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 ............ صفحه 6

 با اجماع جهانی علیه ادعای واشنگتن، تیرآمریکا به سنگ خورد 

توپ لغو تحریم ها در زمین اروپا

بازارهای موازی، رفتار قیمت 
مسکن در 6 ماهه دوم را 

چگونه رقم می زنند؟

کاهش نداریم 
اّما ثبات شاید

 سیاست   دیروز عرصه سیاست بین الملل تحول عجیب وغریبی از سر گذراند؛ رخدادی 
که در ســایه رفتار قلدرمآبانه دولت ترامپ در فعال کردن مکانیســم ماشه این تئوری 
سیاســی را به خاطر آورد که در حوزه جهانی قانون جنگل حاکم اســت، پس هر کس 
که قدرت بیشتری دارد هر کاری که دلش بخواهد می تواند انجام دهد! این دقیقاً خالف 
رویه ای است که دنیای غرب در سالیان گذشته با قایم شدن پشت عناوین جذابی مانند 
دموکراسی، آزادی و حقوق بشر سعی کرده از نظم جهانی دست پرورده خود ارائه دهد. 
اکنون ایاالت متحده به عنوان کشــوری که عضو برجام نیست و همه به خروجش از این 

 ............ صفحه 2توافق چندجانبه اذعان دارند، با توسل همین معاهده...

اقتصادی و نوســان های   اقتصاد  بی ثباتی 
بازارهای موازی مسکن نظیر خودرو، سکه، ارز 
و بورس و تأثیر مداوم آن ها بر یکدیگر، ســبب 
شده تا گمانه زنی ها بین تحلیلگران بر سر رکود 
یا رونق، کاهش یا جهش مسکن ادامه داشته 
باشد و کســی نداند ریزش یا رویش در کدام 
یک از بازارها می تواند مسیر لوکوموتیو مسکن و 
به تبع آن سرنوشت ۱۳6 رشته شغلی دیگر را 

تغییر دهد. تحوالت...

رکوردهای تازه از بیماری 
در قاره سبز، مسئوالن را 

نگران کرده  است

دست وپا زدن 
اروپا در موج 

جدید کرونا

امکان همدلی برای کمک به 
دانش آموزان بی بضاعت 

سیستان و بلوچستانی فراهم شد

»آجر به آجر« 
تا رفع محرومیت 

آموزشی
 ............ صفحه 4 قدس میهن ............ صفحه 8

بررسی نقش سازمان تروریستی 
»مجاهدین خلق« در جنگ 

تحمیلی عراق علیه ایران

منافقین، چرخ دنده 
ماشین جنگی صدام

 ............ صفحه 4

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدمهدی اسالمی

نقش ستون پنجمی منافقین برای عراق در سال های 64 و 65 آسیب های جدی 
وارد کرد و شهدای زیادی دادیم؛ مثالً عباس داوری با دریافت 75 میلیون دالر برای 
منافقین، اطالعات عملیات کربالی 4 را در اختیار دولت عراق قرار داد و عملیات 
پیش از شــروع، لو رفت.  اما کم کم سازمان وارد فاز جدیدی شد و به مرور شاهد 

حضوری عملیاتی تر هستیم. تعبیر خود آن ها...

منافقین، از جاسوسی تا حمله نظامی

 ............ صفحه 4

 

  بازخوانی حماسه بازسازی هویزه
 آستان   »اگر هویزه مظلوم با دست جنایتکار 38سال پیش به فرمان امام خمینیw آستان قدس رضوی شهری تازه بر ویرانه های جنگ بنا کرد

صدام، این دشمن سرسخت اسالم و تشیع، به 
صورت     ویرانه ای درآمد و آن جایگاهِ پروانه های 
شمِع والیت در کشور ثامن االئمه- علیه و علی   

التحیات- چون جایگاه جغدان  الصلوات    آبائه 
گردید و مسلمانان عرب مظلوِم آن شهرِ     خون 
و شهادت، از صغیر و کبیر و مرد و زن، از آتش 

 ............ صفحه ۳بیداد این کافرکیش...
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گفت وگو با زینب عرفانیان، نویسنده کتاب »مربع های قرمز« گفت و گوی قدس با مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت:

w w w . q u d s o n l i n e . i r دوشنبه 31 شهریور 1399  3 صفر 1442 21سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9349 8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    8صفحه راهکار   1000 تومان  

تقریظ رهبری، مسئولیتم را 
سنگین تر می کند

درآینده نزدیک، ایران سومین کشور 
سالمند جهان می شود

 آمریکا اقدام عملی کند 
ایران واکنش نشان می دهد

آغاز هفته دفاع مقدس را گرامی می داریم

اهواز سقوط می کرداهواز سقوط می کرد
 خوزستان ازدست می رفت خوزستان ازدست می رفت

روایت آغاز جنگ تحمیلی از نگاه دکتر مصطفی چمران روایت آغاز جنگ تحمیلی از نگاه دکتر مصطفی چمران 
در گفت وگوی تفصیلی با برادر شهیددر گفت وگوی تفصیلی با برادر شهید

 ............ صفحه  ............ صفحه 22

1- شماره فراخوان : 9901151
2- موضوع فراخوان : تهیه و تامین خودروهای سنگین مورد نیاز با  راننده.

3- محل و مدت انجام کار : استان خراسان رضوی ، سرخس، منطقه عملیاتی خانگیران و گنبدلی ، به مدت  12  ماه
4- نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت بهره  برداری نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخیام ، بلوارارشاد ، خیابان پیام ، نبش پیام 6 ، پالك 18 .  

5- شرایط مناقصه گر : 
5-1- دارابودن شخصیت حقوقی، کد اقتصادی و شناسه ملی .

5-2- داشتن توانائی مالی، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.
5-3- دارا بودن گواهی نامه صالحیت انجام کار معتبردر رسته حمل و نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی .

5-4- دارا بودن گواهی نامه تائید صالحیت ایمنی معتبر صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
5-5- توانایی تهیه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه( به مبلغ 2.533.075.000  ریال ) و یا واریز وجه نقد ( .

5-6- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده . 
6- کلیه مراحل از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. الزم است متقاضیان در 
صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فرآیند از طریق سایت سامانه محقق 

سازند. تاریخ انتشار فراخوان و سایر اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ایران  1399/06/31  می باشد. 
7-گش��ایش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی، از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( با اطالع رسانی قبلی انجام 

خواهد شد.
8- در صورت نیاز به اطالعات بیش��تر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  319   و 37047318 -051 تماس حاصل نمایند . ضمنا موضوع مناقصه در پایگاه 

اطالع رسانی مناقصات با شماره  19228055  ثبت شده است.
روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
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فراخوان ارزیابی کیفی  برای مناقصه عمومی یک مرحله ای   )نوبت اول(
شماره مجوز : 3270 . 1399

آگهی مناقصه عمومی                    
یک مرحله ای 15/م/99
  دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی مازندران
شرح در صفحه  8 
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"یک س��ازمان دولتی در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی، بازس��ازی ساختمانی به مساحت تقریبی 480 
متر مربع زیربنای س��اختمانی در س��ه طبقه در زمینی به مس��احت حدود 380 متر مربع و بازسازی حیاط 
جنوبی و شمالی ساختمان با متراژ 185 متر مربع را به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. بدین منظور 
از شرکت های متقاضی، دعوت بعمل می آید تا حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی با تماس 
در س��اعات اداری و ایام غیرتعطیل با ش��ماره 82067900-82067990 نس��بت به دریافت اسناد ارزیابی 

کیفی مناقصه اقدام نمایند. 
مهل��ت تس��لیم اس��ناد ارزیابی کیف��ی ) RFQ (: مناقص��ه گران می بایس��ت پاکت مهر و موم ش��ده حاوی 
فرم ها، مس��تندات و مدارک ارزیابی کیفی تکمیل ش��ده را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 
1399/07/12 به دبیرخانه مرکزی- میز خدمت دستگاه مناقصه گذار )مندرج در اسناد (، تسلیم و رسید 

دریافت نمایند.
مشخصات کلی پروژه و شرایط شرکت در استعالم ارزیابی کیفی: 

1- محل اجرای پروژه: تهران، انتهای کارگر شمالی
2- مبلغ اولیه برآورد اجرای کار: 15.000.000.000 ریال

3- مدت اجراء: 5 ماه 
4- دارا بودن حداقل پایه 5 رش��ته س��اختمان و ابنیه، پایه 5 رشته تأسیسات و ظرفیت خالی باقیمانده 

آماده به کار در هر یک از رشته های مذکور
اسناد واصله بر اساس زمان بندی مقرر و در چارچوب ضوابط مناقصه، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 
سایر موارد بر اساس شرایط و معیارهای مذکور در اسناد مناقصه می باشد. دستگاه مناقصه گذار در رد 

یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود."
شناسه آگهی 991926/ م الف2011

"آگهی مناقصه عمومی بازسازی ساختمان"

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.

ش��رکت های متقاضی می بایس��ت در سایت http:iets.mporg.ir تحت عنوان پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات نیز ثبت نام و کد رهگیری را به امور 
قراردادها ارائه نمایند.

سایر توضیحات در شرح اسناد مناقصه.   
شناسه آگهی991478/م الف 3984
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آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس



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

روزنامـه صبـح ایـران 2

گردان هایمان به حرکت درآیند،منافع آمریکا درمنطقه رابه آتش می کشند  سیاست: سردار سالمی فرمانده کل سپاه در برنامه تلویزیونی »نگاه یک« با بیان اینکه ما معادله غلبه را با آنچه در دفاع 
مقدس آموخته ایم در ارتش و سپاه و بسیج ساخته ایم، گفت: ما اهل تعقیب و تنبیه متجاوز هستیم و هزاران گردان نیرو روی زمین داریم که اگر به حرکت درآیند همه منافع آمریکا در منطقه را تحت تصرف و آتش 

قرار خواهند داد. آمریکایی ها بر سر یک دو راهی هستند، یا باید بمانند و شکست را بپذیرند و یا بروند و شکست را بپذیرند.

 سیاست/ مینا افرازه   جنگ تحمیلی 
صدام علیه ایــران، آن هم تنها اندکی پس 
از پیــروزی انقالب، تجربه دیگری در تاریخ 
سیاسی کشورمان رقم زد و حضور رزمندگان 
و افراد مختلف با هر طیف و وابستگی سیاسی 
در جنگ و بروز توانمندی ها و اقدام های کم 
نظیر از سوی آنان موجب شده تا امروز مرور 
شــخصیت، رفتار و اقدام های هر کدامشان 
نه تنها روایت جذابــی را از ناگفته های آن 
دوران در اختیار انســان قــرار دهد، بلکه 
واکاوی خصوصیات شــخصی، عملکرد و 
دالوری هایشان مسیر تازه ای را برای انسان 
امروز بگشاید. شهید مصطفی چمران یکی از 
این هاست که می توان او را نابغه جنگ، عارف 
شب و روزهای نبرد و مهره کلیدی نزدیکی 
سپاه و ارتش به یکدیگر دانست. در همین 
راستا، با مهدی چمران، برادر شهید و عضو 
ستاد جنگ های نامنظم دوران جنگ و نیز 
فعال سیاسی در آستانه هفته دفاع مقدس به 

گفت وگو پرداخته ایم.

شــهید چمران یکی از مؤثرترین   
شــهدای دوران جنگ و به ویژه آغاز 
دفاع مقدس هســتند. روایت شهید 

چمران از آغاز جنگ چگونه بود؟
شــهید چمران پیــش از شــروع جنگ 
تحمیلــی بنا بــر اخباری رســیده چنین 
اتفاقی را پیش بینــی می کرد، به خصوص 
که فلســطینی ها به وی اطالع می دادند و 
حتی می گفتند که این اطالعات را به دولت 
دادیم اما آن ها نمی پذیرند و می گویند ما با 
کسی جنگ نداریم و چرا باید 
حمله کنند؛ اما شهید چمران 
عالوه بر رصد تحرکات مرزی 
و آماده سازی نیروهای عراقی 
با توجــه به شــناختی که 
داشت  صدام  شــخصیت  از 
به خوبی می دانست که چنین 
کاری را خواهد کرد؛ بنابراین 
اقدام هایــی را پیــش از آغاز 
شروع جنگ انجام داد، یکی 
اینکه از شــورای انقالب آن 
اجازه  قانونی  به صورت  زمان 
گرفت تــا یک لشــکر 10 
هزارنفری درست کند و این 
را گســترش دهد،  لشکرها 
برای همین آموزش تعدادی 
از داوطلبان را شــروع کرد. 
هنوز لشــکر اول به 10 هزار 
نفر هم نرسیده بود که جنگ 
شــروع شــد و این نیروها با 

ارتش هماهنگ شدند.
ازآنجایی که شــهید چمران در آغاز جنگ، 
نماینده مجلس بود، مانده بود که چه کند 
و ســه چهار روز اول نیز مرتباً تماس های 
فراوان درخواســت کمک از خوزســتان به 

ایشان می شد. 
روز ششــم جنگ بود که دکتــر چمران 
ســرانجام تصمیم گرفت خدمت امام)ره( 
برسد و با اجازه ایشان برای مبارزه چریکی 
به جبهه برود. در دیدار با امام، رهبر معظم 
انقالب هم را که نماینده مجلس و نماینده 
امام در شــورای عالی دفــاع بودند مالقات 
می کند و قرار می گذارند که با هم به جبهه 
بروند. رهبری در سخنانی نقل قول می کنند 
که وقتی می خواســتیم به امــام بگوییم 
که می خواهیم به جبهــه برویم، ابتدا فکر 
می کردم امام نمی پذیرند اما ایشــان از این 

موضوع استقبال کردند.
بعــدازآن، رهبری پیشــنهاد می دهند که 
سمت دزفول یا لرستان بروند و می گفتند 
آنجا مردمشان دست به تفنگ هستند اما 
دکتر چمران می گوید من به اهواز می روم 
؛ زیرا اهواز مرکز خوزستان است و درخطر 
ســقوط قرار دارد و اگر ســقوط کند کل 
خوزستان سقوط می کند. فردای همان روز 
شهید چمران و رهبری با بیش از 60 نیرو 
و سالح و مهمات با هواپیمایی به خوزستان 
رفتند. شــهید چمران با نیروهای خود در 
دانشــگاه اهواز که اکنون دانشــگاه شهید 
چمران شده، مســتقر شدند و عملیاتشان 
را از همان شــب اول شروع کردند؛ رهبری 
در خاطراتشــان می گویند شهید چمران و 
نیروهایش گفتند امشب می خواهیم شکار 
تانــک برویم و رهبری هم با ایشــان رفته 
بودند. البته آن شــب موفق به شکار تانک 
نشــدند؛ زیرا بدون شناسایی قبلی بود اما 
فردا شب موفق شدند که برای نخستین بار 
چندین تانک عراقی را به هوا بفرستند چون 
تانک های عراقی هیچ ســنگری نداشتند و 

جسورانه در دشت ایستاده بودند.
به هرحال شهید چمران جنگ را از همان بدو 
ورود به اهواز شروع کرد و می گفت ما باید هر 
شب مرتباً به نیروهای عراقی ضربه بزنیم تا 
انسجام و آمادگی شان برای حمله به اهواز از 
بین برود؛ چون اگر عراقی ها حمله می کردند 

کسی در اهواز برای دفاع نمانده بود. 
دکتر چمــران می گفت ما بایــد مرتب به 
عراقی هــا ضربــه بزنیم و نظــم و آمادگی 
فکری شــان را مختل کنیم، بدین ترتیب 
هر شــب که حمله می شــد، اگر عراقی ها 
می خواستند به ما حمله کنند، شهید چمران 

برنامــه آن ها را به هــم می ریخت و حمله 
می کرد و تا می خواستند آماده شوند دوباره 

شب بعد حمله دیگری را انجام می دادند.
بعدازآن، شهید چمران و آیت اهلل خامنه ای 
با هم ســتاد جنگ های نامنظم را شــکل 
دادند و شهید چمران فرماندهی ستاد را بر 
عهده گرفت. در ایران کسی به اندازه او نبود 
که جنگیده باشد و هشت سال جنگ های 
چریکی، خیابانی و کالســیک را در لبنان 
مقابل رژیم صهیونیستی و فاالنژها انجام داده 
بود، بنابراین تجربه خوبی در سازمان دهی 
جنگ هــای نامنظم داشــت. بدین ترتیب 
نیروهای داوطلب به این ستاد ملحق شدند 
و مردم نیز کمک های خودشــان را ارسال 
می کردند. تمام کمک ها مردمی بود به جز 
مهمات که بافرمــان امام)ره( از ارتش تهیه 
می شد.  به هرحال شهید چمران جنگ را با 
شرایط کامالً مظلومانه و نفرات کم آغاز کرد 
به طوری که برای تهیه غذا مشکل داشتند. 
آن زمان، در دوره ای حتی روزی 5 هزار نان 
را از تهران با هواپیما بــه اهواز می آوردیم. 
تدبیر دیگر شــهید این بود که هیئت های 
مذهبی تهــران را نوبتی به منطقه بیاورد و 
هرکــدام از آن ها در مدت 25 روز در همان 
دانشگاه چمران غذا درست می کردند تا در 
آن شرایط ســخت غذای گرم روزانه برای 
رزمنده های حاضر در جبهه و با فاصله های 
طوالنــی حتی در سوســنگرد، دهالویه و 
روستاهای شــمال کرخه و بستان ارسال 
شــود. برای همین گاهی حــدود چندین 

ساعت زمان می برد تا غذا به نیروها برسد.
شــهید چمران دو آموزشگاه تأسیس کرد، 
یکی نزدیک شوشــتر که یک پادگانی به 
نام درب خزینــه بود و آنجا نیروها آموزش 
می دیدنــد. آموزش ها 10 یــا 15 روزه بود 
و تعدادی از درجه داران ارتشــی نیروها را 
آموزش می دادند و بعدازآن نیروها یکی دو 
روز پشت خط مقدم جبهه می ماندند تا با 
صدای تیر و خمپاره آشنا شوند و پس ازآن 
به خط مقدم می رفتند. یک گروه دیگر هم 
در میدان باقر شاه قدیم یا میدان حر فعلی 
تهران مستقر بودند که این ها هم به نیروها 
آموزش های 20 یا 25 روزه و نزدیک به 30 
دوره آموزش می دادند و پس از آن نیروها به 

ستاد جنگ های نامنظم می پیوستند.
 در ماجــرای فتــح سوســنگرد، عراقی ها 
درحالی که سوسنگرد را محاصره کرده بودند 
دکتر چمران بــا اجازه ای که از امام گرفت، 
حمله کرد و سوســنگرد را بــا بهای زیاد 
تعدادی شهید و زخمی شدن خودش آزاد 
کرد. بااینکه ایشان از چندین ناحیه زخمی 
شده بودند، اما در بیمارستان نماند و دوباره 
به جبهه برگشت. امام هم به همین مناسبت 
خطاب به شــهید چمران می گوید که من 
به شما به خاطر داشــتن چنین نیروهای 
فداکاری تبریــک می گویم و البته خطاب 
به صــدام هم می گویند که در خیال بمان، 
هیچ وقت نمی توانی سوســنگرد را بگیری. 
صدام هم در واکنش به این جمله امام، همان 
شب در تلویزیون بغداد گفت من خفاجیه 

)همان سوسنگرد( را می گیرم حتی اگر 80 
درصد نیروهایم را از دســت بدهم. گرچه 

دیگر هیچ گاه نتوانست سوسنگرد را بگیرد.

به نظر شما با توجه به این رویدادها،   
جایگاه ســتاد جنگ های نامنظم در 
ابتدای جنگ چه میزان اهمیت داشت؟

ســتاد جنگ های نامنظم، در تاریخ و بین 
افکار عمومی کمتر یاد می شود. آن روزهای 
ســخت و بحرانی که نه ارتــش به دلیل 
کمبود نیرو می توانســت کاری بکند و نه 
سپاهی شکل گرفته بود، ستاد جنگ های 
نامنظم بــه فرماندهی دکتر چمــران از 
سقوط 100درصدی اهواز جلوگیری کرد. 
با اقدام هایی که این ستاد انجام داد نه تنها 
عراق نتوانست جلو بیاید بلکه هرروز چندین 
متر از مواضع خود عقب نشینی کرد. حتی 
دکتــر چمران بــرای شــکافتن خاکریز 
عراقی ها موشــک طراحی کرد و موشک 
را هم همان جا ســاخت. با شلیک موشک 
خاکریز شکافته می شد و آب دوباره زیر پای 

عراقی ها می رفت.
 به هرحــال جنگ های نامنظــم، حرکت و 
جنبش امیدآفرینی را در مردم خوزستان و 
اهواز ایجاد کرد و ما حتی در مناطق جنوبی 
اهــواز نیز نیــرو برده بودیــم. دکتر چمران 
نمی توانست آرام بگیرد و آرامش در جبهه را 
بپذیرد و می بایســت از نزدیک در حال رصد 
نیروهــا و اتفاقات می بود. البته دکتر چمران 
تالش های دیگری هم داشت و یکی از آن ها، 
ساختن نیازمندی های نظامی مثل ساخت 
پل از تیوب و چوب بود که حتی ماشــین ها 
و جیپ های نظامی به راحتی از روی آن عبور 
می کردند. حتی حدود 35 موشک تاو خراب 
را تعمیــر کرد. در چنین شــرایطی، یکی از 
مهم ترین کارهایش هم نزدیک کردن ارتش 
و ســپاه به یکدیگر بود. سپاهی ها خودشان 
چنین تجربه هایی را نداشتند، اما بااین حال 
ایشان را به عنوان یک رزمنده توانمند کاماًل 
قبول داشتند. آقای شمخانی فرمانده اهواز و 
شهید باقری، مسئول اطالعات عملیات همگی 
با دکتر چمــران کار می کردند. تمام تالش 
دکتر آن بود که نیروهای مختلف نظامی را به 
هم نزدیک کند چون این نزدیکی و هماهنگی 
مهم بود. ارتش امکانات و سپاه نیروهای جوان، 
فعال و پرانگیزه داشت که این ها وقتی در کنار 
بچه های جنگ های نامنظم قرار می گرفتند، 

موفقیت های بزرگی را رقم می زدند.

اشاره کردید که بسیاری از اقدام ها   
ابتکارات رزمنــدگان در زمان کم  و 
عملیاتی می شــد و از شــجاعت و 
کمتر  دراین باره  آنان  دســتاوردهای 
گفته شده، ســؤال این است چرا در 
این موضوع خــأ داریم و آن چنان که 
بایدوشاید به آن پرداخته نشده است؟

شخص خودم چندین بار در بنیاد حفظ آثار 
و نشــر ارزش های دفاع مقدس یا در مرکز 
اسناد این خاطرات را گفتم و ثبت شد. اتفاقاً 
چند سال هم همراه شهید صیاد شیرازی 

برای بازگویی خاطــرات و وقایع جنگ به 
مرکز اسناد رفتیم؛ اما متأسفانه دیگران توجه 
چندانی به این مسائل و وقایع مربوط به گروه 
چریکی و جنگ های نامنظم شهید چمران 
در دوران جنگ نداشــتند یا حتی ارتش و 
دیگر نیروها، در نقل تاریخ و روایات خود به 
جنگ های نامنظم هیچ اشاره ای ندارند و تنها 
می گویند بله دکتر چمران هم در جبهه بود 
اما لشکر 92 رفت اقدام های قابل توجهی را 
انجام داد درحالی که شهید چمران فرمانده 
عملیات بود. به هرحال شاید هرکسی تاریخ 
جنگ خودش را نوشــته است و بعد از یک 
سال که بسیج به صورت قانونی تشکیل شد، 

جنگ های نامنظم با بسیج ادغام گردید.

بــه موضوع تاریخ جنگ اشــاره   
کردید، به نظرتان در ارائه تصویر واقعی 

از دفاع مقدس چه قدر موفق بودیم؟
در این رابطه یک خأل اساســی وجود دارد و 
آن این است که هر نیروی نظامی در نگارش 
و ثبت تاریخ جنگ تنهــا به اقدام های خود 
پرداخته است. ارتش، سپاه، جهاد سازندگی 
هرکدام تنها تاریخ اقدام ها و کارهای خودشان 
را نوشته اند، ثبت این وقایع گرچه اقدام خوبی 
اســت اما باید یک گروه مشترک بنشینند 
با همدیگر خاطــرات را بازگو و تاریخ جنگ 
مشــترکی را تدوین کنند. من در دوره ای با 
کمک مرحوم دکتر شهیدی، استاد تاریخ این 
کار را شروع کردیم اما متأسفانه این موضوع 
ادامه پیدا نکرد و کماکان این خأل مشاهده 
می شــود. گاهی اوقات هــم در مرور وقایع 
و خاطراتی که دربــاره تاریخ جنگ مطرح 
می شــود، اختالف نظر وجود دارد، بنابراین 
این ها باید یکی شــود تــا بعدها برای مردم 

سردرگمی به وجود نیاید.

رهبری در بیانیه گام دوم انقالب بر   
مفهوم جوان حزب اللهی تأکید داشتند، 
به نظرتان خصوصیات زندگی و رفتار 
شهید چمران تا چه حد می تواند در این 

زمینه برای جوانان الگو باشد؟
شهید چمران دارای شخصیتی چندبعدی 
بــود که ازنظر الگوســازی می تواند یکی از 
بهترین الگوها برای جوانان باشد. فردی بود 
که قهرمانی ها و حماسه های عجیبی داشت 
و شــاید بسیاری از آنان قابل تکرار نباشد و 
کمتر بتوان آن را در فردی مشاهده کرد. من 
هر وقت شهید سلیمانی را می دیدم بی اغراق 
یاد شهید چمران می افتادم و شهید سلیمانی 
هم در زمان جنگ بیست ودو سه ساله بودند 
که جبهه رفتند و توانســتند رشادت های 
زیادی را رقم بزنند. جوانــان اگر به دنبال 
قهرمانی و دالوری هستند، می توانند آن را 
در شهید چمران ببینند. جدای آن، شهید 
چمران در علم هم جزو استعدادهای علمی 
و از بزرگ ترین دانشــمندان الکترونیک و 
فیزیک پالسمای روی زمین بودند تا جایی 
که حتی در این حوزه علمی فردی همانند او 
به تعداد انگشتان دست هم نداشتیم. ایشان 
مدیر توانمند، قوی و جهادی بود که توانست 
ســتاد جنگ های نامنظم را با تعداد اندکی 
نیرو با دقت و نظم مثال زدنی مدیریت کند. 
در ستاد جنگ های نامنظم، مهندسی سبک 
و سنگین و نیز مهندسی تحقیقات نظامی و 
علمی داشتیم که خود دکتر آن را با مدیریت 

قوی اش دنبال می کرد.
بااین حال از ســوی دیگر ایشان یک عارف 
وارســته و کامــل بود کــه آن نیایش های 
عارفانه اش حتی در میانه جنگ و شــب و 
روزهای آن بسیار شنیدنی و ملکوتی است. 
ایشــان وقتی در سوســنگرد زخمی شد، 
دل نوشته هایی را نوشته بود که انسان وقتی 
این ها را می خواند لرزه بر جسمش می افتد. 
وی در این نوشته ها با امام حسین راز و نیاز 
می کند و می گوید ای حسین فکر می کردم 
که بــاالی تپه ای ایســتاده ای و به این رزم 
بی امان من می نگری و لذت می بری که یکی 
از شیعیانت این گونه با دشمنان تو می جنگد. 
در سیاســت، عرفان، اخالق و شــجاعت و 
ازهرجهت می تواند بهترین الگو برای نسل 
جوان باشــد. حتی در زمینه هنر نیز او یک 
نقاش ورزیده، استاد خط و استاد عکاسی بود.

روایت آغاز جنگ تحمیلی از نگاه دکتر مصطفی چمران در گفت وگوی تفصیلی با برادر شهید

اهوازسقوطمیکرد،خوزستانازدستمیرفت
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سوپرمارکت! لباس فروشی، خیاطی و میوه فروشی است! که حتی تا چند تا کوچه 
آن طرف تر هم را پوشــش خدماتی نمی دهند! این هــا را گفتم تا بدانیم اینترنت 
جهانی کشورمان که با خون و دل و تحریم شدید خریداری می کند، توسط وزارت 
ارتباطات به شبکه های اجتماعی خارجی می رود. حاال بماند که میلیون ها کانال در 
پیام رسانهای خارجی به قاچاق فیلم و سریال ایرانی و خارجی! تبلیغ فحشا و سایر 
مفاســد اختصاص دارد و کالً چون برعکس)وب( قابل فیلتر نیست مکان مناسبی 
برای هر جرمی است! حاال متوجه می شویم که علت مخالفت با پیام رسان های بی در 
و پیکر خارجی دشمنی با فناوری نیست بلکه جلوگیری از توفان مفاسد و جرایمی 
است که توسط غرب به سمت کشورمان هجوم می آورد بنابراین مجلس لحظه ای در 

فیلترینگ آن ها تعلل نکند. 09360006158
یعنی یک مرد نبود جلو خودرواندازان را بگیرد... به خدا حق ملت این نیســت.  

09050009621
دلیل افزایش قیمت میلگرد و آهن چیســت؟ چرا هیچ کســی به فکر نیست؛  

مسئوالن تا کی خواب هستند؟ 09190004965
آهن و میلگرد در این چند روز سیر صعودی گرفته و بعضاً دوبرابر شده در صورتی  

که همه تولید داخل است و به ارز و یا واردات کاری ندارد. اگر دنبال کاهش قیمت 
مسکن هستید پایه های ساخت مسکن را درست کنید. 09120008422

دستاوردهای رئیس صدا و سیما تا به حال بزک برجام، حذف برنامه های انقالبی،  
مجری شدن هنرپیشه ها که هیچ سوادی در مورد موضوع برنامه ندارن، اخبار کرونا 

و مرگ ومیرهایش در کل دنیا. 09110006820
دفاع مقدس ملت ایران بارزترین جلوه از پوشالی بودن قدرت ابرقدرت ها و قدرت های  

اســتعماری بود به عبارت دیگر دفاع مقدس ملت ایران هیمنه پوشالی شیطان بزرگ 
آمریکای جهانخوار را در هم شکســت و نشان داد در مقابل حقانیت توده های مردمی 

دولت های استکباری و استعماری به راحتی آسیب پذیرند. 09150000609
 از بیمه تأمین اجتماعی تقاضا دارم از اشخاص فهمیده وبا فهم باال برای رسیدگی  

اشخاصی که حقوق بیکاری می گیرند  مأمور کنند. مأمور بیمه میگه تو که حقوق 
بیــکاری میگیری حتی اگه زن و بچه ات مریض شــدن نباید از خونه بیرون بری 
وگرنه حقوق یک میلیونی که بیمه میده قطع میکنه! خواهشــاً رســیدگی شود. 

09370004777

با اجماع جهانی علیه ادعای واشنگتن، تیر آمریکا به سنگ خورد

توپ لغو تحریم ها در زمین اروپا©
سیاست: دیروز عرصه سیاست بین الملل 
تحــول عجیب وغریبــی از ســر گذراند؛ 
رخدادی که در سایه رفتار قلدرمآبانه دولت 
ترامپ در فعال کردن مکانیسم ماشه این 
تئوری سیاسی را به خاطر آورد که در حوزه 
جهانی قانون جنگل حاکم است، پس هر 
کس که قدرت بیشتری دارد هر کاری که 
دلش بخواهد می تواند انجام دهد! این دقیقاً خالف رویه ای است که دنیای غرب در 
سالیان گذشته با قایم شدن پشت عناوین جذابی مانند دموکراسی، آزادی و حقوق 
بشــر سعی کرده از نظم جهانی دســت پرورده خود ارائه دهد. اکنون ایاالت متحده 
به عنوان کشوری که عضو برجام نیست و همه به خروجش از این توافق چندجانبه 
اذعان دارند، با توســل به همین معاهده که از آن خارج شد، تالش دارد با قلدری و 
به طور یکجانبه تحریم های سازمان ملل علیه کشورمان را احیا کند؛ مسئله ای که همه 

قواعد و قوانین بین المللی را به چالش می کشد.

آمریکاجهانراتهدیدکرد»
بر این اســاس وزارت خارجه آمریکا بامداد یکشنبه با صدور بیانیه ای ادعا کرد تمام 
تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسالمی ایران، از جمله محدودیت تسلیحاتی 
احیا شــده است. وزارت خارجه آمریکا سپس به تهدید کشورهای جهان در صورت 
مخالفت با اجرای تحریم های ادعایی پرداخته و آورده: »ایاالت متحده از تمام اعضای 
ســازمان ملل انتظار دارد به صورت کامل به الزامات خــود برای اجرای این اقدام ها 
پایبند باشند. عالوه بر محدودیت تسلیحاتی، این شامل محدودیت هایی مانند تعامل 
با ایران در فعالیت های مرتبط با غنی سازی و باز فرآوری، ممنوعیت ساخت و آزمایش 
موشک بالستیک توسط ایران و تحریم ها بر انتقال فناوری های مرتبط با هسته ای و 

موشکی به ایران می شود«.

اذعانگوترشبربالتکلیفیسازمانملل»
اما تنها ساعاتی پس از صدور این بیانیه اظهارات دبیر کل سازمان ملل در مورد عدم 
اجرای درخواست رهبران واشنگتن برای بازگشت تحریم های ضد ایرانی آب سردی 
بر رؤیاپردازی های کاخ ســفید نشینان بود. »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل 
متحد اعالم کرده نمی تواند هیچ اقدامی در واکنش به ادعای آمریکا مبنی بر بازگشت 
تحریم های بین المللی علیه ایران انجام دهد؛ چرا که ظاهراً در باب این مسئله عدم 
قطعیت )بالتکلیفی( وجود دارد. گوترش ادامه داد: دبیرکل ســازمان ملل نمی تواند 

طوری رفتار کند که انگار چنین عدم قطعیتی وجود ندارد.
ادعای آمریکا در اجرایی شــدن مکانیسم موســوم به »اسنپ بک« و بازگشت تمام 
تحریم های ســازمان ملل علیه ایران با واکنش مقام های مختلف جهانی نیز مواجه 
شده. نمایندگی فرانسه در ســازمان ملل با صدور بیانیه ای اعالم کرد: »تحریم های 
بین المللی بر ایران همچنان لغو شــده باقی می ماند و تهران نیز باید پاسخگو باشد 
تا زمانی که به الزاماتش عمل کند«. وزارت امور خارجه روسیه هم اعالم کرد: اقدام 
آمریکا تنها حرکت نمایشــی اســت. تالش برای حفظ برجام ادامــه دارد و آمریکا 

نمی تواند از جانب شورای امنیت سازمان ملل سخن بگوید.

آیااروپابهوعدههایخودعملمیکند؟»
اما سه کشور اروپایی حاضر در برجام که در طول یک ماه گذشته و پس از درخواست 
دولت ترامپ برای فعال شــدن مکانیسم ماشه و درنتیجه بازگشت تحریم های ضد 
ایرانی کوچک ترین تحرکی برای جلوگیری از این روند انجام نداده بودند، در موقعیت 
کنونی نیز مانند گذشته تنها به صدور بیانیه ای در محکومیت اقدام های آمریکا بسنده 
کردند. در این راســتا سه کشور انگلیس، فرانســه و آلمان )تروئیکای اروپا( ضمن 
مخالفت با درخواست آمریکا تأکید کرده اند ایاالت متحده به دلیل خروج از برجام حق 
استناد به آن را ندارد. درنتیجه، اعالمیه ادعایی تحت پاراگراف 11 قطعنامه 2231 
شــورای امنیت )2015( که آمریکا آن را برای اعضای شورای امنیت فرستاده، فاقد 
اثر قانونی است. در پی آن، هر تصمیم و اقدامی که بر مبنای این روند یا پیامدهای 

احتمالی آن اتخاذ شود هم اثر قانونی ندارد.
باوجود صدور این بیانیه به نظر می رســد موضع دو پهلــوی دولت های اروپایی در 
قبــال تنش ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. واقعیت آن اســت که آمریکا اعالم 
کرده مکانیسم ماشه را به اجرا گذاشته است. هرچند به اذعان بسیاری از تحلیلگران 
اگرچه واشنگتن مدعی است ماشه را چکانده؛ اما در اسلحه او گلوله تحریمی نمانده 
که شلیک نکرده باشد. با وجود این اکنون فهم نوع رفتار اتحادیه اروپا در این نزاع از 

اهمیت زیادی برخوردار است.

11تعهدضدتحریمیاروپادربرجام»
موضوع بسیار مهم در این روند دوساله، خباثت و خدعه اروپاست. این نکته ای است 
که وزیر خارجه هم در گفت وگوی اخیر، با همه خوش خیالی های گذشته اش به آن 
اذعان کرد و گفت که اروپا 11 تعهد ضد تحریمی خود در برجام را زیر پا گذاشت. 
آن ها قراردادها را یکطرفه لغو کردند و خرید نفت را هم به صفر رساندند، به نحوی که 
تجارت چند میلیارد دالری اروپا با ایران به چند ده میلیون دالر رسید. مطابق برجام 
و قطعنامه 2231، اروپایی ها متعهد بودند تحریم مالی، بانکی و نفتی را تعلیق کنند؛ 
و حاال که آمریکا قانون شکنی کرده باید کنار ایران بایستند، نه اینکه حتی به قاعده 
اســتثنا شــدن »مبادله نفت در برابر غذا و دارو برای کشورهای مورد تحریم« عمل 
نکنند! اما آن ها، نه به تعهدات برجامی و نه وعده های هیچ و پوچ مثل اینســتکس 
عمل نکردند. تنها کاری که کردند، تظاهر به موضع متفاوت در بیانیه ها بود؛ با تکرار 
این دروغ بزرگ که »ما همچنان در برجام می مانیم«. به نظر می رســد آن ها بازهم 
همیــن کار را می کنند و دولت نباید بیش از این، به اروپا که درصحنه های میدانی 
هیچ وقعی به تعهداتش نداشته تکیه کند؛ چراکه زخم نیرنگ بسیار عمیق تر از تفنگ 

بی فشنگ تحریم است.

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت:
 آمریکا اقدام عملی کند، ©

ایران واکنش نشان می دهد

سیاست: حجت االسالم حسن روحانی، رئیس 
جمهور در جلســه هیئت دولت گفت: به همان 
صورت که روزهای قبــل پیش بینی می کردیم 
روز 30 شــهریور به عنوان یک روز به یاد ماندنی 
در تاریخ دیپلماسی کشور خواهد بود. آمریکا به 
عنوان یک کشــور زورگو در سطح جهان تالش 
سرســختانه ای برای تحمیل مجدد تحریم های 
شــورای امنیت علیه ملت ایران آغــاز کرد و به 
خصوص روندی که در ماه هــای اخیر و در یک 
ماه گذشته دنبال می کرد، امروز به نقطه شکست 

حتمی خود رسید.  
رئیس جمهــور گفت: آمریکایی ها همیشــه فکر 
می کردند شــورای امنیت نقطه قوت آن ها است. 
کســی که از یک جمعی خارج شــده دیگر نمی 
تواند بگوید از حقوق آن جمع می خواهم استفاده 
کنم. بنابراین روشن بود آمریکا در زمینه استفاده 
از مکانیسم ماشه دچار شکســت می شود. شیوه 
بی اعتنایی شورای امنیت به آمریکا بهترین شیوه 
بود. وی تصریح کرد: همواره گفته ایم در برابر ملت 
ایران تنها راه ســخن گفتن با زبان تکریم است. به 
عنــوان رئیس جمهوری ایــران اعالم می کنم اگر 
آمریکا بخواهد از قلدری خود استفاده کند و حرف 
نادرســتی که می گوید من توانستم قطعنامه ها را 
برگردانم که هیچ کس این حرف را قبول ندارد، در 
مقام عمل بخواهد اقدامی انجام دهد حتماً با پاسخ 
قاطع ما مواجه می شود. رئیس جمهور تأکید کرد: 
ایران زیر بار قلدری آمریکا در هیچ مقطعی نرفته و 
در این مقطع هم در برابر قلدری آمریکا ایستادگی 
خواهد کرد. روحانی تأکیــد کرد: یک بار دیگر به 
1+4اعالم می کنم پنج کشوری که امروز در توافق 
هسته ای باقی مانده اند اگر به تعهدات خود کامل 
عمل کنند، ما هم به طور کامل به تعهدات برجامی 

خود بر می گردیم. 

پیروزی یعنی مردم در زندگی ©
تغییرات ملموس احساس کنند

سیاست: قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی 
در جلسه علنی مجلس با اشاره به شکست حقوقی 
آمریکا در شورای امنیت، با بیان اینکه پیروزی واقعی 
زمانی است که مردم تغییرات ملموس در زندگی 
احســاس کنند، گفت: کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس، پس از شکست مفتضحانه 
آمریکا در زمینه حقوقی و سیاســی، حرکت های 
یکجانبه آمریکا که مورد اعتراض دیگر کشورهای 
جامعه بین الملل است را رصد و اقدام های متقابل 
الزم را برای صیانت از منافع مردم با جدیت پیگیری 

و به صحن علنی مجلس ارائه دهند.

طرح پیشنهادی مرکز پژوهش ها ©
برای مقابله با اقدام های آمریکا

سیاســت: مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی نظر کارشناسی خود درباره پیش نویس 
طرح تکالیف دولت در پاسخ به تالش غیرقانونی 
برای اعاده مفاد قطعنامه های سابق شورای امنیت 
در راستای مقابله با اقدام های خصمانه آمریکا ارائه 
کرد. بر اســاس این گزارش تدابیر قانونی جهت 
مقابله با موارد فوق به صــورت اقدام عملی و نیز 
برنامه ریزی برای جلوگیری از تشدید اقدام ها، در 
هفت ماده ارائه شــده است. طبق پیشنهاد های 
مرکــز پژوهش های مجلس، دسترســی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی از طریق فناوری های مدرن 
نظارتی و برخط و حضور طوالنی مدت نمایندگان 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی در کشــور طی 
حداکثر دو هفته متوقف شــود. در صورتی که به 
هر نحو تمام یا بخشی از مفاد قطعنامه های سابق 
شورای امنیت علیه ایران در موضوع هسته ای اجرا 
شود، برجام از لحاظ قانونی بی اعتبار بوده و دولت 
مکلف اســت اجــرای آن را در عمل نیز متوقف 
کند. این مرکز پیشنهاد کرده است تا درچارچوب 
تقویت گام های کاهش محدودیت های هســته 
ای،وضعیت همــه برنامه های هســته ای ایران 
ازجملــه درخصوص اقدام های زیــر را به قبل از 
توافق هسته ای سال1394 بازگرداند: 1.آغاز نصب 
حداقل19هزار سانتریفیوژ در تأسیسات نطنز و 
فردو برای غنی سازی طی حداکثر یک هفته؛ 2 
.شــروع غنی سازی20 درصد در تأسیسات فردو 
طی حداکثر یک هفتــه؛ 3 .افزایش ذخایر مواد 
غنی سازی شده به بیش از 12هزارکیلوگرم برابر 
نیازهای ایران اسالمی برای فعالیت های صلح آمیز.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

 تمام تالش دکتر 
آن بود که نیروهای 
مختلف نظامی را 
به هم نزدیک کند 
چون این نزدیکی 
و هماهنگی مهم 
بود. ارتش امکانات 
و سپاه نیروهای 
جوان، فعال و 
پرانگیزه داشت 
که این ها وقتی 
در کنار بچه های 
جنگ های نامنظم 
قرار می گرفتند، 
موفقیت های بزرگی 
را رقم می زدند
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 دکتر چمران به اهواز رفت چون اگر ســقوط می کرد، کل خوزستان  
سقوط می کرد

فلسطینی ها احتمال حمله صدام را به شهید چمران گفته بودند 
شهید چمران جنگ را با شرایط کاماًل مظلومانه و نفرات کم آغاز کرد  

حتی برای تهیه غذا مشکل داشتند
من هر وقت شهید ســلیمانی را می دیدم بی اغراق یاد شهید چمران  

می افتادم
یکی از مهم ترین کارهای شهید چمران در ابتدای جنگ نزدیک کردن  

ارتش و سپاه به یکدیگر بود
شــهید چمران در سوسنگرد نوشته بود: ای حسین فکر می کردم که  

باالی تپه ای ایستاده ای و به این رزم بی امان من می نگری و لذت می بری 
که یکی از شیعیانت این گونه با دشمنان تو می جنگد

ارتش و دیگر نیروها، در نقل تاریخ و روایات خود به جنگ های نامنظم  
هیچ اشاره ای ندارند

باید یک گروه مشترک بنشینند با همدیگر خاطرات را بازگو و تاریخ  
جنگ مشترکی را تدوین کنند

ستاد جنگ های نامنظم، در تاریخ و بین افکار عمومی کمتر یاد می شود 
جنگ های نامنظم، حرکت و جنبش امیدآفرینی را در مردم خوزستان  

و اهواز ایجاد کرد
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 آیین بزرگداشت مرحوم شمقدری در حرم مطهر رضوی برگزار شد   آستان: به مناسبت درگذشت مرحوم حاج علی شمقدری مراسم ترحیم و بزرگداشتی از سوی نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی 
و تولیت آستان قدس رضوی در حرم مطهر رضوی برگزار شد. این مراسم صبح یکشنبه با حضور آیت اهلل سیداحمد علم الهدی؛ نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، حجت االسالم  والمسلمین 
مروی؛ تولیت آستان قدس رضوی، خانواده معظم شهدا و جمعی از مدیران استان و قشر های مختلف مردم در مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوی برگزار شد.حجت االسالم کاظم راشد یزدی سخنران این مراسم بود. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
مدیر شبکه افق بر ضرورت تداوم جشنواره امام رضا)ع( تأکید کرد 

 ضرورت جریان سازی آستان قدس رضوی ©
در فضای رسانه ای کشور

آستان: مدیر شــبکه افق بــا اشاره به 
ضرورت استمرار جشنواره امام رضا)ع( 
برای جریان سازی در فضای رسانه ای و 
هنری کشــور گفت: شرط تأثیرگذاری 
این قبیل جشنواره های فرهنگی، تداوم 

و استمرار در اجراست.
ســلیم غفوری برگزاری نخستین دوره 

جشنواره رســانه ای امام رضا)ع( را اقدامی مبارک و ارزشمند خواند و ابراز کرد: 
بخــش بزرگی از جامعه امروز با هنر رضوی و آن چیزی که در آســتان مقدس 
حضرت رضا)ع( به لحاظ هنری گردآوری شده، آشنایی کافی ندارد از همین رو 

این جشنواره می تواند گام نخستی برای رسیدن به این مهم باشد.
وی تصریح کرد: اگر جشنواره ای بخواهد به رویداد مؤثر هنری تبدیل شود باید 
استمرار داشته باشــد؛ جشنواره رســانه ای امام رضا)ع( نیز در صورت استمرار 
می تواند در انعکاس آن چیزی که در آستان قدس رضوی گردآوری و خلق شده 
است، اقدام مؤثری را رقم بزند.مدیر شبکه افق با تأکید بر اهمیت و ضرورت کار 
رسانه برای امام رضا)ع(، عنوان کرد: امروزه اهمیت رسانه یک حقیقت انکارناپذیر 
بوده و الزمه انتقال مفاهیم به جامعه کارهای رســانه ای است.وی با بیان اینکه 
امروزه رســانه بر فرهنگ و بنیان زندگی بشــری تأثیرگذار اســت، اظهار کرد: 
رویدادهای دوران زندگی بابرکت و بزرگی شخصیت حضرت رضا)ع(، گنجینه ای 
عظیم برای کار هنری و رسانه ای است. غفوری در ادامه به تعامالت آستان قدس 
رضوی در حوزه رسانه اشاره کرد و گفت: آستان قدس رضوی در سال های اخیر 
همکاری های خوبی را با رسانه های مختلف از جمله رسانه ملی آغاز کرده و تالش 

دارد برخی از فعالیت های آستان قدس رضوی در رسانه منعکس شود.

مدیر عامل مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی خبر داد

 پایان تولید مسابقه تلویزیونی » بُسرا« ©
jبا محوریت سیره حضرت رضا

آســتان: مدیــر عامــل مؤسســه 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 
از مراحل پایانی ضبط و تولید مسابقه 
تلویزیونی »بُسرا« با محوریت معارف ناب 

رضوی خبر داد.
محمدعلی چمی گو در حاشیه بازدید از 
فرایند ضبط و تولید مسابقه تلویزیونی 
»بُسرا« با محوریت زندگانی امام رضا)ع( 

به چرایی تولید این مســابقه تلویزیونی به همت مؤسسه آفرینش های هنری با 
همکاری شبکه امید با مشارکت شهرداری مشهد و محوریت آستان قدس رضوی 
پرداخت و اظهار کرد: مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی طی دو 
سال گذشته با رصد اجرای گروه های سرود پسران در سراسر کشور در رده سنی 
نوجوان، اکنون بیش از 100 گروه سرود منتخب پسران را از سراسر کشور در این 

رده سنی شناسایی، ارزیابی و سازماندهی کرده است.
وی با بیان اینکه به همت مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی ویژه 
برنامه  ای به صورت داخلی در ســال گذشته با حضور 100 گروه سرود شناسایی 
شده در مشهد برگزار شد، اضافه کرد: در این جلسه اجرای این گروه های سرود 
مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و در نهایت بیش از 13 گروه ســرود برتر انتخاب 
شدند. مدیر عامل مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی با عنوان اینکه 
بر آن شدیم این 13 گروه برتر انتخاب شده از سوی مؤسسه آفرینش های هنری 
آســتان قدس رضوی با ساخت مســابقه تلویزیونی با عنوان »بُسرا« به رقابت با 
یکدیگر بپردازند، افزود: این مســابقه تلویزیونی در حال حاضر در مراحل پایانی 

ضبط است و تولید آن در قالب 13 قسمت به مدت هفت روز به طول  انجامید.
چمی گو ادامه داد: شهروز حقی، سیدجواد هاشمی و علیرضا بدیع اعضای هیئت 
داوران مســابقه تلویزیونی »بُسرا« هستند که اجرای هنرمندان روی صحنه این 
مســابقه را مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار می دهند و گروه  های سرود برتر کشور 

پس از راهیابی به مرحله پایانی مشخص و معرفی می شوند.
مدیر عامل مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه در بخش 
دیگر مسابقه تلویزیونی »بُسرا« عالوه بر حضور گروه  های سرود منتخب، پرده خوانی 
رضوی با محوریت سیره زندگانی امام رضا)ع( با هدف ترویج معارف ناب رضوی با 
حضور بهترین گروه   های نقاله خوانی کشور در رده سنی نوجوان ویژه دختران اجرا 
می شود، اضافه کرد: در همین راستا نقال  های حرفه  ای که در این برنامه به نمایش 
می  پردازند را شناسایی می کنیم.چمی گو خاطرنشان کرد: مسابقه تلویزیونی »بُسرا« 
در حال ســپری کردن مراحل پایانی تولید است که ان شاءاهلل پس از ماه محرم 
و صفر همزمان در ماه ربیع به صورتی هفتگی از شبکه امید پخش خواهد شد. 

 برداشت گوجه فرنگی از مزارع©
 سازمان موقوفات ملک آغاز شد

آســتان: مدیر کشاورزی سازمان موقوفات ملک آســتان قدس رضوی از آغاز 
برداشت محصول گوجه فرنگی از اراضی این سازمان خبر داد. 

محمد هاشم زاده گفت: طی سال زراعی جاری بذرهای گوجه فرنگی شامل ارقام 
ســاتیوو، لمنتین، 8320 و 6189 در سطح 51 هکتار کشت شد.وی ادامه داد: 
ارقام مذکور هیبرید بوده که عالوه بر عملکرد باالی محصول، نسبت به بیماری ها 
و تنش های محیطی مقاوم اســت.مدیر کشاورزی سازمان موقوفات ملک افزود: 
برداشت این محصول تا اواسط آبان به طول خواهد انجامید.وی با اشاره به آبیاری 
تمامی مزارع گوجه فرنگی این ســازمان با استفاده از سامانه قطره ای خاطرنشان 
کرد: کاهش مصرف آب، افزایش کارایی آب مصرفی، ســهولت استفاده و جذب 

بهتر کودهای مصرفی همراه آب از جمله مزیت های این روش به شمار می رود.
هاشم زاده درباره روش کشت و برداشت این محصول گفت: کشت گوجه فرنگی به 
صورت نشائی بوده که صرفه جویی در مصرف آب و رشد بهتر محصول از مزایای 

آن به شمار می رود، برداشت محصول نیز توسط نیروی انسانی انجام می شود.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی   »اگر 
این  صدام،  جنایتکار  دست  با  مظلوم  هویزه 
صورت    به  تشیع،  و  اسالم  سرسخت  دشمن 
شمِع  پروانه های  جایگاهِ  آن  و  درآمد    ویرانه ای 
والیت در کشور ثامن االئمه- علیه و علی     آبائه 
الصلوات التحیات- چون جایگاه جغدان گردید و 
مسلمانان عرب مظلوِم آن شهرِ     خون و شهادت، 
از صغیر و کبیر و مرد و زن، از آتش بیداد این 
چه  سوخت؛  دوستی     عرب،  مدعی  کافرکیش 
تولیت آستان مطهر و خدمتگزار  از  اولی  کس 
مرقد نورانی حضرتش     در ترمیم خرابی ها و بنای 
شهر دوستان معظم اوست؛ و کدام مقام واالتر از 
مقام والیت آن     سرور، در نوازِش دوستاِن عزیز 
او می باشد که خیرخواهان و دوستان محترم آن 
مقام     مقدس اقتدا به موالی خود کرده و در راه 
بازسازی خوزستان و دیگر خرابه های یادگار     این 
ابرجنایتکار قرن، همت گمارند...«. این بخشی از 
پیام بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی است که در 
دوم خرداد 1361 با پیشنهاد تولیت فقید آستان 
ویران  شده  شهر  بازسازی  برای  رضوی  قدس 
هویزه موافقت کردند. بازخوانی این حماسه در 

آغاز هفته دفاع مقدس، خالی از لطف نیست. 

شروع یک حماسه فنی و تاریخی »
بازسازی و نوسازی هویزه از آذر سال 1361 یعنی 
6 مــاه پس از فرمان تاریخی امام خمینی)ره( با 
پاک ســازی مین آغاز شــد. هزینــه الزم برای 
نوسازی، 10 میلیارد ریال برآورد شد که بخشی 
از این مبلغ از طریق حساب 12500 نماینده امام 
در بانک سپه و حساب شماره یک ستاد بازسازی 
هویــزه در بانک تجارت از ســوی مردم ایثارگر 
خراسان جمع آوری و بقیه به طور عمده از طریق 

درآمد نذورات آستان قدس تأمین شد.
بــه منظور جلوگیــری از اتالف وقــت و نیرو و 
تسریع در امر بازسازی، 10 کارگاه تهیه مصالح 
اولیه از قبیل آجر، بلوکه، آهک و غیره با نظارت 
متخصصان که اغلب از مهندســان، معماران و 
کارگــران ورزیده و ماهر آســتان قدس رضوی 

هستند، مشغول کار شدند.
 آستان قدس رضوی عالوه بر پرداخت دستمزد، 
تســهیالت رفاهی از قبیل غذاخــوری، خوابگاه 
و غیره را بــرای کارگران فراهم کــرد و هزینه 
صبحانه، ناهار و شــام کارگــران را نیز به عهده 
گرفت، تهیه مصالح یکی از مشکالت عمده بود، 
اما به تدریج این مشــکالت رفع شــد به عنوان 
مثال: آهک مورد نیاز بــا ایجاد یک کوره آهک 
در دزفول تأمین شد.بخشی از نیروی انسانی که 
در ساختن شهر هویزه سهم داشته اند از نیروهای 
مؤمن و مسلمان مشــهد و استان های همجوار 
بودند که بحق می توان آن ها را نیروهای صلواتی 
نامید و بخش دیگر کارگران زحمتکش بوده اند 
که چه از مشهد و چه از شهرهای دیگر ایران در 
مقابل دریافت دســتمزد در ساختن شهر هویزه 
زحمت کشــیده اند، تعداد کارگــران با توجه به 
فصول مختلف و شرایط دیگر متغیر بوده است، 
به طور تقریبی می توان گفت اگر کار انجام شده 
را به طور پیوســته در نظر بگیریم در مدت یک 
سال به طور متوســط روزانه 200 کارگر روزی 
هشت ساعت کار کرده اند که با چنین حسابی به 

رقم 3 میلیون و 200 هزار ساعت کار می رسد.
امکانات شــهری بر مبنــای جمعیت آن یعنی 
15هزار نفر در محاســبه منظور شده است و با 
این مبنا مســاحت کل شهر 240 هکتار، سطح 
کل واحدهای مسکونی 144 هکتار )60 درصد 
کل مساحت شــهر( در نظر گرفته شده و سهم 
ســرانه مســکونی 100 مترمربع است، به طور 
متوسط در هر هکتار 100 نفر زندگی می کنند 
که این نسبت به زبان فنی از نوع »تراکم کم« به 

حساب می آید.
بر پایه آمار تهیه شده 45 درصد جمعیت هویزه 
خانواده هــای 6 نفری، 35 درصــد خانواده های 
7 و 8 نفــری و 20 درصــد خانواده های 9 نفره 
و باالتر هســتند و با این احتســاب از هر 500 
واحد مســکونی 281 واحد دو اتاقه برای اسکان 
خانواده های 6 نفری، 146 واحد ســه اتاقه برای 
اســکان خانواده های هفت و هشت نفری و 63 
واحد برای اســکان خانواده های 9 نفری و باالتر 

ساخته شده است.
ســطح زیربنای واحدهای مسکونی نیز متفاوت 
است. واحدهای مســکونی دو اتاقه دارای 308 
مترمربع مساحت و ابعاد آن 2/55×14 متر است، 
ســه اتاقه 350 مترمربع با ابعاد 25×14 متر و 
چهار اتاقه 420 مترمربع بــا ابعاد 30×14 متر 

است.
برای ارتباط این منازل 10 درصد از مساحت کل 
به کوچه ها اختصاص یافته است. تأسیسات دیگر 
یک محله که 500 واحد مسکونی را دربرمی گیرد 
عبارت اند از: دبســتان با مساحت 2هزار و 500 
مترمربع، مســجد با مســاحت 600 مترمربع، 
مغازه ها با مســاحت 300 مترمربــع، منازل و 

کوچه ها با مساحت 178هزار مترمربع.

 خانه هایی مناسب شیوه زندگی»
 و آداب  و رسوم مردم

طرح منازل مسکونی متناسب با شیوه زندگی و 
آداب و رســوم مردم هویزه در نظر گرفته شده، 
برای این منظــور اطالعات صحیح در مورد نیاز 
خانواده ها جمع آوری شد و با توجه به اینکه حتی 
یک واحد مسکونی قبلی هم در شهر باقی نمانده، 
شــرایط تحقیق را دوچندان کرده بود، سرانجام 
پس از تهیه چند طرح مختلف، مناســب ترین 

طرح انتخاب و به مرحله اجرا گذاشته شد.
 در طرح مورد اجــرا زمین های تحت بنا تقریباً 
نزدیک به مربع انتخاب شــد و فضای بیرونی و 
اندرونــی مدنظر قرار گرفت، بــا توجه به اینکه 
اهالی عــرب این منطقه میهمان نواز هســتند 
و معاشــرت های خانوادگی دارنــد، بنابراین در 
بیشتر خانه ها اتاق میهمان در نظر گرفته شده و 
محوطه ای کوچک تر از حیاط اصلی که حدود 9 
الی 10 مترمربع است و به اصطالح حیاط خلوت 

نامیده می شود به آن مرتبط است.
 این تدبیر از آنجا ناشــی شده که اهالی بیشتر 
اوقات زندگیشــان در حیاط می گذرد. پس الزم 
است میهمانان هم از حیاط خصوصی بهره مند 
باشند.از طرف دیگر بیشــتر خانه ها رو به قبله 
ساخته شده اند و عالوه بر این در چنین طرحی 
زاویه تابــش آفتاب و جهت وزش باد در منطقه 
هم در نظر گرفته شــده است. در بیشتر خانه ها 
محلی برای پناه بردن احشــام تعبیه شده زیرا 
اهالی معموالً دارای گاو و گوسفند بوده اند، محل 
نگهداری دام در حداکثر فاصله تا محل سکونت 

ساخته شده تا مراعات بهداشت نیز شده باشد.
استفاده از پشــت بام برای خواب در گرمای زیاد 
تابستان و دم ناشی از رطوبت یکی از سنت های 
اهالی شهر هویزه بوده است، بنابراین سقف های 
مسطح برای منازل مسکونی مناسب تشخیص 
داده شــده اســت. خصوصیــات اقلیــم گرم و 
نیمه خشک شهر هویزه مانند میزان حرارت هوا، 
طوالنــی بودن فصل گرما و شــدت رطوبت که 
تنفس را مشــکل می سازد، به طور کلی شرایط 

آب و هوایی ایــن اقلیم فعالیت های گوناگون را 
در بیشتر قسمت های سال دچار اشکال می کند. 
پس مواردی در طراحی بافت شــهر و از جمله 
مسکن در نظر گرفته شده است.برای جلوگیری 
از سرایت رطوبت و کنترل حرارت داخل و خارج 
ســاختمان قطر دیوارها نیز نسبتاً زیاد انتخاب 
شــده است. در قسمت های شــمالی بنا فضای 
سرپوشــیده ای که امکان کوران در آن ها وجود 
داشته باشــد در نظر گرفته شده، این فضاها در 
فصل گرما محل مناسبی برای استراحت ساکنان 

به شمار می آید.
مســاحت کل زمینی که در طرح هویزه در نظر 
گرفته شــده 240 هکتار است که 14 هکتار آن 
به عنوان بقایای شهر قدیمی هویزه برای به یاد 
ماندن جنایت های حزب بعثی صهیونیستی عراق 
حفظ می شود. یک مرکز اداری به مساحت 3/4 
هکتار برای دسترســی سریع تر و بهتر اهالی در 
محل تقاطــع خیابان های اصلی شــهر در نظر 
گرفته شده، ساختمان های شهرداری، بخشداری، 
آموزش و پــرورش و... در آن مســتقر خواهند 
بــود. 2/8 هکتار به یک مرکز مذهبی- فرهنگی 
اختصاص داده شــده که شــامل کتابخانه، بازار 
سنتی، ســالن اجتماعات و خانه امام جمعه و... 
، این مرکز مذهبی- فرهنگی در ناحیه مرکزی 

است ، شهر قرار دارد.
قبرستان قبلی شهر با امکان گسترش در محل 
قبلی حفظ شده و مســاحت آن با قسمت های 
اضافی حدود 8/7 هکتار اســت.محل اســتقرار 
صنایــع، منطقــه نظامــی، گاراژ اتوبوس ها و 
تعمیرگاه ها به سوی دیگر جاده کمربندی منتقل 
شده است. مســاحت هر کدام از قطعات به این 

ترتیب اســت: صنایع 7/6 هکتار، منطقه نظامی 
2هزار و 600 هکتار، مرکز بهداشــتی در کنار و 
دنیسان در زمینی به مساحت 1/5 هکتار احداث 
می شود، ورزشگاه و زمین های ورزشی 5/3 هکتار 
را به خود اختصــاص داده که دارای زمین های 

فوتبال، والیبال، بسکتبال و غیره است.
در طرح اولیه تعداد 2هزار و 500 دستگاه واحد 
مسکونی در نظر گرفته شده بود اما در تجدیدنظر 
بعدی 2هزار واحد مسکونی کافی تشخیص داده 
شد، ولی زمین تسطیح شده برای گسترش شهر 

و خانه های مسکونی وجود دارد.
از جمله تأسیسات دیگری که در هویزه در نظر 
گرفته شده، ایجاد یک مدرسه علمیه است، این 
شهر بنا بر سابقه تاریخی و علمی که متفکران و 
اسالم شناسان را در خود پرورش داده است، بحق 

شایستگی داشتن یک مدرسه علمیه را دارد.
بدین سان شــهر هویزه از نو بنا شد و در تاریخ 
1364/06/22 طی مراســمی با حضور نماینده 
امام)ره( و تولیت فقید آســتان قدس رضوی و 
جمعی از علما و مسئوالن کشوری و گروه زیادی 

از مردم حزب اهلل افتتاح شد.

 می خواستیم عطوفت امام رضا)ع( »
را در سراسر مملکت نشان دهیم

کتاب »انقالب اســالمی و آستان قدس رضوی« 
زمستان 1364 به همت »روابط عمومی آستان 
قدس رضوی« منتشر شد و حاال فقط می توان آن 
را در آرشیو کتابخانه و مراکز اسناد سراغ گرفت. 
در ایــن کتاب که با همکاری بنیاد پژوهش های 
اســالمی و مدیریــت امور اســناد و مطبوعات 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی در اختیار روزنامه قدس قرار گرفت، 
تولیت وقت آستان قدس رضوی در مرداد سال 
1363 هنگام بازدید از عملیات نوســازی هویزه 
خطاب به خبرنگاران می گوید: »در سراسر کشور 
و به خصوص در این مناطق به لحاظ درگیری ها 

و گرفتاری های زیاد، کمتر توانستیم به کارهای 
فرهنگی بپردازیم، ما در هویزه تصمیم به ساخت 
مدرسه علوم اسالمی، کتابخانه و مراکز اجتماعات 
برای تبادل فکــری عقیدتی در آینده گرفتیم و 
ان شــاءاهلل در آینده آســتان قــدس در هویزه 

کتابخانه ای خواهد داشت.
وی آن گاه در خصوص انگیزه انتخاب هویزه برای 
بازسازی می گوید: »اجازه بدهید من اول انگیزه 
کلی بازسازی را بیان کنم و بعد روی هویزه بحث 
کنم. اول چیزی که موجب شــد ما اقدام کنیم 
به بازسازی توجه به نظر امام بود. چون احساس 
می کردیم نظر ایشان این است که سازمان هایی 
نظیر آســتان قدس که جدای از دولت سرمایه 
مســتقلی دارند خوب اســت همکاری بکنند.و 
من همان اوایل جنگ که خدمت امام رســیدم، 
ایشــان بالصراحه این مطلب را فرمودند و بعد از 
آزادی هویزه من نامه نوشتم و ایشان هم موافقت 
نمودند. دیگر اینکه می خواستیم در عمل عطوفت 
امام رضا)ع( را در سراســر مملکت نشان دهیم 
و اینکه این ثروت و ســرمایه مادی فقط متعلق 
به مردم خراسان و مشهد نیست و همه ذی حق 
هســتند. ســوم به لحاظ اینکه اهمیت دادن به 
جنگ و پیروزی رزمندگان اسالم را در سرنوشت 
کشور مؤثر می دانیم، خواستیم با این اقدام این 
عمل را نشان بدهیم با توجه به مشکالت دولت 
در شرایط جنگ تحمیلی و شرایط اضطراری از 
طرف دولت ها و گروهک ها می خواستیم گامی در 
راســتای رفع بخشی از مشکالت دولت برداشته 

باشیم.
آستان قدس رضوی با اینکه مستقل است اما ما 
خودمان را جدا از دولت نمی دانیم و خواســتیم 
نشــان بدهیم دولت و خدمتگزاران مملکت در 
رابطه با خدمات روی مساعدت های اجتماعی در 
چه حدی همکاری دارند و حاکمیت روح تعاون 

را ببینند.
و دیگر اینکه ما می خواستیم دولت های وابسته 
و ابرقدرت ها بداننــد علیرغم جنگ تحمیلی و 
فشارها و ضربات اقتصادی و تبلیغاتی سیاسی با 
توجه به تمام این مشکالت آنچه بر مردم حاکم 
اســت آرامش و امید به آینده روشن است و این 
مســائل کوچک ترین اضطرابی به وجود نیاورده 
و ما در شــرایط عادی زندگــی می کنیم، دیگر 
آنکه با توجه به اخالق اسالمی و وجدان انسانی 
خواستیم مشخص کنیم موازین اسالمی ایجاب 
می کند در مقابل گذشت و تحمل رنج های مردم 
ما نیز حق شناســیم و خود را ملزم به انجام این 

سری مسائل می دانیم.
 این تقریباً کل چیزهایی بود برای اقدام«.در بخش 
دیگری از همین کتاب و به نقل از نماینده امام 
در استان خراسان و تولیت آستان قدس رضوی 
مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی)ره( در پاسخ به این 
پرسش که چرا هویزه برای بازسازی انتخاب شد، 

آمده است: »... اما چرا هویزه؟
 آستان قدس کاًل روی معماری قدیم و معماری 
سنتی تخصص منحصر به فرد دارد و آنچه دارای 
قدمــت و اهمیت تاریخی اســت می تواند مورد 
توجه بیشتر آستان قدس باشد و هویزه شهری 
است که تاریخ بسیار عمیقی دارد و مورد توجه، 

این یک جهت بود. 
مسئله دیگر آن ایثار و گذشت و فداکاری برادران 
دانشجوی پیرو خط امام بود و آن مظلومیتی که 
برای آنان ایجاد شــد و آن ناجوانمردانگی که از 
ناحیه بنی صدر آن روز متوجه آنان شد با توجه به 
حقی که آن ها دارند، خواستیم هویزه را همیشه 
به عنوان یک الگو در رابطه با انگیزه سلحشورانه 
آن ها همیشه در تاریخ انقالب اسالمی زنده نگه 
داریم و یاد آن حماسه ســرایی ها برای همیشه 
بماند، وانگهی در بین شــهرها، شهری که کاًل 
نابود شــده بود، هویزه بود و مــا ترجیح دادیم 
این ســرمایه گذاری را در جایی انجام دهیم که 

بیشترین ضربات را دیده است... . 
و با این انگیزه ها و مقاصد بود که ستاد بازسازی 
هویزه مطالعاتی را در زمینه طرح نوسازی هویزه 

آغاز کرد.
از مطالعــات به عمل آمــده، این نتیجه حاصل 
شــد، چون محل شــهر قدیم هویزه در بلنداب 
بوده است، لذا شهر جدید هم می بایست در کنار 
همان خرابه ها بنا گردد و نکته دیگر اینکه شهر 
جدید نبایستی روی خرابه های قدیمی ساخته 
شود، زیرا بهتر است قسمت ویران شده که آثار 
جرح و جنایت صدامیان است باقی بماند و مایه 

عبرت بینندگان باشد«.

خـــبر

جهش تولید
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پنج��ره  و  درب  اج��رای  و  س��اخت  دارد   درنظ��ر   
یو پی وی سی 2 بلوک تیپ C )حدود 450 متر مربع ( از 
پروژه مسکن زوجهای جوان مشهد را از طریق مناقصه 
به اشخاص دارای توانمندی فنی و مالی واگذار نماید .
متقاضی��ان از تاری��خ درج آگهی به م��دت یک هفته 
مهل��ت دارند جه��ت  دریافت اس��ناد مناقصه و ارائه 
پیش��نهاد قیمت  به نشانی مش��هد میدان استقالل، 
بی��ن آزادی 37 و39 پ��الک 21 طبق��ه اول مراجع��ه 
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شرکت مهندسی
 آب و خاک قدس  رضوی 
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دانش��گاه والیت ایرانش��هر در نظر دارد مناقصه عمومی انجام کلیه امور خدمات تعمیر ، 
نگهداری و راهبری تاسیس��ات برقی و مکانیکی دانشگاه  به شماره 2099060025000006 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت) اس��ناد( تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکات ها از طریق 
 www.setadiran.irدرگاه سامانه مناقصه تدارکات الکترونیکی دولت  )ستاد( به آدرس
انج��ام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گ��ران در صورت ع��دم عضویت قبل��ی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/6/30 می باشد .
1-شرح مختصر موضوع مناقصه: انجام امور خدمات تعمیر ،نگهداری و راهبری تاسیسات 

مکانیکی و برقی دانشگاه  .
2-مدت و محل انجام کار:یکسال شمسی و محل انجام کار ایرانشهر

3-مهلت زمانی دریافت اسناد :حداکثر تا ساعت 12 روز پنج شنبه  مورخ 99/7/3
4-مهلت زمانی تحویل اسناد تکمیل شده به مناقصه گذار :

حداکثر تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه  مورخ 99/7/16
5- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 11 روز چهارشنبه  مورخ 99/7/16 

اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد 
مناقص��ه و ارائ��ه پاکته��ای ال��ف:ادرس :اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان -ایرانش��هر-

کیلومتر4بزرگ��راه ش��هید مرادی-س��ازمان مرکزی دانش��گاه والی��ت -دبیرخانه مرکزی 
-اطالعات تماس 054-37212289

هزینه درج اگهی و کارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد .

اگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

دانشگاه والیت ایرانشهر 

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

در سازمان تأمین اجتماعی اخراج می شوید.
چنانچه عذر موجه داشته اید از تاریخ انتشار این آگهی تا 3ماه فرصت دارید که مراتب را 
بطور کتبی به دفتر هماهنگی هیاتهای رس�یدگی به تخلفات اداری سازمان واقع در تهران 
به نش�انی خیابان آزادی- بعد از بهبودی- روبروی ایس�تگاه مت�رو آزادی- کوچه 
زمانی- بن بس�ت حمید- پالک 1 کدپس�تی 1344653871 اع�الم نمایید تا در هیات 

تجدید نظر بررسی شود.

                                                                                                                                                     شناسه آگهی985078/ م الف1962
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خانم فریبا احمدی
 بهدار بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد تهران

سازمان تأمین اجتماعی

ب���رگ سبزس���ند مالکی���ت و کارت وان���ت ی���ک کابین 
سیس���تم رنو تیپ L90 به رنگ س���فید - شیری مدل 
1395ب���ه ش���ماره موت���ور 100016375RR113411 و 
شماره شاسی NAAUSRBYVGA703184 به شماره 
پ���اک 258ج 37 ای���ران 64 مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می گردد.  ,ع
99
06
79
3
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قو
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ی 

گه
آ

کارت پ���اک خ���ودرو س���واری رن���و پ���ارس تن���در ب���ه 
رن���گ س���فید روغنی م���دل 1396 ب���ه ش���ماره موتور 
شاس���ی  ش���ماره  ب���ه   K4MA690R232498
NARLSRALDH1332976 به شماره پاک 971ج71-

ای���ران 95 بن���ام یوس���ف ش���اه ولی ب���ر فرزن���د احمد 
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د .
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w 38سال پیش به فرمان امام خمینی 
آستان قدس رضوی شهری تازه بر ویرانه های جنگ بنا کرد 

   بازخوانی حماسه  بازسازی هویزه بازخوانی حماسه  بازسازی هویزه



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

روزنامـه صبـح ایـران 4

 سانسورنامه های اسرا برای شکستن روحیه مقاومت  اندیشه: جواد کامور بخشایش، نویسنده و پژوهشگر درباره عملکرد منافقین در جنگ تحمیلی گفت: یکی از محوری ترین کارهای منافقین در طول 
جنگ که هنوز به آن پرداخته نشده است، نفوذ و سانسورنامه های اسرا بود. آن ها برای شکستن روحیه مقاومت و صبر اسرا، نامه ها را تغییر داده و به دستشان می رساندند. مصداق های زیادی در این زمینه هست 

که سبب شده خیلی از اسرا دچار مشکالت فراوان روحی و روانی شوند.

منافقین، از جاسوسی تا حمله نظامی©
نقش ســتون پنجمی منافقین برای عراق در سال های 64 و 65 آسیب های جدی 
وارد کرد و شهدای زیادی دادیم؛ مثالً عباس داوری با دریافت 75 میلیون دالر برای 
منافقین، اطالعات عملیات کربــالی 4 را در اختیار دولت عراق قرار داد و عملیات 

پیش از شروع، لو رفت. 
اما کم کم سازمان وارد فاز جدیدی شد و به مرور شاهد حضوری عملیاتی تر هستیم. 
تعبیر خود آن ها این بود که »جنگ چریکی از پشــت تلفن تا االن راست َروی بوده 
است« و اسم آن را میکرو گذاشته بودند و گفتند »باید وارد فاز ماکرو یا بهره بردن از 
جنگ عراق علیه ایران شــویم« و در این مسیر همه کاری را انجام می دادند. ادعای 
ســازمان این است که در سال 66 ما 99رشته عملیات انجام دادیم. به عنوان مثال، 
دو نفر می رفتند یک ســنگر نظامی را تخلیه می کردند و ســربازی را که آنجا بوده 
به شهادت می رساندند. اســم این را یک عملیات می گذاشتند. از آنجایی که با زبان 
فارسی آشنا و در پوشــش ایرانی بودند، چنین عملیات هایی برای آن ها میسر تر از 
ارتش عراق بود. آسیب های این عملیات ها مختصر بود اما ایجاد نگرانی از ستون پنجم 
در بین رزمندگان نبرد را دشــوارتر می کرد. بر اساس این راهبرد، در سال 66 عماًل 
چند اتفاق برای ســازمان افتاد. نخســت اینکه دوره آموزش ها کامالً متفاوت شد. 
پیش از این آموزش های سازمان بیشتر بر مدار بمب گذاری، تخلیه تلفنی و کارهای 
تروریستی درون شهری بود. ولی ورود به فاز جنگی )چیزی که خودشان اسمش را 
ارتش آزادی بخش گذاشته بودند که در حقیقت بخشی از ارتش بعثی بود( منجر به 
تشدید آموزش نظامی شد. حتی از هواداران خود خواستند به ارتش سازمان بپیوندند 
و کشور را ترک کنند و خط عملیات شهری تقریباً از این به بعد متوقف  شود. ولی 

خط جاسوسی تلفنی ادامه پیدا می کند.
نخســتین اقدامی که واقعاً می توان نام عملیات بر آن گذاشــت، »عملیات آفتاب« 
منافقین اســت که در فروردیــن1367 در مرزهای جنوبی کشــور انجام گرفت و 
بیشترین دستاوردش علنی شدن حضور رسمی منافقین در جنگ بود. پس از آن در 
28خرداد67، شاهد »عملیات چلچراغ« بودیم که شهر مهران توسط عناصر منافقین 
تصرف شــد و میدان های نفتی اش به کنترل آن ها در آمد، اما به زودی آزاد شد. گام 
بعدی را دقیقاً پس از پذیرش قطعنامه در مرداد67 برداشتند و آن را »عملیات فروغ 
جاویدان« نام گذاری کردند و رؤیای تصرف قریب الوقوع تهران را در ســر داشتند. 
عملیات مرصاد که در تقابل فروغ جاویدان طراحی شده بود، یکی از موفقیت آمیزترین 
عملیات هــا بود؛ زیرا حضور مردم در جبهه هــای دفاع مقدس کامالً رنگ متفاوتی 
یافت. مردم که شاهد خیانت کســانی بودند که از نان این مملکت رشد کردند اما 
علیه آن می جنگند، غیرتشان به جوش آمد. جمعیتی برای عملیات مرصاد اعزام شد 
که موجب تغییر موازنه به نفع ایران در سال های بعد شد تا جایی که برخی معتقدند 
اگر عملیات مرصاد با این حضور مردم در جواب خیانت منافقین کمی زودتر و پیش 

از پذیرش قطعنامه انجام می شد، شرایط جنگ دیپلماسی ایران نیز تغییر می کرد. 
وقتی جبهه پر از نیروهای مردمی و فضای جامعه همدل باشــد، سرمایه اجتماعی 
تقویت شده است؛ این شرایطی است که موجب افزایش قدرت ملی از جنبه بازدارنده 
و نیز از جنبه قدرت مذاکرات کنندگان خواهد بود. منافقین سال ها همین قدرت نرم 
را نشانه رفته بود اما آشکارشدن خیانت آن ها موجب افزایش نفرت مردم از آن ها و 

نتیجه معکوس خواستشان شد.

 رجوی به جای اروندرود©
از واژه »شط العرب« استفاده می کرد

قدس: پــس از عزل بنی صدر درســال 
1360، او به اتفاق مسعود رجوی با خلبان 
پیشین شاه به فرانسه متواری شد و در پی 
آن نیز ســازمان منافقین موجی از ترور و 
انفجار را به امید براندازی نظام جمهوری 
اسالمی در سراســر کشور به راه انداخت. 
بنی صدر و رجــوی در پاریس با همراهی 
تعدادی از گروه های ضدانقالب گروهی به نام شورای مقاومت ملی را تشکیل دادند. 
رجوی وعده سرنگونی سریع جمهوری اسالمی را طی دو ماه به رهبران سازمان های 
همپیمان داد، اما گذشت زمان، باور متحدان رجوی را نسبت به سخنان وی سست تر 
کرد.رجوی از همان نخســتین سال ســکونت در فرانسه کوشید از طریق پیام ها و 
مصاحبه هایــش به دولتمردان عراق بفهماند او می توانــد با زیاده خواهی های عراق 
همراهی کند و حتی تا جایی پیش رفت که اروندرود را متعلق به عراق معرفی کرد و 

به جای اروندرود واژه »شط العرب« را هماهنگ با عراق به کار برد.
گروهک منافقین با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران موضع فریبکارانه ای را اتخاذ 
کرد، بدین ترتیب که در اعالمیه های آغازین خود، ضمن محکوم کردن تجاوز عراق، 
حضور نیروهای خود را در جبهه های جنگ به خواست مقامات کشور منوط دانست! 
این گروهک در حالی مدعی حضور در جبهه ها بود که اساســاً در تحلیل هایش این 
جنگ را جنگی ارتجاعی و ناعادالنه می دانست و اعضای این گروهک با نادیده گرفتن 
اینکه عراق آغازگر تهاجم به ایران بوده اســت و انگار که یک گروه غیرایرانی است؛ 
انگیزه ایران از این جنگ را نه دفاع از کشور که مورد حمله واقع شده بود بلکه صدور 

انقالب و همچنین انگیزه عراق را شکل گیری جریانی قطبی در منطقه دانست!
گروهک منافقین بهترین و آسان ترین مسیر برای نفوذ به داخل ایران را در مرزهای 
عراق جســت وجو می کرد و در فکر این بود که بــا بهره گیری از کمک های مالی و 
تســلیحاتی عراق می تواند توان مبارزاتی خود را در برابر نظام اسالمی ایران افزایش 
دهد. به دنبال این سیاست، پایگاه های منافقین که تعداد آن ها 17 پایگاه اعالم شده 
بود؛ در دل خاک عراق و در نزدیکی مناطق مرزی این کشــور با ایران تأسیس شد. 
اصلی ترین پایگاه آن ها به نام »اشــرف« در 100 کیلومتری شمال غربی بغداد واقع 
شده بود.عمده فعالیت این گروهک در خالل جنگ تحمیلی هشت ساله را می توان 
اعــزام گروه هایی برای انجام عملیات های ترور و خرابکاری به ویژه ترور رزمندگان و 
فرماندهان نظامی در داخل ایران، جاسوسی از تحرکات نظامی ایران، انجام تبلیغات 
مسموم از طریق رادیو اختصاصی این گروه در عراق و نیز شایعه سازی برای تحت تأثیر 
قرار دادن حمایت های مردمی از جبهه ها دانســت. منافقین در طول جنگ، شنود 
مکالمات بی سیمی و تلفنی نیروهای ایرانی را انجام می دادند و همچنین در سرکوب 

شیعیان و کردهای عراق از سوی رژیم بعث نقش مهمی داشتند.
با وجود امکانات فراوان نظامی که این ســازمان در اختیار داشت، به غیر از مرحله 
پایانی جنگ، هیچ وقت در اندازه ای نبود که بتواند عملیات نظامی مستقلی را علیه 
نیروهای ایران انجام دهد. در اوایل سال 1367 نیروهای سازمان با پشتیبانی ارتش 
عراق عملیاتی را با نام »آفتاب« در منطقه شــوش انجام دادند که با متحمل شدن 

تلفات فراوانی مجبور به عقب نشینی شدند.

جاسوسی از اسرای جنگی ایران©
قــدس: یکــی از عمده تریــن خدمات 
مجاهدین خلــق )منافقین( به رژیم بعث 
عــراق و خیانت به رزمندگان اســالم در 
دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، همراهی 
با دستگاه های جاسوسی عراق در بازجویی 
و شکنجه اسرای ایرانی در بند عراق بوده 
اســت. منافقین با اختیــار کاملی که از 
ســوی نیروهای عراقی داشتند، با اعمال فشار بر اسرای ایرانی عالوه بر کسب اخبار 
و اطالعات، در مواردی نادر آن ها را فریب داده و با وعده آزادی و بازگشــت به ایران، 
جذب خود می کردند. این موضوع عالوه بر خاطرات اســرای ایرانی، در نوشــته ها و 

اعترافات اعضای سابق و بریده این گروهک نمایان است.
بازجویی از اسرای ایرانی یکی دیگر از روش های دستیابی به اطالعات توسط منافقین 
بود. به اســارت در آمدن افراد نظامی در هر جنگی امری معمولی اســت اما اسناد و 
فیلم های به جامانده از رژیم صدام حکایت های دیگری از وقایع پشت پرده در جنگ 
تحمیلی دارد. تشکیالت منافقین با همدستی رژیم بعثی عراق توطئه ناجوانمردانه ای 
را علیه اسیران ایرانی طراحی می کند. عراقی ها به دور از چشمان صلیب سرخ عده ای 

از اسرای ایرانی را در اختیار منافقین قرار دادند.
بنا به نوشته علی اکبر راستگو که در گذشته از اعضای عالی رتبه این گروهک بوده، در 
کتاب »مجاهدین خلق در آینه تاریخ« یکی دیگر از اقدامات نیروهای سازمان، کسب 
اطالعات از نیروهای ایرانی بود که به اسارت در می آمدند. نیروهای سازمان به دلیل 
بدست آوردن اطالعات اولیه از طریق شنود بی سیم نیروهای خودی و اشراف نسبی 
به اطالعات نظامی مناطق جنگی و نیز تسلط به زبان فارسی در تخلیه اطالعاتی اسرا 
بهتر از نیروهای عراقی عمل می کردند. آن ها با شکنجه  اسرا، اخبار و اطالعاتشان را تا 

حد امکان تخلیه و به سرویس اطالعاتی ارتش عراق منتقل می کردند. 

 قدس  یکی از اقداماتی که منافقین پس 
از شکســت تئوری جنگ مسلحانه و در 
طول سال های جنگ تحمیلی در زیر سایه 
صدام انجــام می دادند، پیگیری خط ترور 
افراد در داخل کشــور بود. به عبارت دیگر 
آتش ســالح های منافقین در این دوران 
کســانی را به کام مرگ فرو می برد که در 
جبهه ها در برابر ارتش صدام ایســتادگی 
می کردند. این اقدام هــا با هدف تضعیف 
جبهه نیروهای کشور و دلسرد کردن مردم 
انجام می گرفــت. منافقین بدین منظور با 
اعزام تیم های ترور به داخل کشور و ایجاد 
فضای رعب و وحشت، سعی در شکستن 
روحیه مقاومت مردم و مسئوالن در پشت 
جبهه داشتند. اسناد به جامانده از منافقین 
در عراق و همچنین خاطــرات افراد جدا 
شده از این گروهک، بســیاری از حقایق 
ناگفته درخصوص بررسی اهداف و اقدامات 
مشــترک رژیم صــدام و منافقین در این 
دســت از عملیات ها را بیان می کند. شرح 
مذاکرات ســران منافقین با 
عراق  استخبارات  مسئوالن 
که در آرشــیو اســناد بنیاد 
هابیلیان موجود است گواهی 

بر این مدعاست.
در یکی از جلسات مشترک 
نماینده منافقین با نمایندگان 
امنیتی  افسر  اســتخبارات، 
عراق با ارائه تحلیل شــرایط 
می کند  توصیه  ایران  داخل 
مجاهدیــن باید دســت به 
عملیات مســلحانه بزنند و 
رأس تشکیالت باید نزدیک 
میــدان عملیــات و صحنه 
باشــد. در این جلسه آمده 

است:
»افسر ســازمان اطالعات و 
امنیت عراق: ما ضرب المثلی به عربی داریم 
و می گوییم هر کس از دیده دور باشــد، از 
قلب نیز دور باشد. بنابراین ما اصرار داریم 
ارتباط و تماسی فیمابین سازمان و مردم 
وجود داشــته باشد. برای باال بردن روحیه 
امید در آن ها و تبلیغات و اطالع رسانی هم 
خوب اســت؛ ولی برای نظامی مانند نظام 
]امام[ خمینی ضروری اســت دســت به 
عملیات مسلحانه بزنید. عامل مکمل آن، 
وجود فرماندهی سازمان نزدیک صحنه و 

میدان است.
عبــاس داوری: ما در این موضوع با شــما 
وحدت داریم. یعنی شما به ما توضیح دادید 
از طرف رهبری صدام تمام درها به روی ما 
باز اســت. چه کمکی از دست ما برمی آید 
نمی دانیم یا اینکه احتیاج است به ما بگویید 
چه کاری باید بکنیم. از طرف دیگر شما را 
نماینده دولت عراق و نماینده حزب بعث 

می دانیم و شما باید این مشکالت ما را حل 
کنید. ]...[ ما االن مســئله جنگ را خوب 
می فهمیم و مشکالت شــما را هم خوب 
درک می کنیــم امــا از آن طرف خودمان 
را جدا از سیســتم جنگی شما نمی دانیم؛ 
یعنی خودمان را جزو سیستم جنگی شما 

می دانیم«.
عبــاس داوری تأکید می کنــد به توصیه 
عراقی ها حتی هسته های تبلیغاتی خود را 
در داخل ایران مسلح ساخته اند. درخواست 
مکرر منافقین برای دریافت سالح به منظور 
عملیات ترور در داخــل ایران قابل توجه 

است: 
»عبــاس داوری: بنابراین تصمیم گرفتیم 
هسته های تبلیغاتی خودمان را هم کاماًل 
مسلح کنیم. یعنی عالوه بر تیم های نظامی 
خودمان که می جنگنــد و می روند ایران، 
تیم های تبلیغاتی را هم می خواهیم مسلح 
کنیم و این ها همه شان نیاز به سالح کمری 
دارند و با توجه به اینکه ما مسلســل های 
یــوزی هم در داخل کشــور ایران داریم و 
این ها هم فشنگ هاشــان یک جور است، 
200 هــزار فشــنگ 9 میلیمتــری هم 

می خواستیم.
افسر ســازمان اطالعات و امنیت عراق: از 
شما ســؤالی دارم درباره مطالبی که صدا 
و ســیمای ایران آن را پخش کرده، درباره 
دستگیری برخی از نیروهای مخالف ایران 
و سالح هایی که از آن ها ضبط شده است؛ 
آیا این صحیح است؟ صحت آن را مشخص 
کنید و این مسئله چقدر بر افکار عمومی 

مردم ایران تأثیر دارد؟ 
عباس داوری: باالخره دولت ایران اعتراف 
کرد در ســه سال گذشــته بیش از 300 
سوءقصد ]توسط منافقین انجام[ شده. در 
 سه سال گذشــته بیش از 10 بار گفته اند

90 درصــد مجاهدیــن در ایــران از بین 
رفته اند. در این جریان ها طبیعی است ما 
تلفاتی داشــتیم و افرادی از ما را دستگیر 
کرده انــد. بین10 تا 15 نفرنــد، آن هایی 

که مســتقیماً در تیم آتش بودند و در این 
صحبت اخیر که با برادر مســعود داشتیم 
و گزارش هــای مختلفی که رســیده بود 
نشان دهنده همین مسئله بود و به همین 
دلیل حتی خواستیم هسته های تبلیغاتی 

خودمان را مسلح کنیم«.
این مسئله را حتی مسعود رجوی و مهدی 
ابریشمچی در گفت وگوهای خود با مقامات 

عراقی مورد تأکید قرار داده اند و گفته اند: 
»رجوی: به طور متوســط در شهر حساب 
می کردیم 10 تــا باید می خوردیم تا یکی 
می زدیم. چــون امکان تجمع و تشــکل 
نداشــتیم. باید روی تیم های دو نفره، سه 
نفره ســرمایه گذاری می کردیم با راندمان 

خیلی پایین«.
ابریشمچی: امیدوارم شما هم پیگیری کنید 
که در همان فرصت هایی که ایشان )صدام( 
قــول دادند عمل کنند و در اولین فرصتی 
که مسلسل »بی کاسی« به دستتون رسید، 

به ما هم بدهید؛ حتی اگر 10 تا بود. 
افسر سازمان اطالعات و امنیت عراق: الزم 
اســت پیش خود آقای رئیس جمهور این 

مسئله مطرح شود. 
ابریشمچی: پس همان طور که می گویید 
قرار شــده آن ســهمی که باقی مانده از 
درخواســت های قبلی تا آخــر این هفته 
تمامش را بدهنــد؛ اگر فردا هم بدهید ما 

آماده تحویل گرفتن هستیم«. 
در ادامــه این مذاکرات، تــالش بی دریغ 
مسئوالن عراقی  برای تأمین سالح منافقین 
به منظور عملیــات تــرور در داخل ایران 
جالب توجه است. افســر سازمان امنیت 
عراق عنوان می کند برای تأمین سالح های 
موردنیاز منافقین با ســه شرکت مذاکره 

کرده اند.
»افسر ســازمان امنیت عراق: من امروز یا 

فردا کار را دنبال می کنم. 
عبــاس داوری: از نظر میزان هم هر چقدر 
زیادتر باشد، ما قبول می کنیم. حتی تا هزار 

قبضه هم ایرادی ندارد.

افســر ســازمان امنیت عراق: در رابطه با 
سالح های مورد نیاز شــما با سه شرکت 
صحبــت کردیــم و با ســفارت خودمان 
مکاتباتی انجام دادیم. قرار شد آن ها هرچه 
ســریع تر خریداری، تهیه و ارسال کنند و 

تحویل شما داده شود.
عبــاس داوری: خیلــی ممنــون از همه 
زحماتی که می کشید. در همین رابطه آن 
سیستمی که ما قبالً داشتیم، سالح هایی 
که 6 ماهه می خواســتیم، این سالح های 

کمری را زودتر به ما تحویل دهید. 
افسر سازمان اطالعات و امنیت عراق: آنچه 

می خواستید تأمین خواهد شد.
عبــاس داوری: خیلی خوب متشــکرم و 
اما می ماند طلب ســابق ما یعنی ســالح 

آمریکایی.
افسر سازمان اطالعات و امنیت عراق: االن 
دو تایشــان شدند سه تا و تمام دنیا را هم 
شلوغ کردند. راجع به سالح های آمریکایی 
ما با سه شرکت صحبت کردیم که تأمین 
کردند و حتی300 قبضه سالح هم تحویل 
شما خواهد شــد که حتی اضافه هم باید 
تحویل بگیرید. به من قــول دادند بعد از 
عید فطر سالح ها برسد؛ البته مهمات قباًل 

رسیده بود فقط منتظر سالح هستیم.
عباس داوری: ما تا از این ســالح ها خاطر 
جمع نشویم، نمی توانیم رفقای خودمان را 
داخل ایران بفرستیم. دلیلش این است که 
بُرد، یعنی اساساً کارایی سالح های دیگه در 
مقابل کلت آمریکایی )کالیبر 45( خیلی 

پایینه. 
افسر سازمان اطالعات و امنیت عراق: اگر 
من خودم یک اســلحه آمریکایی باشــم، 
خودم را در اختیار شــما قرار می دهم. باور 
کنید من و عماد قرار بود جمعه قبل یک 
نفر را ببینیم و یک زمانی هم مشــخص 
کرده و زمانــی بوده که او تعیین کرده، ما 
تعیین نکردیم و این سرمایه دارها، دالالن 
اسلحه هم می دانید وقتشان به چه صورت 
است. شما مطمئن باشید ما هم مثل شما 

نگرانیم.
عباس داوری: من کامــالً این را باور دارم، 
این مسئله ای که خودتان می فرمایید. اما ما 
این قدر به این سالح کمری احتیاج داریم 
که حتی اگر قیمتش هم کمی باالتر باشد 
حرفی نداریم. ]...[ واقعیت این است که ما 
در همین اقدام به تعداد زیادی از تیم های 
عملیاتی مــان گفتیم بشــینند در خانه و 
بیرون نیایند. به عنــوان مثال هفته قبل 
خواستند یکی از برادرانمان را در اصفهان 
دستگیر کنند، از این سالح )کلت کالیبر 
45( داشــت که چهار نفر را پشت سر هم 
می کشــد و می تواند راه خودش را هم باز 
کند. در حالی که با ســالح دیگر نمی شود 

این کار را کرد«.
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منافقین، چرخ دنده ماشین جنگی صدام  قاتالن غواصان دست بسته ©
کربالی4 را بشناسید 

قدس: سیدمحمدجواد هاشمی نژاد، دبیرکل 
بنیاد هابیلیان )خانواده شهدای ترور کشور( 
به مناســبت هفته بزرگداشــت هشت سال 
دفاع مقدس گفت: ســابقه گروهک ها مملو 
از حوادث گوناگونی اســت کــه آنچه امروز 
در منطقــه مالحظه می کنید، بخشــی از 
این ســابقه است. کشور ما یکی از امن ترین 
کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی 
محسوب می شود، مقابله با این گروهک ها را 
تجربه کرده و با توجه بــه امکانات خود در 
مقابل تروریســت ها ایســتاده است. پس از 
پیروزی انقالب حدود 35 گروهک تروریستی 
علیه مردم ما دست به اقدام تروریستی زدند 
که همه آن ها عمدتاً در کشــورهای اروپایی 
و آمریکا دفاتر رسمی دارند و اقداماتشان را 

به صورت رسمی انجام می دهند.
هاشــمی نژاد اذعان کرد: آن ها در گذشــته 
توانستند بسیاری از مردم انقالبی را با خود 
همراه کنند اما پس از گذشــت سه یا چهار 
ســال که تغییر ایدئولوژی دادند ماهیتشان 
مشــخص شــد؛ هم اکنون نیز تالش دارند 
گذشــته خــود را مخفی کنند. ســرکرده 
منافقین هفت یا هشت سال است که مخفی 
شده و زنده اســت اما منافقین می خواهند 
جامعه باور کنند او مرده اســت تا مدارکی 
که علیه او در اختیار است، اسناد یک مرده 
تلقی شود و هم اکنون می گویند »یک زن در 
رأس کار سازمان است و ما به دنبال حکومت 
دموکراسی هســتیم«. چیزی که در اسناد 
وزارت خارجه آمریکا هم صراحتاً قید شــده 

فریبکاری و نیرنگ این افراد است.
وی افزود: مقام معظم رهبری هم فرمودند: 
»نباید جای شهید و جالد با هم عوض شود«، 
وقتی حافظه تاریخی یک ملت تغییر کند این 
اتفاق خواهد افتاد. هفته  دفاع مقدس فرصت 
خوبی برای پرکردن جای خالی این حقایق 
است. فراموش نکنیم وقایعی همچون تشییع 
پیکر غواصان دست بسته شهید نیز سندی 
بر جنایت منافقین اســت اما متأسفانه این 
موضوع را درســت تبیین نکردیم، هرچند 
خود جریان نفاق در آن موضوع جهت گیری 

مشخصی را اعالم کرد.
محمدرضــا ســرابندی، نویســنده کتاب 
خیانت پیشــگان نیز در این مراسم با بیان 
اینکه در مــورد ســازمان مجاهدین خلق 
)منافقین( تحقیقات زیادی انجام شده اما در 
حوزه دفاع مقدس و همراهی با دشمن بعثی 
کارهای عمیق تاریخی نشــده است، گفت: 
جنایاتی که منافقین علیه ملت ایران کرده 
است، تابویی بوده که افراد ترجیح دادند زیاد 

به آن نزدیک نشوند. 
این نویسنده ادامه داد: خیانت های منافقین 
در جنگ تحمیلی در اذهان عمومی، منحصر 
به عملیات مرصاد شده است درحالی که ما 
در کتاب هم بارها گفته ایم این جنایت ابعاد 
بیشتری داشته است، از شنود تلفنی گرفته 
تا سیاه نمایی های پشت جبهه، تحریف اخبار 
و ترور ها را در برمی گیرد. منافقین مأموریتی 
را با عنوان اعزام و عزیمت داشتند که در آن 
فرماندهان و رزمنــدگان ایرانی را به هنگام 
بازگشــت از جبهه ترور می کردند تا به این 
وســیله مردم را از رفتن به جبهه پشیمان و 
دلسرد کنند. تا خرداد سال 60 این تبلیغات و 
سیاه نمایی ها ادامه داشت و وقتی بدنه اصلی 
به کردستان عراق منتقل شد، مسعود رجوی 
وارد عراق شد و از سال 64 پایگاه های رسمی 

در عراق دایر کرد.
به گفته سرابندی، عناصر سازمان منافقین با 
توجه به اینکه به زبان فارسی مسلط بودند 
با تجهیزات رژیم بعث، اخبار را شنود کرده 
و در رمزگشــایی کلمات به بعثی ها کمک 
رزمندگان  لبــاس  با  می کردند؛ همچنین 
ایرانی وارد خطوط جبهه می شدند و تخلیه 
اطالعات می کردنــد. عملیات کربالی4 به 
همین شــکل لو رفت، همچنین عملیات 
آفتاب در فروردین سال 67 به خاطر انتقال 
اطالعاتی از لشــکر 77 خراســان بود که 
توسط آن بسیاری از رزمندگان ارتشی به 
شــهادت رسیدند. شاید بیش از 90 درصد 
عملیات های جنگ توسط سازمان منافقین 
شنود و بازگو می شد در این میان سیستم 
اطالعاتــی ایران هم بیــکار نبودند و طرح 
فریب ســازمان در چند مورد اجرا شد؛ از 
جملــه عملیات فاو که نیروهــای ایرانی با 
دادن اطالعات غلط در بی سیم، منافقین و 
ارتش عراق را بین هویزه و اهواز سرگردان 
کردنــد، در حالــی که گردان هــای آماده 
ایران در آن شــرایط به فــاو حمله کردند. 
این مسئله برای ســازمان منافقین خیلی 
ناگوار بود. دو ســال بعد برای بازپس گیری 
فاو ســازمان خیلی تــالش و در عملیات 

مشارکت کرد.
وی ادامــه داد: منافقین در عــراق عالوه بر 
طرح ایجاد ستون پنجم، به صورت آشکار در 

عملیات های نظامی هم شرکت می کرد. 

 اسناد به جامانده از 
منافقین در عراق و 
همچنین خاطرات 
افراد جدا شده 
از این گروهک، 
بسیاری از حقایق 
ناگفته درخصوص 
اهداف و اقدامات 
مشترک رژیم 
صدام و منافقین 
در این دست از 
عملیات ها را بیان 
می کند

بــــــــرش

دفاع مقدسدفاع مقدس
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r   دوشنبه 31 شهریور 1399  3 صفر 1442 21سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9349

نشست

گزارش

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 محمدمهدی اسالمی، پژوهشگر تاریخ انقالب

 قدس وکیــل ســابق رجــوی )عبدالکریم 
الهیجی( که یک حقوقدان ایرانی مقیم فرانسه 
اســت، می گوید: وقتی رجوی به فرانسه آمد او 
و هوادارانش به ســرعت با کمبــود پول مواجه 
شدند. دولت عراق به وی پیشنهاد حمایت داد 
و آنــان پذیرفتند و در درازمدت به عوامل رژیم 
عراق مبدل گشتند. پیشنهاد طرف عراقی برای 
منافقین بسیار جالب توجه و مغتنم بود. امکاناتی 

کــه بالفاصله پس از این توافق، عراق در اختیار 
منافقین قرار داد، بسیار متنوع و ارزشمند بود: 

1- ایجاد پایگاه در خاک عراق برای استقرار نیرو
2- اجازه آموزش و سازماندهی

3- ایجاد سر پل ارتباطی با استفاده از مرزهای 
آن کشور

4- راه اندازی رادیو صدای مجاهد در خاک عراق
5- در اختیار قرار دادن امکانات رادیویی

6- ایجاد داالن هوایی بین پاریس و کردســتان 
عراق از طریق بغداد، برای برقراری ارتباطات و...

نیازی به اشــاره نــدارد که اجــازه عملیات از 
مرزهای عراق علیه ایران جزو نخستین اولویت ها 
و امکاناتــی بود که عراقی ها در اختیار منافقین 
قرار دادند. با استقرار و سازماندهی منافقین پس 
از توافقات یاد شده با طرف عراقی، منافقین سه 
بخش عمده از فعالیت های خود را در خاک عراق 
و با تکیه بر پشتیبانی و امکانات فنی ارتش عراق 

مستقر کردند:
1- بخش اطالعات؛ شامل راه اندازی سیستم های 

شنود و پارازیت روی شبکه بی سیمی نیروهای 
نظامی در سراسر نوار مرزی

2- بخــش نیرویــی به منظور ارتبــاط  گیری، 
اعزام تیم عملیاتی به داخل شهرها و ایجاد راه 
مواصالتی برای هدایت عواملی که از داخل کشور 

به آن ها می پیوندند )با استفاده از قاچاقچیان(
3- بخــش نظامی کــه از اوایل ســال 1361 
سازماندهی شد و تا نیمه سال 63 به کارعملیاتی، 
مین گذاری و کمیــن در برابر نیروهای نظامی 
ایران ادامه داد و با عنوان »بخش کردســتان« 

مشخص می شد. 

قدس: صمد نظری از مســئوالن نظامی منافقین در ســال های 
جنگ، در کتاب خود به نام »رد پای اهریمن« شــرح مفصلی از 
چگونگی آموزش عملیات های تروریستی در خاک عراق برای اعزام 
به داخل ایران و همچنین اهداف ســران گروهک منافقین از این 
اقدام دارد. وی در کتاب خود همچنین چندین نمونه از این گونه 
عملیات های تروریستی را شرح داده که برای نمونه مواردی از آن 

در ذیل بیان می شود.
در اردوگاه هــای منافقیــن در عراق پس از شناســایی تعدادی 
از عناصر منافق برای عملیات تروریســتی در داخل کشور، ابتدا 
مسئول آموزش جنگ چریک شهری و فرمانده پایگاه توضیحاتی 
درباره اهداف این پایگاه و هدف از آموزش نفرات می داد. ســپس 
درباره حساســیت کار و ضوابط پایگاه صحبت کرده و پس از آن 
مدت آموزش و موضوعات آن و همچنین مربیان آموزشی را معرفی 
می کرد که شامل هشت مربی و کمک مربی می شدند. آموزش هایی 

که در  این سه ماه می بایست گذرانده می شد، عبارت بود از: 
1. آموزش تئوری جنگ چریک شهری که شامل مطالعه و تشریح 

عملکرد سال 61 رجوی می شد
2. آموزش اسلحه شناسی و کار با آن ها شامل انواع سالح های سبک 
کمری، مسلسل، مواد انفجاری و سالح های سنگین )فردی به نام 

کیومرث با یک کمک مربی دیگر مسئول این آموزش ها بودند(
3. آموزش رانندگی ســبک و ســنگین و پشــتیبانی )در زمینه 
پشتیبانی تیم های عملیاتی فردی به نام صمد مسئول آموزش بود(

4. آموزش طراحی و انجام عملیات ترور و انفجار توسط دو نفر از 
مربیان با سابقه سازمان )افشین ابراهیمی فخار و سعید(

5. جعلیات که شــامل چگونگی تهیه مدارک فردی، جعل مهر، 
پالک خودرو و... بود؛ این آموزش ها را نیز کیومرث می داد. 

آموزش های علمی و تیراندازی ایــن دوران غالباً یا اطراف پایگاه 
جلیلی در منطقه کهریزه عراق یا در میدان تیر افســران عراق در 
کرکوک که از طرف این کشور در اختیار سازمان قرار گرفته بود، 
انجام می شد. در پایان دوره آموزشی دانشکده، هر فردی می بایست 
یک دوره کوتاه شهرشناسی با مسئول آموزش مربوطه می گذراند. 
برای پایان این دوره ها، برنامه های مفصلی در نظر گرفته می شد؛ به 
این صورت که افراد برای عملیات به شهر سلیمانیه برده می شدند. 
در آنجا برای هر فرد به همراه فرمانده اش با تمام تجهیزات فردی 
و با پوشــش های مختلف حمل، ســوژه ای در نظر می گرفتند و 
فرد آموزش گیرنده می بایست طبق طرح های از قبل توجیه شده، 
عملیات را به صورت فرضی و بدون استفاده از سالح انجام می داد. 
تجهیزات شامل دو سالح کمری و یک یا دو نارنجک که با کمربند 
طبی به کمرش بسته می شد و همچنین سالح های اضافی مثل 
یوزی و کالش بود. در سلیمانیه هم عالوه بر آموزش های نظامی، 
در زمینه رانندگی نیز آموزش داده شده و به طور عملی نیز تمرین 
می شد. محل آن غالباً مسیر جاده کرکوک - سلیمانیه - ماوت بود 

که با کامیون های بنز و ولوو انجام می شد. 
در نیمه هــای پاییــز 64 نفرات آموزش دیده بــه پایگاه هایی در 
کرکوک منتقل شدند و تا نیمه زمستان همان سال در آنجا مستقر 
بودند. تعدادی از نفرات برای انجام عملیات به داخل کشور اعزام 
شدند. از نفرات عملیاتی این دوره حمید رضا ناظمی )مرتضی( و 
احمد نورنوری )مســیح( بودند که پیش از ورود به شهر مهاباد در 

درگیری کشته شدند. واحدها و تیم های دیگر همدوره مان که به 
داخل اعزام شدند، عبارت بودند از: تیم مسعود قیمی )فرزاد( که 
در شهر سنندج درگیر و اعضای آن دستگیر شدند. واحد شیداهلل 
ابوالقاســمی )عباس( که در رشت پس از دو عملیات اعضای آن 
دستگیر شدند. تیم زوجی محمد رضا و مینا محمدی )همسرش( 
که پس از یک عملیات در تهران دستگیر شدند و تعداد زیادی از 
تیم های دیگر که اعضای آن تماماً پیش یا پس از عملیات درگیر 

یا دستگیر می شدند. 
در جمع بنــدی این دوره در مورد اعزام نیرو که بیشــتر تیم ها از 

منطقه کردستان وارد ایران می شدند، سازمان به این 
نتیجه رســیده بود تیم ها 
برای شــناخت مسیرها، 
موقعیــت  و  جاده هــا 
جغرافیایــی شــهرهای 
کردستان مدتی پیش از 
اعزام به همراه واحدهای 
کردســتان  پیشــمرگه 
بــه منطقه کردســتان 
ایران فرســتاده شوند تا 
آشنایی های الزم را پیدا 

کنند. )1(
1. )رد پای اهریمن ص 

)52-54

گزارش جیبی

معرفی کتاب

آموزشعملیاتتروریستیبرایتخریبدرپشتجبههها

پیشنهادهایصدامبهمنافقین
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شهید صدر بیشترین تأکید را بر روش شناسی داشته است  حوزه: حجت االسالم  والمسلمین سیدمنذر حکیم، رئیس پژوهشکده الذریّه النبویّه با بیان اینکه هر گاه اندیشه های شهید صدر را مطالعه 
می کنیم احساس می کنیم جدید و نو است، گفت: برای مطالعه اندیشه شهید صدر به سه مؤلفه نیاز داریم؛ اول موضوع یابی و بحث های اجتماعی ایشان است؛ دوم مسئله شناسی و سوم روش شناسی شهید صدر 

است. وی افزود: در حوزه ها و دانشگاه ها، در مسئله شناسی و روش شناسی شهید صدر بسیار کم کار شده است، در حالی که شهید صدر بیشترین تأکید را بر روش شناسی داشته است.

حجاب اجباری یا حجاب اجتماعی؟ ©
صرف نظر از اینکه منادیان مخالفت با قانون حجاب چه کسانی هستند، چند نکته را 

به عرض مردم شریف و خداجوی ایران می رسانم:
 حجاب یکی از واجبات الهی اســت که اختصاص به بانوان ندارد بلکه مردان نیز 
وظیفه دارند که خود را متعهد به رعایت این تکلیف الهی بدانند؛ آنچه بین زن و مرد 
تفاوت دارد کیفیت و محدوده پوشش است که آن هم به مصالح و حکمت های خالق 

مهربان برمی گردد.
 حجاب شــرعی که در آن الزام به رعایت حدود شرعی هم در محدوده پوشش و 
هم در کیفیت پوشــش است، حکمی است که از قرآن کریم و دستورات پیشوایان 
 معصوم)ع( به ما رســیده اســت؛ به عنوان نمونه آیات ۳۲، ۳۳ و ۵۹ سوره احزاب 

و آیه ۳۱ سوره مبارکه نور گویای این اصل مسلم است. 
 در تحلیل وجوب حجاب باید نگاه جامعی به آن داشت؛ چرا که این پدیده از یک 
سو جنبه فردی و شخصی دارد و از سوی دیگر نمی توان آثار و پیامدهای اجتماعی 
آن را نادیده گرفت. بنابراین شــخصی دانستن حجاب و تشبیه آن به واجباتی مثل 
نماز و روزه بی راهه رفتن اســت؛ عالوه بر اینکه واجبات فردی مثل روزه نیز ممکن 
است در برخی موارد جنبه اجتماعی پیدا کند. مثالً در فقه اسالمی این مسئله وجود 
دارد که شخصی که روزه خواری علنی کند باید تعزیر شود و اگر سه یا چهار بار تکرار 
کرد حکم او کشته شدن است. آیا این حکم سنگین برای کسی که حریم واجبی از 
واجبات خدا را هتک می کند به معنای اهمیت حفظ حریم حدود و واجبات الهی در 

عرصه عمومی جامعه نیست؟
 افــرادی که امروز به بهانه دفاع از آزادی و حــق بانوان صدای مخالفت با قانون 
حجاب را بلند کرده اند باید مراقب باشند که مشمول آیه ۱۹ سوره مبارکه نور نشوند 
که فرمود: »إَِنّ الَِّذیَن یُِحُبّوَن أَْن تَِشیَع الْفاِحَشُه فِي الَِّذیَن آَمُنوا لَُهْم َعذاٌب أَلِیٌم فِي 
نْیا َو اْلِخَرهِ« چون این افراد دست کم واجب بودن حجاب فردی را قبول دارند پس  الُدّ
باید بدانند که بی حجابی و عریان شــدن زنان در مجامع عمومی مصداقی از همان 
فاحشه ای است که در آیه شریفه برای اشاعه آن وعید به عذاب دردناک دنیا و آخرت 

داده شده است.
آیا اینان روایت امام باقر)ع( را ندیده اند که فرمود: »خداوند به شــعیب وحی فرمود 
که ۱00هزار نفر از قوم تو را عذاب می کنم؛ 40هزار نفر از اینان اشراری هستند که 
اهل معصیت اند و 60هزار نفر از اینان نیز خوبان قوم تو هستند. شعیب سؤال کرد 
حال اهل معصیت مشــخص است اما چرا خوبان را عذاب می کنی؟ و خداوند پاسخ 
فرمود: چون اینان در مقابل معاصی و گناهان نرمش داشتند و به خاطر خشم من 
خشمناک نمی شــدند«. آیا به راستی مخالفت با قانون حجاب که سبب گستاخی 
بیشتر شل دینان و پرده دری بیشتر حریم شریعت می شود، مصداق مماشات و نرمی 
با اهل معصیت نیست؟ و آیا خداوند نسبت به چنین پدیده ای خشمناک نمی شود؟

 حضرات می گویند برای الزامی بودن حجاب در اسالم هیچ دلیلی نداریم! یاللعجب 
از این همه نادانی یا تظاهر به نادانی! از این رو و به منظور اشاره به ادله این امر ذکر 

چند نکته را به اختصار ضروری می دانم:
کســی که آشــنا به منابع دینی اســالم مثل آیات قرآن کریم، روایت ها و ســیره 
معصومین)ع( باشد و نیز مقداری اغراض شریعت را دریافت کرده باشد نیک می فهمد 
که حاکم اسالمی وظیفه دارد که زمینه های اجرای احکام الهی در جامعه را فراهم 
کند و از طریق قانون گذاری صحیح، هنجارهای دینی را در جامعه تقویت نماید تا 
موانع هدایت مردم برداشته شود و آن ها بتوانند با آسودگی بیشتری مسیر طهارت 
معنوی و کمال انسانی خود را بپیمایند که اگر این گونه شود آرامش واقعی انسان ها- 
که گمشده بشریت امروز است- نیز در دسترس بیشتری قرار می گیرد و گرنه طبق 
منطق این حضرات، اگر حجاب شخصی است و نباید تبدیل به قانون شود، حکومت 
اسالمی نباید مشروب خانه ها، قمارخانه ها و فاحشه خانه ها را هم از کوچه و خیابان 
کشور اسالمی جمع کند؛ چرا که حرمت شرب خمر یک حکم شخصی است و نباید 
منع آن تبدیل به قانون شود و نیز حرمت قمار یک حکم شخصی است و نباید قانون 
ممنوع بودن قمارخانه ها در جامعه اجرا شود؛ اگر چه از این جماعت بعید نیست که 
در قدم پس از شکستن حریم عفاف و حیا، پویش دفاع از آزاد بودن نوشیدن شراب 

و برقراری دوباره فاحشه خانه ها و قمارخانه ها را فریاد بزنند.
پس نه فقط حاکم اسالمی می تواند هنجارهای شرعی اجتماعی را در جامعه الزامی 

کند بلکه وظیفه اوست که این هنجارها را در جامعه نهادینه کند.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  روایت ها و گزارش های 
تاریخی معمــوالً در گذر زمان دســتخوش تحریف و تزییف 
می شــوند و یا پیرایه های ناشــی از حب و بغض آن ها را در بر 
می گیرد. واقعه عظیم عاشورای سال 6۱ ه .ق نیز اگر چه به لطف 
صیانت اهل بیت)ع( و ارادتمندان ایشان تا امروز اصالت خود را 
حفظ کرده اســت، اما از تحریفات تاریخ نویسان مواجب بگیر و 
آراســتن های برخی دوستداران آل اهلل در امان نمانده است. در 
گفت وگو با حجت االسالم دکتر سیدمحمدحسن جواهری، عضو 
هیئت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به بررسی 
منابع تاریخی قیام عاشورا و پاسخ به برخی شبهات در این زمینه 
پرداختیم. او معتقد است حفظ سرمایه ارزنده قیام حسینی از 
خطــر جعل و تحریف، در حقیقت حفــظ ارزش  های دینی و 

انسانی است که به تمام بشریت تعلق دارد.

راویان واقعه عاشورا»
حجت االســالم جواهری در ابتدا به راویان عاشورا اشاره کرده 
و می گوید: برخی از امامان معصوم)ع( به ویژه امام ســجاد)ع( 
و امام باقر)ع( مطالب مرتبط با این حادثه بزرگ و تاریخ ســاز 
را نقل کرده اند. برخی از راویان حادثه عاشــورا نیز بازماندگان 
سپاه امام حسین)ع( بوده اند که بعضاً امام را از ابتدای مسیر تا 
پایــان آن همراهی کرده  بوده اند. از میان این افراد می توان به 
حســن مثنی؛ فرزند امام حسن مجتبی)ع(، عقبه بن سمعان؛ 
غالم رباب، مســلم  بن  ریاح؛ غالم حضــرت علی)ع(، ضحاک 
 بن عبداهلل  مشرقی و ابن سمامه اسدی اشاره کرد. خبرنگاران 
سپاه یزید نیز راویان دیگر واقعه عاشورا بودند. آن ها موظف به 
نــگارش تاریخ و ثبت جزئیات آن واقعه بودند. افزون بر راویان 
فوق، حدود 70 ســال پس از واقعه عاشــورا،  شخصی به نام 
ابومخنــف از قول بازماندگان واقعه عاشــورا که در این حادثه 
شــخصاً حضور داشــتند و یا با یک یا دو واسطه اخبار آن را 
شنیده بودند، بخشی از جزئیات را روایت کرده که هم  اکنون 

در دسترس است.
او ادامــه می دهد: اگر همه آنچه به عنوان تحریف عاشــورا در 
مقاتل مطرح می شود، کنار گذاشته شود آنچه باقی می ماند نیز 
بسیار گسترده است. خوشبختانه به همت دارالحدیث دانشنامه 
امام حسین)ع( در ۱6 جلد منتشر شده که تنها عهده دار نقل 
نصوص منابع نهضت عاشــورا تا قرن هشتم است. این کتاب 
خالصــه و به عربی با نام »الصحیح من مقتل سیدالشــهداء و 
اصحابه« و به فارســی با عنوان »شهادت نامه امام حسین)ع(« 
منتشر شده که مطالعه آن برای واعظان و مداحان بسیار مهم و 
ضروری است؛ زیرا این مقتل خالی از تحریف های مقاتل متأخر 

و متفردات )نقل های خاص( آن هاست.

آسیب شناسی مقاتل متأخر»
این اســتاد حوزه و دانشگاه در ادامه یادآور 
می شــود: نکته مهم در مورد مقاتل و منابع 
نهضت عاشــورا که پیش از قــرن هفتم و 
هشــتم نگارش یافته اند این اســت که ما 
نقل های خاص آن ها را بدون شــرط سند 
داشــتن مورد توجــه قرار می دهیــم؛ زیرا 
می توان احتمال داد که منابعی در نزد مؤلف 
در آن عصر بوده که به دســت ما نرســیده 
باشــد، لیکن در مورد منابع و مقاتل متأخر 
چنیــن احتمالی نمی دهیــم و مؤلفان نیز 
ادعایی در این خصوص ندارند؛ بنابراین اگر 
مطلب جدیدی در مقتلی مثالً  در قرن دهم 
یا دوازدهم ببینیم از مؤلف آن سند مطالبه 
می کنیــم و اگر بــرای آن در منابع موجود 

سندی نیافتیم،  آن را کنار می گذاریم.
دکتر جواهری می افزاید: متأســفانه برخی 
مؤلفان مقاتل متأخر با تمسک به تسامح در 
ادله ســنن و یا به بهانه زبــان حال و مانند 
آن، هر چیزی را در کتاب خود نقل کرده و 

کتاب را از اعتبار انداخته اند. برخی نقل ها در اصل خواب بوده 

که در نقل به واسطه، از خواب بودن به یک متن 
تاریخی تبدیل شده و در برخی موارد شعر شاعرانه 
به نثر تبدیل شــده و متن تاریخی تلقی شده و 
آسیب های دیگری که فرصت بیان آن ها نیست. 
اما اشاره می کنم که برخی از این کتاب ها از جهات 
یاد شده آنچنان آسیب  دیده اند که جزو کتاب ها و 

منابع غیر قابل استناد معرفی شده اند.

آگاهی امام حسین)ع( از شهادت و اسارت»
عضو هیئت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه 
اســالمی در ادامه، درباره هدف سیدالشهدا)ع( از 
حرکت به ســوی کوفه می گوید: امام حسین)ع( 
از ابتدا برای تشکیل حکومت و به دعوت کوفیان 
حرکت کرد تا بتواند به واسطه تشکیل حکومت امر 
به معروف و نهی از منکر کند و شاهد آن فرستادن 
حضرت مسلم)ع( به کوفه و دریافت بیعت برای آن 
حضرت است؛ البته بر اساس نصوص معتبر تاریخی 
و روایت های فراوان، آن حضرت از سرنوشت خود و 
اصحابش کامالً آگاه بود و بارها برای دیگران بازگو 

کرده بود.
وی با اشاره به انکار علم امام به شهادت از سوی برخی، عنوان 

می کند: انکار علم امام حسین)ع( به شهادت عجیب است، زیرا 
در منابع تاریخی و روایی، روایت های فراوانی وجود دارد که بر 
آگاهی حضرت از شــهادت خود و یارانش  و اسارت خاندانش 
داللــت دارد و از جمله آن ها همان نامه معروف آن حضرت به 
محمد بن حنفیه و بنی هاشــم از مکه است که فرمود هر کس 
به من بپیوندد شــهید می شود و هر کس با من نیاید پیروزی 

بدست نمی آورد. 

حکمت اختصاصات سیدالشهدا)ع(»
این پژوهشگر به یک شبهه مهم اشاره کرده و می گوید: برخی 
می پرسند چرا باید برای سیدالشهدا)ع( گریه کرد؟ چرا با اینکه 
پیامبر اکرم)ص( و نیز امیرالمؤمنین)ع( مقام باالتری نســبت 
به امام حســین)ع( دارند، گریه، روزهای زیارتی، تربت، اربعین 
و... آنچنان که برای امام حســین)ع( وارد شده، برای آن ها وارد 
نشده است؟ در پاســخ به این افراد باید گفت گریه و حزن بر 
شــهادت امام حســین)ع( به صورت تکوینی در نهاد مؤمنان 
قرار داده شــده و از این رو می توان به آن به مثابه یک نشــانه 
ایمان نگریست: »قال رسول اهلل)ص(: إنَّ لَِقْتِل الُْحَسْیِن َحَراَرًه 
فِی ُقُلوِب الُْمْؤِمِنیَن لَْن تَْبُرَد أَبَداً« )مســتدرک الوسائل، ج۱0، 
ص۳۱8( اما این اراده تکوینی و نیز تشریعی خدا در خصوص 
قــرار دادن روزهای زیارتی ویژه برای آن حضرت و مانند آن به 
این دلیل یا حکمت است که گریه بر امام حسین)ع( برخالف 
دیگر معصومین)ع( بســته فکری و فرهنگــی دارد. گریه بر 
سیدالشهدا)ع( و تحریک احساسات، واقعه عاشورا را در کانون 

توجه قرار می دهد.
حجت االســالم جواهری در پایان تأکید می کند: واقعه عاشورا 
درس آموز و انسان  ساز است و اوج فضائل و اوج شقاوت و رذالت 
در آن به تصویر کشیده شده است. عاشورا و مباحث پیرامون 
آن انباشــته از تعالیم و آموزه های شــریعت اســت و معارف 
اهل بیت)ع( در آن مــوج می زند و یادکرد آن موجب احیای 
وجدان های خفته و جوامع به حضیض رفته است؛ حسین)ع( 
قتیل العبرات اســت نه قتیل الدمعات! »عبرة« یعنی اشــک 
محرک و »دمعة« یعنی اشــکی که محرک نیست؛ یعنی بر 
اساس قتیل العبرات بودن سیدالشهدا)ع( نباید اشک محرک 
و پیش برنده را به اشــک معمولی تبدیل کــرد. از این رو اگر 
مجالس عزاداری سیدالشهدا)ع( بدون ارائه معارف برگزار شود، 
گریه و اندوه بر آن حضرت به کارکرد واقعی خود دست نیافته 
اســت. با توجه به آنچه بیان شــد، روشن می شود که تعظیم 
شعائر حسینی در حقیقت تعظیم شــعائر اسالمی و نبوی و 
علوی است؛ زیرا نهضت عاشــورا موجب بقای اسالم و سنت 

نبوی و علوی شد.

حجت االسالم دکتر سیدمحمدحسن جواهری در گفت وگو با قدس:

در واقعه کربال، اوج فضائل و رذائل تصویر شده است 

برخی مؤلفان 
مقاتل متأخر با 

تمسک به تسامح 
در ادله سنن و یا 

به بهانه زبان حال 
و مانند آن، هر 

چیزی را در کتاب 
خود نقل کرده و 
کتاب را از اعتبار 

انداخته اند

بــــــرش
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یادداشت
 حجت االسالم والمسلمین محمد استوار میمندی
مدیر حوزه های علمیه استان فارس

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 95/92/287
بموجب پرونده اجرایی کالس��ه 95/92/287 خانم زهره کرم پناه نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1359/01/01 ش��ماره 
ملی: 0941189856 ش��ماره شناس��نامه: 3138 جهت وصول یکصد و چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی باستناد 
سند ازدواج شماره 5272- 1383/07/15 دفترخانه ازدواج شماره 21 مشهد علیه آقای مجید گوهری برون نام پدر: 
محمدحس��ین تاریخ تولد: 1358/06/20 ش��ماره ملی: 0938825364 شماره شناسنامه: 1342 مبادرت به صدور 
اجرائیه نموده و پرونده به کالسه فوق در اداره اجرای شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد تشکیل و اجرائیه 
در تاریخ 1395/03/09 به مدیون ابالغ ش��ده اس��ت و به درخواست بس��تانکار طی وارده 4300- 1395/03/22 و 
5092- 1395/03/30 چهار دانگ مشاع از ششدانگ اعیان پالک ثبتی 27399 فرعی از 5 اصلی بخش نه مشهد 
)پالک ثبتی بیس��ت و هفت هزار و س��یصد و نود و نه فرعی از پنج اصلی بخش نه مشهد( به نشانی: خیابان تربیت 
ش��مالی 2 پالک 11 )مجد 3- دانشس��را ش��مالی 1/1- بعد از عطار 12- س��اختمان رز سفید- پالک 136- طبقه 
چهارم شرقی( به مالکیت مجید گوهری برون بازداشت که برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 

:1398/12/06 -68541
ملک مذکور یک واحد آپارتمان در یک مجتمع مس��کونی 7 طبقه )زیرزمین پارکینگ، همکف و اول تا پنجم( 12 
واحدی با نمای س��نگ واقع در طبقه چهارم با موقعیت ش��رقی )واحد ش��ماره 10( با عرصه موقوفه و با دسترسی 
پارکینگ از یک ممر و آدم رو از ممر دیگر )زمین دو کله اس��ت( قرار دارد. برابر تصویر س��ند ابرازی دارای 146/86 
مترمربع زیربنا می باشد. آپارتمان دارای 3 خواب با کف سرامیک و دیواره ها کاغذ دیواری، آشپزخانه اپن با کابینت های 
گالس، پذیرایی با کف س��رامیک و دیواره ها ترکیبی از پنل چوبی و کاغذ دیواری، سیس��تم گرمایش و سرمایش به 
ترتیب پکیج و کولر آبی می باشد. دارای انشعابات آب و برق و گاز مستقل و انباری و پارکینگ است. با توجه به مراتب 
فوق و مش��خصات ذکر ش��ده و با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر در میزان ارزش آن به ویژه موقعیت مکانی، نوع 
ساخت و ساز، قدمت بنا، عرض حاشیه ای، میزان امکانات سکونتی موجود، نماسازی و مصالح بکار رفته در آن، ارزش 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ اعیان و استفاده از منافع عرصه موقوفه آپارتمان مذکور با قدرالسهم از سایر مشاعات 
و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن و با احتساب کلیه امتیازات منصوبه و بدون در نظر 
گرفتن تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد مبلغ 7/500/000/000 )هفت میلیارد و پانصد میلیون( 
ریال تعیین می گردد. ضمناً بر اساس اظهارات متعهد له، آپارتمان در تصرف مدیون و خانواده ایشان می باشد. موقعیت 

استقرار محل ملک با پالک ثبتی مذکور مطابقت دارد.
حدود اربعه ملک طبق اعالم مسئول بایگانی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک وارده به شماره 39090- 1399/06/05 
بدین شرح می باشد: شماالً: در سه قسمت، که قسمت دوم آن شرقی، است. اول نیم دیوار جلوی بالکن بطول )2/87( 
دو متر و هشتاد و هفت سانتیمتر به فضای معبر مجاور دوم نیم دیوار جلوی بالکن بطول )0/40( چهل سانتیمتر به 
فضای معبر مجاور سوم دیوار و پنجره بصورت پیشرفتگی به فضای خیابان بطول )5/06( پنج متر و شش سانتیمتر 
به فضای معبر مجاور شرقاً: در دو قسمت، اول دیواریست پیشرفتگی بطول )1/05( یک متر و پنج سانتیمتر به فضای 
معبر مجاور دوم دیواریست بطول )17/15( هفده متر و پانزده سانتیمتر به درز انقطاع جنوباً: در هفت قسمت، که 
قسمتهای دوم و چهارم آن شرقی، است. اول دیوار و پنجره است بطول )1/50( یک متر و پنجاه سانتیمتر به فضای 
رمپ دوم دیواریست بطول )1/35( یک متر و سی و پنج سانتیمتر به فضای رمپ سوم دیواریست بطول )1/40( یک 
متر و چهل سانتیمتر به فضای رمپ چهارم نیم دیوار جلوی بالکن بطول )0/56( پنجاه و شش سانتیمتر به فضای 
رمپ پنجم نیم دیوار جلوی بالکن بطول )0/19( نوزده سانتیمتر به فضای رمپ ششم نیم دیوار جلوی بالکن بطول 
)1/56( یک متر و پنجاه و شش سانتیمتر به فضای تراس هفتم دیوار و پنجره است بطول )3/32( سه متر و سی و دو 
سانتیمتر به فضای تراس غرباً: در ده قسمت، که قسمتهای دوم و پنجم آن شمالی، قسمتهای هفتم و نهم آن جنوبی، 
است. اول دیواریست مشترک بطول )6/90( شش متر و نود سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 9 دوم دیواریست 
بطول )1/67( یک متر و شصت و هفت سانتیمتر به راه پله مشاعی سوم دیواریست بطول )4/16( چهار متر و شانزده 
سانتیمتر به راه پله مشاعی چهارم دیواریست بطول )0/44( چهل و چهار سانتیمتر به ورودی پنجم دیواریست بطول 
)0/44( چهل و چهار سانتیمتر به ورودی ششم درب و دیوار است بطول )1/15( یک متر و پانزده سانتیمتر به ورودی 
هفتم دیواریست بطول )0/56( پنجاه و شش سانتیمتر به ورودی هشتم دیواریست بطول )1/80( یک متر و هشتاد 
سانتیمتر به آسانسور نهم دیواریست بطول )0/89( هشتاد و نه سانتیمتر به آسانسور دهم دیواریست مشترک بطول 

)6/33( شش متر و سی و سه سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 9
مشخصات منضمات ملک:

پارکینگ به مساحت 12/5 به حدود اربعه: شماالً: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول )2/50( دو متر و پنجاه 
سانتیمتر شرقاً: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول )5/00( پنج متر به پارکینگ قطعه 8 جنوباً: خط فرضی 
به محوطه مش��اعی اس��ت بطول )2/50( دو متر و پنجاه سانتیمتر غرباً: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول 

)5/00( پنج متر به پارکینگ قطعه 10
انباری به مس��احت 1/49 به حدود اربعه: ش��ماالً: دیواریس��ت بطول )1/35( یک متر و سی و پنج سانتیمتر شرقاً: 
دیواریست بطول )1/10( یک متر و ده سانتیمتر به اتاق آسانسور جنوباً: دیواریست مشترک بطول )1/35( یک متر و 

سی و پنج سانتیمتر به انباری قطعه 5 غرباً: درب و دیوار است بطول )1/11( یک متر و یازده سانتیمتر
برابر اعالم واحد ثبتی وارده بشماره 39090- 1399/06/05 پالک ثبتی مذکور بازداشتی دیگری ندارد.

که با توجه به مطالبات بستانکار و هزینه ها مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی در قبال قسمتی از طلب 
به مبلغ 3/750/000/000 ریال مزایده خواهد شد ضمناً مبلغ 150/000/000 ریال حق مزایده و نیمعشر به مبلغ 
187/500/000 ریال میباشد که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده می باشد و مزایده بمقدار 
فوق از مبلغ 3/750/000/000 ریال از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز شنبه مورخه 1399/7/19 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 انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول 
خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. 
مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اس��ناد رس��می مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار 
میگردد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور 

خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. آ- 9906689 م.الف 279
تاریخ انتشار آگهی: 1399/6/31

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

هیئت موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی  برابر رای شماره 139960318603006035مورخ 1399/05/07 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض خانم لیال سحرخیز سیاه اسطلخی  فرزند محمد به شماره شناسنامه 320 صادره ازرشت در قریه 

سیاه اسطلخ   در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت 67/66 متر مربع 
پالک فرعی 7660 از اصلی 41 مفروز مجزی از پالک 3  از اصلی 41  واقع در بخش چهار رشت  خریداری از مالک 

رسمی آقای حسن غیور  محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 1593  آ-9906732
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/31

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/15 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

هیئت موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139960318603006037مورخ 1399/05/07 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای رمضانعلی پاکزاد  فرزند علی به شماره شناسنامه 8 صادره ازرشت در قریه سیاه اسطلخ   در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت 67/66 متر مربع پالک فرعی 7660 
از اصلی 41 مفروز مجزی از پالک 3  از اصلی 41  واقع در بخش چهار رشت  خریداری از مالک رسمی آقای حسن 

غیور  محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 1595  آ-9906733
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/31

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/15 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139960318001001654مورخ 1399/06/13 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک ناحیه یک  رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای پیمان خانجانی توچاهی  به شماره شناسنامه 26 کدملی 2594906141 صادره از رشت  
فرزند علی اکبر در ششدانگ یک باب خانه و محوطه  به مساحت 350/36 متر مربع به شماره پالک فرعی 1626 
ازپالک شماره از اصلی 22  مفروز از پالک 1 و 420 الی 449  از اصلی 21 واقع در بخش 11 گیالن حوزه ثبت ملک 
ناحیه یک رشت  به نام مالک رسمی اولیه  علی اصغرپور رسول ، احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و 
انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف1607  آ9906734
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/31
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/15

رونوشت :
1-ریاست محترم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(جهت استحضار

2-ریاست محترم بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی شهرستان رشت جهت استحضار 
3-بایگانی جهت ضبط در سوابق 

4-شورای اسالمی روستا جهت الصاق رای در روستای مذکور و تهیه گواهی مبنتی بر الصاق آن .
سید محمد فرزانه شال

رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت 
حسین اسالمی کجیدی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

» آگهی ابالغ ارزیابی مورد رهن «
اخطار شونده : خانم لیال لطفی

بدینوسیله به شما اخطار می گردد شش دانگ پالک ثبتی 9691 / 1 اصلی بخش 14 مراغه متعلق به شما به مبلغ 
18/179/580/000 ریال ارزیابی گردیده است ، با توجه به اینکه ابالغ قیمت کارشناسی به شما مقدور نگردیده است 
، لذا برابر ماده 18 آئین نامه از طریق جراید به شما ابالغ می شود پس از تاریخ انتشار این آگهی پنج روز فرصت دارید 
اعتراض کتبی خود را به انضمام فیش واریزی به مبلغ 2/000/000 ریال به حساب دفتر نمایندگی کارشناسان قوه 
قضائیه ، به شعبه اجرا تسلیم نمائید در غیر اینصورت ارزیابی اولیه قطعی و نسبت به فروش ملک اقدام خواهد شد 

ضمناً برابر ماده 18 آئین نامه اصالحی اجرا موظف هستید در سامانه » ثنا « ثبت نام نمائید . آ-9906731
قنبر محمدوند - کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب 

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

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

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.

1-براب��ر رأی ش��ماره 139960307114001249خان��م فاطمه نجف��ی  فرزند  علی در شش��دانگ یک باب 
س��اختمان به مس��احت 115/50 متر مربع قس��متی از پالک ش��ماره 5فرعی از133فرعی از13 اصلی واقع در 

بخش 5قوچان  خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی نجفی
2-برابر رأی ش��ماره139960307114001228آقای رضا طاهری مشهدطرقی  فرزند محمددرششدانگ یک 
باب منزل مسکونی به  مساحت199/70 متر مربع قسمتی از پالک   273فرعی از 13اصلی واقع در قطعه سه 

شیروان بخش5قوچان  خریداری از مالک رسمی خانم بانو بی بی دالوران
-3 برابر رأی ش��ماره 139960307114001244خانم معصومه ابراهیمی بردرفرزند ولی محمددرشش��دانگ 
یکباب مغازه به مس��احت 37مترمربع قسمتی از پالک 768فرعی از13اصلی واقع در بخش 5قوچان خریداری 

ازمالک رسمی آقای ولی محمد ابراهیمی
-4 برابر رأی ش��ماره139960307114001222آقای شهاب دشتبان تنسوان فرزند غالمحسین درششدانگ 
یکقطعه باغ به مس��احت 8145مترمربع قس��متی ازپالک 101فرعی از32اصلی بتکانلو واقع در بخش 5قوچان 

خریداری ازمالک آقای کریم شیروانی
5- برابررأی ش��ماره139960307114001225آقای شهاب دش��تبان تنسوان فرزند غالمحسین درششدانگ 
یکقطعه باغ به مساحت  3923مترمربع قسمتی ازپالک 83فرعی از32اصلی واقع در بخش 5قوچان خریداری 

ازمالک رسمی آقای رمضان شیرمحمدزاده
6- برابررأی ش��ماره 139960307114001221آقای شهاب دش��تبان تنسوان فرزندغالمحسین درششدانگ 
یکقطعه باغ به مس��احت 5469مترمربع قس��متی ازپالک 104فرعی از32اصلی بتکانلو واقع در بخش 5قوچان 

خریداری ازمالک رسمی آقای کریم شیروانی
7- براب��ر رأی ش��ماره 139960307114001276خانم اعظم مهدوی پور فرزندحس��ن درشش��دانگ یکباب 
منزل مس��کونی به مساحت 336/60مترمربع قسمتی ازپالک 600فرعی 7اصلی زیارت واقع در بخش 5قوچان 

خریداری ازمالک رسمی آقای علی ویل
8- برابررأی ش��ماره 139960307114001230آقای حس��نعلی زمانی فرزند محمدعلی درششدانگ یکباب 
منزل مس��کونی به مساحت 258/30مترمربع قس��متی ازپالک 403فرعی از1اصلی سه یک آب واقع در بخش 

5قوچان خریداری ازمالک رسمی آقای محمدعیسی عربخانی
   به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه 
اعتراضی دارند باید از انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. 
در صورت��ی ک��ه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی 
مح��ل ارائ��ه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود..آ-9906730
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/06/31

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/07/15
اکبراقبالی

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی مزایده 
جلس��ه سوم: نظر به ضمانت آقای محمداس��ماعیل خوش قدم به پرداخت مبلغ 5/000/000/000 ریال در پرونده 
کالسه 399، 2دانگ پالک ثبتی شماره 14 فرعی از 6 فرعی از 6564 اصلی بخش 2 مشهد به نشانی خیابان امام 
رضا دانش ش��رقی 12 ش��هید رجب زاده 13 پالک 14 دارای عرصه به مساحت حدود 100/5 مترمربع شامل ملک 
موصوف دارای ساختمان 5 طبقه با زیربنای 260 مترمربع شامل زیرزمین و همکف و سه طبقه روی آن با قدمت 
30 سال و طبقه سوم یک واحد است و سازه اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی و دارای انشعابات آب و برق و گاز و 
بنا بر اظهار مالک در زمان بازدید با مبلغ اجاره ساالنه هفتصد میلیون ریال تا آذرماه 99 در اختیار مستأجر می باشد 
توقیف گردیده و به مبلغ 17/500/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت که در تاریخ 99/7/12 س��اعت 9 صبح در 
محل ش��عبه مزایده اجرای احکام کیفری مش��هد واقع در نشانی وکیل آباد8- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری 
ط.2 واحد مزایده و به باالترین قیمت پیش��نهادی فروش خواهد ش��د. ضمناً 10 درصد مبلغ مزایده فی المجلس از 
برنده مزایده اخذ خواهد ش��د و چنانچه ظرف 1 ماه الباقی مبلغ واریز نش��ود 10 درصد پرداختی به حس��اب دولت 

ضبط خواهد شد.آ-9906709 
قیمت پایه ششدانگ ملک 17/500/000/000 ریال می باشد.

دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل
دادیار شعبه 6 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 10 مشهد- ملیحه قویدل

آگهی اعالم عدم افرازامالک مشاعی 
درپاس��خ به درخواست افرازسهمی آقای رضاحسنی به شماره 99/16538 مورخ 1399/5/16 احدازمالکین مشاعی 
پالک ثبتی دوفرعی از 2381اصلی واقع دربخش یک همدان وبه دنبال استعالم شماره 139985626001005309 
مورخ 1399/6/25 از ش��هرداری منطقه یک همدان وپاسخ ش��ماره 201994801 مورخ 1399/6/26 ، مرجع فوق 
با مورد درخواست افراز به علت       زیرحدنصاب بودن مساحت باقی مانده ملک  موافقت ننموده اند.لذا با توجه به 
عدم اطالع ازآدرس ودسترسی به مالکین مشاعی بدینوسیله مراتب دریک نوبت جهت اطالع ایشان درروزنامه رسمی 
آگهی می گردد تا چنانچه اعتراضی به عدم افراز دارند، ازتاریخ انتش��اراین آگهی به مدت 10 روز اعتراض خودرابه 

دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تقدیم نمایند. )م الف 938( آ-9906781
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه یک شهرستان همدان - علی زیوری حبیبی 

آگهی مزایده مال غیرمنقول کالس9800043
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9800043 متعهد:محمد رهدار به کد ملی 0778591670 و متولد 1345/06/15- 
متعهد له:ماهرخ حس��ن پورایمانی تبریزی به کد ملی 0770040391 و متولد 1369/04/04 مزایده س��ه دانگ از 
ششدانگ پالک 2274 از 2122 فرعی از 22 اصلی بخش 7 قوچان )دو هزار و دویست و هفتاد و چهار از دوهزار و 
یکصد و بیست و دو فرعی از بیست و دو اصلی بخش هفت قوچان( ارزیابی و قطعیت یافته و بنا به درخواست بستانکار 
مذکور پالک فوق الذکر که حدود اجمالی آن عبارست از:-حدود:شماال:در سه قسمت اول به طول 4 متر پی دیواری 
اس��ت اش��تراکی با پالک 2278 فرعی مجزی شده از مورد تفکیک دوم به طول 4 متر پی دیواری است اشتراکی با 

پالک 2279 فرعی سوم به طول 1/20 متر پی دیواری است اشتراکی با پالک 2280 فرعی
شرقا:به طول 25 متر پی دیواری است اشتراکی با پالک 2275 فرعی مجزی شده از مورد تفکیک 

جنوبا:در دو قسمت اول به طول 7/70 متر محل درب و پی است به خیابان 12 متری دوم به طول 2 متر محل درب 

و یا پی دیواری است به صورت پخی به خیابان 12 متری
غربا: به طول 23/60 متر محل درب و پی دیواری است به کوچه 8 متری  که به تقاضای بستانکار در کالسه مذکور 
تعرفه و توقیف گردیده است . به نشانی :درگز بولوار صیاد شیرازی 3 پالک 7 که برابر نظر کارشناس رسمی به شرح:با 
بررسی کلیه جوانب امر اعم از متراژ و موقعیت عرصه و متراژ و قدمت و کیفیت ساخت و نوع مصالح به کار رفته  در 
اعیانات و با در نظر گرفتن جمیع جهات و حدود معامالتی امالک اطراف قیمت کارشناسی ملک مسکونی به مساحت 
عرصه 230 متر مربع وبه تعداد س��ه واحد مس��کونی که واحد آن در طبقه همکف که هر کدام حدود 60 متر مربع 
)البته پارکینگ طبقه همکف تبدیل به یک واحد مسکونی شده است که میشود طبقه همکف سه واحد مسکونی( 
و طبقه اول یک واحد مس��کونی حدود 170 متر مربع و هر واحد داری یک عدد کولر آبی و یک دس��تگاه آبگرمکن 
مخزنی زمینی و واحد های طبقه همکف دارای حدود 3 متر کابینت فلزی باال و پایین و واحد طبقه اول دارای حدود 
7 متر کابینت هایگلس و دارای کل س��اختمان دارای 4 امتیاز آب و 4 امتیاز برق و 2 امتیاز گاز و نمای س��اختمان 
آجر 3 سانت و قدمت ساختمان حدود 20 سال و سیستم گرمایشی ساختمان بخاری و سیستم سرمایشی کولرآبی 
میباشد. که مجموعاًششدانگ پالک مذکور به مبلغ 10/000/000/000 ریال )ده میلیاردریال(ارزیابی گردید. با توجه 
به رای ریاست اداره ثبت اسناد درگز 3 دانگ پالک مذکور جزو مستثنیات دین تلقی گردیده و قطعیت یافته و مزایده 

نسبت به سه دانگ از ششدانگ صورت خواهد پذیرفت.
و هر کدام از واحدهای طبقه همکف که حدود 60 متر است هر یک به مبلغ 2/200/000/000 ریال ارزیابی شده و 
واحد طبقه اول که حدود 170 متر مربع است به مبلغ 5/600/000/000 ریال مزایده از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه 
م��ورخ 1399/07/13 در اجرای اداره ثبت اس��ناد درگز واقع در بلوار ام��ام رضا بین امام رضا 7 و 9 از طریق مزایده 
به فروش می رس��د. مزایده از مبلغ 10/000/000/000 ریال)ده میلیارد ریال( شروع ) البته با توجه به رای ریاست 
ثبت اسناد درگز سه دانگ مشاع آن مستثنیات دین بوده و نصف مبلغ مذکور پایه مزایده سه دانگ خواهد بود(و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقداًفروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق،گاز  اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده یاشد به عهده برنده مزایده است و 
نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و 
نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از 

تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.. آ-9906777
رییس واحد اجرای اسناد  رسمی درگز

ناصر حسن زاده

 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره139860327001000427مورخ 98/7/8 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم فریبا احمدی فرزند س��لمان به شماره شناسنامه 1579 صادره از در عرضه شش دانگ یک باب ساختمان به 

مساحت 524/73 متر مربع پالک 24602 فرعی از 38اصلی واقع در بخش 7 زنجان محرز گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از  تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم  و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد آ-9906782
تاریخ انتشار نوبت اول 99/6/31
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/7/15

 محمدرضا حسنی رئیس ثبت اسناد و امالک زنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه احمدیه با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته سند مالکیت دفترچه ای ششدانگ پالک 
2142/379اصلی واقع در بخش دو ثبت قم در صفحه271 دفتر136 ذیل ثبت23456 بشماره سریال 571798/2به 
نام فاطمه احمدیه  صادر و تس��لیم شده که نامبرده اعالم داشته سند مالکیت به علت سهل انگاری  مفقودگردیده 
لذا مراتب باس��تناد تبصره 1 اصالحی از ماده 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد 
تا چنانچه کسی مدعی وجود  سند مالکیت  نزد خود  و یا انجام  معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس 
از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
بدیهی اس��ت پس از انقضای  مهلت مقرر نس��بت به صدور س��ند مالکیت المثنی  برابر مقررات اقدام خواهد شد./ 

آ-9906756 م الف:13042
عباس پورحسنی حجت آبادی
رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 براب��ر رای ش��ماره139760327001000606مورخ97/4/30هیئت اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک ناحیه یک زنجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی حمزه علی پیلوار فرزند حس��نعلی به ش��ماره شناسنامه 471 صادره از زنجان در عرصه 
0/317جریب از 0/988جریب از 893/790جریب مشاع از 96شعیر با کاربری مزروعی پالک 64اصلی واقع در بخش 

7زنجان خریداری از مالک رسمی آقای میرزا  علی عبادی  محرز گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از  تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم  و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد آ-9906749
تاریخ انتشار نوبت اول 99/6/31
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/7/15

 محمدرضا حسنی
 رئیس ثبت اسناد و امالک زنجان
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 مدیرکل بیمه بیکاری  وزارت کار در گفت وگو با قدس خبرداد

 پرداخت بیمه بیکاری به ۱۰۰هزار نفر©
 معطل تصمیم خزانه داری کل
وضعیت    آخرین  از  بابایی  آقای 

پرداخت بیمه بیکاری در سال جاری 
بفرمایید.

از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور 
حدود ۷۳هزار نفر که مشمول قوانین کار 
و تأمین اجتماعی بودند، شغل خودشان 
را از دســت دادند که با مساعدت وزیر 
کار، کسانی که حداقل یک ماه بیمه پردازی در دی ماه سال گذشته داشتند هم 
توانستند در سامانه هوشمندی که به همین منظور طراحی شده بود با درج کد 

ملی و شماره بیمه، درخواست دریافت بیمه بیکاری را ثبت کنند. 
از سوی دیگر ستاد مقابله با کرونا، پیش نویسی را تهیه کرد مبنی بر اینکه به کلیه 
کســانی که از دهم اسفند تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹ بیکار شدند، در چارچوب 
مصوبه بیمه بیکاری از طریق خزانه داری کل مستمری پرداخت شود و تا امروز که 
۲۹ شهریور است یک میلیون و ۳۳هزار مورد برای ماه های اسفند تا اردیبهشت 
پرداختی داشتیم. البته شاید این پرسش پیش بیاید که چگونه به ۷۳۰هزار نفر 
بیکار یک میلیون و خورده ای پرداختی داشتیم که باید گفت پرداخت ها به صورت 
تجمعی و در قالب فراوانی تجمعی محاسبه شده است. یک فرد ممکن است فقط  
یک ماه بیکار بوده و بیمه  بیکاری دریافت کرده باشد، برخی ها دو ماه فروردین و 

اردیبهشت و عده ای نیز از ابتدای اسفند دریافتی داشته باشند.
از این تعداد، حدود ۹۰هزار نفر جامانده هایی بودند که یا شــماره حساب بانکی 
و شــماره شبا را اشــتباه وارد کرده بودند یا شماره موبایلشــان متعلق به فرد 
ثبت نام کننده نبود. خزانه داری کل ارســال پیامک را از این موارد نپذیرفت و ما 
مجدداً به متقاضیان اعالم کردیم اشتباهاتشــان را اصالح کنند. پس از اصالح، 
فهرست حدود این ۹۰ هزارنفر را از ۲۱ مرداد ماه به خزانه داری کل ارسال کردیم. 
خواهش من این است که سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل پرداختی این 

جاماندگان را انجام دهد که ان شاءاهلل آن ها هم به حق خودشان برسند.

وضعیت گروهی که بیکاری شــان ادامه یافته یا پس از خرداد بیکار   
شده اند، چه شد؟

گروه دوم افرادی هستند که بیکاری شان استمرار داشته و از پایان اردیبهشت ماه 
به دلیل کرونا یا دالیل دیگر بیکار بودند یا شروع بیکاری شان از ابتدای خرداد به 
بعد است که ۱۱۱هزار نفر در سامانه جامع روابط کار که یکی از زیر سامانه های 
آن بیمه بیکاری اســت، ثبت نام کردند.از ۱۱۱هزار ثبت نام در سامانه، استمرار 
بیکاری ۸هزار و ۸۰۰ نفر تأیید اولیه شده و چک پرداخت مقرری ۶هزار نفر آن ها 
تا جایی که اطالع دارم توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی امضا شده است.

 ۹۰هزار نفر از ۷۳۰هزار بیکار شده هنوز دریافتی نداشتند. این ها کسانی هستند 
که فرایند کارهایشان انجام و فهرستشان به خزانه اعالم شده است. از طرف دیگر 
برای کسانی که جزو ۶هزار نفری هستند که پرونده هایشان تکمیل شده، پرداخت 

خرداد، تیر و مرداد به صورت یکجا انجام می شود.

با همان مبلغ یک میلیون و ۵۰هزار تومان؟  
این بار بررســی ها براساس قانون بیمه بیکاری انجام خواهد شد و پرداختی ها به 
افرادی که از اسفند ماه بیکاری شان استمرار داشته و یا از خرداد بیکار شده اند، نیز 
بر مبنای بند ب ماده ۷ قانون بیمه بیکاری خواهد بود؛ یعنی ۵۵ درصد معادل 
۹۰ روز بیمه پردازی به اضافه ۱۰درصد حداقل دستمزد، به عنوان بیمه بیکاری 

پرداخت خواهد شد.
 اما اینکه چه مقدار پرداخت می شود باید گفت، از ابتدای خرداد ماه پرداخت ها 
در چارچــوب بیمه بیکاری صورت می گیرد. یعنی برای خرداد ماه یک میلیون و 
۸۳۴هزار تومان و از مرداد ماه به بعد یک میلیون و ۹۱۱هزار تومان کف پرداختی 
می شود؛ البته بستگی به تجرد یا تأهل فرد، میانگین دریافت ۹۰ روزش یا افراد 
تحت تکفلش دارد و در رقم دریافتــی تأثیر می گذارد، ولی از حداقل پرداختی 

مصوب شورای عالی کار کمتر نیست.

 اقتصاد/ زهرا طوســی  بی ثباتی اقتصادی و 
نوسان های بازارهای موازی مسکن نظیر خودرو، 
ســکه، ارز و بورس و تأثیر مداوم آن ها بر یکدیگر، 
ســبب شده تا گمانه زنی ها بین تحلیلگران بر سر 
رکود یا رونق، کاهش یا جهش مسکن ادامه داشته 
باشــد و کسی نداند ریزش یا رویش در کدام یک 
از بازارها می تواند مسیر لوکوموتیو مسکن و به تبع 
آن سرنوشت ۱۳۶ رشته شغلی دیگر را تغییر دهد.

تحــوالت پرالتهابی کــه امروز بازار مســکن با 
آن روبه رو اســت صرفاً به فعــل و انفعاالت این 
بــازار مرتبط نمی شــود بلکه حجــم نقدینگی 
لجام گســیخته موجود در کشور این بال را بر سر 

بازار مسکن آورده است. 
کافی است سوداگران احساس کنند یک بازار از 
بازدهی خارج شده است، سریعاً نقدینگی ها را از 
بــازاری خارج و به بازاری دیگر منتقل می کنند. 
این تأثیر و تأثر بازارها از یکدیگر عاملی است که 
محمد اســالمی، وزیر راه و شهرسازی نیز  آن را 
پذیرفته و می گوید مردم برای حفظ ارزش پول 
خود در برابر گزند تورم از مسکن به بازارهای دیگر 

و از آنجا دوباره به بخش مسکن کوچ می کنند.
در چنین شرایطی برای کنترل بازار  مسکن آنچه 
در  سبد دولت و مجلس یافت می شود ملغمه ای 
از تحویل و ســاخت مســکن مهــر، اجتماعی، 
حمایتــی، ملی و متری اســت که هنــوز از آن 
جامه ای برای مردم دوخته نشده است و قسمت 
تلخ ماجرا اینجاست که همزمان با وعده هایی که 
پشت ســر هم قطار می شوند، قیمت مسکن در 
ماه ها و فصول اخیر همچنان روند صعودی خود 

را حفظ کرده است.

متوسط قیمت مسکن در مرداد ماه »
23/1میلیون تومان 

بررسی قیمت نرخ آپارتمان در برخی از محالت 
تهران در شــهریور ماه سال ۹۴ و مقایسه ملکی 
با همان موقعیت در شــهریور ماه سال ۹۹ نشان 
می دهــد برخی مناطق تــا ۱۰ برابر نیز افزایش 
قیمــت را تجربه کرده اند .تازه تریــن آمار بانک 
مرکزی نشــان می دهد در مرداد امسال متوسط 
قیمت خریــد و فروش یک مترمربــع زیربنای 
واحد مســکونی معامله شده از طریق بنگاه های 

معامالتی شــهر تهران ۲۳ میلیون و ۱۰۷ هزار 
تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
گذشــته به ترتیب معــادل ۱۰/۵ و ۷۷/۴درصد 
افزایش را نشــان می دهد. این بدان معناست که 
خانوارها از ابتدای سال بیش از ۴۰درصد از قدرت 

خرید خود در بازار مسکن را از دست داده اند.
از طرفی با توجه بــه تقاضاهای جدید و کمبود 
فعلی مســکن در کشور تا ســال ۱۴۰۵ نیاز به 
تزریق ۲۲میلیون واحد مسکونی در کشور داریم 
تا این بازار به یک تعادل نســبی برســد، ولی با 
وجود تصویب طرح جامع مسکن و مکلف شدن 
دولت ها در جهت تولید ساالنه یک میلیون واحد 
مســکن در کشور، متأسفانه در ۶ سال اخیر این 
اتفاق نیفتاده است. با این  تفاسیر رئیس انجمن 
انبوه سازان می گوید با توجه به عوامل مختلفی که 

بر اقتصاد ما تأثیرگذار  است پیش بینی  
تغییــرات قیمتی در هر حــوزه ای از 
جمله مسکن سخت است، ولی قاعدتاً 
قیمت مســکن با توجه به پایان فصل 
داغ معامالت و شروع پاییز که همواره 
بــا افت در خرید و فــروش واحدهای 
مسکونی همراه اســت، رشد نخواهد 

کرد.

 انتظار ثبات »
در بازار واقع بینانه است

ایــرج رهبــر در 
بــا  گفت وگــو 
خبرنــگار مــا با 

اینکه مسکن به  اشــاره به 
اندازه کافی رشد کرده و به 
نظر می رســد باید ترمز قیمت در  همین حوالی 
کشیده شــود، به از دست رفتن توان خرید مردم  
اشــاره می کند و می افزاید: از ســوی دیگر تولید 
مســکن در کشور در چندین ســال گذشته روند 
کاهشــی به خود گرفته و همین موضوع توازن را 
بــرای عرضه و تقاضا به  هم زده اســت؛ همچنین 
کاهــش قدرت خریــد مردم همزمان به شــکل 
دامنه داری ادامه یافته است، حال اگر برنامه هایی 
که دولت برای مسکن ملی دارد اجرایی شود، این 
معضل که بیشتر به خاطر کاهش تولید مسکن به 

وجــود آمــده، کنتــرل 
می گویــد:  می شــود.وی 
اجرای برنامه های ساخت و 
ســاز از ســوی دولت، اثر 
روانی بر بازار مسکن دارد و 
حداقل می توان این انتظار 
را داشــت که با ســاخت 
مسکن ثبات به این بخش 
بازگــردد و قــدرت خرید 
مردم بیش از این آب نشود. 
اینکه  بــه  اشــاره  با  وی 
سیاست های بخش مسکن 
جــواب  میان مــدت  در 
می دهد، می افزاید: به نظر می رســد اگر خریداران 
واقعی توان خرید داشته باشند وقت خوبی است که 
ملک مورد نظر خود را ابتیاع کنند، چرا که انتظار 
کشیدن برای کاهش مسکن زیاد واقع بینانه نیست 
و در نهایت می توان امیدوار بود سیاست های دولت 
و مجلس به ثبات در این حوزه بینجامد.وی معتقد 
است: ســرمایه گذاران در بخش مسکن به خاطر 
مالیات هایی کــه به این بخش تعلق گرفته تالش 
می کنند از این معرکه جان ســالم به در ببرند، از 
جمله این سوداگران قهار، سرمایه گذاران کالن مثل 
بانک ها هســتند کــه از طریــق راهکارهایی که 
خودشان می دانند به قانون بدل زده و از پرداخت 

مالیات فرار می کنند و مالکان خرده پا نیز به ناچار با 
عرضــه امالک خود به تعــادل در این بازار کمک 

خواهند کرد.

افزایش قیمت متناسب  با نرخ ارز»
برخی کارشناسان در میان 
بازارهای موازی مسکن، بازار 
ارز را قطب نمــای نســبتاً 
بــرای بخش  کم خطایــی 
عقیده  به  می دانند.  مسکن 
این تحلیلگران، افزایش نرخ ارز، ســطح عمومی 
قیمت  هــا را در اقتصاد کالن و اقتصاد مســکن 
افزایش می دهد. این عامل اثری همسو بر قیمت 
مسکن می گذارد. در این حالت ارز به منزله عامل 
تورم و بالطبع شاخصی برای قدرت خرید است، در 
نتیجه افزایــش نرخ ارز موجــب افزایش قیمت 
مسکن می شود. مقداد همتی، اقتصاددان و مشاور 
اســبق وزیر مســکن نیز بر این باور  است که در 
بازارهای موازی مسکن، بازار ارز بیشتر از سایرین بر 

تورم این بخش تأثیرگذار است.
مقداد همتی به خبرنگار ما می گوید: در کشــور 
ما بازارهای مالی روی هــم تأثیر دارند و کاهش 
یکی موجب سوق دادن سرمایه به سوی دیگری 
می شود، بدین ترتیب با احتمال تأثیرپذیری قیمت 
مسکن از نرخ ارز باید گفت در ۶ ماه آینده مقداری 

رشــد قیمت در  بخش مسکن داریم و این حوزه 
خودش را با دالر حــدود ۲۵هزار تومانی تنظیم 
خواهد کرد. پس در نهایت برای پیش بینی قیمت 
مســکن می توانیم تغییرات ارز را رصد کنیم که 
با تناوب ۶ ماهه تأثیرش را بر این بخش نشــان 
می دهد.همتی می گوید:  در بازار مســکن قطعاً 
مــا وارد بحث رونق در خرید و فروش می شــویم 
و  احتماالً بخشی از ســرمایه های بزرگ به بازار 
مســکن تزریق خواهند شد. وی معتقد است: در 
حال حاضر  مصرف کننده واقعی می تواند نسبت 
به خرید مسکن مدنظرش اقدام کند؛ چرا که در 
یکی دو ماهه اخیر  تکلیف بازار مشخص نیست و 
هنوز رشد متناسب با نرخ ارز اتفاق نیفتاده می شود 

خانه های بهتری با قیمت کمتر خریداری کرد. 

 عوامل احتمالی کاهنده»
 و فزاینده قیمت مسکن 

نرگس رزبان، کارشــناس اقتصــادی نیز  عواملی 
همچون کاهش قــدرت خرید خانوار به  واســطه 
افزایش بیش از حد قیمت و اشــباع قیمتی در بازار 
مسکن، کاهش قدرت پوشش دهی تسهیالت خرید 
مسکن، رشد قابل توجه قیمت در ماه های گذشته، 
اجرای برنامه های تولید مسکن در قالب طرح اقدام 
ملی مسکن و تحویل مسکن مهر، احتمال کاهش 
تحریم ها و ثبات نرخ ارز را  از جمله مواردی می داند 
که می تواند زمینه ثبات قیمت مســکن در ماه های 
آینده از سال جاری را رقم بزند.به گفته وی، افزایش 
نرخ ارز و بروز نوسان های ارزی جدید، کاهش عرضه 
مسکن در مقایسه با نیاز، باال بودن نرخ تورم عمومی و 
افزایش هزینه های ساخت و احتمال افزایش نقدینگی 
به  دلیل احتمال استقراض دولت از بانک  مرکزی برای 
جبران کسری بودجه ناشــی از کاهش درآمدهای 
نفتی و…  از جمله عوامل مهمی هستند که احتمال 
افزایش مجدد قیمت ملک در ماه های آینده از سال 
جاری را فراهم خواهد کرد.این کارشناس بازارمسکن 
با تأکید بر اینکه آهنگ تحوالت در بازار مسکن به 
برآیند نیروهای اثرگذار بر قیمت مســکن بستگی 
دارد، ادامــه می دهد: تا زمانــی که نقدینگی تولید 
شده نتواند جذب تولید شود، فعالیت های سوداگرانه 
در بازار مســکن، ارز، خودرو، طال و… ادامه یافته 
و منجــر به افزایش قیمت در این بازارها می شــود.

درباره  احتمال 
تأثیرپذیری قیمت 
مسکن از نرخ ارز باید 
گفت در 6 ماه آینده 
مقداری رشد قیمت 
در  بخش مسکن 
داریم و این حوزه 
خودش را با دالر 
حدود 2۵هزار تومانی 
تنظیم خواهد کرد

بــــــــرش

 روند بازگشت ارز صادرکنندگان سرعت گرفته است    تسنیم: عبد الناصر همتی ، رئیس کل بانک مرکزی گفت: آمریکا تمام تالش خود را در این روزها به خرج داده است و در نهایت جنگ روانی و فشار 
آن ها، همین شرایطی است که این روزها شاهد آن هستیم. در حوزه بین المللی رایزنی های ما در بعضی کشورها در آستانه ثمردهی است و از طرف دیگر میزان صادرات نفت و فراورده های آن بهتر شده و روند بازگشت 
ارز صادرکنندگان سرعت گرفته است که هر سه این عوامل تأثیرات مثبتی خواهند داشت. بر همین مبنا از بانک ها می خواهیم به انتقال و در دسترس قرار دادن منابع ارزی برای نیازهای تعریف  شده ادامه دهند.

گفت و گو
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول کالسه پرونده اجرایی 9705415
بانک ملت به استناد اسناد رهنی 13229- 95/8/25 دفترخانه 304 مشهد اجرائیه تحت کالسه 9705415 در قبال 
مبلغ 1/205/637/824 ریال تا مورخه 97/4/25 علیه آقای هادی قلی زاده فرزند علی تاریخ تولد 57/5/20 ش��ماره 
شناس��نامه 1081 صادره مشهد شماره ملی 0938796976 )وام گیرنده( و آقای محسن قلی زاده فرزند علی تاریخ 
تولد 37/1/5 شماره شناسنامه 814 صادره مشهد شماره ملی 0939427443 )راهن( صادر که پس از ابالغ اجرائیه 
در مورخ 1397/8/1 و در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، الزم االجراء و تقاضای بانک مبنی 
بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارتس��ت از: شش��دانگ آپارتمان بمساحت 88/95 مترمربع قطعه 2 طبقه اول 
جنوب��ی پ��الک ثبتی 12393 فرعی مفروز و مجزی ش��ده از 3776 فرعی از 235 اصلی قطعه 2 تفکیکی بخش 9 
مشهد ملکی محسن قلی زاده می باشد که برابر گزارش کارشناس ملک به آدرس بلوار فکوری- خیابان 85- خیابان 
ارغوان8- پالک22- واحد1- طبقه 1 جنوبی به مبلغ 4/500/000/000 ریال )چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال( 

ارزیابی و قطعیت یافته که حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک بدین شرح می باشد:
آپارتمان مس��کونی به مس��احت 88/95 مترمربع در طبقه اول س��مت جنوب از مجموعه 8 واحد دارای آسانسور، 
پارکینگ مشاع و انباری و دارای امتیاز انشعابات آب، برق، گاز و تلفن سیستم سرمایش کولر گازی و گرمایش پکیج 
و رادیاتور دارای قدمت حدود 5 سال با سند ششدانگ وقفی )آستانقدس( دارای هال و پذیرایی، 2خواب، آشپزخانه و 
سرویس بهداشتی کامل در نهایت براساس مستندات ارائه شده شامل کپی سند مالکیت و گواهی پایانکار ساختمانی، 
بررسی میدانی و مالحظه کیفیت و شرایط ملک و مالکیت )در تصرف مالک( و موقعیت آن و احتساب کلیه امتیازات 
و تمامی موارد اثرگذار بر ارزش ملک ارزش معامالتی ملک مذکور در مجموع 4/500/000/000 ریال )چهار میلیارد 

و پانصد میلیون ریال( برآورد و اعالم می گرد.
حدود اجمالی پالک مذکور براساس پرونده ثبتی بشرح ذیل می باشد:

شماالً: در پنج قسمت که قسمت دوم آن غربی است بطول های )4/55( چهار متر و پنجاه و پنج سانتیمتر، )0/15( 
پانزده سانتیمتر، )1/25( یک متر و بیست و پنج سانتیمتر، )1/60( یک متر و شصت سانتیمتر )2/50( دو متر و پنجاه 
سانتیمتر اول و دوم دیواریست مشترک، سوم درب و دیوار است چهارم و پنجم دیواریست اول دو دوم به آپارتمان 

مسکونی قطعه 1 سوم به ورودی چهارم به آسانسور پنجم به راه پله مشاعی
شرقاً: در دو قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است بطول های )8/00( هشت متر، )1/70( یک متر و هفتاد سانتیمتر، 

اول و دوم دیواریست اول به درز انقطاع دوم به فضای حیاط مشاعی
جنوباً: در سه قسمت بطول های )3/25( سه متر و بیست و پنج سانتیمتر، )2/00( دو متر، )2/25( دو متر و بیست 
و پنج سانتیمتر اول دیوار و پنجره است دوم نیم دیوار جلوی بالکن سوم دیوار و پنجره است اول تا سوم به فضای 

حیاط مشاعی
غرباً در دو قسمت بطول های )1/70( یک متر و هفتاد سانتیمتر، )7/85( هفت متر و هشتاد و پنج سانتیمتر اول دوم 

دیواریست اول به فضای حیاط مشاعی دوم به درز انقطاع
مشخصات منضمات ملک 

پارکینگ به مس��احت 12/5 به حدود اربعه ش��ماالً: بطول )2/50( دو متر و پنجاه سانتیمتر خط فرضی به محوطه 
مشاعی است شرقاً: به طول)5/00( پنج متر، خط فرضی به محوطه مشاعی است به پارکینگ قطعه 4 جنوباً: به طول 
)2/50( دو متر و پنجاه س��انتیمتر خط فرضی به محوطه مش��اعی است غرباً: به طول )5/00( پنج متر خط فرضی 

به محوطه مشاعی است.
انباری به مساحت 1/96 به حدود اربعه شماالً: به طول )1/15( یک متر و پانزده سانتیمتر، درب و دیوار است به پشت 
بام: شرقاً: بطول )1/70( یک متر و هفتاد سانتیمتر دیواریست مشترک به انباری قطعه 3 جنوباً: بطول )1/15( یک 
متر و پانزده سانتیمتر دیواریست مشترک به راه پله مشاعی غرباً: بطول )1/70( یک متر و هفتاد سانتیمتر دیواریست 
مشترک به انباری قطعه 1 ملک موصوف برابر گزارش مأمور اجرای ثبت در روز ارزیابی تصرف مالک می باشد و حدود 
ملک با واقع تطبیق دارد. ملک موصوف برابر نامه ش��ماره 139985606266002783 دفتر امالک بازداشتی، فاقد 
بازداشتی می باشد. مزایده بصورت ششدانگ از مبلغ ارزیابی شده فوق در روز یکشنبه مورخه 1399/7/13 از ساعت 
9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان امام خمینی جنب بانک ملی مرکزی کوچه ثبت 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد 
جلسه مزایده روز بعد در همان محل و در ساعت مقرر برگزار خواهد شد و مبلغ نیم عشر اجرایی و حق مزایده زائد بر 
مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده می باشد. 

ضمناً شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار 
یا نمایند قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. م.الف283  آ-9906757
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول کالسه 9607792- 9607793- 9607796

بانک ملت به استناد اسناد رهنی 12209- 1395/9/15 و 12210- 1395/9/15و 12211- 1395/9/15 دفترخانه 
210 مشهد اجرائیه تحت کالسه های 9607792- 9607793- 9607796 در قبال مبلغ 2/467/012/496 ریال و 
737/329/916 ریال و مبلغ 732/481/121 ریال علیه آقای موس��ی محمودی فرزند حسن تاریخ تولد 1336/1/1 
ش��ماره شناسنامه 105 صادره تربت حیدریه شماره ملی 0701222344 و معصومه محمودی فرزند موسی تاریخ 
تولد 1362/2/1 شماره شناسنامه 2150 صادره مشهد شماره ملی 0943030285 و فاطمه ناصری فرزند علی تاریخ 
تولد 1339/1/1 ش��ماره شناس��نامه 3 صادره تایباد شماره ملی 0749664185 )وام گیرندگان( و آقای سیدمحمد 
موسوی فرزند سیدحسین تاریخ تولد 1334/3/1 شماره شناسنامه 60792 صادره مشهد شماره ملی 0930607562 
)وام گیرن��ده و راه��ن( صادر که پس از ابالغ اجرائیه در مورخ 1397/8/2 و در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی، الزم االجراء و تقاضای بانک مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارتست از: ششدانگ خانه 
پالک ثبتی 419 فرعی از 1 الی 199 فرعی از 187- اصلی بخش 10 مشهد )پالک ثبتی چهارصد و نوزده فرعی از 
یک الی یکصد و نود و نه فرعی از یکصدو هشتاد و هفت اصلی بخش ده مشهد( ملکی آقای سیدمحمد موسوی که 
برابر گزارش کارشناس به آدرس بلوار پیروزی، بلوار سرافرازان، سرافرازان 6 پالک 47- می باشد که ارزش کل عرصه 
و اعیان و امتیازات به مبلغ 15/000/000/000 ریال )معادل یک میلیارد و پانصد میلیون تومان( ارزیابی و قطعیت 

یافته که مشخصات و توصیف اجمالی ملک بدین شرح می باشد:
ملک مذکور عبارتست از ششدانگ یکباب منزل مسکونی دارای پالک ثبتی 419 فرعی از 1 الی 199 فرعی از 187 
اصلی بخش 10 مشهد به مالکیت آقای سیدمحمد موسوی به مساحت عرصه 200 مترمربع و با ابعاد 10 در 20 متر 
و با کاربری مس��کونی و تراکم متوس��ط می باشد و دارای اعیان به مساحت حدود 438 مترمربع در سه طبقه شامل 
همکف به مساحت 140 مترمربع یک واحد مسکونی دوخوابه کف هال سیمان و کف سرویس و آشپزخانه سرامیک 
و طبقه اول بمس��احت 149 مترمربع دو واحد مس��کونی یک خوابه کف ها س��رامیک و طبقه دوم به مساحت 149 
مترمربع به صورت سفتکاری می باشد. سیستم گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی، اسکلت ساختمان نیمه فلزی و 
نمای شمالی طبقه همکف سنگ و طبقه اول سرامیک و طبقه دوم فاقد نما و سمت جنوبی ساختمان و دیوارهای 

حیاط فاقد نماسازی و دارای امتیازات آب و برق و گاز و ملک در تصرف مالک آن می باشد. 
ب��ا توجه به موقعی��ت محل ارزش کل عرصه مبل��غ 13/000/000/000 ریال و ارزش کل اعی��ان و امتیازات مبلغ 
2/000/000/000 ریال و درنتیجه ارزش کل عرصه و اعیان و امتیازات شش دانگ پالک مذکور در حال حاضر مبلغ 

15/000/000/000 ریال )معادل یک میلیارد و پانصد میلیون تومان( ارزیابی و اعالم می گردد.
حدود اجمالی پالک مذکور براساس پرونده ثبتی بشرح ذیل می باشد:

شماالً: بطول 10 متر محل درب و دیوار به خیابان 10 متری
شرقاً: بطول 20 متر پی به پی پالک 418 فرعی
جنوباً: بطول 10متر پی به پی پالک 459 فرعی

غرباً: بطول 20 متر به پی پالک 420 فرعی
حقوق ارتفاقی ندارد

ملک موصوف برابر گزارش کارش��ناس رسمی دادگستری در روز ارزیابی در تصرف مالک می باشد حدود اجمالی با 
سند مطابقت دارد.

موصوف برابر نامه ش��ماره 139985606272004796- 99/6/18 دفتر امالک بازداشتی، فاقد بازداشتی می باشد. 
مزای��ده بص��ورت شش��دانگ بمبلغ مورد ارزیابی ش��ده در قبال مبلغ ارزیابی ش��ده فوق در روز چهارش��نبه مورخ 
1399/7/14 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در شعبه اول اجرای ثبت مشهد 
واقع در خیابان پاسداران نبش پاسداران3/1 شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً چنانچه 
روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد جلسه مزایده روز بعد در همان محل و در ساعت مقرر برگزار خواهد شد 
و نیم عشر اجرایی و حق مزایده زائد بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 
ماده 121 بعهده برنده مزایده می باشد. ضمناً شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به 

حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامیست. م.الف284 آ-9906758
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول کالسه 9607792- 9607793- 9607796 

بانک ملت به استناد اسناد رهنی 12209- 1395/9/15 و 12210- 1395/9/15و 12211- 1395/9/15 دفترخانه 
210 مشهد اجرائیه تحت کالسه های 9607792- 9607793- 9607796 در قبال مبلغ 2/467/012/496 ریال و 
737/329/916 ریال و مبلغ 732/481/121 ریال علیه آقای موس��ی محمودی فرزند حسن تاریخ تولد 1336/1/1 
ش��ماره شناسنامه 105 صادره تربت حیدریه شماره ملی 0701222344 و معصومه محمودی فرزند موسی تاریخ 
تولد 1362/2/1 شماره شناسنامه 2150 صادره مشهد شماره ملی 0943030285 و فاطمه ناصری فرزند علی تاریخ 
تولد 1339/1/1 ش��ماره شناس��نامه 3 صادره تایباد شماره ملی 0749664185 )وام گیرندگان( و آقای سیدمحمد 
موسوی فرزند سیدحسین تاریخ تولد 1334/3/1 شماره شناسنامه 60792 صادره مشهد شماره ملی 0930607562 
)وام گیرن��ده و راه��ن( صادر که پس از ابالغ اجرائیه در مورخ 1397/8/2 و در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی، الزم االجراء و تقاضای بانک مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارتست از: ششدانگ خانه 
پالک ثبتی 419 فرعی از 1 الی 199 فرعی از 187- اصلی بخش 10 مشهد )پالک ثبتی چهارصد و نوزده فرعی از 
یک الی یکصد و نود و نه فرعی از یکصدو هشتاد و هفت اصلی بخش ده مشهد( ملکی آقای سیدمحمد موسوی که 
برابر گزارش کارشناس به آدرس بلوار پیروزی، بلوار سرافرازان، سرافرازان 6 پالک 47- می باشد که ارزش کل عرصه 
و اعیان و امتیازات به مبلغ 15/000/000/000 ریال )معادل یک میلیارد و پانصد میلیون تومان( ارزیابی و قطعیت 

یافته که مشخصات و توصیف اجمالی ملک بدین شرح می باشد:
ملک مذکور عبارتست از ششدانگ یکباب منزل مسکونی دارای پالک ثبتی 419 فرعی از 1 الی 199 فرعی از 187 
اصلی بخش 10 مشهد به مالکیت آقای سیدمحمد موسوی به مساحت عرصه 200 مترمربع و با ابعاد 10 در 20 متر 
و با کاربری مس��کونی و تراکم متوس��ط می باشد و دارای اعیان به مساحت حدود 438 مترمربع در سه طبقه شامل 
همکف به مساحت 140 مترمربع یک واحد مسکونی دوخوابه کف هال سیمان و کف سرویس و آشپزخانه سرامیک 
و طبقه اول بمس��احت 149 مترمربع دو واحد مس��کونی یک خوابه کف ها س��رامیک و طبقه دوم به مساحت 149 
مترمربع به صورت سفتکاری می باشد. سیستم گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی، اسکلت ساختمان نیمه فلزی و 
نمای شمالی طبقه همکف سنگ و طبقه اول سرامیک و طبقه دوم فاقد نما و سمت جنوبی ساختمان و دیوارهای 

حیاط فاقد نماسازی و دارای امتیازات آب و برق و گاز و ملک در تصرف مالک آن می باشد. 
ب��ا توجه به موقعی��ت محل ارزش کل عرصه مبل��غ 13/000/000/000 ریال و ارزش کل اعی��ان و امتیازات مبلغ 
2/000/000/000 ریال و درنتیجه ارزش کل عرصه و اعیان و امتیازات شش دانگ پالک مذکور در حال حاضر مبلغ 

15/000/000/000 ریال )معادل یک میلیارد و پانصد میلیون تومان( ارزیابی و اعالم می گردد.
حدود اجمالی پالک مذکور براساس پرونده ثبتی بشرح ذیل می باشد:

شماالً: بطول 10 متر محل درب و دیوار به خیابان 10 متری
شرقاً: بطول 20 متر پی به پی پالک 418 فرعی
جنوباً: بطول 10متر پی به پی پالک 459 فرعی

غرباً: بطول 20 متر به پی پالک 420 فرعی
حقوق ارتفاقی ندارد

ملک موصوف برابر گزارش کارش��ناس رسمی دادگستری در روز ارزیابی در تصرف مالک می باشد حدود اجمالی با 
سند مطابقت دارد.

موصوف برابر نامه ش��ماره 139985606272004796- 99/6/18 دفتر امالک بازداشتی، فاقد بازداشتی می باشد. 
مزای��ده بص��ورت شش��دانگ بمبلغ مورد ارزیابی ش��ده در قبال مبلغ ارزیابی ش��ده فوق در روز چهارش��نبه مورخ 
1399/7/14 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در شعبه اول اجرای ثبت مشهد 
واقع در خیابان پاسداران نبش پاسداران3/1 شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً چنانچه 
روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد جلسه مزایده روز بعد در همان محل و در ساعت مقرر برگزار خواهد شد 
و نیم عشر اجرایی و حق مزایده زائد بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 
ماده 121 بعهده برنده مزایده می باشد. ضمناً شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به 

حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامیست. م.الف285  آ-9906759
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول کالسه 9607792- 9607793- 9607796 

بانک ملت به استناد اسناد رهنی 12209- 1395/9/15 و 12210- 1395/9/15و 12211- 1395/9/15 دفترخانه 
210 مشهد اجرائیه تحت کالسه های 9607792- 9607793- 9607796 در قبال مبلغ 2/467/012/496 ریال و 
737/329/916 ریال و مبلغ 732/481/121 ریال علیه آقای موس��ی محمودی فرزند حسن تاریخ تولد 1336/1/1 

ش��ماره شناسنامه 105 صادره تربت حیدریه شماره ملی 0701222344 و معصومه محمودی فرزند موسی تاریخ 
تولد 1362/2/1 شماره شناسنامه 2150 صادره مشهد شماره ملی 0943030285 و فاطمه ناصری فرزند علی تاریخ 
تولد 1339/1/1 ش��ماره شناس��نامه 3 صادره تایباد شماره ملی 0749664185 )وام گیرندگان( و آقای سیدمحمد 
موسوی فرزند سیدحسین تاریخ تولد 1334/3/1 شماره شناسنامه 60792 صادره مشهد شماره ملی 0930607562 
)وام گیرن��ده و راه��ن( صادر که پس از ابالغ اجرائیه در مورخ 1397/8/2 و در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی، الزم االجراء و تقاضای بانک مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارتست از: ششدانگ خانه 
پالک ثبتی 419 فرعی از 1 الی 199 فرعی از 187- اصلی بخش 10 مشهد )پالک ثبتی چهارصد و نوزده فرعی از 
یک الی یکصد و نود و نه فرعی از یکصدو هشتاد و هفت اصلی بخش ده مشهد( ملکی آقای سیدمحمد موسوی که 
برابر گزارش کارشناس به آدرس بلوار پیروزی، بلوار سرافرازان، سرافرازان 6 پالک 47- می باشد که ارزش کل عرصه 
و اعیان و امتیازات به مبلغ 15/000/000/000 ریال )معادل یک میلیارد و پانصد میلیون تومان( ارزیابی و قطعیت 

یافته که مشخصات و توصیف اجمالی ملک بدین شرح می باشد:
ملک مذکور عبارتست از ششدانگ یکباب منزل مسکونی دارای پالک ثبتی 419 فرعی از 1 الی 199 فرعی از 187 
اصلی بخش 10 مشهد به مالکیت آقای سیدمحمد موسوی به مساحت عرصه 200 مترمربع و با ابعاد 10 در 20 متر 
و با کاربری مس��کونی و تراکم متوس��ط می باشد و دارای اعیان به مساحت حدود 438 مترمربع در سه طبقه شامل 
همکف به مساحت 140 مترمربع یک واحد مسکونی دوخوابه کف هال سیمان و کف سرویس و آشپزخانه سرامیک 
و طبقه اول بمس��احت 149 مترمربع دو واحد مس��کونی یک خوابه کف ها س��رامیک و طبقه دوم به مساحت 149 
مترمربع به صورت سفتکاری می باشد. سیستم گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی، اسکلت ساختمان نیمه فلزی و 
نمای شمالی طبقه همکف سنگ و طبقه اول سرامیک و طبقه دوم فاقد نما و سمت جنوبی ساختمان و دیوارهای 

حیاط فاقد نماسازی و دارای امتیازات آب و برق و گاز و ملک در تصرف مالک آن می باشد. 
ب��ا توجه به موقعی��ت محل ارزش کل عرصه مبل��غ 13/000/000/000 ریال و ارزش کل اعی��ان و امتیازات مبلغ 
2/000/000/000 ریال و درنتیجه ارزش کل عرصه و اعیان و امتیازات شش دانگ پالک مذکور در حال حاضر مبلغ 

15/000/000/000 ریال )معادل یک میلیارد و پانصد میلیون تومان( ارزیابی و اعالم می گردد.
حدود اجمالی پالک مذکور براساس پرونده ثبتی بشرح ذیل می باشد:

شماالً: بطول 10 متر محل درب و دیوار به خیابان 10 متری
شرقاً: بطول 20 متر پی به پی پالک 418 فرعی
جنوباً: بطول 10متر پی به پی پالک 459 فرعی

غرباً: بطول 20 متر به پی پالک 420 فرعی
حقوق ارتفاقی ندارد

ملک موصوف برابر گزارش کارش��ناس رسمی دادگستری در روز ارزیابی در تصرف مالک می باشد حدود اجمالی با 
سند مطابقت دارد.

موصوف برابر نامه ش��ماره 139985606272004796- 99/6/18 دفتر امالک بازداشتی، فاقد بازداشتی می باشد. 
مزای��ده بص��ورت شش��دانگ بمبلغ مورد ارزیابی ش��ده در قبال مبلغ ارزیابی ش��ده فوق در روز چهارش��نبه مورخ 
1399/7/14 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در شعبه اول اجرای ثبت مشهد 
واقع در خیابان پاسداران نبش پاسداران3/1 شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً چنانچه 
روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد جلسه مزایده روز بعد در همان محل و در ساعت مقرر برگزار خواهد شد 
و نیم عشر اجرایی و حق مزایده زائد بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 
ماده 121 بعهده برنده مزایده می باشد. ضمناً شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به 

حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامیست. م.الف286 آ-9906761
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمدتقی فکور زرگر با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/16236 مورخ 1399/6/22 
تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان ششدانگ پالک 269 فرعی از 117- اصلی واقع در بخش شش طرقبه 
ش��اندیز که پالک فوق الذکر به شماره شناسه الکترونیکی 139720306008004956 ثبت گردیده و حسب اعالم 
مالک متقاضی س��ند مالکیت دراثر سهل انگاری مفقود ش��ده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود 
می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت 
محل ارائه تا مراتب صورتجلس��ه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک 

خواهد نمود.    م.الف287    تاریخ انتشار: 1399/6/31  آ-9906763
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فرزانه غالم پور برابر درخواست شماره و معرفی نامه شماره 384-300 از طرف شرکت یاقوت گستر فردوس با 
ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/12822 مورخ 1399/5/19 تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی میزان ششدانگ پالک 4424 فرعی از 3865 فرعی از 168- اصلی واقع در بخش ده طرقبه شاندیز که پالک 
فوق الذکر به شماره شناسه الکترونیکی 139720306008004262 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند 
مالکیت در اثر جابجایی مفقود ش��ده را نموده اس��ت در اجرای ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب در 
یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 
روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب 
صورتجلس��ه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت 
یا س��ند معامله ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. 

م.الف288   تاریخ انتشار: 1399/6/31  آ-9906765
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آق��ای حمیدرض��ا جمال��ی معصومی با ارائه استش��هاد محل��ی گواهی امضاء ش��ده طی درخواس��ت 99/14707 
مورخ1399/6/5 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان پانصد سهم مشاع از چهارصد و چهل و چهار هزار سهم 
ششدانگ پالک 4 فرعی از 79- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه 22 دفتر 493 ثبت گردیده و 
حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر اسباب کشی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت 
نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره 

ثبت محل ارائه تا مراتب صورتجلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک 

خواهد نمود. م.الف289   تاریخ انتشار: 1399/6/31  آ-9906766
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه حاتمی کریم با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/16246 مورخ 1399/6/22 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان یکصد و یک ممیز هشتاد و نه صدم سهم مشاع از شصت و شش هزار و 
هشتاد و هشت سهم ششدانگ پالک 14 فرعی از 397- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که پالک فوق الذکر 
به شماره شناسه الکترونیکی 139720306008008556 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت 
بر اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت 
آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ 
انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورتجلسه 
گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 

ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.
م.الف290    تاریخ انتشار: 1399/6/31  آ-9906767

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه مس��عود صنعت نگار باس��تناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت دو دانگ مش��اع از ششدانگ اعیان یک 
باب آپارتمان به ش��ماره پالک 25412 فرعی از 17113 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده 
می باشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره 
دفتر الکترونیک 139820306003012456 بنام مسعود صنعت نگار ثبت و سند به شماره چاپی 53397 الف 98 

صادر گردیده است.
دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد...

لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.م.الف 291 آ-9906768
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای میرجواد میربابائیان رودسری باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت 
سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ اعیان یکباب آپارتمان 
به ش��ماره پالک 3437 فرعی از 1684 فرعی از 227 اصلی بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده می باشد به علت 
س��هل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد ششدانگ مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 
211811 دفتر 1090 صفحه 2 به نام سیدسعید موسوی شکیبا ثبت و سند به شماره چاپی 300683 الف77 صادر 
گردیده است سپس برابر سند قطعی شماره 107 مورخ 1383/6/11 دفترخانه 116 مشهد به نام میرجواد میربابائیان 

رودسری منتقل شده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد...
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف292  آ-9906770
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای محمد صفاری رود معجنی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان 
یکباب خانه به ش��ماره پالک 16894 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده می باش��د به علت 
س��هل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 260948 
دفتر 1462 صفحه 101 به نام آقای محمد صفاری رود معجنی ثبت و سند به شماره چاپی 270008 صادر گردیده 

است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد...
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��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. 

م.الف293  آ-9906773
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

اگهی انحصاروراثت
 اقای ابراهیم بهزادی یکتا بش��ماره شناسنامه 35801300915 به شرح دادخواست به کالسه 99/607 از این 
دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده که شادروان فریبا بهزادی یکتا بشماره شناسنامه 3581405075 
در تاری��خ 1399/6/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت به 

:1-متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی . مرحوم ورثه دیگری ندارد 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد  
و یا وصیتنامه نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد .  آ-9906752
عظیم بامری-رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

بازارهای موازی، رفتار قیمت مسکن در 6 ماهه دوم  را چگونه رقم می زنند؟

 کاهش نداریم، اّما  ثبات شاید



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

 ابتالی ۳۰۰ معتاد متجاهر به کرونا در کشور ایلنا: فرید براتی سده، مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی با بیان اینکه در حال حاضر در ۲۳ استان طرح جمع آوری معتادان متجاهر اجرا 
می شود، گفت: در استان ها تست pcr از معتادان گرفته می شود و در برخی از استان  ها نیز غربالگری عالمتی انجام می شود. تاکنون نیز بیش از ۳۰۰ نفر مبتال داشتیم که به محض مثبت شدن تست این افراد از 

مراکز ماده ۱۶ ترخیص و به مراکز نقاهتگاهی اعزام شده و در مکان دیگری نگهداری و قرنطینه شدند. البته چند نفری نیز فوت شده اند که آمار آن ها باال نیست.

پیش بینی کارشناسان انگلیسی

زمان دسترسی عمومی به واکسن کرونا©
ایسنا: گروهی از کارشناسان در مصاحبه 
با شبکه خبری اسکای نیوز اظهار کردند: 
در نخستین سال در دسترس قرار گرفتن 
واکسن کرونا از هر 10 نفر در جهان تنها 
یک نفر در برابر بیماری کووید19 مصون 
می شود. بررســی ظرفیت جهانی تولید 
واکسن کرونا نشان می دهد درصورتی که 

این واکسن در آغاز سال 2021 مورد تأیید قرار گیرد تنها 2 میلیارد ُدز از این واکسن 
در این سال ساخته خواهد شد. یکی از استادان مهندسی شیمی در کالج سلطنتی 
لندن گفت: باید صادقانه و شفاف بگوییم در وهله اول دسترسی تمامی افراد به این 
واکسن ممکن نخواهد بود. ما ظرفیت تولید نداریم. همچنین بررسی ها نشان می دهد 
حتــی در صورتی که ظرفیت تولید دو برابر شــود در 12 ماه آینده کمتر از نیمی از 
جمعیت جهان تا پایان سال 2022 در برابر بیماری کووید19 مصون خواهند شد. به 
گفته محققان، در این شرایط برخی محدودیت های مسافرت و رعایت فاصله اجتماعی 
در ســال های پیش رو ضروری است مگر اینکه تغییری در فناوری تولید واکسن رخ 

دهد که با کمک آن بتوان سرعت تولید را افزایش داد.

چین از ماه نمونه جمع آوری می کند©
ایسنا: براســاس اطالعات موجود، چین 
تصمیم دارد در اواخر ماه نوامبر مأموریتی 
به ماه انجام دهد تا نمونه ای از خاک آن را 

جمع آوری و به زمین ارسال کند.
به گزارش فیوچریســم، چین مشــغول 
آماده ســازی برای انجام مأموریت ارسال 
نمونــه خاک مــاه )Change5( به زمین 

است. قرار است در این مأموریت حدود 2 کیلوگرم از خاک ماه به زمین ارسال شود. 
جالب آنکه این نخستین باری است که پس از دهه 19۷0 میالدی کشوری تصمیم 

دارد نمونه ای از خاک ماه را به زمین ارسال کند.
طبق اطالعات موجود، بخش های مختلف مورد نیاز برای انجام مأموریت پرتاب موشک 
النگ مارچ5 در حال انتقال به مقر پرتاب ماهواره ونچانگ هستند. تخمین زده می شود 

این مأموریت در اواخر ماه نوامبر انجام شود.
چین در ماه جوالی از دو کشتی باری مخصوص برای انتقال بخش های موشک مذکور 

استفاده کرد.
مأموریت Change5 برای بررســی منطقه Mons Rumker در ماه است. این منطقه 
در قســمت غربی ماه قرار دارد. کارشناسان معتقدند در مقایسه با نمونه هایی که در 
مأموریت های آپولو به زمین ارســال شد، در این منطقه ویژگی های زمین شناختی 
جدیدتــری وجــود دارد. در Change5 فقط نصف روز ماه )معــادل 1۴ روز زمین( 
طول می کشد تا فضاپیما روی سطح سیاره فرود آید و نمونه جمع آوری کند. نمونه 

جمع آوری شده در یک ماژول مخصوص به زمین برمی گردد.

آبخیزداری و نجات روستاهای کشور از مرگ خاموش©
تســنیم: خالی کردن روســتاها از 
جمعیت با الگوگیــری از غرب از زمان 
کودتــای 1299 آغاز شــد و تا زمان 
کنونی ادامه داشته است؛ به طوری که 
جمعیت روستایی کشــور که در سال 
1335 حــدود 63 درصد کل جمعیت 
کشــور بود، بر اثر اجرای سیاست های 

سرمایه داری که به مهاجرت بنیان کن روســتاییان از روستاها انجامید در سال 
1390 به 2۷ درصد رسیده است. همچنین طبق سرشماری سال 1385 حدود 
30.5 درصد روستاها کمتر از 50 نفر جمعیت داشته و بر تعداد جمعیت شهرهای 
ایران 65 درصد افزوده شده و اکنون جمعیت شهرنشین بیش از دو سوم کشور 
را تشکیل می دهند. افزون بر این، در فاصله آمارگیری سال های 13۷5 تا 1385 
بیش از 12 میلیون نفر به شهرها مهاجرت کرده اند که بیش از 10 میلیون آنان 
در جست وجوی کار بوده اند و محل سکونت قبلی حدود 28 درصد آنان روستاها 

و آبادی های کشور بوده است.
طبق آمارگیری سال 1385 حدود 20 درصد روستاهای ایران کمتر از 25 نفر و 
۴۴ درصد کمتر از 50 نفر جمعیت داشته اند. می توان نتیجه گرفت حدود6۴درصد 
روستاهای ایران رو به نابودی هستند. حال این پرسش مطرح می شود کدام هجوم 
بیگانه توانسته چنین آسیب بنیان کنی بر روستاها که ماندگاری ایران به وجود 
آن ها وابسته است، وارد کند که تهاجم نرم و سخت اقتصادی در عدم حمایت از 

روستاها بر روستاهای کشور وارد آورده است.
خالی از جمعیت شدن تعداد بیشــتری از روستاها، افزایش شدید فعالیت های 
واســطه گری به گونه ای که تعدادشان از ۴00 هزار نفر واسطه در آغاز انقالب به 
بیش از ۴ میلیون نفر رســیده و در برابر هر مغازه دار به جای 500 تا هزار نفر، 
تنها کمتر از 30 مشتری قرار دارد و سودآوری آسان و باالی فعالیت های داللی، 
احتکاری و سوداگری هم افراد و هم سرمایه ها و حتی سرمایه های تولیدی را به 

سوی خود می کشاند.
این نابرابری و بی عدالتی چشمگیر ناشی از خالی شدن روستاها از سکنه را باید 
در اجرای سیاست های اقتصادی برون زا )سیاست های تعدیل اقتصادی و فرهنگ 
اقتصاد لیبرالی دولت ها( پیش از انقالب اسالمی جست و جو کرد. متأسفانه این 
روند پس از انقالب توســط تربیت یافتگان این فرهنگ و مکتب اقتصادی ادامه 
یافت. روســتاهای ایران که در برابر خشــن ترین تاخت و تازها به ایران در طول 
تاریخ جان سالم به در برده بودند، بر اثر اصالحات ارضی محمدرضاشاه و اربابان 
آمریکایی اش و زیر تأثیرات واردات محصوالت کشاورزی با دالرهای ارزان نفتی 
نتوانستند جان سالم به در ببرند و هزاران روستا و آبادی در واردات بی رویه نابود 
شده یا اینکه در خطر نابودی قرار گرفتند. افزون بر این، در سایه بی توجهی به 
آبخیزداری و اجرای سیاست های لیبرالی سرمایه داری )مکتب نوسازی(، سیاست 
حفر چاه های عمیق جایگزین فناوری های بومی مثل قنات و کاریز شد که این 
سیاست موجب خشکیدن گســترده قنات ها و کاریزها شد و تأثیری منفی در 

ماندن در روستاها بر جای گذاشت.
تخریب و نابودی گســترده قنات ها و دانش بومی آبخیزداری در ایران در حالی 
صورت گرفت کــه تعداد قنات ها در ایران بیش از 60 هــزار بوده که حدود دو 
سوم آن تخریب شده و هم اکنون حدود 23 هزار قنات آباد وجود دارد. با توجه 
به کوهستانی و کم باران بودن اغلب دشت های ایران، اختراع کاریز از چند هزار 
سال پیش و ایجاد مجراهای زیرزمینی برای انتقال آب از کوهپایه به دشت، یکی 
از مهم ترین ابداعات فناورانه ایران بوده که هنوز هم ارزش زندگی بخش خود را 
حفظ کرده است. با اصالحات ارضی شاهانه و از هم پاشیدن سازمان های جمعی 
تولید محصوالت کشاورزی و حذف مدیریت یکپارچه روستاها و عدم جایگزینی 
آن با مدیریت جمعی دیگر در روستاها از سوی صاحبان جدید زمین های تقسیم 
شــده، کار الیروبی کاریزها به فراموشی سپرده شد و رواج زدن چاه های عمیق 
در مجاورت کاریزها از ســوی برخی صاحبان زمین کشاورزی، نابودی دو سوم 

کاریزهای ایران را سبب شد.
همچنین بی مسئولیتی دولت ها نسبت به حل مشکالت کشاورزان و حل مشکل 
آب های زیرزمینی با تغذیه سفره ها هم مزید بر علت شد تا بسیاری از روستاییان 
به شهرها مهاجرت کنند. حفر چاه های عمیق تر و تداوم زیاده روی در مصرف آب 
در کشاورزی، عالوه بر شیوه های نادرست آبیاری سنتی، بی توجهی به نظام کشت 
بر پایه نوع محصول و ســازگاری با هر منطقه آب و هوایی با هدف صرفه جویی 
در مصرف آب را در پی داشــت. ایجاد شهرنشینی غربی بدون توجه به موقعیت 
شهرها و میزان جمعیت پذیری آن و ضرورت انتقال آب به سوی مصرف شهرها 
بدون آماده کردن پساب های شهری برای کشاورزی، افزون بر باال رفتن آلودگی 

آب شهرها، موجب کمبود آب در کشاورزی ایران شد.
بنابراین برای حل این مشکالت پیشنهاد می شود با مدنظر قرار دادن آبخیزداری 
در عمران و آبادانی روستاها و با هدف درونی کردن مصرف محصوالت کشاورزی 
و تولید صنایع غذایی با تولید بیشتر و تأمین امنیت غذایی کشور، افزون بر زنده 
کردن حدود ۴0 هزار کاریز رها شــده و نظام مند کردن چاه های عمیق و نیمه 
عمیق و بهره برداری از آن، با رواج دوباره ســاماندهی تولید جمعی )بنه، صحرا 
و...( و کار توأم با همیاری و تعاون، دوباره روستاها را زنده کرد و فرهنگ تعاون و 

همیاری را در کشور گسترش داد.

 جامعه/ اعظم طیرانی   آمارها می گویند جمعیت 
جهان رو به سالمندی است و از آنجا که در آینده ای 
نه چندان دور این پدیده جوامع مختلف را به طور 
گسترده تهدید می کند، در سپتامبر به مدت یک ماه 
در خصوص بیماری خزان ذهن اطالع رسانی می شود 
تا گروه های سنی در خصوص این بیماری آگاهی 
کسب کنند و راه های پیشگیری و کنترل آلزایمر را 
بیاموزند. اکنون هر سه ثانیه یک نفر در جهان و هر 
هفت دقیقه یک نفر در ایران به دمانس؛ اختاللی که 
تفکر، حافظه و استدالل را تحت تأثیر قرار می دهد، 
مبتال می شود؛ بنابراین ضرورت دارد به تالش جمعی 
برای برخورد صحیح با عالئم و بیماری آلزایمر یا 

همان زوال عقل تأکید شود.

60 تا 70 درصد اختالل دمانس را بیماری »
آلزایمر تشکیل می دهد

به گفته معصومه صالحی، مدیرعامل انجمن دمانس 
و آلزایمــر ایران بیماری آلزایمــر که با نام بیماری 
فراموشی شناخته می شــود، یک اختالل عملکرد 
مغزی اســت که موجب از دســت رفتن حافظه و 
کاهش دیگر کارکردهای ذهن فرد می شود. آلزایمر، 
شــایع ترین نوع دمانس زوال عقل است که شامل 
اختالل در شــناخت، اختالل رفتــار و اختالل در 
شخصیت و عملکرد افراد می شود. مواردی که برخی 
از آن ها بر اثر افســردگی، مصرف برخی از داروها، 
تومورهای مغزی، عفونت های شدید و یا کم کاری 
و یا پرکاری تیروئید ایجاد می شود و با درمان عامل 
اصلی، از بین می رونــد؛ یعنی در واقع دمانس های 
قابل برگشت هستند. اما متأسفانه 60 تا ۷0 درصد 
اختالل دمانس را بیماری آلزایمر تشکیل می دهد 
که علت آن ناشــناخته است و درمان قطعی ندارد، 
اما عالئم این بیماری در ابتدا خفیف است و به مرور 
وضعیت بدتر می شود و در طول زمان عالئم شدت 

بیشتری پیدا می کنند.
وی ادامه می دهد: اختــالل آلزایمر یک بیماری 
وابسته به دوران سالمندی است. بر اساس آمارهای 
موجود، ایران ســومین کشور جهان است که در 
آینده نزدیک با تغییر شــکل هرم ســنی و رشد 
سالمندی روبه رو خواهد شد و از آنجا که به دلیل 
کوچک شــدن خانواده ها مراقبت کننده کمتری 
خواهیم داشــت، باید با اطالع رســانی کافی، در 
پیشگیری از ابتالی زودهنگام به بیماری آلزایمر 

پیشگام باشیم. در این صورت امکان ابتال به این 
بیماری تــا 30درصد کاهش پیــدا خواهد کرد 
یا حتی بــا وجود ایجاد اشــکال در حافظه آنی، 
بــا مراجعه به موقع به پزشــک متخصص مغز و 
اعصاب، زندگی فرد طوالنی تر و باکیفیت تر خواهد 
شد؛ همچنین خانواده و مراقبان بیمار هم وضعیت 
بهتری خواهند داشــت و تا حــدودی در مقابل 

آسیب های آتی واکسینه خواهند شد.

ضرورت تشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر »
صالحی بــا بیان اینکه یک ســال تشــخیص 
زودهنگام بیماری پنج ســال معلولیت ناشی از 
بیماری را به تعویق می اندازد، می افزاید: در واقع 
زمانی برای از دست دادن نداریم، در ایران بیش 
از 800 هزار نفر به اختالل دمانس مبتال هستند 
که به دلیل روند رو به رشد جمعیت سالمندی، 
این آمار هر روز در حال افزایش اســت و تنها با 
پیشگیری و مراقبت از مغز سالمندان و همچنین 
انجام تســت های غربالگری ساالنه می توان این 
تهدیــد را کمرنگ و کمرنگ تر ســاخت. وی با 
اشاره به اینکه بیش از 50 میلیون نفر از جمعیت 
جهــان از اختالل روانی دمانــس رنج می برند، 
می گوید: با توجه به شــیوع بیماری آلزایمر و با 

هــدف افزایش آگاهی عمومی 
دربــاره این بیمــاری و توجه 
به مشــکالت مبتالیان به آن، 
روز 21 ســپتامبر، مصادف با 
31شهریور به عنوان روز جهانی 
آلزایمر نام گذاری شده و انجمن 
جهانی آلزایمر از سال گذشته 
شــعار »بیایید بدون شــرم در 
مورد دمانس و بیماری آلزایمر 
صحبت کنیــم« را به مدت دو 
ســال برای روز جهانی آلزایمر 

برگزیده است.
وی تغییر سبک زندگی سالمندان 
و آموزش کــودکان را از عوامل 
مهم پیشگیری و کنترل بیماری 
و می افزاید:  برمی شمارد  آلزایمر 
برخــی از بیماری های زمینه ای 
بیماری های  افســردگی،  نظیر 
دیابت، فشارخون، قلبی و عروقی 

می توانند از عوامــل خطر ابتال به 
بیماری آلزایمر باشند.

صالحی با بیان اینکه برای پیشــگیری از ابتال 
بــه آلزایمر به یک تالش جمعی نیاز اســت تا 

به کودکان آموزش داده شود 
وســایل  از  اســتفاده  هنگام 
نقلیــه، کاله و کمربند ایمنی 
ادامه  اســت،  ضروریات  جزو 
می دهــد: یک ضربه به ســر 
منتهی به بیهوشــی در دوره 
کودکی، عامل خطری خواهد 
بود برای دوران بزرگســالی و 
احتمالی برای ابتال به بیماری 

آلزایمر در سالمندی.

راه های پیشگیری از شیوع »
اختالل آلزایمر

وی با اشــاره به موارد منتشــر 
شده در مجله »الیسنس « برای 
از شــیوع اختالالت  پیشگیری 
آلزایمر می گوید:  به ویژه  دمانس 
ریشــه کن کردن بی ســوادی و 
برخورداری همه جوامع از سواد 
نســبی، دوری از آلودگــی هوا و 
آلودگی های صوتی، درمان اختالالت شنوایی و در 
صورت نیاز استفاده از سمعک، پرهیز از مصرف الکل 
و دخانیات، درمان چاقی با رعایت تغذیه سالم و رژیم 

غذایی مناسب، افزایش ارتباطات اجتماعی و فعالیت 
در خیریه ها به منظور افزایش رضایتمندی از زندگی، 
تحرک بدنــی و ورزش به ویژه یوگا، حداقل مصرف 
نمک و شکر به منظور پیشگیری از ابتال به پرفشاری 
خون، بیماری های قلبی - عروقی و همچنین دیابت 
از مهم ترین عواملی اســت که ابتال به آلزایمر را تا 
۴0درصــد کاهش می دهد؛ چرا که بیماری آلزایمر 
یک بیماری ســالمندی و وابسته به سبک زندگی 
اســت. بنابراین اگر ما از دوران نوزادی همه مسائل 
ذکر شده را رعایت کنیم و از دوران کودکی با مطالعه 
کتاب، حفظ اشــعار و قرآن ذخایــر مغزی خود را 

افزایش دهیم سالمندی سالم تری خواهیم داشت. 

عالئم تشخیصی اختالل آلزایمر »
صالحی ادامه می دهد: ناتوانی در انجام کارهای 
روزمره، تکرار پرسش ها، اشکال در نماز خواندن، 
ناتوانی در حســاب و کتاب و یــا ترکیب مواد 
غذایی برای آشپزی و ناتوانی در به خاطر آوردن 
اســامی اطرافیان و یا تغییر رفتار و شخصیت 
در دوران ســالمندی از نشــانه های تشخیصی 
اختالل دمانس به ویژه آلزایمر است که می توان 
با مراجعه به پزشک متخصص و درمان به موقع 
از معلولیت های ناشــی از بیماری و تبعاتی که 
برای خانواده به همراه دارد پیشگیری کرد. زیرا 
بیماری آلزایمر تنها بیماری یک فرد نیست و بر 
کیفیت زندگی همه اعضای خانواده تأثیر خواهد 
گذاشت چرا که فرد مبتال برای انجام همه امور 
زندگی وابسته به دیگران می شود و هزینه های 
سنگین اقتصادی، اجتماعی و مراقبتی بر دوش 

خانواده و حتی جامعه می گذارد. 

هزینه نگهداری هر بیمار مبتال به آلزایمر »
به گفته وی براساس آمار اعالم شده از سوی سازمان 
بهداشت جهانی، اکنون در دنیا بیش از 1/1 تریلیون 
دالر صرف بیماری آلزایمر  می شــود که به مراتب 
بیشتر از هزینه بیماری هایی نظیر سرطان ها و ایدز 
است. در ایران نیز طبق بررسی های  انجام شده هزینه 
نگهداری هر بیمار مبتال به آلزایمر در ماه بین 3/5 تا 
۷ میلیون تومان  است که ضرورت دارد هرچه بیشتر 
در خصوص این بیماری و تشــخیص به موقع آن 
اطالع رسانی کنیم تا سالمندان سالم تری در جامعه 

داشته باشیم.

گفت و گوی قدس با مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران

درآینده نزدیک، ایران سومین کشور سالمند جهان می شود

بر اساس آمارهای 
موجود، ایران 
سومین کشور 

جهان است که 
در آینده نزدیک 

با تغییر شکل 
هرم سنی و رشد 
سالمندی روبه رو 

خواهد شد

بــــــرش

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

دستچین

هیچ فردی در آموزش و پرورش به دنبال سند ۲0۳0 نیست
برنا: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش گفت: تمامی 
وزرا به سند تحول توجه داشته اند اما مسیرها نیازمند نقد عالمانه 
است.اگر خواستار بررسی تحقق سند هستید باید از خود سؤال کنید؛ 
در کنار مطالبه گری، همگان مسئول هستند. از خداوند خواستارم در 
برابر شهدا شرمنده نباشیم. در آموزش و پرورش هیچ فردی به دنبال 

سند 2030 نیست.

مشکل ما جمعیت نیست، مدیریت است
خبرگزاری صدا و سیما: مسعود عالمی نیسی، عضو هیئت 
علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی  گفــت: در بحث جمعیتی، 
مدیریت، حلقه مفقوده اســت نه جمعیت. کشور ما هنوز برای 
جمعیت بیشتر، منابع کافی دارد و با محاسباتی که انجام شده 
می توانیم تا ســه برابر جمعیت فعلی را داشته باشیم، اما اگر در 
مدیریت ضعیف باشیم همین جمعیت هم مشکل ساز خواهد شد.

به دانش آموزان سیم کارت رایگان ندادند
ایلنا: احمد حســین فالحی، ســخنگوی کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس گفت: بحثی در کمیسیون آموزش درباره توزیع 
و ارائه سیم کارت هدایت شده رایگان داشتیم، مبنی بر اینکه آیا 
سیم کارت رایگان هدایت شده به دانش آموزان داده شده است یا 
خیر که به ما گزارش شد سیم کارت ها ارسال شده است؛ اما بعد 

متوجه شدیم تاکنون محقق نشده است.

آموزش

نتایج کنکور کرونایی اعالم شد
مردها درصدر برگزیدگان 

کنکور۹۹ 
 ایسنا    بــر اساس نتایج اعالمی کنکور 99 از 
سوی سازمان سنجش آموزش کشور، داوطلبان 
تهرانی بــا 11 برگزیده در صــدر برترین های 

کنکور قرار گرفتند.
بر این اســاس، داوطلبان آقا موفق به کســب 
تمامــی رتبه های یک تا 10 گروه آزمایشــی 
ریاضی و فنی و داوطلبــان خانم نیز موفق به 
کسب تمامی رتبه های یک تا 5 گروه آزمایشی 

هنر شدند. 
همچنین از 10 نفر اول گروه آزمایشی علوم 
تجربی نیز آقایان 9 رتبه را از آن خود کردند 
و تنها یک نفر خانم موفق به کسب رتبه زیر 
10 در این گروه آزمایشــی شــد. از 10 نفر 
برتر گروه آزمایشــی علوم انسانی نیز 6 نفر 
آن ها را آقایان و چهار نفر را خانم ها تشکیل 

می دهند. 
به طور کلــی 28 نفر از ۴0 نفر برتر پنج گروه 

آزمایشی کنکور 99 آقا و بقیه خانم هستند.

خانه و خانواده

پرسش رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس
چرا قانون حمایت از زنان 

سرپرست خانوار معطل مانده؟
 فارس    فاطمه قاســمپور، رئیس فراکسیون 
زنان و خانواده مجلس شورای اسالمی از معطل 
ماندن اجرای قانون برنامه ششم درباره حمایت از 
زنان سرپرست خانواده توسط معاونت امور زنان 

و خانواده ریاست جمهوری انتقاد کرد.
وی همچنین خاطرنشــان کــرد: در مجلس 
یازدهم، در ســال پایانی اجــرای قانون برنامه 
ششم توسعه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری بار دیگر در جلسه کمیسیون برنامه 
و بودجه خواهان بررســی مجــدد این الیحه 
اصالحی شده است. الیحه ای که با بخش هایی از 
قانون اساسی مغایرت دارد و از همین جهت نیز 

مورد تأیید مجلس واقع نشد. 
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در ادامه 
افزود: در واقع از ابتدای مسیر، معاونت امور زنان 
مسیر اشتباهی را پیش گرفته و چهار سال است 
که اجرای بند تا ماده 80 معطل مانده است و در 

این راستا باید پاسخگو باشد نه مطالبه گر. 

نظامی و انتظامی

جانشین فرمانده ناجا خبر داد
اجرای چهار طرح برای برخورد 
با بی حجابی و مفاسد اجتماعی

 فارس   جانشین فرمانده ناجا از برنامه ریزی و 
اجرای چهار طرح ناظر و برخورد با بی حجابی 

خبر داد.
سردار قاسم رضایی با اشــاره به دغدغه مردم 
درخصوص عفــاف و حجاب، گفــت: نیروی 
انتظامــی در خصوص عفــاف و حجاب، چهار 
طرح را برنامه ریزی و اجرا می کند که در طرح 
ناظر یــک با افرادی که در خــودرو حجاب را 
رعایت نکرده، در طرح ناظر2 با افراد بدحجاب 
و بی حجاب در پاســاژها و فروشگاه های بزرگ 
و همچنین در طرح ناظــر 3 و۴ با افرادی که 
در تفرجگاه ها و پیاده روها و نیز فضای مجازی 

حجاب را رعایت نمی کنند، برخورد می شود.
جانشین فرمانده ناجا در خصوص پیشگیری از 
وقوع سرقت به استفاده از نگهبان محله، شبگرد، 
دشتبان، باغبان و غیره اشاره و خاطرنشان کرد: 
برای نیروی انتظامی افزایش میزان رضایتمندی 

مردم مهم بوده و هست.

حوادث

آمار های پزشکی قانونی نشان می دهد
 افزایش ۴.۱ درصدی 

فوتی های حوادث کار 
 باشگاه خبرنگاران جوان    در پنج ماهه 
نخســت سال جاری ۷59 نفر در حوادث کار 
جــان خود را از دســت دادنــد، این رقم در 
مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۴.1 درصد 

بیشتر شده است.
از کل تلفات حوادث کار در پنج ماهه ابتدایی 
ســال جاری، ۷۴0 نفر مرد و 19 نفر زن بودند 
این در حالی اســت که در مدت مشــابه سال 
گذشته تعداد مردان فوت شده در حوادث کار 

۷25 و تعداد زنان چهار نفر بود.
مطابق آمار های سازمان پزشکی قانونی کشور، 
تعداد مصدومــان حوادث کار که در پنج ماهه 
ابتدایی ســال جاری به مراکز پزشکی قانونی 
مراجعــه کرده انــد، 11.1 درصد کاهش یافته 
است. تعداد مصدومان ارجاعی به پزشکی قانونی 
در ایــن مدت 10 هزار و ۴02 نفر ثبت شــده 
اســت که این رقم در مدت مشابه سال پیش 

11هزار و 699 نفر بوده است.

بهداشت و درمان

رئیس بسیج جامعه پزشکی:
۴۰ هزار نفر در هفت استان 

ویزیت رایگان می شوند
 ایرنا    رئیس بسیج جامعه پزشکی گفت: همزمان 
با هفته دفاع مقدس ۴0 هزار نفر در هفت استان 
مرزی و محروم کشــور به صورت رایگان ویزیت 

می شوند و خدمات درمانی دریافت می کنند.
شــاهین محمدصادقــی افــزود: در هفته دفاع 
مقدس با همکاری وزارت بهداشت، دانشگاه های 
علوم پزشکی، بخش خصوصی و استانداری های 
استان های مرزی در استان های خوزستان، ایالم، 
کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و استان های 
محروم مثل سیســتان و بلوچستان و هرمزگان 
برنامه های مفصلی داریم و دست کم ۴0 هزار بیمار 

را در دو هفته معاینه و درمان می کنیم.
وی گفــت: عالوه بر آن تا جایــی که در توانمان 
باشــد برای توزیع ماســک و اقالم بهداشتی در 
مناطق محروم اقدام می کنیم، در این زمینه البته 
از هفت ماه پیش اقدام های زیادی انجام شده است 
و همچنان با تمرکــز و اولویت بر مناطق محروم 

ادامه دارد.

فراسو

برداشت آزاد

  دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳99  ۳ صفر ۱44۲ ۲۱سپتامبر ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره 9۳49

تعداد مقاالت استادان دانشگاه باید محدود شود
برنا: حجت االسالم نبی اهلل  فضلعلی، نماینده ولی فقیه در دانشگاه 
شهید رجایی گفت: تحت هیچ شــرایطی نباید وزیر آموزش و 
پرورش عوض شود اما در کشور ما مسئوالن نیامده می روند. به 
گفته وی ما در آموزش مسئله محور نیستم. برای تغییر وضعیت، 
استاد باید مقاله منتشــر کند تا به رشد ظاهری برسد. اما باید 

تعداد مقاالت را محدود کنیم.

با آمدن بخش غیردولتی به آموزش مشکلی نداریم
تسنیم: علی پارسانیا، مدرس دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: 
سیاست پولی شدن آموزش غلط است نه به کارگیری بخش 
غیــر دولتی. اتفاقاً بخش غیردولتی باید پای کار بیاید. اگر به 
مدارس دولتی اعتراض دارید اشــکال ندارد بخش غیردولتی 
پــای کار بیاید اما قانونی بگذارند کــه این بخش در پارادایم 

رقابت قرار نگیرد.

مسئله فرزندآوری نباید سیاسی تلقی شود
خبرگزاری صدا و ســیما: زهره ســادات الجــوردی، عضو 
کمیســیون فرهنگی مجلس گفت: مسئله فرزندآوری به هیچ 
عنوان نباید سیاســی تلقی شــود و خطای بزرگ این است که 
تصور شود حکومت برای مقاصد خود به دنبال افزایش جمعیت 
است. در واقع آینده نگری حکم می کند برای پابرجا بودن ملت و 

داشتن نیروی مولد به فکر افزایش جمعیت باشیم.

نمی گذارند دکان پررونق کنکور به راحتی بسته شود
آنا: ســید محمد بطحائی، معــاون آموزش های عمومی و مهارتی 
دانشگاه آزاد می گوید: مافیای کنکور سال هاست نانشان را از کنکور 
بدســت می آورند. آن ها دکانی پررونق که مشتری های زیادی دارد 
راه انداخته و 15 تا 20 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند. خانه، 
ماشــین و ویالهای گرانقیمت دارند و به سادگی اجازه نمی دهند 

دکان آن ها بسته شود.

قوانین موجر و مستأجر به روز نیست
خبرگزاری صدا و سیما: امیرمســعود مظاهری، کارشناس 
حقوقی با اشــاره به وجود ابهامات در قوانین موجر و مستأجر 
گفت: این ابهامات ســبب تفاوت آرا و تشدد اندیشه ها در حوزه 
حقوقی می شــود که نمونه بزرگ آن را می توان در آتش سوزی 
ساختمان پالسکو مشاهده کنیم. اگر این قوانین گویا و شفاف 

باشند، شاهد اعمال نظرات شخصی نخواهیم بود.

وزارت بهداشت دامپزشکی ها را جزو حرفه های پزشکی نمی داند
ایلنا: عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری 
تهران در خصوص فعالیت دامپزشــکان در واحدهای مسکونی 
گفت: قانون سال 66 مجلس، مطب پزشکی و حرفه های وابسته را 
استثنا کرده و گفته می توانند در واحدهای مسکونی مستقر شوند، 
اما از وزارت بهداشت استعالم کردیم آیا دامپزشکی جزو حرفه های 

پزشکی است که گفتند خیر، جزو حرفه های پزشکی نیستند.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

رکوردهای تازه از بیماری در قاره سبز، مسئوالن را نگران کرده است

دست وپا زدن اروپا در موج جدید کرونا
  جهان  هنوز چند هفته ای از انتشــار تصاویر شــادمانی 
اروپایی ها در پاریس، ونیز، بارسلون و دیگر نواحی توریستی 
اروپا نمی گذرد که وزارت بهداشت فرانسه از ثبت رکورد جدید 
موارد ابتال به کرونا خبر داد. بنا به آمار وزارت بهداشت فرانسه، 
در ۲۴ ســاعت، ۱۳ هزار و ۲۱۵ بیمــار مبتال به کووید۱۹ 
 در این کشــور شناسایی شــدند. این در حالی است که آمار 
مرگ و میر بر اثر ابتال به کرونا در فرانسه نیز در ۲۴ ساعت به 

۱۲۳ نفر رسیده است.
به گزارش یورونیوز، مقام های فرانسه پیش از این اعالم کرده 
بودند به زودی محدودیت های جدیدی را در شهرهای لیون و 
نیس به دلیل افزایش موارد ابتال وضع خواهند کرد. پیش بینی 
می شود این محدودیت ها مشابه تصمیم هایی باشد که هفته 

گذشته برای شهرهای بوردو و مارسی گرفته شد.
ممنوعیــت گردهمایی با مشــارکت بیــش از ۱۰ نفر، لغو 
رویدادهای ورزشی و فرهنگی یا وضع محدودیت برای شمار 
شرکت کنندگان در این رویدادها و کاهش ساعت کار شبانه 
بارها و کافه ها از جمله محدودیت هایی است که در شهرهای 

بوردو و مارسی به اجرا درآمده است. 
 در ســوی دیگــر دریــای مانــش، بوریــس جانســون، 
نخست وزیر بریتانیا نیز گفته است موج دوم شیوع بیماری در 

این کشور »اجتناب ناپذیر« است. به گفته نخست وزیر بریتانیا 
ممکن است وضع محدودیت های جدید در این کشور برای 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ضروری باشد. وی با این حال 
تأکید کرد مایل به اجرای قرنطینه سراسری مجدد در بریتانیا 
نیست. این ســخنان در حالی بیان می شود که بنا به برخی 
از گزارش ها مقام های بریتانیا وضع دومین قرنطینه سراسری 
را در دســت بررسی دارند. شمار مبتالیان روزانه به کرونا در 
بریتانیا به 6 هزار نفر رســیده است. تعداد بیمارانی که بر اثر 
بروز عالئم بیماری کووید ۱۹ در بیمارســتان های این کشور 
بستری می شوند نیز رو به افزایش است. بریتانیا در جریان موج 
اول شیوع ویروس کرونا باالترین آمار مرگ و میر را در میان 
کشورهای اروپایی داشت. نزدیک به ۴۲ هزار نفر در این کشور 

بر اثر ابتال به کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.
دولت اســپانیا هم همزمان با افزایش موارد ابتال در نظر دارد 
محدودیت های تازه ای را طی روزهای آینده در برخی مناطق 
به اجرا بگــذارد. همه گیری بیماری کوویــد۱۹ در مادرید، 
پایتخت این کشــور بیش از دیگر مناطق نگرانی مسئوالن 
اسپانیایی را به دنبال داشته است. یک سوم از موارد ابتال به 
ویروس کرونا در اسپانیا طی هفته های گذشته در مادرید به 

ثبت رسیده است.

شفق نیوز: الکاظمی، نخســت وزیر عراق و 
نماینده ویژه دبیرکل ســازمان ملل در این 
کشــور درباره نقش این سازمان در انتخابات 

پارلمانی آتی این کشور گفت وگو کردند.
ایسنا: گروه بین المللی »حمایت از لبنان« 
خواســتار تسریع در روند تشکیل یک دولت 
کارآمد در لبنان توســط سیاستمداران این 

کشور شد.
اسپوتنیک: شنید ه ها حاکی از آن است که 
نمونه اولیه یک هواپیمای جنگنده نسل ششم 
آمریکایی به نام F-X  برای نخســتین بار به 

آسمان بلند شده است.

ترامپ:
برای نفت در سوریه هستیم©

جهان: دونالد ترامپ در سخنرانی انتخاباتی خود 
در کارولینای شمالی از عزم دولتش برای خارج 
کردن نظامیان آمریکایی از افغانستان، سوریه و 
عراق ســخن گفت و مدعی شد: »ما تقریباً در 
حال پایان دادن به جنگ در افغانستان هستیم 
و ما می خواهیم از سوریه خارج شویم، البته من 
تعدادی را آنجا به خاطر نفت باقی گذاشتم. آیا 
این خوب نیست که ما نفت را )برای خودمان( 

نگه داریم؟«
رئیس جمهور آمریکا درباره افغانستان گفت: »ما 
در حال تالش برای رسیدن به صلح در افغانستان 
هستیم و تحقق این موضوع بسیار نزدیک است. 
شمار )نظامیان ما در افغانستان( کاهش یافت و 
به زودی به ۴هزار سرباز کاهش خواهد یافت و 

ما می خواهیم آن ها را بیرون بیاوریم«.
ترامپ همچنین ادعا کرد: »فقط برای اینکه شما 
بدانید باید بگویم ما داریم از عراق برمی گردیم، 
تعداد سربازان ما به ۲ هزار نفر در سوریه و عراق 

کاهش یافته است«.
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دور چهارم گفت وگوها در سوئیس
 تالش یمنی ها 

برای تعیین تکلیف اسرا
ایسنا: دور چهــارم مذاکرات طرف های 
یمنی  درباره پرونده اسرا برای دومین روز 
متوالی در شهر مونترو سوئیس پیگیری 
شــد. در جلســات این روز درباره نتایج 
نشست های امان درخصوص پرونده اسرا 
و مفقود شــدگان بحث و گفت وگو شد. 
یک منبع آگاه گفته است هیئت انصاراهلل 
در همان روز نخســت لیســت کاملی را 
تحویــل داده امــا دولت مســتعفی روز 
گذشته لیســت خود را تکمیل کرد. این 
گفت وگوها تحت نظــارت دفتر نماینده 
ســازمان ملــل و کمیته صلیب ســرخ 

بین المللی انجام می شود.

مبارزه با فساد در عراق جدی است؟©
اوایل هفته جاری شورای عالی مبارزه با فساد عراق از رسیدگی و حکم جلب برای 
۴۰۰ کارمند عراقی خبر داد؛ احکامی که قابل تجدید نظر هم نبوده است. پس 
از اعتراض های قســمتی از مردم عراق از سال گذشته به وضعیت اداری و فساد 
سازمان یافته در این کشور، شعار مبارزه با فساد به یکی از محوری ترین مباحث 

نامزدهای نخست وزیری در این کشور بدل شده است.
در واقع مسئله فساد در عراق فراجناحی است و منحصر به یک جناح خاص هم 
نمی شود. یعنی هم در طرفداران جناح صدر و نصر و هم در طرفداران مصطفی 
الکاظمی فســاد به چشم می خورد. اما اقدام هایی که الکاظمی، نخست وزیر این 
کشور در این زمینه انجام می دهد، بیش از آنکه به دنبال مبارزه ای جدی با فساد 
باشــد، رنگ و بوی سیاسی و تسویه حســاب های داخلی دارد؛ چرا که بسیاری 
از نزدیکان امروز الکاظمی در معرض اتهام فســاد هستند. برادر حیدر العبادی، 
نخست وزیر اســبق این کشور که باجناق مصطفی الکاظمی است، خود یکی از 
متهمان فســاد است. شــخص العبادی و دولت او نیز متهم هستند. بنابراین تا 
زمانــی که الکاظمی از نزدیکان و طرفداران خود شــروع نکند، نمی توان به این 

اصالحات امیدوار بود.
به طور کلی ســاختار سیاسی در عراق فسادزاست. این دموکراسی انجمنی که 
در عراق و لبنان شــکل گرفته و طوایف در آن نقش اساســی دارند، بسیاری از 
زمینه های فساد را فراهم می کند، چرا که اصل در آن به جای آنکه بر شایسته 
 ســاالری باشــد، بر عصبیت و رگ و ریشــه قومی و قبیله ای برمی گردد. این 
خود به خود موجب فســاد می شود. فســاد در عراق ساختاری است؛ ربطی به 
اشــخاص ندارد. در این کشور به نظر می رســد باید توجه و تمرکز بیشتری بر 
شایســتگی افراد به جای تیره و طایفه آن ها شود. از آنجا که دموکراسی عراق 
انجمنی است و شخص برای یک پســت باید حتماً از طایفه ای مشخص شده 
باشــد، این خود یعنی بازگشت به سنت و رسوم قبیله ای که با مدرنیسم هیچ 
قرابتی ندارد. همین مســئله خود نشان می دهد مسئله فساد در عراق با بگیر و 
ببندهای مصطفی الکاظمی یا اشــخاص دیگر حل و فصل نخواهد شــد و اگر 
عراق بخواهد از فســاد به طور واقعی نجات پیدا کند، باید ساختار سیاسی آن 
دستخوش تغییر شــود تا اینکه مردم افراد صاحب صالحیت را انتخاب کنند. 
آن فرد کرد وقتی در ریاست جمهوری قرار می گیرد، بیش از آنکه منافع عراق 
برایش مهم باشــد، منافع کردی برایش اهمیت دارد؛ یا در اهل ســنت همین 
طور. ممکن اســت یکی از علل به وجــود آمدن داعش، کم کاری و کم توجهی 
نوری المالکی به مناطق اهل ســنت بوده است. مشکل اساسی بعدی این است 
که در ساختار سیاسی اداری عراق، شفافیت وجود نداشته و این دیگر ارتباطی 
به الکاظمی ندارد. اگر شفافیت الزم ایجاد شده و به عنوان مثال، نوع هزینه کرد 
بودجه ها مشخص شود که در کجا و به چه صورتی بوده، مشکالت بعدی خود 
به خود حل می شود. بنابراین، به نظر می رسد مشکل عراق ساختاری است و با 
بگیر و ببندهای مقطعی هم حل نخواهد شــد. ما باید در عراق به جایی برسیم 
که شیعه و سنی و کرد موضوعیت نداشته باشد و عراقی مهم باشد؛ منافع ملی 
عراق مهم باشــد؛ مبارزه با اشغالگران خاک این کشور مهم باشد که از همین 

فرصت فساد در جهت منافع خود در حال استفاده هستند.
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عکس نوشت

مأموریت بی بازگشت جاسوسان سیامأموریت بی بازگشت جاسوسان سیا
به گزارش پایگاه یاهونیوز، در ســال ۲۰۰8 سازمان اطالعات مرکزی آمریکا 
)سیا( تیمی متشکل از چهار عامل را به یک مأموریت جاسوسی از فعالیت های 
چین فرستاد که به شکست کامل منجر شده و هیچ یک از این چهار عامل 
اطالعاتی هرگز بازنگشتند. در این مأموریت هدف آن ها جزیره کوچکی در 
شمال جزیره »لوزون« که بزرگ ترین جزیره فیلیپین است، بود. مأموریت این 
بود که دو غواص یک دســتگاه جاسوسی را که به شکل یک صخره ساخته 
شده بود در آنجا کار بگذارند تا بدون جلب توجه، سیگنال های الکترونیکی 

کشتی های نیروی دریایی چین را رصد کند.

حکمتیار در افغانستان اعالم کردیک زن به جای یک زن با وجود ادامه درگیری های رسمی
 توافق طرفین در لیبی 

برای صادرات نفت
تالش ترامپ برای تصدی 

کرسی دیگر در دیوان عالی
 آمادگی حزب اسالمی 

برای ائتالف با طالبان
جهان: گفته می شود خلیفه حفتر، رهبر 
نیروهای شورشی موسوم به »ارتش ملی 
لیبی« در نتیجه فشــارهای بین المللی با 
از ســرگیری فعالیت میادین نفتی شرق 
لیبی موافقت کرده است. در همین حال، 
شــرکت ملی نفت لیبی هم اعالم کرد در 
تأسیســاتی که گروه واگنر روسیه حضور 
دارند، ممنوعیت هشت ماهه باقی خواهد 
ماند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شــده 
اســت که خلیفه حفتر و احمد معیتیق، 
معاون رئیس شورای ریاستی دولت وفاق 
ملی لیبی بر سر پایان وضعیت فوق العاده 
در میادین و بنادر نفتی لیبی توافق کردند.

هیل: رئیس جمهور آمریکا قصد دارد در 
روزهای آینده جانشین روث گریزنبرگ، 
قاضی ارشد دیوان عالی ایاالت متحده را 
معرفی کند. دونالد ترامپ روز شنبه گفت: 
در هفتــه آینده فرد مورد نظرم را معرفی 
خواهم کرد و انتخاب من یک زن خواهد 
بود. این در حالی اســت که ترامپ نسبت 
به زنان تصور چندان مثبتی ندارد. برخی 
منابع آگاه گفته انــد »امی کانی بارت« و 
»باربارا الگوا« دو قاضی آمریکایی بیشترین 
شانس را برای معرفی از سوی ترامپ دارند 
تا جانشــین گریزنبــرگ در دیوان عالی 

آمریکا شوند.

آواپرس: رهبر حزب اســالمی افغانستان 
تمایــل خــود را برای تشــکیل ائتالفی با 
طالبان در افغانســتان ابــراز کرد. گلبدین 
حکمتیار گفت: حزب اسالمی برای مذاکرات 
مستقیم با طالبان و همچنین برای مشارکت 
و همکاری آماده است. ما معتقدیم اگر این 
دو گروه متحد شــوند، بحران در افغانستان 
به زودی پایان خواهد یافت و هیچ نیرویی 
قــادر نخواهد بــود در مقابل آن بایســتد. 
حکمتیار تأکید کرد: دولت افغانستان ضعیف 
و دودسته است، در حالی که طالبان و حزب 
اســالمی از عقاید، ارزش هــا و ایدئولوژی 

مشترکی برخوردار هستند.

annotation@qudsonline.ir
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وزارت  ســخنگوی  جهان     
خارجه روســیه گفــت: گزینه 
تغییر قــدرت در بــالروس با 
کمک تحریم ها و به رســمیت 
در  »متقلبــان«  شــناختن 
اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست 
جا افتاده اســت. ماریا زاخاروا 
گفــت: برخــورد بروکســل با 

نامزد ســابق ریاست جمهوری بالروس، سوتالنا 
تیخانوفســکایا و دعوت از او برای پیوســتن به 
نشســت وزرای خارجه اتحادیه اروپا، به معنای 

دخالت در امور جمهوری بالروس 
است.

ایــن دیپلمات افزود: در پشــت 
پرده نگرانی خیالــی برای مردم 
بالروس، اتحادیــه اروپا در واقع 
تالش می کند برای آن ها تصمیم 
بگیرد که چطور زندگی کنند. ما 
اروپا  اتحادیه  بار دیگر می گوییم 
ترجیح می دهد درباره اصالح قانون اساسی -که 
ارتقای دیالوگ در این کشور را هدف قرار داده- 

صحبت نکند.

چهره خبر

شما می خواهید مردم بالروس را دور بزنید
سخنگوی وزارت خارجه روسیه خطاب به اتحادیه اروپا:

 جهان  نتایج یک نظرســنجی جدید حاکی از 
اعتماد پایین آمریکایی ها به »آزاد و عادالنه بودن« 
انتخابات در کشورشــان اســت. یک نظرسنجی 
جدید که از ســوی یاهونیوز/ یوگاو انجام شــده، 
نشان می دهد تنها ۲۲ درصد آمریکایی ها معتقدند 
انتخابات ریاست جمهوری امسال در کشورشان 

آزاد و عادالنه خواهد بود.
این نشان دهنده تنزل شدید اعتماد آمریکایی ها 
بــه فراینــد دموکراتیک در کشورشــان بوده و 
می تواند از پیش یــک دوران فاجعه بار پس از 
انتخابات را که طی آن میلیون ها تن از پذیرش 
مشــروعیت نتایج انتخابات سر باز بزنند، نشان 
دهد. براساس این نظرسنجی نیمی از طرفداران 
ترامپ معــادل ۵۰ درصد، معتقدنــد انتخابات 
امســال، آزاد و عادالنه نخواهد بود در حالی که 
یک ســوم طرفداران رقیب دموکرات وی یعنی 
جــو بایدن )معادل ۳7 درصــد( به این موضوع 
اعتقاد دارند. ۴6 درصــد آمریکایی ها معتقدند 
ایــن انتخابــات آزاد و عادالنــه نخواهد بود که 
بیش از دو برابر کســانی اســت که پیش از این 

به آزاد و عادالنه بودن انتخابات اعتقاد داشته اند 
و همچنین ۳۲ درصــد نیز گفتند در این مورد 

مطمئن نیستند.
بیش از یک ســوم آمریکایی ها معادل ۳۴ درصد 
معتقدنــد در انتخابات پیــش رو به نفع یکی از 
نامزدها تقلب خواهد شــد در حالی که تنها ۲۴ 
درصــد این موضوع را رد کردنــد. 6۰ درصد در 
ایــن میان معتقد بودنــد در انتخابات میزانی از 
»تقلــب« رخ خواهد داد و ۳۴ درصد گفتند این 
برای به نوسان درآوردن نتایج کافی خواهد بود. 
۵7 درصد شرکت کنندگان این نظرسنجی گفتند 
نظر کارشناســان امنیت انتخابات درباره اینکه 
نمی توان در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
تقلــب کرد را باور نمی کننــد در حالی که تنها 
۱۹ درصد گفتند صحبت آن ها را باور می کنند. 
دونالــد ترامپ با نامطمئن خواندن شــیوه های 
رأی گیری که امســال در انتخابات آمریکا اجرا 
خواهد شــد، این ایده را مطرح کرده که ممکن 
است در انتخابات تقلب شود. او همچنین گفته 
اگر تقلب نشود دولتش دوباره انتخاب خواهد شد.

گزارش

بحران مشروعیت در ینگه دنیا
تنزل شدید اعتماد آمریکایی ها به انتخابات کشورشان
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دانش�گاه عل�وم پزش�کی و خدم�ات بهداش�تی درمان�ی مازن�دران در نظ�ر دارد از طری�ق س�امانه 
ت�دارکات الکترونیک�ی دول�ت نس�بت ب�ه واگ�ذاری ام�ور مرب�وط به خدم�ات عموم�ی و پش�تیبانی 
و تهی�ه م�واد اولی�ه، طب�خ و توزی�ع غ�ذا ی واحده�ای تابع�ه ب�ه بخ�ش غی�ر دولت�ی اق�دام نماید. 
ازمتقاضیان�ی ک�ه آمادگی ش�رکت در مناقص�ه را دارند دعوت بعمل م�ی آید جهت دریافت اس�ناد و 
 WWW.SETADIRAN.IR  تحویل پیش�نهاد طب�ق برنامه زمان بندی ذیل از طریق س�امانه س�تاد ب�ه آدرس
اقدام و با توجه به مندرجات اس�ناد مناقصه مدارک الزم را ش�امل پاکت های )الف( ، )ب( و )ج( تهیه 
و به صورت فایل های PDF در زمان مقرر در سامانه فوق درج نمایند. در ضمن یاد آور می گردد کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکتها از طریق 
درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و 
الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در س�امانه مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند. به پیشنهاد های واصله خارج از 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*مهلت دریافت اس�ناد از مناقصه گذار:: از روز س�ه ش�نبه مورخ 1399/07/01 تا س�اعت 14/30 روز 

یکشنبه مورخ 1399/07/06.
*مهلت تحویل پیشنهاد به مناقصه گذار:: تا ساعت 14/30 روز چهارشنبه مورخ 1399/07/16.

* مبلغ تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار:: به ش�رح مندرج در اسناد مناقصه به صورت نقدی واریز 
به شماره حساب شماره 272790485 نزد بانك رفاه یا ضمانت نامه بانکی معتبر که مد ت اعتبار سررسید 

ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ پیشنهاد قیمت باشد.
 * محل دریافت اس�ناد و تحویل پیش�نهادات:: س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت)س�تاد( به آدرس 

.WWW.SETADIRAN.IR

*  تذکر:: پیشنهاد دهنده موظف می باشد عالوه بر بارگذاری اسناد دریافتی وهمچنین تصویر تضمین 
ش�رکت در فرایند ارجاع کار در س�امانه ،اصل س�ند تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار را تا ساعت 
14/30 روز چهارش�نبه مورخ 1399/07/16 در قالب پاکت الف به صورت الک و مهر ش�ده به آدرس 
س�اری- سه راه جویبار- دانش�گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران-طبقه همکف - 

اداره مناقصات و قراردادها تحویل نمایند . 
کد پستی : 4815733971

*زمان گشایش پیشنهادها:: زمان تشکیل جلسه کمیسیون مناقصه بر اساس جدول شماره یک مندرج در 
اسناد مناقصه در ساختمان شماره دو-سالن حسابداری تعهدی.

* اداره مناقصات و قراردادهای دانشگاه با شماره تلفن 33044109-011 آماده پاسخگویی به سواالت 
می باشد. 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 15/م/99
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

بازگشت اعتراض ها به پورتلند©

جهان: معترضان پــس از ۱۰ روز تعلیق 
اعتراض ها به دلیل شــرایط نامساعد جوی 
درپی آتش سوزی های مراتع و جنگل های 
اطــراف پورتلنــد، بار دیگر بــه خیابان ها 
آمدند. تصاویر منتشــر شده نشان می دهد 
پلیس از گاز اشــک آور برای متفرق کردن 
معترضان اســتفاده کرده است. معترضان 
در پورتلند از مقام های شــهری خواستند 
بودجه پلیس را کاهــش دهند و این پول 
را برای ســاکنان سیاه پوســت و تجارت و 

مشاغل آن ها صرف کنند.

 تصادفی در کار نیست ©
هرچه هست شکست است!

روزنامه  ســردبیر  عطــوان:   عبدالباری 
رأی الیــوم پس از انتشــار همزمان مطالبی 
درباره ترور دو رهبر عربی نوشــت: آیا کشف 
طرح آمریکا برای ترور بشــار اسد با اظهارات 
ژنرال اسرائیلی درباره طرح های دیگری برای 
ترور سید حسن نصراهلل آن هم در یک هفته 
تصادفی است؟ فکر نمی کنیم اینچنین باشد.

آنچه معلوم است ناتوانی کامل دو همپیمان 
آمریکایی و اســرائیلی از شکست مهم ترین 
اعضــای محور مقاومت اســت کــه قدرت 
روزافزون آن موجب نگرانی شــدید آمریکا و 

اسرائیل شده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد 
دســتگاه های اطالعاتی این کشور طرحی را 
برای ترور بشار اسد، رئیس جمهور سوریه تهیه 
کرده  بودند اما جیمز ماتیس، وزیر دفاع سابق 
آمریکا به این طرح اعتراض کرد. این نهایت 
دروغگویی اســت. فکر نمی کنیم وزیر دفاع 
طرح رئیسش را ناکام بگذارد. اگرچه احتمال 
موفقیت چنین طرحی محدود و حتی نزدیک 

به صفر بود اما نتایج آن فاجعه بار است.
آنچه اکنون موجب نگرانی آمریکاست وجود 
بشــار اســد و اداره موفق بحران در طول ۹ 
سال گذشته نیست، بلکه پایداری نهادهای 
ســوریه به ویژه نهادهای امنیتــی، نظامی و 
اقتصادی و پایبنــدی آن ها باوجود جنگ و 
محاصره و باوجود خرج کردن صدها میلیارد 
دالر برای تغییر نظام سوریه است. زمانی که 
کشورهای مدعی دموکراسی به سیاست ترور 
رو می آورند، این دلیل ضعف آن هاســت نه 

دلیل قدرتشان.
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