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بــا توجه به اقدام آمریکا در تحریم 18 نهاد مالی که عمدتاً بانک ها بودند، برخی 
کارشناســان اعالم کردند این اقدام ممکن است کانال هایی که ایران از آن برای 
واردات اقالم بشردوستانه مانند غذا و دارو استفاده می کند را مسدود کند، اما باید 
گفت در واقع ما تحریم جدیدی نداریم و عمالً تحریم جدید معنا ندارد. اتفاقی که 

رخ داد این است که بخش هایی از پازل قبلی تحریم ها...

چرا تحریم 18 بانک ایرانی
»تحریم روانی« است؟

اعتراض فعاالن اجتماعی و مردم محله نوغان به تخریب مسجد »هفت در« توسط شهرداری مشهد

 خانه دوست کجاست؟!

 سیاســت  در میان انــزوای روزافزون 
دولت ترامپ در صحنه تقابل با جمهوری 
اسالمی ایران، این آل سعود، خاندان حاکم 
بر عربستان است که جور تنهایی Hمریکا 
را کشــیده و با لفاظی هــای گاه و بی گاه 
خود علیه کشورمان، در تکمیل پازل ایران 
هراسی کاخ سفید نقش آفرینی می کند. در 
این راســتا و درحالی که دو نشست اخیر 
شورای وزیران عربستان به ریاست سلمان 
بن عبدالعزیز، پادشاه این کشور به صحنه 

اتهام زنی علیــه فعالیت های منطقه ای و 
برنامه موشــکی جمهوری اسالمی ایران 
تبدیل شــده بود، روز گذشته نیز نماینده 
سعودی در ســازمان ملل تهران را متهم 
کرد که به تعهدات هســته ای مندرج در 
برجام پایبند نبوده است! »عبداهلل المعلمی« 
همچنین با تکرار ادعاهای واهی ریاض علیه 
ایران مدعی شــد ایران از گروه های مسلح 
در منطقه حمایــت می کند که این اقدام، 
»ناقض قوانین بین المللی« است. یاوه گویی 

اخیر مقام ســعودی علیه کشــورمان در 
حالی اســت که توافق هسته ای منعقده 
میــان ایران و گروه 1+۵ در ســال ۲۰1۵ 
مقرر می کند کــه در ازای کاهش فعالیت 
هســته ای جمهوری اســالمی و افزایش 
نظارت های بازرسان آژانس انرژی اتمی از 
تأسیسات هسته ای ایران، تمام تحریم های 
هسته ای قیدشده در برجام لغو شود. ولی 
در پی راه یابی دونالد ترامپ به کاخ سفید و 
خروج یک جانبه آمریکا از برجام، واشنگتن 

کارزار اعمال فشــار حداکثری علیه تهران 
را با ابزار برقراری تحریم های لغو شــده و 
وضــع تحریم های جدید علیــه ایران و با 
هدف کشاندن مقام های تهران به پای میز 
مذاکره برای امضای توافقی جدید و مورد 
پسند واشنگتن آغاز کرد که تاکنون نتیجه 
ملموسی جز انزوای بیشتر دولت آمریکا در 
عرصه جهانی در پی نداشته است. بااین حال 
این موضع گیری مسئوالن سعودی از سوی 

مقام های کشورمان...

 ............ صفحه ۲ قدس خراسان
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انفجار کرونا

 ایران در پاسخ به اتهام  زنی عربستان خواستار شفافیت برنامه هسته ای ریاض شد  
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 اکبرآقای عالم»هنر هفتم«
 قدس زندگی  خب... کرونا این را از همان پای ساختن آخرین مستندش، کرونا گرفت و به رحمت خدا رفت

روزهــای اول آمدنش ثابــت کرد که رحم و 
مروت ندارد؛ کوچک و بزرگ نمی شناســد؛ 
پیر و جوان برایش فرقی نمی کند و ورزشکار 

و غیر ورزشــکار یا هنرمنــد و غیرهنرمند 
هم سرش نمی شــود. »اکبر عالمی« همین 
یک هفته پیش، پس از بســتری شــدن در 

 ............ صفحه 9بیمارستان گفته بود...
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پایان سکوت کاپیتان پرسپولیس گفت وگو با مجتبی حیدری، عکاس مستند

 به انگیزه برگزاری نمایشگاه » به تو از دور سالم« 

روحانی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

 :jامام رضا
هرگاه  مردم  به  

گناهان  بى سابقه  
روى  آورند به  

بالهاى  بى سابقه  
گرفتار مى شوند 

اصول  كافى 
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دنبال حل مشکالت هستیم 
نه پاداش هایمان عکاسی در خدمت روضه های خانگی

باید ارتباط با چین
تقویت شود

فراخوان تجدید مناقصه
نوبت دوم 

پردیس دانشگاه 
شرح در صفحه 8
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 مؤسسه خدمات دارویی رضوی در نظر دارد تبلیغات محیطی داروخانه ها و 
سایت خود را از طریق مزایده عمــومی به افراد واجـــد شرایط واگذار نماید.
متقاضیــان می تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و دریافت شــرایط 
مزایــده به مؤسســه خدمات دارویــی رضوی واقع در میدان بیمارســتان
 امام رضا)ع( داروخانه مرکزی امام طبقه دوم امور اداری مراجعه نمایند.
مــدت قبــول پیشــنهادات حداکثــر تا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه 

مورخ 99/07/28 خواهد بود.
تلفن های تماس: 05138550115 و 05131908 داخلی 431

مؤسسه خدمات دارویی رضوی

آگهـی 
مزایده 
عمومی
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فـراخــوان  
شركت سـامان بازار رضوی به شــماره ثبت 855 و شناسه ملی 
10380099797 در نظر دارد در راســتای حمایــت از تولیدکنندگان 
داخلــی و مصــرف کننــدگان نهایی ، با هــدف  ایجاد اشــتغال پایدار  و 
کارآفرینــی برای عالقــه مندان به فعالیــت در حوزه خرده فروشــی، حق 
امتیاز نمایندگی خود را تحت برند" آهو" از میان متقاضیان واجد شرایط، از 
محل مزیت رقابتی این کسب و کار به منظور راه اندازی فروشگاه های زنجیره 

ای در قالب طرح فرانچایز  در شهرستان مشهد واگذار می نماید. 
متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن 31078-051 داخلی 1 

تماس حاصل فرمائید.
شــرکت ســامان بازار رضوی
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مبلغ تضمین شرکت در مزایده جهت فروش الشه های سرزده، حذف زنده 
اضطراری، گاو وتلیسه حذف مدیریتی، جوانه پرواری زنده ،گوساله های
 نر س�بک وزن  و تلیس�ه آبس�تن واحده�ای مش�هد100،000،000 ریال 
و شهرس�تانها مبل�غ 50،000،000 ری�ال، بصورت واریز وجه نقد بش�ماره 
حس�اب 83887459 بانک کش�اورزی شعبه مش�هد بنام موسسه دامپروری 

صنعتی قدس رضوی میباشد.                                       
جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی 
تماس حاصل فرمایید.تلفن: 12-38492710-051     داخلی 126- 119

هزینه آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.

مزایده فروش الشه های سرزده ، حذف زنده اضطراری ، 
گاو و تلیسه حذف مدیریتی جوانه پرواری زنده گوساله 

سبک وزن و تلیسه آبستن،
 ))تاریخ مزایده مورخ 1399/07/30 ساعت 14:00((

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

فراخوان تجدید مناقصه 
نوبت دوم شبکه بهداشت و 

درمان شهرستان كاشمر 
شرح در صفحه 8
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شهرداری كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر ، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید. 

درصد غیرنقدی قراردادرتبه الزممبلغ سپرده به ریالمبلغ پروژه به ریالشرح پروژهردیف

تجدید )1( مناقصه پروژه تکمیل وتجهیز پارک ترافیک منطقه 1
٪75رتبه 5 ابنیه7/300/000/000365/000/000هفت – تا سقف اعتبار

آگهی مناقصه عمومی
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اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداری کرج

1-ســپرده شــرکت در مناقصــه به یكی از روشــهای ذیل ارائــه گردد. ضمانــت نامه بانكی 
معــادل مبلغ فــوق که به مدت 90 روز اعتبار داشــته و قابل تمدید باشــد و یا واریز فیش 
نقــدی به مبلغ فوق به حســاب 700786948623 بانك شــهر.   2- برندگان نفر اول و دوم 
مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شــد. 

3- شهرداری کرج در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است.
 4- مبلــغ 500/000 ریــال به عنوان هزینه خرید اســناد به حســاب 700785313795 نزد 

بانك شهر شهرداری واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. 
5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی جهت خرید اســناد مناقصه به اداره امور 
قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بالل شــهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه 
نمایند. 6- در هر صورت مدارك مندرج در اســناد مناقصه مالك فروش اســناد و  متعاقبًا 
عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینكه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد 

و مدارك مربوط به پیمانكاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند.
 8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صالحیت در 
ســایت sajar.mporg.ir، یا معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین 

آگهــی تغییرات اعضای شــرکت، کد اقتصــادی و گواهینامه صالحیت ایمنــی معتبر یا ارائه 
مدارک مبتنی بر ثبت نام معتبر الزامی میباشد.

9- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداری 
را تكمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 10-سایر اطالعات و 

جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
11-پیشنهادات می بایست در پاکتهای مجزا )الف-ب-ج( الك و  ممهور به مهر شرکت شده 
و  پــس از الصــاق هولوگــرام بر روی پاکــت ج  تا پایان  وقت اداری روزســه شــنبه مورخ 
99/8/6  بــه آدرس کرج-میدان توحید – بلوار بالل دبیرخانه شــهرداری کرج تحویل داده 

شود.
 12-پیشــنهادات رســیده در روزچهارشــنبه مــورخ 99/8/7 در کمیســیون عالی معامالت 
شــهرداری کرج)دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد 

شد .هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
* جهت کســب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و یا به 

سایت   www.karaj.ir  مراجعه نمائید.

 در نظر دارد نســبت به خرید یك دستگاه  
ژنراتــور گازی از طریــق مناقصــه عمومی 
اقدام نماید. از شــرکت های واجد شــرایط 
دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر 
به سایت دانشــگاه به آدرس زیر مراجعه 
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 دانشگاه بین المللی
        امام رضا )ع(
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مزایده اقالم ضایعاتی 
شركت سامان بازار رضوی به شماره ثبت 855 و شناسه ملی 10380099797 
در نظر دارد اقالم ضایعاتی خود را به شرح لیست مندرج در آدرس اینترنتی 
https://ahoo24.ir/mozayede.jpeg  و یــا به شــرط رویــت از طریق مزایده به 

فروش برساند.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اســناد و تحویل قیمت پیشــنهادی خود  از تاریخ 
23/ 99/07 لغایت 30/ 99/07 در روزهای کاری از ســاعت 8 الی 16 به آدرس شــرکت 
واقع در مشــهد بزرگراه آسیایی – مقابل بیمارستان رضوی – مجموعه سامان بازار رضوی 

- واحد بازرگانی مراجعه نمایند.
ســپرده شــرکت در مزایده 10 درصــد قیمت کل پیشــنهادی اقالم مورد تقاضــای خود را 
بایســتی بصورت چک بانكی تضمین شــده یا واریز به حساب بانک ، در وجه شرکت سامان 
بازار رضوی باید تهیه گردد. هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد و 

دانشگاه فردوسـی مشـهد در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی انجام امور شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
خدماتی و پش�تیبانی مراکز رفاهی ش�ماره  1 و2 و مجتمع آموزشی اقامتی دانش�گاه فردوسی مشهد به شماره 
)2099091579000016( را از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایرمراحل 
مناقصه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
ش�د. الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضوی�ت قبلی ، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور ودریافت 
گواه�ی امض�ای الکترونیک�ی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند. تاریخ انتش�ار فراخوان در س�امانه 
تاریخ1399/07/22 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال 

دعوتنامه ازطریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد .
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی :  روز سه شنبه 1399/07/29 ساعت 19:00
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : روز چهارشنبه  1399/8/14 ساعت 12:00

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی 
)تلفن 051-38802265(

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : 41934 - 021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
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 معارف  حجت االســالم دکتر غالمحسن 
محرمــی، عضو هیئت علمی پژوهشــگاه 
فرهنگ و اندیشه اســالمی که در آستانه 
ســالروز شــهادت ثامن االئمه)ع( با قدس 
گفت وگو می کرد، با بیان اینکه ابعاد زندگی 
امام رضا)ع( از تمام جهات قابل بررســی و 
کنکاش است، می گوید: یکی از صفات بارز 
آن حضرت »عالم آل محمد)ع(« است که در 
روایت های بسیاری بر آن تأکید شده است. 

معصومین)ع( به...

 اندیشــه  یکــی از کالن پروژه هایی که 
می تــوان از آن برای تقابــل جدی با ائمه 
اطهار)ع( یاد کرد »به اســارت بردن دین« 
اســت. تعبیر قرآن این است که نهضت ها 
هم می توانند هبوط کنند. در آیه شریفه ای 
دربــاره نهضــت بنی اســرائیل وقتی آن 
بهانه گیری ها را با حضرت موسی)ع( شروع 
کردند، قرآن »اْهِبُطوا ِمْصًرا« را به کار می برد 
که اوالً خطاب جمع به کل بنی اســرائیل 
و آن نهضتی اســت که علیه فراعنه بود و 
می خواســت طرحی نو دربینــدازد، اما با 

خطاب »اْهِبُطوا ِمْصًرا«...

حجت االسالم محرمی
در گفت وگو با قدس تبیین کرد 

تجلی علم الهی 
درسیره رضوی

امام رضاj چگونه نقشه پیچیده 
خلیفه عباسی در ماجرای 
والیتعهدی را خنثی کرد؟

پروژه مأمون به 
اسارت بردن مفهوم

»امامت« بود

 ............ صفحه 4

 ............ صفحه ۵
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روزنامـه صبـح ایـران 2

آرایش ما برای مقابله با کرونا جنگی است  سیاست: سردار سالمی، فرمانده سپاه در نخستین جلسه گزارش گیری اقدام های سپاه پس از دستور اخیرفرماندهی معظم کل قوا به رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح مبنی بر در اختیار قرار دادن ظرفیت حداکثری مراکز درمانی نیروهای مسلح به بیماران مبتال به کرونا گفت: آرایش امروز ما یک آرایش جنگی برای مقابله با کروناست. ما مهیا و آماده برای 

پذیرش نقش های جدیدتر هستیم.

 سیاست/ مهدی خالدی  در میان انزوای 
روزافزون دولت ترامــپ در صحنه تقابل با 
جمهوری اســامی ایران، این آل ســعود، 
خاندان حاکم بر عربســتان است که جور 
تنهایی آمریکا را کشیده و با لفاظی های گاه و 
بی گاه خود علیه کشورمان، در تکمیل پازل 
ایران هراسی کاخ سفید نقش آفرینی می کند. 
در این راســتا و درحالی که دو نشست اخیر 
شــورای وزیران عربستان به 
ریاست سلمان بن عبدالعزیز، 
پادشــاه این کشور به صحنه 
اتهام زنــی علیه فعالیت های 
منطقه ای و برنامه موشــکی 
ایران  اســامی  جمهــوری 
گذشته  روز  بود،  تبدیل شده 
در  ســعودی  نماینــده  نیز 
ســازمان ملل تهران را متهم 
کرد که به تعهدات هسته ای 
مندرج در برجام پایبند نبوده 
اســت! »عبــداهلل المعلمی« 
همچنین با تکــرار ادعاهای 
واهی ریاض علیه ایران مدعی 
شــد ایران از گروه های مســلح در منطقه 
حمایت می کند که این اقدام، »ناقض قوانین 

بین المللی« است.

پاسخ ایران به ادعاهای سعودی»
یاوه گویی اخیر مقام سعودی علیه کشورمان 
در حالی اســت که توافق هسته ای منعقده 
میان ایــران و گروه ۱+۵ در ســال ۲۰۱۵ 
مقرر می کند کــه در ازای کاهش فعالیت 
هســته ای جمهــوری اســامی و افزایش 
نظارت های بازرســان آژانس انرژی اتمی از 
تأسیسات هسته ای ایران، تمام تحریم های 
هسته ای قیدشــده در برجام لغو شود. ولی 
در پی راه یابی دونالد ترامپ به کاخ سفید و 
خروج یک جانبه آمریکا از برجام، واشنگتن 
کارزار اعمال فشــار حداکثری علیه تهران 
را بــا ابزار برقراری تحریم های لغو شــده و 
وضع تحریم هــای جدید علیه ایــران و با 
هدف کشاندن مقام های تهران به پای میز 
مذاکره برای امضــای توافقی جدید و مورد 
پسند واشنگتن آغاز کرد که تاکنون نتیجه 
ملموسی جز انزوای بیشتر دولت آمریکا در 

عرصه جهانی در پی نداشته است.
بااین حال این موضع گیری مسئوالن سعودی 
از سوی مقام های کشورمان بی پاسخ نماند. 
بر این اســاس نماینده ایران در کمیته یکم 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاسخ 
به اتهام زنی ســفیر ســعودی، بر ضرورت 
پاسخگو کردن ریاض از سوی جامعه جهانی 
برای آشکارســازی ابعــاد فعالیت پنهانی 
اتمی اش تأکید کرد. حیدر علی بلوجی اضافه 
کرد: فعالیت های هسته ای ایران به طور کامل 
شفاف است. ما مطمئن هستیم اگر قرار باشد 
موضوعات به شــکلی منصفانه موردبحث و 
بررسی قرار گیرند، موارد زیادی وجود دارد 

که سعودی ها باید آن ها را روشن کنند.

 رژیم صهیونیستی و سعودی »
در جایگاه متهم

یک تحلیلگر حوزه سیاست خارجی نیز در 
باب اتهام زنی های دوباره سعودی علیه ایران 
معتقد است این رویداد را در باب هم افزایی 
آل سعود با طرف آمریکایی در مقوله »فشار 
حداکثری« علیه تهران باید تفسیر کرد. رضا 
میرابیان دراین باره می گوید: جدا از مباحث 
اخیر، ریاض در دوره پادشاهی ملک سلمان 
بن عبدالعزیز، با راهبری محمد بن ســلمان 
در تمام موضوعات اعم از هسته ای، موشکی 
و نظامــی و ترتیبــات منطقــه ای در قالب 
پروژه های آمریکایی نقش آفرینی کرده و علیه 

جمهوری اسامی موضع گرفته است. 
میرابیان با بیان اینکــه مایک پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا پس از ناکامی در همراه کردن 
اروپا در موضوع تمدید تحریم تسلیحاتی و 
بازگشت تحریم ها علیه کشورمان حال روی 
گاو شیرده اقتصادی و سیاسی خود حساب 
بازکــرده، ادامه داد: مواضع سیاســی اخیر 
عربستان که از سوی نماینده این کشور در 
سازمان ملل نشخوار شده، دقیقاً در همین 
راستا بوده و بازی در زمین آمریکا محسوب 

می شــود. بحــث دوم هم به ابعــاد پرونده 
هسته ای ســعودی بازمی گردد. حقیقت آن 
است که سعودی در چند سال اخیر برنامه 
هسته ای مخفیانه ای را پیگیری می کند که 
برخی ابعاد آن به تازگی از سوی رسانه ها افشا 

شده است. 
میرابیان دراین باره افزود: این برنامه پنهانی تا 
حدی گسترده است که به نظر می رسد ریاض 
حتی تا تولید کیک زرد که برای تهیه اورانیوم 
غنی شده استفاده می شــود نیز پیش رفته 
است. پس حاال که ابعاد رویکرد پنهانی ریاض 
در موضوع فعالیت های هسته ای آشکارشده، 
برخی کشورها و از جمله جمهوری اسامی 
در درخواستی بحق و قانونی بر آشکار شدن 
و ضــرورت نظارت آژانس انرژی اتمی بر این 
روند مشابه آنچه برای کشورمان اتفاق افتاد 

تأکید دارند. 
ایــن تحلیلگــر در انتهــا تصریح کــرد: به 
اذعان مقام های آژانس این نهاد بیشــترین 
بازرســی های هســته ای را در سالیان اخیر 
از مراکز هســته ای ایران داشــته است، پس 
رژیم های نامشروعی مانند رژیم صهیونیستی 
و سعودی که خود در جایگاه متهم قرار دارند، 
حق ندارند این گونه اتهامات را به تهران نسبت 
دهند. بنابراین به نظر می رسد این هیاهوی 
ریاض نوعی فرافکنی و فرار روبه جلو است تا 
با متهم کردن کشورمان توجهات را از برنامه 

هسته ای خود منحرف کند.

رویکرد دوگانه غرب به پرونده »
هسته ای ایران و عربستان

جعفر قناد باشــی دیگر تحلیلگر سیاســت 
خارجی هم لفاظی های گاه وبیگاه سعودی علیه 
کشورمان را خوش خدمتی آل سعود به دولت 

ترامپ می داند. وی گفت: امروز انزوای آمریکا 
در بحث تقابل با ایران بر همگان آشکارشده و 
حتی اروپاییان متحد واشنگتن هم از کارزار 
فشــار حداکثری ترامپ علیه کشورمان کنار 
کشیده اند و شیخ نشــین های عربی وابسته 
حاشــیه جنوبی خلیج فارس بــه دنبال آن 
هستند با این اتهام زنی ها مسئله تقابل با ایران 
را همچنان زنده نگه دارند. قنادباشی معتقد 
است بعد دیگر این موضع گیری ها به انتخابات 

آمریکا برمی گردد. 
وی ادامه داد: تا انتخابات ریاست جمهوری 
آمریــکا دو هفته بیشــتر نمانده اســت، 
درحالی که بیشتر نظرســنجی ها از باخت 
احتمالی ترامپ خبر می دهند، ریاض نگران 
آن است که با محقق شدن این پیش بینی 
تمام رشــته های ضد ایرانی اش که در چهار 
سال گذشته رشته بود، پنبه شود؛ بنابراین 
می خواهــد از فرصت باقیمانــده حداکثر 

بهره برداری را بکند. 
این تحلیلگر سیاســت خارجی با بیان اینکه 
ســعودی امیدوار بود در دوره نخست دولت 
ترامپ در همراهی با واشــنگتن و تل آویو و 
اجرای سیاست فشــار حداکثری ایران را از 
پا درآورند اما این اتفاق نیفتاد، تشــریح کرد: 
ریــاض در همراهی با آمریکا کم نگذاشــت. 
حتی ســال ۱397 که بحــث تحریم کامل 
نفت ایران از ســوی آمریکا مطرح شــد، این 
ریاض بود که به ترامپ وعده تأمین کســری 
ناشــی از نفت ایران در بازار جهانی را داد. اگر 
سعودی نبود، شاید اصاً ترامپ دست به این 
حماقت نمــی زد. با وجود این و درحالی که دو 
هفته بیشتر تا انتخابات آمریکا نمانده و ترامپ 
تمام بهانه هایش برای گیــر دادن به ایران را 
ازدست داده، حال موضع گیری های آل سعود 
می توانــد بــه او کمک کرده و کارزار فشــار 
حداکثری وی علیه کشورمان را سرپا نگه دارد. 
قنادباشــی در انتها افزود: البته نکته مهم در 
این میان ادامــه رویکرد دوگانه غرب در نوع 
برخورد با پرونده هسته ای ایران و عربستان 
است. ایران کشوری است که چشم طمع به 
خاک هیچ کس نداشته و حتی یک فشنگ 
هم به سوی کسی شلیک نکرده، اما سعودی ها 
تنها در جنگ پنج ساله علیه یمن جنایت های 
بی شماری مرتکب شدند. با وجوداین، دنیای 
غــرب که ادعــای آزادی و حقوق بشــرش 
گوش فلک را کر کرده، با چشم پوشی از این 
جنایت ها برنامه هســته ای ریاض را نادیده 

گرفته و بر فشار بر ایران ادامه می دهد.

ایران در پاسخ به اتهام  زنی عربستان خواستار شفافیت برنامه هسته ای ریاض شد

»آژانس« دقت کن!

مشــکات غیر قابل کنترل کرونا که این روزها گریبان گیر همه شده و تعداد مبتایان و س
جان باختگان هر روز بیشتر از روز قبل می شود! فقط و فقط بی تدبیری و تصمیم گیری فردی بر 
نظر جمعی در بازگشایی ها و کشاندن مردم به خیابان ها بود و متأسفانه این تصمیم انفرادی که 
دودش فقط به چشم مردم رفته دیگر قابل کنترل نیست. از نمایندگان محترم مجلس تقاضا 

داریم با سؤال از رئیس جمهور چگونگی این بی تدبیری را پاسخگو باشد. 09150002088
چرا از دولت روحانی نمی خواهید به قشر متوسط وضعیف جامعه رسیدگی کند؟ ما بسته س

معیشــتی نمی خواهیم ما مسکن می خواهیم. دولت روحانی عوام فریبی می کند مردم گیر 
قیمت شیر و گوشت و مرغ نیستند، بلکه باید هزینه مسکن را صفر کرد. مستأجران بدبخت 
هر ماه بین ۱تا۲میلیون تومان اجاره مسکن می دهند... بعد از هشت سال هنوز مسکن مهر را 
تحویل نداده اند... چرا ۱۰میلیون واحد مسکن در بافت های فرسوده شهرهای بزرگ نمی سازید 
تا مافیای مسکن نابود شوند؟؟ شما را به خدا به مستأجران رحم کنید... از قرارگاه خاتم االنبیا 

بخواهید که این پروژه ۱۰میلیون مسکن را اجرا کند. 09120008895
بنویسید تا مسئوالن و مدیران ضعیف بخوانند ما کشاورزان گوجه فرنگی را درکارخانه به س

قیمت 8۰۰تا۱۰۰۰تحویل می دهیم درعوض تفاله خیس آن را از کارخانه 6۰۰می گیریم آیا 
این عدالت است مسئوالن نظارتی و استانی و دادستان کجایند؟ آیا تولید کننده قدرت و توان 

خواهد داشت؟ 09150008919
از نظر افراد با شعوری که ماسک می زنند، کسی که عمداً ماسک نمی زند یک قاتل بی شعور س

است. 09150008110

واکنش رئیس قوه قضائیه به ماجرای اوباش گردانی اخیر©
میزان: رئیس قوه قضائیه در خصوص ماجرای 
اوباش گردانی اخیر گفته است تعرض به متهم 
ولو اوباش قطعاً مجاز نیست. طبق اعام مرکز 
رســانه قوه قضائیه، در ماجرای اوباش گردانی 
اخیر، حجت االســام والمســلمین رئیسی 
ازهمان لحظات اولیه اطاع، به دادستان تهران 
دستور داده است در خصوص مصادیق تعدی 
از قانون و نقض حقوق شــهروندی، با متخلفان اعم از بازپرس و یا مأموران برخورد شود. 
رئیس قوه قضائیه ضمن تأکید بر برخورد قاطع و بی امان با اراذل و اوباش، حکم به تشهیر 
را صرفاً در صاحیت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانین و مقررات می داند که تعرض به 

متهم ولو اوباش قطعاً مجاز نیست.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین:

FATF در شرایط کنونی یک موضوع فرعی است©
مهر: مجیدرضا حریری در گفت و گویی اظهار 
کرد: سوئیفت و تبادالت بانکی تحت تأثیر بازی 
بزرگ تری به نام تحریم آمریکاست و صحبت 
کردن درباره موضوع  FATF در شرایط کنونی 
یک موضوع فرعی است. اگر تحریم های شدید 
آمریــکا را مانند یک قفــس فرض کنیم که 
بانک های ایرانی در آن هســتند، از FATF به 
عنوان بندی یاد می شود که دست و پای نظام بانکی کشور را بسته است. در حقیقت وقتی 
نظام بانکی کشور در قفس است، چه فرقی می کند که دست و پای آن را بسته باشند یا 
باز گذاشته باشند. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: قفس برای نظام بانکی 
کشور همان تحریم های ظالمانه آمریکاست و تسلط این کشور بر بخش بزرگی از اقتصاد 
دنیا موجب شده در شرایط کنونی تبادالت بین المللی بانکی برای بانک های ایرانی سخت تر 
از گذشــته شــود.  وی ادامه داد: این تحریم ها )تحریم ۱8 بانک ایرانی( تأثیر چندانی بر 
فعاالن اقتصادی ندارد و بیش از یک دهه است که بانک های کشور ما تحریم هستند. از 

سال ۱39۰ به بعد یاد گرفتیم ارز را به صورت چمدانی وارد کشور کنیم.

واکنش زنگنه به احتمال نامزدی در انتخابات 

دیگر هرگز وارد کار دولتی نمی شوم!©
انتخاب: »بیژن زنگنه« در حاشــیه مراســم 
اهدای ۱۴۱ دســتگاه کمک تنفســی ویژه 
بیماران کرونایی، در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اینکه خوشحالم که امروز وزارت نفت باوجود 
مشــکات مالی توانست در اجرای مسئولیت 
های اجتماعی خود۱۴۱ دستگاه ونتیاتور را به 
مناطق نفت خیز اهدا کند، ادامه داد: ما همیشه 
خودمان را در کنار مردم احساس می کنیم. وی افزود: اکنون نیز تمام تاش خود را برای 
تولید نفت گاز و مواد پتروشیمی و همچنین حفاظت از جان کارکنان و مردم انجام داده ایم. 
وی در مورد احتمال نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: این دوره تمام شود، 

ان شاءهلل هرگز وارد کار دولتی نمی شوم.

ادعاهای دوباره ترامپ درباره ایران

بدجور دلشان می خواهد من ببازم©
از مجری های  )یکــی  لیمبو«  »راش  فارس: 
محافظه کار برنامه هــای رادیویی( متن کامل 
مصاحبــه چند روز پیش بــا »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور آمریکا را روی وب ســایت خود 
قرار داده است. چند روز پیش بخش  کوتاهی از 
این مصاحبه که در آن ترامپ با الفاظی رکیک 
درباره ایران صحبت کرد، مورد توجه رسانه ها 
قرار گرفت. با این حال ترامپ در این مصاحبه ادعاهای بیشتری درباره ایران مطرح کرده 
و از جمله گفته ایران به خاطر اقدام های او »ورشکست« شده و در صورت پیروزی اش در 
انتخابات، در مدت یک ماه »توافق فوق العاده ای« میان دو کشور شکل خواهد گرفت. ترامپ 
در این مصاحبه گفت: »اگر من برنده شوم، در یک ماه توافق فوق العاده ای با ایران خواهیم 
کرد. بدجور دلشان می خواهد من ببازم، ولی اگر برنده شوم...«. راش لیمبو با قطع سخنان 
ترامپ از او پرسید منظورش، توافق فوق العاده با ایران در چه زمینه ای است؟ ترامپ پاسخ 

داد: »]توافق بر سر[ نداشتن ساح هسته ای«. 
رئیس جمهور آمریکا ســپس گفت: »فراموش نکنید در حوزه تروریسم چه اتفاقی افتاده. 
ایران کشور بسیار ثروتمندی بود که اوباما ۱۵۰ میلیارد دالر به عاوه ۱.8 میلیارد دالر پول 
نقد در اختیارش قرار داده بود و حاال آن ها کشور بسیار فقیری هستند«. ترامپ در ادامه 
خاطرنشان کرد: »و بزنم به تخته، سازمان های تروریستی مثل سابق نمی جنگند. می دانی 
چرا؟ چون پول ندارند، چون ایران ورشکست شده. ایران به خاطر من، به خاطر تحریم ها و 

مسائل دیگر ورشکست شده است«.

 جدال حقوقی بر سر مالک محموله بنزین توقیفی ©
منتسب به ایران

سیاست: یک رســانه آمریکایی گزارش داده 
همزمان با ورود محموله سوخت یکی از چهار 
نفتکشی که دولت آمریکا با ادعای انتساب آن 
به ایران توقیف کرده بود به »نیوجرسی«، جدال 
حقوقی بر سر مالک حقیقی این محموله باال 

گرفته است.
به گزارش فارس، آمریکا مرداد  ســال جاری 
مدعی شد محموله های چهار کشتی که در حال انتقال سوخت ایران به سمت ونزوئا بودند 
را توقیف کرده است. مطابق این ادعا این چهارکشتی به نام های »لونا«، »پاندی«، »برینگ« 
و »با« در آب های آزاد توقیف شده اند. مالک های این کشتی ها این محموله ها که حاوی 

۱.6 میلیون بشکه بنزین بود را برای انتقال به آمریکا تحویل نفتکش های دیگری دادند.
دادگاه منطقه ای کلمبیا اعام کرده است شرکت بین المللی »مبین امارات« خود را مالک 
محموله های نفتکش های »با« و »برینگ« اعام کرده است. شرکت »عمان فیول« مستقر 
در انگلیس نیز اعام کرد محموله های داخل نفتکش های »پاندی« و »لونا« به این شرکت 
تعلق داشته است. شرکت »سوهار فیول« عمان نیز مالکیت بخشی از محموله داخل نفتکش 
لونا را قبول کرده اســت. بنا بر درخواست این شرکت ها از دادگاه، » شرکت های مدعی 
مبین، عمان فیول و ســوهار فیول در این قراردادها سهم مالی دارند و مالکیت و کنترل 
این محموله ها حق بدیهی آن هاست«. پیش از این رئیس دفتر رئیس جمهور گفته بود: 
»محموله این کشتی ها فروخته شده و پول آن هم گرفته شده است. به هر صورت نفت در 
آب های بین المللی و درجاهای مختلف در حال خرید و فروش است، اما اینکه ممکن است 

سوخت ایران باشد، ما سوختی که می فروشیم و پول آن را می گیریم دنبال نمی کنیم«.

چرا تحریم 18 بانک ایرانی ©
»تحریم روانی« است؟

با توجه به اقدام آمریکا در تحریم ۱8 نهاد مالی 
که عمدتاً بانک ها بودند، برخی کارشناسان اعام 
کردند این اقدام ممکن است کانال هایی که ایران 
از آن برای واردات اقام بشردوستانه مانند غذا و 
دارو استفاده می کند را مسدود کند، اما باید گفت 
در واقع ما تحریم جدیدی نداریم و عماً تحریم 

جدید معنا ندارد.
اتفاقی که رخ داد این است که بخش هایی از پازل 
قبلی تحریم ها در حال تکمیل شــدن است که 

عمدتاً اثر روانی دارد.
اثرگــذاری روانی این تحریم ها هــم به این امر 
مربوط اســت که اقتصاد ما در سال های اخیر به 
علت روی آوری به غرب و بحث برجام به شــدت 

تحت تأثیر روابط خارجی قرارگرفته است.
در واقع این تحریم هــا همان تحریم های ثانویه 
بانکی هستند. بخشی از تحریم های ثانویه بانکی 
به این معناست که اصل خود بانک ها و هرگونه 
روابط بانکی آن ها تحریم هستند، مانند بانک هایی 

که در فهرست SDN قرار دارند.
اما یــک بخش دیگر تحریم های ثانویه شــامل 
تجارت هــای خاص مانند تجارت پتروشــیمی، 
تجارت فوالد و تجارت نفت تحریم اســت و اگر 
بانکی برای این حوزه ها عملیات تسویه مالی انجام 
دهد، آن بانک تهدید به قطع دسترســی به نظام 

مالی بانکی آمریکا می شود.
در این میان تعداد ۱7 یا ۱8 بانک باقی می ماند 
که جزو فهرســت SDN نبودنــد، البته به طور 
 SDN دقیق تر بایــد گفت که این بانک هــا در
هســتند، منتها با تگ ایران نه با تگ تروریست 
یا حقوق بشر. این  بانک ها هم برای تجارت های 
معدودی مجاز بودند. تجارت های مجاز ایران هم 

مانند غذا و دارو و امثالهم است. 
بر اساس آنچه رئیس بانک مرکزی عنوان کرده 
اســت، عمده تجارت های غذایی و دارویی ایران 
با این بانک ها انجام نمی شده، بلکه از طرق دیگر 
مانند صرافی ها انجام می شود. عاوه بر این تجارت 
مجــاز ایران ربطی به بانکی ندارد که آن را انجام 
می دهد؛ چراکه یک گواهی عمومی برای چنین 

کاری وجود دارد.
بنابراین به طورکلی همان طور که ابتدا اشــاره 
شــد، نمی توان گفت این تحریم  جدید است، 
بلکه همان تحریم های قبلی است که روی سایر 
بانک ها پیش ازاین اعمال می شــد و بانک های 
جدید تحریمی اگر تبادل مالی داشتند، عمدتاً 
در حوزه تجارت های مجاز مورد اشاره مانند غذا 
و دارو بود و این تجارت هم یک گواهی عمومی 
ازنظر آمریکا دارد که فرقی نمی کند کدام بانک 
آن را انجام دهد. بنابراین ما با تحریم جدیدی 
روبه رو نیستیم اما چرا هر تحریمی ولو تکراری 
یا نمایشی بر اقتصاد ما تأثیر می گذارد؟ پاسخ 
روشــن اســت، ما خودمان را ذیل تحریم های 
آمریکا تعریف کردیم و حاضر نشــده ایم برای 
مقابله با آن کاری انجام دهیم. این  رفتار ایران 
با تحریم های آمریکا خــود اثر روانی می گذارد 
و گاهی در بــازار خود را نشــان می دهد. این 
شرطی ســازی اقتصــاد به تحریــم را در کنار 
نقدینگی زیاد در جامعه بگذارید، نتیجه وضعیت 

امروز بازار می شود. 
در مقــام راهکار باید به این نکته توجه کنیم که 
در داخل نقدینگی باید کنترل شود، در غیر این 
صورت هر اتفاقی غیراقتصادی، چه واقعی و چه 
روانی، در بازار تشنج ایجاد می کند و این تشنج 

روی اقتصاد اثر دارد.
بنابراین به عنوان جمع بندی باید بازهم اشاره کرد 
که تحریم های اخیر آمریکا چیز جدیدی نیست و 

ربطی هم به غذا و دارو ندارد. 
تا زمانی هم که ما به طرف مقابل این را نشــان 
ندهیم که می خواهیم بــا آن ها مقابله جدی 
کنیم، درواقع با دست خود تحریم را پذیرفته ایم. 
به طــور طبیعی برای بانک هــای دنیا نیز این 
قصه وجود دارد و ریســک همکاری با ایران را 
نمی پذیرند )حاال آن ها چه در لیســت تحریم 
باشند چه نباشــند( و به علت مجازات آمریکا 
همکاری شان با ایران محدود است. از طرفی هم 
ما مشکل نقدینگی سرگردان زیاد داریم، این 
نقدینگی خود را در بازار به شــکل آنچه امروز 

شاهد آن هستیم، نشان می دهد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

این برنامه پنهانی 
تا حدی گسترده 
است که به نظر 
می رسد ریاض 
حتی تاتولید کیک 
زرد که برای تهیه 
اورانیوم غنی شده 
استفاده می شود 
نیز پیش رفته 
است

بــــــــرش

 علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود 
گفت: در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا با توجه به 
اینکه جان عده ای توســط عــده ای دیگر به خطــر می افتاد 
تصمیمات سخت گیرانه ای اتخاذ شد که آخرین تصمیمات در 

این حوزه نیست. 
وی اظهــار کرد: هدف اصلی ما جریمه نبوده، بلکه توجه دادن 
به دستورالعمل های بهداشتی و حفظ جان مردم و متنبه کردن 
افرادی است که به خود و دیگران اهمیت نمی دهند. جریمه یک 
هدف نیست یک ابزار است برای خودکنترلی و نظارت عمومی 

سیاست های تنبیهی را هم می طلبید. 
وی خاطرنشــان کرد: این ابزاری است که همه جامعه بدانند 
هشدار وجود دارد و به پروتکل ها تن بدهند. ستاد ملی مبارزه با 
کرونا به دنبال این است که فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک 
به یک هنجار بدل شود. ربیعی در واکنش به پرسش خبرنگار 
دیگری که به خبرهای منتشرشــده در مورد تخصیص ۱۰۰ 
میلیارد تومان به ساخت دانشکده ای در دانشگاه شهید بهشتی 
از محل اعتبار تخصیص یافته به وزارت بهداشت برای مقابله با 
کرونا با مجوز رئیس جمهور و واکنش نمایندگان به این اقدام به 
دلیل تخلف از بودجه و قانون ، با بیان اینکه متأسفانه گویی این 
روزها قرار است زمین و زمان به هم دوخته شود و هر اقدامی را 

با تفسیری خاص به جامعه القا کنند! آن هم به بدترین شکل و 
به شیوه ای ناامیدکننده گفت: من همواره معتقد بودم شفافیت 
یک داروی موردنیاز جامعه ایران امروز اســت اما با کدرگویی 
نمی شود شفافیت ایجاد کرد.  این تنها مورد نیست. چیزهایی 
که با یک تلفن ممکن است روشن شود، این گونه به عنوان نقاط 

سیاه به ذهنیت جامعه منتقل می شود. 
وی افزود: در مورد خاص دانشــگاه شهید بهشتی طرح احداث 
دانشــکده فناوری های نوین پس از طی مراحل قانونی و تهیه 
گزارش های توجیهی فنی و اقتصادی اولین بار در سال 9۱ پس 
از تصویب الیحه بودجه در مجلس به دانشــگاه اباغ گردید و 

تاکنون همه ساله در قوانین بودجه سنواتی دارای اعتبار مصوب 
بوده و آخرین شــماره طبقه بندی مربوط به قانون بودجه سال 

99کل کشور بوده است. 
وی با بیان اینکه  قباً مجموعه ای از فعالیت های این دانشکده 
در بیمارستان طالقانی صورت می گرفت، اظهار کرد: با توجه به 
وضعیت شیوع کرونا تصمیم بر این شده که این فضا به بیماران 
کرونایی اختصاص یابد، ضمن اینکه هفته گذشته نیز سقف این 
ساختمان به دلیل فرسودگی فروریخت و خسارت های زیادی هم 
به تجهیزات و دستگاه های گران قیمت موجود در آنجا وارد شد. 

ربیعی تصریح کرد: اعتبار تخصیص یافته به این پروژه از صندوق 
توســعه ملی و اعتبار کرونا نبود و با درخواســت دکتر زادی در 
اردیبهشت ماه و درخواست مجدد وزیر بهداشت از رئیس جمهور 
صورت گرفته و قرار هم نبوده دختر یا پسر فرد خاصی به آنجا برود 
یا عضو هیئت علمی شود، ضمن اینکه عضویت در هیئت علمی از 

طریق آزمون است که به دقت هم رصد می شود. 
سخنگوی دولت اضافه کرد: در مورد دختر رئیس جمهور هم قبًا 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توضیح داده اند. ایشان طرح 
نیروی انسانی را بر اساس تعهدات خود می گذراند و اگر بخواهند 
به هیئت علمی تبدیل وضعیت شوند، باید مثل همگان در فراخوان 

شرکت کنند و این فراخوان در منظر دید همگان خواهد بود.

سیاستسیاست
s y i a s a t @ q u d s o n l i n e . i r
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پاسخ ربیعی به ماجرای اختصاص بودجه کرونایی به یک دانشگاه

با کدرگویی نمی شود شفافیت ایجاد کرد

 سیاســت   قالیباف رئیس مجلــس که از 
دوشنبه  وارد استان سیستان و بلوچستان شده 
است، دومین روز نظارت میدانی خود را از شهر 
زابل آغاز کرد.  نظارت میدانی رئیس مجلس در 
محل پروژه آبرسانی ۴6 هزار هکتاری در زابل و 
بررسی اشکاالت متعدد اجرایی و عملیاتی پروژه  
در گفت وگوی بی واســطه با کشــاورزان بومی 

نخستین برنامه دیروز قالیباف بود. 
رئیس مجلس همچنین با حضور در حاشــیه 
شهر زابل با اهالی این منطقه نیز گفت وگو کرد و 
از نزدیک با مسائل و مطالبات آنان آشنا شد. در 
این بازدید برخی اهالی شهرک ها و روستاهای 

اطراف زابل به بیان مشــکات خود که بیشتر 
ناظر به شرایط کشاورزی و وضعیت آب منطقه 

بود، پرداختند.  
به گزارش خانه ملت، یک جانباز زابلی این سؤال 
را مطرح کرد که شما برای مسئوالن به سیستان 
و بلوچستان آمده اید یا برای مردم؟ که قالیباف 
پاسخ داد برای مردم. این جانباز زابلی ادامه داد: 
متأسفانه مسئوالن پاسخگوی مردم نیستند، در 
حالی که ما برای این نظام در جبهه های جنگ 

خون داده ایم و سختی ها کشیده ایم. 
وی اضافه کرد: پس از بســته شدن مرز ایران 
با افغانستان، بخشــی از زمین های کشاورزی 
ما به افغانســتانی ها تحویل داده شده و امروز 
حدود ۱۰ ماه است که مرز بسته شده، تراکتور 
و ســرمایه ما در آن سوی مرز باقی مانده و ما 
هیچ دسترسی به آن ها نداریم. آقای قالیباف؛ 
با این شــرایط مرزهای کشور خالی از سکنه 
می شود و امنیت مرز از بین خواهد رفت. این 
منطقه تنگه احد اســت و برای امنیت کشور 

نباید خالی شود.

مجلس

سیستان و بلوچستان تنگه احد ایران است
گالیه های صریح پیرمرد زابلی به رئیس مجلس:

 سیاست   در جلسه دیــروز ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، حسن روحانی، رئیس جمهور 
پس از گزارش رئیس کل بانک مرکزی درباره 
ســفرش به عراق و بازپســگیری منابع مالی 
ایران، با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی برای 
دسترسی و استفاده از منابع ارزی مسدود شده 
کشــورمان در خارج از کشــور گفت: هر چند 
تحریم های آمریکا شرایط سختی برای تعامات 
اقتصادی کشــور ایجاد کرده، اما با تاش های 
انجام شده، استفاده از این منابع در حال افزایش 
اســت و تخصیص منابع به مصــارف کاالهای 
اساسی و نیازهای تولیدی کشور استمرار خواهد 

یافت. در این جلسه همچنین دکتر محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه از سفر خود به چین و 
دیدار و توافقات با مقامات این کشــور در حوزه 
تبادالت مالی و پولی و روابط دو کشور در حوزه 
حمل و نقل دریایی گزارشــی ارائه کرد. رئیس 
جمهور پس از این گزارش، با بیان اینکه توسعه 
اقتصادی همه کشــورها به صورت ملموس با 
دیپلماسی اقتصادی گره خورده است، تصریح 
کرد: بایــد در این مقطع با تقویت اولویت های 
ارتباطی خود، با چین، کشورهای منطقه اوراسیا 
و همسایگان، در حوزه های مختلف از انرژی تا 
فناوری، برای توسعه روابط اقتصادی برنامه  ریزی 
ویژه  ای انجام دهیم. روحانی با اشــاره به اینکه 
دولت به دنبال تســریع در پیگیــری اجرای 
توافقات با کشورهای منطقه است، خاطرنشان 
کرد: در این زمینه فعال شدن کمیسیون های 
مشترک اقتصادی با کشورهای هدف ضروری 
اســت و در اهداف اقتصادی تجارت با شرق و 
همســایگان، توجه به سیاست صادرات  محور 

بودن باید در اولویت قرار گیرد.

دولت

باید ارتباط با چین تقویت شود
روحانی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

رونمایی هایکو ماس از وقاحت آلمانی
برای حفظ برجام، ایران باید ©

اجرای تعهداتش را ادامه دهد!
سیاست: وزیر امور خارجه آلمان در مصاحبه ای 
با الشرق االوسط مدعی شــد کشورش به توافق 
هســته ای با ایران پایبند خواهد بود. به گزارش 
فارس هایکو ماس گفت: »توافق هســته ای وین، 
تنها مکانیسم موجود برای مهار برنامه هسته ای 
ایران و نگه داشتن آن تحت نظارت است؛ چرا که 
قوانین کنترل و شفافیت وضع شده توسط آژانس 
بین المللی انرژی اتمی جامع ترین قوانین در دنیا 
هســتند«. وزیر خارجه آلمان اضافه کرد: »حفظ 
این توافق، در راســتای منافع امنیتی مشترک 
اروپا و دنیا و در راســتای حفظ ثبات و امنیت در 
خاورمیانه اســت«. وی اضافه کرد: »با  وجود این، 
این تنها زمانی میســر خواهد بــود که ایران به 
مسئولیت هایش پایبند باشد و اجرای تعهداتش 
در برجام را بدون کم و کاست ادامه دهد. ما قویاً از 

این اقدام حمایت می کنیم«.

خبر



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

 حرم رضوی سیاه پوش شهادت حضرت رضا)ع(    آستان:  مدیر روشنایی و خدمات فنی حرم مطهر رضوی از سیاه پوشی بارگاه رضوی به مناسبت ایام سوگواری دهه آخر صفر خبر داد. محمد صدقی با 
اشاره به اینکه بارگاه حضرت رضا)ع( در این ایام سیاه پوش و داغدار رحلت رسول گرامی اسالم)ص(، امام حسن مجتبی)ع( و امام رضا)ع( است، عنوان کرد: همزمان با ایام پایانی ماه صفر متن کتیبه های نصب شده 

روی دیواره های صحن های داخلی و کتیبه های بزرگ نصب شده بر سردر ایوان ها متناسب با این ماه تغییر یافت.وی افرود: تاکنون 11 کتیبه عمودی در ایوان ها تعویض شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
در آستانه فرا رسیدن سالروز شهادت امام رضاj صورت گرفت

 رونمایی از قدیمی ترین نسخه خطی©
 عیون االخبارالرضاj در حرم رضوی

آستان: در آستانه فــرا رسیدن سالروز 
شــهادت امام رضــا)ع( از قدیمی ترین 
نســخه خطی عیــون االخبارالرضا)ع( 
رونمایی شــد. امیرمهــدی حکیمی، 
پژوهشــگر نســخ خطی در ویژه برنامه 
»سه شــنبه های فرهنگــی« ســازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 

قدس رضوی که به رونمایی از قدیمی ترین نســخه خطی عیون االخبارالرضا)ع( 
اختصاص داشت، به بیان مفاهیم ارزشمند در کتاب عیون اخبارالرضا)ع( با محوریت 
فرهنــگ، دانش، مدیریت، علم و دین پرداخت.وی با تأکید بر اینکه کتاب عیون 
اخبارالرضا)ع(، تألیف محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی معروف 
به شیخ صدوق است و کتابت این اثر ارزشمند در سال 776ه.ق توسط ابراهیم بن 
علی تبری عاملی صورت گرفته است، گفت: شیخ صدوق در دوران قدیم بدون هیچ 
امکاناتی و با مشقت های فراوان احادیث و روایات حضرت رضا)ع( را از منابع مختلف 
جمع آوری و در قالب کتاب عیون اخبارالرضا)ع( گردآوری کرده است.این پژوهشگر 
نسخ خطی ادامه داد: نسخه خطی عیون اخبارالرضا)ع( که به عنوان گنجینه ای 
نفیس از معارف رضوی مطرح است، 952 روایت از امام رئوف را در دل خود جای 
داده است. ما باید با الگوگیری از شیخ صدوق)ره( با پژوهش در منابع مختلف علمی 
و دینی، سایر روایت های حضرت رضا)ع( را استخراج و جمع  آوری کنیم تا با این 

اقدام امر اهل بیت)ع( نسبت به گذشته بیشتر در جامعه احیا شود.
 
الگوگیری از مفاهیم ناب رضوی در سبک زندگی»

حکیمی با اشــاره به اینکه شــیخ صدوق)ره( در تألیف عیون اخبارالرضا)ع( به 
نیازهای جامعه خویش توجه داشته است، بیان کرد: حضرت رضا)ع( در حدیثی 
می فرماینــد: »اگر مردم زیبایی کالم ما را بفهمنــد از ما تبعیت خواهند کرد«. 
بنابراین رسالت ما این است که سخنان بی نظیر امام رئوف)ع( را از گنجینه عیون 
اخبارالرضا)ع( اســتخراج و در مقابل دیدگان بشریت نمایان کنیم تا دلدادگان 
به اهل بیت)ع( در جهان مجذوب این معارف ارزشــمند شــوند.وی ضمن بیان 
اینکــه باید به روایت های اهل بیت)ع( از دیــدگاه علمی نگاه کرد، گفت: در این 
اثر گرانبها مفاهیم ارزشمندی با محوریت مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، 
دینی، سیاسی و... نهفته است که مسلمانان با مراجعه به این کتاب گران سنگ 
می توانند توصیه های حضرت رضا)ع( را در خصوص سبک زندگی اسالمی، اخالق 
و رفتار اهل بیتی، ارتباطات اجتماعی، فرهنگ و معارف ناب رضوی و... استخراج 
کــرده و در زندگی خویش به کار بگیرند.مشــاور مدیر عالی حرم مطهر رضوی 
با تأکید بر اینکه ســخن امام رضا)ع( بهترین سخن است، در ادامه به روخوانی 
چند روایت حضرت رضا)ع( در کتاب عیون اخبارالرضا)ع( پرداخت و اضافه کرد: 
حضرت شمس الشموس)ع( در یکی از روایت ها بر محتاج بودن انسان به عبادت 
اشــاره دارند؛ چرا که عبادت موجب به کمال رسیدن انســان در دنیا و آخرت 
می شود.حکیمی با اشاره به اینکه حضرت علی بن موسی الرضا)ع( در روایتی دیگر 
بر محبت به خانواده، روابط شهروندی و شیوه  همسرداری اشاره دارند، افزود: در 
روایتی دیگر، حضرت شیوه گفت وگو همراه با رعایت ادب و آزادانه را بیان می کنند.

اثر گرانبهای عیون اخبارالرضا)ع(؛ مالک سنجش جامعه »
وی خاطرنشان کرد: امام رضا)ع( در روایت هایی دیگر شیوه های حکومت داری و 

اقتصاد اسالمی، همبستگی اجتماعی و مهندسی فرهنگی را ارائه می دهند.
این پژوهشگر نسخ خطی، مالک سنجش جامعه را به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و... کتاب گرانبهای عیون اخبار الرضا)ع( دانست و بیان کرد: 
براساس تجربیات، هر زمان معارف ناب رضوی و اهل بیت)ع( در رأس امور جامعه 
نهادینه شد پیشرفت صورت گرفت. بدین ترتیب گنجینه معارف رضوی نه تنها برای 
رفع مشکالت مسلمانان بلکه برای جهان راهگشاست. در ادامه این مراسم یکی از نسخ 
خطی عیون اخبارالرضا)ع( توسط رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی با همراهی مشاور مدیر عالی حرم مطهر رضوی رونمایی شد.

آســتان: قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوی گفــت: همکاری اصحاب رســانه 
به عنوان حامی و پشــتیبان ما در اجرای 
برنامه های آستان قدس رضوی، موجب شد 
حجم زیادی از دلتنگی زائران در روزهای 
محدودیت های ناشی از ویروس کرونا کاسته 
شود.مصطفی خاکسار قهرودی در ویژه برنامه 
»اشاره« که از شبکه خراسان رضوی پخش 
شد، به ارائه گزارشــی از اقدام های آستان 
قدس رضوی در شــرایط ناشــی از شیوع 
کرونــا پرداخت و گفت: یکی از تکالیف ما 
در روزهای سخت مواجهه با ویروس کرونا، 
فراهم آوردن شــرایط مطلوب برای زیارت 

زائران حرم علی بن  موسی الرضا)ع( است.
خاکســار قهــرودی ادامــه داد: با تالش 
خادمان این آستان مقدس شرایط مناسبی 
برای زیارت مطلوب حرم مطهر رضوی در 
دوران شیوع کرونا فراهم آمد که از جمله 
می توان به استفاده از دستگاه تب سنج در 
ورودی حرم مطهر، توزیع ماســک، فراهم 
آوردن مــاده ضدعفونی برای دســت ها، 
مفروش کردن حرم با رعایت دستورهای 
بهداشــتی و توزیع زیارت نامه و مهرهای 
بسته بندی  شده اشاره کرد.وی همچنین 
از حضور خادمان ســالمت در حرم مطهر 
رضوی در روزهای شیوع ویروس کرونا خبر 
داد و گفت: خادمان ســالمت در شکل و 
شمایلی متفاوت با گذشته، در بارگاه نورانی 
امام رضا)ع( حضــور دارند و نیاز زائران به 
ماســک و مواد ضدعفونی کننده را فراهم 

می آورند.
قائم مقام تولیت آســتان قــدس رضوی 
خاطرنشــان کرد: با رعایت دســتور های 
بهداشــتی  که ذکر شــد و طبــق گفته 
مسئوالن ذی ربط در آستان قدس رضوی؛ 
95 درصد پروتکل های بهداشــتی در این 
آستان مقدس رعایت شده که در کل دنیا 
بی سابقه اســت. این مقام مسئول گفت: 
خدام ما با دلی شکسته و چشمانی اشک بار 
نائب الزیــاره همه عاشــقان و دلدادگانی 
هســتند که نمی تواننــد در حرم حضور 
یابند.قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 

ضمن قدردانی و تشــکر از صداوسیما در 
پخش برنامه های حــرم مطهر رضوی در 
روزهای مناسبتی خاص گفت: صداوسیما 
و همچنیــن خبرنــگاران و هنرمندان در 

پوشــش و پخش مراســم حــرم، نهایت 
همکاری را با ما داشتند و دل های عاشقان 
و ارادتمندان امام رئوف)ع( را به حرم مطهر 

رضوی پیوند زدند.

اجرای برنامه های دهه پایانی ماه »
صفر در گستره ملی و بین المللی

خاکســار قهرودی در ادامه، به مهم ترین 
اقدام ها و برنامه های آستان قدس رضوی 
در گستره های مختلف اجرایی همزمان با 

دهه پایانی ماه صفر اشاره کرد .
 وی برگزاری مراسم خطبه خوانی شهادت 
حضرت امام رضا)ع(، تســهیل در حضور 
و زیارت زائران، مشــارکت با هیئت های 
بزرگ کشوری و هماهنگی بین بخش های 
مختلف شهری و استانی با محوریت آستان 
قدس رضــوی را از محورهــای اجرایی 
برنامه های آســتان قدس رضوی در حرم 

مطهر رضوی ذکر کرد.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی در 

ادامــه، یکی از شــیوه های 
اجرایی برنامه های فرهنگی 
و مذهبــی آســتان قدس 
مواجهه  روزهای  در  رضوی 
مناســبت های  در  کرونا  با 
مختلــف را برپایی مجالس 
سیار در محالت ذکر کرد و 
افزود: ویژه برنامه ای با عنوان 
»پالک هشــت« در روزهای 
پایانی مــاه صفر پیش بینی 
شده است که از ویژگی های 

آن می تــوان به حضور خــدام بارگاه منور 
امام هشتم)ع(، گروه سرود آوای رضوان و 
متبرک شــدن مراسم با پرچم حرم مطهر 
رضوی اشاره کرد.خاکسار قهرودی به اجرای 
برنامه هایی خاص ویژه زائرانی از ملیت ها و 
قومیت ها و با زبان ها و گویش های مختلف 
از جمله اهل سنت، آذری ها، عربی زبانان و 
اردوزبانان و همچنین نابینایان و ناشنوایان، 
کودکان و نوجوانان، بانوان و... اشاره کرد و 
گفت: ویژه برنامه های شعرخوانی به صورت 
مجازی، »رواق کتاب« در ایوان قبله صحن 
قدس، نمایش هــای خیابانی در محالت، 
برگزاری کرسی های تالوت قرآن در 2 هزار 
نقطه همراه با محافل عزاداری با تشکل های 
جوانان رضوی و... از دیگر برنامه ها در این 

روزهاست.

خدام ما با دلی 
شکسته و چشمانی 
اشک بار نائب الزیاره 

همه عاشقان و 
دلدادگانی هستند 

که نمی توانند در 
حرم حضور یابند

بــــــــرش

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی برنامه های ایام شهادت حضرت رضا )ع( در شرایط کرونایی را تشریح کرد

 تکمیل 6 واحد مسکونی ©زیارت به نیابت
در مازندران

آســتان: دبیر کانون های خدمت رضوی 
مازنــدران، از ســاخت و تکمیــل 6 واحد 
مسکونی ویژه محرومان و آسیب دیدگان از 

سیل این استان خبر داد.
محمداســماعیل امامزاده، دبیر کانون های 
خدمت رضوی با اعالم این خبر گفت: پس 
از رویداد ســیل در اسفند سال 97 کمیته 
ویــژه ای با هدف خدمت به مــردم در این 
استان تشکیل شــد و از آن تاریخ تاکنون 
عملیات ســاخت ۱۰ واحد مسکونی ویژه 
محرومان و آسیب دیدگان از سیل در استان 
آغاز شــده که تاکنون 6 واحد آن تکمیل و 
تحویل داده شده است.وی با اشاره به اینکه 
تاکنون یک میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان 
برای ایــن خانواده ها هزینه شــده، افزود: 
چهــار واحد از این منــازل با تالش کانون 
خدمت رضوی شهرســتان سیمرغ ساخته 
و تحویل داده شــده است. دبیر کانون های 
خدمت رضوی مازندران گفــت: از ابتدای 
امســال تاکنون افــزون بــر ۱9میلیارد و 
۳2۱ میلیون تومان در بخش تهیه ســبد 
کاال، جهیزیــه بــرای ۳۳۳ زوج جــوان، 
کمک های نقدی به نیازمندان، تأمین دارو 
برای بیماران نیازمند، بهســازی واحدهای 
مســکونی ســیل زده و تهیه نوشــت افزار 
بــرای دانش آموزان هزینه شــده اســت.

توزیع بسته های معیشتی ©
بین نیازمندان ارومیه

آستان: به همت خیران و خادمیاران کانون 
ایثار و شهادت رضوی، ۴۰ بسته معیشتی 

بین نیازمندان شهرستان ارومیه توزیع شد.
پیرو تأکیدات مقــام معظم رهبری مبنی 
بر ادامــه کمک های مؤمنانــه، خادمیاران 
رضوی با مشارکت خیران در مسجد طوبی 
شهرســتان ارومیه اقدام به تهیه بسته های 
غذایی خشــک و توزیع آن بین نیازمندان 
کردند. این کمک  خیرخواهانه به ارزش هر 
بســته 225 هزار تومان شامل برنج، روغن، 
ماکارونی و پنیر است که از ابتدای دهه سوم 

ماه صفر آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

سرزمین آفتاب 

خـــبر
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روابط عمومی آستان قدس رضوی در آستانه شهادت امام رضا)ع(:
با زیارت از راه دور، به انوار قدسی امام رئوف تمسک بجوییم

آســتان: روابط عمومی آســتان قدس 
رضوی در آســتانه شهادت امام رضا)ع( با 
صدور اطالعیه ای از دلدادگان و ارادتمندان 
ســاحت مطهر رضوی درخواست کرد با 
توجه به خطر موج ســوم شیوع بیماری 
کرونا، ضمن توجه به توصیه های ســتاد 
ملی مقابله با کرونا، با زیــارت از راه دور، 

به انوار قدسی امام رئوف تمسک جویند.
در این اطالعیه آمده است:

زیارت مضجع نورانی علی بن موسی الرضا 
علیــه آالف التحیه و الثناء به ویژه در ایام 
خاص دهه آخر ماه صفر توفیق ارزشمندی 
است که همه ارادتمندان حضرت مشتاق 
آن هســتند و حضور خیل عظیم زائران 
ارجمند در قالب هیئات مذهبی، گروه های 
زیارتی و زائران پیاده در سال های گذشته 

مؤید این موضوع است.
در ســال جاری با توجه به شرایط خاص 
به وجود آمده به واســطه شیوع ویروس 
منحوس کرونا، آستان قدس رضوی سعی 
کرد، ضمن خدمت برای تکریم زائران عزیز 

و حضور همه جانبه در رزمایش مواسات، 
بــا ایجاد بســترهای گوناگــون ارتباطی 
در رســانه های ملی، بین المللی و فضای 
مجازی، شرایط بهره مندی همه مشتاقان 
از انوار معنوی این آســتان مقدس را در 
سراسر عالم فراهم نماید؛ هرچند خود بر 
این امر واقفیــم که اثرات و برکات زیارت 
حضوری بــا هیچ اقدام دیگــری جبران 
نخواهد شــد.در ایام دهه آخر صفر نیز با 
عنایت به سردی هوا و هشدارهای مقامات 
مســئول در خصوص موج ســوم شیوع 
بیماری، آستان قدس رضوی تالش کرده 
با خدمت شبانه روزی و تشدید تمهیدات 
بهداشــتی، زمینه زیارت توأم با سالمت 
زائــران را فراهم آورد. لکن از مردم مؤمن 
و متدین که در ماه های گذشــته جلوه ای 
بی بدیل از حقانیت و عقالنیت اسالم اصیل 
را به نمایش گذاشــته اند، خواهشمندیم 
ضمن توجــه به توصیه های ســتاد ملی 
مقابله با کرونا و با زیارت از راه دور، به انوار 

قدسی امام رئوف تمسک جویند.
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 علوم انسانی جزو قلمرو دین است  اندیشه: حجت االسالم علی نصیری، استاد حوزه و دانشگاه در یادداشتی به ماجرای عدم امکان اقتصاد اسالمی پرداخت و نوشت: به یقین علوم انسانی جزو قلمرو دین 
است و اگر قرار باشد اسالم را تهی از علوم انسانی بدانیم، چیزی جز اسکلتی ناتمام از دین باقی نخواهد ماند. با این مدعا که اسالم شیمی و ریاضیات ندارد همصدا هستم؛ زیرا این دست از علوم موضوعاً و مسئلتاً 

از حوزه علوم انسانی بیرون اند، اما در این مدعا که اسالم اقتصاد، جامعه شناسی و... که علوم انسانی اند، ندارد، با ایشان مخالفم.

نقد و بررسی کتاب »دانشگاه بوم شناختی« ©
ایبنا: در بیست و هفتمین نشست از مجموعه نشست های علم و جامعه که به 
نقد و بررسی کتاب »دانشگاه بوم شناختی« تألیف رونالد بارنت اختصاص یافت، 

غالمرضا ذاکر صالحی، رضا ماحوزی و جبار رحمانی سخنرانی کردند.
در ابتدای این نشســت جبار رحمانی به عنوان مترجم اثر با اشاره به اینکه این 
کتاب در حوزه فلسفه دانشگاه است و نگاهی جامع به دانشگاه دارد، گفت: بارنت 
ســعی می کند در این کتاب نسبت دانشگاه را با بوم نظام های موجود در جهان 
تعیین کند و معلوم می کند این ها از هم جدا نیستند. او در ابتدای کتاب سعی 
می کند ایده بوم شــناختی را توضیح دهد و هفت بــوم نظام اصلی را مطرح و 
تالش می کند با این هفت بوم نظام، مسئولیت اجتماعی دانشگاه را تبیین کند. 
اکوسیستم معرفت، نهاد اجتماعی، اشخاص، اقتصاد، یادگیری، فرهنگ و محیط 
طبیعی این هفت بوم است.رحمانی یادآور شد: اکوسیستم ها هر کدام ویژگی هایی 
 دارند که با هم مرتبط اند و جداگانه نیســتند و دانشگاه ها باید در نسبت با این

بوم نظام ها به یک خود آگاهی برسند تا بتوانند رسالت خود را در جامعه محقق 
کنند. مهم ترین این بوم نظام ها در نهایت اقتصاد اســت. بنابراین نگاهی پویا به 

دانشگاه دارد و دانشگاه با نهادهای دیگر در حال رفت و آمد است.
غالمرضــا ذاکر صالحی در ادامه درباره تاریخچه تجاری شــدن دانشــگاه ها در 
انگلســتان سخن گفت و افزود: نئولیبرالیســم تاچری تا همین امروز هم روی 
دانشگاه ها فشار می آورد و این گونه است که دانشگاه ها بین الگوی فرهیختگی و 
الگوی تجاری شدن آمریکایی دست و پا می زنند و واکنش بارنت هم در این باره 
قابل تأمل است.وی با اشاره به اینکه کتاب بارنت الگویی را برای ساختن فرهنگ 
دانشگاهی بیان می کند که جهانی و آرمانی است، گفت: همین موضوع مشکل 
این کتاب است؛ ما شاید برای ساختن یک فرهنگ دانشگاهی نتوانیم از یک نسخه 

جهانی کپی برداری کنیم چراکه بوم ها متنوع هستند.
 این استاد دانشگاه در بخش های دیگری از سخنانش درباره تجاری شدن افراطی 
دانشگاه ها در کشورهای شــرقی سخن گفت و یادآور شد چگونه تجاری شدن 
افراطی دانشگاه ها سبب از بین رفتن مباحث تاریخی، فلسفی، نظری و... شده و 

آن ها را به حاشیه رانده است.
رضا ماحوزی در ادامه این نشســت با بیان سه مقدمه مبنی بر اینکه بارنت این 
بحث را در کجای تاریخ ایده دانشــگاه مطرح می کند، گفت: بحث ایده دانشگاه 
بحثی معطوف به آینده و راهگشاست که راهبر نظام سیاست گذاری در دانشگاه 
و نسبت بین آموزش و پژوهش و نسبت بین دانشگاه و جامعه را مطرح می کند. 
باید بدانیم وقتی بارنت این کتاب را می  نویسد چه نسبتی با گذشته خود برقرار 
می کند. نسبتی که سعی می کند هم ایده دانشگاه را به صورت جدی مطرح کند، 
مسئله آینده و افقی که به آینده معطوف است را مطرح کند و در عین حال به 
ایده کنش هم توجه دارد. وی در ادامه افزود: بنابراین با توجه به ایده بارنت این 
اثر کدام یک از آثار نویسنده است و چه نسبتی با آثار دیگر ایشان دارد. مؤسسه 
ما تا کنون سه اثر دیگر هم از بارنت ترجمه کرده است. آنجا با بارنت خامی روبه رو 
هستیم که سعی می کند به نئولیبرالیســم آموزشی وفادار بماند. اما این کتاب 
محصول پختگی او است و می گوید 30 سال روی این کتاب کار کردم که مفهومی 
فلسفی را خلق می کند و جامع تمام نظام های پیرامون انسان است و با این بوم 

نظام داریم زندگی می کنیم؛ بنابراین دانشگاهی 
باید باشد که بتواند تمام این هفت بوم نظام 
را تبیین کند.ماحوزی در پایان یادآور شــد: 
با اینکه ظرفیت های بسیاری در نظریه بارنت 
وجــود دارد اما او دیــده همچنان می تواند 
نئولیبرالیسم آموزشی را نجات دهد. بارنت 
می تواند آموزشی ارائه دهد که سرسپردگی 
به اقتصاد ندارد. این آموزشــی است آزاد که 
به انسان و فرهنگ اهمیت می دهد؛ آموزشی 
است که با سوبژکتیوته خود می تواند آن را 
ادامــه دهد. کار بارنت کاری اســت که هم 
واقعیت هــا را داریم و هم ایده را؛ هر دو را با 
هم داریم. بنابراین دانشگاه صرف یک سوژه 

نیست و برای آینده افقی را می بیند.

قنبریان  محســن  حجت االسالم  اندیشه/   
یکی از کالن پروژه هایی که می توان از آن برای تقابل 
جــدی با ائمه اطهار)ع( یاد کرد »به اســارت بردن 
دین« است. تعبیر قرآن این است که نهضت ها هم 
می توانند هبوط کنند. در آیه شریفه ای درباره نهضت 
بنی اســرائیل وقتی آن بهانه گیری هــا را با حضرت 
موسی)ع( شروع کردند، قرآن »اْهِبُطوا ِمْصًرا« را به 
کار می برد که اوالً خطاب جمع به کل بنی اسرائیل 
و آن نهضتی است که علیه فراعنه بود و می خواست 
طرحی نو دربیندازد، امــا با خطاب »اْهِبُطوا ِمْصًرا« 
روبه رو می شــود. »هبوط« همواره به معنای تنزل 
کردن از یک موقعیت بهتر به یک موقعیت پست تر 
و همراه با آشکار شدن بدی هاست. »اهبطوا مصراً« 
نیز در واقع همین اســت حاال که این گونه مقاومتی 
نداریــد و نمی توانید ادامه دهیــد در همان تمدن 
فرعونی هضم شوید. این یعنی »هبوط نهضت«. به 
تعبیر امیرالمؤمنین اســالم -درک عمومی از اسالم 
که منشأ اعمال می شــود- ممکن است اسیر شود. 
تصویر این هبوط برای نهضت پیامبر)ص( می تواند 
مثالً »اهبطوا مرواً« یا »اهبطوا روماً« باشد. مثالً فرض 
کنیم مساوات اسالمی -که پیامبر فرمود شما همه 
همچون دانه های شانه با هم مساوی هستید- تبدیل 
به یک مســاوات کسرایی شود. خود کسانی که این 
کار را کردند تصریح دارند ما تقســیم غیرمساواتی 
را -که دیوان و دفترهایی را تشــکیل دادند و برای 
نخســتین بار دســت به رتبه بندی برای تقســیم 
بیت المال زدند- این عدالت را از کسری یاد گرفتیم. 
به عبارتی »عدالت کسرایی« آمد و به جای »مساوات 

اسالمی« نشست؛ این هبوط است.
اگر ما همین حدیث شــریف »بنی االســالم علی 
خمس« را معیار قرار دهیم که اســالم بر پنج رکن 
نماز، روزه، حج، زکات و والیت استوار است که البته 
به هیچ کدام همچون »والیت« ندا داده نشده است، 
درباره همه این ها دوباره مسئله »اسارت« و »هبوط« 
مطرح اســت. برای نمونه هبوط در مورد نماز؛ مثل 
نمازجمعه ای می شود که دو خطبه اش -که به مثابه 
 ذکر و جزء نماز است- در دوره طوالنی پس از رسول اهلل

جایی برای مشروعیت بخشی به حکومت های جور 
شــده بود که رسماً در آن جبرگرایی تئوری پردازی 
می شد؛ به گونه ای که حتی کسی سؤال کرد: شگفتی 
ندارد مــردی از طلقاء)معاویه( آمــده و بر اصحاب 

رسول اهلل خالفت می کند؟ یکی از بزرگان وقت جواب 
داد: ]این امر[ چه شگفتی دارد، او )معاویه( سلطان اهلل 
است و خدا ]سلطنت[ را به هر نیکوکار و فاجری که 
بخواهد می دهد، مگر غیر از این بود که فرعون 400 

سال حکومت کرد؟!

اسارت جهاد با ناپلئونیسم شدن آن»
اسارت جهاد به این است که نوعی ناپلئونیسم شود! 
در دوره بنی امیه بیشترین فتوحات اتفاق افتاد و در 
دوره بنی عباس تثبیت شــد. اما آیا این آن جهادی 
بود که رســول اهلل)ص( آورده بــود؟! در مورد حج 
هم همین طور؛ آیات اول ســوره توبه، حج را معرفی 
می کند که اصلی ترین رکنش »برائت از مشرکین« 
اســت اما از قضا عمده ترین چیزی که این ها به آن 
اجازه نمی دادند مســئله مبارزه با شــرک بود. این 
حدیث شــریف در کافی اســت که امام صادق)ع( 
فرمــود: »بنی امیه تعلیم ایمــان را آزاد کردند ولی 
اجازه ندادند تعلیم شرک صورت بگیرد!« چرایی آن 
را این گونه ذکر می کنند: »لکی اذا حملوهم علیه لم 
یعرفوه« یعنی تا وقتی مردم را حمل بر شرک کردند، 
دیگر آن شرک را نشناسند. مشخص است منظور از 
شــرک در اینجا بت پرستی نیست بلکه مراد شرک 
عملی است که به تعبیر صریح قرآن بزرگ ترین آن، 
عبادت طاغوت است. عبادت هم در اینجا به معنای 
اطاعت است. پس در ادامه به اسارت در آمدن ارکان 

اسالمی، دیدیم برائت از مشرکین هم از حج رفت و 
حج هبوط کــرد. زکات نیز که یکی از ارکان اصلی 
اسالم و موجب عدالت اسالمی است؛ اسیر شد. اتفاق 
عجیبی را در زکات رقم زدند و زمین های بزرگی  را 
که فتح و باید عایدی خاک حاصلخیزش شامل همه 
مسلمانان می شد، قطعه قطعه کردند و قطعات بزرگ 

را به صحابه ای چون طلحه و زبیر بخشیدند. 
 امــا یک دانه از این ها بــه نام والیت می ماند که در 
روایات ما از آن به »فریضه جامعه« یاد می شــود که 
محافظ همه این تعالیم است. طاغوت های بنی امیه 
و بنی عباس همه تالششان را کردند که این هبوط 
برای والیت اتفاق بیفتد و اسم اسالم بماند و رسمش 
نماند. اگر می شد این والیت را نیز اسیر و آن را دچار 

هبوط کنند، پروژه کامل می شد. 

پروژه بنی عباس هبوط »امامت و والیت« بود»
پروژه بنی امیه و خلفای اول بنی عباسی بیشتر اسارت 
خود امام بود، یا ]امامان مثل[ امام حسین)ع( را در 
کربال شهید می کردند یا بقیه را اسیر و بعد مسموم 
می کردنــد که این جواب نمــی داد و عمالً در ائمه 
قبــل از امام رضا)ع( می بینیم هــر کدام از این ها با 
شــهادتش، دوباره ماجرا را روشن تر کرده است. امام 
موســی بن جعفر)ع( با آن زندانی های طوالنی که 
توسط هارون الرشید انجام می شد، نهضت ها در دوران 
ایشــان فراگیر تر شــد. از این قضیه روشن می شود 

اسارت خود امام نمی تواند کاری 
کند. اگر کسی بتواند »امامت و 
والیت« را اسارت بدهد، کار را 
تمام کرده است. چنان که کسی 
نمازگزاران را اســیر نکرد بلکه 
خود نماز را به اسارت در آورد یا 
نه اینکه حج گزاران را اسیر کنند 

بلکه خود حج را اسیر کردند.
فیلسوف خلفا، مأمون عباسی بود. 
معتزلی اســت و خودش بیشتر 
از همــه در این بیــن فکر و کار 
دارد و این مفاهیم را می شناسد. 
مأمــون آمد و پروژه ای را تعریف 
کرد کــه آخرین جــزء هبوط 
اســالم را تکمیل کند. پروژه اش 
چه بــود؟ این بود کــه آمد و از 

تعالیم درست اســالمی و شیعیان این را تشخیص 
داد کــه امامت منفــک از دو جزء اصلی نیســت: 
 یــک، »علم«-البته علم لدنــی و ربانی بدون اینکه
ائمه اطهار اســتنباط و اجتهاد کننــد این علم را از 
خدای متعال می گرفتند- و دوم، »عصمت«. یکی در 
حوزه درک و دیگــری در حوزه تحریک و گرایش. 
]مأمون با خودش[ گفت امامت چیزی جز عصمت 
و علم نیست و اگر من بتوانم علم و عصمت این ها را 
از آن ها بگیرم و هبوط بدهم کار تمام اســت. برای 
اینکــه بدانیم با علم چه کرد فقط نگوییم مناظرات 
تشــکیل داد، چون این مناظرات حقاً قبالً هم بوده 
است و در دربار مأمون عباسی هر سه شنبه رسم بود 
علمای معتزلی که بیشتر اهل بحث بودند با علمای 
دیگر فرقه ها می آمدند و با همدیگر بحث می کردند. 

هدف مأمون خالی کردن علم از تعهد بود»
به نظر من امــا این گونه می آید که پروژه دزدیدن و 
اســارت علم خیلی عمیق تر از این مواجهه ها است. 
به این است که علم را خالی از تعهد کند و آن را به 
یک قیل و قال تنها تنزل بدهد. مأمون می خواست 
همان کاری که با معتزله کردنــد را با امام رضا)ع( 
کند؛ اینکه علم امام رضا)ع( فقط در قیل و قال معلوم 
شود که کمتر یا بیشتر بلد است. همچنین تعهدش را 
-تعهدی که نسبت به عدالت اجتماعی، خدای خود 
و تکلیف بندگان و مستضعفان و محرومان دارد- از 

او بگیرنــد. دوم اینکه قدســیت و 
عصمت امام رضا)ع( را بگیرند که 
من از آن به »پروژه امام شاه« تعبیر 
می کنم. قصد مأمــون این بود که 
ما بیاییم امام را وارد دربار کنیم و 
تصویری از امام رضا)ع( بسازیم که 
»امام شاه« است و وارد درباری شده 
کــه در آن خواننده و جبروت های 
آن چنانی هست آن هم در حالی که 
ضعف و بدبختی و مسکنت در نقاط 

دیگری از جهان اسالم وجود دارد. 
کارِ کارستان امام رضا)ع( در برابر این 
پروژه مأمون این بود که اوالً به اجبار، 
والیتعهدی را قبول کرد؛ اما این تمام 
ماجرا نبــود. اگر فقط بگوییم اجبار 
بود؛ امام را موجودی منفعل تصویر 
کردیم. امام رضا)ع( از همین کاری که به حســب 
ظاهر اجباری بود یک طرح فعاالنه خالقانه ساخت 
که آن را در دو فراز اصلی ترجمه می کنم: یک، »عدم 
تعهد« و دیگری »تعهد«. عدم تعهدش نســبت به 
کارکرد دربار مأمون بود، به این صورت که شرط کرد 
من در هیچ عزل و نصبی دخالت نمی کنم؛ این یعنی 
عدم تعهد نسبت به طاغوت. کار دوم هم تعهد نسبت 
به یک دســته اصول اساسی اسالم و مستضعفان و 
مبارزان بود. در روایت صحیح السندی از کافی شریف 
که از معمر بن خالد است می گوید، امام رضا)ع( به 
من گفت: »مأمون به من نوشــته است به بعضی از 
این ها که در نواحی مختلف از شــما اطاعت   و علیه 
ما فساد می کنند -یعنی مبارزه می کنند- یک نامه ای 
بنویســید. امام رضا)ع( فرموده بود: اگر تو به من وفا 
کــردی من نیز به تو وفا می کنم«. من وقتی به تو و 
دربارت وارد شــدم شرط کردم امر و نهی ای نکنم و 
کسی را به والیتی نگمارم یا عزل نکنم. تا اینجا همان 
عدم تعهدی است که به آن اشاره شد. در ادامه امام 
بسیار زیبا می گوید: »این امری که شما به من دادی 
)والیتعهدی( چیزی بر آنچه داشــتیم بر ما زیادتر 
نکرد. ما نعمتی از خدای متعال داشــتیم و چیزی 
زیادتر بر ما نشــد. من در مدینه بــودم و نامه ام در 
مشرق و مغرب عالم نفوذ داشت«. این تعبیر به این 
 معناست که من نسبت به مبارزانی که در اقصی نقاط

عالم در حال جهاد سیاسی هستند، تعهد دارم.

امام رضا)ع( چگونه نقشه پیچیده خلیفه عباسی در ماجرای والیتعهدی را خنثی کرد؟

پروژه مأمون به اسارت بردن مفهوم»امامت« بود

پروژه دزدیدن و 
اسارت علم خیلی 
عمیق تر از این 
مواجهه هاست. به 
این است که علم را 
خالی از تعهد کند

بــــــــرش
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معرفی کتاب

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) نوبت اول (
1 – شماره پرونده اجرایی : 972095 – اجرای مدنی

2 – محکوم له : آقای محمدرضا نصیری میاندوآب فرزند فرخ آدرس : میاندوآب - کوی هفت تیر ، خیابان عباسی 
خیابان منصور کوچه اول درب سوم 

3 – محکوم علیه : آقای یوسف رحیمی فرزند اصغر آدرس : میاندوآب - جاده شاهیندژ ، اول خیابان 10 متری جنب 
ابزار مرکزی دائمی سمت چپ درب چهارم پشت حمام

4 – محکوم به : به مبلغ 600/000/000 ریال و هزینه های دادرس��ی و تأخیر تأدیه و مبلغ 78/000/000 ریال از 
بابت نیم عشر دولتی 

5 – مورد مزایده : یک باب س��اختمان مس��کونی دارای پالک ثبتی 37/227 اصلی از بخش 6 مراغه به مس��احت 
373/72 متر مربع به مبلغ 5/000/000 ریال به مبلغ کل 1/868/600/000 ریال با اعیانی مسکونی 50 مترمربع هر 
مترمربع به مبلغ 4/000/000 ریال به مبلغ 200/000/000 ریال و اعیانی ) طویله ( 44 مترمربع به مبلغ هر متری 
2/000/000 ریال که مبلغ کل 88/000/000 ریال که متعلق به خانم  ش��هین پاش��ایی می باشد واقع در روستای 
ساتلمیش محمدلو می باشد که طبق نظریه کارشناس به مبلغ کل 2/150/000/000 ریال توسط کارشناس محترم 

ارزیابی شده است .
که با توجه به تقاضای محکوم له و به لحاظ عدم پرداخت محکوم به از طرف محکوم علیه ملک فوق توقیف و از طریق 

مزایده فروخته خواهد شد . مزایده از قیمت پایه شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد .
6 – شرایط مزایده : الف ( برنده مزایده بایستی ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید .
ب ( ش��رکت کنندگان می توانند ظرف مدت 5 روز قبل از ش��روع مزایده با هماهنگی با این دفتر از مورد مزایده 

دیدن نمایند .
ج ( جلس��ه مزایده روز ش��نبه مورخه 1399/08/10 رأس س��اعت 11 صبح در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام 
مدنی دادگس��تری شهرس��تان میاندوآب با حضور نماینده محترم دادستانی دادسرای عمومی و انقالب میاندوآب و 

متقاضیان برگزار خواهد شد . 
د ( کلیه هزینه های نقل و انتقال و غیره ... به عهده برنده مزایده می باشد . آ-9907840

عسگری – مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان میاندوآب

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره  139960308001002099   مورخ  1399/06/26  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدولی عباسی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 3 صادره از بیرجند و کد ملی 
0652332757 در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 252/8 مترمربع قس��متی از پالک 1396� اصلی واقع در 
خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت مهدی مهرجوفرد محرز گردیده اس��ت . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ- 9907835
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/23                           تاریخ انتشار نوبت دوم  : 10 /1399/08                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
1� اقای حس��ن رضا فریور فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشتمل بر خانه به مساحت 
448/34 متر مربع ، از پالک 3441 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس ، از محل مالکیت مشاعی خودشان � مکان 

وقوع ملک : شهرستان فردوس � حاشیه بلوار امام رضا )ع(
2� اقای حس��ن رضا فریور فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشتمل بر خانه به مساحت 
146/98 متر مربع از پالک 3441 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس ، از محل مالکیت مشاعی خودشان � مکان 

وقوع ملک : شهرستان فردوس � حاشیه بلوار امام رضا)ع(
3� خانم الهام اسپان بر فرزند مسلم نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب منزل مسکونی به مساحت 14/59 متر مربع 
، باقیمانده  پالک 15826 فرعی از 1 � اصلی بخش فردوس ، خریداری مع الواسطه از آقای عباسعلی دولت شناس 

� مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � خیابان شهروند 3
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9907837
تاریخ انتشار نوبت اول:   23/ 1399/07             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/08/08

محمود جهانی مهر  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مصوب 1390/09/20 مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم معصومه بیگم قدمگاهی فرزند س��ید اسماعیل به شماره شناسنامه 2050 صادره از زبرخان در یک باب خانه 
به مساحت 192/86متر مربع در قسمتی از پالک 51 فرعی از 137 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی تلخ زنج 

قدمگاه از محل مالکیت ثبتی مشاعی محمد قدمگاهی فرزند موسی محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض ،دادخواس��ت خ��ود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدام��ات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس 
از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع 
می رس��اند ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت 

اختصاصی منتشر می نماید . آ-9907831
تاریخ انتشار نوبت اول:  99/7/23         تاریخ انتشار نوبت دوم: 08 /99/8

                                        سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک 

آگهی دعوت افراز
چون آقای حاجی بختیاری فرزند شیرمحمد احدی از مالکین مشاعی پالک 1/702- اصلی واقع   در بخش2 سیستان 
شهرستان زابل خیابان دانشجو کوچه دانشجوی 14 طبق درخواست شماره 102/8194- ز  مورخ 99/7/2 تقاضای 
افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره 
نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص 
نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین 
مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح 
روز دوشنبه مورخ 99/8/5 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل 

افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف:730
تاریخ انتشار :چهارشنبه  1399/7/23  آ-9907830

مهدی پهلوانروی   - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

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

امالک واقع در بخش 6 یزد – تفت و توابع
3574 – اصلی اقای عباس��علی احمدی نس��بت به ششدانگ خانه باغچه بطورمفروز قسمتی از پالک ثبتی برابر به 
مساحت 1849مترمربع بموجب رای ش��ماره   139960321006001413مورخ1399/06/26واقع درتفت درازای 

مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی  
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/07/23 تاریخ انتشارنوبت دوم: پنجشنبه 1399/08/08   آ-9907827

امیرحسین جعفری ندوشن  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت 

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

امالک واقع در بخش 6 یزد – تفت و توابع
2738 – اصلی خانم منوربورقی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه باغچه بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی 
برابربه مساحت کل 188/50 مترمربع بموجب رای ش��ماره   139960321006001534مورخ1399/07/02واقع 

درتفت در ازای مالکیت رسمی مشاعی متقاضی  
2738 – اصلی – آقای احمد فالح تفتی نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ خانه باغچه بطورمفروز قسمتی 
از پ��الک ثبت��ی برابر به مس��احت کل 188/50 مترمربع بموجب رای ش��ماره   139960321006001536مورخ 

1399/07/02واقع درتفت در ازای مالکیت رسمی مشاعی متقاضی  
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/07/23 تاریخ انتشارنوبت دوم: پنجشنبه 1399/08/08   آ-9907828

امیرحسین جعفری ندوشن  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت 

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

امالک واقع در بخش 12 یزد – ده باال و توابع
561 – اصلی آقای شعبانعلی سلطانی گردفرامرزی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ خانه باغچه بطورمفروزقسمتی 
از پ��الک ثبت��ی برابر به مس��احت کل 598/20 مترمربع بموجب رای ش��ماره   139960321006001456مورخ 

1399/06/29واقع درآمحسن ده باال تفت انتقال عادی مع الواسطه از آقای سید احمد قرقچیان مالک رسمی 
561 – اصلی – آقای شعبان میرجلیلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه باغچه بطورمفروزقسمتی از پالک 
ثبتی برابر به مساحت کل 598/20 مترمربع بموجب رای شماره   139960321006001458مورخ1399/06/29 

واقع درآمحسن ده باال تفت انتقال عادی مع الواسطه از آقای سید احمد قرقچیان مالک رسمی
561 - اصلی- خانم مریم دهدارنسبت به ششدانگ خانه باغچه بطورمفروزقسمتی از پالک ثبتی برابر به مساحت 
317 مترمربع بموجب رای ش��ماره   139960321006001448مورخ1399/06/29واقع درآمحس��ن ده باال تفت 

انتقال عادی مع الواسطه از آقای سید احمد قرقچیان مالک رسمی
561 – اصلی – آقای محمدعلی دهقانی محمود ابادی نسبت به ششدانگ خانه باغچه بطورمفروزقسمتی از پالک 
ثبتی برابر به مساحت 188/80 مترمربع بموجب رای شماره   139960321006001450مورخ1399/06/29واقع 

درآمحسن ده باال تفت انتقال عادی مع الواسطه از آقای سید احمد قرقچیان مالک رسمی
561 – اصلی – آقای محمدجواد رضائی نسبت به ششدانگ خانه باغچه بطورمفروزقسمتی از پالک ثبتی برابر به 
مساحت 359/70 مترمربع بموجب رای شماره   139960321006001452مورخ1399/06/29واقع درآمحسن ده 

باال تفت انتقال عادی مع الواسطه از آقای سید احمد قرقچیان مالک رسمی
561 – اصلی – آقای احمد نادری فر نس��بت به شش��دانگ خانه باغچه بطورمفروزقس��متی از پالک ثبتی برابر به 
مساحت 228/70 مترمربع بموجب رای شماره   139960321006001454مورخ1399/06/29واقع درآمحسن ده 

باال تفت انتقال عادی مع الواسطه از آقای سید احمد قرقچیان مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/07/23    تاریخ انتشارنوبت دوم: پنجشنبه 1399/08/08   آ-9907829

امیرحسین جعفری ندوشن  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقایان سید محمدحسین و سید محمدمهدی و خانم سید زهرا هر سه حسنی طباطبائی و فرزندان محمود با ارائه 
یک برگ استش��هاد ش��هودی   اعالم داشته اند   که سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین قطعه هشتاد و یک 
ب��ه  پ��الک  458 فرعی از 3 مفروزی  از 11093 اصلی، واقع در بخش ثبت یک قم،به موجب س��ند قطعی 5025 
مورخ 1386/01/21 دفترخانه 31 قم در صفحه 483 دفتر 564،ذیل شماره 103767 ثبت و سند مالکیت به شماره 
591658 ،به نام آقایان س��ید محمدحسین به شماره شناس��نامه 0370961201  و سید محمدمهدی  به شماره 
شناس��نامه  0372213588  و خانم س��ید زهرا  به شماره شناسنامه 0371286808 هر سه حسنی طباطبائی  و 
فرزندان محمود هر یک به نسبت دو دانگ مشاع  از شش دانگ تسلیم شده است .سپس  به علت جابجایی  سند 
مالکیت مزبور مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است .لذا باستناد  تبصره1اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی 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 کتباً به این اداره اعالم و 
ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهدشد ./ م الف:13127  آ-9907821
داوود فهیمی نیک - سرپرست ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظ��ر به اینکه آق��ای غالمرضا ابراهیمی طی وکالتنامه  ش��ماره 230202م��ورخ1399/04/23 دفت��ر 4 کرمان از 
آقای محمدامین نخعی س��رودانی با  ارائه دو برگ استش��هاد ش��هود مصدق اعالم داشته  که سند مالکیت تمامی 
شش��دانگ پ��الک  4628/6328،6329،6333،6334/8939/ب8/ب163  مکرر اصلی واقع در بخش ثبت پنج قم 
دردفتر امالک133 صفحه 309 ذیل ثبت 170580 بنام آقای محمدامین نخعی س��ردوانی ثبت  و س��ند مالکیت  
به ش��ماره مسلسل0630470ب/85 صادر و تسلیم شده است که از طرف غالمرضا ابراهیمی طی وکالتنامه شماره 
230202مورخ1399/04/23 دفتر 4 کرمان از آقای محمد امین نخعی  اعالم گردیده است  سند مالکیت مزبوربه 
علت سهل انگاری مفقود شده است که در حال حاضر در این اداره در شرف صدور المثنی به نام ایشان میباشد لذا 
مراتب طبق تبصره1اصالحی  از ماده 120 آیین 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 کتباً به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از 
انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهدشد ./ م الف:13128 آ-9907822

داوود فهیمی نیک - سرپرست ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره2391/60  اصلی واقع  در 
بخش دو ثبت قم )آدرس :بلوار کارگر خیابان سالمت کوچه 18 پالک 24( که بنام آقای محمدجواد قاسمی فرزند 
احمد میباشد در جریان ثبت است  که به علت عدم حضور مالک  و یا نماینده قانونی  تحدید حدود بعمل نیامده 
از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی  و 
س��اختمان های فاقد س��ند رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به شماره  وارده  2/12759-1399/07/13 تحدید 
حدود اختصاصی پالک مذکور در روز دو شنبه مورخ 1399/08/26ساعت 8/30الی 12/30ظهر  در محل وقوع ملک 
انجام می گردد. بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت 
مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت 
یک ماه خواهد بود. و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. ضمناً 
طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست 

گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن
تاریخ انتشار آگهی :چهارشنبه 1399/07/23 م الف: 13119  آ-9907823

عباس پورحسنی  رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به پالک ش��ماره 1864/2/291-  اصلی 
واقع  در بخش دو ثبت قم به آدرس نیروگاه 16متری طفالن مسلم کوچه 13 پالک 35 که بنام آقای عبداله شکری 
فرزند هاشم   میباشد در جریان ثبت است  که به علت عدم حضور مالک  و یا نماینده قانونی  تحدید حدود بعمل 
نیام��ده از طرف��ی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف 
اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به شماره  وارده  1399/07/13-2/12758
تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز سه شنبه مورخ 1399/08/27ساعت 8/30الی 12/30ظهر  در محل 
وقوع ملک انجام می گردد. بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و 
ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
بمدت یک ماه خواهد بود. و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. 
ضمناً طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می 

بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن آ-9907824
تاریخ انتشار آگهی :چهارشنبه 1399/07/23 م الف: 13118

عباس پورحسنی  رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 1846/1/27/292-اصلی 

واق��ع  در بخش دو ثبت قم  به آدرس نیروگاه 16 متری طفالن مس��لم نب��ش کوچه 15  پالک 225که بنام آقای 
محمدرضا یوسفی چهرقانی  فرزند حسینعلی  میباشد در جریان ثبت است  که به علت عدم حضور مالک  و یا نماینده 
قانونی  تحدید حدود بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 
13 قانون تعیین تکلیف اراضی  و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به شماره  وارده  
2/8247-1399/07/14 تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روزیک شنبه مورخ 1399/09/02ساعت 8/30الی 
12/30ظهر  در محل وقوع ملک انجام می گردد. بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی 
می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود. و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته 
و رس��یدگی خواهد شد. ضمناً طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن 

آ-9907825   تاریخ انتشار آگهی :چهارشنبه 1399/07/23 م الف: 13123
عباس پورحسنی  رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

اصالحیه
جلس��ه هی��ات موضوع قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 ب��ا حض��ور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر / فوق العاده در دبیرخانه هیأت تش��کیل، رأی ش��ماره 
139860330001011130 پرون��ده کالس��ه 1396114430001000066 مربوط به تقاضای آقای / خانم محمد 

علی فدایی مبنی بر صدور سند مالکیت قسمتی از پالک 29  اصلی واقع در بخش 9 قم تحت بررسی است.
پس از مطالعه پرونده و مالحظه سوابق مشخص شد در رای صادره شماره فوق الذکر اشتباهاتی به شرح زیر صورت 

گرفته است.   در رای صادره پالک اشتباه قید شده است
رأی اصالحی

با توجه به مفاد گزارش به ش��ماره 1/743 مورخ 1399/01/28 وباعنایت به اینکه طبق گزارش ش��ماره مذکور رای  
هیات تاکنون اجرا نشده رای صادر به شرح ذیل اصالح می گردد:  پالک باقیمانده29اصلی بخش9قم صحیح است.  

رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا می باشد. آ-9907826
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی            برابر رای شماره  139960308001001920   مورخ  1399/06/17  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حس��ین محمدی فرزند مراد علی بش��ماره شناس��نامه و کد ملی 
0640139681 در ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 78 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی واقع 
در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد حسین دستگردی  محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. آ-9907074
تاریخ انتشار نوبت اول : 07 /1399/07                             تاریخ انتشار نوبت دوم  : 23 /1399/07                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره  139960308001001646   مورخ  1399/05/25  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کبری آریان فر فرزند محمد  بشماره شناسنامه 2589 صادره از بیرجند و  کد ملی 
0651944457  در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 150/62 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی واقع در 
خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رحمان مهر جو فرد   محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9907078

تاریخ انتشار نوبت اول : 07 /1399/07                          
تاریخ انتشار نوبت دوم  : 23 /1399/07                          

علی فضلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رأی شماره 139960313010001628 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاصی 
آقای محمد حوریه فرزند محمد کریم به شماره شناسنامه 6570 صادره از بوکان در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مس��احت 236 مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 131 – اصلی واقع در بخش 17 شهرستان بوکان خیابان 
16 متری ادب ش��مالی ، خیابان 16 متری حس��ین زاده خریداری از مالکان رسمی خانم ا : عایشه و فاطمه حسین 
زاده محرز گردیده که برای آن پالک 4604 فرعی از 131 اصلی تعیین و اختصاص یافته است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی حداکثر ظرف مدت دو ماه اعتراض کتبی خود 
را مس��تقیماً به اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان بوکان تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض به اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستاان بوکان دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد . م / الف 9  آ-9907207
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/23 تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/08  

هادی حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوکان



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

5روزنامـه صبـح ایـران

»اإلعجاز القرآن، أرکانه و شواهده« اثری جدید از آیت اهلل سبحانی  شفقنا: کتاب »اإلعجاز القرآن، أرکانه و شواهده« تألیف آیت اهلل جعفر سبحانی منتشر شد. این کتاب که به جنبه های متنوع در 
اعجاز قرآن پرداخته، در ۲۵۶ صفحه رقعی منتشر شده است. کتاب »اإلعجاز القرآن، أرکانه و شواهده« بخشی از محاضرات آیت اهلل سبحانی است که در جلد سوم کتاب »اإللهیات علی هدی الکتاب والسنّه والعقل« 

به جهت اهمیت موضوع و هجمه هایی که در سال های اخیر به کتاب آسمانی قرآن مجید صورت گرفته، به صورت مستقل توسط انتشارات توحید چاپ و منتشر شده است.

©
j شیخ صدوق در عیون اخبارالرضا 

ایدئولوژی سیاسی امامت را مطرح می کند
ایکنا: حجت االســالم والمســلمین غالمرضا بهروزی لک، در ششمین نشست از 
سلســله نشست های ســوگواره علمی فرهنگی امام رضا)ع( که از سوی دفتر قم 
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی برگزار می شود، با تأکید بر برداشت 
موضوعی از روایت ها برای اســتخراج نظریات کاربردی روز براســاس معارف اهل 
بیت)ع(، اظهار کرد: تحلیل مضامین روایت ها فرصتی را فراهم می کند تا ایده ها و 
موضوعات مختلف احادیث را تبویب و در قالب یک نظام موضوعی عرضه و گاه از 

احادیث در قالب داده های اولیه، نظریه پردازی کنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم)ع( با بیان اینکه این کار را درباره کتاب عیون 
اخبارالرضا)ع( هم می توان انجام داد و شــبکه معنایی موضوعی آن را شناســایی و 
تحلیل کرد، گفت: برای اســتخراج نظریه سیاسی از کتاب عیون باید مضامین پایه 
کتاب تحلیل مضمونی شــوند و مبادرت به شناسایی شــبکه و قلب معانی آن در 
حوزه سیاست کنیم. وی افزود: در ابواب مختلف کتاب عیون در مورد مقام و جایگاه 
امامت چند روایت بیان شده است؛ از جمله در باب ۳۷، امام هنگام خروج از نیشابور، 
حدیث مشهور سلسله الذهب را قرائت فرمودند و امامت را شرط ورود به دایره توحید 
برشــمردند. همچنین در باب ۴۰، پذیرش والیتعهدی و تبعات و پیامدهای آن را 
بررســی و به پرسش ها و شبهات پاسخ دادند؛ در باب ۴۶ هم در مورد ادله امامت از 

حضرت پرسیده شد و امام اطالع از غیب را به عنوان مهم ترین ویژگی برشمردند.
بهروزی لک با اشاره به مضامین پایه که مقدمه تأمین قواعد سیاسی در عیون است، 
تصریح کرد: امام رضا)ع( در باب بیســتم تعبیر فرمودند که امامت، تمام کننده و 
کامل کننده دین اســالم است و به آیه اکمال دین اشاره فرمودند؛ یعنی اگر کسی 
اعتقاد به امامت نداشته باشد و دین ناقص داشته باشد، ایمان نیاورده و در این باب 
همچنین به آگاهی مردم از نقش و جایگاه امامت اشــاره و توصیفاتی از امامت را 
مطرح کرده اســت. وی بیان کرد: در بــاب ۴۰ هم مضامین پایه ای وجود دارد؛ از 
جمله اینکه امام به خاطر خطر جانی و شرایط خاص، والیتعهدی را پذیرفتند؛ امام 
فرمودند که وقتی امر بین قبول والیتعهدی و کشته شدن دائر شد، آن را بر قتل 
نفس پذیرفتم. همچنین بحث الهی بودن خالفت هم از دیگر مضامین سیاســی 

کتاب عیون است.
عضو هیئت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســالمی با بیــان اینکه عدم 
زیاده خواهی نزدیکان و خویشان از دیگر مضامین سیاسی این کتاب است، تصریح 
کرد: امام به فردی از اصحابش فرمود اگر من والیتعهدی را بپذیرم نفقه تو همان 
اســت که امروز خواهد بود و ذره ای به خاطر آنکه تو به من نزدیک هستی بر آن 
اضافه نخواهد شد. وی اضافه کرد: یکی از مسائلی که از عیون می توانیم برای  جامعه 
امروز هم شناســایی کنیم، تفاوت میان نظام سیاســی امام رضا)ع( و دموکراسی 
غربی اســت؛ در دموکراسی غربی مردم بدون شناخت شاخص ها و صرفاً براساس 
خواسته های حزبی و شناخت ناقص، در امر سیاست ورود می کنند؛ تمایز اصلی در 
بحث امامت پاســخ به این پرسش است که آیا مردم حق انتخاب امام را دارند؟ از 
لسان امام رضا)ع( تأکید شده حکومت مطلوب، حکومتی است که خدا در امر امام 
قرار داده است و به همین دلیل حضرت ابراهیم)ع( پس از نبوت و خلیِل خدا بودن 

به مقام امامت رسید.
استاد علوم سیاســی دانشــگاه باقرالعلوم)ع( با تأکید بر اینکه مضمون کلیدی، 
اصلی و فراگیر که همه مباحث سیاســی مطرح شــده در عیون را تحت پوشش 
قرار می دهد، بحث امامت اســت، اظهار کرد: پس از خالفت عباســیان در  دوره 
امام صادق)ع( فضای موقتی برای شــیعیان فراهم شــد، اما پس از آن دوباره جو 
اختناق و سخت گیری آغاز شــد؛ امام جواد)ع(، امام هادی)ع( و امام عسکری)ع( 
دچار محدودیت های زیادی شدند؛ در دوره غیبت امام)ع( این خفقان بیشتر شد تا 
اینکه ظهور آل بویه نیمه جانی به شیعه داد. گرچه آن ها زیدیانی بودند که با آرمان 
زیدی بر حکومت مسلط شدند، ولی همین دوره فرصتی به صدوق داد تا عیون را 

برای تبیین نظریه امامت بنویسد.
بهروزی لک تصریح کرد: صدوق در واقع ایدئولوژی سیاسی امامت را برای جامعه آن 
روز شیعی ولو زیدی ارائه داد؛ آل بویه چون قدرت تحلیل و نظریه پردازی نداشتند، 
به همین دلیل دنبال نظریه پردازانی برای حکومتشان بودند و صدوق در این کتاب 

این کار را انجام داد.

 معارف/مریــم احمــدی شــیروان  
حجت االســالم دکتر غالمحســن محرمی، 
عضو هیئــت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی که در آستانه سالروز شهادت 
ثامن االئمــه)ع( با قدس گفت وگو می کرد، با 
بیان اینکه ابعــاد زندگی امام رضا)ع( از تمام 
جهات قابل بررسی و کنکاش است، می گوید: 
یکی از صفــات بارز آن حضــرت »عالم آل 
محمد)ع(« است که در روایت های بسیاری بر 
آن تأکید شده است. معصومین)ع( به خصوص 
امام کاظــم)ع( و امام صادق)ع( در مورد امام 
رضا)ع( خصوصیات عامی را برشمرده اند که 
در آن بر علم و حکمت حضرت تأکید بسیار 
شده اســت. در روایتی که در منابع حدیثی 
شیعه آمده، امام کاظم)ع( فرموده اند: در رؤیا 
دیدم که فرزندم علی بن موسی الرضا)ع( را به 
من معرفی کردند و ایشــان را به صفت عالم 
آل محمد)ع( ستودند و فرمودند که وجود او از 
علم و حکمت سیراب است. همین طور امام 
کاظم)ع( در روایتی دیگر خطاب به فرزندان 
خود فرموده اســت که برادر شــما، علی بن 
الرضا)ع(؛ عالم آل محمد)ع( است؛  موســی 
مســائل دینی خود را از او بپرسید و آنچه به 

شما می فرماید حفظ کنید.
او تأکید می کند: البته تمام اهل بیت)ع( نور 
واحد و عالم آل محمــد)ع( بوده و از دانش 
بســیار برخوردارند. آن ها همگی اعلم امت 
هســتند و این علم ارتباطی با ســن و سال 
آن ها ندارد. امام علــی)ع( باب و دروازه علم 
پیامبــر)ص( بود؛ امام باقــر)ع( باقرالعلوم و 
شکافنده علوم نامیده می شد؛ علمی متصل 
به علم خدا، غیراکتسابی و لدنی که از سوی 
خداوند به آنان داده شده بود، اما در مورد امام 
رضا)ع( عالم آل محمد)ع( بودن حضرت بارز 
شده است مانند صادق بودن امام جعفر بن 
محمد)ع( که هــر چند تمام ائمه)ع( صادق 
بودنــد اما این صفت را برای ایشــان به کار 

می بریم.

وقتی تیر مأمون به سنگ خورد»
حجت االسالم محرمی اظهار می کند: صفت 

عالم آل محمد)ع( در مورد امام رضا)ع( جلوه 
بیشتری پیدا و در مورد ایشان فعلیت و نمود 
ظاهری پیدا کرد. آن حضــرت در زمانه ای 
زندگی می کرد که فرقه ها و مکاتب مختلف 
علمی وجود داشــتند. وقتی امام رضا)ع( به 
صــورت تحمیلی به عنــوان ولیعهد مأمون 
تعیین شد، مأمون تمام تالش خود را به کار 
گرفت تا جایــگاه معنوی امام)ع( و به دنبال 
آن سایر ائمه)ع( چندان بروز نکند. به همین 
دلیل بود که ائمــه)ع( در عصر بنی عباس و 
بنی امیه تقیه می کردند. اگر امیرالمؤمنین و 
سایر ائمه)ع( برای آینده هم پیشگویی کرده 
بودند به نقل از جد خود در قالب خواب بیان 
می کردند. اما با تمــام آن کارها باز هم اعلم 

بودن ائمه در جامعه شایع شده بود.
عضو هیئــت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی تشریح می کند: مأمون بسیار 
سیاســتمدار بود و از آوردن امام رضا)ع( به 
خراسان اهدافی داشت. او برای حفظ ظاهر 
نمی توانست مانند پدران خود هارون، منصور 
و... برخورد کرده و امام)ع( را به زندان انداخته 
یا شکنجه و آزار دهد. به همین دلیل روش 
تازه ای اندیشید تا با طرح والیتعهدی و اظهار 
محبت به اهداف خود برســد که در این راه 
موفق نشد. یکی دیگر از اقدام های او تشکیل 

جلســات مناظره با حضور امام)ع( و علمای 
مذاهب مختلف دینی و کالمی بود. مناظراتی 
با جاثلیق مســیحی، راس جالوت یهودی، 
عمــران صابی و... که در تاریخ شــرح آن ها 
وجود دارد و در تمام آن ها علی بن موســی 

الرضا)ع( پیروز بود.
او یادآور می شــود: تصور مأمون این بود که 
امام تنها در امور شــرعی عالم است یا فقط 
احادیث پیغمبر)ص( را به خوبی حفظ کرده 
است و سایر علوم را بلد نیست و نمی تواند با 
سایر ادیان مناظره کند در صورتی که حضرت 

رضا)ع( نشان داد این گونه نیست.

 اقرار دوست و دشمن »
jبه اعلمیت امام رضا

این اســتاد حــوزه و دانشــگاه در توضیح 
گســتره علم امام)ع( می گوید: علم امام)ع( 
تمام موضوعاتی که بشــر به آن نیاز دارد را 
در بر می گیرد. هر علمی که بشر در زندگی 
دنیوی و رســیدن به سعادت خود نیاز دارد 
علم گذشته، حال و آینده را شامل می شود. 
حتی علم طب، نحوه زندگی، سیاست، تدبیر 
مملکت و کشورداری، امور جنگی و... را شامل 
می شود. درباره این علم از ابراهیم بن عباس 
نقل شده است که هر پرسشی از امام رضا)ع( 

می شد، پاسخ آن را می دانست. دشمن نیز به 
این علم اعتراف داشت و مأمون امام رضا)ع( 
را معــدن علم توصیف می کــرد. او توضیح 
می دهد: امام رضــا)ع( در علوم و دانش های 
مختلف مانند حدیــث، کالم، اصول، طب، 

معماری، نجوم و تمام شئون 
زندگی احاطه علمی کاملی 

داشت.
در  محرمی  حجت االســالم 
پایــان تصریــح می کند: در 
زمان زندگی بابرکت امام)ع( 
بستری فراهم شــد تا علم 
ایشان فراگیر شود، به گونه ای 
که دوست و دشمن به برتری 
علمی ایشــان اقرار کردند و 
تمام نقشــه های بنی عباس 
بــرای خراب کــردن چهره 
علمی امــام رضا)ع( نقش بر 
آب شد. همچنان که مأمون 

عباســی برای زیر سؤال بردن 
علم امام جواد)ع( اینچنین کرد و حضرت)ع( 
با وجود سن کم خود به تمام پرسش ها پاسخ 
داد و نشــان داد این علم مخصوص حجت 
الهی است؛ بنابراین اقدام های خصمانه مأمون 
به اثبات حقانیت علمی امام رضا)ع( انجامید.

حجت االسالم محرمی در گفت وگو با قدس تبیین کرد

تجلی علم الهی در سیره رضوی

اقدام های خصمانه 
مأمون به اثبات 

حقانیت علمی امام 
رضا)ع( انجامید

بــــــرش
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کتاب »نیازسنجی 

مهدویت پژوهی« منتشر شد

حوزه: کتاب »نیازســنجی مهدویت پژوهی« به 
کوشش امیرمحسن عرفان و به همت انتشارات 
مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم منتشر 

شد.
نیازسنجی پژوهشــی در حوزه مطالعات آموزه 
مهدویت به ما کمک می  کند تا راه رســیدن به 
آرمان هــا و اهداف  را هموار کنیم. نیازســنجی 
پژوهشــی ایــن امــکان را فراهم می ســازد تا 
منابــع پژوهشــی در موضوعات فاقــد اولویت 
اتــالف نشــود، آینده نگری در امــر پژوهش را 
ارتقا می دهــد و از تصمیم گیری های لحظه ای، 
مناســبتی و غیرراهبــردی جلوگیری می کند،  
میان مســئله و مســئله نماها تمیز می دهد و 
 قلمروهــای ناکاویده را به مــا معرفی می کند. 
کتاب »نیازســنجی مهدویت پژوهــی« درصدد 
بازنمود ساحت ها و مسئله های قابل تأمل در رویکرد 
به آموزه مهدویت اســت. البته به اذعان نگارنده 
کتاب، رســالت این پژوهش بازنمایی ساحت ها و 
ظرفیت های مهدویت پژوهی است و نه استقرای 
تام مســئله ها. نتایج حاصل از تحلیل و ترکیب 
داده های جمع  آوری شــده در این کتاب نشــان 
می  دهد که »مدیریت صحیح مواجهه با شبهات 
و چالش ها«، »رصد مستمر نیازهای مخاطبان«، 
»بازنمایی قلمروهای ناکاویده«، »تعمیق رویکرد 
میان رشته ای«، »تمیز میان مسائل و مسئله نماها« 
از مهم  ترین کارکردهای نیازسنجی پژوهشی در 

عرصه آموزه مهدویت است.
این کتاب در سه فصل سامان یافته؛ در فصل اول 
بنیادها، ضرورت ها و کارکردهای نیازسنجی مورد 
بررســی قرار گرفته است، در فصل دوم با عنوان 
روی آوردها و اولویت ها نزدیک به ۳هزار مســئله 
قابل تأمل به عالقه منــدان کاوش و تحقیق در 
حوزه معارف مهدویت ارائه شده است و در فصل 
سوم نیز تجویزها و راهبردهای مهدویت پژوهی 

طرح شده است.
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انتظامی 84 ه 156- 12، توضیحات: در هنگام بازدید شیشه جلو شکسته و بقیه شیشه ها و آیینه ها سالم و دارای 
چهار حلقه الستیک با کارایی و عمر مفید 65 درصد، سقف فابریک و رنگ پریدگی و جلو کاپوت ترمیم و بازسازی 
شده و درب های جلو سمت چپ و راست فاقد زه ضربه گیر و صندلی و تزیینات آن وضعیت ظاهری مناسب و اطراف 
بدنه خط و خش جزیی و با توجه به عدم دسترسی به داخل اتاق انجام تست فنی و مکانیکی از موتور میسر نگردید. 
با توجه به موارد فوق و در صورت برابری مشخصات فوق با سوابق شماره گذاری و نبود منعی در فروش وسیله فوق، 
ارزش پایه روز خودرو امروز )99/5/8( به مبلغ 370/000/000 ریال معادل سی و هفت میلیون تومان اعالم می گردد. 

خودرو در زمان بازدید در پارکینگ حکمت واقع در جاده سیمان- علی آباد- حکمت 6/2 متوقف می باشد.
و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز یکش��نبه مورخ 99/8/11 از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر جلس��ه مزایده 
اتومبیل مذکور در آدرس مشهد: مشهد خیابان امام خمینی 28 کوچه ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه 
دوم اداره اجرا از مبلغ پایه مزایده مبلغ 370/000/000 ریال معادل سی و هفت میلیون تومان شروع و به باالترین 
قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد. ضمناً مبلغ نیم عشر دولتی 18/500/000 ریال و مبلغ حق 
مزایده 22/200/000 ریال میباشد و طبق ماده 121 آئین نامه اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول 
خواهد شد. در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده 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. م.الف 353  آ9907845   تاریخ انتشار: 99/7/23
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواست عزیزاهلل پاکدامن احدی از مالکین مشاعی پالک 207 فرعی از 180- اصلی بخش 6 مشهد مبنی 
بر صدور سند مالکیت کاداستری پالک مذکور در اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی و باستناد ماده 18 
آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد 
و امالک کش��ور، نماینده و نقش��ه بردار این اداره در روز شنبه تاریخ 99/08/10 ساعت 10 صبح جهت معاینه محل 
ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک حضور خواهند یافت لذا بموجب این آگهی از مجاورین پالک فوق الذکر دعوت 
بعمل می آید به جهت حفظ حقوق مالکانه و عدم تضییع حق احتمالی در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع 
ملک مورد تقاضا حضور یابند. بدیهی است عدم حضور در موعد تعیین شده فوق مانع ادامه عملیات ثبتی نخواهد 

شد. م.الف 359   آ9907846
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی عدم افراز
با عنایت به درخواست افراز آقای علی اصغر محمدی نژاد وکالتاً از طرف علیرضا دانشی نیا مبنی بر افراز سهم مشاعی 
در پالک ثبتی 44 فرعی از 5767- اصلی بخش 4 مشهد و با توجه به نامه شهرداری منطقه ثامن مشهد برابرنامه 
80/99/16542- 99/7/16 که به موجب آن افراز در ملک موصوف امکانپذیر نمی باشد و در نتیجه رأی واحد ثبتی 
بدین مضمون صادر گردیده است »در خصوص درخواست علی اصغر محمدی نژاد وکالتاً از طرف علیرضا دانشی نیا 
مبنی بر افراز سهم مشاعی در پالک ثبتی 44 فرعی از 5767- اصلی بخش 4 مشهد به لحاظ عدم موافقت شهرداری 
وفق ماده 5 آئین نامه افراز و فروش امالک مش��اع تصمیم بر رد درخواس��ت افراز نامبرده صادر می گردد.« لذا مراتب 
حسب ماده دو قانون افراز به هر یک از شرکاء مشاعی ابالغ تا چنانچه نسبت به تصمیم مذکور اعتراض دارند ظرف 

مهلت ده روز از تاریخ ابالغ به دادگاه صالحه مراجعه و اعتراض تقدیم نمایند.« م.الف 360  آ9907847
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 1 مشهد- محمدجواد غالمی

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کالسه 9706043
بموجب پرونده اجرایی کالسه فوق خانم مهال اشرفی کریم آباد نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1374/03/09 شماره ملی: 
0923202226 شماره شناسنامه: 0923202226 جهت وصول 10 عدد سکه تمام بهار آزادی باستناد سند ازدواج 
ش��ماره 9397- 1393/03/08 دفترخانه ازدواج ش��ماره 16 و طالق شماره 27 شهر رضویه استان خراسان رضوی 
علیه آقای مهدی حیدربیگی مهنه نام پدر: محمدابراهیم تاریخ تولد: 1363/03/06 ش��ماره ملی: 0943083613 
شماره شناسنامه: 1525 مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده کالسه فوق در شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی 
مش��هد تش��کیل و اجرائیه در تاریخ 1397/08/05 به مدیون ابالغ ش��ده و به درخواست بستانکار طی وارده شماره 
34995- 1397/09/03 اموال منقول مدیون بشرح: 1- مبلمان 9 نفره استیل با یک عدد میز جلومبلی و 2- گنجه 
چوبی و 3- آئینه دراور و تشک خواب و 4- کنسول آئینه شمعدان نزد حافظ اموال بازداشت و بموجب گزارش مورخ 
1398/06/03 هیئت کارشناسان رسمی دادگستری خراس��ان رضوی وارده به شماره 27972- 1398/06/03: 1- 
مبلمان 9 نفره استیل با یک عدد میز جلومبلی به مبلغ 85/000/000 ریال و 2- گنجه چوبی به مبلغ 3/000/000 
ریال و 3- آئینه دراور و تش��ک خواب 3/500/000 ریال و 4- کنس��ول آئینه ش��معدان به مبلغ 4/000/000 ریال 
و جمعاً به مبلغ 196/500/000 ریال ارزیابی گردید. همچنین طبق گزارش مأمور اجرا وارده به ش��ماره 45125- 
1397/10/30 اموال در آدرس مش��هد- خیابان پورس��ینا- فرخ آباد 8- نبش پاسداران بازداشت و حافظ اموال آقای 

محمدرضا پاسبان با کدملی 0944143148 می باشد.
که با توجه به مطالبات بستانکار و هزینه ها اقالم فوق در قبال مبلغ 28/500/000 ریال مزایده خواهد شد ضمناً مبلغ 
1/425/000 1/710/000 ریال حق مزایده و نیمعش��ر مبلغ 1/425/000 ریال میباش��د که طبق تبصره ماده 121 
آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباشد و مزایده پالک ثبتی فوق در قبال مبلغ 28/500/000 ریال از ساعت 9 صبح 
الی 12 ظهر در روز شنبه مورخه 1399/8/10 در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته 
باشد فروخته خواهد شد. 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. 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. 

مزایده در آدرس مشهد- خیابان پورسینا- فرخ آباد 8- نبش پاسداران برگزار می گردد. م.الف 361  آ9907848
تاریخ انتشار آگهی: 1399/7/23                سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9900720
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9900720 خانم هانیه حمید نام پدر: ابوالقاسم تاریخ تولد: 1382/10/21 شماره 
ملی: 0926890336 ش��ماره شناس��نامه: 0926890336 جهت وصول تعداد )110( عدد سکه تمام بهار آزادی به 
اس��تناد مهریه مندرج در سند ازدواج: شماره س��ند: 22458، تاریخ س��ند: 1397/04/12 دفترخانه ازدواج شماره 
74 ش��هر مشهد اس��تان خراس��ان رضوی علیه مهدی یعقوبی نام پدر: حبیب اله تاریخ تولد: 1377/12/07 شماره 
ملی: 0924710276 ش��ماره شناس��نامه: 0924710276 صادر که پس از ابالغ اجرائیه به در مورخه 1399/2/22 
ابالغ حس��ب درخواست بستانکار وارده به شماره 7406- 1399/2/17 تمامی سه دانگ از ششدانگ خودرو سواری 
ای��ران 74- 854 ن 46 متعل��ق مدی��ون در قبال )110( عدد س��که تمام بهار آزادی و حقوق دولتی بازداش��ت که 
توس��ط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق گزارش کارشناس رسمی بشماره وارده 42192- 1399/6/18 
مشخصات وسیله نقلیه بدین شرح میباشد در خصوص ارزیابی یکدستگاه وانت نیسان بشماره انتظامی ایران 74- 
854 ن 46 برنگ زرد روغنی مدل 1382 با تیپ کمپرسی بشرح ذیل می باشد در لحظه بازدید بعلت در دسترس 
قرار نگرفتن سوئیچ خودرو و وانت کمپرسی نیسان به مشخصات مذکور از آن با موتور خاموش بازدید و ارزیابی بعمل 
آمد که در نتیجه وضعیت موتور گیربکس جلوبندی آن نامعلوم و گلگیر و درب جلو سمت چپ دارای خوردگی و 
رنگ شدگی و بدون چرخ زاپاس و درب عقب )اتاق باز( و سیستم کمپرسی شامل جک- بازو و پمپ بود و حسب 
ادعای بستانکار خودرو وانت کمپرسی نیسان مورد بحث قبل دارای کولر گازی- جی پی لس- رکاب استیل- قالپاق 
چرخ- رادیو پخش داش��ته ولی در زمان بازدید این قبیل لوازم اضافی بر روی خودرو وانت نیس��ان کمپرس��ی مورد 
نظر نصب نبود و برف پاکن های جلو هم باز ش��ده بود و الس��تیک چرخ هایش در حد پنجاه درصد و قاب آینه بغل 
سمت چپ نیز شکسته بود که با این توصیف و با در نظر گرفتن عرف بازار و خودرو مشهد با قیمت پایه کارشناسی 
خودرو وانت نیس��ان کمپرس��ی موصوف مبلغ چهارصد میلیون ریال برآورد می ش��ود که قیمت سه دانگ آن مبلغ 

200/000/000 ریال می باشد.
و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده تمامی سه دانگ از ششدانگ خودرو فوق الذکر در روز یکشنبه مورخه 1399/8/11 
از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده اتومبیل مذکور در آدرس مشهد- خ امام خمینی 28- اداره اجرای اسناد 
رسمی مشهد شعبه دوم اجراء از مبلغ پایه 200/000/000 ریال )دویست میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمتی 
که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 10/000/000 ریال نیم عشر دولتی و مبلغ 12/000/000 
ریال حق مزایده میباشد و طبق ماده 12 آئین نامه اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد شد. 
همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده 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. م.الف 362  آ9907849   تاریخ انتشار: 1399/7/23
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی- محمدرضا اجتهادی عرب

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای علی صفرزاده مقدم برابر وکالتنامه ش��ماره 55096 مورخ 1398/11/27 دفترخانه 109 مش��هد 
بوکالت از طرف آقای حسین صفرزاده مقدم 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 ششدانگ اعیان یک باب آپارتمان به شماره 
پالک 1480 فرعی از 1013 فرعی از 22 اصلی بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده اس��ت. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 350918 دفتر 2142 
صفحه 349 بنام علی صفرزاده مقدم ثبت و سند به شماره چاپی 047418 الف 89 صادر گردیده است سپس برابر 
سند قطعی 22729 مورخ 1390/05/09 دفترخانه 109 مشهد بنام آقای حسین صفرزاده مقدم منتقل شده است. 

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

به صدو سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 363  آ9907850
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم حوریه معتمدی هروی 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 ششدانگ اعیان یکباب آپارتمان 
به ش��ماره پالک 23032 فرعی از 5040 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده میباش��د به علت 
س��هل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 361652 
دفتر 2223 صفحه 232 بنام حوریه معتمدی هروی ثبت و س��ند به شماره چاپی 416767 الف 89 صادر گردیده 
اس��ت. س��پس برابر اسناد رهنی 2125 و 2126 مورخ 1390/05/18 دفترخانه 333 در رهن بانک ملت قرار گرفته 

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

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 364  آ9907851
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای محمدرضا عابدینی ترک آبادی 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 خانه 
به شماره پالک 24053 فرعی از 1744 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت 
س��هل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 148845 
دفتر 747 صفحه 8 بنام محمدرضا عابدینی ترک آبادی ثبت و سند به شماره چاپی 38176 صادر گردیده است. دفتر 

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

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 365  آ9907852
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه برابر درخواس��ت 98/4252 مورخ 1398/04/18 آقای ناصر توکلیان فر اس��تناد به دو برگ استشهادیه 
گواهی اعالم می دارد میزان یک قسمت از یکصد و شصت و یک قسمت از هفت سهم ششدانگ پالک 1765 فرعی 
از 93- اصلی بخش شش طرقبه شاندیز که به علت سهل انگاری مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد 
مالکیت مشاع مذکور از ششدانگ پالک فوق الذکر ذیل ص 23 دفتر 270 از نام قربانعلی عباس زاده و غیره برابر سند 
قطعی 5563- 1377/8/5 دفتر 75 مشهد بنام آقای ناصر توکلیان فر منتقل، ثبت و سند به شماره سریال 735379 
صادر و سوابق ثبتی بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب بهمن 
ماه سال 1380 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 باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این 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 معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی نوبت 

اول و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 367  آ9907853    تاریخ انتشار: 1399/07/23
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای هوشنگ اردبیلی حقیقی برابر وکالتنامه شماره 201194- 94/4/13 دفتر اسناد رسمی 69 مشهد از طرف ورثه 
محسن نظری هاشمی برابر گواهی حصر وراثت 930998751420293- 93/4/22 شورای حل اختالف شعبه 312 
مش��هد با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواس��ت 98/24550 مورخ 1398/11/19 تقاضای صدور 
س��ند مالکیت المثنی میزان پانصد سهم مشاع از هش��ت هزار و هفتصد سهم ششدانگ پالک باقیمانده 76 فرعی 
)که برابر استانداردسازی تبدیل به پالک 420 فرعی( از 180- اصلی در بخش ده طرقبه شاندیز که در صفحه 366 
دفتر 1121 و شماره دفتر الکترونیک 139920306008001968 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند 
مالکیت در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین 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 صورت 
جلسه 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.الف 368   

آ9907854 تاریخ انتشار: 1399/07/23
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول
به موجب دادنامه 9709975722200318 صادره از ش��ورای حل اختالف ش��عبه دوم تایباد محکوم علیه حس��ن 
سلیمانی کهجه ئی محکوم است به پرداخت مبلغ 132/750/000 ریال بابت اصل خواسته در حق حکیم ولی زاده و 
مبلغ 6/637/500 ریال بابت نیم عشر در حق دولت در پرونده اجرایی شماره 980603 که بعلت عدم پرداخت اقالم 
بشرح ذیل توقیف و به قیمت 140/940/000 ریال ارزیابی شده است. بدینوسیله جهت فروش شروع مزایده ساعت 
11 الی 12 روز یکش��نبه 1399/08/11 در محل اجرای احکام مدنی حوزه قضایی تایباد تعیین می گردد مزایده از 
قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد در صورت تمایل متقاضیان 
می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان از مال داده شود الزم به ذکر است 10 
درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده و مابقی ظرف یک ماه از خریدار دریافت خواهد 
شد در صورتیکه به هر دلیل خریدار در زمان مقرر بهای مزایده را نپردازد 10 درصد سپرده وی به نفع دولت ضبط 

خواهد شد. در صورتی که تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد روز مزایده تلقی خواهد شد.
شرح لیست اقالم مورد مزایده:

1- شیرگازی 2. 26 عدد قیمت هر دانه 150/000 ریال 2- شیرگازی 2/5 معمولی 10 عدد قیمت هر دانه 300/000 
ریال 3- ش��یر رادیاتور 15 دس��ت قیمت هر دست 450/000 ریال 4- شیر کوپلی 5 عدد قیمت هر دانه 200/000 
ریال. 5- ش��یرگازی معمولی 13 عدد قیمت هر دانه 350/000 ریال 6- س��راحی کوپلی 25 عدد قیمت هر دانه 
200/000 ریال. 7- ش��یر 12 عدد قیمت هر دانه 120/000 ریال 8- ش��یر یکطرفه 1/2. 20 عدد قیمت هر دانه 
300/000 ریال 9- شیر یکطرفه برجی 4/3. 20 عدد قیمت هر دانه 350/000 ریال. 10- شیر یکطرفه آب 50 عدد 
قیمت هر دانه 300/000 ریال 11- شیر یکطرفه 2. 2 عدد قیمت هر دانه 300/000 ریال. 12- شیر یکطرفه 4/1/1. 
4 عدد قیمت هر دانه 1/000/000 ریال. 13- شیر یکطرفه 3. 6 عدد قیمت هر دانه 70/000 ریال. 14- روشویی 2 
عدد قیمت هر دانه 4/000/000 ریال. 15- روشویی 1 عدد قیمت 3/000/000 ریال. 16- شیر قطع و وصل آب 10 
عدد قیمت هر دانه 300/000 ریال. 17- اتصاالت کوپلی 100 عدد قیمت هر دانه 150/000 ریال. 18- شیر فلکه 
پلیمری 50 عدد قیمت هر دانه 200/000 ریال. 19- اتصاالت پلی ران 50 عدد قیمت هر دانه 100/000 ریال. 20- 
ضد رسوب گیر 5 عدد قیمت هر دانه 100/000 ریال. 21- شیر فلکه 2/1. 16 عدد هر دانه قیمت 400/000. 22- 
شیرگازی آب 6 عدد قیمت هر دانه 300/000 ریال. 23- کلکتور آب 8 عدد قیمت هر دانه 800/000، 24- لوازم و 
اتصاالت پلیمری 1 بسته قیمت 4/500/000 ریال. 25- دستگاه اتو ابزارآالت قیمت 5/000/000 ریال. آ-9907844

دادورز شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان تایباد- ابراهیم اسمعیلی فری آبادی

آگهی مزایده کالسه 9804098
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق خانم رؤیا آزادی پورقهستانی نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1352/05/14 شماره 
ملی: 0940750538 ش��ماره شناسنامه: 1898 باستناد سند ازدواج شماره 17815 مورخ 1372/03/27 دفترخانه 
ازدواج شماره 46 شهر مشهد جهت وصول تعداد یکصد سکه یک بهار آزادی اجراییه ای علیه ورثه مرحوم علی اکبر 
عامری )صدیقه خانی نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1322/12/24 شماره ملی: 0701141190 و محمدرضا عامری نام 
پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1378/06/16 شماره ملی: 0924976020 شماره شناسنامه: 0924976020 و امیرحسین 
عامری نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1382/02/10 شماره ملی: 0926544977 شماره شناسنامه: 0926544977 
و با قیمومت محمدهادی آزادی پورقهستانی و نیلوفر عامری نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1384/02/13 شماره ملی: 
0927541173 ش��ماره شناس��نامه: 0927541173 و با قیمومت محمدهادی آزادی پورقهستانی( صادر و پس از 
ابالغ اجراییه مورخ 98/7/8 که صحت آن مورد تأیید قرار گرفته است حسب درخواست بستانکار شش دانگ پالک 
ثبتی 20885 )بیست هزار و هشتصد و هشتاد و پنج( فرعی از 176 )یکصد و هفتاد و شش( اصلی بخش ده مشهد 
به مالکیت مرحوم علی اکبر عامری واقع در جاهدشهر خیابان بوستان حدفاصل 20 و 22 پ 120 مغازه ام دی اف 
ب در قبال تعداد یکصد عدد سکه طالی بهار آزادی بازداشت که عرصه و اعیان آن به شماره چاپی 161136 سری 

الف سال 97 با شماره دفتر الکترونیک 139720306267025506 ثبت گردیده است و طبق اعالم واحد ثبتی به 
شماره 98/11/5- 139885606267010143 و 27837- 99/4/29 یک مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 
139805806092006537- 98/6/25 صادره از ش��عبه 2 اداره اجرای اس��ناد رس��می مشهد به میزان ششدانگ 
عرصه و اعیان در قبال 57 عدد سکه طالی تمام بهار آزادی به انضمام حقوق دولتی بازداشت می باشد. و طی نامه 
27837- 99/4/29 از اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 4 مشهد حدود ملک: شماالً درب و دیوار بطول 5/62 به معبر 
شرقاً دیواریست بطول 4/60 به راه پله و راهرو جنوباً دیواریست مشترک بطول 5/44 به آپارتمان مسکونی قطعه دو 

غرباً دیواریست بطول 3/20 به ملک مجاور
طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 57585- 98/10/18 مشخصات ملک به شرح ذیل می باشد:

مشخصات ملک: ملک مذکور با پالک ثبتی و آدرس فوق یک واحد تجاری دارای 21/23 مترمربع مساحت و نمای 
مغازه دارای درب شیشه سکوریت و دارای امتیازات برق و گاز مستقل و انشعابات مشترک آب با واحد مسکونی می باشد.
مشخصات داخلی مغازه: کف و بدنه مغازه سرامیک و در حال حاضر فعالیت ساخت کابینت دران دایر است و ملک در 

تصرف مستأجر آقای یاوری به مبلغ 5/000/000 ریال اجاره و 80/000/000 ریال رهن می باشد.
با توجه به توضیحات فوق و معاینه فنی متراژ موقعیت کاربری ملک و مشخصات فنی بنا و تحقیقات محلی و با در 
نظر گرفتن جمیع جهات مؤثر در امر کارشناسی ارزش مغازه تجاری فوق بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی جمعاً 

به مبلغ 3/150/000/000 ریال معادل سیصد و پانزده میلیون تومان ارزیابی می گردد.
حسب گزارش مأمور اجرا وارده به شماره 55469- 98/10/10 مغازه در تصرف مستأجر )آقای یاوری( می باشد و از 

تاریخ 97/7 لغایت 98/7 در اختیار وی و تا چند ماه دیگر جهت تخلیه اعالم می نماید.
لذا با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1399/8/7 در شعبه مهریه 
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد واقع در خ امام خمینی کوچه ثبت از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
پایه مزایده به مبلغ 3/150/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته 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 باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجوه 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. ضمناً واریز 
ده درصد مبلغ پایه در صندوق ثبت توسط خریداران و حضور خریدار در جلسه مزایده الزامی است. آ- 9906819  

م.الف 278   تاریخ انتشار: 1399/7/23
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده مال منقول پرونده کالسه 9900734
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9900734 مطروحه شعبه دوم اجرای ثبت مشهد خانم منور روحانی صفائی، نام 
پدر: علی اکبر، شماره شناسنامه: 22، شماره/ شناسه ملی: 0944155294، متولد: 1349/01/05 باستناد سند ازدواج 
ش��ماره 9969- 1370/04/14 تنظیمی دفتر ازدواج شماره 81 شهر مشهد جهت وصول تعداد 35 عدد سکه تمام 
بهار آزادی علیه آقای علی ترک نیمروز، نام پدر: اصغر، شماره شناسنامه: 51، شماره/ شناسه ملی: 0944075746، 
متولد: 1336/09/14 اجرائیه ای به کالس��ه فوق صادر که پس از ابالغ اجراییه حس��ب درخواست بستانکار وارده به 
شماره 3495- 1399/03/11 سهم االرث احتمالی مدیون از مرحوم اصغر ترک نیمروز )پدر زوج( پالک ثبتی 590 
فرعی از 228 اصلی بخش 9 مش��هد ملکی پدر مدیون بازداشت که برابر گزارش شماره 99/م/1399/04/07-142 

هیئت کارشناسان رسمی دادگستری:
مشخصات ملک: پالک ثبتی 590 فرعی از 228 اصلی بخش 9 مشهد به آدرس مشهد- بلوار چمن- چمن 49 پالک 

6 شامل یک واحد مسکونی بصورت 2 واحد مسکونی مستقل هر کدام در 2 طبقه میباشد.
در ش��رق پالک یک س��اختمان دو طبقه با زیربنای حدود 90 مترمربع بنا با قدمت ساخت حدود 60 سال بصورت 
یک واحد مس��کونی فاقد سرویس بهداشتی و حمام میباش��د. در غرب پالک ساختمان دو طبقه با زیربنای حدود 
150 مترمربع بصورت یک واحد مس��کونی ش��امل دو اطاق هال و پذیرایی و آشپزخانه میباشد. سرویس بهداشتی 
و حمام در زیرزمین قرار گرفته اس��ت. واحد ش��امل یک زیرزمین و یک طبقه در تراز 1/50+ متر قرار گرفته است. 
ارتباط این دو واحد مذکور از طریق یک زیرزمین در تراز زیر حیاط با عرض 4 متر برقرار ش��ده اس��ت. قدمت بنا 
حدود 60 سال میباشد. عرصه پالک 200 مترمربع و اعیان آن حدود 300 مترمربع میباشد. پالک دارای انشعابات 
آب و برق و گاز میباشد. پالک در اختیار مالک است. ششدانگ پالک با کلیه امتیازات و انشعابات؛ مستحدثات در 
حال حاضر به رقم 15/800/000/000 ریال پانزده میلیارد و هشتصد میلیون ریال برآورد می شود. برابر نامه شماره 
30229- 1399/05/06 مأمور اجرا میزان 161 سهم مشاع از 600 سهم ششدانگ در قبال مبلغ 4/239/666/666 
ریال انجام میگردد و مزایده از مبلغ طلب شروع شده و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می شود ضمناً مبلغ 
169/586/666 ریال حق مزایده و نیم عشر به مبلغ 211/983/333 ریال که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا 
بعهده برنده مزایده میباشد و از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز دوشنبه مورخه 1399/8/5 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 بدهیهای 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 می گردد. مزایده 
در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. 
همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا 

نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. آ- م.الف 257  آ9907843 تاریخ انتشار: 99/7/23
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی حصروراثت
نظربه اینکه خانم زینب وحید دارای شناس��نامه شماره 2130647219به شرح دادخواست به کالسه  ازاین شورل 
درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده ک ش��ادروان علی اکبر وحید به شناس��نامه ش��ماره 

0749096543 درتاریخ15/5/1381دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوتش عبارتنداز
1.احمدوحید فرزند حسین متولد1/3/1323باکدملی0749620110نسبت پدر

2.خانم تاج ور مستعد سیدآبادی فرزند حسین باکد ملی0749635576نسبت مادر
3.خانم زهرا مستعد سیدآبادی فرزندصفر باکدملی0749096624نسبت همسر

4.زینب وحید فرزند علی اکبر باکد ملی2130647219نسبت فرزند
اینک باانجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور رابه اس��تناد ماده 362ق امور حس��بی ی��ک نوبت آگهی می 
نمایدتاهرکسی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه از متوفی نزداو باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد   آ-9907841                            شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان باخرز
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 وضعیت مساحت 6دانگ)متر مربع (پالک ثبتیمحل وقوع  ملکمشخصات ملک کدملکردیف 
تلفنتوضیحات  قیمت پایه )ریال(تصرف  

210سهم مشاع از600سهم یکباب منزل 15759
مسکونی

مشهد-بلواراحمداباد-خیابان 
اعیان درسه طبقه زیرزمین،همکف وطبقه اول-نماسنگ-54.250.000.000باوضع موجود6387234500507ابوذرغفاری29 پالک 193

32250199گرمایش پکیج-دارای امتیاکزات آب ،برق وگاز

سه ممیزسیصدوبیست وهفت هزارمدانگ 25915
مشاع از ششدانگ آپارتمان

طرقبه-بلوارامام رضا)ع(امام رضا 
36079399اسکلت فلزی-دارای چهارخواب-امتیازات آب وبرق وگاز9.763.000.000باوضع موجود647631.234شکوفه یک پالک 47

 3.53دانگ مشاع از 6 دانگ 34489
52520120فروش با وضع موجود 1.382.583.333باوضع موجود131078190130تربت جام - خ میرقوام الدین 16 یک باب منزل مسکونی

تربت جام-خیابان اقبال الهوری-میالن ششدانگ یکباب منزل مسکونی45503
52523444دارای پیلوت-طبقه اول ودوم10.442.500.000باوضع موجود4775166461352اول -پالک41

تربت جام-خیابان امام خمینی-جنب 4.636 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان 55882
67.404.349.320تخلیه31181663300314نمایندگی ایران خودروبنکدار

اعیان شامل زیر زمین وهمکف با اسکلت فلزی-یکباب مغازه 
به مساحت حدود 50متر مربع-با انشعابات برق تک فاز ویک 

انشعاب برق سه فاز -آب وکاز
52520120

82992سهم از کل 567545 سهم ششدانگ 61635
یک قطعه زمین

کیلومتر 45 جاده فریمان-مشهد-
14.621.000.000باوضع موجود.6423558914روبروی روستای باغ ساالر

سهم بانک حدود 81730 م.م می باشد-دارای پروانه 
بهره برداری آب با دبی 40 لیتر در ثانیه-دارای انبارو 

استخرسیمانی ذخیره آب
34622460

ده سهم ونیم مشاع از بیست سهم ششدانگ 74266
52239840دارای استخرذخیره آب-باغ پسته وانار2.800.000.000باوضع موجود6956.264528تربت حیدریه-روستای حوض سرخیک قطعه زمین

دوسهم مشاع ازنه سهم عرصه واعیان خانه 83647
45221088سهم مشاعی بانک  71,2880 م.م-فروش با وضع موجود500.000.000باوضع موجود.2992881جوین-روستای حاجی آبادبزازیوباغچه

8191.87سهم مشاع از 18235 سهم ششدانگ 95929
سهم مشاعی یکباب مرغداری-دارای ساختمان وامتیازات آب 1.749.487.255باوضع موجود3421518241283کوهسرخ-روستای خضر بیگیکباب مرغداری

55824343وبرق

ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر سالن 101979
دامداری وزمین متصل 

نیشابور-فیروزه-اراضی همت آباد-
زمین مشتمل بر سالن دامداری وزمین متصل -4.008.500.000باوضع موجود5449500806دهستان تحت جلگه

43523263دارای سالن وبهاربند

32250199زمین زیرکشت زعفران وچغندر5.842.980.000باوضع موجود.265232129844تربت حیدریه-روستای کاریزک ناگهانی9سهم از 16 سهم ششدانگ  یک قطعه  زمین113894

شش ساعت آب به مدار 16 سهم )384( ساعت قنات جاریه 900.000.000باوضع موجود..149.روستای کالته نو شهرستان زاوه صلح حقوق اجرایی شش ساعت آب 123813
537246160خورشانه سفلی

اعیان شامل همکف و طبقه اول -آجر سه سانتی-4.642.770.000باوضع موجود30805254353جغتای-خیابان انقالب -انقالب 2 پالک 5ششدانگ یکباب منزل مسکونی 135605
45622392دارای امتیازات شهری

درگز-جاده پرکند-ضلع غربی -روستای 2,34  دانگ از ششدانگ یک واحد مرغداری141948
دارای ساختمان کارگری ونگهبانی-سالن انبار دان و4سوله 12.987.000.000باوضع موجود2124284726200سنگبر-مرغداری پاک

46223181پرورش-گازوبرق صنعتی وچاه آب

درگز-خیابان امام خمینی-امام خمینی ششدانگ یکباب منزل مسکونی155811
بصورت همکف در دو واحد مسکونی- اعیان حدودتقریبی  1.800.000.000باوضع موجود40592226145 پالک4

14546223181متر مربع-دارای امتیازات آب وبرق وگاز

36580909دارای امتیازات آب برق و گاز ، قدمت حدود 20 سال1.490.000.000باوضع موجود13316802200چناران -روستای قزلکنششدانگ یکباب منزل مسکونی164788

 2.609دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب منزل  171372
مشتمل بر دو طبقه  مستقل  )همکف و زیر زمین ( می باشد که 3.043.833.000باوضع موجود97625968380چناران-روستای  رادکانمسکونی روستایی

46128841قدر السهم بانک 420.8متر مربع می باشد 

46128841اعیان مستمل بر دو طبقه با امتیازات آب وبرق وگاز و دیوار کشی6.320.000.000باوضع موجود48594067280چناران روستای خریج3.95 سهم از 6 سهم یکباب منزل 186161

46128841زمین مزروعی7.000.000.000باوضع موجود183.57853.چناران-روستای مزنگ 1دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین   191374

37663354طبقه سوم -11متربالکن3.000.000.000تخلیه633052532شمارهمشهد-الماس شرقسرقفلی یکباب مغازه تجاری205290

سبزوار-خیابان شهدای هویزه-هویزه  ششدانگ  یکباب منزل مسکونی215741
اعیانی طبقه اول وطبقه دوم به مساحت تقریبی206 متر مربع-14.950.000.000باوضع موجود2483962401282 پالک 19

44221325زیر زمین به مساحت 76 متر مربع

سبزوار-روستای دولت آبادچهار دانگ مشاع از ششدانگ زمین مزروعی226081
44221325زمین دارای اشجار پسته با قدمت 15تا 20ساله به تعداد 1700 اصله2.784.398.720باوضع موجود.67620628946دشت غالمان
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )1020330(

آگهی تغییرات شرکت فراز گشت قم سهامی خاص به شماره ثبت 11991 و شناسه ملی 10590040630 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,04,25 و مجوزات به شماره های 99,27,1839 مورخ 99,06,04 مدیریت حج و زیارت استان قم و 
992,135,1149 مورخ 99,04,30 اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان قم تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم ریحانه نظامی پور 
به شماره ملی 0385909926 به سمت رئیس هیئت مدیره ،آقایان محمد خلیفه شوشتری به شماره ملی 0384743935 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره و محمد رسولی به شماره ملی3931869288 به سمت مدیرعامل ) خارج از اعضای هیئت مدیره ( انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و 

تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )1020489(

آگهی تغییرات شرکت الستیک زرین داراب ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 14282 و شناسه ملی 14006001784 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,07,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقایان عبداله حسنی 
شنبدی به شماره ملی 6549827469 ، حیدر حسنی شنبدی به شماره ملی6549597897 ، یعقوب حسنی به شماره ملی 6549605334 
انتخاب شدند. 2- آقایان قاسم  برای مدت دو سال  بعنوان اعضای هیئت مدیره  به شماره ملی 2572611902  ابوالفضل آزادی   ،
بازرس               عنوان  به  ملی 4898325432  شماره  به  برزگری  اله  سیدروح  و  اصلی  بازرس  بعنوان  ملی5129896416  شماره  به  قاسمیان 

علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند .  
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )1020493(

آگهی تغییرات شرکت الستیک زرین داراب ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 14282 و شناسه ملی 14006001784 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,07,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان حیدر حسنی شنبدی به شماره ملی6549597897 
به سمت رئیس هیئت مدیره ، یعقوب حسنی به شماره ملی 6549605334 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، عبداله حسنی شنبدی 
به شماره ملی 6549827469 به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و ابوالفضل آزادی به شماره ملی 2572611902 به سمت عضو 
هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با 

امضاء مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره هر یک منفردًا و با مهر شرکت معتبر می باشد .
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هیئت موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی  برابر رای  شماره۱۳۹۹۸۶۰۳۲۷۰۰۶۰۰۰۴۳۵ مورخه۹۹/۵/۱۴ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان طارم تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی س��ید محمد شفیعی فرزند س��ید نازنین به شماره شناسنامه ۲۳۹۵ صادره از طارم به شماره 
ملی   ۵۳۹۹۸۷۵۰۳۹نس��بت به شش��دانگ یک قطعه باغ به مساحت ۲۸۶۵۳.۶۹متر مربع که   مفروز و مجزی  
شده از پالک ۱۵۲ اصلی واقع در قریه آستاگل انتقال مع الواسطه ملک  از مالک رسمی قاسمعلی عباسی محرز 

گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  نوبت به فاصله ۱۵روز  آگهی  می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشد میتوانند در شهر ها از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق آگهی در روستا به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم  و پس از اخذ  رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹۹۰۷۱۴۷
تاریخ انتشارنوبت اول۹۹/۷/۸

تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۹/۷/۲۳
 سید رضا شفیعی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طارم 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۸۰۰۰۲۶۴مورخ ۹۹/۰۲/۰۶هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی عبدالحمید یوسفی  فرزند هدایت اله  بشماره ملی ۲۷۵۳۴۹۵۲۸۹صادره ازارومیه درسه دانگ 
مش��اع از  شش��دانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت ۲۶۸۰/۵۰ متر مربع مجزی شده از پالک ۱۰۸ فرعی از 
سنگ ۲۴ اصلی واقع در قریه قاضیان  بخش ۱۲ گیالن که برای آن شماره پالک  ۴۸۶ فرعی در نظر گرفته شده 

خریداری از مالکیت رسمی آقای غالمحسن امیدوار محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 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 ۱۶۷۴  آ-۹۹۰۷۱۵۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ 
علی نصرتی

رئیس ثبت اسناد و امالک 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی  برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۸۰۰۰۲۶۷مورخ ۹۹/۰۲/۰۶هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی احمد عالمی  فرزند مجتبی بش��ماره ملی ۰۶۰۲۲۵۸۶۶۹صادره از ساوه درسه دانگ مشاع از  
ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت ۲۶۸۰/۵۰ متر مربع مجزی شده از پالک ۱۰۸ فرعی از سنگ ۲۴ 
اصلی واقع در قریه قاضیان  بخش ۱۲ گیالن که برای آن شماره پالک  ۴۸۶ فرعی در نظر گرفته شده خریداری 

از مالکیت رسمی آقای غالمحسن امیدوار محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 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 ۱۶۷۶  آ-۹۹۰۷۱۵۱
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ 
علی نصرتی - رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
۱۳ آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
آقای حمید رضا عاملی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان )مغازه( به مساحت ۷۱/۹۴ متر مربع ، 
از پالک ۳۱۸۲ فرعی از ۱ � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از آقای اسماعیل حیدر زاده � مکان 

وقوع: شهرستان فردوس � حاشیه میدان ۲۲ بهمن  
به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  
به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله ۱۵ روز منتش��ر می ش��ود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  
به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت فردوس ارائه و رس��ید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  
,مبادرت به تقدیم دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس 
تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی 
در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره 
ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست .  آ-۹۹۰۷۱۵۴
تاریخ انتشار نوبت اول:   ۰۸/ ۱۳۹۹/۰۷  تاریخ انتشار نوبت دوم :  ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

  محمود جهانی مهر   - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

برگ س���بز خودروی پراید مدل 1386 رنگ س���فید به 
ش���ماره انتظامی 366ق86 ایران 74  ش���ماره موتور 
1831368 و ش���ماره شاس���ی S1412285024486 به 
مالکیت موس���ی الرض���ا رحمانی مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 مجوزحم���ل س���اح ش���کاری مج���از ب���ه ش���ماره 
1958954 مرب���وط ب���ه س���اح ش���ماره 229678 
متعلق ب���ه اینجانب اکب���ر آقازاده قاس���می فرزند 
اصغ���ر مفقود گردی���ده واز درجه اعتبار س���اقط 

می باشد . )قزوین(
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س���ند کمپانی خ���ودروی پژو405 م���دل 1373 رنگ 
قهوه ای روش���ن به ش���ماره انتظام���ی 511و23 ایران 
12  ش���ماره موت���ور 2517300140 و ش���ماره شاس���ی 
73306758 به مالکیت س���ید رس���ول نباتی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ماسک سه الیه را بیشتر از هزار و 300 تومان نخرید  ایسنا: رئیس سازمان غذا و دارو نسبت به هر گونه گران فروشی ماسک از سوی مراجع توزیع و عرضه هشدار داد و تأکید کرد: مصرف کننده 
نباید ماسک سه الیه را بیش از هزار و 300 تومان دریافت کند. دکتر محمدرضا شانه ساز گفت: اکنون نزدیک به ۸0 تا ۹0 روز از اعالم رسمی قیمت ماسک برای مصرف کننده می گذرد، اما متأسفانه شاهدیم باوجود 

تولید بسیار زیاد ماسک در کشور، این اقالم با رقم های باالتر از هزار و300 تومان به دست مصرف کننده می رسد.

کرونایی شدن ۶۱ دانشگاهی آکسفورد در یک هفته©
ایسنا: دانشگاه آکسفورد اعالم کرد بیش 
از ۵۰نفر از پرســنل و دانشــجویان این 

دانشگاه مبتال به کووید۱۹ شده اند.
به گزارش آکسفوردمیل، مقامات دانشگاه 
آکســفورد گفتند: از میان ۷۰۹ تســت 
کرونایی که از ۳ تا ۹ اکتبر توسط دانشگاه 
دریافت شده است، ۶۱ نفر از اعضای این 

دانشگاه به طور قطعی مبتال به کووید۱۹ شده اند. البته هنوز دقیق مشخص نشده از 
میان موارد کرونا مثبت، چند نفر دانشجو و چند نفر پرسنل دانشگاه آکسفورد هستند. 
این نتایج در هفته ای مشخص شد که بیشتر دانشجویان برای آغاز سال تحصیلی به 
شــهر بازگشتند. از آغاز سال تحصیلی در دانشگاه آکسفورد از تاریخ ۲۰ اوت، هزار و 

۶۳۱ تست از دانشجویان دریافت شده است.
دانشگاه آکسفورد گفت: با توجه به فاصله زمانی میان انجام یک تست و در دسترس 

قرار گرفتن نتیجه، انتظار می رود هر روز در تعداد نتایج تغییر به وجود  آید.

 افزایش خودکشی در بین زنان و دانش آموزان ژاپنی ©
در دوران کرونا

ایســنا: مطالعات نشــان می دهد آمار 
خودکشــی در بیــن زنان و کــودکان 
مدرســه ای در ژاپن طی ماه اوت افزایش 
یافتــه و نگاهی اجمالی بر داده ها از تأثیر 
بحران ویروس کرونا بر سالمت روان مردم 

این کشور خبر می دهد.
این داده ها از ژاپن به آســیب های روانی 

ناشی از همه گیری ویروس کرونا در سراسر جهان اشاره دارد.
آخرین آمارهای دولت نشــان می دهد تعداد کل خودکشــی های کشور ژاپن در ماه 
اوِت ســال جاری میالدی )۲۰۲۰(، هزار و 8۵4 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۱۵.4 درصد رشد داشته اســت. خودکشی زنان در ماه اوت حدود 4۰ 
درصد افزایش داشــت. اگرچه این رقم در حدود نیمی از آمار خودکشی مردان است 
اما این افزایش خودکشــی در زنان بسیار بیشتر از رشد ۶ درصدی میزان خودکشی 
در مردان بوده اســت. بنابر گزارش »بلومبرگ« همچنین شــمار خودکشی کودکان 
مدرسه ای  نسبت به گذشته دو برابر شده است. جامعه شناسان بارها نسبت به تأثیر 
این همه گیری بر سالمت روان هشدار داده اند زیرا محدودیت در تعامالت اجتماعی، 
مردم را منزوی کرده و بحران اقتصادی در دنیا هم منجر به از دست رفتن هزاران هزار 

شغل شده و عواقب بیشتری هم در راه است. 

فرزندگریزی؛ زنگ خطری برای رشد جمعیت کشور

چرایی بی میلی جوانان به فرزندآوری!©
باشــگاه خبرنگاران جــوان: وقتی 
گذشته را نگاه می کنیم متوجه می شویم 
خانواده هــای قدیمی باوجود کمبود های 
مالی و اقتصادی مختلف در زندگی شان، 
دست از فرزندآوری برنمی داشتند و پنج، 
شــش، هفت و یا حتی بیشــتر، تعداد 
فرزندان یک خانــواده بود و خانواده های 

پرجمعیت قدیمی ایرانی هم معروف بودند، اما با گذشــت زمان تعداد فرزندان یک 
خانواده تازه تشکیل شده کم و کمتر شد تا به معضل تک فرزندی برخوردیم و سال ها 
با این معضل دست و پنجه نرم کردیم و در نهایت امروز با مشکل  گریز از فرزندآوری و 

کاهش میل به فرزندآوری در بین زوجین جوان روبه رو هستیم.

مؤلفه های کاهش میل به فرزندآوری در بین زوج های جوان»
لواف، کارشناس مسائل خانواده در این باره اظهار کرد: تمایل به فرزندآوری ریشه در 
چند مسئله دارد؛ یکی مربوط به باور های افراد است یکی هم مربوط به سبک زندگی 
بوده است. وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر سبک زندگی جوانان تغییر کرده 
است، گفت: متأسفانه تمایل به فرزندآوری در جوانان کاهش پیدا کرده است در واقع 
افزایش سه مؤلفه رفاه اقتصادی، تجمل گرایی، مسئولیت گریزی و آسایش طلبی که 
در نســل جوان وجود دارد سبب شده فرزندآوری را برای خود مقوله دشواری تصور 
کنند. این کارشناس مسائل خانواده گفت: نکته جالب در بحث فرزندآوری این است 
که همیشه فکر می کنیم این ما هستیم که فرزندانمان را تربیت می کنیم در حالی که 
این فرزندان هستند که با حضور خود، ما را تربیت می کنند و این ما هستیم که باید 

مواجهه با یک انسان جدید را یاد بگیریم.
رقابت و چشــم و همچشــمی در برخی از خانواده ها، مشاهده تولد ها و جشن های 
آنچنانی، صرف هزینه های زیاد برای عمل سزارین و برگزاری جشن های تولد پس از 
به دنیا آمدن بچه در بیمارستان سبب می شود زوج های جوان که جزو قشر متوسط 

جامعه هستند دیگر میلی به بچه دار شدن نداشته باشند.

وجود ترس از قبول مسئولیت فرزندان در بین زوجین»
ترس از پذیرفتن مســئولیت فرزند، یکی از علل مؤثر در شکل پذیری این بی میلی و 
بی شوقی زوجین به فرزندآوری شــمرده می شود. این ترس و بی میلی خود معلول 

عوامل دیگری است که بخش اعظم آن به مسائل اقتصادی برمی گردد.
لــواف افزود: گاهی اوقات والدین گمان می کنند اگر فرزندی را به دنیا آورند لحظات 
خوش خود را از دست می دهند به صورتی که دست و پای والدین بسته خواهد شد 
و نمی توانند مانند سابق فعالیت اجتماعی خود را انجام دهند. درحالی که این موضوع 
نیز قابل رفع است و اگر والدین زمان را مدیریت کنند، با همکاری یکدیگر برنامه ریزی 
خوبی داشــته باشند و به فرزندآوری فکر کنند می  توانند در کنار تربیت فرزندان به 

فعالیت های اجتماعی خود نیز بپردازند.

تغییرات در سن ازدواج»
همچنین رضا فریدی، فعال آسیب های اجتماعی گفت: مهم ترین نهادی که در حوزه 
جمعیت نقش دارد، نهاد خانواده اســت؛ بنابرایــن باید ببینیم در حوزه خانواده چه 
تغییراتی رخ داده و چه عواملی منجر به تغییر سبک زندگی شده که نتیجه آن کاهش 
فرزندآوری و جمعیت کشور طی سالیان اخیر بوده است. فریدی با اشاره به اینکه یکی 
از این تغییرات مهم، افزایش سن ازدواج در میان جوانان کشور است، افزود: این موضوع 
از عواملی است که منجر به کاهش فرزندآوری می شود. البته باال رفتن سن ازدواج نیز 
خود معلول عوامل دیگری از قبیل فردگرایی، فرزندساالری و... بوده است و امروزه به 
علت تقویت خانواده هسته ای و دشواری های اقتصادی در جوامع صنعتی، متوسط سن 
ازدواج افزایش یافته است. بررسی های آماری نشان می دهد در ایران نیز میانگین سن 

ازدواج همین روند را دارد، با این تفاوت که این افزایش در مورد زنان بیشتر است.

مشکالت اقتصادی و مخارج سنگین پزشکی»
این فعال آسیب های اجتماعی بیان کرد: فشار های اقتصادی بر زوج های تازه ازدواج 
کرده وارد می شــود، مبنی بر اینکه قبل از ازدواج دارای شغل و مسکن باشند. ضمناً 
نگرش نسبت به ازدواج دستخوش تغییر شده است، به طوری که حتی خانواده های 
سنتی دیگر ازدواج را تنها گزینه برای دختران و پسرانشان نمی دانند. از طرف دیگر 
مشــکل بیکاری سبب باال رفتن سن ازدواج می شود. طبیعی است با باال رفتن سن 
ازدواج، فرصت باروری نیز کمتر و در نتیجه منجر به کاهش تعداد فرزندان خواهد شد.
وی با بیان اینکه از عوامل دیگر کاهش میل به فرزندآوری افزایش آمار طالق در کشور 
است، گفت: طالق دارای آثار و پیامد های عمیق اقتصادی، اجتماعی، روانی و قانونی 
است. البته طالق خود می تواند از عوامل متعددی ناشی شود که درهرصورت منجر به 

کاهش فرزندآوری در خانواده خواهد شد. 

رواج فردگرایی »
فریدی با بیان اینکه از عوامل مهم دیگر می توان به رواج فردگرایی اشاره کرد، تصریح 
کرد: جامعه ایران در سال های اخیر در جریان تحوالت فرهنگی و اجتماعی وسیعی 
قرار گرفته اســت. این تحوالت به ویژه در خانواده مشهود بوده، یکی از تحوالتی که 
خانواده از آن مصون نمانده، رشــد فردگرایی است. منظور از فردگرایی آن است که 
افراد به جای اولویت دادن به خواست ها و عالیق جمعی، سنتی و خانوادگی، به ارزش ها 
و خواست های فردی خود اولویت می دهند. فردگرایی می تواند پیامد هایی همچون 
کاهش مســئولیت پذیری، باال رفتن ســن ازدواج، افزایش طالق و طبیعتاً کاهش 

فرزندآوری را به همراه داشته باشد.

 جامعه/ اعظم طیرانی    سالمت روان به معنی 
بلکه  آرامش فیزیکی و کمبود سر و صدا نیست 
معنای کلی تری دارد و کیفیت زندگی بر آن تأثیر 
می گذارد. سالمت روان روی طرز فکر، احساس و 
رفتار روزانه ما تأثیر دارد و همچنین بر توانایی مان 
در مواجهه با استرس، غلبه بر چالش های زندگی، 
ساخت روابط و ریکاوری پس از سختی ها تأثیرگذار 
است. سالمت قوی ذهن به این معنا نیست که هیچ 
مشکلی نداشته باشیم، سالمت روانی و احساسی 
چیزی فراتر از رهایی از مشکالت افسردگی، اضطراب 

و یا دیگر مشکالت روان شناسی است.
در سال های اخیر اختالالت روانی به یکی از معضالت 
اجتماعی تبدیل شده است، معضلی که آخرین آمار 
وزارت بهداشت هم آن را تأیید می کند. به گفته ایرج 
حریرچی، ســخنگوی وزارت بهداشت ۲۳/۶ درصد 
از بالغان در ایران دچار یک اختالل روان پزشــکی 
بوده اند. این عــدد در زنان ۲۷/۶ درصد و در مردان 
۱۹/4درصد است؛ از هر چهار نفر در گروه سنی ۱۵تا 

۶4 سال یک نفر دچار اختالل روان پزشکی است. 

افسردگی شایع ترین اختالل روان پزشکی »
در کشور 

دکتر مریم عباسی نژاد، روانپزشک و کارشناس دفتر 
سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در 
گفت وگو با ما می گوید: آمارهای بدســت آمده از 
آخرین پیمایش ملی سالمت روان که در سال۱۳۹۱ 
انجام شده، نشــان می دهد ۲۳/۶ درصد جمعیت 
عمومی در یک سال پیش از آن پژوهش دچار یکی 
از اختالالت روان پزشکی در طیف خفیف، متوسط 
و شدید بوده اند که در صدر این آمار، انواع مختلف 
افســردگی با فراوانی ۷/ ۱۲ درصد شیوع بیشتر را 
داشــته و پس از آن اختالالت اضطرابی قرار دارد. 
کمتر از یک ســوم ایــن ۲۳/۶ درصد به اختالالت 

شدید و مزمن روان پزشکی مبتال بوده اند. 

شیوع اختالل افسردگی »
این متخصــص اعصاب و روان می افزاید: به طور 
کلی اختالالت روان پزشکی در گروه سنی ۱۵تا 
۶4 ســال شایع است و هرچه سن افراد افزایش 
پیدا می کند احتمال شیوع و شدت این اختالالت 
نیز افزایش می یابد به طوری که شــیوع اختالل 
افسردگی بیشــتر در گروه سنی باالی ۳۵ سال 

است و فراوانی آن در گروه های سنی باالتر بیشتر 
مشاهده می شود و در همه کشورهای دنیا، شیوع 
آن در زنان به دلیل عوامل بیولوژیک و هورمونی، 
نقش های اجتماعی، فشــارها و محدودیت های 

اجتماعی دو برابر مردان است. 
به گفته عباسی نژاد، اختالالت روان پزشکی نیز 
مانند سایر بیماری های غیرواگیر از جمله دیابت 
و فشارخون شایع هســتند و باید جدی گرفته 
شــوند، اما تفاوت اختالالت روان پزشکی با سایر 
بیماری های غیرواگیر این است که نشانگر خاص 
آزمایشگاهی برای تشخیص وجود ندارد و آگاهی 
مردم نیز نسبت به این عالئم کم است و ممکن 
اســت ندانند این عالئم یک اختالل است، بنابر 
این بیماران کمتــر و دیرتر برای درمان مراجعه 
می کننــد و یافته های اعالم شــده نیز از طریق 

پیمایش بدست آمده است. 
وی تصریح می کند: برخی افــراد از عالئم خود 
آگاه هســتند امــا از اَنگ اجتماعــی اختالالت 
ســالمت روان نگرانند و این اَنگ اجتماعی یکی 
از مهم ترین عوامل انــکار بیماری و بی توجهی 
به درمان اســت که در همه دنیــا وجود دارد و 
متأسفانه در کشورهای در حال توسعه از جمله 

ایران بیشتر است. 

دریافت خدمات رایگان »
سالمت روان 

وی ادامه می دهد: یکی از اصول 
خودمراقبتی در برابر بیماری های 
ســالمت روان، شــناخت عالئم 
بیمــاری و درخواســت به موقع 
کمــک از متخصصــان بــرای 
درمان اســت و از آنجا که ما در 
نظام سالمت یک نظام گسترده 
اولیه  بهداشــتی  مراقبت هــای 
داریم که خط نخســت دریافت 
خدمات محســوب می شــوند، 
ســاکنان روســتا ها می توانند با 
مراجعه به خانه های بهداشت و 
مراکز بهداشتی درمانی روستایی 
از خدمات پایه ســالمت روان به 
طور رایگان بهره مند شوند و در 
شهرها نیز با مراجعه به پایگاه های 

ســالمت شــهری و مراکز خدمات جامع سالمت 
شهری این خدمات را به طور رایگان دریافت کنند و 
در صورت نیاز به متخصص ارجاع داده می شوند.  این 
متخصص اعصاب و روان با اشاره به اهمیت سبک 
زندگی افراد در سالمت روان آن ها می گوید: عالوه 

بر بیماری هایی نظیــر دیابت و 
فشار خون، بیماری های سالمت 
روان نیز ارتباط معناداری با سبک 
زندگی افراد دارد و همان طور که 
در مــورد بیماری های غیرواگیر 
بر ورزش، تغذیه، خــودداری از 
مصرف الــکل و دخانیات تأکید 
می شود، در پیشــگیری از ابتال 
به بیماری های سالمت روان نیز 
ســبک زندگی سالم بسیار حائز 
اهمیت است و ضرورت دارد افراد 
ریتم شــبانه روزی خود به لحاظ 
تغذیه و خواب را رعایت کنند و 
شناخت کافی از احساسات خود 
داشته باشند تا بتوانند تاب آوری 
الزم را در برابر مشکالت بدست 
آورند و با مراجعه به موقع از افراد 
متخصص کمک دریافــت و از 

خوددرمانی پرهیز کنند.

سالمت روان برای همه»
این کارشــناس مسئول پیشــگیری از خودکشی 
حوزه معاونت بهداشــت وزارت بهداشت با اشاره به 

اینکه شعار ســال ۲۰۲۰ سازمان جهانی بهداشت 
برای روز جهانی ســالمت روان »سالمت روان برای 
همه؛ سرمایه گذاری بیشتر، دسترسی بیشتر، برای 
همه و همه جا« است، می گوید: مهم ترین اصل در 
درمان اختالالت روان پزشــکی مراجعه به موقع به 

روان شناسان و روان پزشکان یا پزشکان است. 
وی با اشاره به ضرورت خدمات تخصصی برای درمان 
برخی از اختالالت روان پزشکی می افزاید: خدمات 
روان پزشکی در بخش دولتی زیر پوشش بیمه است.

تأمین سالمت روان در ایام کرونا »
این کارشــناس دفتر سالمت روانی، اجتماعی و 
اعتیاد وزارت بهداشت در خصوص تأمین سالمت 
روان در ایام کرونا و پســا کرونا می گوید: بسیار 
ضروری اســت افراد در صورت نیاز با مراجعه به 
موقع به متخصصان معتبر، خدمات درمانی الزم 
را دریافــت کنند. باید با پرهیــز از خوددرمانی، 
پرهیز از مصرف الکل و مــواد مخدر و پرهیز از 
خشونت نســبت به هرگونه تغییری در رفتار و 
خلق خود و اطرافیانمان آگاه باشیم و حواسمان 
به یکدیگر باشــد تا بتوانیم با درخواست کمک 
از متخصصان از مزمن شدن بیماری پیشگیری 
کنیم و اطمینان داشــته باشــیم برای درمان 
اختالالت روانــی، درمان هایی وجود دارد، حتی 
اگر درمان برخی از این اختالالت دشــوار باشد 

ولی امکان پذیر است. 

ضرورت کسب مهارت های زندگی »
عباســی نژاد ادامه می دهد: همه ما نیاز داریم برای 
برخورداری از ســالمت روان، مهارت های زندگی را 
بیاموزیم و مهارت هایی نظیر »مهارت تصمیم گیری«، 
»مهارت حل مسئله«، »مهارت تفکر خالق«، »مهارت 
تفکر نقــاد«، »توانایی برقرار کــردن ارتباط مؤثر«، 
»مهارت ایجــاد و حفظ روابط بین فردی«، »مهارت 
خودآگاهی«، »مهارت همدلی«، »مهارت های مقابله 
با هیجان ها« و»مهــارت مقابله با اســترس« را در 
مسیر زندگی بیاموزیم تا در صورت مواجه شدن با 
مشکالت، انرژی زیستن و تاب آوری را داشته باشیم. 
خوشبختانه عالوه بر خدمات درمانی، این آموزش ها 
نیز به صورت رایگان در مراکز جامع خدمات سالمت 
ارائه می شود و تنها شــرط دریافت این خدمات و 

آموزش ها داشتن کد ملی است. 

گفت وگو با یک کارشناس وزارت بهداشت در حوزه بهداشت روانی

تأمین سالمت روان با کسب مهارت های زندگی

شیوع اختالل 
افسردگی بیشتر 

در گروه سنی 
30 تا 35 سال 
است و فراوانی 

آن در گروه های 
سنی باالتر بیشتر 

مشاهده می شود

بــــــرش

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

خانه و خانواده

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشریح کرد
تالش برای اصالح وضعیت 

اسفناک جمعیت
 مهر    حجت االسالم درویشیان، رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور گفت: ما متوجه شدیم اقداماتی 
برخالف سیاست های کلی جمعیت اتفاق می افتد. 
وی افــزود: قبالً اقالم پیشــگیری، رایگان توزیع 
می شد؛ این برخالف سیاست جمعیتی است. ارز 
یارانه ای اقالم ســقط جنین را حذف و توزیع آن 
را ممنوع کردند؛ با پیگیری هایی که با مرکز ملی 
فضای مجازی صــورت گرفت برای جلوگیری و 
پیگیری تبلیغات سقط های غیر قانونی در فضای 

مجازی اقدام و جلو این رویه نیز گرفته شد. 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود:همچنین 
هماهنگــی با پلیس فتا برای شناســایی مراکز 
ســقط غیر قانونی جنین انجام گرفت؛ عالوه بر 
این ها یک بسته عملیاتی را هم طراحی کردیم 
که با دستگاه های اجرایی اعم از وزارت بهداشت، 
آموزش و پرورش و وزارت علوم و دســتگاه های 
دیگر برای اصالح وضعیت اســفناک جمعیت، 

گام های مؤثری برداریم.

بهداشت و درمان

عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا:
فاز دوم واکسن آنفلوانزا از 

فرانسه وارد می شود
 مهر    مسعود مردانی، عضو ستاد ملی مبارزه 
با کرونا گفت: قســمت اول واکسن آنفلوانزا به 
کادر پزشــکی، بانوان باردار و بیماران زمینه ای 
پرونده دار تعلق گرفت، قسمت دوم هفته آینده 

توزیع می شود.
وی در ادامــه افزود: واقعیت این اســت که 
تاکنون فرانسه، هلند و کره جنوبی به ما قول 
همکاری داده بودند که هلند از همه خوش 
قول تر بــود. همین االن با مســئول توزیع 
فرانســه صحبت کردم و قول داد واکسن ها 
هفتــه آینــده وارد ایران  شــود و با قیمت 
مصــوب 4۰ تا ۵۰ هزار تومان توزیع خواهد 
شد. کشور کره که قول تعداد باالیی داده بود 
بدقولی کرده و تعداد کمی در اختیار وزارت 
بهداشت گذاشته؛ مشکل هم این است پولی 
که باید به آنجا برسد نرسیده، حتی قرار شد 
از طلب های ما بردارنــد که حتی آن را هم 

بلوکه کردند.

آسیب های اجتماعی

یک نماینده مجلس:
مصرف سیگار نوجوانانه تر و 

زنانه تر شده است
 برنا    علــی اصغر باقرزاده، عضو کمیســیون 
بهداشــت و درمان مجلس شــورای اسالمی از 
افزایش مصرف سیگار بین زنان خبر داد و افزود: 
متأسفانه میزان مصرف سیگار بین خانم ها افزایش 
پیدا کرده و بدتر اینکه سن مصرف سیگار پایین 

آمده و نوجوانان را درگیر کرده است.
عضو ناظر مجلس در ســتاد کشوری کنترل 
و مبارزه با دخانیات گفت: متأســفانه به دلیل 
تقاضای باال و نبود میزان کافی سیگار قاچاق 
می شــود و با قیمت ارزان تری در اختیار مردم 
قرار می گیــرد. این موضوع بــرای من جای 
تعجب دارد که چرا در همه حوزه ها حتی دارو 
تحریم هســتیم اما در چنین مواردی دشمن 
هیچ تحریمی نمی کند. وی افزود: اینکه برای 
جلوگیری از قاچاق سیگار، تولیدمان را افزایش 
دهیم اصاًل کار قشــنگی نیست و ما باید تمام 
تمرکزمان را بر کاهش میزان مصرف دخانیات 

در کشور بگذاریم.

رفاه و تأمین اجتماعی

یک مسئول عنوان کرد
300 هزار میلیارد تومان بدهی 

دولت به تأمین اجتماعی
 مهر    رئیــس کانون بازنشســتگان تأمین 
اجتماعی استان تهران با اشاره به اینکه بدهی 
دولت به تأمین اجتماعی بیــش از ۳۰۰ هزار 
میلیارد تومان است، گفت: بدهی جاری دولت 

نیز ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در ماه است.
علی دهقان کیا گفت: بدهی جاری دولت هر ماه 
به سازمان تأمین اجتماعی ۳ هزار و ۵۰۰میلیارد 
تومان است که در سال حدود 4۲ هزار میلیارد 
تومان می شــود و اگر دولت فقط بدهی جاری 
خود را پرداخت کند بســیاری از مشــکالت 
بازنشستگان و مستمری بگیران برطرف می شود.

وی تأکید کــرد: ما انتظار نداریم در شــرایط 
فعلی، دولت بدهی های گذشته خود را به تأمین 
اجتماعــی پرداخت کند امــا پرداخت همین 

۳هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان نیز بعید است.
دهقان کیا گفت: اگر دولت دست از سر ما بردارد 
و فقط بر عملکرد تأمین اجتماعی نظارت داشته 

باشد ما مشکلی نخواهیم داشت.

آموزش

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات:
سامانه دریافت اینترنت رایگان 
وزارت ارتباطات راه اندازی شد

 فارس    ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری 
وزارت ارتباطات گفــت: ترافیک آموزش مجازی 
برای تمامی مراکز آموزش دانشــگاهی و حوزوی 
در صورت ثبت نام سامانه های دانشگاه در سامانه 

وزارت ارتباطات، رایگان خواهد بود. 
وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای 
اینکه تمامی دانشگاه های سراسر کشور بتوانند از 
اینترنت رایگان برای آموزش مجازی استفاده کنند، 
ســامانه ای را راه اندازی کرده است تا همه مراکز 
علمی با ثبت نشانی ســامانه های مورد استفاده 
دانشگاه از ترافیک رایگان استفاده کنند.  وی گفت: 
تمامی دانشگاه های سراسر کشور تا ۳۰ مهر مهلت 
دارند نسبت به درج آدرس سامانه های دانشگاه های 
خود در سامانه جدید وزارت ارتباطات اقدام کنند. 
همچنین اینترنــت رایگان آدرس ســامانه های 
دانشگاهیان هیچ گونه محدودیتی نخواهند داشت 
زیرا به هر میزانی که از این سامانه ها استفاده شود 

هیچ گونه اختاللی به وجود نخواهد آمد.

فراسو

برداشت آزاد
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دستچین

یک میلیارد یوروی مصوب برای وزارت بهداشت کجاست؟
فارس: مرتضی خاتمی، عضو کمیســیون بهداشــت و درمان 
مجلس در خصوص محل خرج یک میلیارد یوروی مصوب برای 
وزارت بهداشت گفت: بخشی از این مبلغ برخالف آنچه مقرر بوده 
صرف شده و به موضوع غیر از موضوع درمان اختصاص یافته و 
بخشی دیگر هم اساساً تخصیص نیافته، فقط ۳۰ درصد به امور 

درمان کرونا و دارو تعلق یافته است.

ماجرای بلیت های ۸۰ میلیونی به ترکیه چیست؟
فارس: حرمت اهلل رفیعی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مســافرت هوایی گفت:نرخ بلیت هواپیما برای 
ســفر ترکیه ســه هفته پیش به 8۰ میلیون رسید و این در 
حالی است که ســال پیش کمتر از ۱.۵ میلیون تومان بود. 
در حال حاضر نرخ بلیت ترکیه به ۱۰ میلیون تومان رسیده 
ولی دســت های پنهانی با محدود کردن پروازها نرخ ها را باال 

می برند.

تفاوت کرونای ایرانی با کرونای خارجی
برنا: مینو محرز، عضو کمیته ملی مقابله با کرونا در پاسخ به این 
شایعه که گفته می شود فقط مردم در ایران چندین بار به کرونا 
مبتال می شوند و در دیگر کشورها این طور نیست، گفت: تمامی 
مسائل کووید ۱۹ در تمامی نقاط دنیا یک شکل است. مقاالت 

متعددی در این زمینه وجود دارد.

محیط بان یا شکاربان؟
برنا: محمد درویش، متخصص سرشناس محیط زیست گفت: 
این یک اعتیاد اســت که برخــی از مدیران دارند و خود را به 
جای محیط بان، شکاربان می دانند. همین مدیران هستند که 
عنوان می کنند در کشــور ۲۰۰ هزار فرصت شکار وجود دارد 
و تمامی جانوران را به جای گنجینه های کشــور، یک فرصت 

برای شکار می بینند.

3 میلیون دانش آموز بدون تبلت و گوشی هوشمند 
خانه ملت: محمدمهدی زاهدی، عضو کمیســیون آموزش، 
تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه هم اکنون در کشــور 
حدود ۳ میلیون دانش آموز وجود دارد که به تبلت یا گوشــی 
هوشمند دسترســی ندارند، تأکید کرد: آنچه مسلم است هیچ 
فرزند ایرانی نباید به دلیل عدم توانایی مالی و یا نداشتن تبلت و 

گوشی همراه از آموزش عقب بماند. 

شکایتمان را پس گرفتیم
ایرنا: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در توییتر 
نوشت: از مدیران وزارتخانه خواستم سریع تر شکایت از مدیر یک 
کانال خبری را که در دادگاه محکوم شــده است، پس بگیرند.

مجــازات قضایی هیچ گاه مدنظر نبــوده و نخواهد بود. ترجیح 
می دهم اثبات عملکرد وزارتخانه و اصالح رفتارهای نادرســت و 
غیرحرفه ای برخی در همان فضای مدنی و رسانه ای محقق شود.

چه نهادی باید آمار قاچاق سیگار را بدهد؟
مهر: امیر محمدپرهام فر، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کاال 
و ارز در واکنش به اعالم آمار قاچاق ســیگار در کشــور توسط 
برخی دستگاه ها، گفت: اعالم رسمی آمار قاچاق سیگار در کشور 
بر عهده ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اســت. بنابراین آمار و 
ارقامی که این روزها توســط برخی از دستگاه ها اعالم می شود، 

مورد تأیید ما نیست.

این آمار واقعی است
ایسنا: حسین امامی، عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلــس گفت: آمار کنونی مبتالیان و فوتی ها نشــان از این 
دارد که خطر جدی اســت، برخی خطــر را جدی نگرفته و 
این گونه القا می کنند که آمارهای اعالمی صرفاً برای این است 
که مردم از خانه خارج نشوند درحالی که این گونه نبوده و این 

آمار واقعی است.

کار ناموفق رسانه ملی برای کودکان
برنا:حسین فالحی، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با اشاره 
به اهمیت آموزش به کودکان گفت: جدا از خانواده و آموزش و 
پرورش که دو نهاد اصلی در ارائه آموزش به کودکان هســتند، 
رسانه ملی نقش بسیار مهمی دارد که متأسفانه تاکنون موفق 
نبوده و همان یک شبکه پویا هم که برای کودکان درنظر گرفته 

شده، عملکرد خوبی نداشته است.
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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 حی یا قیوم

نگاهی متفاوت به جنگ قره باغ؛ طراح کیست و هدف کجاست؟

آغاز نسخه جدید جنگ های نیابتی
  جهان/ علوی  درگیری های جمهوری آذربایجان 
و ارمنستان بر ســر مسئله قره باغ که از 5 مهرماه 
آغاز شده، همچنان ادامه یافته و مقام های سیاسی 
و نظامی آذربایجــان و متحد نزدیک آن ها ترکیه 
اعــام کرده اند این درگیری تا آزادســازی کامل 
مناطق اشغالی ادامه دارد. مهمترین تهدید امنیتی 
جمهوری آذربایجان، حل نشده باقی ماندن مناقشه 
قره باغ است. این بحران اندکي پیش از استقال دو 
کشــور آذربایجان و ارمنستان در سال 1988 آغاز 
شد و دو طرف بر سر مالكیت منطقه ناگورنو قره باغ 
که در چارچوب مرزهاي جمهوري آذربایجان قرار 
داشــت، وارد جنگ شدند که در نهایت در جریان 
جنــگ 1992، منطقــه قره بــاغ و هفت منطقه 
مجــاور آن که حدود 20 درصد از خاك جمهوري 
آذربایجان را شــامل می شود تا به امروز در اشغال 
نیروهاي ارمني است. این نخستین بار نیست که 
بر ســر منطقه قره باغ میان جمهوری آذربایجان و 
ارمنســتان درگیری نظامی رخ می دهد؛ اما وجود 
مؤلفه ای پر اهمیت، مناقشــه نظامــی کنونی را 
متفاوت کرده اســت. درگیری هــای نظامی اخیر 
ناشی از ناتوانی کامل »گروه میانجی مینسک« یا 
»سازمان امنیت و همكاری اروپا« است که آمریكا، 
فرانسه و روسیه از 1997 میادی ریاست مشترك 
آن را بر عهده دارند و همین مسئله ضرورت انتخاب 
یک طرح و مدل جدید میانجیگری برای برقراری 

صلح در منطقه را دو چندان کرده است.
بنابر یک تحلیل، ریشــه این بحران یک درگیری 
تاریخی است که شعله ور شدن آن در شرایط کنونی 
حاصل تاش ناکام آمریكا برای جلوگیری از قدرت 
گرفتن سه گانه روســیه، چین و ایران در منطقه 
است، چنان که شواهد اطاعاتی نشان می دهد این 
درگیری ها بیش از آنكه حاصل یک درگیری مرزی 
یا حتی مذهبی باشد، تاشی برای محاصره روسیه، 

چین و ایران است.

نقش ترکیه»
دخالت مســتقیم ترکیه در عملیات های نظامی 
آذربایجان و تصدی ریاست اتاق عملیات مشترك 
با رژیم صهیونیســتی در این کشور اقدام جدیدی 
نیســت و از یک برنامه ریزی هدفمند و راهبردی 
حكایت دارد. بررسی دقیق تر تحوالت این منطقه 
نشــان می دهد هدف ترکیه از دخالت در بحران 
قره باغ فقط حمایت از آذربایجان به عنوان کشوری 

با روابط نزدیک قومیتی نیست؛ بلكه هدف اصلی 
از این مداخله، تاش برای ایجاد پایگاه های دائمی 
نظامی در این کشور است که مأموریت اصلی آن ها، 
تقویت نیروهای آمریكایی و اروپایی و رصد تحرکات 
مداوم هوایی و دریایی ناوگان روســیه در مجاورت 
دریای سیاه است. در حال حاضر، پایگاه های ترکیه 
در جمهوری آذربایجان مســئولیت رصد صادرات 
نفت و گاز روسیه به بازارهای اروپا را بر عهده دارند؛ 
بازاری که ترکیه تاش می کند با اتصال به منابع گاز 
ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای میانه آن را از 

دست رقیب روسی خود در آورد.

رژیم صهیونیستی»
از سوی دیگر، پایگاه هایی که قرار است در آذربایجان 
ایجاد شــود نقش مســتقیم در ارائه کمک های 
اطاعاتی به رژیم صهیونیستی علیه ایران خواهد 
داشت. هم اکنون رژیم صهیونیستی 40 درصد از 
نفت مورد نیاز خود را از آذربایجان تأمین می کند 
که این نفت از طریق بندر شیخان ترکیه به بندر 
حیفا در سرزمین های اشغالی منتقل می شود. اتاق 
عملیات مشترك آمریكایی، ترکی، صهیونیستی و 
آذری درصدد تهیه طرحی برای گسترش ناتو در 
آسیای میانه از طریق پایگاه های نظامی ترکیه در 
جمهوری آذربایجان اســت تا در قالب این طرح، 
ارتباط جغرافیایی و زمینی بین آذربایجان و ترکیه 
که هم اکنون تحت کنترل نیروهای ارمنی است، 
برقرار شود. تاش برای ایجاد یک ساختار نظامی 

برای ناتو با هدف افزایش فشار و تهدید علیه ایران 
در شــمال غرب این کشــور از دیگر اهداف رژیم 
صهیونیستی از مداخله در بحران قره باغ است. به 
همین منظور، سه ژنرال و 18 افسر ستاد اسرائیلی 
با هدف گسترش کنترل نیروهای آذری و اشغال 
یک نوار مرزی در داخل خاك ارمنستان به موازات 

مرزهای ایران در حال اجرای این نقشه هستند.
اســتقرار عناصر باقیمانده داعش و سایر گروه های 
تروریستی منطقه شــامات در آذربایجان با عنوان 
»کمک به آذربایجان برای دفع تجاوزات ارمنستان« 
و بازگرداندن بخش اشــغالی از سوی ارمنستان از 
دیگر قطعات این پازل اســت و بر همین اساس، 
تاکنون 5هزار و 300 نفر از تروریست های تكفیری 
به قره باغ منتقل شــده اند. در همین حال، هزاران 
زندانی داعشــی که هم اکنون در شــمال شرقی 
سوریه به سر می برند نیز در انتظار انتقال به وسیله 
هواپیماهای ترابری ترکیه به این منطقه هستند. 
این عناصر تكفیری تابعیت های مختلفی از حوزه 
 آســیای میانه به ویژه اویغورهای ساکن در ایالت 

سین کیانگ در شمال غربی چین دارند.

آغازی بر یک محاصره راهبردی»
چنان که شواهد میدانی و برخی داده های اطاعاتی 
نشان می دهد استقرار تروریست های تكفیری در 
طول نوار مرزی ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، 
ازبكستان، جنوب شرقی تاجیكستان و شمال شرقی 
افغانســتان در نزدیكی مرزهــای چین، به عنوان 

بخشی از برنامه  محاصره راهبردی چین، روسیه و 
ایران و دامن زدن به جنگ ها و تنش های نیابتی در 
این مناطق و به منظور تكمیل پازل فشار همه جانبه 
انجام می شود. بر این اساس، گرچه تاکنون ترکیه 
هرگونــه اخبــاری درباره این نقــل و انتقاالت به 
منطقه را تكذیب کــرده، اما چنان که پیش از این 
هم برای انجام عملیات های تروریســتی از خاك 
جمهوری آذربایجان استفاده شده، با استقرار این 
تروریست ها در آذربایجان در آینده نیز به طورقطع 
از آن هــا برای انجام عملیات  در چین، روســیه و 
ایران اســتفاده خواهد شــد. این طرح که تمامی 
اجزای آن با نظارت مســتقیم پنتاگون و رهبری 
ناتو در حال اجراســت، در واقع طرح و نقشــه ای 
جدید برای جبران شكست طرح های آمریكایی ـ 
صهیونیستی در رویارویی همه جانبه آن ها با جبهه 
روسیه، چین، ایران و محور مقاومت است. استان 
 ســین کیانگ در غرب چین با جمعیت مسلمان 
22 میلیــون نفری که در آن گروه های ســلفی با 
تمرکز عربســتان ســعودی فعالیت دارند، کامًا 
مستعد یک تحریک خارجی برای آغازی بر پایان 
امنیت ملی پایدار چین ارزیابی می شــود. از سوی 
دیگر، روســیه نیز به عنوان یكــی دیگر از رقبای 
راهبردی ایاالت متحده دارای استعداد درگیری در 
تهدیدات تكفیرگرایی است. در واقع، محور اصلی 
راهبرد محاصره استراتژیک روسیه در محیط امنیتی 
این کشور خاصه می شود. نخستین مرحله در این 
راهبرد با اعتراض های بی سابقه به نتایج انتخابات در 
باروس علیه الكساندر لوکاشینكو، رئیس جمهور 
متحد مسكو شروع شد. آتش دوم در قرقیزستان 
با اعتراض های گسترده به نتایج انتخابات پارلمانی و 
رئیس جمهور آن سورونبای جینبكف بود که روابط 
نزدیكی با روسیه دارد. قرقیزستان هر چند مساحت 
چندانی نداشــته اما به خاطر موقعیت ویژه آن در 
قلب آسیای مرکزی همواره محل رقابت قدرت های 
بزرگ به ویژه آمریكا و روسیه بوده است. در نهایت، 
چالش سوم نیز در قفقاز جنوبی و در نتیجه جنگی 
است که میان ارمنســتان و آذربایجان در قره باغ 
درگرفته است. گسترش نفوذ محور ترکیه ناتو به 
همراه مزدوران تكفیری در قره باغ بیش از همه برای 
روسیه محل تهدید است. مسكو با درك این مسئله 
تاش کرده از نزدیــک بحران را کنترل کرده و از 
ورود ناتو تحت پوشش ترکیه به محیط امنیتی خود 

ممانعت به عمل آورد.

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان:
هنوز زمان گفت وگو درباره ©

آتش بس نرسیده است
نعیم،  محمــد  فارس: 
سخنگوی دفتر سیاسی 
طالبــان در قطر با بیان 
موضوع  آتش بس  اینكه 
مهمی است، گفت: هنوز 

مذاکرات به مرحله ای نرســیده که گفت وگوها 
 در این مورد آغاز شــود. نعیــم در گفت وگو با 
گلف نیوز افزود: آتش بس موضوع بسیار مهمی 
بوده و مذاکرات فعلی هنوز به مرحله ای نرسیده 
که هیئت ها در این مورد وارد گفت وگو شــوند. 
وی افــزود: هنوز گام اول نیــز برای حرکت به 
سمت گفت وگوهای صلح برداشته نشده است. 
ســخنگوی طالبان تأکید کرد: مــا امیدواریم 
توافق نامه امضا شده در دوحه با واشنگتن پس از 
انتخابات نیز پابرجا باشد. وی تصریح کرد: ما به 
تنهایی قرارداد را امضا نكردیم بلكه این توافق نامه 
بــا دولت آمریكا امضا شــده و ما بر این اعتقاد 
هستیم که آمریكا تصمیم گرفته از افغانستان 
خارج شود و طالبان امیدوار است تمام دولت ها 

اهمیت توافق را درك کنند.

جهان: وزارت دفاع کره جنوبی اعام کرد اگر 
کره شــمالی از تسلیحات پیشرفته خود علیه 
کره جنوبی استفاده کند، ارتش سئول می تواند 
واکنشی سریع از خود نشان داده و موشک ها و 

توپخانه کره شمالی را از کار بیندازد.
فارس: منابــع آگاه به یک پایگاه لبنانی خبر 
دادند عربســتان ســعودی بنا به دالیلی )که 
تشكیل دولتی با مشارکت حزب اهلل مهم ترین 
آن است( موافقت کامل خود را با سعد حریری 

اعام نكرده است.
میدل ایست: حشدالشــعبی عراق از کشف 
و خنثی ســازی مواد منفجره ای در اطراف مزار 

شهید ابومهدی المهندس در نجف خبر داد.
المیادین: به دنبال وقوع آتش ســوزی های 
گســترده در مناطقی از الذقیه سوریه، بشار 
اسد از این مناطق بازدید کرد و خسارت های 

وارد شده را یک فاجعه ملی دانست.

11/1711/50

22/3623/09 4/154/47

16/5717/30

5/396/11

17/1517/48

اخبار ضدو نقیض از مرز شمالی یمن

آماده باش ائتالف سعودی برای عملیات زمینی©
جهان: منابع خبری می گویند برخاف 
انتظارات، ائتاف سعودی در پی افزایش 
تحرکات خــود در مناطق مرزی با یمن 
اســت و احتماالً قصد انجــام عملیات 
وسیعی را داشته باشــد. به نوشته یک 
وبگاه یمنی، ائتاف ســعودی قصد دارد 
عملیات نظامی وسیعی را در مرز با یمن 
انجام دهد و شروع به آموزش نیروهای جدید در پایگاه های خود کرده است. وبسایت 
الخبــر الیمنی، این خبر را به نقل از »منابع آگاه« در داخل دولت منصور هادی نقل 
کرده و نوشته است: ارتش سعودی بیش از یک ماه است که تعداد زیادی از نیروهای 
یمنی خود را از میان ارتش وابسته به منصور هادی بیرون کشیده و به نیروهای خود در 
مرزها نیز فراخوان داده تا در دوره آموزشی جدید در پادگان های ریاض شرکت کنند و 

به جای آن ها، نیروهای جدید مستقر شده اند.
به گفته این مقام مطلع یمنی، مزدوران یمنی در کنار نیروهای سعودی در پایتخت 
عربستان آموزش می بینند و همزمان نیرو و تجهیزات وسیعی به طور روزانه از ریاض 
روانه مرزهای جنوبی می شوند. در کنار این ها، وزارت دفاع آمریكا نیز هفته گذشته از 
ورود فرماندهان نظامی به ریاض خبر داد و تصاویری نیز از حضور این فرماندهان در 

پایگاه هوایی »امیر سلطان« منتشر شد.

اسماعیل هنیه:

صهیونیست ها از امارات سوءاستفاده می کنند©
فارس: اســماعیل هنیه گفت: حماس آماده مقابله با هر گونه حمله جدید )دشمن 
صهیونیستی( به غزه است. وی افزود: امكانات حماس نسبت به 6 سال گذشته بیشتر 
شده و اقدامات غافلگیر کننده ای برای دشمن داریم؛ به همین دلیل تصمیم اسرائیل 
برای آغاز جنگ آسان نخواهد بود و هزینه سنگینی برای این رژیم به همراه دارد. هنیه 
خطاب به ســران امارات گفت: شما با توافق عادی سازی زیان خواهید کرد زیرا آنچه 
برای اسرائیل مهم است دستیابی به جای پای نظامی و اقتصادی در مناطق نزدیک به 
ایران است. وی درباره انتخابات گروه های فلسطینی گفت: طبق توافق صورت گرفته 
میان حماس و فتح این انتخابات احتماالً از خال یک لیست مشترك برگزار می شود.

همزمان با شروع انتخابات زودهنگام در جورجیا مطرح شد

شرکت 10میلیون آمریکایی در رأی گیری پستی©
جهان: بر اســاس داده هــای گردآوری 
شده از ســوی گروه موســوم به پروژه 
انتخابات آمریكا، رأی دهندگان آمریكایی 
در رأی گیــری زودهنگام برای انتخابات 
ریاســت جمهوری مــاه نوامبر تا کنون 
بیش از 10 میلیــون رأی ثبت کرده اند 
که به میزان چشــمگیری فراتر از سطح 
رأی گیری زودهنگام 2016 است. بنابر این گزارش، رأی گیری پستی به ویژه در میان 

دموکرات ها با استقبال بیشتری مواجه شده است.
پروژه انتخابات آمریكا ادامه داد: تعداد آرا در پنج ایالت مینه ســوتا، داکوتای جنوبی، 
ورمونت، ویرجینیا و ویسكانسین تاکنون از 20 درصد از مجموع شرکت رأی دهندگان 

در 2016 فراتر رفته است.
از سوی دیگر رأی گیری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری آمریكا در حالی از روز 
دوشنبه در ایالت جورجیای این کشــور آغاز شد که گزارش ها حاکی از انتظار چند 
ساعته رأی دهندگان در صف های طوالنی در برخی حوزه های رأی گیری این ایالت بوده 
و مقام های انتخاباتی از شكسته شدن رکورد شرکت رأی دهندگان صحبت می کنند. 
ایالت جورجیا به طور سنتی به جمهوری خواهان رأی می دهد اگرچه نظرسنجی ها نشان 

می دهد جو بایدن در انتخابات امسال در این ایالت جلوتر از دونالد ترامپ است.

گردان های حزب اهلل عراق خواستار شدند

همه سالح ها به سمت نیروهای آمریکایی©
تسنیم: ابوعلی العســكری، مسئول امنیتی گردان های حزب اهلل عراق اعام کرد در 
صورت تجاوز دشمن به حشدالشــعبی آتش بس مشروط لغو خواهد شد و خواستار 
نشــانه رفتن ساح ها به سمت اشغالگران آمریكایی شد. وی افزود: رزمندگان باید در 
نهایت آماده باش و آمادگی باشند تا در صورت لزوم، چیزی از دشمن باقی نگذارند و 
تنها چیزی که آن ها را نجات می دهد، نتایج تحرکات سیاسی برای جدول بندی خروج 
آن ها از عراق خواهد بود. مسئول امنیتی گردان های حزب اهلل عراق خاطرنشان کرد: 
رزمندگان همچنین باید تمرکز خود را بر هیئت های دشمن صهیونیستی قرار دهند که 

به طور مستمر به برخی پایگاه های آمریكایی در کشور رفت و آمد می کنند.

  نمابر تحریریه:     37610087 -37684004  )051(
)051(   امور مشترکین:                 37618044-5 
  روزنامه گویا:                       37651888   )051(
  روابط عمومی:                    37662587   )051(
  ارتباطات مردمی:                37610086   )051(
  سازمان آگهی ها:                       37088   )051(
)051(   37628205                                             
                                      فاکس: 37610085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 91735  
  تلفن:                           )9 خط(  37685011 )051(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                      66937575 )021(
 نمابر:                                     66431144  )021(
 پیامک:                                            30004567

خبر چهره

بدون تیتر

خبر کوتاه

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 چهارشنبه 23 مهر 1399  26 صفر 1442 14 اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9368

از محافل خصوصی گروه های سیاسی  اخبار رسیده   جهان  
ائتاف  احزاب  برخی  برنامه های خطرناك  از  لبنان حكایت  در 
منتشر کرده  االخبار  روزنامه  بنابر گزارشی که  دارد.  14مارس 
است،  سمیر جعجع، رئیس حزب »القوات اللبنانیه« در جمعی 
خصوصی درباره مقابله با حزب اهلل صحبت کرده و گفته است 
برای این کار 15هزار نیروی نظامی در اختیار دارد. گفته می شود 
ولید جنباط، رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان در این 
نشست حضور داشته است. جعجع به جنباط پیشنهاد استعفای 
نمایندگان این دو حزب از پارلمان را داده و جنباط با آن مخالفت 
کرده است. جعجع پس از آن بر ادامه مقابله خود با حزب اهلل تا 
آخر خط تأکید کرده و گفته: »من 15هزار جنگجو دارم و ما قادر 

به مقابله با حزب اهلل هستیم، حزب اللهی که در نتیجه وضعیت 
لبنان و منطقه بسیار ضعیف شده است«. زمانی که جنباط 
درباره خطرناك بودن این اظهارات هشدار می دهد، جعجع پاسخ 
می دهد: »ما امروز قوی تر از زمان »بشیر الُجّمِیل« )رئیس پیشین 
حزب الكتائب( هستیم و حزب اهلل ضعیف تر از زمان »ابوعمار« 

)یاسر عرفات( است«.
بر اساس این گزارش، جعجع در ادامه می گوید از حمایت آمریكا، 
عربستان سعودی، امارات و دیگر کشورها برخوردار است. االخبار 
افزود: جنباط با حیرت از این جلسه خصوصی خارج می شود و 
اظهاراتی را که شــنیده به گوش برخی از دوستانش می رساند. او 
همچنین در بخشی از گفت وگوی خود با شبكه »الجدید« گفت: 

»هر شــخصی از هر طایفه ای در لبنان کــه به فكر ماجراجویی 
نظامی باشد، دیوانه است«. جنباط در اشاره به حزب اهلل هم گفت: 
این حزب همچنان قوی است، روابط حزب التقدمی االشتراکی با 
حزب اهلل قطع نشده اما شرایط سیاسی اجازه دیدار با »سید حسن 

نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل را نمی دهد.

»جعجع« در فکر جنگ داخلی
اخبار ضد و نقیض خطرناک از لبنان 

گزارش

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن اتحاد کوثر کریمه
 

بدینوسیله جهت شرکت در مجمع عمومی عادی 
بطور ف��وق العاده نوبت اول در روز دوش��نبه  
م��ورخ  1399/08/05  س��اعت 16:00 واق��ع در 
75متری عمار یاس��ر-خیابان ش��هیدآیت اله 
قدوس��ی- کوچ��ه 9- طبق��ه همكف دانش��گاه 
اص��ول الدی��ن از کلیه اعض��ای تعاونی دعوت 

بعمل می آید.
دستورات جلسه:

1- تصمیم گیری در خصوص انتقال زمین بنام 
اشخاص دیگر مطابق صالحدید اعضاء جهت اخذ 

وام مسكن در صورت موافقت بانك مسكن
2- تصمی��م گیری در خصوص اعط��اء مدیریت 
پیمان به آقایان محمدشهرکی و محمد ساجدی فر 

جهت اخذ وام مسكن 
همچنی��ن اعضاییك��ه امكان حضور در جلس��ه 
فوق را ندارن��د، می توانند حداکث��ر تا تاریخ 
99/07/03 برای حضور در این جلس��ه باتفاق 
ف��رد جایگزین ب��رای اخذ برگ��ه ورود به دفتر 

تعاونی مراجعه نمایند.
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسكن

 اتحاد کوثر کریمه 

9ع
90
78
34

اداره کل پس�ت استان خراسان  رضوی در نظر دارد ،توزیع مرسوالت پستی  قسمتی از سطح شهر مشهد و حومه  رابه پیمانكار بخش 
خصوص��ی ازطری��ق مناقصه عمومی یک مرحله ای درس��امانه ت��دارکات الكترونیكی دولت ب��ا برآورد اولیه مبل��غ 32/760/000/000 ریال 
)سی و دو  میلیاردو هفتصدو شصت  میلیون ریال( به  اشخاص حقوقی که موضوع اصلی فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت داشته و دارای گواهینامه 
تائید صالحیت ورتبه بندی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با تاریخ معتبر در رشته خدمات عمومی و گواهینامه تائید صالحیت ایمنی با تاریخ معتبر از 
اداره تعاون ، کار و رفاه امور اجتماعی میباشند ، واگذارنماید لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی 
پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الكترونیكی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکورودریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
1- تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: تاریخ 99/07/23 میباشد .

2- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 8 صبح  روز پنج شنبه  تاریخ 99/07/24لغایت ساعت 14 روز  دو شنبه تاریخ 99/07/28 .
3- مهلت زمان ارائه پیشنهاد ازطریق سایت : ازساعت 8 تاریخ 99/07/24 لغایت ساعت 14 تاریخ 99/08/05 میباشددرضمن پیشنهاد دهندگان میبایست عالوه 
بر بارگزاری تصاویر کلیه مدارک پاکات )الف,ب,ج( درسامانه الكترونیكی دولت  حداکثرتا تاریخ 99/08/05 نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط مندرج شده 

در اسناد مناقصه در پاکات الک و مهر شده از طریق پست ویژه به آدرس مشهد اداره کل پست استان خراسان رضوی واحد حراست ارسال نمایند .
4-  ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یكی از دوروش ذیل : 

الف (ارائه ضمانت نامه بانكی به مبلغ 1/638/000/000ریال )یک میلیاردو شش��صدو س��ی و هش��ت  میلیون ریال (ازیكی از بانكها یا موسسات مالی تحت 
نظارت بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران میباش��ند اعتبار س��ه ماهه و قابل تمدید بنام اداره کل پست خراس��ان رضوی بابت شرکت در مناقصه عمومی 

شماره 2099001492000004 واگذاری توزیع امانت   پستی درسطح شهرستان مشهد و حومه  به پیمانكار بخش خصوصی .
ب (اصل فیش واریزی نقدی به مبلغ 1/638/000/000ریال )یک میلیاردو شش��صدو س��ی و هشت  میلیون ریال ( به حساب شماره 4001047706372416 
نزد بانک مرکزی بنام حس��اب س��پرده شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران )شناس��ه 388047760283100811200062000001( بابت شرکت در مناقصه 

عمومی شماره 2099001492000004 واگذاری توزیع مرسوالت پستی درسطح شهر مشهد و حومه  به پیمانكار بخش خصوصی .
ج(ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر که دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران میباشند .

د(اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.
و(وثیقه ملكی معادل هشتادوپنج در صد ارزش کارشناس رسمی آن .

ی(ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا میشوند و طبق اساسنامه فعالیت مینمایند .
5- زمان بازگشائی پاکات الف ،ب وج : ساعت 9 صبح روز چهار شنبه  99/08/07 ، نماینده تام االختیار موسسات شرکت کننده درمناقصه در صورت تمایل 

میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات )ج(حضور بهم رسانند .
6- اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتراس��ناد مناقصه : مش��هد , خیابان امام خمینی , خیابان ش��هید توالئی , اداره کل پست خراسان 

رضوی , طبقه 6 , کمیسیون معامالت , تلفن  تماس 05138016340
7- هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد .                                                                                 شناسه آگهی1020595/م الف4796

 اداره کل پست استان خراسان رضوی  

,ع
99
07
86
0

  مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2099001492000004
واگذاری توزیع امانت پستی درسطح شهرستان مشهد و حومه  به پیمانكاربخش خصوصی-نوبت اول
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت دوم  

دانش��گاه عل��وم پزش��كی مش��هد در 
نگه��داری   ، تعمی��ر  ام��ور  نظ��ردارد 
و  الكتریك��ی  تاسیس��ات  راهب��ری  و 

مكانیكی پردیس دانش��گاه را از طریق مناقصه عمومی 
به بخش غیر دولتی واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2099000060000082، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الكترونیكی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 1.190.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانكی می باش��د که در مهلت مقرر به 
امور مالی مدیریت امور پش��تیبانی و رفاهی دانش��گاه 
به نشانی : مشهد، بلوار شهید فكوری -روبروی شهید 
فك��وری 94 ش��هرک دان��ش و س��المت -س��تاد مرکزی 

-طبقه اول  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ99/07/22

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز  99/7/28
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/08/08
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/08/10

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت دوم

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

راهبری تاسیسات الكتریكی و مكانیكی شبكه بهداشت 
و درمان شهرستان کاش��مر را از طریق مناقصه عمومی 
به بخش غیر دولتی واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000081، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الكترونیكی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 600.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانكی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
ب��ه حس��ابداری ش��بكه مذکور به نش��انی : شهرس��تان 

کاشمرتحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ99/07/22

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز  99/7/27
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/08/07
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/08/10

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ترامپ ضمن حمله به معترضان:
این حیوانات را زندانی کنید©

جهان: پس از آنكه برخی معترضان در شــهر 
پورتلند دو مجسمه مربوط به نمادهای برده داری 
را به پایین کشــیدند، رئیس جمهور آمریكا با 
محكوم کردن این معترضان خواستار بازداشت 
آن ها شد. دونالد ترامپ، فیلمی از این اعتراض ها 
را در توییتر بازنشر کرده و نوشت: همین حاال 
ایــن حیوانات را به زنــدان بیندازید. تنها چپ 
افراطی می داند چطور از احمق های کند ذهن 
برای رهبری استفاده کند. این جو بایدن است! 
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