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پیرمحمد مالزهی

پس از گذشــت یک هفته از مذاکرات صلح بین االفغانی اکنون موانع قابل توجه 
دستیابی بدان بهتر نمایان شده است. به طور خالصه مهم ترین این موانع از این 
قرار است: مورد نخست این است که دیدگاه های طرفین درباره مذاکرات، تضاد و 
فاصله بسیاری دارد. طالبان در نهایت بازگشت به قدرت را به طور کامل می خواهد. 

از سوی دیگر، دولت به دنبال حفظ چارچوب کنونی...

معادله پیچیده صلح افغانستان

راه مبارزه با گرانی افسار گسیخته چیست؟ 

ساماندهی بازارخودرو با واقعی سازی قیمت کارخانه

 سیاست  سردار سرلشکر پاسدار حسین 
سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در مراسم صبحگاه فرماندهان، 
مسئوالن و کارکنان ستاد فرماندهی کل 
و حوزه مرکزی ســپاه که در آستانه فرا 
رسیدن هفته دفاع مقدس برگزار شد؛ با 
تأکید بر اینکه اگر انقالب اسالمی ایران 
نبود، آمریکا دنیا را می بلعید؛ گفت: انقالب 
ما بود که آمریکا را فرسوده کرد؛ آمریکای 

امروز فاقد نشاط سیاســی و بی رمق و 
ناتــوان در تحول و شکســت خورده در 
میدان است و تمام مفاهیمی که آمریکا 

با آن با دنیا سخن می گفت شکسته اند.
سردار سالمی با بیان اینکه پایان آمریکا  
واقعیتــی انکارناپذیر اســت، گفت: در 
موضوع مکانیسم ماشه نیز ماشه ای است 
که حتی اگر چکیده شود، گلوله ای از آن 
خارج نخواهد شد. فرمانده کل سپاه در 

واکنش به گزافه گویی های اخیر رئیس 
جمهــور آمریکا، خطــاب به وی گفت: 
آقای ترامپ انتقام ما از شهادت سردار 
بزرگمان قطعی، جدی و واقعی اســت، 
اما ما اهل شــرف و شــرافت هستیم و 
جوانمردانــه و عادالنه انتقام می گیریم؛ 
شــما فکر می کنید مــا در برابر خون 
بــرادر شــهیدمان یک ســفیر زن در 
آفریقای جنوبی را می زنیم؛ ما کسانی را 

می زنیم که در شــهادت این مرد بزرگ 
مستقیم و غیرمستقیم نقش داشتند و 
شــما بدانید هر که در این ماجرا نقش 
داشــته اســت زده خواهد شــد و این 
پیام جدی اســت. وی افزود: شما ما را 
به حمله هــزار برابری تهدید می کنید؛ 
 ما شــما را می شناســیم ؛آن وقت که 
عین االســد را زدیم فرض داشتیم که 

شما پاسخ می دهید و...
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موشک فراصوتی که 
سه دقیقه ای به آمریکا 

می رسد

ترس ترامپ از 
موشک روسی

خطر دفع غیراستاندارد 
فاضالب برای مشهد 

جدی است

تزریق تهدید 
زیر پوست شهر!

 فرمانده سپاه: هرکس در ترور سردار سلیمانی نقش داشته را می زنیم 
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الگوسازی سیره حضرت رضاj در نظام سازمانی
 آســتان   معاون سرمایه انســانی آستان قدس معاون سرمایه انسانی  آستان قدس رضوی تأکید کرد

رضوی یکی از اهداف این سازمان را تربیت نیروی 
انســانی تراز و الگو شدن سیره حضرت رضا)ع( در 

 ............ صفحه 3نظام سازمانی برشمرد...
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مسئول ویژه پیگیری پرونده سرمربی سابق تیم ملی: گفت وگو با صادق برقعی، بازیگر سریال »زمین گرم« هشدار روحانی درباره افزایش مراقبت های پاییزی کرونا

:jامام علی
حق اندک، باطل 

بسیار را کنار 
می زند، همچنان 
که آتش اندک، 

هیزم بسیار 
را می سوزاند. 
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بی خیال ویلموتس 
نمی شویم

دوست ندارم 
تکرار شوم

رعایت ها از ۸2 درصد 
به ۶2 درصد رسیده است

فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
بیمارستان دکتر شریعتی 

شرح در صفحه 4
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موسس�ه عمران وتوس�عه رضوی  در نظر دارد امالک مشروحه ذیل با کاربری تجاری و تجاری نمایش�گاهی واقع در خراسان جنوبی شهر 
بیرجند را به شرح جدول ذیل ازطریق مزایده عمومی واگذار نماید.

قیمت پایه مزایده هرمساحت)مترمربع(کاربریردیف
آدرسشرایط فروش متر مربع )ریال(

بیرجند اراضی حاشیه خیابان مهزیار بین مهزیار 5 و 7 شماره قطعه 16417نقدی61/4950/000/00000تجاری1
بیرجند اراضی حاشیه خیابان مهزیار بین مهزیار 5 و 7 شماره قطعه 16418نقدی61/2450/000/00000تجاری2
بیرجند اراضی حاشیه خیابان مهزیار بین مهزیار 5 و 7 شماره قطعه 16419نقدی61/2850/000/00000تجاری3
بیرجند اراضی حاشیه خیابان مهزیار بین مهزیار 5 و 7 شماره قطعه 16420نقدی69/8355/000/000تجاری4
بیرجند سایت کارگاهی اراضی پشت شرکت گواه شماره قطعه 16358نقدی80/2743/000/000تجاری نمایشگاهی 5
بیرجند سایت کارگاهی اراضی پشت شرکت گواه شماره قطعه 16359نقدی6640/000/000تجاری نمایشگاهی 6
بیرجند سایت کارگاهی اراضی پشت شرکت گواه شماره قطعه 16360نقدی6040/000/000تجاری نمایشگاهی 7
بیرجند سایت کارگاهی اراضی پشت شرکت گواه شماره قطعه 16361نقدی6040/000/000تجاری نمایشگاهی 8
بیرجند سایت کارگاهی اراضی پشت شرکت گواه شماره قطعه 16362نقدی6040/000/000تجاری نمایشگاهی 9
بیرجند سایت کارگاهی اراضی پشت شرکت گواه شماره قطعه 16363نقدی6040/000/000تجاری نمایشگاهی 10

متقاضیان می توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر و دریافت فرمهای مربوطه به آدرس س�ایت http://www.oaqr.ir/ مراجعه و جهت تحویل 
پیش�نهاد قیمت از تاریخ درج آگهی حداکثر ظرف مدت 7 روز به دفتر این موسسه به نش�انی: بیرجند-بلوارمسافر باالتر از پالک گذاری حاشیه 
میدان قائم  و یا دبیرخانه دفتر مرکزی موسس�ه واقع در مشهدبه نشانی: تقاطع بلوار سجاد و خیام- ابتدای بلوارشهید دستغیب - موسسه عمران 

و توسعه رضوی مراجعه نمایند.
دفتر بیرجند :05632338321       دفتر مشهد:05137689434- داخلی1166 
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 ))آگهی مزایده عمومی((
آستان قدس 

موسسه عمران و توسعه رضوی
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مزایده ماشین آالت صنایع غذایی 
شرکت سامان بازار رضوی به شماره ثبت 855 و شناسه ملی 10380099797 
در نظر دارد تعدادی  از ماش��ین آالت صنایع غذایی خود را به ش��رح لیس��ت 
من��درج در آدرس اینترنت��ی https://ahoo24.ir/mozayede.jpeg را از طری��ق 
مزایده به فروش برس��اند. متقاضیان می توانند جهت رویت دستگاه ها ، دریافت 
و تحویل قیمت پیشنهادی خود  از تاریخ 29/ 99/06 لغایت 05/ 99/07 در روزهای کاری 
از ساعت 8 الی 15 به آدرس شرکت واقع در مشهد بزرگراه آسیایی – مقابل بیمارستان 
رض��وی – مجموعه س��امان بازار رضوی - واحد اداری مراجع��ه نمایند و پس از اخذ مجوز 

کتبی جهت بازدید مراجعه کنند.
س��پرده ش��رکت در مزایده 10 درصد مبلغ کف کارشناسی ش��ده  میباشد که بصورت چک 
بانکی تضمین ش��ده یا ضمانت نامه بانکی در وجه ش��رکت س��امان بازار رضوی باید تهیه 
گردد. هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد و شرکت در رد یا قبول 

           هر یک از پیشنهادات مختار است.                                           شرکت سامان بازار رضوی

روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
/ع
99
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی-شماره مجوز129903279 - نوبت دوم
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومی تامین نماید :

تقاضای شماره    BS-3416897146   مناقصه شماره 99/035 شماره تقاضا و مناقصه

خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی  شرح مختصر اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به میزان 1,400,000,000 ریال  می باشد. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 
1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیئت وزیران می باشد.  نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار 

28/000/000/000 مبلغ برآوردی مناقصه

99/08/22 تاریخ گشایش پاکات فنی 99/07/23 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

99/09/16 تاریخ گشایش پاکات مالی 99/08/15 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

 اس��تان بوشهر، عس��لویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ش��رکت مجتمع گاز پارس جنوبی، ستاد 
مرکزی طبقه دوم اتاق216/1 

آدرس و تلفن مناقصه گذار

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن  2295-07731312253   تماس حاصل فرمایند  

ساعت خواب!ساعت خواب!
اروپا پس از یک ماه بی عملی، سیاست های ضد ایرانی ترامپ را اروپا پس از یک ماه بی عملی، سیاست های ضد ایرانی ترامپ را 

فاقد »اثر قانونی« دانستفاقد »اثر قانونی« دانست
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روزنامـه صبـح ایـران 2

آژانس درخواست دیگری برای بازرسی از ایران ندارد  ایرنا: رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: مسئوالن آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کردند براساس اطالعاتی که دارند، پس از بازرسی از دو 
محل تعیین شده، درخواست دیگری ندارند. صالحی با تأکید بر اینکه تقارن زمانی بین اقناع ایران در خصوص درخواست آژانس و توجیه شدن آن ها نسبت به مالحظات جمهوری اسالمی ایران لطف خدا بود، بیان کرد: 
همزمانی صدور بیانیه مشترک و توافق بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی با مطرح شدن مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل از طریق آمریکا، جالب بود و این بازتاب بسیار مثبتی برای ایران داشت.

 سیاســت   امــروز مهلــت 30 روزه 
درخواســت آمریکا از شورای امنیت برای 
فعال کردن مکانیسم ماشه پایان می یابد 
و این در حالی اســت که طــرف اروپایی 
کــه پیش ازاین در حمایــت از ایران هیچ 
گام عملی برنداشــته بار دیگر و در اقدام 
دقیقه نودی تنها به صدور بیانیه ای دیگر 
علیه اقدامات دولت ترامپ بســنده کرد. 
پس از شکســت مفتضحانه واشنگتن در 
شورای امنیت برای تمدید محدودیت های 
تســلیحاتی ایــران، مایک پمپئــو، وزیر 
خارجــه ایاالت متحده ۲0 آگوســت )30 
مرداد( نامه ای را به شورای امنیت سازمان 
ملل ارســال کرد و خواســتار فعال شدن 
مکانیسم ماشه به منظور بازگرداندن تمامی 

تحریم های سازمان ملل علیه ایران شد.

 اروپا: تعلیق تحریم ها »
کماکان ادامه دارد

تروئیــکای اروپایــی )آلمان، فرانســه و 
انگلیــس( در نامه  اخیر خــود به رئیس 
شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر 
تأکید کرده اند سه کشور اروپایی همچنان 
خــود را بــه ادامــه اجرای 
قطعنامــه ۲۲3۱ متعهــد 
می داننــد. آن ها در این نامه  
به شــورای امنیت گفته اند 
ایران  علیه  تحریم ها  تعلیق 
در چارچوب توافق هسته ای 
با ایران موســوم به برجام، 
کماکان و پس از تاریخ ۲0 
سپتامبر )30 شهریور( ادامه 
خواهد یافت. انگلیس، آلمان 
و فرانســه همچنین تأکید 
کرده انــد هرگونه تصمیم یا 
اقدام در راستای بازگرداندن 
ملل  ســازمان  تحریم های 
علیه ایران، فاقد »اثر قانونی« 
است. آمریکا در اردیبهشت 
۱3۹۷ از برجام خارج شد و 
تمامی تحریم های تعلیق شده خود علیه 
ایران را بازگرداند؛ اما سه کشور اروپایی به 
همراه روســیه و چین همچنان به توافق 
هســته ای با ایران پایبنــد مانده اند. حال 
به نظر می رســد آمریکا قصد دارد به طور 
یکجانبه بازگشــت تحریم های ســازمان 
ملل علیه ایــران را اعالم کند، اقدامی که 
به نوشته خبرگزاری فرانسه عالوه بر انزوای 
دیپلماتیک بیشتر واشنگتن، خطر افزایش 

تنش های بین المللی را به همراه دارد.

 تالش جدید آمریکا »
برای فشار بر ایران

ایــن در حالــی اســت کــه در ادامه 
تحــرکات ضــد ایرانی دولــت ترامپ، 
چند نفــر از نماینده های جمهوری خواه 
هم حزبی های  و  نماینــدگان  مجلــس 

وی در نامه ای به »مایــک پمپئو« وزیر 
خارجه آمریکا اقدام برخی کشــورها در 
واشنگتن  علیه تالش های  مانع تراشــی 
تسلیحاتی  محدودیت  های  تمدید  برای 
علیه ایران را محکوم کرده و خواســتار 
برخــورد بــا آن شــده اند. در این نامه 
بــه اقدام هــای اخیر اندونــزی و نیجر 
)رؤسای دوره ای شورای امنیت سازمان 
ملل( در جلوگیــری از این تالش ها در 
شــورای امنیت اشاره شــده و ضرورت 
بحث دربــاره اینکه آیا آمریکا باید برای 
کشــورهای تضعیف کننــده منافع ما و 
حامیان اصلی ترین پشــتیبان تروریسم 
دولتی کمک مالی ارســال کند یا خیر 
را پیش می کشد. اندونزی و نیجر اوایل 
ماه جاری ضمن اشــاره به عدم اجماع 
نظــر در ایــن شــورا در خصوص طرح 
آمریکا بــرای بازگردانــدن تحریم های 
بین المللی علیه ایران گفتند این شــورا 
در جایگاهی نیســت که اقدام بیشتری 

درباره درخواست آمریکا انجام دهد.
در همیــن حــال 6 تــن از نمایندگان 
جمهوری خــواه مجلس ســنای آمریکا 
هم با ارســال نامه ای به »دونالد ترامپ« 
از او خواســتند کل بخش هــای مالی 
ایران به موجب فرمان اجرایی ۱3۹0۲ 

که ۱0 ژانویه امضا شــده تحریم شود. 
نوشــته اند  آمریکایــی  قانون گــذاران 
تالش های آمریکا بــرای مقابله با ایران 
را تحســین می کنند. آن هــا عالوه بر 
این از ترامپ بابت ترور ســردار قاســم 
ســلیمانی، فرمانده شهید نیروی قدس 

سپاه قدردانی کرده اند.

موضع گیری های داخلی علیه آمریکا»
تحــوالت،  ایــن  بــا  همزمــان  امــا 
در کشــورمان  داخلی  موضع گیری های 
نیز علیه اقدام غیرقانونی دولت واشنگتن 
ادامــه داشــت. در این راســتا علی اکبر 
والیتــی، عضو هیئت نظــارت بر برجام 
درباره احتمال فعال سازی مکانیسم ماشه 
از سوی آمریکا و اینکه دولت و مقام های 
کشورمان باید چه واکنشی نشان دهند، 
گفته اســت: موضع جمهوری اســالمی 
کاماًل مشــخص اســت. نمی شود برجام 
ایران رعایت  توســط  به صورت یکطرفه 
شــود اما طرف های مقابــل، آن را اجرا 
نکنند. وی تأکید کرده: آرای ترامپ رو به 
سقوط است و کاری هم که آمریکایی ها 
می کنند جز تبلیغ و ســروصدا و تالش 
برای جذب افکار عمومی در داخل آمریکا 
نیست. همزمان رئیس کمیسیون امنیت 

ملی مجلس نیز از برگزاری نشســت این 
کمیســیون با موضوع بررسی طرح سه  
فوریتی مقابله با تصمیم آمریکا خبر داد 
و گفت: رفع محدودیت های هســته ای و 
کاهش همکاری با آژانس، پیشنهادهای 
مطــرح در این طرح اســت. ذوالنوری با 
یــادآوری تالش های دولت آمریکا گفت: 
جمهوری اسالمی ایران مواضع متناسبی 
را در مقابــل تصمیم ایاالت متحده اتخاذ 
خواهد کرد، بنابراین اگر فشارهای جدید 
از ســوی آمریکا اعمال و مشکالتی برای 
مــردم ایجاد شــود، ۱+5 باید به وظیفه 
خود عمل کنند. ما نیز طبق طرح ســه 
فوریتی یاد شده تصمیماتی را عملیاتی 

خواهیم کرد.

 قدم بعدی آمریکا پس از »
ادعای فعال سازی مکانیسم ماشه

دولت آمریکا پس از خروج از »برنامه جامع 
اقدام مشــترک« یا برجام تحریم ها علیه 
ایران را از ســر گرفته و به سیاست هایی 
تحریک آمیــز علیه ایــران، ازجمله ترور 
سردار قاسم ســلیمانی، فرمانده نیروی 
قدس ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
روی آورده اســت. ترامپ وعده داده بود 
با خــروج از برجام و پیگیری سیاســت 
موسوم به »کارزار فشار حداکثری« ایران 
را به حضور پای میز مذاکره برای رسیدن 
به »توافقی بهتر« -به باور او- مجاب خواهد 
کرد. درحالی که بیش از دو ســال از این 
وعده می گذرد دولــت آمریکا در تحقق 
این هدف ناکام مانده و دولت ترامپ در 
آستانه انتخابات و در شرایطی که از نظر 
داخلی زیر فشارهای اقتصادی، اجتماعی 
و انتخاباتی قرار دارد، نیازمند آن اســت 
توجه افکار عمومی آمریکا را از مســائل 
داخلی به سیاست خارجی منحرف کند. 
در این خصوص ممکن اســت تشــدید 
منازعه بــا ایران، گزینــه مطلوبی برای 
آن ها باشــد. به نظر می رسد آمریکا پس 
از 30 شــهریور، دیپلماسی فعال تری را 
در شورای امنیت و همچنین در مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد برای همراه 
کردن ســایر کشــورها با اِعمال دوباره 
تحریم هــای تعلیق شــده در قطعنامه 

۲۲3۱ در پیش خواهد گرفت. 
در ایــن راســتا تهدیــد به گســترش 
تحریم هــای ثانویه علیه نهادهای دولتی 
و شــرکت های خصوصــی و چندملیتی 
می تواند یکی از گزینه ها باشد. همچنین 
با توجــه به اهمیــت کشــتی رانی در 
تبــادل کاال، ممکن اســت آمریکا طبق 
قطعنامه های تحریمــی پیش از برجام، 
کشتی هایی از مبدأ و یا به مقصد ایران را 
توقیف کند. امری که باید واکنش قاطع 
و پاسخ مناسب ایران را به دنبال داشته 
باشــد. این تنش ها احتماالً بیش از همه 

در خلیج فارس رخ دهد.

اروپا پس از یک ماه بی عملی، سیاست های ضد ایرانی ترامپ را فاقد »اثر قانونی« دانست

ساعت خواب!

آقای رئیســی عزیز، اعدام محتکر گران فروش مفسد واجب تر از اعدام قاچاقچی س
است. 09050009621

به گفته یک مسئول از مسکن وشهرسازی ۱۸ هزار واحد مسکن مهر در خراسان س
رضوی بالتکلیف وفاقد متقاضی است، اگر مسکن های مهر باقیمانده اولیه آن را دو 
برابر سال های قبل بگیرند نه ۲0 برابر برای همین است که متقاضی ندارد، متأسفانه 
افرادی مثل من که بعد از ۲0 ســال ســابقه کار هنوز نه از مسکن مهر ونه از ملی 
نتوانستند استفاده کنند، زیاد هستند. از روزنامه وزین قدس هم که صدای مردم را 

انتشار می دهد، ممنون هستم. 09150000519
از قاضی رسیدگی کننده پرونده طبری تقاضا می کنم یک مرخصی نصف روزه س

بهش بدهند تا وقتی برای در امان ماندن از کرونا از زندان رفت بیرون، یک مسکن 
مهری برای خود و خانواده مفتخر و سر بلندشان جور کند . کارتن خواب که نباید 

شود، باالخره پیش لواسانی ها آبرو دارد. 09150002831
کاش  قاضی  منصوری  و پناهیان  نامه  امام  علی)ع(  به  مالک اشتر را در نهج البالغه س

 می خواندند که  نباید اهل  سیاســت  به دام  صاحبان  ثروت  بیفتند وگرنه  این  وضع  
پیش  می آید که  هم  تاجران  بازار  با خیال  راحت  گرانی  ایجاد می کنند و هم  اعتقادات  

دینی  و اعتماد جامعه  از دست  می رود. 09150002986
آقای طماعی که یک میلیارد سهام خریدی که دوسه ماه بشه 5 میلیارد باید فکر س

اینجای کار را هم می کردی. 09150008442
مضحک است کسانی پرچمدار مبارزه با گسترش سالح های هسته ای شده اند، س

که خود هزاران کالهک هسته ای دارند و فناوری ساخت سالح های هسته ای را در 
اختیار رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیستی قرار داده اند، آنان که متهم بزرگ دارنده 
ســالح های هسته ای اند خود مدعی خلع سالح هسته ای اند و این طنز تاریخ است. 

093500007453
سردمداران رژیم جنایتکار و کثیف آل خلیفه بدانند به همراه رژیم جعلی و نجس س

صهیونیســتی در باتالق خفت و ذلت غرق خواهند شد و هیچ راه نجاتی برایشان 
وجود ندارد. 09120000319

35 ســال پیش حقوق یک دبیر فرهنگی 5هزار تومان بود و قیمت یک ســکه س
طال هم 5 هزار تومان بود! امروز حقوق یک دبیر بازنشسته پیش از موعد سال ۸۸ 
3/5میلیون تومان اســت و قیمت همان سکه ۱3/5 میلیون تومان! پیدا کنید باغ 

پرتقال را! 09150000396
اشــغالگران از ترس حزب اهلل و برای مبارزه با قدرت اقتصادی چین از ســاحل س

مدیترانه به ساحل خلیج فارس نقل مکان می کنند. 09390003589

هشدار روحانی درباره افزایش مراقبت های پاییزی کرونا

رعایت ها از 82 درصد به 62 درصد رسیده است ©
فارس: حجت االســالم حســن روحانی، 
رئیــس جمهور در ســتاد ملــی مقابله با 
بیماری کرونا گفت: با شــروع فصل پاییز 
باید مراقبت ها را در سطح کشور در زمینه 
این بیماری تشــدید کنیم، به دلیل اینکه 
همزمان بیماری های دیگری مثل آنفلوانزا، 
ســرماخوردگی یا بیماری های دیگری در 
کشور شروع می شود. باید مراقبت بهداشتی را در فصل پاییز بیشتر کنیم. یک نوع 
بیماری هم در همســایگی ما ایجاد شده که شبه ذات الریه است و شنیدم از کرونا 
خطرناک تر است. روحانی بیان داشت: در این شرایط مردم می دانند باالی 30 میلیون 
نفر در دنیا به کووید ۱۹ مبتال شده اند و از این تعداد نزدیک یک میلیون نفر هم فوتی 
بوده است. رئیس جمهور گفت: این یکی از آثار خطرناک کووید ۱۹ است که جان 
مردم را در خطر می اندازد. عالوه بر آن مشکالت دیگری هم از نظر روانی، اقتصادی، 
علمی و فرهنگی و آموزشی در جامعه تأثیرگذار است. بیماری با این همه ویژگی های 

خاص است که امروز با همه گیری دنیا را گرفتار کرده است.
روحانی با تأکید بر اینکه اجرای پروتکل های بهداشتی برای مقابله با کرونا مهم است، 
گفت: اینکه کجا، چگونه، چه شغل و شرایطی اعم از ِسنی و غیره داریم تفاوتی ندارد، 
مهم رعایت پروتکل های بهداشتی است؛ اوایل کرونا فکر می کردیم که افراد 60 سال 
به باال یا افراد دارای بیماری زمینه ای مبتال می شوند، در حالی که مشاهده کردیم 
در این بیماری، ابتال از نظر ســنی تفاوتی ندارد و ممکن است یک کودک، جوان یا 

نوجوان به آن مبتال شوند.
روحانی با تأکید بر اینکه در برگزاری کنکور هیچ کس مبتال به کرونا نشــده است، 
گفت: آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت نگران کننده است. رعایت مردم از ۸۲ 
درصد به 6۲ درصد رسیده است. مردم در همه جا اصولی که تأکید شده مورد توجه 
قرار دهند. عالئم را برای مردم بیشتر و ملموس تر توضیح دهید. اولین نشانه بیماری 

را کووید در نظر بگیرید.

فرمانده سپاه: هرکس در ترور سردار سلیمانی نقش داشته را می زنیم

انتقام جوانمردانه©
سیاست: سردار سرلشکر پاسدار حسین 
سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در مراســم صبحگاه فرماندهان، 
مسئوالن و کارکنان ستاد فرماندهی کل و 
حوزه مرکزی سپاه که در آستانه فرا رسیدن 
هفته دفاع مقدس برگزار شــد؛ با تأکید بر 
اینکه اگر انقالب اسالمی ایران نبود، آمریکا 
دنیا را می بلعید؛ گفت: انقالب ما بود که آمریکا را فرسوده کرد؛ آمریکای امروز فاقد 
نشاط سیاسی و بی رمق و ناتوان در تحول و شکست خورده در میدان است و تمام 

مفاهیمی که آمریکا با آن با دنیا سخن می گفت شکسته اند.
سردار سالمی با بیان اینکه پایان آمریکا  واقعیتی انکارناپذیر است، گفت: در موضوع 
مکانیسم ماشه نیز ماشه ای اســت که حتی اگر چکیده شود، گلوله ای از آن خارج 

نخواهد شد.
فرمانده کل ســپاه در واکنش به گزافه گویی های اخیــر رئیس جمهور آمریکا، 
خطاب به وی گفت: آقای ترامپ انتقام ما از شهادت سردار بزرگمان قطعی، جدی 
و واقعی اســت، اما ما اهل شــرف و شرافت هستیم و جوانمردانه و عادالنه انتقام 
می گیریم؛ شــما فکر می کنید ما در برابر خون برادر شهیدمان یک سفیر زن در 
آفریقای جنوبی را می زنیم؛ ما کســانی را می زنیم که در شهادت این مرد بزرگ 
مســتقیم و غیرمستقیم نقش داشتند و شــما بدانید هر که در این ماجرا نقش 
داشته است زده خواهد شد و این پیام جدی است. وی افزود: شما ما را به حمله 
هزار برابری تهدید می کنید؛ ما شــما را می شناســیم ؛آن وقت که عین االسد را 
زدیم فرض داشتیم که شما پاسخ می دهید و صدها موشک آماده کردیم که اگر 

زدید داشته هایتان را ویران کنیم.
فرمانده کل ســپاه در پایان با بیان اینکه دشمن همه جا زیر دید ماست و اگر الزم 
باشد زیر تیر ما نیز قرار خواهد گرفت، تأکید کرد: آقای ترامپ اگر تار مویی از سر یک 
ایرانی کم شود؛ تمام کرک های شما را به باد می دهیم؛ این تهدید جدی است و ما 

همه چیز را در عمل ثابت می کنیم.

انتقاد جلیلی از ناهماهنگی های مدیریتی

بیش از 53 شورا برای اقتصاد کشور تصمیم گیری می کنند©
سیاست: نشســت نقد و بررسی »مراجع 
تصمیم گیری در اقتصاد کشــور« با حضور 
کارشناســان اقتصادی برگزار شد. سعید 
جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در این نشست با تأکید بر این نکته که ایجاد 
ارتباط نظام مند میــان نهادهای مختلف 
تصمیم گیر در حوزه اقتصاد ضروری است، 
خاطرنشــان کرد: بیش از 53 شــورای تصمیم گیر در اقتصاد کشور وجود دارد که 
هماهنگی میان آن ها ضروری است. وی افزود: این شوراها می توانند الزامات یا اجازاتی 
ایجاد کنند که تعارض تصمیمات هر یک با ســایر شوراها، منجر به ناهماهنگی در 
دستگاه اقتصادی کشور شود. جلیلی با بیان اینکه نهادهای تصمیم گیر اقتصادی باید 
دارای آهنگ واحد باشــند، عدم وجود یکپارچگی در میان آن ها را ابزار سردرگمی 

اقتصاد نامید که جلو پیشرفت را نیز خواهد گرفت.
نماینده رهبرانقالب در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی 
دولت، ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه هاســت، گفت: هدف از تشکیل این شوراها، 
تحقق هماهنگی میان دســتگاه ها و وزارتخانه ها بوده اســت، اما امروز با غلبه  وجه 

ساختاری بر وجه محتوایی آن ها، از کارآمدی مطلوب فاصله گرفته اند.

نگرانی های آخرین پاییز قرن©
حریر چی پیشــگام مدافعان ســالمت- که در 
هفت ماه گذشته آرامش نداشته است- بار دیگر 
وضعیت همه شــهرهای ایران را قرمز اعالم کرد. 
آمار مبتالیــان روزانه دوبــاره از 3هزار نفر عبور 
کرده و اگرچه خوشبختانه هنوز به یاری خداوند 
و کوشش کادر خستگی ناپذیر درمان آمار روزانه 
فوتی ها افزایش چندانی نداشته است، اما برخی 
متخصصان نســبت به موج سوم و فاجعه روزانه 
600 فوتی در صورت عدم مراقبت هشدار داده اند.  
در آستانه آخرین پاییز قرن نگرانی هایی جامعه را 

متأثر می کند:
 ۱- با روند صعودی مبتالیــان روزانه کرونا این 
نگرانی وجود دارد که بار دیگر مناقشه مقصریابی 
در فضای رســانه ای و مجازی دامن زده شــود؛ 
عده ای برگزاری مجالس عزاداری دهه اول محرم 
را عامل افزایش مبتالیان قلمداد کنند، گروهی 
ســفرهای تعطیالت دهه اول شــهریور را علت 
وضعیت قرمز بدانند و جمعی نیز متولیان کنکور و 

بازگشایی مدارس را مقصر جلوه دهند.
 واقعیت آن است که این گونه مناقشات رهگشای 
هیچ مشکلی نیست و جز غفلت از مراقبت ثمره 
دیگری نــدارد. برای رفع نگرانــی باید به آینده 
اندیشید. بنابراین انتظار می رود در عزاداری های 
پیش رو -همچنان کــه اکثراً در دهه اول محرم 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کردند- مراقبت ها 
را افزایش دهند و برخــی از محافلی که در این 
زمینه سهل انگاری داشتند با وضعیت پیش آمده 
مراقبت های بهداشتی را جدی تر بگیرند.عاشقان 
حسینی  اصرار بر راهپیمایی اربعین نداشته باشند 
و رهسپار مرزها نشوند و هیئت های عزاداری که 
طبق سنوات گذشته در دهه آخر صفرعازم مشهد 
می شدند از این سفر صرف نظر کنند و برنامه ای 

جایگزین در شهر خود تدارک ببینند.
کســانی که منتظر هر تعطیلی برای بستن بار 
سفر هستند، ســفرهای پاییزی را از برنامه خود 
حذف کنند و سرانجام متولیان آموزش و پرورش 
وآموزش عالی با همکاری سایر دستگاه ها، موانع و 
مشکالت آموزش مجازی را مرتفع سازند تا نیاز به 
حضور در مدارس و دانشــگاه ها در وضعیت قرمز 

به حداقل برسد.
 ۲- دومیــن نگرانــی پاییز امســال همزمانی 
اپیدمی کرونا و آنفلوانزا و محدودیت های واکسن 
آنفلوانزاســت. اگرچه امسال چند برابر سال های 
پیش واکســن آنفلوانزا تدارک دیده شده است، 
ولی با توجه به هشــدارهایی که در ماه های اخیر 
نســبت به خطرات این تقارن در پاییز داده شد، 
میزان تقاضا بیش از عرضه پیش بینی می شــود 
و نگرانــی ازدحام در داروخانه هــا و مراکز توزیع 
واکسن و گسترش بیشتر کووید۱۹ جدی است. 
بنابراین انتظار می رود با توجه به اولویت گروه های 
در معرض آسیب، مسئوالن با برنامه ریزی دقیق و 
زمانبندی صحیح به نحوی عمل کنند که مراجعه 
برای واکســن آنفلوانزا مدیریت شود و مردم نیز 
حال افراد مسن و بیماران زمینه ای رامدنظر داشته 
باشــند و فرصت دریافت واکســن را برای آن ها 
فراهم کنند. مصونیت نسبی اشخاص در معرض 
آسیب می تواند ابتالی دیگران را نیز کاهش دهد 

و نگرانی ها را کمتر دامن بزند.
3- مورد بعد نگرانی از گرانی اســت. متأسفانه 
موج گرانی ها و کاهش ارزش پول ملی و قدرت 
خرید مردم روند شــتابنده ای گرفته است. در 
زمینه لوازم خانگی و نیازهای درازمدت خانوار، 
مواجهه مردم با جمله »این هنوز قیمت قبلی 
است!« نگران افزایش بیشترقیمت ها می شوند و 
در مورد نیازهــای روزمره از لبنیات و حبوبات 
تا گوشت و مرغ و تخم مرغ و... متأسفانه گرانی 
ســرعت بیشتری گرفته اســت .در این زمینه 
نگاه ها متوجه قوای کشــور است تابا حمایت 
ازتولیدکننده داخلــی و برنامه ریزی دقیق در 
زمینه واردات و صادرات کاالهای مورد نیاز مردم 
ودقت درقیمت گذاری و افزایش نظارت، نگرانی 
ازگرانی را کاهش دهند.  امیدواریم با همکاری 
مسئوالن و مردم هم در حوزه سالمت و رعایت 
مراقبت های بهداشــتی، هم در زمینه تأمین 
نیازها و مهار گرانی ها، نگرانی های پاییزی مردم 
جدی گرفته شود تا آخرین پاییزقرن برای مردم، 

فصل خاطرات تلخ نباشد.

 خبر ذوالفقاری از ممنوعیت 
حرکت به سمت مرزهای عراق 

مجوزی برای زائران اربعین از ©
سوی عراق صادر نشده است

سیاســت: حســین ذوالفقاری معاون امنیتی 
انتظامی وزارت کشــور در جلسه ستاد مرکزی 
اربعین گفت: مردم و دولت های دو کشــور ایران 
و عراق مشــتاق برگزاری مراســم اربعین مانند 
سال های گذشته هستند، اما اهمیت و جان زائران 
موجب شده که تا این لحظه مجوزی برای حضور 
زائران اربعین از سوی دولت عراق صادر نشود. وی 
با تأکید بر اینکه در این مورد جز رعایت سالمت 
زائران بحث های دیگر و یا مسائل سیاسی مطرح 
نیست، ادامه داد: از مردم عزیز کشورمان و موکب 
داران خواهش دارم که به فراخوان ها و شــایعات 
توجه نکنند. وی با اشــاره به فراخوان های صادر 
شده برای ثبت نام کاروان های اربعین اظهار کرد: 
این کار از نظر ما رســمیت ندارد. حرکت زائران 
به ســمت مرزهای عراق ممنوع است و خواهش 

می کنم مردم عزیز این کار را نکنند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

جمهوری اسالمی 
ایران مواضع 
متناسبی را در 
مقابل تصمیم 
ایاالت متحده اتخاذ 
خواهد کرد، بنابراین 
اگر فشارهای جدید 
از سوی آمریکا 
اعمال و مشکالتی 
برای مردم ایجاد 
شود، 1+5 باید 
به وظیفه خود 
عمل کنند

بــــــــرش

 سیاست/ مینا افرازه   در حالی وزارت صمت حدود چهار 
ماه اســت بدون وزیر اداره می شود و گزینه های مختلفی برای 
ســکان داری آن مطرح اســت که چند روز پیش رئیس دفتر 
رئیس جمهور دراین بــاره اعالم کرد دولت در هفته جاری وزیر 

پیشنهادی را به مجلس معرفی خواهد کرد.
به گفته محمــود واعظی، برای انتخاب وزیــر جدید به این 
صورت نیســت که ۱0 گزینه ردیف باشــد که بالفاصله فرد 
دیگری را معرفی کنیــم و وزارتخانه به این بزرگی و مهمی 
را همین طوری بدون مطالعه به کســی بسپاریم، پس ازآنکه 
مدرس خیابانی رأی نیاورد، مطالعه و بررسی را شروع و از ۱5 
تا ۱6 گزینه به پنج گزینه رسیده ایم و از میان آن ها یک نفر 

را به مجلس معرفی می کنیم.
پس ازآنکه مدرس خیابانی سرپرســت پیشــین وزارت صمت 
نتوانست از سد مجلس برای رسیدن به پست وزارت عبور کند 
و هدایت این وزارتخانه تا معرفی شدن وزیر جدید پیشنهادی به 
جعفر سرقینی سرپرست فعلی سپرده شد، رسانه ها گزینه های 

مختلفی را مطرح می کنند.

گزینه های احتمالی چه کسانی هستند؟»
ســرقینی سرپرست فعلی وزارت صمت جزو گزینه هایی است 
که احتمال معرفی آن به مجلس وجود دارد، با این  حال شاید 
عدم دستاورد مهم توسط وی در این روزهای سرپرستی، دلیلی 
باشــد بر اینکه از گردونه رقابت با سایر گزینه ها کنار برود یا از 
سوی دیگر دولت نیز همین نکته را در عدم معرفی به مجلس 
و پایین بودن شانس وی برای گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان 

در نظر بگیرد.
البته سرقینی خود از دل این وزارتخانه برآمده و در بخش های 
مختلف وزارت صمت ســابقه کاری دارد، بااین حال گزینه های 
محتمل تر دیگری همچون مصطفی ساالری مدیرعامل سازمان 
تأمیــن اجتماعی نیز برای معرفی به مجلس مطرح شــده که 
همین موضوع موجب می شود از همین حاال برخی نمایندگان 
در اظهاراتشان از عدم تأیید ساالری سخن بگویند و این را مطرح 
کنند که گزینه پیشنهادی باید فردی از این وزارتخانه و دارای 
سابقه کاری و اجرایی مرتبط با آن باشد. دراین بین حتی برخی 
اخبار حاکی از آن است که نامه معرفی ساالری به مجلس زده 

شده، اما دولت با مشاهده فضای مجلس نسبت به معرفی وی و 
احتمال رأی نیاوردنش این نامه را پس گرفته است.

در همین بین، احتمال معرفی گزینه های مطرح دیگری همچون 
مهدی کرباسیان، علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی، 
محمد خوش چهره اقتصاددان و نماینده مجلس هفتم و محسن 

مهر علیزاده استاندار سابق اصفهان نیز به گوش می رسد.
بااین حال اغلب مجلسی ها این را مطرح می کنند که اوالً گزینه 
پیشــنهادی دولت باید از افراد خود وزارت صمت و باسابقه و 
تخصص مرتبط با این وزارتخانه باشد و ثانیاً در سریع ترین زمان 

به مجلس معرفی شود.

تصمیم گیرندگان دولتی پیش از معرفی با کمیسیون های »
مرتبط مشورت کنند

در همین رابطه، فریدون عباسی نماینده کازرون در مصاحبه ای 
اظهار کرده بهتر است تصمیم گیرندگان دولتی پیش از معرفی 
هر فردی به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی، با کمیسیون های 
مرتبط مشــورت کنند و مجلس نیز نتیجه بررسی خود را در 

رابطه با فرد معرفی شده به اطالع آن ها برساند.
وی افزوده: فرد پیشــنهادی نباید به وزرای قبلی یا استیضاح 
شده وابستگی داشته باشد. این فرد نباید خط و جریان سیاسی 
خاصی را دنبال کرده و شــبهه سیاســی بودن را یدک بکشد، 
بلکه باید به عنوان یک متخصص، ظرفیت مشــورت و تعامل با 
کمیســیون های تخصصی مجلس برای حل مشکالت مردم را 

داشته باشد.
یا سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن نیز گفته است: توقع ما 
این است با توجه به اینکه مدت زیادی از عمر دولت باقی نمانده، 
دولت گزینه پیشنهادی خود را سریع تر مطرح کرده و گزینه ای 
باشد که از خوِد این وزارتخانه بوده و ظرفیت های آن را بشناسد؛ 
کســی نباشــد که بخواهد از بیرون بیاید و با آزمون وخطا این 

وزارتخانه را حدود هشت ماه اداره کند.

گزینه پیشنهادی مسلط به امور وزارت صمت باشد»
در همین راســتا، ســید کاظم دلخوش دیگر نماینده مجلس 
در گفت وگو با قــدس درباره این موضوع اظهار کرد: به هرحال 
دولت بر اساس آیین نامه، وزیر پیشنهادی را معرفی کرد که رأی 

نیاورد و سرپرست فعلی تا زمان معرفی فرد جدید با اختیارات 
رهبری مدیریــت وزارتخانه را بر عهده دارد و درنهایت باید در 
چند روز آینده وزیر پیشــنهادی معرفی شود تا مجلس درباره 

آن تصمیم گیری کند.
نماینده مردم صومعه ســرا در مجلس افزود: وزیر پیشــنهادی 
دولت باید مســلط به امور و مســائل مربوط به وزارت صمت 
باشــد. وزارتخانه صنعت و معدن، وزارتخانه مادر است که وزیر 
معرفی شده باید بتواند از عهده مسائل آن در شرایط تحریمی 

بربیاید.

بعید می دانم مجلس به وزیری خارج از وزارت صمت »
رأی بدهد

از ســوی دیگر، جبار کوچکی نژاد نیز بر این باور است که وزیر 
پیشنهادی باید کسی باشد که از داخل وزارتخانه صمت معرفی 
شــده باشد و هرگونه معرفی وزرا خارج از آن به خصوص برای 
وزارت صمت که یک وزارتخانه مهم و تخصصی است، منطقی 
نیســت. مدت زمان معرفی فرد پیشــنهادی محدود است و از 
سمتی هم با توجه به اینکه حوزه تولید و بازار وضعیت نابسامانی 
دارد؛ بنابراین هرگونه تأخیر یا معرفی افراد غیرمتخصص منجر 

به افزایش نابسامانی ها خواهد شد.
نماینده مردم رشت در مجلس به خبرنگار ما گفت: دولت باید 
دقت کند که وزیر پیشــنهادی فردی قابل اتکا از این وزارتخانه 
باشد. در این وزارتخانه معاونان و گزینه های خوبی وجود دارند 
که معتقدم در عمر کوتاه دولت می توانند مدیریت بهتری داشته 

باشند، به جای اینکه فردی بیرون از آن روی کار بیاید.
وی تصریــح کرد: مجلس هم بعید می دانم به یک فرد خارج از 
وزارت صمت رأی بدهد. اگر مجلس به چنین فردی رأی بدهد 
اشتباه دومی را مرتکب خواهد شد؛ زیرا اشتباه نخست مجلس 
ایــن بود که به مدرس خیابانی رأی نــداد و در ادامه آن اگر به 
وزیر غیر وزارتخانه ای رأی بدهد، اشتباه دوم را انجام داده است.
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آیا این هفته و پس از چهار ماه سکاندار وزارت صمت مشخص می شود؟

بازار در انتظار وزیر

ربیعی با گله از منتقدان برجام، سیاست دولت را تشریح کرد

نگران ماشه های داخلی هستیم نه آمریکا
سیاست: علی ربیعی، ســخنگوی دولت در یادداشتی به بهانه تالش آمریکا برای 
استفاده از سازوکار ماشه علیه ایران نوشت: ما از آنچه ممکن است در روزهای آینده 
و حتی فعال شدن مکانیسم ماشه در پیش باشد نگران نیستیم، اما نگران ماشه ای 
هستیم که به هر دلیل اعم از ناآگاهی یا بی دقتی در کشورمان چکانده شود؛ آن ها 
که هنوز مشت آمریکا برایشان باز نشده و منطق بازی کنونی آمریکا را نمی دانند. این 
روزها و هفته های تعیین کننده، جایی برای رفتارها و گفتارهای احساسی و هیجانی 
و امتیازگیری در سیاســت داخلی نیست. باال بردن تب برجام ستیزی نتیجه ای جز 
تغییر زمین بازی به نفع دولت درمانده آمریکا نخواهد داشت. کار شایسته این روزها 
ایجاد مقاومت فزاینده و اجتماعی کردن بیشتر آن و نیز انسجام سیاسی و سیاستی بر 
محور بازدارندگی دیپلماتیک برآمده از برجام، انزوای دیپلماتیک تحمیل شده بر دولت 
کنونی آمریکا در پرونده هسته ای ایران و به تماشا نشستن دست و پا زدن های دولت 
آمریکا در باتالقی است که خود ساخته است. طمأنینه و ظرفیت صبوری کردن، گاه 

مؤثرین اقدام برای مقابله با دشمن است.



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

افزایش هزار و 600 تنی تولید شیر در مجتمع های مؤسسه دامپروری قدس رضوی    آستان:  مدیر عامل مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی از افزایش بیش از هزار و 609 تنی تولید 
شیر در مجتمع های دامپروری این مؤسسه در پنج ماه نخست سال 1399 خبر داد. آرش فرزادنیا گفت: در پنج ماه ابتدای امسال حدود 23 میلیون و 506 هزار کیلوگرم شیر در مجتمع های مؤسسه دامپروری صنعتی 

قدس رضوی تولید شده که بخشی از آن به تولید شیر خشک نوزاد اختصاص یافته است.

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

 ارائه 2 هزار عنوان کتاب با تخفیف ویژه ©
در فروشگاه های به نشر

آستان: 2 هزار عنوان کتاب در فروشگاه های 
به نشــر با تخفیف ویژه به مخاطبان عرضه 
می شــود. به نشر)انتشــارات آستان قدس 
رضوی( با توجه به رسالت تبلیغی و ترویجی 
خود به منظور آگاهی بخشی، ارتقای سطح 
معلومات عمومی جامعه، تســهیل در امر 
کتاب و کتاب خوانی و ترویج معارف دینی 

متناســب با ماه های محرم و صفر، فرا رســیدن هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس 
تعدادی از آثار خود را در موضوعات متنوع در دسترس عالقه مندان قرار می دهد.

در طرح تخفیفی کتاب به نشر )انتشــارات آستان قدس رضوی( 2 هزار عنوان کتاب با 
موضوع ســیره و سبک زندگی حسینی، ســیره و سبک زندگی اسالمی، دفاع مقدس، 
انقالب اسالمی و... در دو بخش کودک و نوجوان و بزرگسال با تخفیف 20 تا 50 درصدی 
در فروشــگاه های کتاب و محصوالت فرهنگی به نشــر در مشهد و سراسر کشور عرضه 
می شــود. عالقه مندان می توانند از 25 شهریور الی 3 مهر برای کسب اطالعات بیشتر، 
دریافت فهرســت کتاب ها و بهره مندی از این تخفیف به مراکز فروش کتاب به نشر در 
سراسر کشور و یا سایت اینترنتی فروش به نشر به نشانی https://behnashr.com  و صفحه 

اینستاگرام behtarinhaye_nashr مراجعه کنند.

بههمتواقفیزدیانجامشد

 اهدای 5 هزار سند و نسخه نفیس خطی ©
به کتابخانه و موزه وزیری

آســتان: رئیس کتابخانه و موزه وزیری 
یزد از اهدای مجموعه نفیسی شامل بیش 
از 5هزار و 150 نسخه سند، نسخه نفیس 
خطی، چاپ سنگی، کتاب چاپی فارسی و 

التین به این مرکز خبر داد.
محمدرضا ملک  ثابت بــا بیان این مطلب 
گفت: »محمدرضا مرادی« شــهروند یزدی 

واقف این مجموعه نفیس در مجموعه اهدایی خود اسناد و نسخ خطی نفیسی را به این 
کتابخانه اهدا کرده است.

وی با بیان اینکه بیشترین حجم این مجموعه را اسناد تشکیل می دهد، گفت: این 
اسناد در موضوعاتی همچون مصالحه نامه، مبایعه نامه  های شخصی، نامه های تجاری، 
بارنامه، تمسک نامه، قبوض تجاری و بانکی، حواله و صورتحساب های متعلق به تاجران 

منطقه یزد و مابقی مربوط به مناطق کرمان و اصفهان است.
ملک ثابت همچنین کتاب خطی »منیه المرید فی ادب المفید و المستفید« اثر شهید 
ثانی که به خط نسخ و به زبان عربی در حوزه اخالق اسالمی نگاشته شده است را یکی 

دیگر از نفایس این مجموعه اهدایی عنوان کرد.
وی به 45 نسخه کتاب چاپ سنگی اهدایی اشاره کرد و گفت: قدمت این کتاب ها به 
دوره قاجار می رسد و یکی از نفایس آن شاهنامه   ای است که در سال 1272 قمری به 

خط نستعلیق در هند به زیور طبع آراسته شده است.
محمدرضا مرادی، اهداکننده این مجموعه ارزشــمند نیز در گفت وگو با خبرنگار ما 
تصریح کرد: به  دلیل تحصیل در رشته معماری، عالقه خاصی به ابنیه و اشیای تاریخی 
داشتم و از سال 81 تصمیم گرفتم آثار تاریخی را از مجموعه داران و افرادی که آن ها 

را نگهداری می  کنند خریداری کنم.
وی ادامه داد: پس از مدتی، احســاس کردم دیگر توانایی نگهداری این آثار فرهنگی 
را ندارم و بخشی از آن را به یکی از مراکز نگهداری آثار تاریخی در یزد اهدا کردم و 
متأسفانه پس از مدتی متوجه شدم قرآن خطی نفیسی که در میان اهدایی های من 

به این مجموعه بود، گم شده است.
این واقف افزود: این مســئله ســبب شد ترجیح بدهم هر چه باقی مانده است را 
دست خودم نگهداری کنم تا اینکه چند سال پیش در سفر به مشهد، در بازدید 
از موزه آســتان قدس رضوی و گفت وگو با یکی از مســئوالن موزه، مسئله را با 

ایشان در میان گذاشتم.
این شــهروند 48 ساله که جانباز جنگ تحمیلی است، ادامه داد: پس از مدتی 
چند تن از کارشناســان موزه آســتان قدس برای بررسی این مجموعه به یزد 
آمدند و من به دلیل خاطره بدی که از گم  شــدن قرآن داشتم، تنها بخشی از 

اسناد این مجموعه را به ایشان سپردم.
وی اضافه کرد: مدتی بعد، کارشناســان آستان قدس رضوی من را به مشهد دعوت 
کردند و مراحل ثبت و نگهداری اسناد را از نزدیک دیدم و به اطمینان الزم رسیدم. 
قرار شد به  مرور همه اسناد را تحویل بدهم که گفتند کتابخانه و موزه وزیری یزد هم 
وابسته به آستان قدس رضوی است و اگر اسناد را به یزد تحویل بدهم، همان مسیر را 

طی می کند و در نهایت، هر چه دستم بود، به کتابخانه وزیری یزد اهدا کردم.

 آستان   معاون سرمایه انسانی آستان 
قدس رضوی یکی از اهداف این سازمان 
را تربیت نیروی انسانی تراز و الگو شدن 
سیره حضرت رضا)ع( در نظام سازمانی 

برشمرد.
موســی مهدوی، معاون سرمایه انسانی 
آســتان قــدس رضــوی در بازدید از 
مجموعــه بنیاد پژوهش های اســالمی 
که روز گذشــته با حضــور مدیرعامل و 
جمعــی از معاونان و پژوهشــگران این 
مرکز انجام گرفت، عنوان کرد: بســیار 
خرســندم در مجموعه ای حضور یافتم 
که محل انتشــار معرفت ائمه اطهار)ع( 
است و علما، اندیشــمندان و دلدادگان 
به اهل  بیت عصمت و طهارت)ع( در آن 

جمع هستند.
وی خاطرنشان کرد: حوزه منابع انسانی 
رشــته ای است که از ســوی غرب به ما 
تزریق  شــده و روند رشــد این رشته بر 
مبنای خاستگاه دنیای غرب بوده است.

انســانی همان  مهدوی گفت: ســرمایه 
اســت که خداوند متعــال آن را در قرآن 
کریم خلیفه اهلل نامیده است. از همین رو 
در مجموعــه ای که منتســب به علی بن 
موسی الرضا)ع( اســت وظیفه ماست که 
این جایگاه را در تراز و آبروی امام رضا)ع( 
حفظ کنیم؛ متأسفانه ما از سیره و فرهنگ 
رضوی فاصله گرفته ایم و باید تالش کنیم 

این فاصله را کم و کمتر کنیم.
وی ادامه داد: برای تربیت نیروی انسانی 
باید برنامه جامع و کاملی طراحی کنیم 
تا نیروهای انسانی به نحو مطلوبی رشد 
کننــد و در زمان نه  چندان دور در تراز 

خدمت به حضرت رضا)ع( قرار گیرند.

تربیت نیروی انسانی کارآمد»
معاون ســرمایه انسانی آســتان قدس 
رضوی بــا تأکید بر اینکــه خدمت در 
آستان مقدس حضرت رضا)ع( با فعالیت 
در سایر تشــکل ها قابل  مقایسه نیست، 
افزود: با توجه به فرمایشات مقام معظم 
رهبری مبنی بر اینکه »دســتگاه آستان 
قدس رضــوی باید الگو باشــد« تکلیف 
ســنگینی روی دوش ما نهاده شــده؛ 
چراکــه باید به لحــاظ عملکرد، نیروی 
انســانی را به منابع انســانی و ســپس 

منابع انسانی را به سرمایه انسانی تبدیل 
کنیم و با تدوین نظام جامع و یکپارچه 
انســانی،  برنامه ریــزی راهبردی منابع 
اجزای آن را مدیریت کنیم تا شــرایط 

برای الگو شدن فراهم شود.
وی بیــان کرد: در صورت شــکل گیری 
سرمایه انســانی می توان نیروی انسانی 
کارآمد و باتجربه تربیت  کرده و به سایر 

سازمان های دولتی صادر کنیم.
مهدوی همچنین در ادامه تشکیل نظام 
جامع و یکپارچــه برنامه ریزی راهبردی 
منابع انســانی و تشــکیل نظــام جامع 
مدیریت اطالعات منابع انســانی را جزو 
زیرســاخت های اساسی تمام بخش های 
آســتان قدس رضوی دانست و هر نوع 
برنامه ریــزی برای نیروهای انســانی را 
منوط به این دو نظام جامع عنوان کرد.

وی تصریح کرد: تأمین منابع انســانی، 
توسعه و نگهداشــت منابع انسانی ذیل 
نظــام جامــع و یکپارچــه برنامه ریزی 
راهبردی منابع انســانی قرار می گیرد و 
در همین راســتا به دنبال شــکل گیری 
روابط، فهم و فرهنگ مشترک سازمانی 
بین مســئوالن نیروی انســانی آستان 

قدس رضوی هستیم.

تالش برای کارآمدسازی نیروها»
نشســت حجت االســالم  این  ادامه  در 
سیدمحمود مرویان حسینی، مدیرعامل 
بنیــاد پژوهش های اســالمی آســتان 
قدس رضــوی نیز به ارائه گزارشــی از 

فعالیت های پژوهشی این مرکز پرداخت 
و عنوان کرد: آســتان قــدس رضوی با 
به  انســانی،  تأســیس معاونت سرمایه 
مقوله سرمایه و منابع انسانی و همچنین 
ایــن مجموعه عظیم  نیروهای  ظرفیت 

توجه ویژه ای داشته است.
وی خاطرنشــان کرد: اگــر مجموعه ای 
بخواهــد بــه موقعیــت اجتماعــی و 
فرهنگــی در حوزه های مختلف برســد 
باید به ســرمایه انسانی و توانمندسازی 

ظرفیت های خود توجه داشته باشد.
حجت االسالم مرویان ادامه داد: با توجه 
بــه ســاختاری که در خصــوص منابع 
انسانی در آســتان قدس رضوی ایجاد 
شــده، امیدواریم شــاهد آثار و برکات 
عملی در افزایش انگیزه و کارآمدسازی 
نیروها باشــیم و ایــن مجموعه عظیم 
اســالم  بتوانــد در کشــور و جهــان 

الهام بخش باشد.
اســالمی  پژوهش های  بنیاد  وی گفت: 
که در ســال 63 تأسیس  شــده است، 
مجموعه ای مشــترک از استادان حوزه 
و دانشــگاه در قالب گروه های پژوهشی 
اعم از مطالعــات قرآنی، حدیث پژوهی، 
فقه و اصول، فرهنگ و ســیره رضوی، 
اخالق و تربیت اسالمی، کالم و اندیشه 
اســالمی، احیای تراث، انقالب و تمدن 

نوین اسالمی و... است.
حجت االسالم مرویان حسینی، تأسیس 
اســالمی  پژوهش های  بنیاد  نمایندگی 
آســتان قدس رضوی در قــم را یکی از 

اقدام های مهــم این مرکز برشــمرد و 
افزود: در گذشته بیشــتر به جنبه های 
رأفت و نمادین وجود امام رضا)ع( توجه 
می شد، اما دفتر نمایندگی قم بنیاد در 
مناسبت های مختلف سال، سعی داشته 
به ابعاد علمی و معرفتــی امام رضا)ع( 

بیشتر توجه کند.
این مقام مســئول بــا بیــان اینکه ما 
سیاست هسته دانا و شــبکه توانا را در 
بنیاد دنبــال می کنیم، گفت: در همین 
راستا پژوهشکده علوم اسالمی راه اندازی 
شده و قرار است تا 12 عضو هیئت  علمی 
نیز در این مرکز به فعالیت بپردازند که 
جذب اعضای جدید همچنان ادامه دارد.
وی افــزود: با توجه بــه تأکیدهای تولیت 
آســتان قدس رضوی مبنی بر اینکه بنیاد 
پژوهش های اســالمی باید پشتوانه علمی 
آســتان قدس رضوی باشد به این سمت 
می رویم که مســئله های مختلف آستان 

قدس رضوی را در حوزه های 
متفاوت حل کنیم.

مرویــان  حجت االســالم 
حسینی گفت: تاکنون 25 
اثر محتوایی و کاربردی در 
حوزه وقف کار شــده است 
و در گروه فرهنگ و سیره 
رضوی نیز افــزون بر 250 
اثر با موضوع امام رضا)ع(، 
زیارت، حرم مطهر و آستان 
قدس رضوی تهیه و تدوین 
 شــده و در اختیار جامعه 

علمی قرار گرفته است.
مدیرعامل بنیاد پژوهش های 

اسالمی ادامه داد: حوزه دیگر فعالیت های 
این مرکز بخش ممالک اسالمی است که 
تاکنون 30 اثر با موضوع جغرافیای اسالم 

در این مرکز به چاپ رسیده است.
وی بــا بیان اینکه بیــش از 130 اثر از 
آثــار بنیــاد پژوهش های اســالمی در 
جشــنواره های مختلف حائــز رتبه های 
برتر شــده است، گفت: سرمایه بنیاد در 
ترجمه قوی است به طوری که به همت 
مترجمــان این مرکز، آثــار مختلفی با 
موضوعات مختلف از فارسی به زبان های 
دیگر و همچنین از سایر زبان ها به زبان 

فارسی ترجمه شده است.

 برای تربیت نیروی 
انسانی باید برنامه 

کاملی طراحی کنیم 
تا نیروهای انسانی 

به نحو مطلوبی رشد 
کنند و در زمان نه  

چندان دور در تراز 
خدمت به حضرت 
رضا)ع( قرار گیرند

بــــــــرش

معاون سرمایه انسانی آستان قدس رضوی تأکید کرد  

مؤسسمركزاسالمیلبیكیازهرا)س(لندن:الگوسازی سیره حضرت رضاj در نظام سازمانی
توهین  به مقدسات، ریشه در ©

تعصب های جاهالنه دارد
آستان: مؤسس مرکز اسالمی لبیک یا زهرا)س( 
لندن با اشاره به ریشه  توهین های اخیر به وجود 
مقدس پیامبــر اکرم)ص( و قــرآن کریم، گفت: 
مهم تریــن عامل این اقدام های ناپســند نادانی و 

تعصب های جاهالنه است.
ام فروه نقوی در نشســت بین المللی »راهبردهای 
تجلی فرهنــگ و معارف حســینی در باورهای 
آخرالزمانــی ادیان و ملل« که به همت دانشــگاه 
بین المللی امام رضا)ع( و با همکاری مجمع جهانی 
اهل بیت)ع( به  صورت وبینار برگزار شد؛ به علت  ها 
و ریشــه های توهین و همچنین هتک حرمت به 
ساحت مقدس حضرت رسول اکرم)ص( در فضای 

جوامع غربی اشاره کرد.
وی عنوان کرد: چنین دشمنی ها و اتفاق هایی نه 
 تنها در عصر معاصر، بلکه در گذشته نیز اتفاق افتاده 
است که مهم ترین عامل این اقدام ناپسند؛ نادانی و 
تعصب های جاهالنه است. از این  رو ضرورت دارد تا 
شخصیت، منزلت و جایگاه پیامبر اکرم)ص( را در 

تمامی ابعاد به بشریت معرفی کنیم.
مؤسس مرکز اســالمی لبیک یا زهرا)س( لندن 
در ادامــه اظهار کرد: خداوند متعال عشــق امام 
حسین)ع( را در قلب همه مؤمنان قرار داده است و 
این عشق و محبت مانند نوری است که بر اساس 
توحید، نبوت و امامت شــکل  گرفته و با قلب ما 
ارتباط دارد. به گفته این بانوی مسلمان همان  گونه 
که در زمان پیامبر اکرم)ص( مباهله به  عنوان مظهر 
قدرت ایمان محوری در ســال 10 هجری علیه 
مســیحیان نجران اتفاق افتاد و این موضع گیری 
مواجهه حقیقت در برابر باطل بود، محرم نیز تجلی 

همان حقیقت است.

انقالبی خاموش برای جوانان»
زینب تیلور، مؤســس مرکز امــام مهدی)عج( از 
استرالیا نیز در این نشست بین المللی با اشاره به 
بازتاب های برگزاری عزاداری امام حسین)ع(، گفت: 
گزارش های رسانه ها از برخی کشورها حاکی از آن 
است که در هفته های اخیر به دلیل خواندن زیارت 
عاشورا، قرائت کنندگان و یک کودک سه ساله به 
جرم برگزاری مجالس دســتگیر شده اند. در واقع 
یزیدی هــای زمان هنوز هم کمیــن می کنند و 
مسائلی را برای شیعه مطرح و مشکالتی را ایجاد 
می کنند. وی با تأکید بر این مطلب که پیام کربال 
امروزه به دست میلیون ها انسان در اقصی نقاط این 
کره خاکی رسیده است، گفت: این ندای نمادین 
همبستگی با امام حسین)ع(، ارزش ها و مأموریت 
تاریخی ایشان اســت که امروزه به سرودی برای 
مبارزه ابدی علیه ظالمان جهان تبدیل  شده است.

تیلــور، انقالب را ســرنگونی مؤثر و شــدید یک 
حکومــت یا نظــام اجتماعی به نفــع یک نظام 
جدید معرفی کرد و گفت: انقالب امام حسین)ع( 
بازگشت به اسالم ناب محمدی به عنوان نظام اصلی 

بود، نه ایجاد یک نظام جدید.
وی خاطرنشــان کرد: عزاداری حضرت اباعبداهلل 
الحســین)ع( را می توان به عنــوان نوعی انقالب 
خاموش برای جوانان تعبیر کرد تا مظهر فرهنگ 

حسینی را تا آخرالزمان زنده نگه دارد.
مؤسس مرکز امام مهدی)عج( از استرالیا در ادامه 
گفت: تاریخ به ما نشان می دهد که متأسفانه فقط 
50 ســال پس از رحلت پیامبر اکرم)ص(، اسالم 
توسط منافقین با یک برنامه روشن به دست گرفته 
شد که برای آگاهی مردم نیاز به انقالب حسینی 
بود؛ اکنون پس از گذشــت بیش از هزار سال از 
حادثه عاشــورا، همین احســاس از انقالب هنوز 
وجود دارد، چه تعداد از افراد در طول زمان کسل 
می شوند. با این  حال، با نزدیک شدن به محرم آن 
ســوختگی انقالبی به  آرامی برای یک سال دیگر 

دوباره حاکم می شود.

جهاد اکبر برای حفاظت از اسالم»
سندس االسعد، روزنامه نگار مستقل بحرینی لبنانی 
نیز با تبیین نقش جهاد اکبر حضرت زینب)س( 
برای حفاظت از اســالم، خاطرنشان کرد: مقصود 
ما از جهاد بزرگ زنان، تعهــد آنان برای خدمت 
به اسالم است که به  صورت آمادگی در برابر انواع 
چالش ها و تجاوزات خصمانه جبهه باطل و نفاق 
آغاز می شود که در این مسیر پیروی کامل و دقیق 

از امام زمان)عج( ضروری است.

نگاه

خـــبر
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آستان: عضو انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی 
خراسان رضوی با اشاره به کیفیت مدیریت تربیت بدنی آستان 
قدس رضوی در طول میزبانی مسابقات لیگ برتر فوتبال گفت: 
این مؤسسه توانست چون گذشته الگوی خوبی برای میزبانی به 

کل کشور ارائه دهد.
جواد رستم زاده در حاشیه جلسه قدردانی از عوامل اجرایی لیگ 
برتر فوتبال در تربیت بدنی آســتان قدس رضوی در گفت وگو 
با آســتان نیوز با تجلیل از حرکت مؤسسه تربیت بدنی آستان 

قدس رضوی در برگزاری این گردهمایی ورزشــی، اظهار کرد: 
بیان دغدغه ها و دیدگاه هایی که بعضاً ارتباط چندانی به تربیت 
بدنی آستان قدس رضوی نداشت، نشان از نیاز به برگزاری این 
دست جلسات و نشست هایی با حضور چهره های دست اندرکار 
فوتبال مشهد دارد که به ابتکار عمل این مؤسسه، قدم اول آن 

برداشته شد.
وی افــزود: پس از 19 دوره برگزاری مســابقات لیگ برتر فوتبال 
در مشهد، به خاطر نداریم که هیچ گاه نهاد دیگری چنین برنامه 

گردهمایی را به بهانه قدردانی و تشکر و در واقع با محوریت طرح 
و بررســی مشکالت موجود در برگزاری رقابت های فوتبال برگزار 
کرده باشد که واقعاً جای خالی آن احساس می شد.  به گفته این 
فعال رسانه ای، در این جلسه، پیشنهادها و انتقادهای خوبی مطرح 
شد که می تواند در آینده برای برگزاری و میزبانی دیگر رویدادهای 
ورزشی در سطح ملی راهگشا باشد و با هماهنگی و همت بیشتر 
مسئوالن نهادهای مختلف دخیل در برپایی رقابت های فوتبالی به 

نتایج بهتری دست می یابیم. 

خبر

رئیس انجمن خبرنگاران ورزشی خراسان رضوی تأکید کرد

عملکردتربیتبدنیآستانقدس،الگویمیزبانیلیگبرتر

آستان: مدیر شبکه 2 رسانه ملی تأکید کرد: 
فعاالن عرصه رسانه باید امام رضا)ع( را در بعد 

جهانی و در ابعاد بشری معرفی کنند.
محمدرضا جعفری جلوه در جلسه هماهنگی 
برنامه های تلویزیونی اربعین و دهه آخر صفر 
که در ســازمان مرکزی آستان قدس رضوی 
برگزار شــد، تأکید کــرد: مجموعه عظیم و 
منسجمی همانند آستان قدس رضوی با توجه 

به وجود مضجع منور رضوی و گســتردگی 
فعالیت ها و ســایر مصادیق اعــم از معماری، 
هنری، فرهنگی، اقتصــادی و مذهبی اقتضا 
می کند که به بخش سمعی و بصری فعال در 

این سازمان توجه ویژه داشته باشد.
وی با اشاره به برخی از اقدام های آستان قدس 
رضوی گفــت: طیفی از فعالیت ها و اقدام ها در 
این نهاد مقدس انجام می شود که برای معرفی 

آن در قالب تصاویر هنری اعم از مستند و یا سایر 
قالب های تصویری می بایست تعامالت وسیعی 

میان این سازمان با رسانه ملی ایجاد شود.
وی افــزود: خوشــبختانه ایده های فراوانی 
با محوریــت حرم مطهر رضــوی و خاصه 
امام هشــتم)ع( وجود دارد که می توان به 
آن پرداخت و نمونــه آن را در آثار متعدد 
کارگردانانــی همچون رســول مالقلی پور 

شاهد هستیم.
جعفری جلوه، شکوفایی تمدن اسالمی در قرن 
چهارم هجری که منجر به ظهور بســیاری از 
دانشــمندان ایرانی از جمله فارابی و ابن سینا 
شــد را ماحصل هجرت امام علی به موســی 
الرضا)ع( از مدینه به مرو دانست و بر معرفی 
تأثیر این هجرت بزرگ تاریخ اسالم برای عامه 

مردم از زبان هنر و رسانه تأکید کرد.

خبر

مدیر شبکه 2 رسانه ملی:

وظیفهفعاالنرسانه،معرفیحضرترضاj دربعدجهانیاست

موسس�ه دامپروری صنعتی ق�دس رضوی در نظر دارد یک دس�تگاه دیگ بخار با ظرفی�ت دو تن را از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید . لذا از تامین کنندگان و تولیدکنندگان واجد ش�رایط دعوت 
به عمل می آید جهت دریافت فرم اعالم قیمت و تکمیل اس�ناد مناقصه به آدرس  مش�هد- خیابان دانش�گاه 31 

)کفائی( پالک 4 مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1399/07/05 نسبت به ارسال مدارک و مستندات اقدام نمایند .
 مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه: 

1- واریز پنج درصد از مبلغ کل پیشنهادی به شماره حساب 3422222311 بانک ملت شعبه آستان قدس به نام 
مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی . )جهت دریافت شناسه واریز با داخلی 139 تماس حاصل فرمایید(.

2- اصل پیش فاکتور اعالم قیمت با شرایط پرداخت و مشخصات فنی. 
3- تصویر اظهارنامه ثبت شرکت و آخرین آگهی تغییرات شرکت.

• مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیشنهادات مختار است.
• هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

جهت اطالعات بیشتر با شماره  12-38492710-051 داخلی 144و 124 تماس حاصل فرمائید .

))آگهی مناقصه عمومی خرید دیگ بخار((

/ع
99
06
72
6

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

1- موضوع مناقصه : تعمیر، نگهداری، س�رویس و راهبری تجهیزات انتقال بار مسافر)تس�مه نقاله ها و 
ترازوها(  فرودگاه بین المللی مهرآباد از طریق اشخاص حقوقی واجد شرایط 

2- مهلت فروش اسناد : از روز شنبه  مورخ 1399/6/29 لغایت  روز پنج شنبه مورخ  1399/7/10 می باشد
3- نحوه دریافت اس�ناد: بمنظور دریافت اس�ناد به س�امانه تدارکات الکترونیک�ی دولت به آدرس 

www.setadiran.ir مراجعه شود.

4- آخرین مهلت ارس�ال پیش�نهادات در سایت : روز  یکش�نبه  مورخ1399/7/27ساعت 9:00 صبح 
می باش�د. 

 5- زمان بازگشایی پاکات : روز یکشنبه  مورخ 1399/7/27 ساعت 10:30 می باشد. 
 6- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 975.000.000 ریال 

7- مناقص�ه گ�ران باید دارای گواهینامه تائی�د صالحیت از وزارت رف�اه و همچنین گواهی صالحیت 
ایمنی و شناسه ملی و کداقتصادی باشند.                                                              شناسه آگهی 982282/ م الف1930

مناقصه عمومی T-MA100-99-6-9 )یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده  (

/ع
99
06
71
5

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد

پیش بینی برداشت 12 تن خرما در اراضی موقوفه طبس©
آستان: در سال زراعی جاری، 12 تن خرما از اراضی موقوفه آستان حضرت حسین 

بن موسی الکاظم)ع( برداشت خواهد شد.
معاون مؤسســه بقاع متبرکه و اماکن مذهبی آســتان قدس رضوی در گفت وگو با 
آستان نیوز گفت: امســال انواع محصول خرما از جمله کبکاب، زاهدی و مضافتی از 
اراضی موقوفه آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( در طبس در حال برداشت 
است. مهدی قاسم زاده میزان اراضی کشاورزی موقوفه مؤسسه را 13 هکتار عنوان کرد 
و افزود: امسال سطح زیر کشت خرما و نارنج پنج هکتار و زیتون هشت هکتار بوده 
است. وی تصریح کرد: فعالیت کشاورزی آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( 
در زمینه کشــت و برداشت محصول از ســال 1373 آغاز شده که خرما نخستین 

محصول برداشت شده در اراضی موقوفه مؤسسه است.
معاون مؤسســه بقاع متبرکه و اماکن مذهبی آستان قدس رضوی با اشاره به تولید 
محصوالت باکیفیت در اراضی موقوفه این مؤسســه افزود: تغذیه مناسب، استفاده 
به موقع از کودهای حیوانی و شیمیایی در فصل پاییز، بهره گیری از کودهای ریزمغذی 
در طول فصل رشد، سمپاشی به موقع علیه آفات گیاهی، مبارزه شیمیایی و مکانیکی 
علیه علف  های هرز و هرس به موقع درختان از جمله عواملی است که منجر به افزایش 
تولید محصول باکیفیت در اراضی موقوفه این مؤسســه می شود و ضمن زیباسازی 
آستان حضرت  حسین بن موسی الکاظم)ع( در افزایش روحیه زائران و مجاوران عزیز 
مؤثر است. قاسم زاده حذف درختان خرمای نامرغوب از مجموعه و جایگزین کردن 
ارقام پرمحصول و باکیفیت و استفاده از روش های آبیاری تحت فشار برای صرفه  جویی 
در مصرف آب را از جمله برنامه های آینده این مؤسســه در زمینه کشاورزی و باغات 

عنوان کرد.

جهش تولید
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تعالیم دینی ضد  منافع شخصی برخی است  اندیشه: سهیل اسعد، پژوهشگر عرفان اسالمی در نشست »دین گریزی، دیندارگریزی« گفت: علت اصلی اینکه افراد از دین فرار می کنند این است که دین 
مسائلی را مطرح می کند که ضد منافع شخصی است. معموالً جنگ های پیامبران برای جلوگیری از تحقق منافع شخصی بوده است. اگر شما جنگ های پیامبران را در نظر بگیرید، می بینید بحثشان با مردم سر این نبوده 

خدایی که شما معرفی کردید خدای درستی نیست، بلکه دلیل افرادی که سرسختانه با آن ها می جنگیدند این بود که تعالیم دینی کامالً ضد منافع شخصی آن ها بود.

 توهین به مقدسات در اروپای غربی ©
اتفاقی نیست، تاریخی است

اندیشه: حجت االســام والمسلمین 
حبیــب اهلل بابایی، رئیس پژوهشــکده 
مطالعات تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اسامی در یادداشتی به 
موضوع توهین به مقدسات اسامی در 
اروپا واکنش نشان داده که بخشی از این 

یادداشت در ادامه می آید.
۱- مایکل آلن گیلسپی در فصل نهایی کتاب بسیار خواندنِی »ریشه های الهیاتی 
مدرنیته« با بیان تناقض های روشنگری، به اعدام لوئی چهاردهم در فرایند انقاب 
فرانسه اشاره می کند و ظهور »نور طبیعی« یا »نور سکوالر« در بیان فرانسیس 
بیکن )در نامه تقدیمِی احیای بزرگ(، رنه دکارت )در سخن از نور بزرگ ِخَرد ما( و 
توماس هابز )در تلقی کلمات روشن به مثابه نور اذهان بشری( و باالخره در نوشته 
»روشنگری چیست؟« کانت را نوعی از آزادی )یا همان رهایی( انسان مدرن تلقی 
  )century of lights( »کرده و درنهایت می گوید: »رؤیاهای امیدوارانه »قرن انوار
نقش بر آب شد و ارتجاع از همه سو سر برآورد. به رغم پیروزی مدرنیته، هیچ کس 
قادر نبود فراموش کند که مدرنیته تیغی دو لبه دارد، تیغی حیات بخش و تیغی 
مرگ آور«. گیلســپی در ادامه همین فصل می نویسد: »مجموعه فجایعی که در 
قرن بیستم دامن بشریت را گرفت، موجب تشکیک در برداشت مترقی یا رو به 
پیشرفت تاریخ شد. از این منظر، دست پنهان بیشتر به دست شیطان شبیه بود 
تا دست خداوند و مکر عقل به تیز فهمِی شرارت آمیِز شیطانی فریبکار شباهت 
داشت تا اراده خداوند نیکخواه و سرانجام ضرورت دیالکتیکی به زنجیرهای آهنین 
استبداد می مانست تا راه آزادی«. گفته های گیلسپی در دست پنهان شیطان در 
عصر انوار را امروزه می توان در سلســله اهانت های شیطانی به مقدسات اسامی 

به وضوح مشاهده کرد.
۲. »شــارلی ابدو« جانشین مجله »هاراگیری« است که از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۱ 
به خاطر توهین به ارزش های ملی فرانسه توسط دولت بسته شد، در سال ۱۹۶۶ 
دوباره منتشر و این بار پس از مرگ ژنرال شارل دوگل دوباره به دستور وزیر کشور 
به خاطر توهین به شارل دوگل تعطیل شد. در دهه ۱۹۸۰ مجله به علت کیفیت 
پایین محتوا در آستانه تعطیل شدن بود که گروه جدیدی به تیم قدیمی مجله 
پیوســته و از سال ۱۹۹۲ هفته نامه »شارلی ابدو جدید« را منتشر کرد. رویکرد 
توهین در این مجله این بار در ســال ۲۰۱۱ با وهن مقدسات مسلمانان جهت 
تازه ای به خود گرفت و سلسله توهین های فکاهی را از شخصیت های ملی فرانسه 
به شخصیت های مذهبی مسلمانان سوق داد و البته با این کار تیراژ مجله را به 

طور خارق العاده ای باال برد.
۳- زمانی می توان توهین به مقدســات دیگــران را در غرب فهم کرد که مثًا 
اصطاح »بَربَر« در میان یونانیان باستان را که در مورد غیر ِهلن ها به کار می رفت، 
فهم کرد. استمرار این دیگرســازی در دپارتمان های شرق شناسی با ابژه کردِن 
انســان شرقی، فرهنگ شــرقی و ادیان شرقی خاصه اســام صورتی علمی و 

آکادمیک به خود گرفت.
۴- رفته رفته و پس از دوره های متأخِر قرون وســطا و ظهور رنسانس و سپس 
پیدایش اصاحات دینی، نه فقط اسام بلکه خود مسیحیت هم مغضوب انسان 
مدرن بورژوا قرار گرفت. این بار و در این دوره مدرن، دیگرِی انســان مدرن، نه 
فقط انســان غیرغربی و یا مسلمان شرقی، بلکه انسان مذهبی و مسیحی را هم 
دربرگرفت. در این میان نه فقط مســلمانان، بلکه مسیحیان معتقد و مقدسات 
مسیحی نیز مورد نفی و نقد و بلکه استهزا قرار گرفت. این حرکت تاریخی آنچنان 
ادامه یافته است که نه فقط در کشورهای اروپایی که سابقه ای طوالنی در سکوالر 
بودن و دین ستیزی داشته اند، بلکه در آمریکا نیز که یک کشور مذهبی و دینی 
است، مقدسات خود مسیحیان )در محافل خصوصی و عمومی و در عرصه های 
علمی و غیرعلمی( گاه به سخره گرفته شد. جالب اینکه امروزه مسلمانان در غرب 
بیش از مسیحیان به حضرت مسیح حرمت می نهند و از تقدس عیسی مسیح)ع( 
)در برابر نگرش سکوالر به حضرت عیسی( دفاع می کنند. در کاس های الهیاتی 
امروز آمریکا، مثاً در دانشگاه UVA به شوخی گرفتن مسیح و جوک گفتن درباره 
او رایج و عادی اســت. بنابراین توهین به مقدسات )چه مقدسات اسامی و چه 
مقدسات ادیان ابراهیمی حتی مسیحیت( در اروپای غربی نه یک اتفاق بلکه یک 

تاریخ بوده است.

انتشار دو کتاب درباره »دلوز« در ایران©
ایبنا: انتشارات علمی و فرهنگی دو کتاب با موضوع فلسفه و اندیشه ژیل دلوز، 
فیلســوف معاصر را روانه بازار کتاب کرد. کتاب »فلسفه دلوز« در زمره تازه ترین 
تولیدات انتشارات علمی و فرهنگی است که به قلم دانیل وارن اسمیت و با ترجمه 

سید محمد جواد سیدی روانه بازار کتاب شده است.
وارن اسمیت در این کتاب با شرح و تفصیلی کامل، مخاطب خود را با جهان 
اندیشــه ژیل دلوز آشــنا می کند و با شرحی روشن از حرکت ها و مسیرهای 
اندیشــه وی سعی می کند به مخاطب خود نشــان دهد یکی از بزرگ ترین 
فاســفه معاصر جهان چگونه امکانات تازه ای برای اندیشیدن خلق می کند 
تا نه تنها اندیشــه را به زندگی متصل کند که زندگی را نیز فراتر از محدوده 
تنگ فردیت بشناســد.این کتاب در بخش  نخست خود به سراغ ارتباط دلوز با 
فلســفه تاریخ رفته و از این رهگذر پس از معرفی هستی شناسی درون ماندگار 

دلوز به بررســی ارتباط اندیشه های او با آرای متفکرانی 
چون الیبنیتــس، هگل و کانت می پــردازد. کتاب در 
ادامه به شــرح منظومه فلسفی دلوز می پردازد و نظریه 
حساســیت و نظریه هنری وی را شــرح می دهد و به 
بررسی دیالکتیک، آنالکتیک، اخاق و سیاست در تفکر 
وی وارد می شــود. این کتاب در ۸7۰ صفحه با قیمت 

۹5هزار تومان منتشر شده است.
این انتشارات همچنین به تازگی اثری را در قالب مجموعه 
»راهنمای سرگشــتگان«  درباره زندگی و اندیشه ژیل 

دلوز  منتشر کرده است.

 اندیشه/ ســید جواد نقوی، محسن 
فاطمی نژاد  بیراه نیست اگر بگوییم تصور 
نوســتالژیک کنونی جامعه نخبگانی ایران 
از اخوان المسلمین، در ســال های پیش از 
انقاب ایران ایســتاده اســت؛ در حالی که 
اخوان المسلمین در دوران پسین زیستش 
در دنیای غرب و سعودی، شکل خاصی به 
نوع نگرش هایش داده است. این ایستایی در 
نگرش، آن هم در حالی که ارتباطات فکری و 
مبادالت علمی دو طرف، نه فقط آشنایی که 
حتی قرابت های فکری و ایدئولوژیک عمیقی 
را در گذشــته رقم می زد سبب شده سطح 
آشنایی دو طرف در ســطح رسانه ای باقی 
بماند و غرب به لحاظ شناختی در این زمینه 
از ما پیش بیفتد. کتاب »نواخوان در غرب« 
لورنزو ویدینویکی از آن دست منابعی است 
که گواه این مدعاست؛ اثری که درباره آن با 
حمید عظیمی، مترجم آن و مدیر کارگروه 
شــبه جزیره پژوهشکده مرصاد به گفت و گو 

پرداخته ایم که در ادامه از نظر می گذرانید.

از    از دیگران، قطعــاً مترجم  پیش 
خــود درباره چرایــی ترجمه یک اثر 
سؤال می کند و باید پاسخ قانع کننده ای 
دست کم برای خود دست و پا کند؛ چرایی 
ترجمه »نو اخــوان در غرب« چه بود؟ 
چــون موضوع جریان اخوان المســلمین در 
چارچوب حوزه جهــان عرب فهم و مطالعه 
می شــده اســت، آنجایی که این جریان با 
حوزه جغرافیایی غرب تقاطع داشته به شکل 
طبیعی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. 
در خال کار تمرکز روی بحث اخوان متوجه 
شدیم نگاه کاسیکی در ایران به این پدیده 
وجود دارد و خیلی از ارتباطات و شناخت ما 
به این جریــان به دهه اول انقاب و پیش از 
انقاب می رســد و روابط ما را با این جریان 
شکل داده است؛ اما شــاید ما متوجه اتفاق 
بزرگی که در جریان اخوان می افتاد نبودیم 
و همین عدم توجه ســبب شده بود از درک 
رفتارها و سیاســت های کان این جریان باز 
بمانیم. این کتاب از منابعی بود که جریان های 
منســوب بــه اخوانی و مؤسســه مطالعات 
اخوانی ها نیز برای خودشان ترجمه کرده اند و 
از این حیث یک منبع مهم به حساب می آمد.

اگر چنین کتبی را تلنگرهای علمی   
به حساب بیاوریم آیا این ها توانسته اند 
فضای ذهنی جامعه ما را نســبت به 

اخوان تغییر دهند؟
مقطــع بیداری اســامی تلنگــری بود که 
توجهات تا حــدی به این جریــان جلب و 
مقداری مطالعات روی این موضوع شــروع 
شد. به واسطه شکست زودهنگام این جریان 
در مصــر و بقیــه جغرافیاهایی کــه به تبع 
بیداری اسامی توانسته بودند تحرکی ایجاد 
کنند اما پروژه هایی کــه برای بازخوانی این 
جریان شــکل گرفته بود، خوابید و ابتر ماند. 
نهادینه و ســاختارمند  علی القاعده فرصت 
شدن جریان جدید مطالعاتی برای شناخت 
این گروه و گفتمان با شکست پروژه سیاسی 
اخوانی ها شکست خورد. این را می توان کنار 
رونــد بلندمدتی قرار دهیم کــه از دهه 7۰ 
به واسطه کنشگری در کشور ما سبب انقطاع 
از جهان عرب شده بود. طبیعی است در این 
دو دهه ما نگاه دقیقی به این حوزه نداشته ایم 
و از ســبد اولویت های سیاســت خارجی و 
جریان مطالعاتی و علمی کشــور خارج شده 
اســت. البته نهاد های نهضتی و جنبشی به 
صورت ســازمانی و محدود بــا این موضوع 
درگیر بوده اند ولی در بدنه عمومی نخبگان و 

پژوهشگران این موضوع به موضوعی خارج از 
اولویت تبدیل شده بود و شاید دلیل تمرکز ما 
نیز همین بود که جریان مطالعاتی جدی به 
این موضوعات ورود و توجه ندارد. در فضای 
عمومی شاید باز هم منتظریم اتفاقی بیفتد و 
بعد ما دنبــال آن راه بیفتیم و آن را تحلیل 
کنیم، کما اینکه وقتی بحث بیداری اسامی 
نیز شد زیرســاخت های فهم آن، در کشور 
وجود نداشــت و این فرصت بزرگ از دست 

ما رفت و نهایت پس از دو 
سه سال این موج خوابید و 
ما نتوانستیم برای بلندمدت 
و راهبــردی از این موضوع 
برای آینده انقاب اسامی 

استفاده کنیم. 

نواخوان    جریان  چرا 
پیدا  در غرب گسترش 
که  در حالی  می کنــد 
متفکران  از  ما  شناخت 
ابتدایی این جریان چون 
ایستادن  البناء،  حسن 
در مقابل غرب را نشان 

می دهد؟ 
تــا حدودی  القاعده  علی 
این ها مقهور اقتضای واقع 
جبر  به واسطه  می شــوند. 
محیط، پــس از دهه ۶۰ و 
اوج گرفتــن موج هایی که 
در خصوص مصر و سوریه 
و ســپس اردن و حتــی 
شــاخ آفریقا و عراق اتفاق 
می افتــد، ایــن جریان در 
مقابل جریان ناسیونالیسم 
چپ عربی وقتی نظام های 

پان عربیســتی در این منطقه حاکم شده 
و در دهــه ۶۰ وارد درگیری های امنیتی با 
نظام ها شــده بود عمدتاً دو دسته می شوند. 
یک دســته مجبور به مهاجرت به ســمت 
کشــورهای غربی شــده و یک دسته دیگر 
نیز به ســمت کشــورهای حاشــیه خلیج 
فارس مهاجرت کردند. آن دســته ای که در 
حوزه جهان غرب متمرکز شــدند، طبیعتاً 
آن نگاه های اصیل خود را نســبت به غرب 
داشتند ولی به تدریج از دهه ۹۰ نسل عوض 
کردند و چهره های کلیــدی آن ها فرزندان 
مهاجران نســل اولی بودنــد. طبیعتاً این 
افراد در محیط غربی بزرگ شــده بودند و 
اینجا خودشان را به تدریج بخشی از جامعه 
می دانســتند و امید چندانی به بازگشت و 
رســیدن به ایده آل های خودشان نداشتند 
و این افق برایشان محو شده بود؛ به همین 
دلیــل به تغییر گفتمان هایــی تن دادند تا 
در همان محیطی کــه در آن حضور دارند 
و افقی نیز برای خــروج از آن وجود ندارد، 
اثرگذار باشــند. طبیعتاً با آن گفتمان ها در 

بستر جامعه غیرمسلمان نمی شد این اتفاق 
بیفتد، به همین دلیل اســتراتژی در تغییر 
نسل ایجاد شد و این ها را به سمت یک جور 
سیاست های مسالمت جویانه کشاند تا آن ها 
را در بدنه و سیستم سیاسی غرب بپذیرند. 
این شــرط اتفاقی بود که آقای ویدینویکی 
شرح می دهد که چگونه تشکات اخوانی ها 
در ایــن چند دهه تاش کردند خودشــان 
را نماینده مشــروع و رســمی برای اقلیت 
مسلمانان نشــان دهند. 
این تشــکل با وجود این 
همچنان تأثیر مهمی روی 
عقبه خــودش در جهان 
اسام داشت. این جریان 
به عنوان جریانی که مرکز 
تصمیم گیری آن در لندن 
و بروکســل است ولی در 
بدنه عمومی خود در مصر 
و اردن و عراق و ســوریه 
تأثیر می گــذارد، در واقع 
سیاست های خاورمیانه ای 
آن هــا را از مقطع جنگ 
داد.  تغییــر  افغانســتان 
طبیعتاً در عربســتان نیز 
پــس از چند دهــه، روی 
ائتاف نانوشته ولی آشکار 
افتادند و  با آمریکایی هــا 
این نحــوه تعامل با غرب 
ادامه پیدا کــرد. بنابراین 
حضــور بالفعــل آن ها در 
غرب را باید در نظر گرفت، 
با بلوک شرق  نسبتی که 
گرفته اند را نیز باید مدنظر 
داشت و باید بپذیریم این 
سیاست ها به همین واسطه 
در آن ها نهادینه شد و تأثیرات آن را ما پس 
از دهه دوم و ســوم پس از انقاب اسامی 
دیدیــم. در قضایایی چون جنگ غزه و ۱۱ 
سپتامبر ما شــاهد ثمرات این جریان های 
اخوانی شدیم که شــاید دیر شده بود، چرا 
که پس از ۱۱ ســپتامبر با توجه به حضور 
مستقیم آمریکایی ها در منطقه و باال گرفتن 
نزاع ها پس از انتفاضــه زمینه های فراوانی 
وجود داشت تا به سرعت همکاری بنیادی 
و راهبــردی و جریان اســامی به رهبری 
اخوانی ها در منطقه داشــته باشیم ولی این 
اتفاق نیفتاد. عماً از عراق شــروع و بحث 
شــیوع شــیعه در آفریقا برجسته شد و در 
نهایت به قضایای بهار عربی و ســال ۲۰۱۰ 
رسیدیم که بحث سوریه پیش آمد که تا به 
امروز ما را در گیر یک مخاصمه نسبی با آن ها 
قرار داد. طبیعتاً وقتی درمورد یک دستگاه 
فکری تحقیق می کنیم باید بدانیم نقطه ثقل 
و پایگاه تصمیم سازی در آن  کجاست. اینکه 
اگر در لندن و بروکســل باشد یک تبعاتی 
دارد، اگر در اســتانبول باشد تبعاتی دیگر و 

اگر در قاهره و ســوریه باشد تبعات دیگری 
دارد. اینکه نخبگان آن ها کجا حضور دارند 
و تصمیم گیری می کنند مهم است تا بتوانیم 
حدس بزنیــم در بزنگاه هــا چه تصمیمی 
می گیرنــد و بدانیــم در ایــن موقعیت ها 
در چــه نقطه ای می تــوان تمرکــز کرد. 

علی القاعده برای تعامل با نواخوان ها   
درک  را  آن ها  فکــری  تغییرات  باید 
نواخوانی ها  خود  حداقل  اینکه  کنیم؛ 
فکر می کنند مسئله دموکراسی را حل 
کرده اند؛ آیا تعامل با غرب آن ها را به 

تفاهم در این قضیه رسانده است؟
دموکراســی، بحث ارتــداد، دولت وطنی و 
پذیرش دولت ملت های موجود، بحث های 
بنیادی اســت که زمانی اخوان کارش را با 
رد آن ها شروع کرده بود. حاال دموکراسی در 
این میان جنبه هویتی برای اخوان نداشته 
اســت و اخوانی ها بیشــتر مسئله شان این 
بوده اســت که حکومت اسامی باید شکل 
بگیرد و حال اینکه در این حکومت اسامی 
چگونــه مقبولیــت مردمی برایشــان اخذ 
شــود، موضوعی ثانویه بوده است؛ می توان 
حدس زد که اخوان در موضوع دموکراسی 
اســتانداردهایی را بپذیرد ولی موضوعاتی 
که به اساسیات شــریعت برمی گردد مثل 
نقش شــهروندان غیرمســلمان و زنان در 
حکومت اسامی که فقه اهل سنت نظرات 
صریحی در این مورد دارد، یا بحث پذیرش 
دولت ملت های موجود و مرزهای اعتباری که 
در این مورد وجود دارد، مسائلی بود که کمتر 
باور می شد اخوان یک روز آن ها را حل کند. 
ولی این اتفاقات افتاد، چرا که تغییر جدی در 
حوزه جغرافیای اندیشه در اخوان المسلمین 
پدید آمد. به نظرم دموکراسی آن قدر موضوع 
حادی نبود. خیلی حساسیتی به آن معنی 
که در برخی موضوعات دیگر مانند اســاس 

حکومت اسامی وجود دارد، نداشت. 

اخوان اگر این مسائل را با غرب حل   
کرد، چرا نتوانســت در کشور خودش 
دوام بیاورد؟ به نســبت حزب النهضة 
تونس که توانســت مجلس را بگیرد 
و دوام بیاورد چرا اخوان نتوانســت؟ 
می توان گفت در نظریه غنوشــی یک 
این  در  ولی  کرد  نظریه پردازی  متفکر 

سمت کسی نبود؟
نیازی بــه فرد نبود چون ادبیات این ســو 
ادبیات سنتی بود و افرادی چون سیدقطب 
یا مودودی از پیش اساسیات نظریات سنتی 
اخوان را پایه گذاری کرده بودند و کاری که 
غنوشی کرد بازنگری بود. اتفاقی که پس از 
بیداری اسامی افتاد حاصل دو نگاه متفاوت 
اخوان بود؛ جناحی که به حوزه خلیج فارس 
مهاجرت کردند و کسانی که در غرب ساکن 
شدند. در این هایی که به غرب رفتند یکی 
از برجسته ترین چهره ها غنوشی بود، وقتی 
در جریان بیداری اسامی برگشت، جریان 
النهضه را به ســمت نگاه های نو اخوانی که 
در غرب بنیاد گذاشــته بود، برد. می توان از 
قرضاوی به عنوان یکی از چهره های اصلی این 
جریان نام برد که در قطر حضور داشت ولی 
تشکیات  ساکن در غرب توسط او هدایت 
می شــد. پس از جریان بیداری اسامی، آن 
جریانی که در حوزه خلیــج فارس حضور 
داشــت و نگاه قطبی خودش را حفظ کرده 
بود به طبیعتش حضــور پیدا کرد و عمدتاً 
دو جناح از مجموعه تشکات اخوان به نگاه 
قطبی نزدیک تر است که مصری ها و اردنی ها 
نزدیــک ترند و معموالً این دعــوا را دارند.

گفت و گوی قدس با مترجم کتاب »نو اخوان در غرب« 

غفلت از چرخش های فکری » اخوان المسلمین« کتاب »فهم فقهی و سیاست ©
معاصر« منتشر شد

اندیشــه: کتاب »فهم فقهی و سیاســت 
معاصــر« تألیــف منصــور میراحمدی به 
همت نشــر لوگوس منتشر شــد. »فهم« و 
نه »روایت« فقهی، آغاز اندیشــیدن فقیهان 
درباره سیاست است. فقیهان معاصر بر اساس 
فهم فقهی شان که از یک سو ناظر به امر واقع 
است و از سوی دیگر، در دایره نصوص دینی 
شکل گرفته است، به تحلیل سیاست معاصر 

پرداخته اند.
نظــر به تنوع فهم های فقهــی، طبقه بندی 
مهم ترین گونه های فهــم فقهی به منظور 
توضیح نــوع تأثیرگذاری آن هــا بر دیدگاه 
فقیهان درباره سیاســت معاصر ضروری به 
نظر می رســد. بر پایه نگاه فقیهان به دین و 
سنت فقهی و به تبع الزامات معرفت شناختی 
و روش شناختی نگاه آنان، می توان مهم ترین 
گونه های فهم فقهــی را در دوران معاصر به 
پنــج گونه فهم مقاصدی، فهــم اجتهادی، 
فهم هرمنوتیکی، فهم ســلفی-تکفیری و 
فهم سنتی تقریب ستیز تقسیم کرد. فقیهان 
معاصر بر اســاس قرار گرفتن در هر یک از 
طبقه های مذکور، تحلیل متفاوتی از سیاست 
معاصر در دو ســطح کان )جهان اسام( و 
خرد )دولت اسامی( ارائه داده اند که توضیح 
و درک تحلیل آنان بدون توجه به فهم فقهی 

آنان میسر نیست.
کتاب حاضر یکی از آثار متعدد حجت االسام 
منصور میراحمدی در عرصه اندیشه سیاسی 
اسام است. وی در این کتاب، ادبیات علمی 
مناسبی را برای پژوهشــگران، دانشجویان 
و عاقه منــدان این عرصــه مطالعاتی ارائه 
داده اســت. خواننده بــا مطالعه فصل های 
هفت گانــه این اثر، با دیدگاه فقیهان معاصر 
درباره سیاســت در دو سطح جهان اسام و 
دولت اسامی آشنایی تخصصی پیدا می کند. 
نویسنده که ســابقه مطالعاتی دیرینه ای در 
حوزه مطالعاتی اسام دارد، تاش کرده با به 
کارگیری آموزه های هرمنوتیکی، ضمن ورود 
به منطق درونی فهم فقهی فقیهان در دوران 
معاصر، تأثیر فهم آنان را در شناخت سیاست 

معاصر در دو سطح مذکور واکاوی نماید.
کتاب فهم فقهی و سیاســت معاصر تألیف 
منصور میراحمدی به همت نشــر لوگوس 
به بهای ۴۶۰هزار ریال منتشــر شد. منصور 
میراحمــدی )۱۳۴7(، دانش آموخته حوزه 
علمیه قم و دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
دانشــگاه تهران است. وی در کرمان به دنیا 
آمد و پــس از گذراندن مقاطــع ابتدایی و 
راهنمایــی به تحصیل دروس اســامی در 
حوزه علمیه قم پرداخت. تحصیل همزمان 
وی در دانشــگاه در رشــته علوم سیاسی و 
دانش آموختگی از دانشگاه تهران، موجبات 
عضویــت وی را در هیئت علمی دانشــگاه 
شهید بهشتی فراهم ساخت و اکنون استاد 
تمام رشــته علوم سیاســی در گروه علوم 
سیاسی این دانشــگاه است. مدیریت گروه 
علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم )ع(، مدیریت 
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اسامی، مدیریت گروه علوم 
سیاســی دانشگاه شهید بهشــتی، معاونت 

فرهنگی-اجتماعی دانشــگاه شهید 
بهشــتی و ریاست 
بین المللی  دانشگاه 
و  بیــت)ع(  اهــل 
مجله  ســردبیری 
ی  فت هــا هیا ر
سیاسی و بین المللی 
از جمله فعالیت های 
وی  علمی-اجرایی 

به حساب می آید.

 در خالل تمرکز 
روی اخوان 

متوجه شدیم نگاه 
کالسیکی در ایران 
به این پدیده وجود 

دارد و خیلی از 
ارتباطات و شناخت 

ما از این جریان به 
دهه اول انقالب 

و پیش از انقالب 
می رسد

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
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معرفی کتاب

دیدگاه

خبر

م���درک تحصیلی موق���ت اینجانب محم���ود مالزهی 
فرزن���د  مس���عود ب���ه ش���ماره مل���ی 3580031775 
کارشناسی ناپیوس���ته تکنولوژی عمران – عمران از 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایرانشهر مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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کارت خ���ودروی س���واری کار تویوتا م���دل 2008 رنگ 
س���فید صدفی به ش���ماره انتظام���ی 586ن48 ایران 
12  ش���ماره موتور 2TR0637405 و ش���ماره شاس���ی 
JTEBL29J285119363 ب���ه مالکی���ت محم���د تقی 
امیریان مقدم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
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برگ سبز خودروی سایپا132 مدل 1389 رنگ سفید 
به شماره انتظامی 178ه�64 ایران 42  شماره موتور 
3678018 و ش���ماره شاس���ی S1422289191787 به 
مالکی���ت محمد رمضان���ی مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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تی���پ   ج���ک  سیس���تم  س���واری  س���بز  ب���رگ 
J5HFC7180BTF ب���ه رن���گ س���فید – روغن���ی مدل 
و   4G93DDAE005190 موت���ور  ش���ماره  1393ب���ه 
شماره شاسی  NAKNG7294EB103473 به شماره 
پ���الک 54- 811ط 16 مفقود گردی���ده واز درجه اعتبار 
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برگ سبز سواری پارس خودرو مدل 1397 رنگ نوک 
م���دادی متالیک به ش���ماره انتظامی 74 ایران 223 
ج 25 ش���ماره موتور BM16LB*H032176 ش���ماره 
شاسی NAPH330BBJ1047317 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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برگ س���بز وتاییدیه نقل وانتقال س���واری پراید تیپ: 
جی تی ایکس ای رنگ: نقره ای متالیک مدل: 1387  
به شماره پالک: 21 – 941  ب 74 و به شماره موتور: 
2597428 و ش���ماره شاسی S1412287532765 به 
مالکی���ت: س���عید رضاوند  مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط میگردد.        ,ع
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
شرکن تعاونی مصرف کارگران 

نوسازی مدارس خراسان رضوی
ب��ه ش��ماره ثبت 6713 بدینوس��یله از کلی��ه اعضاء 
محترم دعوت می ش��ود ت��ا در مجم��ع عمومی عادی 
نوب��ت اول که رأس س��اعت 12 روز یکش��نبه مورخ 
1399/7/27 که در محل نمازخانه اداره کل برگزار 
می شود شرکت نمایند. در صورتی که حضور عضوی 
در مجم��ع میس��ر نباش��د می تواند ح��ق رأی خود را 
ب��ه موج��ب وکالتنامه کتب��ی به فرد دیگ��ری محول 
نمای��د. ه��ر عض��و حداکثر وکال��ت س��ه رأی  و غیر 
عضو تنها یک رأی می تواند داش��ته باش��د و وکالت 
خ��ود را قب��ل از ورود ب��ه جلس��ه تحوی��ل نمایند.
دستور جلسه: الف: استماع گزارش هیئت مدیره و 
بازرسی ب: رسیدگی و اتخاذ در خصوص ترازنامه و 

حساب سود و زیان شرکت در سال 1398
 ج: انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال بعد. 

- ضمن��ا داوطلبان عضویت برای بازرس��ی از تاریخ 
انتش��ار این آگهی حداکثر به مدت یک هفته جهت 
ثبت ن��ام به دفتر مراجع��ه و م��دارک الزم را ارائه 

نمایند.
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در آگهی دعوت مجمع عمومی 
) ع���ادی / عادی ب���ه طور ف���وق العاده ( 
فن���ی مهندس���ی دوام صنع���ت  ش���ركت 
خاوران ) س���هامی خاص( به شماره ثبت 
مل���ی10380487042  شناس���ه   33339
تاریخ چاپ 1399/06/18 و تاریخ جلس���ه 
1399/06/31 متن "قبول استعفاء بازرس 
اصلی و انتخاب جایگزین" آن به" انتخاب 

بازرسین " اصالح گردید.
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
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:  ثب��ت   در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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5روزنامـه صبـح ایـران

دوران امامت امام سجاد)ع( جو عالم اسالم را تغییر داد  شبستان: آیت اهلل محمدعلی جاودان در جلسه درس اخالق خود، با بیان اینکه پس از دوران پیامبر)ص( قداستی در حد ربوبیت برای خالفت بنی امیه 
ساخته شده بود که با خون امام حسین)ع( کمرنگ شد، گفت: دوران ۳۵ ساله امامت امام سجاد)ع( جو عالم اسالم را تغییر داد و حضرت عزت و محبوبیت خاندان پیامبر)ص( را برگرداندند. امام سجاد)ع(  برده های اسیر 

خریداری می کردند، یک سال در خانه خود تربیت می کردند، سپس آزاد کرده و به آن ها سرمایه کسب و کار می دادند. بسیاری از شاگردان بزرگ امام صادق)ع( آزادشدگان به دست امام سجاد)ع(  هستند.

بیست و هشتمین شماره فصلنامه »تحقیقات کالمی« ©
منتشر شد 

شبستان: بیست و هشتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی »تحقیقات کالمی« 
به صاحب  امتیازی انجمن کالم اسالمی حوزه علمیه منتشر شد. عناوین مقاالت 
این شــماره بدین قرار است: »جریان های فکری مدرسه کالمی حله«، »تحلیل 
گفتمــان کالمی احادیث ابن محبوب مطالعه موردی آموزه توحید«، »بررســی 
دیدگاه فیاض الهیجی در وجودشناسی صفات ذاتی خدا و سازگاری آن با مبانی 
فلســفی وی«، »کارکرد معناشناسی حســن و قبح عقلی در غایتمندی افعال 
الهی مقایسه دیدگاه عدلیه و شــهید صدر«، »بررسی نقادانه رویکرد پیشوایان 
اهل حدیث به »مقام محمود«، »تحدیث و واژه  های همنشین و جانشین آن« و 

»کارکرد  های قاعده وجوب   بالذات در قلمرو مسائل کالمی«.

 انتشار کتاب »پراکندگی جغرافیایی رجال شیعه ©
در ایران تا پایان قرن ششم«

معارف: کتـاب »پراکندگی جغرافیایی رجال شیعه در ایران تا پایان قرن ششم 
بر پایه منابع رجالی« بـه همـت پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـالمی منتشـر 
شـــد. این کتاب که حاصل پژوهش علی اکبر امامی حجتی اســت، با مبنای 
تاریخی و بهره جستن از علوم جغرافیا و رجال، به نشان دادن وضعیت شیعیان 
در محدوده آثار رجالی و کمک به اطالع رسانی درست به آمار تمدنی و مذهبی 

پرداخته است.
در این کتاب آمده اســت: تاریخ پر فراز و فرود مذهب تشــیع، شــاهد حضور 
بزرگ مردانــی در عرصه علم و فقاهت بوده اســت کــه در مناطق مختلفی از 
سرزمین های اسالمی ظهور کرده اند. از درون کتاب های رجالی و تراجم، اطالعاتی 
چند درباره این شــخصیت ها می توان استخراج کرد که با طبقه بندی و تحلیل 
داده ها به تفکیک مناطق شیعه نشــین می توان آماری کاربردی و ســودمند در 
راستای آشنایی با چگونگی گسترش، پراکندگی و نوزایی های تاریخی این مذهب 
ارائه داد. این نوشتار با مبنای تاریخی و بهره جستن از علوم جغرافیا و رجال، ضمن 
نشان دادن وضعیت شیعیان در محدوده آثار رجالی، کمک به اطالع رسانی درست 

به آمار تمدنی و مذهبی است.

 کتاب »نظام موضوعات فقه فضای مجازی« ©
به چاپ رسید

اجتهاد: انتشارات دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای 
مجازی، کتاب »نظام موضوعات فقه فضای مجازی« را به چاپ رساند. این کتاب 
دارای چهار بخش اســت؛ بخش ابتدایی این کتــاب با عنوان مبانی فقه فضای 
مجازی مشخص شده و در ذیل این عنوان عناوین دیگری به این شرح آمده است: 
مبادی تصــوری فقه فضای مجازی، مبادی تصدیقی فقه فضای مجازی، مبانی 
هستی شــناختی فقه فضای مجازی، مبانی انسان شناختی فقه فضای مجازی، 
مبانی ارزش شناختی، مبانی روش شناختی فقه فضای مجازی، موضوع شناسی 
فقهی فضای مجازی، موضوع شناسی مسائل مربوط به انسان در مواجهه با فضای 

مجازی.
کلیات فقه فضای مجازی، بخش دوم این کتاب را تشــکیل داده و عناوین دیگر 
این بخش عبارت اند از: اهداف و مقاصد کلی شــریعت در حوزه فضای مجازی و 
سیاست ها در حوزه فقه فضای مجازی. بخش سوم با عنوان قواعد فقهی فضای 
مجازی نیز شــامل این عناوین است: اصول، قواعد فقهی اثباتی، قواعد سلبی در 

حوزه فضای مجازی.
اما بخش پایانی این کتاب با عنوان مسائل فقهی فضای مجازی مشخص شده که 
عناوین آن عبارت اســت از: مسائل فقهی امنیت و فضای مجازی، مسائل فقهی 
تبلیغات تجاری و غیرتجاری، مسائل فقهی سیاست و فضای مجازی، مسائل فقهی 
فرهنگ و فضای مجازی، مسائل فقهی خبررسانی در فضای مجازی، فقه االخالق 
و فضای مجازی، فقه جنسیت، مسائل فقهی فعالیت های فنی در فضای مجازی، 

مسائل فقهی اقتصاد و فضای مجازی، حقوق و قضا در فضای مجازی.

 معارف  نخستین همایش ملی »مقاومت اسالمی 
از نگاه قرآن کریم« روز گذشته با قرائت پیام آیت اهلل 
نوری همدانی و ارائه گزارش دبیر علمی همایش در 
قم آغاز شد. در پیام آیت اهلل نوری همدانی با تأکید 
بر اینکه معارضه حق و باطل همیشگی بوده، آمده 
اســت: در این مسیر آنچه مهم است یقین به وعده 
پروردگار است که هر جا پیروزی بوده با اهل مقاومت 
و جهاد است و شکست قطعی از آن دشمنان خواهد 
بود. این مرجع تقلید با بیان اینکه قرآن نشــان داد 
ابرقدرت ها در هم شکسته می شوند، ابراز کرد: بر این 
اساس، قرآن کریم جریان فرعون را تشریح می کند 
که هم قدرت سیاسی داشت و هم از قدرت فرهنگی 
و اقتصادی برخوردار بود، خداوند در جریان فرعون 
نتیجه مقاومت را به تصویر کشید و در آیات دیگر به 
پیامبران توجه به تاریخ گذشتگان و عقوبت کافران را 
یادآور می شود آنجایی که می خوانیم: »أََفلَْم یَِسیُروا 
فِي اْلَْرِض َفَیْنُظُروا َکْیَف َکاَن َعاقَِبُه الَِّذیَن ِمْن َقْبلِِهْم 

َر اهللُ َعلَْیِهْم  َولِلَْکافِِریَن أَْمَثالَُها«. َدَمّ

انساندرصراطاستوارعزیزمیشود»
افتتاحیه  پایان بخش مراسم 
»مقاومت  ملــی  همایــش 
اسالمی از منظر قرآن کریم«، 
ســخنرانی حجت االســالم 
عبدالکریــم  والمســلمین 
بهجت پور، مدیر حوزه علمیه خواهران بود که گفت: 
قرآن کریم ما را با واژه »صراط مستقیم« آشنا کرده 
َراَط الُْمْسَتِقیَم« را روزانه بر  و تعلیم داده که »اْهِدنَا الصِّ
زبان جاری کنیم، زیرا بناست در راهی استوار حرکت 
کنیم. به ما یاد داده اند که تقاضای ورود به راه استوار 
را داشته باشیم؛ پس از سوره حمد، سوره های مسد و 
تکویر در مرتبه ششمین و هفتمین سوره نازل شد؛ 
قرآن کریم در این دو ســوره فرموده اســت که اگر 
می خواهید شخصیت برپا و استواری داشته باشید، 

به سراغ قرآن بروید.
وی اضافه کرد: جامعه ای که به ســمت قرآن برود 
و جانــی که با قرآن مأنوس باشــد، قوام می گیرد و 
اســتوار می شود؛ البته این امر خواسته به اراده خود 
انسان است. قرآن ظرفیت این مسئله را دارد؛ پیروان 
حضرت محمد)ص( اگر به خوبی بتوانند با این متن 
ارتباط برقرار کنند، استوار خواهند شد؛ پس یکی از 
کارکردهای رسالت ایشان آن است که کتاب هایی بر 

مردم بخوانند که آنان را اســتوار کند. 
در آیه دوم ســوره بّینه فرموده است: 
َرًه«؛  »َرُسوٌل ِمَن اهللِ یَْتُلو ُصُحًفا ُمَطهَّ
رهبرانی که از قرآن ارتزاق کنند، توفیق 
می یابند پیروانی داشته باشند که برپا 
شــوند، کما اینکه دعوت پیامبر)ص( 
دعوت به راه اســتوار است. خداوند در 
سوره ابراهیم هم تأکید فرمود: »ِکَتاٌب 
ُلَماِت  أَنَْزلَْناُه إِلَْیَک لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّ
ِِّهْم إِلَی ِصَراِط الَْعِزیِز  إِلَی النُّورِ بِإِْذِن َرب
الَْحِمیِد« )ابراهیم:1(؛ یعنی افزون بر 
نشان دادن راه دست مردم را می گیری 
و با اصالح بینش، گرایش و رفتارشان 
آنان را در صراط حمید قرار می دهی؛ 
انسان در صراط استوار عزیز می شود؛ 
زیرا صاحب این راه عزیز و غلبه ناپذیر 
اســت و قهر قهــاران او را به وادادگی 
وادار نمی کند و  این از عظمت های راه 

مستقیم است.

استقامتبهانسانقیمتمیدهد»
بهجت پور اظهار کرد: مســئله راه مستقیم و استوار، 
جریانــی روان و ســهل در حوزه شــناخت و مورد 
عالقه افراد هم هست، ولی به همان میزان مشمول 
مخالفت ها و تالش برای بازگرداندن افراد از مســیر 
مستقیم نیز هست؛ بنابراین در عین اینکه افراد در 
مسیر استواری قرار می گیرند، در ادامه راه با شرایطی 

مواجه می شوند که استواری آنان 
در همه عرصه ها به چالش کشیده 
می شــود؛ پس بخش زیادی از 
قرآن تالش کرده اســت که ما را 
با این چالش ها آشنا و راه عبور از 
آن را به ما نشان دهد و آماده کند.

نویســنده تفسیر همگام با وحی 
بیان کرد: شــیطان وقتی تکبر 
کرد، قســم خورد که لرزش در 
افراد ایجاد می کند و حتی آن ها 
را به جایی می رساند که هدفشان 
را گم کنند و ســراب را به جای 
آب بگیرند و از تعقیب مســیر 
استواری کوتاه بیایند و پشیمان 
شوند، ولی چیزی که باید اتفاق 
بیفتــد ماندن در پــای بندگی 
خداوند است؛ جامعه و فردی که 
بتواند مســیر بندگی را با وجود 
همه چالش های مسیر طی کند، 
جامعه ای باقوام و پایدار اســت و آزمایش انســان ها 
هم برای ســنجش همین اراده انسان ها و ماندن در 
مسیر است. وی افزود: استقامت است که به ما قیمت 
می دهد؛ روایت هایی هستند که بیان می کنند نسبت 
صبر با ایمان مانند سر در بدن است؛ استقامت یکی 
از شــاخه های صبر است و زحمات وقتی به نتیجه 
می رسد که به روح استقامت منتهی شده باشد، وگرنه 
فرصت ها از دســت خواهد رفت. اینکه فرموده خیر 

َُّنا اهللُ ثُمَّ  َِّذیَن َقالُوا َرب دنیا و آخرت در گرو شعار »إِنَّ ال
اْسَتَقاُموا تََتَنزَُّل َعلَْیِهُم الَْماَلئَِکُه أاَلَّ تََخاُفوا َواَل تَْحَزنُوا 
َِّتي ُکْنُتْم تُوَعُدوَن« )فصلت:30( است  َوأَبِْشُروا بِالَْجّنِه ال

یعنی آغاز حرکت ما با پذیرش ربوبیت است.

راهمقاومتدرتبعیت»
ازخداونداست

بهجت پور اظهار کرد: راه مقاومت در تبعیت از خداوند 
اســت: »َولََقْد أََضلَّ ِمْنُکْم ِجِبالًّ َکِثیــًرا أََفلَْم تَُکونُوا 
تَْعِقُلوَن«)یاســین:۶۲(؛ یعنی راه مقاومت را از شما 
گرفت چون تعقل نداشــتید و از مسیر تعبد خارج 
شدید؛ آزمایش در آیات زیادی به همراه راه های قرآن 
در این زمینه دیده می شود. در آیه ۲1۴ بقره فرمود: 
َِّذیَن  ا یَأْتُِکْم َمَثُل ال »أَْم َحِسْبُتْم أَْن تَْدُخُلوا الَْجنََّه َولَمَّ
َخلَْوا ِمْن َقْبلُِکْم« فکر می کنید ما شما را وارد بهشت 
می کنیم، بدون اینکه شما را آزمایش کنیم. سنت ما 
بر آزمایش است؛ مشکالت چه به صورت طبیعی و 
چه انسانی متوجه افراد می شود و آن قدر این فشارها 
زیاد می شود که متزلزل شوند، مگر کسانی که در راه 

مستقیم استوارند.
وی افزود: هر قدر دشــمنان متراکم تر خود را نشان 
دهند و با همکاری و همراهی هم وارد عرصه شوند، 
شبیه چیزی که امروز در صحنه فلسطین می بینیم؛ 
یعنی امارات و بحرین وارد شده و فردا عربستان را هم 
برای سازش می برند، ما هم به وعده پیروزی نزدیک تر 
می شویم. تا سنت های عزیز قرآن رخ ندهد، ما آن را 
باور نمی کنیم، ولی یقین بدانیم به سمت تحقق وعده 

الهی نزدیک شده ایم. در ســوره علق فرموده است 
که طاغی باید وسط میدان بیاید و بعد همراهان او 
بیایند تا ما ناصیه او را بگیریم؛ یعنی اول سراغ شورای 
امنیت و تحریم می روند و بعد باید همپالگی های خود 

را جمع کنند.

همایش»مقاومتاسالمیازمنظرقرآنکریم«»
تاپنجشنبهادامهدارد

پیش از سخنان حجت االسالم 
بهجت پــور،  والمســلمین 
محمدصادق  حجت االسالم 
یوســفی مقدم؛ دبیر علمی 
همایش »مقاومت اسالمی از 
منظر قرآن کریم« از ارسال 1۴۹ مقاله به دبیرخانه 
این همایش خبر داد و گفت: ۹۹ مقاله به عنوان آثار 
برگزیده انتخاب شده که در مجموعه مقاالت همایش 
به چاپ خواهد رســید. وی همچنین با اشــاره به 
پیش زمینه های شکل گیری همایش یاد شده اظهار 
کرد: همایش مقاومت اسالمی و پیدایش این موضوع 
از آنجا صورت گرفت که ما در فرمایشات رهبر معظم 
انقالب می دیدیم ایشان بر حوزه مقاومت و پژوهش 

در این حوزه تأکید داشتند.
رئیس پژوهشــکده فرهنگ و معــارف قرآن کریم 
در ادامه ســخنان خود خاطرنشان ساخت: از سوی 
دیگر فلسفه وجودی دفتر تبلیغات اسالمی تقویت 
نرم افزاری فکری جامعه اسالمی است و امروز یکی 
از موضوعــات مهم و مورد نیاز ما در ســطح ملی و 
بین المللی مســئله مقاومت است و بر حسب قاعده 
دفتر تبلیغات اسالمی که وظیفه خودش را تقویت 
فکری و نرم افزاری می داند باید در جبهه مقاومت نیز 

وظیفه خود را انجام دهد.
گفتنی اســت پنل های همایش از روز افتتاحیه 
تا چهارشــنبه دوم مهرماه )به مــدت پنج روز( 
برپا می شــود و روز پنجشنبه سوم مهرماه آیین 
اختتامیه این همایش برگزار خواهد شد. عناوین 
پنل هــای این همایش که به گفتــه مدیران ۲۷ 
مقاله در آن هــا ارائه خواهد شــد، عبارت اند از: 
»گفتمان ســازی و روش مقاومــت از نگاه قران 
کریم«، »مفاهیم، مبانی و اصول مقاومت اسالمی 
از نــگاه قرآن کریم«، »الگوهای مقاومت در قرآن 
کریم«، »دستاوردهای مقاومت از نگاه قرآن کریم« 

و »چالش های مقاومت از نگاه قرآن کریم«.

آغاز به کار نخستین همایش ملی »مقاومت اسالمی از نگاه قرآن کریم«

جامعهایکهباقرآنمأنوسباشد،استوارمیشود

معارضه حق و باطل 
همیشگی بوده و 

آنچه در این مسیر 
مهم است، یقین 

به وعده پروردگار 
است که پیروزی 
با اهل مقاومت و 
جهاد خواهد بود

بــــــرش
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I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9۳48 یکشنبه ۳0 شهریور 1۳99  2 صفر 1442 20 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره  

خبر

      صفحه 5

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9803171
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9803171 مطروحه در ش��عبه دوم اداره اجرای اس��ناد رسمی مشهد خانم اعظم 
عوض زاده قوچان عتیق نام پدر: براتعلی تاریخ تولد: 1349/06/25 ش��ماره ملی: 0871126303 شماره شناسنامه: 
5493 باس��تناد س��ند ازدواج ش��ماره 6788- 1373/03/05 تنظیمی دفتر ازدواج ش��ماره 68 شهر قوچان که به 
موجب نامه ش��ماره 139805806219000328- 1398/04/27 به این شعبه نیابت داده شده است جهت وصول 
مهریه به تعداد 150 عدد س��که تمام بهار آزادی علیه آقای مسعود شایسته زرین نام پدر: محمدمهدی تاریخ تولد: 
1349/09/15 ش��ماره ملی: 0870328654 ش��ماره شناسنامه: 32897 اجرائیه ای به کالسه 9803171 صادر که 
پس از ابالغ اجراییه در تاریخ 1398/03/30 حسب درخواست بستانکار وارده به شماره 24726- 1398/05/10 شش 
دانگ اعیان پالک ثبتی 67522 فرعی از 4- اصلی بخش 09 مش��هد به مالکیت مدیون در قبال تعداد 130 عدد 
سکه تمام بهار آزادی بازداشت که برابر گزارش وارده بشماره 44852- 1398/08/22 کارشناس رسمی دادگستری:
در پاس��خ به ابالغ کارشناسی پرونده کالس��ه 9803171 متعهد آقای مسعود شایسته زرین، متعهد له خانم اعظم 
عوض زاده قوچان عتیق با موضوع ارزیابی شش��دانگ پالک ثبتی 67522 فرعی از 4- اصلی مفروز و مجزا ش��ده از 
12524 فرعی از اصلی مذکور بخش 9 مشهد به مالکیت آقای مسعود شایسته زرین به آدرس مشهد جالل آل احمد 

59 پالک 96 گزارش کارشناسی ذیل تقدیم می گردد:
اقدام و شرح کارشناس:

آپارتمان واقع در طبقه دوم به مساحت 146/86 مترمربع از یک مجتمع آپارتمان 5 واحده دارای آسانسور بوده که 
دارای س��ه خواب هال پذیرایی آش��پزخانه اپن با کابینت ام دی اف با نازک کاری کف سرامیک، دیوار کاغذ و پانل، 
گرمایش پکیج و رادیاتور، سرمایش کولر آبی، پنجره ها آلومینیومی تک جداره، پیلوت به صورت مشاع و انباری به 
مساحت 1/55 مترمربع واقع در طبقه بام و نمای ساختمان سنگ بوده و انشعابات در محل دایر است. ضمناً عرصه 

ملک موقوفه می باشد.
جمع بندی و نظریه کارشناسی:

با عنایت به توضیحات فوق، در نظر گرفتن موقعیت محلی و مکانی، دسترسی به معابر، شکل هندسی، طبقه وقوع، 
کیفیت و قدمت مصالح به کار رفته و جمیع عوامل مؤثر در کارشناسی ارزش حق انتفاع از عرصه موقوفه و تمامت 

اعیان جمعاً برابر 8/800/000/000 هشت میلیارد و هشتصد میلیون ریال تعیین و پیشنهاد می گردد.
حدود اجمالی ملک: برابرنامه مس��ئول بایگانی اداره ثبت اس��ناد و امالک ناحیه 2 مشهد وارده به شماره 40213- 
1399/06/12 بر اساس پرونده ثبتی بدین شرح میباشد: به حدود: شماالً: دیوار و پنجره بصورت پیشرفتگی به فضای 
خیابان بطول )9/90( نه متر و نود س��انتیمتر به فضای معبر مجاور شرقاً: در دو قسمت، اول دیواریست پیشرفتگی 
بطول )0/94( نود و چهار سانتیمتر دوم دیواریست بطول )15/09( پانزده متر و نه سانتیمتر به درز انقطاع که ماورای 
آن فضای ملک مجاور قرار دارد جنوباً: در سه قسمت، که قسمت دوم آن شرقی، است. اول دیوار و پنجره است بطول 
)5/63( پنج متر و شصت و سه سانتیمتر به پشت بام دوم دیوار و لبه بالکن بطول )1/18( یک متر و هجده سانتیمتر 
به پش��ت بام س��وم دیوار و لبه بالکن بطول )4/27( چهار متر و بیس��ت و هفت سانتیمتر به پشت بام غرباً: در هفت 
قسمت، که قسمت سوم آن شمالی، قسمت پنجم آن جنوبی، است. اول دیواریست بطول )1/18( یک متر و هجده 
سانتیمتر به درز انقطاع که ماورای آن فضای ملک مجاور قرار دارد دوم دیواریست بطول )6/27( شش متر و بیست 
و هفت سانتیمتر به درز انقطاع که ماورای آن فضای ملک مجاور قرار دارد سوم دیواریست بطول )4/18( چهار متر و 
هجده سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی چهارم درب و دیوار است بطول )3/98( سه متر و نود و هشت سانتیمتر 
به راه پله و آسانسور مشاعی پنجم دیواریست بطول )4/18( چهار متر و هجده سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی 
ششم دیواریست بطول )4/84( چهار متر و هشتاد و چهار سانتیمتر به درز انقطاع که ماورای آن فضای ملک مجاور 

قرار دارد هفتم دیواریست پیشرفتگی بطول )0/94( نود و چهار سانتیمتر.
مشخصات منضمات ملک:

انباری به مساحت 1/55 به حدود اربعه: شماالً: دیواریست به طول )0/93( نود و سه سانتیمتر به راه پله و آسانسور 
مشاعی شرقاً: دیواریست مشترک بطول )1/67( یک متر و شصت و هفت سانتیمتر به انباری قطعه 3 جنوباً: درب و 
دیوار است بطول )0/93( نود و سه سانتیمتر به پشت بام غرباً: دیواریست مشترک بطول )1/67( یک متر و شصت 

و هفت سانتیمتر به انباری قطعه 1
برابر گزارش مأمور اجرا وارده به ش��ماره 45572- 1398/08/26 در زمان بازدید درب توسط خانم اعظم عوض زاده 

قوچان عتیق باز گردید و وارد ملک شدیم و ملک در تصرف مدیون و بستانکار می باشد.
الزم به ذکر است که برابر رأی هیئت محترم نظارت مقدار چهار نیم دانگ از پالک ثبتی فوق مستثنیات دین و میزان 
یک و نیم دانگ آن خارج از مستثنیات می باشد که سهم مدیون برابرنامه سهم بندی مأمور محترم اجرا وارده به شماره 
39984- 1399/06/11 میزان یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی فوق الذکر به مبلغ 2/200/000/000 
ریال اعالم می گردد و به همین مبلغ مزایده می گردد ضمناً مبلغ 88/000/000 ریال حق مزایده و نیم عشر به مبلغ 
110/000/000 ریال میباشد که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباشد و مزایده بمقدار 
فوق از مبلغ 2/200/000/000 ریال از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز سه ش��نبه مورخه 1399/7/15 در محل 
شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهیهای مربوطه 
اعم از آب و برق و گاز حق انش��عاب و یا حق اش��تراک 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 می گردد. 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- 9906480 م.الف 268
تاریخ انتشار آگهی: 1399/6/30

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 705/92
بانک تجارت به اس��تناد سند رهنی ش��ماره 102056- 1383/9/8 و 108263- 1386/6/28 دفترخانه 18 مشهد 
علیه آقا/خانم شرکت مرغاب توس با شماره ثبت 13143 و راضیه ثمره فرزند علی اکبر با ش ش: 70120 اجرائیه ای 
تح��ت کالس��ه 705/92 در قبال مبلغ: 509/875/594 ریال صادر نم��وده که پس از ابالغ اجراییه در مورخه 9/14  
/89 در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و 
مزایده ششدانگ پالک ثبتی 4884 )چهار هزار و هشتصد و هشتاد و چهار( فرعی از 1621 )هزار و ششصد و بیست 
و یک( فرعی از 234 )دویس��ت و س��ی و چهار( اصلی بخش 9 )نه( مشهد به آدرس مشهد احمدآباد خ ابوذر غفاری 
31 پ 133 طبقه چهارم ش��رقی به مبلغ 11/550/000/000 ریال )یازده میلیارد و پانصد میلیون ریال( ارزیابی و 

قطعیت یافته است.
حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:

ششدانگ اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه چهارم شرقی بمساحت 164/75 مترمربع پالک 4884 

فرعی از 1621 فرعی از 234 اصلی بخش 9 مشهد با حق استفاده اشتراکی از پیلوت و پارکینگ واقع در طبقه همکف 
به مس��احت 298/63 مترمربع و زیرزمین انباری مس��کونی اشتراکی به مساحت 314 مترمربع و آسانسور و راه پله 
اشتراکی به مساحت 22/20 مترمربع و نورگیرهای اشتراکی و داکت به مساحت های 3/10 و 3/85 و 0/85 مترمربع 

و صحن حیاط اشتراکی به مساحت 155 مترمربع و استفاده از قانون تملک آپارتمانها:
ش��ماالً: در پنج قس��مت بطولهای 3/55 و 0/50 و 2/10 و 0/50 و 2/10 متر دیوار و پنجره بفضای حیاط خلوت. 
ش��رقاً: در ده قس��مت اول بطول 6/20 متر دیوار بفضای اعیان پالک 1642 فرعی دوم الی چهارم بطولهای 0/60 و 
1/40 و 0/60 متر دیوار و پنجره به داکت اش��تراکی پنجم بطول 5/60 دیوار بفضای اعیان مذکور شش��م الی نهم 
بطول ه��ای 1/65 و 1/15 و 0/80 و 1/95 مت��ر دیوار و پنجره به نورگیر اش��تراکی. ده��م بطولهای 6/65 متر دیوار 

بفضای اعیان مذکور
جنوباً: بطولهای 2/50 و 7/80 متر دیوار و پنجره بفضای حیاط.

غرباً: در نه قسمت اول الی سوم بطولهای 6/60 و 1/20 و 3/75 متر دیوار اشتراکی با آپارتمان مجاور غربی، چهارم 
الی هش��تم بطولهای 1/80 و 2/15 و 1/15 و 4/75 و 2/10 متر دیوار و پنجره و درب و نورگیر و راه پله و آسانس��ور 

اشتراکی نهم بطول 5/25 متر دیوار اشتراکی با آپارتمان مجاور غربی
حقوق ارتفاق رعایت قانون و مقررات تملک آپارتمانها الزامی می باشد.

حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی به این شرح می باشد:
با توجه به تصویر س��ند ش��ماره مل��ک 234/1621/4884 اصلی و گواه��ی عدم خالف ش��ماره 1/54028 مورخ 
1378/06/09 آپارتمان مزبور به مساحت زیربنا 164/75 مترمربع سه اطاق خوابه کف سنگ موکت و نما سنگ و 
پیلوت اشتراکی به اضافه امتیازات آب و برق و گاز مشترک و نصب می باشد تأسیسات حرارتی پکیج و برودتی کولر 
می باشد. ارزش ششدانگ آپارتمان فوق با توجه به مساحت زیربنا و موقعیت و کیفیت و طبقه و با کاربری مسکونی 
و وضعیت بازار امالک در حال حاضر و سایر عوامل کارشناسی مبلغ 11/550/000/000 ریال )یازده میلیارد و پانصد 

و پنجاه میلیون ریال( تعیین و پیشنهاد می گردد.
و ملک مذکور برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی ظاهراً در تصرف مستأجر است.

مل��ک موصوف برابر نام��ه ش��ماره 139985606266002277—99/5/22 دفتر امالک بازداش��تی چندین مورد 
بازداش��ت دارد. مزایده شش��دانگ پالک ثبتی فوق در قبال مبلغ 11/550/000/000 ریال در مورخه: 10 مهرماه 
1399: از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان پاسداران، پاسداران 3/1 شعبه 
رهنی اداره اجرا شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً مبالغ حق مزایده و نیم عشر دولتی 
زاید بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده 
می باشد و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد شد. شرکت در جلسه مزایده منوط 

به واریز مبلغ ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت است. آ- 9906666
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی اصالح ابالغیه کالسه اجرایی: 9607502
در خصوص آگهی مزایده کالس��ه فوق به ش��ماره 139904306091000180 شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی 
مشهد که به شماره: آ 9906224 – م الف 260 در آن روزنامه محترم در صفحه 5 مورخ: 20 شهریور 1399 به چاپ 
رسیده است به اطالع می رساند در سطر پنجم آگهی مزایده، شماره شناسه ملی شرکت تجارت برتر عصر خورشید 
اشتباه چاپ شده است که اصالح میگردد: »شرکت تجارت برتر عصر خورشید با شماره ثبت: 46665 و شناسه ملی: 

10380629983« صحیح است. آ: 9906224
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

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

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه: 9809026
بانک سپه به استناد سند رهنی 89661- 1396/04/21 دفترخانه 33 مشهد اجرائیه ای علیه آقای غالمرضا شعبانی 
خور فرزند حمحمدعلی شماره ملی: 5539510429 شماره شناسنامه: 2212 کالت و خانم مریم پژمان پور فرزند 
احمد شماره ملی: 0050136852 شماره شناسنامه: 8512- تهران تحت کالسه 9809026 در قبال مبلغ موضوعات 
الزم االجرا: 498/276/426 ریال )چهارصد و نود و هشت میلیون و دویست و هفتاد و شش هزار و چهارصد و بیست و 
شش ریال( تا مورخه 98/9/28 صادر نموده که پس از ابالغ اجراییه در مورخه: 1398/12/4 و در پایان مهلت مقرر در 
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارتست از: 
ششدانگ پالک ثبتی 12566 فرعی از 3917 فرعی از 183 اصلی بخش 10 مشهد )پالک ثبتی دوازده هزار و پانصد 
و شصت و شش فرعی از سه هزار و نهصد و هفده فرعی از یکصد و هشتاد و سه اصلی بخش ده مشهد ملکی مریم 

پژمان پور به آدرس مشهد بلوار صارمی صارمی 38/4 پالک 9 طبقه چهارم شرقی میباشد.
حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:

شماالً: به طول 6 متر دیوار و پنجره به فضای خیابان
شرقاً: به طول 13/5 متر دیوار به دیوار پالک 3916 فرعی

جنوباً: به طول 6 متر دیوار و پنجره و پله تراس به فضای حیاط
غرباً: در 5 قس��مت به طول های 6/10 و 1/10 و 4/40 و 1/10 و 3 متر در طرفین دیوار اش��تراکی با آپارتمان مجاور 

غربی و در وسط در و دیوار به راه پله.
مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی به این شرح است:

ملک مربوطه در قالب یک عدد آپارتمان به ابعاد و مساحت مندرج در سند تک برگ افرازی 397187 و دارای گواهی 
پایان س��اختمان ابرازی به شماره 9/15752 مورخ 1382/04/19 به مساحت 76/16 مترمربع مسکونی و 142/73 
پیلوت مش��ترک در طبقه چهارم شرقی یک مجتمع مسکونی آپارتمانی به تعداد هشت واحد قابل رویت می باشد. 
مجتمع مسکونی دارای پیلوت مشترک موزاییک فرش و یک عدد حیاط با باغچه در ضلع شمالی در طبقه همکف 
بوده و عرصه ملک مجتمع با موقعیت جغرافیایی جنوبی نسبت به معبر اصلی واقع گردیده است. نمای مجتمع آجری 
از نوع بادبر و درب و پنجره از جنس پروفیل فوالدی است. در زمان بازدید هشت کنتور مجزای آب و گاز و نه عدد 
کنتور برق قابل رویت بود. بازدید از آپارتمان مربوطه در مجتمع صورت پذیرفت و در بازدید و معاینه فنی مربوطه 
مش��خص گردید آپارتمان دارای یک عدد هال و پذیرایی، یک عدد آش��پزخانه اپن، دو عدد اطاق خواب، یک عدد 
سرویس بهداشتی با توالت ایرانی و یک عدد حمام مجزا می باشد. الزم به ذکر است کف هال و پذیرایی سرامیک و 
کف آشپزخانه پارکت شده و پوشش دیواره ها از جنس کاغذ دیواری، رنگ پالستیک است. کف پوش اطاق های خواب 
پارکت و پوشش دیواره ها کاغذ دیواری و رنگ بوده و نوع کابینت های کار شده در واحد از نوع MDF می باشد. یک 
عدد تراس به مساحت تقریبی دو مترمربع از درون یک اطاق خواب احداث گردیده و نوع درب وودی آپارتمان از نوع 
معمولی و فاقد آیفون تصویری است. تأمین سرمایش واحد با کولر آبی و تأمین گرمایش آن با بخاری گازی و شومینه 
می باشد. جنس پنجره های واحد از نوع پروفیل فوالدی بوده و نورگیری واحد از جهت شمال و جنوب به علت داشتن 
پنجره میسر گردیده است. ضمناً پیلوت مشترک مجتمع دارای دیوارهای رنگ آمیزی شده با کتیبه موجود و مجتمع 

فاقد آسانسور می باشد. راه پله مجتمع نیز دارای کف پوش سنگ و نرده های فلزی می باشد. درب ورودی ماشین رو. 
آدم روی مجتمع از جنس پروفیل فوالدی و بدون ریموت اتوماتیک است. ضمناً مستند به اسناد فوق االشاره قدمت 
بنای مجتمع تقریباً بالغ بر 15 سال می باشد. مع الوصف با در نظر گرفتن جمیع جهات، مساحت و کیفیت و موقعیت 
محلی ملک و آپارتمان موصوف، سال ساخت و قدمت بنا و طبقه آپارتمان، دسترسی های پیرامونی و مقایسه با دیگر 
موارد مشابه در منطقه و احتساب امتیازات و انشعابات منصوبه و سایر جهات و عوامل مؤثر و دخیل در امر کارشناسی 
و بدون در نظر گرفتن هرگونه دیون و بدهی احتمالی )توقیف، توثیق، معارضات ملک و آپارتمان مربوطه و...( به هر 
شخص حقیقی و یا حقوقی ذیصالح از جمله بانک ها و... ضمن تدقیق حدودی و احتمالی محل استقرار ملک مورد 
اشاره با سند ابرازی و اعالم شده به نظر اینجانب ارزش تجمعی ملک و مستحدثات و آپارتمان مربوطه جمعاً معادل 

4/560/000/000 ریال )چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته است.
و ملک مذکور برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری در روز ارزیابی در تصرف مستأجر می باشد.

ملک موصوف برابرنامه شماره: 139985606272004280--99/6/2 دفتر امالک بازداشتی فاقد بازداشت است.
مزایده شش��دانگ پالک ثبتی فوق در قبال مبلغ 4/560/000/000 ریال )چهار میلیارد و پانصد و ش��صت میلیون 
ریال( در روز ش��نبه مورخه 1399/7/12 از س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل ش��عبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در 
خیابان پاس��داران، پاسداران 3/1 شعبه رهنی اداره اجرا شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. 
ضمناً مبالغ حق مزایده و نیم عشر دولتی زاید بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم طبق 
تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده می باشد و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار 
خواهد ش��د. ش��رکت در جلسه مزایده منوط به واریز مبلغ ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت 

است. آ- 9906684 م.الف 275
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9603211
بانک اقتصاد نوین به استناد سند رهنی: شماره سند: 181286، تاریخ سند: 1392/12/04 دفتر 59 مشهد اجراییه ای 
علیه: - محمدحس��ین صلواتی میبدی نام پدر: محمدجواد ش��ماره ملی: 0933608292 شماره شناسنامه: 979 2 

متعهد )وام گیرنده(: - شرکت گچ ماشینی طوس با شماره ثبت: 3905 و شناسه ملی: 10380198015
به مبلغ موضوعات الزم االجرا: 4/686/545/530 ریال )چهار میلیارد و ششصد و هشتاد و شش میلیون و پانصد و 
چهل و پنج هزار و پانصد و س��ی ریال( صادر نموده که پس از ابالغ اجراییه در مورخه 1396/9/2 در پایان مهلت 
مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار ششدانگ پالک ثبتی 15157 فرعی از 
3784 فرعی از 183 اصلی بخش 10 مشهد قطعه هشتم تفکیکی به مساحت: 139/5 مترمربع که مقدار 2 مترمربع 
آن تراس مسقف است. به آدرس حاشیه بلوار صارمی بین صارمی 31 و 33 یک قطعه بعد از برج باران 4، پ 221، 

طبقه چهارم جنوبی ارزیابی و کارشناسی شد.
حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:

ش��ماالً: در ش��ش قس��مت به طول های 1/60 متر و 0/25 متر و 1/30 و س��ه متر و 3/35 متر و 4/30 متر درب و 
دیواریست به آسانسور و پلکان و دیواریست اشتراکی به واحد مجاور

ش��رقاً: در 5 قس��مت به طولهای 7/60 متر و 1/70 متر و 1/25 متر و 1/70 متر و 5/90 متر دیوار به دیوار پالک 
باقیمانده 360 فرعی. و پنجره و دیوار است به نورگیر.

جنوباً: در 7 قسمت به طولهای 2/20 متر و 2/50 متر و 0/35 متر و 3 متر و 0/35 و 2/50 متر و 2/20 متر دیوار و 
پنجره و لبه تراس به فضای صحن حیاط.

غرباً: به طول 12/35 متر دیوار است به فضای بلوک 668 فرعی.
حدود انباری شماره 3 به مساحت 2/63 متر.

شماالً و جنوباً: به طول 1/70 متر و شرقاً و غرباً 1/55 متر می باشد.
حدود و مش��خصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارش��ناس در روز ارزیابی به این شرح است: حسب اسناد 
ابرازی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی دارای پالک ثبتی 15157 فرعی از 3784 فرعی 360 فرعی از 190 
فرعی از 183 اصلی بخش 10 مشهد در طبقه چهارم واحد جنوبی قطعه هشتم تفکیکی با مساحت اعیانی 139/50 
مترمربع که مقدار 2 مترمربع آن تراس مس��قف می باش��د به انضمام انباری به شماره 3 با مساحت 2/63 مترمربع و 
پارکینگ اشتراکی در پیلوت به همراه یک دستگاه آسانسور 4 نفره در مجتمع مسکونی 8 واحدی )چهار طبقه روی 
پیلوت، هر طبقه دو واحد شمالی و جنوبی( با قدمت ساخت حدود 17 سال واقع شده است. زمین مجتمع ملکی با 
مساحت 475 مترمربع )47/5*10 متر بر( شمالی با کاربری مصوب تراکم زیاد و سهم العرصه آپارتمان فوق الذکر 
60 مترمربع می باش��د. کل اعیانی مجتمع حدود 1400 مترمربع و کدنوسازی آپارتمان 0- 8- 1- 40- 39- 5- 9 

همچنین دارای پایانکار شماره 9/26551 مورخ 1383/06/25 می باشد.
مجتمع با نمای گرانیت مشکی و طوسی و پنجره فلزی با شیشه یک جداره رفلکس و اسکلت فلزی، کف ها سرامیک 
40*40 و چهارچوب و درب ها چوبی و آش��پزخانه اوپن با کابینت ام دی اف و سیس��تم گرمایش رادیاتور با پکیج و 
سیستم سرمایش کولر آبی دارای 3 خواب و هال و پذیرایی و سرویس های بهداشتی کامل و دیوارهای گچ و رنگ و 
سقف پذیرایی نیمه دکوراتیو، انشعابات منصوبه آب و برق تک فاز و گاز مستقل می باشد. انطباق موقعیت و حدود و 

مساحت ملک با مندرجات سند مالکیت تصدیق می شود.
نظریه کارشناسی:

ب��ا توجه به موارد فوق ارزش ش��ش دانگ مل��ک با توجه به موقعیت مکانی و منطق��ه ای و جهت جغرافیایی و 
حدود اربعه و عرض معبر و ممر دسترس��ی و مس��احت به میزان سهم العرصه و تراکم و کاربری و نوع و قدمت 
بنا و مصالح به کار رفته و سایر عوامل مؤثر در ارزیابی از جمله عرف محل و مقایسه با موارد مشابه و معامالت 
روز با انش��عابات و تحقیقات انجام ش��ده بدون احتس��اب بدهی احتمالی ملک به ادارات و ارگان های ذیربط و 
در ص��ورت تخلیه جمعاً به مبلغ 12/800/000/000 ریال )دوازده میلیارد و هش��تصد میلیون ریال( ارزیابی و 

قطعیت یافته است.
و ملک مذکور برابر گزارش مأمور در روز ارزیابی در تصرف محمدحسین صلواتی میبدی می باشد.

ملک موصوف برابرنامه ش��ماره 139985606272004770- 99/6/18 دفتر امالک بازداش��تی چندین مورد 
بازداش��ت دارد. مزایده شش��دانگ پالک ثبتی فوق در قبال مبلغ 12/800/000/000 ریال )دوازده میلیارد و 
هش��تصد میلیون ریال( در روز 14 مهر 1399 از س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد 
واقع در خیابان پاس��داران، پاس��داران 3/1 ش��عبه رهنی اداره اجرا ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
واگذار می گردد. ضمناً مبالغ حق مزایده و نیم عش��ر دولتی زاید بر مبلغ مزایده و س��ایر هزینه های قانونی اعم 
از معل��وم ی��ا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده می باش��د و چنانچه روز مزایده با تعطیلی 
مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد ش��د. شرکت در جلسه مزایده منوط به واریز مبلغ ده درصد از مبلغ 

پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت است. آ- 9906685 م.الف 276
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرائی کالسه 9900987

به موجب پرونده اجرائی کالسه 9900987 خانم سحر رنجبر نام پدر: حبیب تاریخ تولد: 1371/12/20 شماره 
ملی: 2281575004 شماره شناسنامه: 2281575004 به استناد سند ازدواج شماره: 4546- 1393/06/05، 
دفترخانه ازدواج 9 ش��هر مش��هد استان خراسان رضوی اجرائیه ای جهت وصول مهریه خود به تعداد 114 عدد 
سکه طالی تمام بهار آزادی علیه: ورثه مرحوم عماد صبوری فرد )گندم صبوری فرد با والیت غالمعلی صبوری 
فرد نام پدر: عماد تاریخ تولد: 1394/09/06 ش��ماره ملی: 0971513201 شماره شناسنامه: 0971513201 
و غالمعل��ی صب��وری فرد نام پ��در: مرادعلی تاریخ تولد: 1339/03/06 ش��ماره ملی: 0936251549 ش��ماره 
شناس��نامه: 636 و فوزی��ه قربانی نام پدر: غالمعل��ی تاریخ تولد: 1343/01/12 ش��ماره ملی: 0829314911 

شماره شناسنامه: 4(
صادر که پس از ابالغ اجرائیه مورخ 99/2/29 حس��ب درخواس��ت بستانکار به شماره وارده 12814- 99/3/7- 
مبنی بر توقیف خودرو مدیون در قبال 114 عدد سکه تمام بهار آزادی خودرو سواری پراید به شماره انتظامی 
31 ه 681- 36 مدل 1396 متعلق به مدیون )مرحوم عماد صبوری فرد( بازداش��ت و طبق گزارش کارش��ناس 
رس��می دادگستری بش��ماره وارده 28099- 99/4/30 به شرح ذیل: مش��خصات خودرو: سواری سایپا )پراید( 
131 به ش��ماره انتظامی 31 ه 681- 36 مدل 1396، رنگ، س��فید روغنی، از نظر وضعیت ظاهری و بدنه و 
اتاق نسبتاً سالم، کاپوت جلو نیاز به صافکاری و نقاشی دارد. شیشه، چراغ ها، آیینه های طرفین سالم، تودوزی 
و صندلی ها و جلو داش��بورد سالم، الستیک ها با کارکرد حدود 50 درصد قابل استفاده، فاقد بیمه نامه شخص 
ثال��ث، از نظر موتور و گیربکس با توجه به مدل س��الم و آماده به کار می باش��د ل��ذا با عنایت به موارد معروضه 
چنانچه ارائه خدمات راهور و نقل و انتقال منع قانونی نداشته باشد قیمت پایه و روز آن پانصد و پنجاه میلیون 
ریال )550/000/000 ریال( معادل پنجاه و پنج میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد. خودرو در زمان بازدید 
در پارکینگ س��یس آباد متوقف می باش��د. و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز سه شنبه مورخ 99/7/15 
از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر جلس��ه مزایده اتومبیل مذکور در آدرس مشهد: مشهد خیابان امام خمینی 28 
کوچه ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اداره اجرا از مبلغ پایه مبلغ 550/000/000 ریال شروع 
و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد. ضمناً مبلغ نیم عشر دولتی 27/500/000 
ریال و مبلغ حق مزایده 33/000/000 ریال میباش��د و طبق ماده 121 آئین نامه اجرا هزینه های قانونی طبق 
مق��ررات از خریدار وصول خواهد ش��د. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رس��می 
در س��اعت تعیین ش��ده برگزار میگردد. همچنین ش��رکت 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- 9906686 

م.الف 277
تاریخ انتشار آگهی: 99/6/30

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره: 139804006092005306/1
بدینوسیله به وراث مرحوم رجبعلی اوار به شماره شناسنامه 2556 )1- زهرا آوار نام پدر: حبیب اله تاریخ تولد: 
1354/01/01 شماره ملی: 0933419597 شماره شناسنامه: 2396 به نشانی: مشهد پایین خیابان بلوار مصال 
کوچه ش��مس )برابر با گواهی انحصار وراثت به شماره 9809977508204060 مورخه 98/11/5 شعبه 243 

شورای حل اختالف مشهد( ورثه مرحوم مادر زوج
2- فاطمه اوار نام پدر: حبیب اله تاریخ تولد: 1349/01/01 ش��ماره ملی: 0934125201 ش��ماره شناس��نامه: 
6461 ب��ه نش��انی: مش��هد پایین خیابان بلوار مصال کوچه ش��مس )براب��ر با گواهی انحصار وراثت به ش��ماره 

9809977508204060 مورخه 98/11/5 شعبه 243 شورای حل اختالف مشهد( ورثه مرحوم مادر زوج
3- س��ارا اوار نام پدر: رجبعلی تاریخ تولد: 1373/12/15 ش��ماره ملی: 0923176756 ش��ماره شناس��نامه: 
0923176756 به نشانی: مشهد پایین خیابان بلوار مصال کوچه شمس )برابر با گواهی انحصار وراثت به شماره 

9809977508203387 مورخه 98/9/25 شعبه 243 شورای حل اختالف مشهد( فرزند مرحوم زوج
4- فریب��ا اوار نام پدر: رجبعلی تاریخ تولد: 1364/03/26 ش��ماره ملی: 0946484856 ش��ماره شناس��نامه: 
1093 ب��ه نش��انی: مش��هد پایین خیابان بلوار مصال کوچه ش��مس )براب��ر با گواهی انحصار وراثت به ش��ماره 

9809977508203387 مورخه 98/9/25 شعبه 243 شورای حل اختالف مشهد( فرزند مرحوم زوج
5- محمد اوار نام پدر: حبیب اله تاریخ تولد: 1361/10/20 ش��ماره ملی: 0934388326 ش��ماره شناس��نامه: 
42802 به نش��انی: مش��هد پایین خیابان بلوار مصال کوچه ش��مس )برابر با گواهی انحصار وراثت به ش��ماره 

9809977508204060 مورخه 98/11/5 شعبه 243 شورای حل اختالف مشهد( ورثه مرحوم مادر زوج
6- دانیال اوار نام پدر: رجبعلی تاریخ تولد: 1365/04/15 ش��ماره ملی: 0945482256 ش��ماره شناس��نامه: 
8585 ب��ه نش��انی: مش��هد پایین خیابان بلوار مصال کوچه ش��مس )براب��ر با گواهی انحصار وراثت به ش��ماره 
9809977508203387 مورخه 98/9/25 ش��عبه 243 شورای حل اختالف مشهد( فرزند مرحوم زوج( اعالم 

می گردد پالک ثبتی 216 فرعی از 228 اصلی بخش 9 مشهد
متعلق به ش��ما در قبال طلب خانم طاهره جهاندار بازداش��ت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب 
بش��ما اخطار میش��ود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف ش��ما نس��بت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب 
اثر داده نمی ش��ود. در ضمن این آگهی در یک نوبت در روزنامه.... چاپ... منتش��ر گردیده است. آ- 9906687 

م.الف 281

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظ��ر به اینکه آقای عبدالرضا خانعلی زاده تارمی باس��تناد 2 برگ فرم استش��هادیه منض��م به فرم تعهد جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ اعیان 
یک باب آپارتمان به ش��ماره پالک 30058 فرعی از 22033 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مش��هد که متعلق به 
نامبرده میباش��د به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررس��ی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده 
در ذیل ش��ماره دفتر الکترونیک 139820306003001056 بنام عبدالرضا خانعلی زاده تارمی ثبت و سند به 

شماره چاپی 191738 ج 97 صادر گردیده است.. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.....
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباش��د، بایس��تی ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تس��لیم نماید. بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالکیت یا س��ند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

آ- 9906688 م.الف 282
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس

 محمدجواد غالمی



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاداقتصاد روزنامـه صبـح ایـران 6
e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r©اجاره گذرنامه مسافران برای رجیستر تلفن همراه

اقتصاد- طوســی: با اجرای طرح ثبت گوشــی تلفن همراه یا رجیســتری، 
واردکنندگان  ۲۰درصد از گوشــی های کشور که از مبادی غیررسمی راه کاالی 
خود را به بازارهای داخلی می گشــودند امروز  مجبور هســتند برای رســمیت 
بخشــیدن به تلفن همراه قاچاقی که در انبار دپو کرده اند، گذرنامه مسافران را با 

مبلغ 5 میلیون تومان اجاره کنند.
هدف اصلی طرح رجیســتری، مبــارزه با قاچاق و واردات غیرقانونی گوشــی های 
هوشمند اســت و در این طرح، تنها گوشی های موبایلی که از طریق گمرک ایران 
وارد کشور شده اند، فعال خواهند شد. بدین ترتیب با اجرایی شدن طرح رجیستری، 
گوشی های موبایلی که کد شناسه ۱5 رقمی آن ها در گمرک ثبت و حقوق و عوارض 
گمرکی آن پرداخت می شود با سیمکارت های ایرانی فعال خواهند شد و متعاقباً سایر 
گوشی های موبایلی که این مراحل را طی نکنند، پس از یک ماه غیرفعال خواهند شد.

ورود ۴میلیون گوشی به صورت مسافری»
مصرف ساالنه موبایل به  طور متوسط در کشور حدود ۱۴میلیون دستگاه و مصرف 
ماهانه کشور یک میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه با ارزش میانگین ۱5۰دالر است که به 

صورت واردات رسمی، قاچاق و به صورت کاالی همراه مسافر وارد کشور می شود.
طبق داده های آماری در ســال ۹۸ تعداد ۱5میلیون و ۳۸۰هزار دســتگاه موبایل 
وارد کشــور شــده اســت که از این تعداد چیزی افزون بر ۱۴میلیون آن توســط 
مصرف کنندگان در شبکه ارتباطی تلفن همراه کشور فعال شده است. از مجموع ۱5 
میلیون گوشــی وارد شده به کشور نزدیک به ۴میلیون دستگاه به صورت مسافری 
وارد شده که برآورد می شــود حدود ۳میلیون از این دستگاه ها به صورت قاچاق و 

سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده باشد.
آخرین آماری که در پایان تیرماه سال  جاری منتشر شده نیز  نشان می دهد تا این 
تاریخ بیش از یک میلیون و ۳5۷ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به کشورمان وارد 
شده اســت. این آمار با توجه به مصرف هر ماه کشــور که یک میلیون و ۲۰۰هزار 

دستگاه گوشی برآورد می شود از تشنه بودن بازار  در این حوزه حکایت دارد.

خرید امتیاز گذرنامه برای رجیستری»
خرید امتیاز گذرنامه برای رجیستر کردن تلفن همراه در سال های گذشته نیز انجام 
می شــد. در آن زمان به ازای هر گذرنامه، ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان پرداخت می شد 
تا با اطالعات هویتی آن گوشی های غیرقانونی را رجیستر )ثبت( کرده و  گوشی ها 
را به اســم مسافری وارد کشور کنند. واردات موبایل از طریق رویه مسافری پس از 
اصالح قوانین و حذف معافیت ۸۰ دالری واردات مســافری در پاییز ســال گذشته 
برای سودجویان از صرفه افتاد و در ۶ ماه پایانی سال شاهد کاهش واردات از طریق 
ایــن رویه بودیم، اما همچنان زور واردات رویه مســافری محصوالت اپل به واردات 
رویه تجاری این برند چربید تا جایی که در اسفند ماه ۹۸ از مجموع ۶۴هزارو ۹5۰ 
دســتگاه گوشی موبایل اپل وارد شده به کشور تنها ۱۱هزارو ۲۰۰ دستگاه از آن از 
طریق رویه تجاری وارد کشور شده و 5۳هزارو ۷5۰ دستگاه دیگر به صورت مسافری 
وارد و در ســطح بازار توزیع شده اســت که این تعداد گوشی موبایل فاقد خدمات 

پشتیبانی هستند.
خرید امتیاز گذرنامه به همین روال ادامه داشت تا اینکه بسته شدن مرزها و تعطیلی 
مسافرت ها به علت شیوع کرونا، حق معافیت پاسپورت ها برای رجیستری را بیش از 
هر زمان دیگری افزایش داد. تا آنجا که وارداتچی ها حاضر شدند برای رجیستر کردن 

تلفن های همراه تا 5میلیون تومان بابت هر پاسپورت نیز  پرداخت کنند. 
براساس برآوردها، در دو سال اخیر صدها هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق که عمدتاً 
موبایل هایی با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو بوده اند با سوءاستفاده از رویه مسافری وارد 
کشــور شده است. این موضوع صدمه های جبران ناپذیری را با خروج صدها میلیون 
دالر بر بدنه اقتصادی کشــور وارد کرده و بســیاری از خریداران این دستگاه ها را با 
مشکالت عدیده ای از جمله عدم پشتیبانی مواجه کرده است، برخی نیز  اعالم کرده اند  
بدون اطالع آن ها و تنها با سوءاستفاده از اطالعات هویتی شان، تلفن همراه به نامشان 

رجیستر شده و آن ها نمی دانند دقیقاً این اتفاق از چه طریقی رخ داده است.

ممنوعیت ثبت غیرحضوری تلفن همراه از اول مهر»
با گسترده شدن دامنه این قاچاق که به صورت رسمی انجام می شود، ممنوعیت ثبت 
غیرحضوری تلفن همراه مسافری تصویب شد تا از ابتدای مهرماه جلو این نوع قاچاق 
را بگیرد. این محدودیت زمانی صاحبان انبارهای گوشــی های رجیستر نشده را در 
همین چند روز  به تکاپو انداخته است تا به هر ترتیبی که هست گوشی های خود را 
از حالت غیرقانونی به حالت قانونی دربیاورند و برای این کار نه تنها مبالغ 5 میلیونی 
را برای هر گذرنامه می پردازند که به معرفی کنندگان نیز مبالغی را به عنوان پاداش 
حق الزحمه می پردازند. هر چند با ممنوعیت ثبت غیرحضوری تلفن همراه مسافری، 
افراد سودجو دنبال راه چاره دیگری خواهند رفت تا باز هم قانون را به نفع خود دور 
بزنند، ولی تا آن زمان بازار رسمی تلفن همراه می تواند در غیاب آن ها نفسی تازه کند. 
خوب است بدانید طبق گزارش های دریافتی از سامانه همتا، سامسونگ با 5۶ درصد، 
بیشترین ســهم بازار موبایل کشور را در اختیار دارد. پس از سامسونگ محصوالت 
نوکیا با ۱۷درصد، هواوی با ۹درصد، شــیائومی بــا ۷درصد، اپل با 5 درصد و آنر با 
۳درصد رتبه های دوم تا ششــم را به لحاظ سهم بازار به خود اختصاص داده اند. با 
بررسی روند مصرف و واردات برندها می توان دریافت شیائومی در یک سال گذشته 
رشــد قابل توجهی در بازار ایران داشته است. از سویی گوشی های سامسونگ مدل  
گلکســی A۱۰s ،A۱۰ و A5۰ و همچنین نوکیا ۱۰۶ds پرمصرف ترین مدل های 

موبایل در بازار ایران طی سال ۹۸ بوده اند.  

راه مبارزه با گرانی افسار گسیخته چیست؟ 

ساماندهی بازار خودرو با واقعی سازی قیمت کارخانه
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  سیر صعودی قیمت ها و نقش آفرینی 
قابل توجه دارندگان تقاضای غیرمصرفی در بازار خودرو همچنان 
ادامــه دارد و این بازار پرتالطم حاال  به عرصه ای برای آزمون و 

خطاهای تازه دولت تبدیل شده است.
قیمت خودرو در نیمه اول امســال به قدری افزایش داشته و 
تا جایی پیش رفته که در روزهای پایانی تابســتان، بســیاری 
از شــهروندان و آن هایی که با فراز و فرود بازار آشــنا هستند، 
مردم را از خرید خودرو در این بلبشو قیمتی، برحذر می دارند 
تــا بدین ترتیب کمپین »خودرو نخرید« را بار دیگر احیا کنند، 

شاید انگیزه های داللی فروکش کند و قیمت ها متعادل شود.
در این روزها از بازار خودرو خبر می رسد که پراید ۱۳۱  و ۱۳۲ 
به ترتیب به قیمت ۹۷میلیــون تومان  و ۱۰۰ میلیون تومان 
معامله می شوند و پراید ۱۱۱ که خط تولیدش متوقف شده هم 

حدود ۱۱۲ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
 در همین حال، پــژو ۴۰5 بنزینی جی ال ایکس ۱۸۱میلیون 
تومان، پژو ۲۰۶ تیپ 5 ۲۴۷میلیون تومان، ســمند ال ایکس 
۱۷۳میلیون تومان، رانا ۱۹۲میلیون تومان، تیبا ۱۱۹میلیون و 
تیبا ۲ هم ۱۳5میلیون تومان معامله می شود و افزایش شکاف 
بین قیمت خودرو در کارخانه تا کف بازار به بیشترین میزان در 

این ماه ها رسیده است.

 بازاری که به سرگیجه افتاده است»
در خصوص چرایی افسارگســیختگی قیمت ها در بازار خودرو 
دالیل متعددی مطرح است. افزایش شدید نرخ ارز، عدم تولید 
برخی خودروها و افزایش قیمــت این خودروها به موازات باال 
رفتن تورم عمومی در کشــور،  به نصف رسیدن میزان تولید 
خودروســازان در مقایسه با ســال ۹۶ و انباشت بیش از پیش 
تقاضای عمدتاً سوداگرانه، زمینه سرگیجه شدید بازار را فراهم 
آورده اســت تا سودهای یکشــبه و بی دردسری را روانه جیب 

دالالن کند.
آن ها که تقاضای مصرفی و واقعی بــرای خودرو دارند هر روز 
بیش از گذشــته امکان خرید نداشته باشند و یا گزینه ای جز 
مراجعه به بازار آزاد و تن دادن به قیمت های باب میل دالالن و 

سوداگران پیش روی خود نمی بینند.
در همین حال قیمت گذاری نادرســت، دستوری و غیرواقعی 
خودرو از سوی شورای رقابت هم مزید بر علت شده تا انگیزه ای 
شود برای کاهش تیراژ تولید خودروسازان، افزایش فشار تقاضا 
بر بازار، آســیب دیدن صنعت پیشرو خودروســازی و بر هم 

خوردن بازار.

  راهکارهای دولت، مجلس»
و خودروسازان برای خودرو 

در این شرایط دولت و شورای رقابت بر آن هستند 
تا با مکانیزم قرعه کشــی و پیش فروش ۱5۲هزار 
دستگاه خودرو در نیمه دوم امسال، بازار را متعادل 
کنند، تقاضاهای سوداگری را به حداقل برسانند و 
شانس خرید مردم از کارخانه را باالتر ببرند؛ چرا 
که گفته می شود حدود ۹۰ درصد از تقاضای بازار 
را دارندگان ســرمایه های سرگردانی که به دنبال 
حفظ ارزش دارایی خود و سرمایه گذاری در حوزه 
خودرو هســتند، به خود اختصــاص داده اند. در 
روزهای اخیر دولت با حذف شرط نداشتن پالک 
فعال خانوار و دریافت ۱۰ درصد قیمت رسمی در 
زمان ثبت نام، سعی در واقعی سازی تقاضا و کاهش 
جوالن دالالنی دارد که مایلند در این وانفســای 

اقتصادی شانس خود را در پیش فروش  امتحان کنند.
برای متعادل ســازی عرضه و تقاضای بازار خودرو، شــفافیت در 
قیمت ها، کوتاه شدن دست دالالن از معامالت و قیمت گذاری های 
کاذب، برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد بورسی شدن خودرو 
را مطرح می کنند تا با کشف قیمت در درازمدت، هم مصرف کننده 
واقعی منتفع شود و هم خودروساز از منابع حاصل از مالیات اخذ 
شــده از بورس، برای افزایش تولیــد و عرضه که خود به کاهش 

قیمت ها می انجامد، استفاده کنند، حال آن 
که ظاهراً شورای رقابت با این طرح مخالفت 
کرده است. گفتنی اســت، در روزهای اخیر 
پیشنهاد انجمن خودروسازان مبنی بر فروش 
خودرو به نرخ 5درصد زیر قیمت حاشیه بازار  

هم مطرح شده است.

تعادل بخشی به بازار با واقعی سازی »
قیمت کارخانه 

منتقدان سیاست های خودرویی اخیر دولت، 
اما بازگشت آرامش به بازار و ساماندهی این 
حوزه را از طریق مکانیزمی نظیر قرعه کشی 
آن هم در شــرایطی کــه فاصله بین قیمت 
کارخانه و بازار بیداد می کند و زمینه رشــد 
بیش از پیــش تفاضاهــای کاذب را فراهم 
مــی آورد، غیرممکن می دانند و حتی این سیاســت را فســادزا 

توصیف می کنند.
بورسی شــدن خودرو هم با توجه به محدودیت عرضه از سوی 
خودروسازان در برابر حجم عظیم تقاضا، مخالفان جدی خود را 

دارد و راهکاری مناسب برای تعادل بخشی به بازار نیست. 
یک کارشــناس صنعت خودرو معتقد اســت روش پیشنهادی 
انجمن خودروسازان برای فروش در حاشیه بازار و پیشنهاد عرضه 

خودرو در بورس کاال؛ دو خطای راهبردی و دو شــیوه ناکارآمد 
هستند؛ چرا که خودروسازان توان پاسخگویی متناسب با نیاز بازار 

را ندارند.
حسن کریمی سنجری می گوید: کمبود نقدینگی ناشی از فروش 
همراه با زیان، سبب شده تا نرخ تولید در شرکت های خودروسازی 
به شدت افت کند. به عبارت بهتر تأکید شورای رقابت به فروش 
خودرو با نرخی پایین تر از بهای تمام شده، عالوه بر تحمیل زیان 
چند ۱۰هزار میلیارد تومانی به این خودروســازان، موجب صفر 
شدن ســرمایه در گردش این شرکت ها نیز شده است. از طرفی 
این کمبود نقدینگی موجب افزایش حجم مطالبات شرکت های 
قطعه ســاز هم می شــود؛ به میزانی که مدیریــت آن از عهده 

شرکت های خودروساز خارج است.
وی  بهترین روش برای کنترل وضعیت فعلی بازار خودرو را کاهش 
اختالف بین عرضه و تقاضای خودرو در بازار می داند و می گوید: 
این مهم تا زمانی که قیمت های فروش کارخانه ای اصالح نشود، 
امری ناشــدنی است. بر همین اســاس منطقی است که اصالح 
قیمت خــودرو در کارخانه به  گونه ای رخ دهد تا خودروســازان 
را از فروش زیربهای تمام شــده برهاند و سود معقولی نیز برای 
آن ها ایجاد کند. در واقع قیمت خودرو در کارخانه را باید واقعی 
نمود؛ به  طوری که شرکت های خودروساز خودرو را با سود حدود 
۱۰درصدی نســبت به قیمت تمام شده به بازار عرضه کنند. در 
این صورت بهبود وضعیت نقدینگی شرکت های خودروساز موجب 
می شــود آن ها بتوانند مطالبات قطعه سازان را به موقع پرداخت 

نموده و روند تأمین قطعات را بهبود بخشند.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، حدود ۳۰درصد ظرفیت 
خودروســازان داخلی به دلیل عدم تأمین به موقع قطعات، هدر 
می رود که در صورت خارج نمودن این شرکت ها از وضعیت زیان 
و شکل گیری روند درست تأمین، می توان این ظرفیت را مجدداً 
بــه مدار تولید برگردانده و تولید را افزایش داد. در این صورت در 

کوتاه مدت فاصله تقاضا با عرضه کاهش می یابد.  
گفتنی اســت، در روزهای اخیر مؤسسه مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی هم افزایش معقول نرخ فروش محصوالت را در راســتای 
کاهش فاصله میان بهای تمام شده عملیاتی و درآمد عملیاتی به 
عنوان راهکاری برای کند کردن روند زیان دهی دو خودروساز بزرگ 
کشور پیشنهاد داده و کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در هفته 
جاری قصد دارد درخواست نمایندگان را برای تحقیق و تفحص   در 
خصوص »کیفیت و قیمت خودرو« و »وضعیت مشــکالت صنعت 
خودروســازی و تصمیمات چندگانــه در نرخ گذاری ها، توزیع و 

عدم رعایت عدالت در این صنعت« مورد بررسی قرار دهد.

بهترین روش برای 
کنترل وضعیت 
فعلی بازار خودرو 
کاهش اختالف بین 
عرضه و تقاضای 
خودرو در بازار است 
این مهم تا زمانی که 
قیمت های فروش 
کارخانه ای اصالح 
نشود، امری ناشدنی 
است

بــــــــرش

  ۶۰ هزار خودرو ناقص به  زودی تکمیل و تحویل مشتری می شود ایرنا: مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: با تعامل گمرک و ترخیص محموله های باقیمانده، 
به  زودی حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو ناقص مانده دو خودروساز بزرگ کشور تکمیل شده و به دست مشتریان خواهد رسید.  وی افزود: گمرک به  تازگی برای۷۰ درصد محموله هایی که تخصیص ارز از بانک 

مرکزی گرفته، اما هنوز تأمین ارز نشده اند، اجازه ترخیص داده و ترخیص بقیه ۳۰درصد محموله ها نیز پس از تأمین شدن کامل ارز انجام می شود.

گزارش

  یکشنبه ۳۰ شهریور 1۳99  2 صفر 1442 2۰ سپتامبر 2۰2۰  سال سی و سوم   شماره 9۳48

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سید شهاب الدین الجوردی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت 
ششدانگ آپارتمان مسکونی به مساحت 167.69 مترمربع قطعه 2 تفکیکی به شماره 28277 فرعی از 157 از اصلی 
مفروز از پالک 28004 فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج به نام مالک فوق ثبت و صادر 
گردیده که به علت جابجایی منزل مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به 

متقاضی تسلیم خواهد شد . آ-9906708
عباسعلی شوش پاشا

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج - از طرف مسلم مرز آرا

آگهی مزایده 
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه9800170علیه مهدی روان شاد به موجب پرونده اجرائی کالسه 
فوق شش��دانگ یک واحدآپارتمان بمس��احت42.40پالک ثبتی114.2451واقع درطبقه سوم قطعه 14 تفکیکی 
که ذیل ثبت82287صفحه130دفتر189بنام مهدی روان ش��ادثبت وسندصادرگردیده است وطبق نظرکارشناس 
رسمی مورخ99.4.1به مبلغ هشتصدوپنجاه میلیون ریال ارزیابی شده وپالک فوق واقع درپیشواشهرک گلهاروبروی 
مس��جدخیابان گلستان یک غربی بلوک10بهزیس��تی روبروی مس��کن مهرواحد15که بصورت یکواحده آپارتمان 
دارای یک عدداتاق خواب کف س��رامیک ودیواررنگ آمیزی ش��ده واقع دریک مجتمع مسکونی4طبقه و16واحده 
وفاقدآسانسورمیباش��دپالک فوق ازس��اعت 9 الی 12روزیکش��نبه مورخ99.7.13دراداره ثبت پیشواواقع درپیشواخ 
شریعتی جنب درمانگاه فردوس ازطریق مزایده به فروش می رسد.مزایده ازمبلغ پایه هشتصدوپنجاه میلیون ریال 
ش��روع وبه باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود.ش��رکت درمزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناس��ی به حساب س��پرده ثبت که پرداخت فوق ازطریق دستگاه           posپوز48ساعت اداری قبل ازشروع 
مزایده وپرداخت ازطریق سیستم بانکی 72ساعت اداری قبل از شروع مزایده )الزم به ذکراست استراد وجوه ازدهم ماه 
بعدقابل اجرامی باشد(وحضور خریدار یانماینده قانونی اودرجلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز ازتاریخ مزایده به حس��اب صندوق ثبت تودیع نمایدودرصورتی که ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش رابه حس��اب سپرده ثبت واریز نکندمبلغ مذکورقابل استراد نبوده وبه حساب خزانه واریز خواهد 
شددراین صورت عملیات فروش ازدرجه اعتبارساقط ومزایده تجدید می گردد ونیم عشروحق مزایده نقدا وصول می 
گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد ازتعطیلی درهمان ساعت ومکان مقرر برگزار 

خواهد شد149/م الف   تاریخ انتشارآگهی: 99.6.30  آ-9906705
رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا-خدادادبشیری

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی            برابر رای شماره  139960308001001758   مورخ  1399/06/03  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/ خانم علی عزیزی   فرزند محمد  بش��ماره شناس��نامه 6 وکدملی 
0652972519  در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 88/26  مترمربع قسمتی از پالک 1396-اصلی واقع در 
خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت زینل دس��تگردی  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 تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ-9906678
تاریخ انتشار نوبت اول : 30 /1399/06                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 15 /1399/07                          
علی فضلی  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات 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 
س��ند رسمی برابر رای شماره 139960310008009141 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی سیدآیت اله عالیی فرزند سید بشیر ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 840 
مترمربع قسمتی از پالک 28 اصلی واقع در قریه شیریج محله بزرگ به کالسه 97.3383 در بخش 3 ثبت تنکابن 
خریداری شده از الهام وطن چی مالک رسمی محرز گردیده 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 اولین 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. م الف 19904704    آ-9905988
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399.06.15              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399.06.30 
شهریار شکوری - سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیات 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 
س��ند رسمی برابر رای شماره 139960310008004701 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی فریبرز س��لگی فرزند رضا شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت382.90 مترمربع 
قس��متی از پالک 44 اصلی واقع در قریه بلده س��فلی به کالسه 95.4014 در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری شده 
از س��ودابه تازیانی مالک رس��می محرز گردیده 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 اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید 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.  م الف 19904703   آ-9905989
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399.06.15         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399.06.30 

شهریار شکوری - سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیات موضوع قانون تعیین و کلیف 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 س��اختمان های 
فاقد س��ند رس��می برابر رای ش��ماره 8003916 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
صدیقه صفری تمش��کل فرزند هوش��نگ شش دانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 365.05 قسمتی از پالک 
28 اصلی به کالسه 93.2441 در بخش 2 ثبت تنکابن خریداری شده وراث مرحوم هوشنگ صفری مالک رسمی 
محرز گردیده لذا به منظوراطالع 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 اولین 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 اس��ت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف 19904701   آ-9905990

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399.06.15 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399.06.30 

شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیات 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 س��اختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 8012685 به کالسه 2909 سال 98 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی سیدرضا آل محمد به کدملی 2218627541 صادره از تنکابن فرزند سید مرتضی شش دانگ یک قطعه 
زمین مشجربه مساحت 5796.50 مترمربع قسمتی از پالک 123 اصلی بخش 3 واقع در قریه بابوالت خریداری شده 

از مالک رسمی محرز گردیده 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 اولین 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.م الف 19904699   آ-9905991
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399.06.15         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399.06.30 

هادی مال حسینی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن

هیات 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 
س��ند رسمی برابر رای شماره 800596 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی زهرا فرهمند 
فرزند حبیب اله شش دانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل برانباری به مساحت694.50 مترمربع قسمتی از پالک 
22 اصلی به کالسه 98.2242 در بخش 2 ثبت تنکابن خریداری شده از اباصلت شجاعی مالک رسمی محرز گردیده 
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 اولین 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 اس��ت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.         م الف 19904698   آ-9905992
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399.06.15 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399.06.30 

شهریار شکوری - سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 139960301046000285تاریخ1399/05/01هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حس��ین کارخانه یوس��فی فرزندفرض اله بشماره شناس��نامه18صادره ازورامین دریک باب خانه مسکونی به 
مس��احت 237/99مترمربع ازپالک 1772فرعی از112 اصلی ازمحل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
س��ندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی تواننداز تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
این اداره تس��لیم وپس ازاخذرس��ید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد 

شد.142م/الف  آ-995957
نوبت اول:99/6/15  نوبت دوم:99/6/30

رییس ثبت اسنادوامالک پیشوا-خدادادبشیری

                           اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
                            اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رس��می مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم ش��هربانو کریمی فرزند محمود به ش��ماره شناس��نامه 7 صادره از قدم��گاه در یک باب خانه به 
مس��احت 180/66 مت��ر مربع در قس��متی از پالک 416 فرعی از 135 اصلی بخ��ش 3 زبرخان واقع در اراضی 
قدمگاه خریداری از مالک رس��می احمد پیروی فاروجی فرزند حس��ین محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 
3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتشر و درروستا ها رای 
هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات 
ثب��ت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د وصدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه 
نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی 
نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رس��اند ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد س��ابقه 

تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید . آ-9906003
تاریخ انتشار نوبت اول:  99/6/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 30 /99/6

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رس��می مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مجتبی خانچوپانی فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 2 صادره از قدمگاه در یک باب خانه به 
مس��احت185/03 متر مربع در قس��متی از پالک 18 فرعی از 136 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی تلخ 
شور از محل مالکیت خود متقاضی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز 
طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص 
نس��بت 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض 
،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه اس��ت و بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور 
پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان 
با اطالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود 

را بصورت اختصاصی منتشر می نماید . آ-9906004
تاریخ انتشار نوبت اول:  99/6/15        تاریخ انتشار نوبت دوم: 30 /99/6

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

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

برابر رای شماره 99/139860326003001491مورخ03 /12/ 98هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد 
تصرف مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ش��هال طاهری فرزند محمد بش��ماره شناسنامه  32212 صادره از 
کرمانش��اه درشش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت 115/88 متر مربع در قسمتی از پالک 66 اصلی 
واقع دراسدآباد خیابان 18 متری آزادی کوچه آزادی سه خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای ابراهیم 
ش��عبانی محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود 
در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند 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 رس��ید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.) م الف 191( 

آ-9905981
تاریخ انتشار اول  1399/6/15
تاریخ انتشار دوم  1399/6/30

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان اسدآباد

بازارسرمایه به دلیل اهمیت خاصی که در سطح اقتصادی دارد 
یکی از بازارهایی اســت کــه دولت از ابتدای ســال مردم را به 
سرمایه گذاری در این بازار دعوت کرد. هر چند در هفته های اخیر 
بورس با فراز و نشــیب های مختلفی روبه رو بود، اما بازارسرمایه 
بازاری است که اگر کارکرد آن به  درستی در اقتصاد تبیین شود 
و منافع ملی چون هدایت نقدینگی به سمت تولید در نظر گرفته شود، قطعاً این موضوع 

در رشد اقتصادی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
 ریزش های اخیر بازار که با اعتراض های مردم و ســهامداران خرد روبه رو شد منجر به 
این موضوع شد که دولت و مجلس شورای اسالمی به انحای مختلف برای ایجاد ثبات و 
اصالح بازار به بهترین شکل ممکن وارد عمل شوند. مجلس شورای اسالمی با برگزاری 
نشست هایی با رؤسای سازمان بورس و اوراق بهادار تالش می کند دولت را برای هدایت 
هر چه بهتر سرمایه های تزریق شده به بازارسرمایه به سمت تولید هدایت و تشویق کند، 

به عبارتی مدیریت بازار بورس با کاهش دامنه نوسان های قیمت سهام منجر به ایجاد 
اطمینان در سرمایه داران خرد شود تا با ایجاد اطمینان در این بازار و سودهای معقول در  

نظر گرفته شده، سرمایه ها را از بازارهای مختلف به بازارسرمایه هدایت کند.  
بی تردید اگر دولت شــرکت های خوب خود را در بورس عرضه کند، اتفاقات خوبی در 
بورس رقم می خورد که قطعاً به نفع تولید خواهد بود. ایجاد تحرک در بازار اولیه و عبور 
از سفته بازی در تحقق مسئله جهش تولید و استفاده الزم از بسترهای بازارسرمایه برای 

کمک به تولید بهره مند شد. 
تا زمانی که اقتصاد کشــور نگران باشــد، نگرانی هایی که منجر به نااطمینانی در بازار 
برای هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد وجود داشته باشد یا به عبارت دیگر 
تولید سودآور نباشد و بورس هم نتواند فضا را برای سودآوری و رونق تولید فراهم کند، 
نمی توان انتظار داشت سرمایه های خرد مردم با هدف رونق تولید وارد بازارسرمایه شود.

منطقی شدن درآمد در بورس و جلوگیری از القای این موضوع که درآمدهای بادآورده 

از بورس بدست می آید نیز یک موضوع ضروری است. اگر درآمد بادآورده بورس منطقی 
شود، قطعاً با کاهش ریزش های بورس و ایجاد اطمینان و ثبات در بازارسرمایه ،رویکرد 
مردم به ســرمایه گذاری در این بازار افزایش می یابد. این مهم نمایندگان مجلس را به 
این موضوع وامی دارد که نگاه عمیق تری به تأثیرپذیری اقتصاد از بازارسرمایه با هدایت 

سرمایه ها از این بازار به بورس داشته باشند. 
فعال سازی بورس هم در راستای رونق و جهش تولید یک ضرورت در اقتصاد کشور به 
شــمار می رود و برای اقتصاد ایران یک فرصت طالیی است، ضمن اینکه بورس کشور 
نیازمند اصالحاتی جدی اســت تا سرمایه های تزریق شده به این بازار به سمت تولید 
هدایت شوند. وقتی شرکت های بورسی در حال افزایش هستند و به شکل های مختلف 
افزایش سرمایه می دهند وارد یک روند مطلوبی شده ایم، منتها شرایط فعال بودن بورس 
باید با منطقی کردن سود در بورس دنبال شود تا سرمایه گذاران با اطمینان از سوددهی 

معقول به رونق تولید و رشد اقتصادی از طریق بازارسرمایه کمک کنند.

یادداشت

دکتر محمدکهندل، اقتصاددان و استاد دانشگاه 

فرصت جهش تولید با منطقی شدن سود بورس
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حتی یک ریال از پول های صندوق های صدقات به عنوان حقوق پرداخت نمی شود  باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس کمیته امداد امام)ره( گفت: حتی یک ریال از پول های صندوق های صدقات به 
عنوان حقوق به عوامل پرداخت نمی شود و همه آن صرف کمک به نیازمندان می شود. سید مرتضی بختیاری با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ با همکاری مجلس و سازمان برنامه و بودجه قرار است رقم پرداخت مستمری 

به مددجویان بیشتر شود، گفت: کمیته امداد از سالمندان و بیماران صعب العالج مادام العمر حمایت می کند، اما دیگر مددجویان باید توانمند شوند.

کشف یک زندان 2هزار و 500 ساله در ننگرهار افغانستان©
ایرنا: مقام های محلی استان ننگرهار در 
افغانستان اعالم کردند باستان شناسان در 
این منطقه یک زندان دوره بودیزم با سابقه 

2هزار و 500 ساله را کشف کرده اند.
خبرگزاری صدای افغان )آوا( با بیان این 
مطلب افزود: دفتر رسانه ای استان ننگرهار 
در اعالمیه ای گفته ایــن آثار در منطقه 

ســبزآباد شهرستان سرخ رود پیدا شده است.  در این اعالمیه  آمده است: این زندان 
در جریان کاوش باستان شناسان ریاســت اطالعات و فرهنگ در منطقه  »سبزآباد« 

شهرستان سرخ  رود کشف شده است.
 دفتر والی ننگرهار گفته باستان شناسان اتاقی را با طول ۱۳ متر و عرض چهار متر در 

این زندان یافته اند که در سه دوره روی آن بازسازی صورت گرفته است.
رسول باوری، کارشناس وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان به رسانه ها گفته است: 
بر اساس مشاهدات به نظر می رسد این مکان برای زندانی کردن و تأدیب مردم به کار 
گرفته می شده است. عالوه بر آن، یک سپر با قدمت 2هزار ساله و برخی اشیای دیگر 

نیز کشف شده است.

نتایج یک نظرسنجی نشان داد

خشم دانشگاهیان از دولت انگلیس برای بازگشایی دانشگاه©
مهر: بررســی جهانی انجام شده توسط 
سایت آموزش عالی تایمز نشان می دهد 
بازگشایی دانشگاه ها می تواند سبب افزایش 
شیوع بیماری شــود و نگرانی های مالی 

نسبت به رفاه اولویت باالتری دارد.
بر اساس این نظرســنجی، کمتر از یک 
نفر از هر چهار اســتاد دانشگاه احساس 

می کنند با ادامه ویروس کرونا به کار در دانشگاه بازگردند.
در این نظرسنجی که یک هزار و ۱۹5 دانشگاه و متخصص آموزش عالی در سراسر 
جهان در آن شــرکت کرده اند تقریباً ۹ نفر از ۱0 پاســخ دهنده اظهار کردند نگران 

هستند بازگشایی دانشگاه ها منجر به جهش شیوع  کووید۱۹ در منطقه آن ها شود.
نتایج این نظرسنجی که از ۴ تا ۱۴ سپتامبر انجام شد، همزمان با بازگشایی دانشگاه ها 
در کشورهایی مانند انگلستان و ایاالت متحده نشان داد با بازگشایی ها، نرخ بیماری 

کرونا در سراسر جهان افزایش یافته است.
دو سوم پاســخ دهندگان گفتند دانشــگاه آن ها را ملزم کرده در دو ماه آینده باید 
به دانشــگاه برگردند. اما بیشــتر آن ها اظهار کرده اند برای بازگشت احساس امنیت 
نمی کنند. پاسخ دهندگان در اظهارنظرهای خود نگرانی هایی را در مورد سال تحصیلی 
ابراز کرده اند و گفته اند هرگز پیش از شــروع سال تحصیلی جدید آن قدر مضطرب 
نبوده اند. یکی از آن ها می گوید »من به شــدت نگران همه چیز هستم. من در تمام 
تابســتان تالش کرده ام تا تمام توانم را برای برنامه ریزی و آماده سازی داشته باشم 
اما هنوز آماده نیستم«. اکثریت قابل توجهی از پاسخ دهندگان به نظرسنجی تایمز از 
انگلیس بوده اند، جایی که ســال تحصیلی 202۱-2020 آغاز شده است. 5۸ درصد 

اظهار کرده اند  از بازگشت به کار در دانشگاه احساس امنیت نمی کنند.
بسیاری از پاسخ دهندگان نظرسنجی از انگلستان خشم خود را بیشتر متوجه دولت 
و نه مدیران دانشــگاه ها می دانند و می گویند دولت شفاف نیست و برنامه ریزی برای 

بازگشایی دانشگاه ها بسیار چالش برانگیز است.

کمبود »پزشک« با وجود صف 400 هزار نفری

 دست انحصار بر گلوی افزایش ظرفیت!©
فارس: تعداد پایین پزشــکان در کشور 
موجب ایجاد بــازار انحصــاری در ارائه 
خدمات پزشــکی، باال رفتن هزینه  های 
درمانی و انتفاع غیرعادی پزشــکان شده 
اســت. این موضوع رشــد 2۸ درصدی 
داوطلبــان گروه تجربی را در ۱0 ســال 
گذشته رقم زده است. با این حال تعارض 

منافع بین مصالح صنفی و مصالح عمومی مانع افزایش پذیرش در دانشگاه ها شده است. 

افزایش ۲۸ درصدی داوطلبان علوم تجربی»
بررسی آمار اولیه داوطلبان کنکور سراسری در سال ۹۹ نشان می  دهد از میان یک میلیون 
و 52 هزار داوطلب کنکور، افزون بر ۶20 هزار نفر داوطلب رقابت در کنکور تجربی بودند. 
بیش از ۱۶0 هزار داوطلب شرکت در کنکور ریاضی بوده و در حدود 2۷0 هزار نفر در 
کنکور انسانی شــرکت کرده  اند. همین آمار، حدود ۱0 سال پیش و در زمان برگزاری 
کنکور سراسری سال ۱۳۸۸ کامالً متفاوت بود. طبق آمار سازمان سنجش، از مجموع 
حــدود یک میلیون و ۳۹2 هزار داوطلب کنکور، ۴۳۸ هزار نفر در رقابت علوم تجربی، 
حدود ۴5۸ هزار نفر در کنکور  انسانی و در حدود ۳0۹ هزار نفر در کنکور ریاضی ثبت نام 
کرده  بودند. این مقایسه نشــان می دهد تعداد شرکت کنندگان این گروه در سال ۹۹ 

نسبت به سال ۸۹ حدود 2۸ درصد افزایش داشته است.
در کنکور سراسری سال ۹۸ نزدیک به ۶۳۷ هزار داوطلب کنکور تجربی حضور داشتند. 
در حالی که خروجی آموزش و پرورش برای رشته تجربی در همین سال تحصیلی به 
حدود 2۳2 هزار دانش آموز دیپلم رسیده بود. آمار فوق نشان دهنده جمعیت بیش از 
۴00 هزار نفری پشت کنکوری در رشته تجربی است. در همین راستا و در آماری دیگر، 
طبق اعالم ســازمان سنجش درکنکور ســال ۹۸ که بیش از ۶۳ درصد داوطلبان در 
گروه علوم تجربی به رقابت پرداخته بودند، فقط 2۷.2۴ درصد شرکت کنندگان پذیرفته 

شده اند و ۷2.۷۶ درصد آنان پشت سد محکم کنکور ماندند.

پزشکی، آغاز راه میلیاردر شدن؟»
افزایش 2۸ درصدی شــرکت کنندگان و تعداد باالی پشت کنکوری  ها حاکی از تغییر 
ذائقه و اصرار دانش آموزان و خانواده  هایشان برای رقابت در کنکور تجربی است. حقیقت 
این اســت که بیشتر دانش آموزان با امید قبولی در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و 

داروسازی به این مسیر پرپیچ  و  خم وارد می  شوند.
نقطه  تمایز این ســه رشــته با سایر رشــته ها، درآمد باال، بازار کار و وضعیت اشتغال 
دانش آموختگان اســت. عدم تعادل منطقی میان عرضه و تقاضا در خدمات پزشکی 
موجــب ایجاد بازار انحصاری در ارائه خدمات پزشــکی و به تبع باال رفتن هزینه  های 

درمانی و انتفاع غیرعادی پزشکان شده است. 
بررسی تعداد پزشکان و دندانپزشکان در کشور حاکی از کمبود شدید و عدم پاسخگویی 
مناسب به تقاضای موجود در کشور است. طبق آمارهای سازمان نظام پزشکی، سرانه 
تعداد پزشک در کشور در حدود ۱.۶ به ازای هر هزار نفر جمعیت است. این در حالی 
است که میانگین سرانه پزشک در کشورهای پیشرو در حوزه سالمت از سه پزشک به 
ازای هزار نفر بیشتر است. همچنین در بین 25 کشور آسیای میانه و غرب آسیا، ایران در 
جایگاه بیستم از نظر سرانه پزشک و پایین تر از کشورهایی همچون سوریه، تاجیکستان، 

ازبکستان و حتی فلسطین قرار دارد.

دست انحصار پزشکان بر گلوی افزایش ظرفیت»
از سال ۱۳۶۴ تعیین ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی به پیشنهاد وزارت بهداشت و 
تأیید شــورای عالی انقالب فرهنگی صورت می گرفت. در سال های ۷۴ تا ۸۳ به بهانه 
رســیدن سرانه پزشک به حد کفایت، ظرفیت پذیرش رشته پزشکی در ۱0 سال 50 
درصد کاهش پیدا کرد. در ســال ۱۳۷۷ دولت وقت بــا همین بهانه، الیحه واگذاری 
اختیار تعیین ظرفیت رشته های پزشکی به وزارت بهداشت را تقدیم مجلس کرد. اگرچه 
این الیحه در مجلس به تصویب رســید، اما شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون 
اساسی این قانون را رد کرد. در سال ۱۳۹۴ اما شورای عالی انقالب فرهنگی با تصویب 
»سیاست ها و ضوابط آمایش آموزش عالی در عرصه سالمت در جمهوری اسالمی ایران« 
تعیین ظرفیت رشته های پزشکی را به طور کامل به دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت 
بهداشت واگذار کرد. با وجود کمبود شدید پزشکان و دندانپزشکان در کشور، متأسفانه 
تعارض منافع بین مصالح صنفی و مصالح عمومی سبب شده از افزایش ظرفیت پذیرش 
در این رشــته ها جلوگیری شود. در همین راســتا در سال ۹۸ زمزمه  هایی از افزایش 
دوبرابری ظرفیت پذیرش پزشکی از مجلس شنیده می شد. این طرح که با امضای بیش 
از ۸0 نماینده مجلس همراه شده بود در نهایت تحت فشار و مخالفت وزارت بهداشت 
مسکوت ماند. باوجود تمامی مشکالت، اقبال عمومی برای تحصیل در رشته های پزشکی 
فرصتی مناســب برای برطرف کردن معضالت کمبود پزشک در کشور و حتی رونق 
گردشگری سالمت در منطقه است. مسئوالن مرتبط باید این فرصت را مغتنم شمرده و 

در راستای افزایش ظرفیت پذیرش در رشته  های پزشکی اقدام کنند.

 گروه جامعه/ محمود مصدق   کارنامه عملکرد 
سازمان  شیلترهای  شهرداری،  گرمخانه های 
بهزیستی و مراکز دی.آی.سی وزارت بهداشت، در 
با  مرتبط  و گسترش خسارت های  آسیب ها  مهار 
اعتیاد در جامعه تاکنون موفقیت آمیز بوده است. 
موضوعی که تقریباً همه کارشناسان و مسئوالن 
حوزه اعتیاد به آن اذعان می کنند و شاید به همین 
این  افزایش  خواهان  گاهی  از  هر  که  باشد  دلیل 
مراکز در نقاط مختلف کشور می شوند. اما این فقط 
یک طرف قضیه است. سوی دیگر ماجرا به اهالی 
مناطقی برمی گردد که این مراکز در آنجا استقرار 
پیدا کردند و فعالیت می کنند. واقعیت این است که 
چهره این مناطق در مقایسه با پیش از استقرار آن ها 
اگر بدتر نشده باشد، بهتر هم نشده تا جایی که اهالی 
همچنان شاهد حضور معتادان متجاهر و استعمال 
مواد مخدر و داد و ستد آن ها در مألعام هستند 
و مجبورند این ناهنجاری ها و مزاحمت های گاه و 
بی گاه را تحمل کنند. بنابراین دور از انتظار نیست 
که بعضی از ساکنان این محالت هر وقت و به هر 
طریقی که بتوانند نارضایتی خود را نسبت به ادامه 
استقرار مراکز یاد شده اعالم  کنند و خواهان انتقال 

آن ها به مناطق دیگر شوند. 
درخواستی که حاال مورد توجه نیروی انتظامی به 
عنوان یکی از نهادهای عضو ســتاد مبارزه با مواد 
مخــدر قرار گرفته اســت؛ چنان که چندی پیش 
سردار مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد 
مخدر ناجا، انتقال مراکز کاهش آسیب به مناطق 
حاشــیه ای را یک »ضــرورت« خوانده و گفته بود: 
مناطقی مثل شوش، مولوی و هرندی جزو مناطق 
مرکزی پایتخت هستند، وجود معتادان متجاهر در 
این مناطق، بســتر تولید اعتیاد را فراهم می کند. 
ما این مناطق را پاک ســازی می کنیم و بیماران را 
به مراکز ماده ۱۶ تحویل داده ایم تا درمان شــوند؛ 
امــا روز بعد باز هم معتادان متجاهر جدید در این 
مناطق جایگزین می شــوند. ایــن اتفاق به خاطر 
وجود مراکز کاهش آسیب در این مناطق است. این 
بیماران برای دریافت خدمات به آن مناطق می آیند. 
حاال چه اشکالی دارد ما مراکز کاهش آسیب را به 
مناطق حاشیه ای که فاصله شان با مراکز فعلی پیاده 
حداکثر 20 دقیقه باشــد، منتقل که آسیب های 
کمتری برای اهالی منطقه داشــته باشــد؟ با این 
اقــدام، بیماران برای دریافــت خدمات به مناطق 
جدید می روند و کیفیت زندگی مردم مناطق یاد 
شده هم بهتر می شود؛ به همین دلیل ما به اجرایی 

شدن این سیاست اصرار داریم.
وی با اشــاره به اینکه شرایط را به گونه ای مدیریت 
خواهیم کرد که افراد آسیب دیده در مناطق جدیدی 
که برایشان تعریف کرده ایم خدمات بهتری دریافت 
کنند، می افزاید: ما باید بیماران معتاد را به ســمت 
مراکز کاهش آســیب هدایت کنیم نه اینکه جایی 
که بیماران هســتند مرکز کاهش آسیب راه اندازی 
کنیم. البته گردانندگان ایــن مراکز اصرار دارند در 
این مناطق باقی بمانند چون منفعت شخصی دارند. 

مخالفت ها و مقاومت هایی که برای خروج از مناطق 
دارند به خاطر پول هایی اســت که می گیرند وگرنه 
وجود ایــن مراکز هیچ تأثیر مثبتی در این مناطق 
نداشــته اســت. این همه مدت در این مناطق به 
معتادان خدمات رسانی کردند واقعاً چه تغییر مثبتی 
اتفاق افتاده است؟ جز این بوده که جمعیت معتادان 

در این مناطق بیشتر شده است؟

مخالفان سرسخت»
همان طــور که رئیس پلیس مبــارزه با مواد مخدر 
ناجا اشاره کرده اســت موضوع انتقال گرمخانه ها، 
شیلترها و دی.آی.سی ها مخالفان سرسختی در بین 
کارشناسان و هم در خود ستاد مبارزه با مواد مخدر 
نهاد ریاست جمهوری دارد که سازمان بهزیستی و 

وزارت بهداشت مهم ترین آن ها هستند. 
دکتر فرید براتی سده، مدیر کل دفتر پیشگیری و 
درمان اعتیاد ســازمان بهزیستی از مخالفت صریح 
سازمان متبوعش و وزارت بهداشت با انتقال مراکز 
کاهش آســیب خبر می دهد و به قدس می گوید: 
طرح ایجاد مراکز کاهش آســیب مربوط به امروز و 
دیروز نمی شود. اجرای این برنامه به اوایل دهه ۸0 
برمی گردد؛ ضمن اینکه در ماده 5 و ۶ سیاست های 
کلی نظام مربوط به مبارزه با مواد مخدر به کاهش 
آسیب اشاره شــده و همچنین در ماده ۱5 قانون 
مبارزه با مواد مخدر، موضوع کاهش آسیب به عنوان 
بخشــی از روند درمان اعتیاد به رسمیت شناخته 
شده است. از سوی دیگر طرح یاد شده در زندان های 
کشور اجرا شده و از این لحاظ اگر نگوییم در سطح 
جهان، اما در سطح خاورمیانه و کشورهای منطقه 
جزو کشــورهای موفق بوده ایــم. پس اینکه مراکز 
خدمات دی.آی.سی را تعطیل کنیم اوالً طبق قوانین 
ممکن نیست اما اینکه آن ها را به نقاط دیگر ببریم و 
تصور کنیم معتادان پرخطر هم با ما می آیند، اشتباه 
است؛ چون معتادان با ما حرکت نمی کنند؛ بنابراین 

کاهش  مراکــز  انتقــال  موافق 
آسیب نیستیم و این موضوع را 
هم به صورت کتبی در جلســات 
ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم 
کرده ایم، مگر اینکه قوانین تغییر 
کند؛ یعنی سیاست های کاهش 
آسیب از کل فعالیت های کشور 
کنار گذاشته شود که این موضوع 
دیگری است که به نظرم چنین 
چیزی بســیار بعید است چون 
اصــالً به صالح جامعه نیســت. 
وقتی می گوییم اعتیاد در کشور 
در حال کاهش اســت؛ به خاطر 
وجود همین مراکز و ارائه خدمات 

کاهش آسیب به معتادان است. 
وی کاهــش پیامدها و عوارض 

مخدر  مواد  سوءمصرف  بهداشتی 
را مهم ترین هــدف ایجاد مراکــز گذری کاهش 
آسیب می خواند و می گوید: برنامه کاهش آسیب، 
خدماتی است که به معتادان پرخطر ارائه می دهیم 
تا رابطه این افراد با قاچاقچیان قطع شود و دست 
به رفتارهای پرخطر و مجرمانه مثل سرقت نزنند 
یا کمتر مرتکب چنین اعمالی شوند. یعنی تالش 
بر این اســت که به خود، خانواده شان و دیگر افراد 
جامعه آســیب نزنند چون نیازهای اولیه شــان از 
متادون گرفته تا خوراک و پوشاک و اسکان برآورده 
می شود. بر این اساس مثالً یک مرکز دی.آی.سی 
در هر جایی دایر نمی شــود بلکه در جایی ایجاد 
می شود که تعداد معتادان پرخطرش از یک حدی 
باالتر باشــد؛ از این رو پیش از احداث این اماکن 

بررسی های الزم انجام می گیرد. 
وی با اشــاره به اینکه انتقال مراکز کاهش آسیب 
تبعات بیشــتری خواهد داشــت، تصریح می کند: 
اگر مراکــز خدمات را به جای دیگــری ببریم که 

نیاید  آنجــا  پرخطــری  معتاد 
آن وقت نه تنها هزینه بیهوده ای 
مراکزی  همیــن  بلکه  کرده ایم 
که تــا حاال دایر شــده را هم از 
بین برده ایم. عــالوه بر این بعداً 
و سالمتی  اجتماعی  پیامدهای 
در این مناطق افزایش می یابد و 
مشکل ساز می شود یعنی تبعاتش 
بیشــتر خواهد بود؛ این نکته ای 
است که پلیس باید بیشتر به آن 

توجه داشته باشد. 
براتی ســده می افزاید: براساس 
گزارش های ستاد مبارزه با مواد 
مخدر، اهالی مناطقی که برنامه 
کاهش آســیب در آنجــا پیاده 
شــده، نمی گویند چرا معتادان 
اینجا هستند بلکه خواهان افزایش 
نظارت ها بر این مراکز و ارائه خدمات بهتر توســط 
شــیلترها و دی.آی.سی ها هســتند که البته این 
مطالبات بحقی است؛ چون احتماالً در زمینه نظارت 
بر این مراکز کمی کوتاهی شده است که باید سطح 
نظارت ها و خدمات را افزایش دهیم. اما اینکه مراکز 
یاد شــده را تنها به دلیل درخواست یک دستگاه از 
دســتگاه هایی که کار کاهش آسیب اعتیاد را انجام 
می دهند تعطیل و یا به جاهای دیگری منتقل کنیم، 
چندان علمی و منطقی نیست. چون معتاد پرخطر 
به حاشــیه نمی رود و ما هم نمی توانیم خودرویی 
را بگذاریم و به معتــادان بگوییم بی زحمت با این 
خودرو بروید فالن جا خدمات بگیرید و بعد بیایید. 
اصالً چنین حرفی منطقی نیست چون با انتقال این 
مراکز، خدمات تعطیل می شود و حیف است کاری 
که ۱0 ســال برای آن هزینه کردیم و مورد تأیید 
مجامع بین المللی قرار گرفته و توانسته ایم از محل آن 

کمک هایی بگیریم، همه این ها از دست برود. 

راه حل پایداری نیست»
دکتر محمد جمــال فرهمندیــان، رئیس کانون 
سراسری درمانگران اعتیاد هم بار منفی انتقال مراکز 
یاد شده به حاشیه شهرها را بیشتر از اثرات مثبت آن 
می داند و به قدس می گوید: مراکز دی.آی.سی برای 
افرادی که مشکالت بسیار زیادی دارند پیش بینی 
شده است، مثل افرادی که از لحاظ مالی شرایطی 
ندارند که بتوانند برای خود دارو، ســرنگ و... تهیه 
کنند. بنابراین موضوع دسترسی این گونه افراد به 
این مراکز بســیار مهم است. با وجود این، پیشنهاد 
انتقــال مراکز گذری کاهش آســیب از دو دیدگاه 
قابل بررســی است؛ نخست از جنبه کسانی که در 
مناطقی زندگی می کنند که دی.آی.سی ها، شیلترها 
و گرمخانه ها ایجاد شده و دوم از دیدگاه کانون ها و 
کلونی های مددجویانی که در سطح شهرها پراکنده 
هســتند و اگر بخواهیم این ها را به حاشیه شهرها 
انتقال دهیم مشکل دیدگاه نخست را حل کرده ایم، 
اما دسترسی مددجویان اعتیاد به مراکز دی.آی.سی 
برای دریافت خدمات را ســخت می کنیم و ممکن 
است بعضی از بیماران اعتیاد برای دریافت خدمات 
به حاشیه شهرها مراجعه نکنند؛ یعنی این تصمیم 
هم بار مثبــت دارد و هم منفی؛ البته بار منفی اش 

بیشتر خواهد بود. 
وی با اشاره به اینکه ظاهراً االن بار روانی جامعه به 
این سمت است که مددجویان یا معتادان متجاهر 
در سطح شهر دیده نشوند، می افزاید: درست است 
که این یک راه حل است اما راه حل پایداری نیست 
بلکه موقتی اســت، چون مراکز دی.آی.سی مثل 

داروخانه ها در سطح شهر هستند. 

ما را به یاد پاک سازی خاک سفید می اندازد»
سعید نمکی، عضو جمعیت احیای انسانی کنگره۶0 
هم انتقال مراکز کاهش آسیب و گرمخانه ها از سطح 
شهرها به حاشیه شــهرها را منطقی نمی داند و به 
قدس می گوید: این موضوع ما را به یاد پاک ســازی 

منطقه خاک سفید و محله جمشید می اندازد. 
وی با اشــاره به اینکه هر تصمیمی که می خواهیم 
برای کسانی که به هر دلیلی به بیماری اعتیاد مبتال 
شده اند، بگیریم باید به این نکته توجه داشته باشیم 
تا چه میزان اثرگذار خواهد بود. اینجا این پرســش 
مطرح می شود که برای آموزش و تربیت بچه ها چه 
فضایی باید در نظر گرفته شــود؟ ما برای بیماران 
اعتیاد هم باید چنین نگاهی داشــته باشــیم. این 
مراکز هم باید در جایی دایر شوند که بیماران معتاد 
یا همان جامعه هدف به راحتی به آن ها دسترســی 
داشته باشند تا بتوانند مشکلشان را حل کنند؛ چون 
کســانی که به این مراکز می آیند در واقع یک گام 
نسبت به دیگر معتادان برای درمان جلوتر هستند و 
دور بودن از این گونه مراکز در واقع از دســت رفتن 
یک فرصت برای حیات دوباره شان قلمداد می شود. 
از این رو هر فکر و تصمیمی که معتادان را به حاشیه 
می راند قطعاً نمی تواند به حل مشــکل معتادان و 

کاهش آسیب اعتیاد در کشور کمک کند. 

کارشناسان از پیامدهای یک پیشنهاد می گویند

انتقال مراکز کاهش آسیب به حاشیه شهرها، غیرعلمی است

 یک مرکز 
دی .آی. سی در 

جایی ایجاد می شود 
که تعداد معتادان 
پرخطرش از یک 
حدی باالتر باشد

بــــــرش
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بهداشت و درمان

سخنگوی وزارت بهداشت:
 استفاده از ماسک 
کاهش یافته است

 ایسنا    سیما سادات الری، سخنگوی وزارت 
بهداشت گفت: در حال حاضر میزان استفاده از 
ماسک در وسایل نقلیه عمومی ۷2.52 درصد 
است که این میزان به نسبت دهم شهریور که 

۷۳.۳۶ درصد بود، کاهش یافته است.
وی ادامه داد: همچنین میزان استفاده از ماسک 
در مراکــز و اماکن عمومی بــه ۷5.۱2 درصد 
رسیده که این میزان نیز به نسبت 2۸ مرداد که 
۷۶.۹2 درصد بود، کاهش داشته است. بنابراین 
باید نســبت به فرهنگ سازی بیشــتر و اقناع 

جامعه به استفاده بیشتر از ماسک اقدام کنیم.
همچنین روند استفاده از ماسک توسط شاغالن 
صنوف و صنایع نیــز از ۷۷.۳5 درصد در ۱۸ 
شهریور امسال به ۷۶.۹2 درصد کاهش یافته 
است. وی گفت: البته همچنان استفاده از ماسک 
توسط شاغالن اداره ها و بانک ها بیشترین درصد 
را دارد، ۹0.۱۶ درصــد از شــاغالن اداره ها و 

بانک ها از ماسک استفاده می کنند.

آموزش

معاون آموزشی وزارت علوم:
برخی دانشگاه ها تا ۷0 درصد 

دانشجوی غیربومی دارند
 ایلنا    معاون آموزشــی وزارت علوم در پاسخ 
به اینکه آیــا وزارت علوم برنامه ای برای حذف 
مؤسســات آموزشــی کم کیفیت دارد، گفت: 
برنامه ســطح بندی در مؤسسات غیرانتفاعی و 
رتبه بندی در مؤسســات آموزش عالی وابسته 
به وزارت علــوم داریم که نیازمند یک ارزیابی 
از این هاست. یکی دوماه آینده استارت اولیه آن 
زده شــده و نتایج را اعالم می کنیم و مشخص 
می شود چه دانشگاه هایی در چه شاخص هایی 

قوی و کدام ضعیف ترند.
علی خاکــی صدیق افزود: طیــف متنوعی از 
دانشگاه ها را داریم که همه یک جور نیستند. در 
دو سه دهه گذشته شاهد تعطیل شدن برخی 
مؤسسات نیز هستیم؛ در دو سه سال گذشته 
۸0 مؤسسه در آموزش عالی تعطیل شده اند که 
چندان خوب نیست و  ای کاش همه خودشان 
را اصالح کنند و کیفیت قابل قبولی ارائه داده و 

در صحنه باشند.

محیط زیست

پاسخ رئیس مرکز ملی خشکسالی به یک سؤال
 پاییز امسال چه تفاوتی

با سال گذشته دارد؟
 میزان   رئیــس مرکز ملی خشکســالی و 
مدیریت بحران به تشــریح تفاوت پاییز امسال 

با سنوات گذشته پرداخت.
احد وظیفه گفــت: قالب مدل های پیش بینی 
بیانگر این است که پاییز امسال نسبت به پاییز 

گذشته از باران کمتری برخوردار است.
وی افزود: وضعیت بارش باران در پاییز گذشته 
نسبت به متوسط وضعیت بارش ها در پاییز از 
حد نرمال باالتر بود اما پاییز امسال این مسئله 

از حد نرمال کمتر است.
امیدواریم این مسئله در زمستان جبران شود اما 
همه این موارد محتمل است و باید با توجه به 
قطعی شدن شرایط نقشه های هواشناسی این 

مسئله را به طور کامل ارزیابی کرد.
وی اطالق عنوان ترســالی یا خشکسالی را به 
یک سال خاص علمی ندانست و گفت: در مهر 
و آبان امسال که جزو ماه های پربارش هر ساله 

هستند، با کاهش بارش  مواجه خواهیم شد.

میراث فرهنگی و گردشگری

یک مدیر وزارت میراث فرهنگی:
لغو روادید میان ایران و عراق 

چالش های زیادی دارد
 برنــا    مدیر کل دفتر تبلیغــات و بازاریابی 
وزارت میراث فرهنگی در خصوص مزایای لغو 
روادید با سایر کشورها گفت: در راستای توسعه 
گردشگری در سال اخیر دو اقدام انجام گرفت 
که تأثیر آن بر رونق صنعت گردشگری و جذب 
ســرمایه خارجی به خوبی مشاهده شد و آن 
اقدام، لغو روادید برای ورود اتباع چین و عمان 

به کشور بود.
محمد قاسمی افزود: در برنامه بعدی به دنبال 
لغو روادید دو طرفه با هند و تونس هستیم که 
نتیجه آن پس از برگزاری جلسات میان طرفین 

مشخص خواهد شد.
مدیر کل دفتر تبلیغات و بازاریابی وزارت میراث 
فرهنگی در خصوص لغو روادیــد میان ایران 
و عــراق گفت: لغو روادید میــان ایران و عراق 
می تواند ثمرات خوبی داشته باشد اما مالحظات 
و چالش های زیادی وجود دارد که به واســطه 

آن ها این موضوع صورت نمی گیرد. 

آسیب های اجتماعی

رئیس اورژانس اجتماعی بیان کرد
آخرین وضعیت اجرای قانون 

حمایت از اطفال و نوجوانان
 باشــگاه خبرنگاران جوان   رئیس اورژانس 
اجتماعی گفت: با وجــود تدوین قانون حمایت 
از اطفال و نوجوانان در خرداد امســال، هنوز این 
آیین نامه ها به دستگاه های مربوط ابالغ نشده است.

محمود علی گو افزود: تمامی دســتگاه ها باید 
دســتورالعمل های داخلی و برنامه های اجرایی 

خود را براساس این قانون بازنگری کنند.
وی گفت: در ماده ۱۷ این قانون اشــاره شده 
اگر فردی از کودک آزاری اطالع داشــته باشد، 
اما اطالع ندهد مجرم اســت و ۶ ماه تا دو سال 
زنــدان دارد، حال اگر فردی در فضای مجازی 
فیلم کودک آزاری را می بیند الیک هم می کند 
مصداق این ماده است؛ یعنی مطلع بوده و این 

اقدام را تأیید هم کرده است.
متأسفانه در فضای مجازی افرادی با فیلم های 
کودک آزاری مخاطب جذب می کنند. اجرای 
این قانون سبب می شود دیگر شاهد این اتفاقات 

در فضای مجازی نباشیم.

فراسو

برداشت آزاد
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دستچین

هنوز مهدهای کودک را واگذار نکرده ایم
ایرنا: حبیب اهلل مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی 
با تأکید بر اینکه هنوز مهدهای کودک از بهزیســتی واگذار نشده، 
گفت: مقرر شده کمیته ای متشکل از نمایندگان آموزش و پرورش، 
بهزیستی و دیگر نهادها به تشخیص مجلس تشکیل شود تا اگر قرار 
باشد مهدهای کودک زیر نظر آموزش و پرورش برود، این فرایند به 

درستی انجام شود.

واکسن های وارداتی آنفلوانزا کجاست؟
ایلنا:علی اصغر باقرزاده، نماینده بابلسر گفت: 22 میلیون یورو برای 
واردات واکســن آنفلوانزا اختصاص داده شده اما هنوز به دست ما 
نرســیده است.  بانک مرکزی پول را واریز کرده و در حال حاضر در 
حسابی در ترکیه است تا تحویل شرکت تولیدکننده دارو شود اما به 

خاطر تحریم ها در حال حاضر امکان پذیر نیست. 

وکالت تضمینی، غیرقانونی و خالف شرع و عرف است
خانه ملت: حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در 
مجلس، وکالت تضمینی را غیرقانونی و خالف شرع و عرف دانست 
و گفت: کیوسک هایی جلو برخی مجتمع های قضایی قرار دارند که 
تبلیغ وکالت تضمینی می کنند؛ این اقدام غیرقانونی است و نیاز است 

به صورت جدی با وکالی متخلف و مدعی برخورد شود.

آن قدر بیکار داریم که به کار کودکان نیازی نباشد
ایلنا:  فتح اهلل بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری 
می گوید: رفع مشکل کار کودکان پیچیده  نیست. نیروی کار در ایران 
به اندازه کافی هست و حتی بیکاری باال نشان می دهد نیروی مازاد 
هــم داریم، پس به کار کودکان احتیاج نداریــم. در واقع نه از نظر 
اقتصادی و نه از نظر قانونی، کار کودکان پســندیده نیست و باید 

جلو آن را گرفت.

جایی برای بستری مبتالیان به کرونا در مراکز درمانی نیست 
برنا: مینو محرز، عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا می گوید: پس از 
مسافرت و مراسم های عزاداری، تعداد مبتالیان به کرونا افزایش یافته 
است. در مراکز درمانی به حدی مراجعه کننده فراوان است که دیگر 
جایی برای بستری بیماران نیست. از سوی دیگر بازگشایی مدارس و 

دانشگاه ها سبب بروز مشکالت متعدد شده است.

مدعیان طب سنتی، موجب کاهش مصرف لبنیات در کشور شده اند
ایرنا: میرزای رزاز، رئیس انســتیتو تغذیه و صنایع غذایی 
گفت: متأســفانه مدعیان طب ســنتی حرف های غیرعلمی 
می زنند. می گویند انســان نباید محصوالت لبنی حیوانات را 
مصرف کند و شــیر حیوانات را فقــط حیوانات باید مصرف 
کنند. صدا و ســیما هم این حرف هــای خرافی و غیرعلمی 

را ترویج می کند.



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

جهانجهان روزنامـه صبـح ایـران 8
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

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 ذاالجالل واالکرام

موشک فراصوتی که سه دقیقه ای به آمریکا می رسد

ترس ترامپ از موشک روسی
  جهان  اعالم نظر کارشناســان یک نشریه نظامی درباره 
موشــک فراصوت جدید روسیه به موضوعی جدید برای باال 
گرفتن دعوا بین پوتین و ترامپ تبدیل شده است. این موشک 
که »زیرکان« نام دارد سرعتی برابر با 4هزار و  600 مایل در 
ساعت دارد و 6 برابر سرعت صوت است و به عبارتی سه دقیقه 
و 15ثانیه پس از شلیک به هدفش در آمریکا اصابت می کند. 
چندی پیش نشــریه جینر در مطلبی به ناتوانی سامانه های 
پدافند هوایی آمریکا برابر موشک های پیشرفته مافوق صوت 
جدید روسیه پرداخت و نوشت: روسیه سوم ژوئن سال جاری 
میالدی یک موشک جدید را یک سال جلوتر از زمان اعالم 

شده قبلی آزمایش کرد. 
در همین زمینه پوتین دلیل اصلی حرکت روسیه به سمت 
این گونه تسلیحات را اقدام یکطرفه بوش عنوان کرد و گفت: 
ما پــس از تصمیم دولت جرج بوش در ســال 2002 برای 
پاره کردن توافق نامه موشــکی سال 1972 که ایجاد پدافند 
موشکی را ممنوع کرد، چاره ای جز پیگیری توسعه سامانه های 
تســلیحاتی مافوق صوت با توانایی اتمی نداشــتیم.  بنا به 
گزارش اسپوتنیک،  روسیه در سال 2018 همچنین از جنگ 
افزارهای جدید از جمله سامانه موشکی ابرفراصوت »کنژال« 

و موشک های قاره پیمای آوانگارد هم رونمایی کرده است.

پوتین در ادامه همچنین به دارا بودن سالح های راهبردی که 
تجهیزات بالقوه دشمنان را دفع می کند، اشاره کرد.

در مقابل اما ترامپ هم ساکت ننشسته و گفته است روسیه با 
سرقت اطالعات از دولت اوباما توانسته موشک فراصوت بسازد. 
به گزارش تاس، دونالد ترامپ در جمع هوادارانش در مینه سوتا 
گفته است:  روس ها موشک مافوق  صوت دارند که پنج برابر 
سریع تر از موشک های عادی است. ما هم یکی داریم که بسیار 
بسیار سریع تر اســت! وی افزود: روسیه اطالعات مربوط به 
ساخت این موشک را از دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری 
سابق آمریکا دریافت کرد؛ یعنی آن ها را به سرقت برد. شما 
این را می دانید. روسیه اطالعات را به دست آورد و آن ها چنین 

موشک هایی را ساخته اند.
پس از ماجرای واکسن کرونا که غربی ها روسیه را به سرقت 
اطالعات مربوط بــه آن متهم کرده بودند، این دومین بار 
است که یک مقام رسمی از چنین واژه ای در قبال روسیه 

استفاده می کند.
ترامپ در جریان ســخنرانی اواسط می در کاخ سفید گفته 
بود: ایاالت متحده روی یک موشک فراصوت کار می کند که 
قابلیت پرواز 17 برابر سریع تر از سایر موشک های موجود را 

دارد، اما به ذکر جزئیات در این باره نپرداخته بود.

درخواست غنی از طالبان
به آتش بس ادامه دهید©

جهان:  اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در 
واکنش به ترور ایوب غروال، معاون شورای والیتی 
پکیتا، یکبار دیگر از طالبان خواست برای حفاظت 
از غیرنظامیان، جلوگیری از خشونت و رویدادهای 
تروریســتی و به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح، 
آتش بس انسان دوســتانه، سرتاسری و دائمی را 

بپذیرند.
غنی همچنین گفت: تأمیــن صلح پایدار و با 
دوام  یکی از اهداف مذاکرات صلح است و برای 
رســیدن به این هدف، طالبان باید خواســت 
مردم، حکومت افغانستان و جامعه جهانی مبنی 

بر آتش بس را بپذیرند.

فارس: ابوعلی العسکری، یک مقام امنیتی کتائب 
حزب اهلل عراق اســتقرار 2هــزار و 500 نظامی 
اطراف سفارت آمریکا در قلب یکی از محله های 

مسکونی بغداد را غیرمنطقی توصیف کرد.
گاردین: افسر محافظ وزیر خارجه انگلیس در 
بازگشت آن ها از سفر آمریکا، اسلحه پر »گالک 
17« خــود را روی صندلی هواپیما در فرودگاه 
»هیترو« لندن جا گذاشت که همین مسئله به 

تعلیق وی از خدمت منجر شد.
رئیس جمهور  مادورو«  »نیکالس  اسپوتنیک: 
ونزوئال سفر »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا 
به کشــورهای آمریکای التین را توری با هدف 
»جنگ افروزی« خواند و آن را شکســت خورده 

دانست. 
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معادله پیچیده صلح افغانستان©
پس از گذشت یک هفته از مذاکرات صلح بین االفغانی اکنون موانع قابل توجه دستیابی 
بدان بهتر نمایان شده است. به طور خالصه مهم ترین این موانع از این قرار است: مورد 
نخســت این است که دیدگاه های طرفین درباره مذاکرات، تضاد و فاصله بسیاری دارد. 
طالبان در نهایت بازگشت به قدرت را به طور کامل می خواهد. از سوی دیگر، دولت به 
دنبال حفظ چارچوب کنونی قانون اساسی و وضعیت فعلی است. بحث دوم این است 
که طالبان ممکن است حاضر نشود با دولت اشرف غنی کار کند و متعاقب آن پیشنهاد 
روی کار آمدن دولت موقت را داشته باشد که در آن مشارکت کند که این تازه اول راه 
است و به این سادگی هم شکل نخواهد گرفت. مشکل سوم آن است که موضع پاکستان 
در قبال این مذاکرات کامالً روشن نیست و این کشور بازی دوگانه ای را در پیش گرفته 
است. اسالم آباد زیر فشار آمریکایی ها حاضر شده طالبان را پای میز مذاکره بیاورد اما در 
پشت پرده ممکن است این طور پیش بروند که شورای کویته مصالحه کند، اما شبکه 
حقانی و گروه های دیگر همچنان در حالت نظامی باقی مانده و مشکالت و جنگ را ادامه 
دهند. این سیاست دوگانه پاکستان هم تا زمانی که فشاری جدی از طرف آمریکا بر آن ها 
نیاید، ادامه خواهد یافت. رقابت های منطقه ای میان اضالع قدرت در منطقه یعنی ایران، 
عربســتان و ترکیه هم مسئله دیگری است. امروز حتی صحبت هایی از روابط روسیه و 
چین با طالبان مطرح می شود و ممکن است در آینده به نوعی شاهد یک طالبان چینی 

یا روسی باشیم. همه این ها موانع سر راه صلح افغانستان هستند.

تعیین تکلیف قدرت؛ اولویت  نخست توافق»
اگر توافقی شکل بگیرد، ابتدا باید تکلیف حوزه قدرت مشخص شود. یعنی در درجه اول 
باید تعیین شود جابه جایی قدرت به چه شکلی است. آیا طالبان سازوکارهای دموکراتیک 
را می پذیرد؟ اگر قرار به اصالح قانون اساسی باشد، در چه سطحی و به چه شکلی خواهد 
بود؟ چه موادی باید حذف و چه مفادی اضافه شود تا طالبان رضایت دهد؟ البته قانون 
اساســی در درون روش اصالح را از طریق لویی جرگه دارد. طالبان در همین مذاکرات 
دوحه باز هم اعالم کردند به دنبال امارت اسالمی هستند یعنی درنهایت هدف دیگری 
مدنظر آن ها نیست؛ اگر به طور موقت هم بپذیرند، در نهایت هدف آن ها احیای این امارت 
است. احتماالً در صورتی که طالبان دوباره و حتی از طریق سیاسی به قدرت برسند و بعد 
به امارت اسالمی برگردند، برای دیگر قومیت ها مشکل ایجاد می کنند و نیروهای شمالی 
حتی ممکن است دست به سالح برده و درنتیجه افغانستان تجزیه شود. پس مسئله به 
این ســادگی ها نیست؛ مگر آنکه فشار روی پاکستان و طالبان آن قدر زیاد باشد که به 
حداقلی از حقوق قومی و مذهبی رضایت داده و آن را به رسمیت بشناسند و شراکت در 
قدرت به شکل متوازنی در بیاید یعنی هر کدام انتظارات خود را به شکلی متعادل کنند. 

اگر این اتفاق بیفتد، به این روند می توان امیدوار بود در غیر این صورت خیر. 
به نظر می رســد در صورت ورود طالبان به ساحت قدرت رسمی در افغانستان، ساختار 
قدرت در این کشور تغییر خواهد کرد و احتماالً فدرالی خواهد شد و هر کدام از چهار 
قومیت اصلی در مناطق خود دولت های محلی و پارلمان محلی تشکیل دهد و سهمی 

نسبت به وزن سیاسی خود در کابل خواهند داشت.

همسایگان و صلح افغانستان»
در بین کشورهای همسایه افغانستان، در حقیقت نقش اصلی در تحقق مسیر صلح را  
پاکستان دارد. این اسالم آباد است که می تواند به برقراری صلح کمک کند و البته عکس 
آن نیز صادق است. در این میان، نکته ای که مالحظه آن ضروری به نظر می رسد، این 
است که سیاست راهبردی پاکستان صلح و ثبات در افغانستان نیست. بر خالف جمهوری 
اسالمی ایران که ثبات در این کشور در چارچوب منافع ملی آن است؛ به این خاطر که اگر 
افغانستان ناامن شود، شرق ایران نیز به نوعی تحت تأثیر قرار می گیرد. بنابراین در معادله 
همسایگان، آسیای مرکزی، چین و ایران به دنبال صلح و ثبات هستند. چین به این خاطر 
که طرح »یک کمربند یک جاده« خود را عملیاتی کند و افغانستان را هم در این پروژه 
گنجانده است ادامه بحران و حضور نظامی آمریکایی ها به نفع او نیست. در مورد هند هم 
به نظر می رسد به دنبال صلح و ثبات است تا شرایط به گونه ای نشود که پاکستانی ها 
خیلی نفوذ پیدا کنند. عربستان سعودی هم به دنبال قدرت یابی حداکثری طالبان است؛ 
چرا که از نظر ایدئولوژیک با هم قرابت دارند. ترک ها هم در جریان پان ترکیسم اردوغان 
و جمعیت محدود ترک تبار در افغانستان به دنبال بسط نفوذ هستند. در نهایت، صلح در 

افغانستان هندسه مضلعی است که دستیابی به آن به این سادگی ها میسر نخواهد بود.
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دیگر نمی خواهیمت !دیگر نمی خواهیمت !
در آستانه برگزاری یازدهمین کنگره حزب النهضه در ماه دسامبر، اعضای 
دفتر اجرایی و مجلس شورا؛ دو نهاد ارشد در حزب النهضه و نیز نمایندگان 
پارلمان، بیش از 100نفر از رهبــران مردمی و اعضای دفاتر محلی حزب 
درخواست عدم نامزدی راشد الغنوشی، رئیس حزب النهضه برای سومین 
دور از ریاست حزب را امضا کردند. در حال حاضر داخل حزب النهضه نوعی 
دو دســتگی وجود دارد. غنوشی پس از موفق شدن انقالب تونسی ها وارد 
این کشور شــد و در همان ابتدا گفته بود نمی خواهد مسیر ایران را برود، 
اما پس از آن حزب النهضه خیلی زود دچار چند دســتگی شــد و حاال او 

را نمی خواهند.

annotation@qudsonline.ir
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 بی بی سی   وی چت و تیک تاک از فردا در آمریکا از دسترس 
خارج می شوند. مهلت دونالد ترامپ برای توافق بر سر چگونگی 
حفظ و دسترسی به اطالعات کاربران یا خریداری دو اپلیکیشن 
تیک تاک و وی چت از سوی شرکت های فناوری آمریکایی فردا 
به پایان می رسد و در صورتی که این دو شبکه اجتماعی نتوانند 
با کاخ سفید به توافقی برســند، دانلود آن ها در آمریکا متوقف 
خواهد شــد. وزارت بازرگانی آمریکا هم این خبر را تأیید کرده 
است. به این ترتیب این اپلیکیشن ها از هیچ کدام از فروشگاه های 
اینترنتی شرکت هایی چون اپل یا گوگل قابل دریافت نیستند. 
به روزرســانی تیک تاک و وی چت هــم برای آن هایی که هم 
اکنون این اپلیکیشن ها را دارند متوقف خواهد شد. دولت آمریکا 
مدعی است علت این تصمیم »تهدیدهای امنیتی« است که این 
دو شبکه اجتماعی برای کاربران آمریکایی ایجاد می کنند! اما 
چین و مالکان این دو نرم افزار این تصمیم را متأثر از محبوبیت 

یافتن فراوان اپلیکیشن های خود دانسته اند.
تیک تاک که یک شبکه اجتماعی ویدئومحور است به ویژه پس 

از آغاز همه گیری ویروس کرونا بسیار شهرت یافته است.

آمریکایی ها از فردا »وی پی ان« نصب کنند!
فیلتر نرم افزار در کشور مدعی آزادی

 ایســنا   معاون رهبر گروه اخوان المسلمین مصر از برخی 
جزئیات و ابهام ها در تشکیل کمیته جدید به ریاست خودش 
برای اداره امور این گروه پرده برداشــت. ابراهیم منیر معاون 
در مصاحبه ویژه ای که شــبکه »الحوار« روز گذشــته پخش 
کــرد، با بیان اینکه کمیته جدید به مدت دو ســال به کارش 
ادامه می دهد و ســپس عملکردش ارزیابی می شود، گفت: در 
پی بازداشت محمود عزت، از رهبران اصلی این گروه در مصر، 
تصمیم به تشکیل این کمیته گرفته شد؛ چون با بازداشت او 
دفتر ارشاد داخل مصر عمالً منحل شد و اعضای آن یا در زندان 

هستند و یا خارج از کشور. 
منیــر در این مصاحبه همچنین درباره اختالفات داخل گروه 
گفت: اختالف اصلی با اعضایی بود که خواستار خشونت در مصر 
بودند اما این دودستگی ها رفع شد. منیر درباره رایزنی هایی که 
پیش از این با دولت عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر 
صورت گرفته هم گفت: با رهبران نظامی مانند محمد حسین 
طنطاوی، رئیس سابق شورای نظامی مصر رایزنی شد اما بعدها 

کاشف به عمل آمد که او نماینده سیسی بوده است. 

تغییرات ساختاری در اخوان المسلمین
از سوی معاون رهبر این گروه اعالم شد

 جهان   در حالی که تظاهرات علیه نژادپرســتی و بی عدالتی 
نهادینه در شهر راچستر ایالت نیویورک ادامه دارد، خبرها از یک 
تیراندازی مرگبار در این شهر حکایت دارد. براساس این گزارش، 
به حداقل 12 نفر تیراندازی شده و خبرهای اولیه حاکی از آن 
است که دست کم دو جوان )یک دختر و یک پسر( جانشان را از 
دست داده اند. این تیراندازی ساعت 30 دقیقه بامداد روز گذشته 
رخ داده و به گفته شــاهدان، فــرد یا افراد ضارب در حالی این 
تیراندازی را انجام داده که جمعیت بسیاری در محل تیراندازی 
حضور داشتند. با گذشت ساعتی از انتشار خبر اولیه تیراندازی 
در راچســتر، مقام های آمریکایی مرگ دو نفر را تأیید کردند و 
خبر دادند به دست کم 16 نفر تیراندازی شده است. این شهر 
در هفته های اخیر در اعتراض به کشــته شدن »دانیل پرود« 
شهروند سیاه پوست، شاهد اعتراض های گسترده ای بوده است. 
اعتراض ها در شهر راچســتر که پیشتر به دلیل اعتراض های 
سراسری به قتل نژادپرستانه »جورج فلوید« آغاز شده بود، پس 
از رسانه ای شدن ویدئوی خفه شدن این فرد سیاه پوست توسط 

نیروهای پلیس آمریکا شعله ور شد.

تیراندازی به 16 نفر در یک میهمانی
همزمان با ادامه اعتراض ها در آمریکا صورت گرفت

فراخ�وان صاحبان حرف و مش�اغل مش�مول نص�ب،راه اندازی و اس�تفاده از س�امانه صن�دوق فروش

در اج�رای م�اده )3( آیین نام�ه اجرایی تبص�ره )2( م�اده 169 قان�ون مالیاتهای مس�تقیم اصالحیه 

مص�وب 1394/04/31 و تبص�ره )1( م�اده 3 آیی�ن نام�ه اجرای�ی مذک�ور، در خص�وص تعیی�ن 

اولوی�ت مودی�ان مالیات�ی برای نص�ب، راه ان�دازی و اس�تفاده از س�امانه صندوق فروش بر اس�اس 

آیین نامه مزبور، تمامی صاحبان حرف و مش�اغل )اش�خاص حقیقی( که در س�ال 1399 مش�مول نصب،                       

راه اندازی و استفاده از سامانه فروش بوده اند؛  از ابتدای سال 1400 نیز کماکان ملزم به استفاده از سامانه 

صندوق فروش)پایانه فروشگاهی( و صدور صورتحساب الکترونیکی  مطابق مقررات می باشند. 
1526 مرکز ارتباط مردمی                                              روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور         35019-021 ستاد خبری دفتر مرکزی حراست
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اطالعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری  و صنایع دستی  خراسان رضوی در نظر دارد انجام امور مربوط به حمل و نقل درون شهری 
و برون ش��هری و مأموریت های اداری خود را از طریق مناقصه در قالب حجم کار معین به اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط و دارای گواهینامه تأیید 
صالحیت کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارای کد فعالیت حمل و نقل می باشند، واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
1- شرح مختصر مشخصات کار: انجام خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری و مأموریت های اداری مشهد و شهرستان ها.

2- مدت زمان انجام کار: 12 ماه کامل شمسی.
3- مبلغ برآورد کل پیمان: 6/894/531/600 ریال

4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 344/727/000 ریال
5- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج اولین آگهی لغایت ساعت 19/00 چهارشنبه 1399/07/02 می باشد.

6- محل دریافت اس��ناد: س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به نشانی  www.setadiran.ir و محل پاس��خگویی به سؤاالت: مشهد، بلوار 
شهید صادقی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری  و صنایع دستی  خراسان رضوی واحد قراردادها، تلفن تماس 05137269501

7- مهلت و محل تحویل پیشنهادها: تا ساعت 14/00 روز دوشنبه مورخ 1399/07/14 در سامانه ستاد.
8- تاریخ بازگشایی پیشنهادها: ساعت 10/00 صبح  روز سه شنبه مورخ 1399/07/15 در محل سالن جلسات اداره کل.
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آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(

400 کارمند عراقی در انتظار مجازات
فارس: عضو شورای مبارزه با فســاد عراق گفت: 400 کارمند از 
وزارتخانه های مختلف این کشور به دلیل داشتن پرونده های فساد 
در انتظار بازخواســت و مجازات هســتند. سعید یاسین موسی، 
عضو شورای ســابق مبارزه با فساد، دیروز گفت: طبق احضاریه ها 
و حکم های جلب صادر شــده، 400 کارمند در انتظار بازخواست 
و مجازات قرار دارند. وی افزود: بازداشت این افراد طبق احضاریه ها 
و حکم هــای جلب صادر شــده قضایی صــورت می گیرد و قابل 

تجدیدنظر نیست.
مبارزه با فساد اداری یکی از سه خواسته اصلی تظاهرات کنندگان 

در عراق در سه سال گذشته بوده است.
یاسین موسی در ادامه توضیح داد: در شورای سابق مبارزه با فساد 
پرونده هایی وجود داشت که در مراحل مختلف، شماری از کارمندان 
دولت را شــامل می شد و در نهایت تنها 400 پرونده باقی ماند که 
انتظار می رفت اقدام های قضایی مربوط به آن ها تا اواخر سال 2019 

و اوایل 2020 آغاز شود، اما به حالت تعلیق درآمده بود.

بر اساس این گزارش، پس از تشکیل کمیته عالی حقیقت یاب 
درباره پرونده های فســاد بزرگ، به دستور مصطفی الکاظمی، 
سری جدید بازداشت  افراد متهم به فساد آغاز شد و نخست وزیر 
عراق نیز تأکید کرد باید مقام های مسئول فاسد به صورت کاماًل 
محرمانه و ســری و طی اقدام هایی غیراعالم شده بازخواست و 

مورد بازجویی قرار گیرند.
شــورای عالی مبارزه با فساد عراق در دوران نخست وزیری »عادل 
عبدالمهدی« با حضور مدیران مؤسسات مرتبط با مبارزه با فساد 
همچون هیئت شفاف ســازی، دیوان نظارت مالی و دفاتر بازرسی 
و همچنین دادستانی تشکیل شد و مهر ماه گذشته هزار کارمند 
دولت از رده های مختلف و در سازمان های گوناگون به دلیل داشتن 

پرونده های فساد از کار برکنار شدند.
»هادی العامری« رئیس سازمان بدر و ائتالف الفتح در پارلمان عراق 
در واکنش به دور جدید بازداشت متهمان به فساد گفت: فساد زاده 
تروریسم است و باید ریشه کن شود و این سازمان هم آماده است در 

صورت داشتن پرونده های فساد در دادگاه حاضر شود.
وی در دیدار با شــیوخ عشایر استان های بصره، میسان و ذی قار 
گفت: ائتالف فتح نخســتین ائتالفی بود که بر اســاس دستورات 
مرجعیت عالی دینی عراق و چشــم اندازهای ایشان اعالم کرد از 

سمت های اجرایی خود کناره گیری می کند.

خبر
برخورد جدی همسایه غربی با مفسدان اداری

 تنش های کالمی ©
میان ترکیه و فرانسه

آناتولی: امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در 
پیامی توییتری به دو زبان ترکیه ای و فرانسوی 
بــه اظهارات تند اخیر وزیر دفاع ترکیه پاســخ 
داد و از آنکارا خواســت به دور از »ساده لوحی« 
درباره تنش ها در شــرق مدیترانه وارد گفت و گو 
شود. ژنرال حلوصی آکار در مصاحبه اختصاصی 
بــا »کانال 4« تلویزیون بریتانیــا در واکنش به 
اظهــارات تحریک آمیز رئیس جمهور فرانســه 
درباره این منطقه تصریح کرد: »مکرون آتش بیار 
معرکه شــرق مدیترانه شده و حل مشکالت را 
سخت تر می کند«. وزیر دفاع ترکیه اعالم کرد: 
رئیس جمهور فرانسه تالش می کند نقش ناپلئون 
بناپــارت را ایفا کند اما او برای این کار به اندازه 

کافی قدرت ندارد.

 سید حسن نصراهلل©
هدف ترور است

ایســنا: فرمانده جبهه شــمال ارتــش رژیم 
صهیونیستی در سخنانی گفت: دبیرکل حزب اهلل 
لبنان در آینده هدف تــرور این رژیم قرار دارد. 
امیر برعام همچنین اعالم کرد: ارتش اسرائیل از 
بیم انجام عملیات نظامی توسط حزب اهلل لبنان 
و گرفتن انتقام کشته شدن یکی از نیروهای آن 
در دمشــق، همچنان در نهایــت آماده باش به 
سر می برد و این حالت آماده باش برای چندین 
مــاه ادامه خواهد یافت. وی در بخش دیگری از 
اظهاراتش در پاســخ به سؤالی درباره ترور سید 
حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان نیز تأکید 
کرد: نصراهلل در آینده هدف ترور اســت، اما در 
شرایط مشخصی. اکنون زمان برای ترور نصراهلل 

مناسب نیست، اما ممکن است امور تغییر کند.

حمله خودرویی به اقامتگاه سفیر آمریکا در روسیه©
روسیا الیوم: سفارت آمریکا در روسیه اعالم کرد فرد ناشناسی به دالیل نامعلومی با 
خودرو خود به ساختمان این سفارت در مسکو حمله و به آن خسارت وارد کرده است. 
ربکا روس، سخنگوی سفارت آمریکا در مسکو اعالم کرد: حدود ساعت 16:20 جمعه به 
وقت مسکو یک شهروند روس با خودرویی به ساختمان سفارت که سفیر آمریکا در آن 
اقامت دارد، زده است. به گفته سخنگوی سفارت آمریکا در مسکو، »جان سالیوان« سفیر 
این کشــور حین این حادثه در ساختمان حضور نداشت و کسی در این حادثه زخمی 
نشده است. سفارت آمریکا در مسکو گفته تحقیقات درباره این حادثه در اطراف ساختمان 

سفارت در حال انجام است.

قرارداد تسلیحاتی؛ پس از انتخابات!©
الخلیج الجدید: برخی منابع آگاه فاش کردند وزارت دفاع عربستان سعودی امضای چند 
قرارداد تسلیحاتی با وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( را به پس از انتخابات ریاست جمهوری 
این کشــور موکول کرده است. »خالد بن سلمان« معاون وزیر دفاع عربستان سعودی 
گفته: این قراردادها مربوط به خرید سامانه های دفاع هوایی، سالح و تجهیزات مربوط به 
نیروهای دریایی عربستان است. بر اساس این گزارش، تعویق این قراردادها به درخواست 
»محمد بن سلمان« ولیعهد و وزیر دفاع سعودی صورت گرفته که این به معنای آن است 

عربستان به ماندن ترامپ در کاخ سفید شک دارد.
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