آورد.
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23/4300/16 4/535/27
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18/5119/23 

چین و خیز به سوی قدرت برتر دریایی©
دیپلماسی ایرانی: چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان، ۱۸ هزار کیلومتر خط 
ساحلی دارد. طبیعتاً چنین کشــوری به دنبال برخورداری از امنیت کشتیرانی است و 
می کوشد به توسعه نیروی دریایی و مدرن سازی تجهیزات و پایگاه های خویش در آب های 
منطقه پیرامونی و بین المللی بپردازد. این هدف یعنی تبدیل چین به یک قدرت دریایی 
به ویژه از زمانی که »شی جین پینگ« در سال ۲۰۱3 میالدی قدرت را در اختیار گرفت، 
به یکی از اهداف اصلی و جدی حزب حاکم این کشور تبدیل شد. پینگ که فرماندهی 
کل قوا را بر عهده دارد، می کوشد چین را به قدرتی بزرگ در دریاها تبدیل کند و برای 
آن نقشــه راه هم تعیین کرده است. بر خالف دولت های پیش از وی که بیشتر درصدد 
تحقق اهداف اقتصادی بودند، پینگ پس از رسیدن به قدرت از توسعه هیچ تسلیحاتی 
دریغ نکرده و در حال حاضر، پکن پس از واشنگتن دارای دومین بودجه نظامی در جهان 
است. چنین وضعیتی سبب شده وزارت دفاع ایاالت متحده آمریکا در گزارش سال ۲۰۲۰ 
خود، با استناد به تازه ترین ارزیابی ها اعالم کند چین در حال حاضر با 35۰ کشتی جنگی 
بزرگ ترین نیروی دریایی را در جهان در اختیار دارد؛ در حالی که تعداد ناوهای جنگی 
نیروی دریایی ایاالت متحده تنها ۲۹3 فروند است. هر چند آمریکا در لبه فناوری نظامی 

قرار داشته و همچنین، پایگاه های متعددی در کشورهای مختلف در اختیار دارد.
نیروی دریایی ارتش آزادی بخش خلق چین در ســال های اخیر در حوزه اقیانوس هند 
و غرب آسیا نیز فعال تر شده و تأسیس پایگاه دریایی در جیبوتی یکی از اقدام های این 
کشور در راستای گسترش نفوذش در شاخ آفریقاست. جیبوتی بندری راهبردی در دهانه 
دریای سرخ با دسترسی آسان به دریای عربی، خلیج فارس و اقیانوس هند است. بسیاری 
از کشتی های دخیل در مأموریت های مبارزه با راهزنی دریایی و محافظت از نفتکش ها 
در این مکان توقف می کنند و چین نیز در این مأموریت ها مشارکت دارد. این پایگاه در 
صورت نیاز از ظرفیت پذیرش چهار زیردریایی تهاجمی هسته ای برخوردار است، هر چند 
در حال حاضر این دست عملیات ها محدود است، اما به نظر می رسد چین درصدد افزایش 

اسکله های این پایگاه برای تقویت قدرت مانور خود است. 
چین عالوه بر داشتن ناوگان بزرگ دریایی، در یک دهه گذشته تجربه قابل توجهی در 
همراهی و تأمین امنیت ترافیک تجاری دریایی بدســت آورده و از سال ۲۰۰۸ بیش از 
3۰ فروند ناوگان را برای محافظت از کشتی ها در برابر دزدان دریایی سومالی اعزام کرده 
است. هر چند بسیاری تحلیل ها از این مسئله حکایت دارد که چین احتماالً به پاکستان 
یا میانمار به عنوان مقاصد بعدی پایگاه های دریایی خود نظر دارد، اما در اقدامی عاجل تر، 
این کشور در حال بررسی گزینه ها برای همراهی کشتی های تجاری در خلیج فارس است؛ 
اقدامی که امکان دســتیابی به یک صحنه جدید حائز اهمیت برای منافع انرژی آن را 
فراهم می آورد. یکی از این گزینه ها، مشارکت احتمالی در مأموریت های ائتالفی به رهبری 
ایاالت متحده اســت که به باور چین می تواند راهی کم هزینه برای گســترش عملیات 
دریایی خارجی و ایجاد مســیرهای ورودی اولیه به منطقه ای باشــد که از دهه ۱۹7۰ 
میالدی به بعد، تحت نفوذ و کنترل امنیتی ایاالت متحده بوده است. چین منافع اقتصادی 
حیاتی در منطقه خلیج فارس دارد و با مشارکت در ائتالف دریایی چندجانبه می تواند از 
آن ها محافظت کند. حدود ۴3 درصد از کل واردات نفت خام چین از خلیج فارس عبور 
می کند و این مسئله، باز ماندن این خطوط دریایی حیاتی را برای چین به یک ضرورت 
تبدیل می سازد. البته اختالفات تجاری، سیاسی و ژئوپلتیک اخیر چین با آمریکا و به ویژه 
رویارویی سیاست های دو کشور در آب های چین جنوبی سبب شده چین عالقه زیادی 
به مشارکت در عملیات تأمین امنیت خلیج فارس تحت رهبری ایاالت متحده نداشته 
نباشد. بنابراین گزینه دیگر چین حمایت از مناسبات امنیت جمعی پیشنهادی مسکو 
برای خلیج فارس بوده است؛ با این حال، به دلیل عدم حمایت جدی کشورهای اروپایی از 

پیشنهاد روسیه، احتمال عملی شدن این امر نیز اندک است. 
از این رو، اگر تنش ها در خلیج فارس ادامه یافته و تشدید شوند و این در زمانی باشد که 
روابط چین و آمریکا در وضعیت ثبات باشد، این کشور رویکرد پیوستن به ائتالف آمریکایی 
را انتخاب می کند، اما چنان که همچون ماه های اخیر سطح تنش بین دو ابرقدرت باال 
باشد، چین احتماالً به سمت گزینه دیگر خود یعنی همکاری با دیگر بازیکنان اصلی حوزه 

خلیج فارس از جمله ایران سوق پیدا خواهد کرد.

  نمابر تحریریه:     376۱۰۰۸7 -376۸۴۰۰۴  )۰5۱(
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  دفترتهران:  
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عبور از مرز عبور از مرز 200200هزار قربانیهزار قربانی
براساس آخرین داده های پایگاه اطالعاتی ارزیابی های جهانی »ورلدومتر«، شمار 
قربانیان »کووید۱۹« در ایاالت متحده آمریکا با فوت حدود هزار بیمار طی ۲۴ 
ساعت گذشته به ۲۰۲ هزار و 3۰۰ نفر افزایش یافت. همچنین بیش از 5۰هزار 
نفر نیز در این بازه زمانی مبتال شده و تعداد کل بیماران کرونایی در آمریکا به 
6میلیون و ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. آمریکا با این آمار همچنان در صدر 
فهرست کشورهای دارای بیشترین تعداد مبتالیان و قربانیان کرونا در جهان 
قرار دارد. در همین حال برزیل با ۴ میلیون و 5۰۰ هزار مورد ابتال به کرونا در 

رده دوم و هندوستان با 5 میلیون و۲3۰ هزار  مورد در رده سوم قرار دارند.

annotation@qudsonline.ir
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 فارس   خلیلزاد به »الجزیره« گفت: اکنون 
مذاکرات بین االفغانی آغاز شده و افغان ها 
بر ســر میز مذاکــره نشســته اند و مردم 
افغانســتان نمی توانند آمریکا و دیگران را 
ســرزنش کنند. نماینده ویژه آمریکا پیش 
از این نیز در پاســخ به این پرسش که آیا 
دولــت ترامپ با اهــداف انتخاباتی تالش 
دارد زمینــه خروج نظامیــان آمریکایی از 
افغانستان را فراهم کند، تصریح کرده بود: 
آمریکا برای آوردن نیروهایش به افغانستان 
به اجازه کســی نیاز نداشــت و اکنون نیز 
برای خــروج این نیروها به اجازه کســی 
نیاز ندارد. خلیلــزاد همچنین تأکید نمود 
توافق نامه آمریکا با طالبان نه براساس امید 
و اعتماد بلکه براساس توافقی است که در 
آن تعهدات دو طرف مشخص شده است و 

ادامه داد: اگر گروه طالبان به تعهداتشــان 
پایبند نباشد واشــنگتن نیز به تعهداتش 
عمل نخواهد کرد. گفتنی اســت، براساس 
توافق نامه قطــر، خروج آمریــکا و ناتو از 
افغانســتان به موفقیت مذاکرات طالبان و 
دولت افغانســتان وابسته نیست بلکه تنها 
به پایبندی طالبان به تعهداتش در زمینه 

مبارزه با تروریسم بستگی دارد.

دیگر همه چیز دست خودتان است
زلمای خلیلزاد خطاب به افغانستانی ها:

 تسنیم   یحیی سریع، سخنگوی نیروهای 
مسلح یمن گفت: یگان پهپادی یمن، فرودگاه 
بین المللی ابهاء در عربســتان را هدف قرار 
داده اســت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
ادامــه داد: یک پهپاد از نــوع صماد 3، یک 
هدف نظامی مهم در فــرودگاه ابهاء را مورد 
حمله قــرار داد که این حملــه با موفقیت 
انجام شد. پیش از این هم نیروهای ارتش و 
کمیته های مردمی بارها تأسیسات نظامی و 
راهبردی عربستان به ویژه در فرودگاه ابهاء را با 
پهپادهای خود هدف قرار داده بودند. المسیره 
در این بــاره گزارش داد: یگان موشــکی و 
یگان پهپادی ارتش و کمیته های مردمی در 
دهم ماه جاری میالدی یک عملیات نظامی 
مشترک با موشک بالستیک از نوع ذوالفقار 
و چهار فروند پهپاد صماد 3 علیه یک هدف 

مهم در ریاض پایتخت عربستان انجام دادند. 
این رســانه افزود: تأسیسات حساس و مهم 
فــرودگاه بین المللی ابهاء هــم روز نهم ماه 
میالدی جاری بــا پهپادهای صماد 3 هدف 
قرار گرفت که این عملیات با موفقیت انجام 
شد، این عملیات ســاعاتی پس از عملیات 
 K۲ مشابه علیه این فرودگاه با پهپاد قاصف

صورت گرفت.

کابوس در ابهاء ادامه دارد
عملیات پهپادی دیگر از انصاراهلل

ترند # از_مقاومت_حمایت_کن در توییتر 
جهان: اگرچه مقام های سیاسی در کشورهای عربی بدشان نمی آید 
به صف سازشــکاران با اسرائیل بپیوندند اما فعاالن مجازی در این 
کشــورها همچنان پای کار قبله اول مسلمین هستند. در همین 
راستا انتشار هشتگ »ادعم المقاومه« )از مقاومت حمایت کن( از روز 
پنجشنبه در توییتر کلید خورد که کاربران زیادی از آن حمایت و 
خشم خود را نسبت به کشورهای عربی همسو با رژیم صهیونیستی 
اعالم کردند. تنها پس از گذشــت سه ساعت از آغاز این هشتگ، 
بیــش از 5۰۰ هزار نفر آن را الیــک کردند و هزاران نفر از فعاالن 
توییتری در حمایت از جریان مقاومت توییت کردند. برخی دیگر از 
کاربران نیز ضمن ابراز خشم از کشورهای امارات و بحرین که روابط 
خود را با رژیم صهیونیستی عادی کرده اند، تأکید کردند از آزادی 
فلسطین حمایت می کنند. شمار دیگری از کاربران نیز ضمن افتخار 
به مقاومت فلسطین، از ظلم حکام کشورهای خود گالیه و تأکید 

کردند این حاکمان مانع شده اند که فلسطین تا کنون آزاد شود.
برخی دیگر از کاربران توییتری هم ضمن ابراز خوشبینی نسبت به 

پیروزی ملت فلسطین، تأکید کردند جریان مقاومت، ملت فلسطین 
را خوار نخواهد کرد.

انتشار تصاویری از گردان های عز الدین قسام و همچنین صحنه هایی 
از شهدا و اسرای فلســطینی به همراه این هشتگ همه گیر شد. 
یک کاربر در حمایت از نیروهای مقاومت در صفحه خود نوشــت: 

»ایستادگی در برابر خیل دشمنان، موجب خون ریزی بیشتر خواهد 
شد... ولی گام هایشان مانند درختان زیتون استوار است... خداوند 

قهرمانان ما را حفظ کند«.
وی در توییت دیگری با انتشــار عکس کودکی که توسط چندین 
اسرائیلی اسیر گرفته شده است، تأکید کرد: »آنان استوارند و دشمن 
خود را شکســت خواهند داد... خداوندا.... در برابر صهیونیست ها و 
حکام صهیونیستی عرب و ارتش های مزدور آنان، به آن ها کمک و 

با سربازان خودت، یاریشان کن«.
شــمار دیگری از کاربران، مقاومت فلسطین را سپر محکم و خط 
مقدم دفاع از کشورهای عربی و مسلمانان دانستند و تصریح کردند: 
»شما افتخار اسالم و مسلمین هستید... خداوند به شما کمک کند«.
یک کاربر دیگر هم درباره رؤیای بازگشت آوارگان فلسطینی نوشت: 
»فلســطین یک امانت است و عادی ســازی، یک خیانت... روزی 
بازخواهیم گشت و سرزمین اشغال شده خود را آزاد کرده و در برابر 

رژیم غاصب، پیروز خواهیم شد... مطمئن باش، برادر مقاوم من«.

خبر
فعاالن مجازی، حامیان فلسطین
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آس�تان قدس رضوی در نظ�ر دارد کفپوش الس�تیکی مورد 
نیاز خ�ود را از طریق مناقصه عمومی خری�داری نماید، لذا 
متقاضیان محترم جهت مش�اهده ش�رایط مناقصه و دریافت اسناد مربوطه 
می توانند به نشانی http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر 
تا س�اعت 13:30 روز س�ه ش�نبه م�ورخ 1399/07/08 نس�بت ب�ه تحویل 
پیش�نهادات تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط اعالم شده اقدام نمایید، 
ضمن�ًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

شماره های تماس 32001113-051 و 051-32001519

» مناقصه عمومی خرید کفپوش الستیکی «
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آستان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به واگذاری فرآیند توسعه، 
نگهداری و پش�تیبانی س�امانه اطالع�ات مکان�ی موقوفات تحت 
وب Web GIS(( ازطری�ق مناقص�ه عمومی اقدام نماید، ل�ذا متقاضیان محترم 
جهت مش�اهده ش�رایط مناقصه و دریافت اس�ناد مربوطه می توانند به نش�انی 
http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا س�اعت 13:30 روز س�ه 

ش�نبه مورخ 1399/07/08 نس�بت به تحویل مدارک و پیش�نهادات تکمیل ش�ده 
مطابق شرایط اعالم شده اقدام نمایید، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده 

برنده مناقصه خواهد بود.
 شماره های تماس 32001053-051 و 051-32001420 

»مناقصه عمومی خدمات پشتیبانی،آموزش وتوسعه درسامانه 
»))Web GIS اطالعات مکانی موقوفات

سپاهان  نام  گاز  به  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 4915 و شناسه 

ملی 10680045930

مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات   1399,04,20 مورخ 
کلیه  مدیره  هیات   : شد  اتخاذ  ذیل 
 40 ماده  در  را  خود  اختیارات 
تفویض  عامل  مدیر  به  اساسنامه 

نموده اند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد 

)990104(
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شرکت  دینا  تهران  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 3319 و شناسه 

ملی 10101435476

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1398,04,26 مورخ  سالیانه 
محاسب  تراز  حسابرسی  موسسه   : شد  اتخاذ 
به   14004773042 ملی  شناسه  به  ماندگار 
سمت بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی 
بازرس  سمت  به   0849395569 شماره  به 
علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند 
روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبالغ 

)990755(
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دارد  نظ��ر  در  گناب��اد  ش��هردار   
نام��ه  آئی��ن   5 م��اده  رعای��ت  در 
مال��ی ش��هرداری ها دو قطع��ه مل��ک 
خود)کش��تارگاه قدی��م. طالقانی 3(

را از طریق مزای��ده کتبی به فروش 
رساند. لذا کلیه متقاضیان می توانند 
از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 
10روز جهت دریافت اسناد به امور مالی 
ش��هرداری مراجعه ویا با ش��ماره تلفن 

05157222276تماس حاصل نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد  ,ع

99
06
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 آگهی مزایده کتبی
 شرکت پردیس گلخانه ای دشت طوس در 
نظر دارد از بین شرکت های گلخانه سازی 
 EPC  که دارای رتبه طرح و ساخت صنعتی
از وزارت جهاد کشاورزی  می باشند، پیمانکار 
ساخت جهت 20 هکتار گلخانه انتخاب نماید.

کلیه متقاضی��ان واجد ش��رایط می توانند 
جهت دریافت اس��ناد از طریق وبسایت این 
شرکتwww.pardistoos.ir  اقدام نمایند. 
پایان مهلت ارسال اسناد از تاریخ درج آگهی 
حداکثر  به مدت پنج روز کاری می باش��د. 
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 آگهی مناقصه 

آگهی دعوت شرکت توسعه عمران ستاره شهر پاژ 
) سهامی خاص ( بشماره ثبت 53098 

و شناسه ملی 14004576893
از کلیه س��هامداران ش��رکت فوق دعوت میشود که 
جهت ش��رکت در مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 
99/7/12 س��اعت 15 به نش��انی مش��هد بلوار خیام 
شمالی ، خیابان بهارستان ، نبش بهارستان 5 دارای 

کد پستی شماره 9199683512 مراجعه فرمایند.
دستور جلسه :

• افزایش سرمایه 
ع رئیس هیئت مدیره – محمد حسین شکفتی  9
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»آگهی مزایده« نوبت دوم
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار در نظر دارد نسبت به فروش سرشاخه وتنه درختان ازطریق مزایده 
به افراد واجد ش��رایط اقدام نماید.لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اس��ناد مربوطه به امور قراردادهای س��ازمان 

مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن05144641000تماس حاصل فرمایند.

مبلغ شرکت در مزایده)ریال(قیمت  پایه  فروش )کیلوگرم(مکانردیف
6500 ریالتنه درختان1

14.000.000 3000ریالسرشاخه درختان2

مبلغ س��پرده ش��رکت در مزایده به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی می باش��د.ضمنا سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها 
مختار اس��ت.آخرین مهلت ش��رکت در مزایده و تحویل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه س��ازمان،پایان وقت اداری )ساعت13:10( روز 

پنجشنبه1399/07/10 می باشد.مزایده رأس ساعت 10صبح روز شنبه 99/07/12 در محل سازمان برگزار می گردد.
         کاظم خلیلی دارینی-رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار
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فارس: ۲35 نفر از علمای بحرینی با امضای 
دادخواستی عادی  سازی روابط بحرین و رژیم 

صهیونیستی را رد کردند.
وزیــر  الوروف،  ســرگئی  ریانووســتی: 
خارجه روســیه با غیرقانونی دانستن توافق 
شبه نظامیان ُکرد ســوری برای فروش نفت 
این کشور به آمریکا، گفت: واشنگتن ُکردهای 

سوری را به جدایی طلبی تحریک می کند.
پزشک  یک  فلسطین:  رسمی  تلویزیون 
فلســطینی بر اثر پرتاب بمب صوتی توسط 
نظامیان رژیم صهیونیستی در شهر جنین در 

کرانه باختری به شهادت رسید.

نماینده روسیه در اتحادیه اروپا:

بالروس را ونزوئال نکنید©
فارس: نماینده دائم روســیه در اتحادیه اروپا به کشورهای اروپایی توصیه کرد از تکرار 
سناریو ونزوئال و اوکراین در مورد بالروس خودداری کنند. »والدیمیر چیزوف« نماینده 
دائم روســیه در اتحادیه اروپا از کشــورهای اروپایی خواست از تجربه اوکراین سازی و 
ونزوئالسازِی شرایط در بالروس خودداری کنند.  چیزوف در مصاحبه با کانال ۲۴ روسیه 
افزود: اگر می خواهید تجربه دیگر کشورها یا حتی قاره ها را در نظر بگیریم من پیشنهاد 
می کنم به ونزوئال نگاه کنیم. جایی که برخی از کشــورها یک رهبر خودخوانده)خوان 
گوایدو( را به عنوان رئیس جمهور به رسمیت شناختند و موانع بی شمار دیگری را در 

مسیر حل سیاسی بحران در یک کشور ایجاد کردند. 
اظهارات چیزوف در حالی منتشر می شود که پارلمان اروپا با انتشار بیانیه ای تهدید کرد 
الکساندر لوکاشــنکو، رئیس جمهور بالروس پس از پایان دوره ریاست جمهوری اش در 

پنجم نوامبر ۲۰۲۰ دیگر به عنوان رئیس جمهور این کشور شناخته نخواهد شد.


	1 m new new
	2
	3 new
	4
	5
	6
	7 new new
	8

