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یـــادداشــت  روز
میراحمد رضا مشرف

امروز عبداهلل عبداهلل رئیس شــورای مصالحه ملی و هیئت همــراه وی در ادامه 
سفرهای دوره ای شان به کشورهای منطقه وارد تهران می شوند تا در مورد شرایط 
صلــح و مذاکرات بیــن االفغانی که در قطر در حال پیگیری اســت، با مقام های 
جمهوری اســامی ایران رایزنی کنند. همزمان با انجام این سفر، زلمی خلیل زاد 

نماینده ویژه آمریکا در افغانستان، تهران را به کارشکنی...

عبداهلل عبداهلل 
در تهران چه می خواهد؟

با توجه به کشش بازار جهانی، نرخ خرید زعفران از کشاورز باید ترمیم شود

قیمت طالی سرخ  رنگ به رخسار ندارد

 سیاســت  پرونده برجام ایــن روزها با 
اقدام های یک جانبه و زورگویانه آمریکایی ها 
شرایط پیچیده ای به خود گرفته و بسیاری 
از تحلیلگران بر این باورند که دولت کنونی 
آمریکا تاش دارد تا زمان برگزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری به نوعــی وضعیت این 
موضوع را مشــخص و حتی از آن به عنوان 
برگ برنده ای برای پیــروزی در انتخابات 
بهــره ببرد. بااین حال و با توجه به اینکه به 
انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری 
کشــورمان هم  زمان چندانی باقی نمانده، 
برخی تحلیلگران هم این را مطرح می کنند 

که بعضی دولتمردان و افراد وابسته به آن 
ترجیح می دهند تــا رئیس جمهور بعدی 
آمریکا، جو بایدن باشد و بدین ترتیب شرایط 
توافق برجام مســیر بهتر و منطقی تری را 
نسبت به گذشــته طی کند تا دولتمردان 
ایرانی نیز از برجام به عنوان دستاوردی در 
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نام 
ببرند. اســداهلل بادامچیان، دبیرکل حزب 
مؤتلفــه و نماینده پیشــین مجلس در 
پاسخ به این تحلیل که برخی افراد کابینه 
درصدد ورود به عرصه انتخابات ریاســت 
جمهوری هستند، اما منتظرند ببینند که 

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
چه خواهد شد و آیا رئیس جمهور بعدی 
بــه توافق برجام برمی گردد یا نه، تا از آن 
به عنوان دستاوردی برای خود بهره ببرند، 
می گوید: »همان طور که برجام نتوانست در 
موفقیت دولت در موضوع اقتصاد و مسائل 
سیاسی کشــور تأثیر داشته باشد، بلکه 
برخی تبعات را برای آن داشت، به نظرم 
در انتخابات ریاست جمهوری آینده هم 
نقشی ندارد. روی کار آمدن آقای بایدن یا 
ترامپ تفاوتی ندارد؛ چون سیاست آمریکا 
را شخص تعیین نمی کند، بلکه سیاست 

یک ابرقدرت را مردان خاکستری پشت 
پرده تعیین می کنند. اینکه تصمیم بگیرند 
ترامپ یا بایدن روی کار بیاید، ممکن است 
دومرتبه ذهنیت و نگاه به غرب را در بین 
برخی اصاح طلبــان تقویت کند و آن ها 
تصور کنند که حــاال اگر بایدن روی کار 
بیاید چه اتفاق مهمی خواهد افتاد. درواقع 
این ها همان دیدگاه برد - برد را نسبت به 
این موضوع دارند، درحالی که آمریکایی ها 
هرگز حاضر به امتیــاز برد دادن به ایران 
نیستند. از ســوی دیگر، نظام جمهوری 

اسامی و کشورمان...
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گزارش میدانی قدس 
درباره میزان استفاده مردم 

از ماسک

ماسک زدن 
به ارزش 

تبدیل می شود

سه هفته پس از شروع 
درگیری ها شهر گنجه 

هدف موشک قرار گرفت

انکار 
ایروان، 

اصرار باکو

 ریشه ذوق زدگی برخی جریان ها برای مذاکره با پیروز انتخابات آمریکا چیست؟ 
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سوگواری »زنان نوغان« در مدرسه خیرات خان
 آستان  همزمان با سالروز شهادت مظلومانه خورشید همزمان با سالروز شهادت مظلومانه خورشید هشتم انجام شد

هشتم مدرسه خیرات خان حرم مطهر امام رضا)ع( میزبان 
آیین سوگواری »زنان نوغان« شد.همزمان با آخرین روز 

 ............ صفحه 3ماه صفر که مصادف با سالروز...
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: jامام رضا
هر كس حريم 

خدا را حفظ كند، 
حرمتش حفظ 

مى شود و هر كس 
خدا را اطاعت كند، 

اطاعت مى شود. 
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فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان درگز
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مناقصه عمومی
ش�رکت مدیریت زنجیره تامین رضوی در نظر دارد 50تن گوش�ت 
منجمد کارتنی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 

خریداری نماید.
شرح کاال: گوشت 5 تکه گوساله بی استخوان منجمد کارتنی شیرینگ 
پک بس�ته بندی ش�ده در قطعات یک الی حداکثر س�ه کیلوگرم 
) به غیر از راسته ( و در کارتنهای 20 الی 25 کیلوگرم شامل درصد 
قطع�ات به تفکی�ک: " حداقل 31 درص�د ران، حداقل 28 درصد 
سردس�ت، حداکثر 21 درصد قلوه گاه، حداکثر 10 درصد گردن و 
حداکثر 10 درصد راسته " بسته بندی شده و گوشت حاصل از کشتار 
گوس�اله های پروار ش�ده جوان و 100 درصد نر سالم زیر 3۶ ماه 
)ترکیبی از دو، چهار و شش دندان که تعداد شش دندان ها حداکثر 
20 درصد بیش�تر خواهد بود( که به تایید خریدار رس�یده و بر اساس 
دستورالعمل 10۷ ماده کنترل کیفی خریدار که جزء الینفک قرارداد 

می باشد بسته بندی و شیرینگ پک و منجمد گردیده خواهد بود.
1( تاری�خ ش�روع توزیع م�دارک مناقص�ه از تاریخ چ�اپ آگهی 
99/۷/2۷ ت�ا تاری�خ 99/8/1 با مراجعه به س�ایت اینترنتی و به 

نشانی  www.scmrazavi.ir می باشد. 
) زمان ارسال مدارک از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز می باشد( 
2( بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/8/5 در 

نشانی: تهران، میدان صنعت، بلوار خوردین، پالک 5. 
 )تحویل واحد مالی گردد(

3( واریزی پنج درصد مبلغ مورد معامله به مبلغ یک میلیارد و هفتصد 
و پنجاه میلیون ریال به صورت واریز نقدی به شماره حساب بانک رسالت  
10۶4۷3۷۷12 یا شبا IR2۷0۷0000100022۶4۷3۷۷1002 به نام 

شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی جهت ضمانت شرکت در مناقصه.
4( ش�رکت در مناقصه و ارائه قیمت پیش�نهادی به منزله قبول تمام 

شرایط دستگاه مناقصه گزار می باشد.
5( دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار 

می باشد.
۶( کلیه هزینه ها بر عهده برنده مناقصه است.

۷( جهت کس�ب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 8808۶544 – 021 
داخلی 159 تماس حاصل نمایند.

 بدینوسیله از کلیه سهامدارن ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا 
نمایندگان اشخاص حقوقی که سهام شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان) سهامی عام( 
ب��ه ش��ماره ثب��ت 206 و شناس��ه مل��ی 10860062290 را در اختی��ار دارند در خواس��ت                       
می ش��ود جهت تکمیل نمودن پرونده و پرداخت سود س��هام اطالعات اقامتگاهی � شماره 
تلفن ثابت و همراه و شماره حساب بانکی خود را از طریق شمار فکس05133417022ویا 

با تلفن 05133410081 اطالع رسانی نمایند .
هیئت مدیره ,ع
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 ))اطالعیه تکمیل اطالعات سهامداران ((نوبت دوم

,ع
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معاون�ت عمرانی آس�تان قدس رضوی در نظ�ر دارد تهیه مصالح و 
اجرای کانال های سیس�تم های تهویه پروژه مس�جد و حوزه علمیه 
ثامن الحجج )علیه الس�ام(  را به شرح ش�رایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق 
مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت 
اس�ناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1399/07/30 به دبیرخانه معاونت عمرانی آستان 
قدس به نش�انی مش�هد، چهارراه ش�هدا، س�ازمان مرکزی آس�تان قدس رضوی، 
معاونت عمرانی مراجعه یا با ش�ماره تلف�ن  05132001126 تماس حاصل نمایند. 

ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای کانال های سیستم های تهویه پروژه 
مسجد و حوزه علمیه ثامن الحجج )علیه السالم(

 در نظر دارد نس��بت به خرید یك دستگاه  
ژنرات��ور گازی از طری��ق مناقص��ه عمومی 
اقدام نماید. از ش��رکت های واجد ش��رایط 
دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر 
به سایت دانش��گاه به آدرس زیر مراجعه 

  www.imamreza.ac.ir .نمایند ,ع
99
07
81
5

 دانشگاه بین المللی
        امام رضا )ع(

 سازمانی در نظر دارد از طریق مزایده اماك خود را به شرح جدول زیر واگذار نماید.
 لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر و بازدید از ام�اك تا پایان وق�ت اداری 
روز چه�ارشنبه مورخ 1399/08/07 با شماره تلفن 09054867363 تماس حاصل نمایند.  

پالك ثبتینوع واگذاریردیف
مساحت عرصه 

وضعیت موجود)مترمربع(
قیمت پایه 
آدرسكارشناسی

فروش  عرصه و اعیان1
مفروز از

جاده فشم به شمشك- روستای درود- روبروی ورزشگاه250/000/000/000ویال ی دوبلكس قابل استفاده40 / 161199 /11

خیابان مالك اشتر- بین خوش و قصرالدشت پالك 50/000/000/000768مسكونی - دارای دستور نقشه49135/88/ 1673فروش  عرصه و اعیان 2

74/270706591/85اجاره عرصه 3
مجموعه خدمات خودرویی 

 بازار میوه و تره بار 
ماهیانه 

1/200/000/000
شهرك غرب- خ ایران زمین بین مهستان و بلوار انقالب 

 پاركینگ گلستان

 

آگهی مزایده
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99
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آیینعزادربارگاهقدسرضاآیینعزادربارگاهقدسرضا
  aa حرم مطهر رضوی در روزهای پایانی صفر سوگوار رحلت رسول اکرم حرم مطهر رضوی در روزهای پایانی صفر سوگوار رحلت رسول اکرم

شهادت کریم اهل بیتشهادت کریم اهل بیتbb و عالم آل محمد و عالم آل محمدbb  بود  بود  
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روزنامـه صبـح ایـران 2

ره افسانه زدن در روابط ایران و چین به تازگی زیاد شده است ایسنا: محمد کشاورز زاده، سفیر کشورمان در پکن  در توییتی نوشت:  نخستین سفر دکتر ظریف به  چین بعد از  کرونا را باید شتاب 
دهنده به موقع در مشارکت جامع راهبردی دانست که بازتاب میلیونی در افکار عمومی چین داشته است. باوجود بعضی تحلیل ها 9 اکتبر نه روزغافل گیری بود و نه دستور کار جدیدی مطرح بود. ره افسانه زدن در 

روابط ایران و چین به تازگی زیاد شده است. 

 سیاست/ مینا افرازه  پرونده برجام این 
روزها بــا اقدام های یک جانبــه و زورگویانه 
آمریکایی ها شرایط پیچیده ای به خود گرفته 
و بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که دولت 
کنونی آمریکا تــاش دارد تا زمان برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری به نوعی وضعیت 
این موضوع را مشخص و حتی از آن به عنوان 
برگ برنده ای برای پیروزی در انتخابات بهره 
ببرد. بااین حال و با توجه به اینکه به انتخابات 
دوره ســیزدهم ریاست جمهوری کشورمان 
هم  زمــان چندانــی باقی نمانــده، برخی 
تحلیلگران هم ایــن را مطرح می کنند که 
بعضی دولتمردان و افراد وابسته به آن ترجیح 
می دهند تا رئیس جمهور بعدی آمریکا، جو 
بایدن باشــد و بدین ترتیب شــرایط توافق 
برجام مســیر بهتر و منطقی تری را نسبت 
به گذشته طی کند تا دولتمردان ایرانی نیز 
از برجام به عنوان دســتاوردی در انتخابات 

ریاست جمهوری سال آینده نام ببرند.

سیاستآمریکاراشخصتعییننمیکند»
اســداهلل بادامچیان، دبیرکل حزب مؤتلفه 
و نماینده پیشــین مجلس در پاســخ به 
این تحلیل که برخی افراد کابینه درصدد 
ورود بــه عرصــه انتخابات 
ریاســت جمهوری هستند، 
اما منتظرند ببینند که نتیجه 
جمهوری  ریاست  انتخابات 
آمریکا چه خواهد شد و آیا 
رئیس جمهور بعدی به توافق 
برجام برمی گردد یا نه، تا از 
آن به عنوان دستاوردی برای 
خود بهره ببرنــد، می گوید: 
برجــام  کــه  »همان طــور 
نتوانست در موفقیت دولت 
در موضوع اقتصاد و مسائل 
داشته  تأثیر  کشور  سیاسی 
باشد، بلکه برخی تبعات را برای آن داشت، 
به نظرم در انتخابات ریاست جمهوری آینده 
هم نقشی ندارد. روی کار آمدن آقای بایدن 
یا ترامپ تفاوتی ندارد؛ چون سیاست آمریکا 
را شــخص تعیین نمی کند، بلکه سیاست 
یک ابرقدرت را مردان خاکســتری پشت 
پرده تعیین می کنند. اینکه تصمیم بگیرند 
ترامپ یا بایدن روی کار بیاید، ممکن است 
دومرتبه ذهنیت و نگاه به غرب را در بین 
برخی اصاح طلبان تقویــت کند و آن ها 
تصور کنند که حاال اگر بایدن روی کار بیاید 
چه اتفاق مهمی خواهد افتاد. درواقع این ها 
همان دیدگاه برد - برد را نســبت به این 
موضوع دارند، درحالی که آمریکایی ها هرگز 

حاضر به امتیاز برد دادن به ایران نیستند. 
از ســوی دیگر، نظام جمهوری اسامی و 
کشورمان در موقعیتی نیست که به این ها 
برد و امتیاز بدهد، در نتیجه اینکه راهبرد 

برد - برد را دنبال می کنند، اشتباه است«.
وی بابیان اینکه نسبت به برجام هم »من 
برجام را نه یک قرارداد ترکمنچای می دانم 
نه یک آفتاب تابــان«، ادامه داد: »معتقدم 
برجام هم یک عهدنامه مذاکرات ما بوده و 
ما در آن مذاکرات نقاط قوت فراوانی داریم. 
از آن طرف هم مخالفان ما مانند آمریکا و 
اروپا نتوانستند اهداف خود را پیش ببرند 
و تاش کردند از برجام به نفع خودشــان 
اســتفاده کنند؛ امــا آمریکایی ها به جایی 
رســیدند که باید از برجام بیرون بروند و 
منتها حاال که بیــرون رفته اند، فهمیدند 
همان موقع که به برجــام آمدند، به ایران 

باخته اند«.
بادامچیان افــزود: »هرچند کــه ترامپ با 
نهایت ناشــیگری گفت دولت قبلی اشتباه 
کرده و با ایران توافق کرده اســت؛ بنابراین 
تمامی این ها رفتار و مســیر اشــتباه آن ها 

را نشــان می دهد؛ اما دراین بین اروپایی ها 
کوشیدند تا چندان به غلط کردن نیفتند و 
کمی محافظه کارانه عمل کردند و در همین 
جلسه شورای امنیت دیدید که رأی ممتنع 
دادند. موضوع دیگر اینکه، وضع به هم ریخته 
اقتصاد و بحران هایی مانند کرونا در آمریکا 
موجب برخی اعتراض های داخلی نســبت 
به سیاســت های دولت ترامپ شده است. 
اکنون هــم که تا آخرین مرحلــه در برابر 
ایران جنگیده اند و تنها توانســتند تحریم 
افراد ایرانی را در نظر بگیرند. این اقدام واقعاً 
خنده دار است و همه فهمیده اند آمریکا در 
مقابل ایران هیچ کاری نمی تواند انجام دهد«.

دولتبعدیآمریکاتحریمهارالغو»
نمیکند

وی بــا بیان اینکه من معتقد نیســتم که 
اگر دولت بعدی آمریــکا به برجام برگردد 
همه تحریم هــا را لغو می کند، تأکید کرد: 
»ما اگر مقتدر و متکی به خودمان باشــیم، 
رئیس جمهور آمریکا وابسته به هر حزبی که 
باشــد و روی کار بیاید برای ما فرقی ندارد 

و تنها زمانی که متکی به ملت و مســتقل 
باشیم، می توانیم پیش برویم. درمجموع نگاه 
به بیرون یک نگاه ضعف آمیز و غلط است«.

بادامچیان با اشاره به رفتار اروپاییان در قبال 
کشــورمان نیز گفت: »بستگی به شرایط 
جهانی دارد، وقتی شرایط به گونه ای است 
که این ها کنــار آمریکا قرار می گیرند و به 
برجــام رأی می دهند و پــس ازآن آمریکا 
می فهمد ایــن توافق اهدافــش را تأمین 
نمی کند و از آن خارج می شود، اروپایی ها 
کمــاکان ظاهــراً در برجــام می مانند اما 
درعین حال با آمریــکا همراهی می کنند. 
شرایط بحرانی کشــورهای اروپایی سبب 
می شود که انگلیس از این اتحادیه بیرون 
بــرود و به فکر خودش باشــد. آلمان هم 
بااینکــه از نظر اقتصادی شــرایط خوبی 
دارد در حال ســلطه جویی بر اروپاســت؛ 
موضعی که نه انگلیس نه فرانسه حاضرند 
این موضوع را تحمل کننــد. از آن طرف، 
آمریکایی ها دچار بحران شــدید هستند 
و نمی تواننــد بــه اروپایی ها کمک کنند؛ 
بنابراین در رأی گیری مربــوط به پرونده 
کشورمان در شورای امنیت همه اروپایی ها 
رأی ممتنع می دهند و جالب است که حتی 
وقتی مکانیسم ماشه مطرح می شود، باز با 
آمریکا همراهی نمی کنند؛ بنابراین بحران 
کرونا و شــرایط اقتصادی نابســامان، در 
مســیر تحوالت آینده تأثیر دارد و موجب 
به بن بست رسیدن همه تحریم های آمریکا 
علیه ایران می شود. ترامپ دنبال تابستان 
داغ ایران می گشــت، درحالی که تابستان 

خودش سوزاننده شد «.

آنهاییکهبرایبایدنغشمیکنند»
برایترامپهمپالسمذاکرهمیفرستند

محمد ایمانی، تحلیلگر سیاسی نیز با اشاره 
به اینکه »عده ای بایدن و عده ای هم ترامپ 
را ترجیح می دهند«، تأکید کرد: »واقعیت 
این اســت که ما درباره دو دشــمن حرف 
می زنیم، دشمنانی که ثابت کردند کمترین 
اعتقادی به تعامل محترمانه و برابر ندارند. 
تفاوت آن ها صرفاً در تاکتیک اســت و نه 

راهبرد تسلیم ایران«.
وی ادامه می دهد: »همان ها که برای اوباما 
و بایدن غش وضعــف می روند، بارها برای 
ترامپ هم پالس فرستاده و گفته اند حتی 
از مذاکــره در شــرایط تحقیرآمیز -مانند 
آنچه ترامپ با رئیس جمهور صربســتان 
کرد- استقبال می کنند! این رفتار پرخطر 
و خیانت آمیز، عامل اصلی تشجیع اوباما و 

ترامپ به تشدید فشارها بوده است«.

ریشه ذوق زدگی برخی جریان ها برای مذاکره با پیروز انتخابات آمریکا چیست؟

امیدواهیبهدموکراتها

برای ضمانت وام قباً فیش حقوقی و نامه کسر از حقوق فقط الزم بود چه دلیلی س
دارد که اکنون حکم حقوقی که اطاعات شــخص است طلب می کنند این از نظر 

امنیتی درست نیست. 09150007139
آن قــدر دم از ایثارگران می زنید و در همه جــا تجلیل و قدردانی می کنید، چرا س

در ســامانه ایثارگران نیستیم؟ چرا در اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران جایگاهی 
نداریم؟ چرا امور ایثارگران ارتش کارایی در امور ایثارگران ندارند؟ مدت هفت سال 
و ۱۱ ماه ســابقه جبهه دارم کارت ایثاری به من داده اند که نوشــته می شود ولی 
خوانده نمی شود. وام ازدواج برای دخترم می خواهم بگیرم بخش نامه بانک مرکزی 
به همه بانک ها داده است که ایثارگران که مبلغ وام آن ها دو برابر شود و نامه ای از 
کانون ارتش گرفته ام مرا به عنوان ایثارگر به بانک معرفی کرده است، ولی بانک و 
سرپرستی مربوط می گوید در سامانه ایثارگران نیستید، پس من و نظامیان دیگر چه 
باید بکنیم؟ می گویند ایثارگران جایگاهی ندارند باید جانباز باشید. 09150007139

خط زدن قیمت اجناس تخلف است. سخن معاونت بازرسی وحمایت از مصرف س
کننده خنده دار است. بهترین طنز سال است. من اگر بودم سیمرغ بلورین جشنواره 
طنز سال را به ایشان می دادم، کمری برای مردم نمانده که دیگر بشکند، لطفاً خاف 

واقع نگویید و عمل کنید. 09150009700

عبداهلل عبداهلل در تهران چه می خواهد؟©
امروز عبداهلل عبداهلل رئیس شــورای مصالحه ملی و هیئت همراه وی در ادامه سفرهای 
دوره ای شان به کشورهای منطقه وارد تهران می شوند تا در مورد شرایط صلح و مذاکرات 
بین االفغانی که در قطر در حال پیگیری است، با مقام های جمهوری اسامی ایران رایزنی 
کنند. همزمان با انجام این سفر، زلمی خلیل زاد نماینده ویژه آمریکا در افغانستان، تهران 
را به کارشکنی در روند صلح این کشور به دلیل وجود تنش در روابط ایران و آمریکا متهم 
می کند، آن هم در شرایطی که به گفته وی ترامپ مجوز گفت وگو با جمهوری اسامی 
را برای پیشبرد صلح در افغانســتان صادر کرده است. در این مورد گویا حافظه تاریخی 
خلیل زاد و دیگر مقام های کاخ ســفید دچار فراموشی شده که آن ها دو دهه پیش و در 
جریان نشست بن و تشکیل دولت جدید افغانستان پس از سقوط طالبان، پاسخ همکاری 
تهران را به چه نحوی دادند و چگونه اجماع جهانی بدست آمده در آن هنگام را با اهداف 
و مقاصد مبهم، یک سویه و بلندمدت خود از میان بردند. دقیقاً بر اساس چنین تجربه ای 
بود که جمهوری اسامی نسبت به اهداف و مقاصد واشنگتن در امضای توافق با طالبان در 
دوحه، اعام تردید کرد و تنها راه دستیابی به صلح را مذاکرات بین االفغانی دانست. حال 
که مذاکرات بین االفغانی شروع شده است، عبداهلل عبداهلل به تهران می آید تا در کنار روشن 
ساختن ابعاد مختلف مذاکرات بین االفغانی برای مقام های جمهوری اسامی، مواضع تهران 
را نیز در این زمینه جویا شود. تردیدی وجود ندارد که عبداهلل عبداهلل به عنوان سرپرست 
مذاکره کنندگان جناح دولت، تقاضای حمایت و پشتیبانی بیشتر ایران از مواضع کابل در 
جریان مذاکرات صلح را مطرح خواهد کرد؛ موضوعی که با توجه به روابط ایجادشده میان 
تهران و طالبان در ســال های اخیر، به شدت موردتوجه قرارگرفته و حتی به طرح برخی 

گایه ها از سوی مقام های کابل و شخص اشرف غنی هم منجر شده است.
 در رابطه با رویکرد جمهوری اسامی ایران در برقراری روابط با طالبان به نظر نمی رسد 
که بتوان بر این رویکرد خرده گرفت؛ چراکه در سال های اخیر تمامی کشورهای منطقه و 
حتی فرا منطقه ای )البته به استثنای هندوستان( سطوح متفاوتی از رابطه با طالبان را تجربه 
کرده اند. عاوه بر این تهران در ضرورت برقراری روابط با طالبان دالیل متعدد و محکمی 
داشته که از آن جمله می توان به مقابله با رشد داعش در این کشور، امنیت مرزهای شرقی 
ایران و مبارزه با قاچاق مواد مخدر اشاره کرد. درعین حال همان گونه که مقام های جمهوری 
اســامی اذعان کرده اند، اغلب این تماس ها و ارتباطات بااطاع و هماهنگی دولت کابل 
انجام گرفته است. درهرصورت شواهد موجود نشان می دهد که برقراری ارتباط دوسویه و 
همزمان با کابل و طالبان پیامدهای مثبتی را بر جای گذاشته است. اما نکته مهم این است 
که آیا جمهوری اسامی می تواند در مذاکرات بین االفغانی نیز چنین رویکرد دوجانبه را 
حفظ کند و یا اینکه باید وزنه حمایتی خود را به ســمت یکی از دو جناح مذاکره کننده 
سنگین تر سازد؟ شاید این همان سؤالی باشد که دستیابی پاسخی برای آن، عبداهلل را به 
تهران کشانده است.  در رابطه با پرسش مطرح شده باید اذعان کرد که تا پیش از شروع 
مذاکرات بین االفغانی، پاسخ به این پرسش تا حدی دشوار به نظر می رسید. اما اکنون که 
نزدیک به یک ماه از آغاز مذاکرات می گذرد و مواضع و عملکرد طالبان شــفاف تر از قبل 
شده، شاید آسان تر بتوان در این زمینه به اظهارنظر پرداخت. تشدید درگیری ها از سوی 
طالبان، اتخاذ مواضع سخت گیرانه از سوی این گروه در جریان مذاکرات به ویژه در برخورد 
با حقوق اقلیت ها و اصرار آن ها بر مبنا قرار دادن توافق طالبان و ایاالت متحده برای مذاکرات 
بین االفغانی؛ همگی حکایت از آن دارد که طالبان به دنبال تمامیت خواهی در قدرت و نه 
سهم خواهی و مشارکت در ساختار سیاسی آینده این کشور است. در همین راستا آن ها 
حتی هنوز هم از پذیرش کلیت دولت افغانستان سرباز زده و برای کاهش خشونت ها به 
مذاکره با خلیل زاد روی می آورند. در چنین شرایطی این دولت کابل و در رأس آن اشرف 
غنی و عبداهلل هستند که می توانند با حفظ انسجام و یکپارچگی دولت از یک سو و در نظر 
گرفتن هر چه بیشــتر دغدغه های سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی جمهوری اسامی 
ایران از ســوی دیگر، از این موقعیت حداکثر بهره را برده و کفه حمایتی را به سود خود 

سنگین تر از قبل سازند.

آب پاکی مصباحی مقدم بر شایعات

حتماً  با FATF وضعیت اقتصادی بدتر می شد©
سیاســت: عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: اگر FATF را می پذیرفتیم وضعیت 
اقتصادی ما بهتر که نمی شد، حتماً بدتر هم 
می شد. غامرضا مصباحی مقدم افزود: تا امروز 
۳۹ بند از ۴۱ بنــد FATF را عمل کرده ایم و 
هیچ اقدام مثبتی، FATF در مورد کشــور ما 
انجام نداده اســت. وی گفت: از دو بندی که 
مانده یک بند در مورد کنوانسیون پالرمو و بند دیگر درباره کنوانسیون CFT است و جالب 
اینجاست که همه کسانی که می گویند باید به FATF  می پیوستیم اصاً نمی دانند و یا 
متوجه نیستند که این موضوع FATF چی هست و چه بندهایی دارد و چند بندهایی را 
عمل کردیم و چه بندهایی را عمل نکردیم. مصباحی مقدم افزود: از مدعیان، یک سؤال 
داریم، آن هم این است که اگر ما به FATF و CFT و پالرمو بپیوندیم آیا بانک هایی که در 
خارج از کشور در حال حاضر با ما کار نمی کنند، به کارشان با ما ادامه خواهند داد یا خیر؟

تأیید حمله سایبری به زیرساخت های الکترونیکی بنادر©
سیاست: حــدود ۴۸ ساعت پس از حمله سایبری به زیرساخت های الکترونیکی بنادر، 
ســازمان بنادر و دریانوردی اعام کرد مأموریت های سازمان بنادر بدون وقفه در جریان 
است. در بیانیه این سازمان آمده است: »دشمنان قسم خورده این ملت که سال هاست با 
اعمال تحریم های یک جانبه، نتوانسته اند به اهداف شوم خود برای توقف صادرات و واردات 
کاال دست یابند، چندی است در تاش برای انجام حمات سایبری و القای موفقیت آمیز 
بودن این حرکات کور، از طریق عملیات روانی رسانه ای هستند«. به گزارش تسنیم صبح 
چهارشنبه گذشته حمات سایبری علیه زیرساخت های الکترونیکی بنادر کشور انجام شد. 
پیگیری های خبرنگار تسنیم حاکی از آن بود که عملیات و تخلیه و بارگیری کاال با وجود 

این حمله روند طبیعی خود را طی کرده و خروج کاال از بنادر نیز عادی است.

واکنش واعظی به یک ادعا درباره فرزند روحانی©
سیاست: محمود واعظی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره انتشار مطلبی درباره تخصیص اعتبارات 
کرونایی به یکی از دانشگاه های کشور به دلیل 
عضویــت فرزند رئیس جمهــوری در هیئت 
علمی این دانشــگاه اظهار کرد: همان طور که 
ســخنگوی دولت نیز توضیح دادند، سازمان 
برنامه و بودجه به بسیاری از دانشگاه هایی که 
نیازمند هســتند، کمک کرده و این روند هم ادامه دارد؛ حال ممکن است عده ای دنبال 
آن باشند تا بگردند و در هر دانشگاه افرادی را پیدا کنند و بگویند بودجه دولت به خاطر 
این افراد به آن دانشــگاه اختصاص یافت. رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه من 
درباره عضویت فرزند آقای روحانی در هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
پرس وجو کردم و به من گفتند که اصاً چنین چیزی نیست، گفت: در واقع اصل کسی 
که نشسته این سناریو را طراحی کرده، خبرنگاران را سر کار گذاشته که از مسئوالن در 
این باره بپرسند، درحالی که دختر آقای رئیس جمهوری اصاً در هیئت علمی آن دانشگاه 

عضویت ندارد.

ممنوعیت همراه با فرصت!©
پس از موج ســفرها در تعطیات ماه های 
گذشته و آغاز توفان سهمگین و دهشتناک 
موج سوم کرونا، ستاد ملی مبارزه با کرونا 
ممنوعیت ورود و خروج در پنج کانشــهر 
از جمله تهران و مشهد را در تعطیات دو 

روز گذشته به اجرا گذاشت .
به اعتقاد کارشناســان بهداشتی و درمانی 
ســفرهای غیرضــروری و بی توجهــی به 
پروتکل هــای بهداشــتی در این ســفرها 
یکی از عوامل مهم صعودی شــدن نمودار 
کووید۱۹  قربانیــان  مبتایــان  آمارهای 
اســت . متأســفانه روزهای متمادی است 
که روزانــه بیش از ۲۵۰ خانــواده ایرانی 
با از دســت دادن عزیزان خود ســوگوار 
می شــوند. پدر و مادری فرزند دلبند خود 
را از دســت می دهند، عزیزی همسر خود 
را به گورســتان می سپارد، فرزندانی یتیم 
می شــوند و خانواده هایی از هم گسیخته، 
در حالی که با توجه به وضعیت کرونا حتی 
نمی توانند برای آن ها مراسم ترحیم برگزار 
کنند تا تسلی خاطر آن ها باشد. آثار روحی 
و روانی این داغ ها قطعاً همه مردم را متأثر 
می کنــد و مدت ها در جامعه باقی می ماند 
و تقاضــا و خواهــش و تمنــای متولیان 

بهداشتی کشور نیز مؤثر نیست.
 پزشکان، پرســتاران و کادر درمان - که 
جمع زیادی از این عزیــزان جان خود را 
برای سامت مردم از دست داده اند- پس 
از ۹ ماه کار شــبانه روزی بســیار خسته 
هســتند و آنچه آن ها را بیشتر دلشکسته 
می کنــد، ترافیــک ســنگین جاده هــا و 
بی توجهی به مراقبت های بهداشتی است.

 اگرچه گزارش هــا از کاهش ۲۰ درصدی 
سفرها در تعطیات دو روز گذشته حکایت 
می کند، امــا توجه به چند نکته می تواند 
تأثیــر این تصمیم ها را بیشــتر کرده و به 
قطع زنجیره گسترش ویروس کمک کند.

 نکتــه اول اینکه ممنوعیت ســفر در ایام 
تعطیل حتی به طــور ناقص هم می تواند 
در کاهش ســفرها مؤثر باشــد؛ بنابراین 
ســتاد ملی مبارزه با کرونــا از هم اکنون 
تا پایــان دوران کرونا برای همه تعطیات 
پیش رو ممنوعیت سفر را پیش بینی کند 
و تمهیدات الزم را بیندیشــد تا مجبور به 

اتخاذ تصمیمات شتابزده نشود.
 نکته دیگر اعمــال ممنوعیت همزمان با 
اعــام آن اســت. در ممنوعیت اخیر یک 
فرصت ۱۲ ســاعته تا زمــان اجرا وجود 
داشــت و در ایــن فرصت باز عــده ای بار 
ســفر بستند و بازهم شــاهد ترافیک های 
نســبتاً ســنگین در جاده های پرتردد به 
ویژه مســیرهای منتهی به شمال کشور از 
تهران بودیم. اعام ممنوعیت سفر در ظهر 
چهارشنبه و تعیین زمان اجرا از نیمه شب 
همان روز هیچ منطقی جز فرصت دادن به 
افراد کم توجه برای سفر نداشت؛ بنابراین 
همزمانی اعام و اعمــال برای مؤثر بودن 

این تصمیم ها بسیار ضروری است.
 و در نهایت مخاطب نکته آخر هموطنان 
عزیزی هســتند که هنــوز خطر ویروس 
وحشــی کرونا را باور نکرده اند. اگر کسانی 
فکــر می کنند همــه چیز را بایــد تجربه 
کننــد باید باور کنند کــه این تجربه یک 
تجربه مرگبار اســت و گاه باید جان خود 
را قربانی چنین تجربه ای کنند. بسیاری از 
کسانی که امروز در بیمارستان ها وضعیت 
وخیم ونگران کننده ای دارند، هرگز تصور 
نمی کردنــد روزی گرفتــار ایــن بیماری 
شــوند، اما امروز با مرگ دســت و پنجه 
نرم می کنند. کســانی که با بی توجهی به 
پروتکل هــای بهداشــتی زنجیــره انتقال 
ویروس را تکمیل می کنند، عاوه بر آنکه 
جان خــود را به خطــر می اندازند، جان 
دیگر هموطنان را نیز بــا مخاطره مواجه 

می سازند.
 مــردم باید مراقبت ها را جدی بگیرند، اما 
مســئوالن نیز از اتخــاذ تصمیمات ناقص 
پرهیــز کنند و ممنوعیت ســفر همراه با 

فرصت را دیگر تجربه نکنند.

 رفع تحریم تسلیحاتی ©
نیاز به رأی گیری و جلسه ندارد

سیاست: »حسن بهشتی پور« تحلیلگر ارشد 
مســائل بین الملل در گفت وگو با ایرنا گفت: 
در قطعنامه ۲۲۳۱ پیش بینی شده است که 
در پایان زمان مشخص شــده در قطعنامه 
]۲۷ مهرمــاه[،  تحریم هــای تســلیحاتی 
ایران تمام می شــود و این موضوع نیازمند 
تصویب دوباره قطعنامه ای برای اعام اتمام 
آن نیست، برای همین است که آمریکا این 
چنین تاش می کند که مکانیســم ماشــه 
را راه بینــدازد. بعد از مهــر ماه تحریم  های 
تســلیحاتی ایران خود به خود پایان یافته 

تلقی می شود.
وی با بیان اینکه کشــورمان از روز یکشنبه 
منع حقوقی برای مبادله تســلیحاتی ندارد، 
تأکید کرد چین و روســیه بر اساس منافع 
خودشان با ایران مبادله تسلیحاتی می کنند.
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 ایرنا   امام جمعه مشــهد گفت: آنچه امروز برای امت اســام 
خطرناک است براســاس تجربه تاریخی، خیانت برخی خواص 
است؛ همان گونه که دنیاپرستان، دین فروشان و افراد سازگار با 
معاویه و دشــمن ناپاک و خائن اموی باعث شدند حضرت امام 

حسن مجتبی )ع( مظلومانه ترک جنگ کنند. 
به گزارش پایگاه اطاع رســانی آیت اهلل سیداحمد علم الهدی، 
وی در خطبه مجازی نماز جمعه مشهد افزود: در زمان حضرت 
امام حســن )ع(، افرادی که خود را همه کاره دین و نظام دینی 
می دانستند به آن حضرت خیانت کردند؛ لذا خواص ممکن است 
با دشمن بسازند، منافع قدرت یابی و مادی خود را در حاکمیت 
دشمن ببینند و حجت امام معصوم را که به جای حجت حضرت 

امام حسن )ع( است تک و تنها بگذارند. 
وی ادامه داد: خطری که حضرت امام حســن )ع( را تهدید 
کرد، خیانت خواص بود و این خطر امروز ما را تهدید می کند، 
خیانت خواص را به حســاب مردم نگذارید، پای مردم وسط 
نبود، آمدند و گفتنــد صلح، آن هم به خاطر پولی بود که از 

معاویه گرفته بودند.

تکرارجریانتحریفدرطولتاریخ»
امام جمعه مشهد گفت: اینکه پیامبر اسام )ص( فرمودند من برای 
امتم غمگین هســتم، مربوط به تجربه ای بود که رسول اهلل )ص( از 
امت های گذشته داشتند یا مربوط به اخبار غیبیه بوده است. وی افزود: 
تجربه پیغمبر از امت های سلف این بود که امت ها بعد از اینکه جریان 
وحی و نبوت از آنان قطع شد، دین را تحریف کردند و با تحریف دین 
از خط شریعتی که خداوند به وسیله پیغمبرشان فرستادند، منحرف 

شدند. وی گفت: مشکل تحریف در سرنوشت امت تنها به آن زمان 
اختصاص نداشــت، مشکل انحراف بر اثر تحریف در سرنوشت امت، 

مشکلی است که در پهنه تاریخ تا به امروز ادامه داشته است. 

عدهایبهدنبالفرافکنیهستند»
امام جمعه مشهد با اشاره به مشکات اقتصادی کشور هم افزود: مردم 
سینه خود را مقابل گلوله گرفتند، فرزندان خود را به قربانی پیامبر)ص( 
فرستادند و یک نظام والیی تشکیل دادند که کم کم جریان حاکمیت 
اسام به تداوم وحی و جریان وحی که خط امامت است منتقل شود، 
اما برخی جریان های فرصت طلب و قدرت یاب در شرایط تداوم قدرت 
و قدرتمداری خود در مدیریت کشور، هر ضعف و ناتوانی را که دارند 
با یک تحریف با تاریخ اســام و سرنوشت امت تطبیق می دهند. وی 
ادامه داد: این عده وقتی نتوانستند جامعه را مدیریت کنند و نتوانستند 
مسئله اقتصاد و معیشــت مردم را مدیریت کنند، فرافکنی نموده و 
مشکات مدیریت خود را به حساب فشار خارجی، تهاجم اقتصادی و 
تحریم اقتصادی دشمن گذاشتند و راه حلی که می دهند این است که 

دست به دست دشمن بدهیم و با دشمن بسازیم.

نماز جمعه

هشدار آیت اهلل علم الهدی درباره جریان تحریف

خیانت خواص امروز هم ما را تهدید می کند

 فارس   ســردار محمد حجازی جانشــین 
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران انقاب 
اســامی در پنجمین اجاســیه مجاهدین 
در غربــت بیان کــرد: ترامــپ جنایتکار و 
آدمکش ادعا و اظهار می کند که با اقدام های 
وحشیانه اش و بعد از شهادت شهید سلیمانی 
آمریکا امن تر شــده، اگر آمریکا امن تر شده، 
چــرا در پایگاه هایتان عین بید می لرزید و در 
پیام هایتان خواهش می کنید که لختی فرصت 
دهید. حجازی گفت: اگر امن تر شده کجا فرار 
می کنید و برای چه پا به فرار گذاشتید؟ اگر 
ماحظات انتخاباتی نبود، امروز یک ســرباز 
آمریــکا در منطقه نبود. وی ادامه داد: ترامپ 
جنایتکار تصور می کند که با این جنایت ها در 
امنیت به سر می برد. خیر، آن ها باید بایستند و 

تقاص جنایت های خود را بپردازند.
حجازی تصریح کرد: جریان مقاومت همیشه 
بــوده و ادامه خواهد داشــت. خط مقاومت، 
پیروزی و مقاومت بود و آنچه نصیب دشمن 
شده عقب نشــینی و پســرفت بوده است. 

جانشــین فرمانــده نیروی قدس ســپاه در 
خاتمه عنوان کرد: ملت های مسلمان منطقه 
با اقدام های دشــمن مخالف بوده و این بنا بر 
آمارهای رســمی و با عادی ســازی روابط با 
کشــوری که خود در ناامنی به ســر می برد، 
مخالف هستند. وی متذکر شد: به آن کسانی 
که قبله آمالشــان آمریکاست می گوییم این 
تذهبون؟ برای کشور یک چنین سرنوشتی را 
آرزو می کنید؟ حجازی خاطرنشان کرد: اکنون 
تنها ماندن آمریــکا در عرصه های گوناگون 
بین المللــی را می بینیم کــه حتی متحدان 

همیشگی اروپایی هم آن ها را تنها گذاشتند.

دفاعی - امنیتی

اگر آمریکا امن تر شده چرا در پایگاه هایتان می لرزید؟
جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران خطاب به ترامپ:

 ایرنــا    نماینده ایران در کمیته یکم مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد، موشک های ایران 
را بــرای اهداف دفاعی و وســیله ای مؤثر برای 
بازدارندگی در برابر تهدیدهای خارجی دانست 
و گفت: تهدید خواندن برنامه موشــکی ایران، 
سیاستی فریبنده و خصمانه است. حیدرعلی 
بلوجی در نشســت کمیته خلع ساح مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحــد در واکنش به 
اظهارات نماینده آلمان و دولت مستعفی یمن 
این مطلب را مطرح کرد. بلوجی در پاســخ به 
اظهارات نماینده آلمان که از برنامه موشــکی 
ایران ابراز نگرانی کرده و آن را با قطعنامه ۲۲۳۱ 
ناسازگار دانسته بود، گفت: وضعیت دفاعی ما 
ناشــی از محاسبه ژئواســتراتژی هوشیارانه و 
اعتقادهای اخاقی و مذهبی و همچنین مبتنی 
بر تجربه قابل توجه تاریخی است. وی افزود: در 
زمان تهاجم های صدام حســین به ایران، وی 
شهرهای ما را موشک باران کرد، برخی از آن ها 
دارای اجزای شیمیایی بودند که توسط برخی 
از کشــورهای غربی از جمله ایاالت متحده و 

آلمان تهیه شده بودند. وی اظهار کرد: عاوه 
بر تجاوزهای صدام که به طور مؤثر توســط 
آمریکا و متحدان منطقه ای آن پشــتیبانی 
می شــد، در ۴۰ سال گذشته، ایران در چند 
مــورد تحت مداخات نظامــی آمریکا بوده 
اســت. در طول آن دهه ها، ما با تهدیدهای 
مداوم ایاالت متحده نیز روبه رو بودیم، به ویژه 
از طریق شعار منسوخ همه گزینه ها روی میز 
است. وی با یادآوری درخواست »کشورهای 
خاص منطقه از ایاالت متحده برای حمله به 
ایران«، ادامه داد: عاوه بر این به دهه ها تهدید 
رژیم صهیونیستی علیه ایران باید اشاره کنیم.

سیاست خارجی

ایران نمی تواند مردمش را بی دفاع رها کند
پاسخ بلوجی به اتهام های موشکی آلمان و یمن

ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا:
آمریکای بایدن فشارها را بر ایران افزایش خواهد داد

سیاســت: جو بایدن، نامزد دموکرات انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا در 
گفت وگویی با شــبکه  ای بی سی در خصوص سیاســت خارجی آمریکا گفت: آمریکا 
منزوی شده است. متحدانمان کارهایشان را به تنهایی پیش می برند. سیاست اول آمریکا 
موجب انزوای آمریکا شده است. به گزارش ایسنا، وی با بیان این ادعا که ایران به داشتن 
مواد الزم برای ساخت بمب نزدیک تر شده است، افزود: »کره شمالی بمب و موشک های 
بیشــتری در اختیار دارد. ما در شرایطی هســتیم که متحدانمان رسماً می گویند که 
نمی توانند روی ما حساب کنند«. امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا در واکنش به 
این اظهارات بایدن معتقد است: اینکه بایدن در مواجهه با ترامپ دائم می گوید سیاست این 
رئیس جمهوری موجب شد ایران به ساخت ساح اتمی نزدیک تر شود، خبر خوبی برای 
ایران نیست. آمریکای بایدن فشارها را بر ایران افزایش خواهد داد تا فاصله با آنچه »ساخت 

ساح اتمی« می خواند، کاهش یابد.
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 ۷۰ هزار نفر مخاطب روزانه سامانه پیام کوتاه آستان قدس رضوی   آستان: مدیر ارتباطات و اطالع رسانی مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی اظهار کرد: روزانه نزدیک به ۷۰ هزار نفر 
مخاطب سامانه  پیام کوتاه آستان قدس رضوی در دهه پایانی ماه صفر می شوند. عمار خسروجردی با بیان اینکه در دهه سوم ماه صفر بیش از 3 میلیون پیام از سامانه پیام کوتاه آستان قدس رضوی برای مخاطبان 

ارسال شده است، گفت: سامانه  پاسخگویی ملی ۱3۸ روزانه نزدیک به 4 هزار نفر و در مجموع حدود ۵۰۰ هزار نفر مخاطب طی ماه صفر داشته است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد 

عزاداری های محرم و صفر تجلی عقالنیت دینی مردم ©
آستان: تولیت آســتان قدس رضوی 
گفت: مردم در محرم و صفر عقالنیت 
دینی و والیت مداری و تبعیت از رهبر 

معظم انقالب را به نمایش گذاشتند.
حجت االسالم  والمسلمین احمد مروی 
در ویژه برنامه »در آستان خورشید« که 
به مناسبت سالروز شهادت امام رضا)ع( 

به طور زنده از صحن انقالب اسالمی حرم مطهر رضوی روی آنتن شبکه سه سیما 
رفت، ضمن تسلیت روزهای سوگواری دهه آخر صفر، پایان عزاداری های ماه های 
محرم و صفر را آغازی برای تجدید عهد و پیمان با اهل بیت)ع( و حفظ دستاوردها 
و نورانیت های این دو ماه عزاداری دانست و ابراز کرد: پایان عزاداری ها به معنای 
پایان ارتباط با ائمه اطهار)ع( و نبی مکرم اسالم)ص( نیست. باید به گونه ای از این 
عزاداری ها بهره ببریم که ارتباطمان پس از ماه های محرم و صفر با اهل بیت)ع( 

عمیق تر و قوی تر از پیش باشد.
وی افزود: پایان ماه صفر به معنای تجدید بیعت و ورود به صحنه امامت و والیت 
با عمق و تعقل بیشتر است. به معنای آغاز سرلوحه قرار دادن رهنمودهای پیامبر 
گرامی اسالم)ص( و آموزه های ائمه اطهار)ع( در شئون مختلف زندگی است. ما از 
این دو ماه، نورانیت و معرفت کسب کردیم تا در ادامه زندگی، از آن ها بهره ببریم.

 حسرت برای عدم توفیق شرکت در مناسک دینی»
 موجب کمال انسان می شود

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه، حسرت و افسوس برای عدم توفیق شرکت 
در مناســک عبادی و دینی را موجب کمال انســان معرفی و با اشاره به شرکت 
خود در راهپیمایی اربعین سال گذشته بیان کرد: شرایط امسال وضعیت بسیار 
سخت و دشواری را برای دلدادگان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( رقم 
زده است. سال گذشته این توفیق را داشتم که در پیاده روی اربعین شرکت کنم و 
امسال بسیار عالقه مند به شرکت در این مراسم بودم تا از آن فضای معنوی بهره 
کسب کنم.وی افزود: افسوس انسان به دلیل ممکن نبودن حضور در مکان های 
مقدس و مراسم مذهبی بسیار ارزشمند و موجب کمال انسان است. در روایت ها 
داریم افسوس برای از دست دادن انجام عمل خیر، ثوابی باال دارد و موجب کمال 
انسان می شود.حجت االسالم  والمسلمین احمد مروی با بیان اینکه گاهی تنگناها، 
ســختی ها و محدودیت ها موجب کمال انســان و قدرشناسی نعمات می شود، 
اظهار کرد: کرونا درس قدرشناســی نعمات را به ما داد و فرصتی را ایجاد کرد تا 
نعمت هــای الهی را قدر بدانیم، قدر باز بودن راه زیارت بدون هیچ محدودیتی را 

بدانیم و این توجه دادن بسیار ارزشمند است.
وی با اشاره به عشق و عالقه بسیار زیاد مردم به امام علی بن  موسی الرضا)ع(، بیان 
کرد: مردم عشق و عالقه ویژه ای به امام  علی بن  موسی الرضا)ع( دارند و از زمانی 
که توفیق خادمی حضرت رضا)ع( را کسب کردم، با تمام وجود این معنا از ارادت 

مردم به حضرت رضا)ع( را که بسیار زیاد است، درک کرده ام.

امام رضا)ع( واسطه رضایت خداوند متعال از بندگان است»
تولیت آستان قدس رضوی امام رضا)ع( را واسطه رضایت خداوند دانست و اظهار 
کرد: امام رضا)ع( واسطه رضایت خداوند متعال از بندگان است و اگر می خواهیم 
خشــنودی پروردگار را جلب کنیم، باید رضایت این امام همام را برای خودمان 
فراهم کنیم.وی راه رضایت امام رضا)ع( را اطاعت از فرامین و ترک آنچه اهل بیت 

عصمت و طهارت)ع( نهی کردند، خواند.
حجت االسالم  والمسلمین مروی در ادامه با بیان اینکه جای محبان اهل  بیت)ع( 
در اقصــی  نقاط دنیا در حرم امام رضا)ع( خالی اســت، تصریح کرد: همان  طور 
که جای مــا در روزهای پیاده روی اربعین در عراق خالی بود، جای محبان اهل 
بیت)ع(، برادران و خواهران عزیز ما از کشور عراق در حرم امام رضا)ع( خالی است. 
ما نائب الزیاره آن ها در حرم امام رضا)ع( هستیم و از آن ها می خواهیم نائب الزیاره 

مردم ایران در اعتاب مقدسه عراق باشند.
تولیت آســتان قدس رضوی در بخش دیگری از ســخنان خود از زائران بارگاه 
منور رضوی که در ماه های محرم و صفر دســتورالعمل  های بهداشتی را بسیار 
خوب رعایت کردند، قدردانی و تشــکر کرد و گفت: همان  طور که رهبر معظم 
انقالب فرمودند، متدینان در این دو ماه نشان دادند که به رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی مقیدتر هســتند. در این دو ماه با وجود همه محدودیت ها نه  تنها نام 
اباعبداهلل)ع( و امام رضا)ع( کمرنگ تر نشــد، بلکه پرفروغ تر از سال های گذشته 

اقامه شد.

الگویی برای برگزاری عزاداری با رعایت دستورالعمل های بهداشتی»
وی اظهــار کرد: مردم در این دو ماه، عقالنیت دینی و والیت مداری و تبعیت از 
رهبر معظم انقالب را به نمایش گذاشتند. رهبری معظم انقالب در حسینیه امام 
خمینی)ره( که ظرفیت حضور چندین هزار نفر را دارد به  تنهایی آیین عزاداری 
محــرم و صفر را برگزار کردند و الگو دادند که می تــوان عزاداری ها را با رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی برگزار کرد.
حجت االســالم  والمسلمین مروی در پایان گفت: در این دو ماه به میزان توان و 
امکانات تالش کردیم شرایط زیارت توأم با آرامش و آسایش را برای زائران فراهم 
کنیم، اما قطعاً نتوانستیم آنچه در شأن زائران این امام رئوف بود را فراهم آوریم. از 

همین رو از زائران به سبب کمبودهای احتمالی عذرخواهی می کنم.
تولیت آستان قدس رضوی در پایان از خدام بارگاه منور رضوی در همه بخش های 
حرم مطهر که در این دو ماه بسیار زحمت کشیدند، رسانه ملی که پیام مظلومیت 
و حقانیت اهل بیت)ع( را به مردم ایران و جهان رساند و پزشکان و پرستاران که 
در این روزها فداکاری کردند و در راه خدمت به مردم شــهید دادند، قدردانی و 
تشــکر کرد.در پایان این برنامه، پرچم گنبد حرم مطهر امام رضا)ع( برای طواف 
در اعتاب مقدس کشور عراق به گروه برنامه سازی »در آستان خورشید« که هفته 

آینده عازم سامرا هستند، اهدا شد.

 دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت ©
با تولیت آستان قدس رضوی

آستان: تولیت آستان قدس رضوی گفت: تأمین کاالهای اساسی مردم با قیمت 
مناسب باید در اولویت وزارت صمت باشد.حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
در دیــدار وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن قدردانی از تالش های ایشــان در 
دوران تصدی استانداری خراســان رضوی بر ضرورت تأمین کاالهای اساسی و 
مایحتاج ضروری مردم به میزان کافی و با قیمت مناسب تأکید کرد و گفت: وزارت 
صنعت باید با تأمین کافی کاالهای اساسی در بازار از گرانی اجناس و اقالم مورد 
نیاز مردم جلوگیری و با توجه به وضع موجود این اقدام در اولویت وزارت صمت 
باشد.علیرضا رزم حسینی نیز در این دیدار از برنامه ریزی ها و تدابیر وزارت صنعت 
برای تأمین مایحتاج مردم سخن گفت و ابراز کرد: موجودی کشور از نظر کاالهای 
اساسی و مایحتاج مردم بسیار مناسب و به میزان کافی ذخیره سازی شده است و 

با توجه به نیاز بازار عرضه خواهد شد.

همزمان با ایام شهادت حضرت رضا)ع( انجام شد 

 انعکاس حال و هوای حرم رضوی©
 از قاب شبکه های بین المللی 

آستان: همزمان با ایام شهادت حضرت 
رضــا)ع(، 14 شــبکه بین المللی حال 
و هــوای حرم رضوی را به کشــورهای 
مختلــف انعــکاس دادند.همزمــان با 
فرا رســیدن سالروز شــهادت حضرت 
رضا)ع( 14 شبکه عضو اتحادیه رادیو و 
تلویزیون های اسالمی به انعکاس حال و 

هوای حرم پرداختند. شبکه العالم در سه نوبت در روز شهادت و شبکه های ثقلین، 
هدهد، سحر اردو، اربعین، افرات، سحر آذری، 14 ترکیه، کربال، سحر اردو، االهواز و 
والیت به زبان های عربی، فارسی و هوسا از جمله شبکه هایی بودند که در ارتباط های 
مختلف با صحن و سرای حضرت رضا)ع(، دل های مشتاقان را از راه دور، به زیارت 
بارگاه منور رضوی آوردند. مراســم خطبه خوانی و شام غریبان در بارگاه ملکوتی 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع( هم از شبکه های مختلف داخلی و خارجی پوشش 
داده  شد. شبکه های یک، دو، ســه، پنج، افق، قرآن، خراسان رضوی، شبکه های 
استانی و شــبکه های اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسالمی از جمله رسانه هایی 
بودند که مراســم خطبه خوانی شب شــهادت حضرت رضا)ع( را پوشش دادند.

 قدس سرانجام خورشید ماه صفر، در خونبارترین 
هیئت خود به فلق نشست تا در هزار و دویست و 
چهل و یکمین سالروز شهادت هشتمین پیشوای 
بشــریت، مشــهدالرضا)ع( را غرق در ماتم کند؛ 
هرچند مشهدالرضا)ع( پیش از آن هم سیاه پوش 
رحلت جانگداز حضــرت ختمی مرتبت محمد 
مصطفی)ص( و شهادت سبط اکبرش امام حسن 

مجتبی)ع( بود. 

 سوگواری عزاداران نبوی »
در صحن و سرای بارگاه رضوی  

مراســم عــزاداری ســالروز رحلــت حضــرت 
رسول اهلل)ص( و امام حسن مجتبی)ع( با حضور 
زائران و مجاوران با رعایت دستور های بهداشتی 
در حرم مطهر امام علی بن  موسی الرضا)ع( برگزار 
شد.حجت االسالم  والمسلمین ناصر رفیعی صبح 
جمعه 25 مهر، در این ویژه برنامه که در رواق امام 
خمینی)ره( حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: 
ائمه معصومین)ع( در دوران غیبت صغری و کبری 
امام زمان)عج( دســت محبان خویش را در دست 
علما و مراجع اسالم گذاشته اند، نه فرقه های انحرافی.

سخنران حرم مطهر رضوی تأکید کرد: از ابتدای 
تاریخ جهان اسالم تاکنون و در زمان غیبت مهدی 
موعود)عج( علمایی همچون شیخ کلینی، صدوق، 
طوســی، مفید، ســیدرضی، عالمه حلی، شیخ 
بهایی، حرعاملی و امام خمینی)ره( امور جامعه 
اسالمی را اداره می کردند و هم  اکنون این هدایت 

بر عهده مراجع معظم تقلید است.
رفیعــی اضافه کرد: امام حســن عســکری)ع( 
مرزداران دین اسالم را علما می دانند. بنابراین در 
هر شــرایط و موقعیتی، برای مقابله با انحراف ها 
و فتنه ها دســت خویش را از دست علمای دین 
خارج نکنید.همچنین مراســم عزاداری سالروز 
رحلت جانگداز پیامبر مکرم اســالم و شــهادت 
امام حسن مجتبی)ع( با حضور عزاداران نبوی و 
حسنی با رعایت دستو رهای بهداشتی در صحن 
جامع رضوی و صحن امام حسن مجتبی)ع( حرم 
مطهر بــا قرائت زیارت حضرت رســول اهلل)ص( 
از بعید و زیارت امام حســن مجتبی)ع( برگزار 
شــد. در این مراسم مداحان اهل بیت)ع( مهدی 
رسولی، علیرضا اسفندیاری و ابراهیم احمدی به 

نوحه خوانی و عزاداری پرداختند.

 عزاداری دلدادگان کریم اهل بیت)ع( »
در صحن امام حسن مجتبی)ع(

همزمان با سالروز شــهادت کریم اهل بیت، امام 
حسن مجتبی)ع(، مراسم عزاداری ظهر شهادت 
این امام همام در صحن امام حســن مجتبی)ع( 
حرم مطهر رضوی با رعایت دستورهای بهداشتی 

برگزار شد.
این مراسم عزاداری ظهر جمعه، 25 مهر، پس از 
اقامه نمــاز جماعت ظهر و عصر، با قرائت زیارت 

امام حســن)ع( با نوای مهدی رسولی و با حضور 
زائران و مجاوران آذری زبان در صحن امام حسن 

مجتبی)ع( برگزار شد.
مهدی رســولی در این مراسم ابتدا به مدح صلح 
پیروزمندانه امام حسن)ع( و غربت ایشان در میان 
اصحــاب و اطرافیان خویش پرداخت و در ادامه، 
درباره غربت و نحوه  شــهادت کریم اهل بیت)ع( 
در آغــوش حضــرت اباعبداهلل الحســین)ع( به 

نوحه خوانی و روضه خوانی پرداخت.
عزاداران در این سوگواره با دلی مملو از سوز و آه، 
چشمانی اشــک آلود و حالی محزون، بر غربت و 
مظلومیت کریم اهل بیت)ع( گریستند و زیر لب 

حوائج خویش را زمزمه می کردند. پس از دقایقی، 
با ورود پرچم های ســبز، قرمز و مشکی مزین به 
اسامی مبارک اهل بیت)ع( به این محفل معنوی، 
فضای این مجلس مملو از عطر بقیع و شــمیم 

رضوی شد.
دلدادگان اهل بیت)ع( در بخش دیگر از این مراسم 
باشکوه، برای ادای احترام به حضرت رضا)ع( به 
عنوان صاحب عزا، ایســتادند و مدتی برای امام 
حسن مجتبی)ع( و رسول مکرم اسالم بر سینه 
زدند و با توسل به حضرت فاطمه زهرا)س(، فریاد 
»لبیک یا رسول اهلل)ص(«، »لبیک یا حسن)ع(« و 

»لبیک یا حسین)ع(« سر دادند.

 سوگواری زائران و مجاوران »
در شب شهادت ثامن الحجج)ع( 

ویژه برنامه شب شهادت حضرت شمس الشموس 
علی بن  موســی الرضا)ع( در حرم مطهر رضوی 

برگزار شد.
 در شب شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان 
والیت و امامت، حضرت علی بن  موسی الرضا)ع(، 
حرم مطهر این امام غریب شاهد حضور زائرانی بود 
که از راه های دور و نزدیک با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی به این بارگاه نورانی مشرف شدند و در 

عزای شهادت غریبانه او به سوگ نشستند.
ویژه برنامه شب شهادت امام رضا)ع( ساعتی پس 

از نماز مغرب و عشــا با تالوت آیاتی از کالم اهلل 
مجید از سوی حمید شاکرنژاد، از قاریان ممتاز و 
بین المللی آستان قدس رضوی در رواق بزرگ امام 

خمینی)ره( حرم مطهر رضوی آغاز شد.
در این مراســم حجت االسالم  والمسلمین ناصر 
رفیعی به ایراد سخنرانی با موضوع »امام رضا)ع( و 
عقالنیت« پرداخت و گفت: سبک و سیره زندگی 

ائمه اطهار)ع( بر اساس عقل و خرد بوده است.
رفیعــی با اشــاره به حدیثــی گهربــار از امام 
رضا)ع( درباره عقل و خــرد اظهار کرد: این امام 
همام دوســت هر کســی را عقل او و دشمنش 
را جهــل و نادانــی او معرفــی کــرده اســت. 
ایشان همچنین فرموده اند: عبادت به کثرت نماز 
و زیادی روزه و عبادت بسیار نیست بلکه عبادت 
تفکر و تعقل در امر خداست.خطیب حرم مطهر 
رضوی افــزود: امیرالمؤمنیــن)ع( 6 معیار برای 
شناخت افراد عاقل معرفی کرده است. این 6 معیار 
عبارت اند از: فروخوردن خشــم هنگام عصبانیت، 
صبر هنگام مصیبت، میانه روی در متنعم شــدن 
از نعمت های الهــی، در نظر گرفتن خدا در همه 
کارهــا، مدارا کــردن با مردم و پرهیــز از جدال.
مراسم شب شهادت امام رضا)ع( پس از سخنرانی 
حجت االسالم رفیعی با ذکر مصیبت و مرثیه سرایی 
مداحــان و ذاکــران اهل بیت)ع(، ســیدمجید 
بنی فاطمــه و مهدی رســولی ادامه پیــدا کرد.

 بهشت رضوی سوگوار»
 هشتمین خورشید والیت

دیروز هم، همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت 
امام علی بن موســی الرضا)ع(، مراسم عزاداری 
روز شــهادت این امام رئــوف)ع( در بارگاه ملک 
پاسبان رضوی برگزار شــد.این مراسم با حضور 
زائــران، مجــاوران و عزاداران رضــوی با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی با مداحی مداحان و 
ذاکران اهل بیت)ع( میثم مطیعی و سعید قانع در 

صحن جامع رضوی برگزار شد.
دلدادگان اهل بیت)ع( در این مراســم عزاداری 
با دلی مملو از انــدوه و آه، زیر لب ذکر رضاجان 
رضاجان را زمزمه  کردند و با آه و ناله و با چشمانی 
اشک آلود بر مظلومیت امام رئوف  گریستند و به 
این شیوه عشــق و محبت خویش را به این امام 

همام نشان  دادند.
همچنین زائران حضرت شمس الشموس حضرت 
رضا)ع( در این ســوگواره رضوی همنوا با ذاکران 
و مداحان خاندان عصمــت و طهارت با نوای »یا 
علی موسی الرضا)ع( موال علی موسی الرضا)ع(« 
و »نظــر خدا بر ما دارد که این کشــور رضا دارد« 
خدمت این امــام همام عرض ارادت کردند.میثم 
مطیعی در ادامه این مراسم با دم گرفتن با نوای 
»ان کنت باکیاً لشيءٍ فابِک للحسین، مظلوم کربال« 
به مدیحه سرایی، نوحه خوانی و عزاداری در وصف 
شهادت ضامن آهو و غربت جد بزرگوارشان پرداخت.

حرم مطهر رضوی در روزهای پایانی صفر  سوگوار رحلت رسول اکرم )ص(، شهادت کریم اهل بیت)ع( و عالم آل محمد)ع( بود  

jآیین عزا در بارگاه قدس رضا

خـــبر
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همزمان با سالروز شهادت مظلومانه خورشید هشتم انجام شد

سوگواری »زنان نوغان« در مدرسه خیرات خان 
آستان: همزمان با سالروز شــهادت مظلومانــه خورشید هشتم مدرسه 
خیرات خان حرم مطهر امام رضا)ع( میزبان آیین سوگواری »زنان نوغان« 
شد.همزمان با آخرین روز ماه صفر که مصادف با سالروز شهادت هشتمین 
پیشوای شــیعیان جهان حضرت علی بن  موســی الرضا)ع( است مراسم 
ســوگواری بانوان رضوی با حضور 300 نفر از زنــان والیی محله نوغان 
مشهد در فضای باز مدرسه خیرات خان حرم مطهر امام رضا)ع( با رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد.
در این مراسم بانوان مشهدی در حالی که شاخه های گل در دست داشتند، 
پس از ورود به حرم مطهر رضوی و عرض ارادت به ساحت امام مهربانی ها 
وارد مدرســه خیرات خان شدند و در این مکان به عزاداری و نوحه خوانی 
در ســوگ این امام رئوف پرداختند و بر مظلومیت غریب الغربا اشک ماتم 
ریختند.این آیین معنوی با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و با قرائت 
زیارت امین اهلل، روضه خوانی حسین مالکی نژاد و شعرخوانی زهرا علی پور در 
رثای امام هشتم)ع( ادامه یافت.در ادامه، حجت االسالم  والمسلمین علیرضا 
پناهیان، استاد حوزه علمیه به بیان نقش زنان فعال فرهنگی و تبلیغی از 

صدر اسالم تا امروز پرداخت و اظهار کرد: زنان در تاریخ اسالم، اساسی ترین 
نقش ها را در راستای زنده نگه داشتن دین ایفا کرده اند.

وی با بیان اینکه زن می تواند در مدیریت جامعه بشری، در تدبیر اندیشه 
عالی الهی و تربیت و تعالی رشد انسان بسیار تأثیرگذار باشد، افزود: زمانی 
که امت پیامبر اســالم)ص( در برابر دین خدا ایستادند حضرت زهرا)س( 
بــا مجاهدت و حضور به موقع در میدان و ایفای نقش بی بدیل در خانه و 

جامعه دین مبین اسالم را حفظ کردند.
وی بــا تأکید بر اینکه حضرت زهرا)س( در حســاس ترین نقطه تاریخی 
حکومت اســالمی اصلی ترین نقش را ایفا کردند، اظهار کرد: حرکت زنان 

محله نوغان نیز نشئت  گرفته از الگوهای بی نظیر دینی بود.
این اســتاد حوزه و دانشگاه با اشــاره به اینکه امروز بانوان جامعه اسالمی 
نیز باید با الگوگیری از زنان بزرگ اســالم برای حفظ ارزش های دینی و 
انقالبی تالش کنند، گفت: زن در تاریخ اســالم اساسی ترین نقش را ایفا 
می کند چون عالوه بر دفاع از حق، نســلی را به جامعه تقدیم می کند که 

اقامه کننده حق است.

  آستان  همزمان با شام رحلت پیامبر گرامی اسالم)ص( 
و شهادت امام حسن مجتبی)ع( مراسم خطبه خوانی شب 

شهادت حضرت امام رضا)ع( برگزار شد.
آیین خطبه خوانی شب شهادت حضرت امام رضا)ع( پس 
از نماز مغرب و عشــا با حضور حجت االسالم  والمسلمین 
احمد مروی؛ تولیت آســتان قدس رضــوی و جمعی از 
خادمان در صحن انقالب اســالمی بــارگاه منور رضوی 
برگزار شــد.این مراسم به دلیل شــیوع ویروس کرونا و 
به منظور اجرای دقیق دســتورالعمل های بهداشــتی به 
صورت محدود برگزار شــد.خدام آستان قدس رضوی در 
حالی که شمع های روشــن در دست داشتند، در صحن 
انقالب اســالمی حلقه زدند و با مرثیه سرایی و عزاداری 
و قرائت خطبه ویژه این شــب شامل شهادت به یگانگی 
ذات اقدس الهی، حمد و ســتایش پروردگار یکتا، درود و 
رحمت بر رســول اکرم)ص( و همچنین سالم و درود بر 
ائمه معصومین)ع(، شهدا و امام راحل و آرزوی سالمتی و 
طول عمر مقام معظم رهبری، فرارســیدن روزهای عزا را 
به محضر حضرت امام رضا)ع( و صاحب العصر)عج( تسلیت 
گفتند . در ابتدای این مراسم، حاج ولی اهلل کالمی زنجانی 
به شــعرخوانی و مرثیه ســرایی برای امام هشتم شیعیان 
پرداخت و در ادامه، حجت االســالم  والمســلمین مروی؛ 
تولیت آســتان قدس رضوی در جمع خادمان سخنرانی 
کرد. تولیت آســتان قدس رضوی بــا بیان اینکه خداوند 
در قرآن می فرماید: »اگر صبر کنید و تقوا پیشــه کنید، 
مکر و حیله دشمنان هیچ زیانی به شما نمی رساند« گفت: 
پیروزی و سرافرازی وعده قرآن برای ملت های صبور است.

حجت االسالم والمســلمین احمد مروی جمعه شب در 

مراســم خطبه خوانی شب شــهادت امام علی بن موسی 
الرضا)ع( با اشــاره بــه روایت هایی  از ائمــه اطهار)ع( در 
خصوص جایگاه رفیع حضرت رضــا)ع(، تصریح کرد: در 
ثواب زیارت حضرت ثامن الحجج)ع( آمده اســت که »هر 
کس امام رضا)ع( را زیارت کند،  مانند آن است که خداوند 
را در عرش زیارت کرده باشد«؛ خداوند را باید شاکر باشیم 
که چنین امامان، رهبران و پیشــوایانی داریم و سخنان 
گوهربار و راهنمایی های این حجج الهی و این بزرگواران 
را باید سرلوحه خود در شئون مختلف زندگی  قرار دهیم.

وی با بیان اینکه مهم ترین عنصر در زندگی 250 ســاله 
معصومین)ع(، عنصر صبر بود، ابراز کرد: ما اگر بخواهیم در 
مسیر امامت حرکت کنیم و به روح ایمان دسترسی پیدا 
کنیم، شــرط اصلی آن توجه به صبر است. صبر یعنی در 
برابر نفسانیت ایستادن، در برابر تمایالت مقاومت کردن، 
صبر یعنی اگر تمام جامعه به دنبال فســاد و زراندوزی از 
هر راهی بود، انسان مؤمن و باایمان صبر کند و به هر مالی 

دست اندازی نکند.
حجت االسالم والمسلمین مروی افزود: صبر یعنی اگر تمام 
ملت ها و دولت ها در برابر فرعون های زمان ســر تعظیم 
فرود آوردند و تســلیم شدند، ملت صبور و سرافراز حاضر 
بــه ذلت و خفت در برابر طاغوت نباشــد. صبر به معنای 
بی تفاوتی، بی انگیزگی و خود را تنها گذاشــتن و توسری 

خوردن و هر ذلت و خفتی را پذیرفتن نیست.
گفتنی اســت، آیین ســنتی خطبه خوانی بیش از 300 
ســال است که هر ساله در شب عاشورای حسینی و شب 
شهادت حضرت امام رضا)ع( در حرم مطهر رضوی برگزار 

می شود.

خبر

ملت صبور، در برابر طاغوت ها سر فرود نمی آورد
در آیین خطبه خوانی شب شهادت امام رضا)ع( بیان شد

 قدس   آیین سوگواری شام غریبان شهادت امام رضا)ع( 
شنبه شب در میان حزن و اندوه خادمان بارگاه منور رضوی 
و اشک عزای زائران و مجاوران این حرم قدسی برگزار شد.

در این مراســم معنــوی که همزمــان با شــام غریبان 
شهادت امام رضا)ع( و با حضور حجت االسالم والمسلمین 
مروی؛ تولیت آســتان قدس رضــوی و جمعی از خادمان 
ایــن بارگاه منور برگزار شــد، مداحان اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع( در سوگ شــهادت امام رئوف)ع( به عزاداری و 
سوگواری پرداختند.در این مراسم که پس از نماز مغرب و 
عشا همراه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد، 
حاج صادق آهنگران و رضا آتشبار به مداحی و مرثیه سرایی 
پرداختند. هر ســال مطابق ســنتی دیرینه، خدام بارگاه 
منور رضوی با راهپیمایی از چهارراه شــهدا به سمت حرم 
مطهر رضوی و با بدرقه زائران با در دست داشتن الله های 
شمع، سینه زنان به حرم مطهر رضوی مشرف می شدند و 
با تجمع در صحن انقالب اسالمی به عزاداری و مرثیه سرایی 
می پرداختند، اما امســال به دلیــل محدودیت های ایجاد 
شده بر اثر شیوع ویروس کرونا، این مراسم با حضور جمع 
معدودی از خدام بارگاه رضوی و بدون انجام راهپیمایی از 
چهارراه شهدا، در صحن انقالب اسالمی برگزار شد.گفتنی 
اســت این مراسم معنوی طبق یک سنت قدیمی در شام 
شهادت امام حسین)ع( و علی بن  موسی الرضا)ع( در حرم 

رضوی برگزار می شود. 
نخستین سند از برگزاری آیین خطبه خوانی و شمع گردانی 
در حرم مطهر رضوی به دوره احمدشــاه قاجار می رســد. 
سند متعلق به سال 1334 قمری درباره دستور سیدجواد 
ظهیراالسالم به کشــیک نویس آستان قدس رضوی برای 

حاضر کردن کارکنان پنج کشیک به منظور برپایي مراسم 
عزاداري و شــمع گرداني در شب بیست و نهم ماه صفر و 
اســتفاده نکردن از چراغ است. در سندی دیگر متعلق به 
سال بعد هم بر تهیه شمع براي مراسم شمع گرداني شب 
شــهادت امام رضا)ع( در ســال 1335  قمری تأکید شده 

است. 
دو سند اخیر تنها اسناد موجود از دوره قاجار در خصوص 
سابقه شمع گردانی در حرم مطهر به  شمار می آید.از دوره 
پهلوی اول، نخســتین سند یافت  شده در خصوص کسب 
تکلیف اداره تشریفات از نایب التولیه وقت درباره برگزاری 
مراسم عزاداری ویژه شهادت امام رضا)ع( و موافقت وی در 

این خصوص است.
 از دوره پهلوی دوم نیز چند نمونه ســند با موضوع مشــابه 
راجع به تعطیلی آستان قدس در روز شهادت امام رضا)ع( و 
برپایی مراسم خطبه خوانی شب شهادت وجود دارد.مهم ترین 
مراســمی که اکنون به این مناســبت در حوزه حرم رضوی 
برگزار می شود مراسم خطبه شب شــهادت و شام غریبان 
شامگاه شهادت امام رضا)ع( است.خطبه خوانی در شب های 
شهادت حضرت امام حسین)ع( و امام رضا)ع( هر سال پس 
از نماز مغرب و عشا در محل صحن انقالب )صحن عتیق( با 
آداب و تشریفاتی خاص برگزار می شود. پیشینه مراسم شام 
غریبان در حرم مطهر رضوی هم که با حضور خدمه آستان 
قدس و عموم مردم برگزار می شــود به سال 1339 هجری 
شمسی بازمی گردد. نخستین اشاره ای که به انجام این مراسم 
شده در روزنامه »نوای خراسان« است که در مطلبی با عنوان 
مراسم شام غریبان امام رضا)ع( در سال 1340 هجری شمسی 
از آن با عنوان دومین مراســم در این مورد یاد کرده اســت.

خبر

jاشک باری شمع ها در عزای ثامن االئمه
آیین سوگواری شام غریبان شهادت امام رضا)ع( شنبه شب در بارگاه منور رضوی انجام شد
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روزنامـه صبـح ایـران 4

 انجمن جامعه شناسی ایران درگذشت غالمعباس توسلی را تسلیت گفت  اندیشه: انجمن جامعه شناسی ایران درگذشت غالمعباس توسلی، جامعه شناس ایرانی را تسلیت گفت. در متن این پیام آمده 
است: »استاد بزرگ و پیشکسوت علوم اجتماعی و جامعه شناسی ایران، جناب آقای دکتر غالمعباس توسلی پس از یک دوره بیماری، پنجشنبه گذشته در منزل خود در تهران جان به جان آفرین تسلیم کرد. استاد دکتر 
توسلی در دوران پس از انقالب نقش تعیین کننده ای در حفظ و تداوم و تثبیت رشته های علوم اجتماعی و جامعه شناسی داشت و علوم اجتماعی ایران از این رو وامدار تالش های مسئوالنه این استاد فرزانه است. 

 نقش امام رضا)ع( ©
در ایجاد بسترهای شکل گیری تمدن اسالمی

ســخنرانی  زیــر  متــن  اندیشــه: 
غالمی  رضا  والمسلمین  حجت االسالم 
در نشســت علمی »کنفرانس ملی امام 
رضا)ع( و علوم روز« با عنوان مؤلفه های 
حکمرانــی و تمدن ســازی در مکتب 
سیاسی امام رضا)ع( است که در دانشگاه 

امام رضا)ع( ایراد شده است.
 برای شــکل گیری یک تمدن باید بســترهایی وجود داشته باشد و من معتقدم 
امام رضا)ع( در ادامه نهضت امام صادق)ع( و البته با تفاوت هایی، بخش مهمی از 
بسترهای نرم افزاری تمدن اسالمی که در قرن های چهار و پنج شاهد آن هستیم 
را به وجود آوردند. وقتی از تمدن صحبت می کنیم، منظور عینیت یافتن یک نظم 
اجتماعی و مدنِی پیشرفته در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، قضایی 
و غیره اســت. طبیعی است معارف و اندیشه ها تمدن ساز هستند اما به تنهایی 
تمدن محسوب نمی شوند. در واقع، بحث من این است آنچه ما به عنوان تمدن 
شکوهمند اسالمی در قرن های چهار و پنج مشاهده می کنیم، میوه تالش های 
هوشمندانه و فداکارانه ای است که از صدر اسالم یعنی در دوران بعثت پیامبر)ص( 
تا غیبت کبری توســط ائمه)ع( صورت گرفته اســت. من در اینجا بنا دارم در 
این فرصت بســیار اندکی که در اختیار دارم، اجماالً به چند مورد از  تالش های 

بسترساز امام رضا)ع( در جهت شکل گیری تمدن اسالمی اشاره کنم.

 معرفی و تعمیق رویکرد توحیدی»
امــام رضا)ع( هم اصل توحید را عمیقاً روشــن و هم رابطــه امامت و توحید را 
مشخص نمودند به طوری که حدیث سلسله الذهب یکی از معروف ترین و در عین 
حال تأثیرگذارترین احادیث حضرت رضا)ع( در باب توحید است. باید توجه داشت 
بنیادهای تمدن اســالمی و مرز میان تمدن اســالمی و سایر تمدن ها را همین 
رویکرد توحیدی می سازد و یکی از مهم ترین آثار امام رضا)ع(، تبیین ژرف ابعاد 

این رویکرد توحیدی و اتصال آن به عنصر امامت است.

ارائه تصویری جامع از اسالم»
یکی از مشکالت جامعه اسالمی چه در آن مقطع و چه سایر مقاطع از جمله اآلن، 
نبود درک صحیح جامعیت اسالم و هماهنگی میان اجزای تعالیم اسالمی است و 
من معتقدم مجموعه معارف رضوی، جامعیت و انسجام تعالیم مترقی اسالم را به 
رخ می کشد. باید به این مطلب توجه داشته باشیم که این جامعیت انگاری برای 
تمدن اســالمی یک نیاز ضروری است و مادام که چنین نگاهی به اسالم شکل 

نگیرد، نظم روشنی از بطن اسالم متولد نمی شود.

بسط و تعمیق عقالنیت»
 امام رضا)ع( در دوره حیات مبارکشان، از یک طرف قدرت عقالنی و برتری فکری 
شیعه را نسبت به ادیان و مذاهب گوناگون نشان می دهند و از طرف دیگر، میل 
اســالم به ارتباط و تعامل با افکار دیگر و بهره گیری از نقاط قوت آن ها را معرفی 
می کنند. در دوره مأمون عباسی، شاهد ترجمه کتب فلسفی یونانی و ورود فلسفه 
به محیط اسالم هستیم و چه بسا قصد اولیه جریان عباسی این است که با انتقال 
فلســفه به دنیای اســالم، از رونق مکتب فکری اهل بیت)ع( کاسته شود اما در 
عمل، نه تنها این اتفاق نمی افتد، بلکه به دلیل غنای عقلی تعالیم شیعی، از یک 
طرف فلسفه یونانی عمدتاً توسط اندیشمندان شیعه یا نزدیک به شیعه تا حد قابل 
توجهی متحول می شود و از طرف دیگر، فلسفه در خدمت رشد و گسترش مکتب 

اهل بیت)ع( قرار می گیرد.

گسترش خزائن معرفتی شیعه»
گسترش دایره سنت از قول، سیره و تقریر پیامبر اکرم)ص( به قول، سیره و تقریر 
ائمه)ع( یک سرمایه بزرگ و تمدن ساز برای شیعه محسوب می شود. این در حالی 
است که ما از امام رضا)ع( بیش از 2هزار و 427 حدیث در اختیار داریم که بخش 
 مهمــی از این احادیث مربوط به دوران حضور امام در ایران اســت و همچنین
هزار و 38 حدیث یعنی کمتر از نصف این احادیث در عرصه فقهی است و وقتی 

از فقه صحبت می کنیم یعنی یک ظرفیت تمدنی مهم.

رواج علم و علم گستری»
جلسات و مجامع علمی بزرگی که در محضر امام)ع( برپا شد و شاگردان زیادی 
که در رشته های گوناگون اعم از علوم معرفتی و سایر علوم تربیت شدند، چیزی 
نیست که قابل انکار باشد. وجود مبارک امام رضا)ع( هم در دوران حیاتشان مروج 
علم بودند و هم پس از حیاتشان با تأسی به سنت ایشان، خط علم از طریق ایجاد 
و گســترش حوزه ها و مدارس علمیه در ایران به جد دنبال شــد. من به حدیث 
مهمــی از امام رضا)ع( در باب علم و علم گســتری برخورد کردم که مفصل هم 
هست. در این حدیث امام)ع( می فرمایند: طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است؛ 

پس دانش را از هر جا که احتمال می دهید وجود دارد، از اهلش دریافت کنید.

 اندیشــه نشســت علمــی »اربعیــن؛ 
شــاخص های تمدنی و حکمرانی« از طرف 
پژوهشــکده معارف و قرآن پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اســالمی برگزار شد. این نشست 
بخشــی از پنل ها و نشســت های هفتمین 
کنگره بین المللــی »اربعین ِمن الَمعهد مع 

الحسین)ع( حّتی اللّقاء« بود.
مهدی امیدی، عضو هیئت علمی مؤسســه 
پژوهشــی امام خمینی)ره( و دانشیار گروه 
علوم سیاســی در این نشست به ارائه بحث 
با موضوع »امت ســازی و اقتضائات خالفت 
انسانی با رویکرد تمدنی« پرداخت و گفت: 
فرایند تحقق امت به رابطه 
قوام بخش متقابل دو مفهوم 
خالفــت و حکمرانی منوط 
اســت. به این صورت که از 
خالفت آغاز می شود و سپس 
در حکمرانی تجلی می کند و 
در دور بعــد حکمرانــی با 
بالفعل ساختن ابعاد مختلف 
خالفــت در ابعاد سیاســی 
اجتماعی اقتصادی این چرخه 
را ادامــه می دهد تا در نهایت 
به امت برسد. هر چه این ابعاد 
رشــد پیدا کند این گستره 
امت ســازی هم افزایش پیدا 

می کند .
افــزود:  ادامــه  امیــدی در 
»حکمــران وظیفه دارد تمام 
ابنای بشر را برای مسئولیت 
تاریخــی خویش همــراه و 
هماهنگ کنــد و این همان 
جنبه امت ســازی است. اگر 
مارکسیســم دیــن را افیون 
توده ها  می دانست، حکمرانی اسالمی باید 
در عینیت تاریخی خویش تجسمی از اسالم 
کارآمد، اسالم مردمی، اسالم علم گرا، اسالم 
پیشــرفت گرا، متخلق به اخــالق فضیلت، 
عدالت گستر، مقتدر و عزتمند باشد. مسیر 
اصلی حکمرانی حرکت به سمت عبودیت 
اســت. اولین جنبه این نــوع اقتضائات این 
است که باید تالش کند امت را برای تحقق 

بعد سیاسی خالفتش آماده کند«.
 عضــو هیئت علمی مؤسســه پژوهشــی 
امام خمینی)ره( در ادامه به بیان تحقق ابعاد 
مختلف تربیتی، اجتماعی، اقتصادی، عاطفی 
و حقوقی خالفت به منظور تشکیل حکومت 
کارآمد به همراه امت واحد اسالمی پرداخت.
وی بیان کرد: »تلقی ابزارگونه از حکومت در 
این نگاه خالفت مدارانه به این معنا نیست که 
حکومت هدف باشد بلکه حکومت ابزاری در 
اختیار بشر است تا بتواند به آن اهداف عالی 
دســت پیدا کند. چنین خالفتی اصالحگر 

است نه مفسد، محب خداست نه دنیا«.

دالیل شکل گیری و فروپاشی تمدن ها »
از منظر قرآن

حجت االســالم عیسی عیســی زاده، عضو 
هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف 
قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی نیز 
در این نشست به موضوع »قرآن و فروپاشی 
تمدن هــا« پرداخت و دالیل شــکل گیری 
و فروپاشــی تمدن ها از منظر قرآن را مورد 
بررسی قرارداد. عیســی زاده در ابتدای این 
نشست گفت: خداوند متعال در قرآن کریم 
راهکارهای بنا نهادن یک جامعه متمدن و 
عوامل فروپاشــی آن را معرفی کرده است. 
بنابراین اگر امت اســالم و جوامع اسالمی 
دنبال تحقق یک تمدن قرآنی هستند باید 
در این کتاب تمدن ســاز، تدبر و راهکارهای 
شاخص در تمدن نوین اسالمی را شناسایی 
کنند. بر اساس سنت ال یتغیر قرآن مجید، 
سرنوشت هر ملت و جامعه ای مرهون افکار و 

اندیشه و نوع عملکرد آنان است.
وی در ادامه افزود: به اعتقاد عالمه جعفری، 
تمدن عبــارت اســت از برقــراری نظم و 
هماهنگی در روابط انسان های یک جامعه. 
مراد از تمدن ها در آیات قرآن می تواند به این 
معنا باشد؛ مجموعه ای از اجتماعات انسانی 
در یک فرایند به رشد، بالندگی و شکوفایی 
رسیده و توانسته است جامعه ای قدرتمند و 

ثروتمند بر پایه سنت ها و مبانی ایجاد کند.
عضو هیئت علمی پژوهشــکده فرهنگ و 
معارف قرآن، عامل اصلی فروپاشی و دستیابی 
به تمدن هر قوم را خود آن قوم معرفی کرد 
و گفت: رفتار انسان  نقش تعییین کننده ای 
در سعادت و شــقاوت خود او دارد. قرآن با 
بیان سرگذشت جوامع مختلف، عوامل مهم 
فروپاشــی تمدن ها را موارد ذیل می شمارد: 
نخست، بی تفاوتی و نبود احساس مسئولیت 
است. جامعه انسانی مجموعه به هم تنیده ای 
است که سرنوشــت اعضای آن به هم گره 
خورده است. بر این اساس هر گناه و فسادی 
که افراد جامعه انجام دهند و کسی جلو آن را 
نگیرد، آن جامعه در معرض نابودی و سقوط 
 قرار می گیرد. دوم، ناسپاســی نعمت ها؛ آیه

۱2 ســوره نحل علــت نابــودی قریه ها را 
ناسپاســی نعمت ها بیان می کند. ســوم، 
عامل مهم دیگر که قرآن برای فروپاشــی 
تمدن بیان می کند اشرافیگری، دنیازدگی و 

دنیاطلبی است.

 داده هایی می توانند تمدنی باشند »
که به انسان مرتبط هستند

حجت االسالم محمد علی محمدی، استادیار 
گروه علوم قرآنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی در این نشســت به ارائه موضوع با 
عنوان »مؤلفه های شناسایی داده های تمدنی 
قرآن و مدل اســتخراج داده ها« پرداخت و 
گفت: برای اســتخراج مطلبی از قرآن باید 
مســئله یابی کرد. قرآن کتاب الهی نه تنها 
تمدن ساز اســت بلکه روش های استخراج 
داده هــای تمدنی را هم به ما داده اســت. 
قرآن پژوهــان داده های تمدنی را به صورت 
اســتقرایی گردآوری و تدوین کرده اند و ما 
بر این باور هستیم که برای کشف داده های 
تمدنی و قرآنی در کنار روش اســتقرایی از 

روش قیاسی هم استفاده کنیم.
وی در ادامه افــزود: در نگاه ما مؤلفه هایی 
که می تــوان داده ها را از قرآن اســتخراج 
کرد می شــود به سه دسته ظرف، موضوع و 
محمول تقسیم نمود؛ این تقسیم بندی یک 
روش استقرایی است. واحد بررسی در اینجا 

جمله های تام قرآن هستند.
محمــدی مفاهیم قرآنی را به دو دســته 
دنیوی و اخروی تقسیم کرد و شرط الزم 
برای اینکه داده های قرآنی تمدنی باشــد 
را پرداختن به موضوعات دنیوی دانســت 
و گفــت: علــت توجه به دنیا این اســت 
که تمدن به معنای ایجاد اســت یا رونق 
چشــمگیری از مجموعــه دانش ها برای 
کنترل طبیعت درراستای پیشرفت مادی 

و غیرمادی؛ پس ظرف تمدن دنیاست. 
وی در پایان گفت: با یک بررســی منطقی 
و قیاسی همه موجودات و همه موضوعاتی 
که در قرآن هســتند موضوعاتی انسانی یا 
موضوعاتی غیرانسانی هســتند. داده هایی 

می توانند داده های تمدنی باشند که به انسان 
مرتبط هســتند و در ادامه به تشــریح این 

موضوع پرداخت.

 انقالب اسالمی »
برخاسته از استقامت اربعینی است

موضوع »اربعین و شاخص های تمدن نوین 
اسالمی« نیز از دیگر موضوعات این نشست 
علمی بود که حجت االســالم سید سجاد 
ایزدهی درباره آن ســخن گفت. وی ضمن 
اشــاره به اهمیت موضوع اربعین در متون 
دینی، به روایت امام حســن عســکری)ع( 
درباره پنج نشــانه مؤمن اشاره کرد و گفت: 
حضرت در این روایــت در کنار 5۱ رکعت 
نماز، پیشــانی بر خاک گذاشتن در سجده، 
بلند گفتن بسم اهلل الرحمن الرحیم در نماز و 
انگشتر در دست راست کردن، زیارت اربعین 
را دیگر نشــانه اهل ایمان برمی شمارند که 

نشانه اهمیت این موضوع است.
وی همچنین حــج را نماد مهم دین مبین 
اســالم دانســت و افزود: اربعین را نیز باید 
نمادی برای شیعیان دانست که در مناسکی 
بزرگ و معنوی انجام می شــود و پیام های 

فراوانی در خود دارد.
این اســتاد حــوزه علمیه قــم محوریت 
اربعین را شــخصیت نورانی امام حسین)ع( 
خواند و تصریح کرد: ایــن محوریت به آن 
معناســت که امام حســین)ع( بــه عنوان 
شخصیتی عدالت مبنا و ظلم ستیز، همگان 
را به عدالت طلبی، ظلم ستیزی و همیاری با 
مظلوم فرا می خوانَد تا آنان بر اساس مواسات 
و همیاری یکدیگر به خیل میلیونی اربعین 
بپیوندند و عضوی از ایــن اقیانوس عظیم 
شــوند.وی اضافه کــرد: در حکایت اربعین 
رســیدن به یک هدف مالک است که البته 
این حرکت، طوالنی مدت اســت و سختی 
دارد، اما با این حال همه در این مســیر به 
همیاری و مواســات می پردازند تا هر کس 
در این مسیر قرار می گیرد به مقصد نهایی 
برسد.ایزدهی درباره ظرفیت عظیم اربعین 
ادامه داد: مناســک حج بــا همه اهمیتش 
حداکثر 3 میلیون نفر از مسلمانان را شامل 
می شود، اما اربعین با جمعیتی معادل حداقل 
20 میلیون نفر، ظرفیتی منحصر به فرد پدید 
می آورد که باید از آن اســتفاده شود، ضمن 
آنکه حج با کمک های دولتی همراه اســت، 
اما اربعین بیشتر جلوه ای مردمی و مواساتی 
دارد.وی در پایــان ســخنان خــود پدیده 
 مهم انقالب اســالمی را برخاسته از نهضت 
اباعبداهلل الحســین)ع( و استقامت اربعینی 
برشــمرد و گفــت: اهمیت ایــن پدیده تا 
آنجاســت که ادبیات انقالب اســالمی در 
جمهوری اســالمی محدود نماند و به همه 

دنیا گسترش یافت.

در نشست علمی »اربعین؛ شاخص های تمدنی و حکمرانی« مطرح شد

تحول روحی، نقطه شکل گیری یک تمدن اسالمی است در روش شناسی مناظرات امام ©
رضا)ع( باید پژوهش شود

اندیشــه: حجت االســالم والمســلمین 
امیرعلی حسنلو، در گفت وگو با مهر گفت: 
روش شناسی مناظرات امام رضا)ع( و دیگر 
ائمه، بحث و موضوع مفیــد و جالبی برای 
پژوهش است که پژوهشــگران باید در آن 

تأمل کنند.
برای درک درست سیره اخالقی امام رضا)ع( 
در مواجهــه با عقیده مخالفــان، ابتدا باید 
مخالفان را دسته بندی کرد؛ رفتار امام با هر 
گروه متناسب با شرایط است و کامالً حساب 
شده و بسیار مدبرانه؛ روش علمی و منطقی 
در ســیره امام برجسته ترین مؤلفه است که 
نمایان و قابل اقتباس و تأسی است. به صورت 
کلی برخورد امام با مخالفان، شامل رفتارهای 
متناســب با آن ها و احتجاج و تمســک به 
براهین قرآنی و عقلی و سیره نبوی و اصول 
منطقی و علمی اســت که در اینجا به چند 

نمونه اشاره می کنم.

برخورد با اهل کتاب»
از رفتــار و گفت وگوهای امام با اهل کتاب و 
رهبران ادیان بزرگ جهان روشــن می شود 
که حضرت با همه آنان با احترام کامل رفتار 
می کرده و با منطــق عقالنی قوی همراه با 
محبت و مهرورزی برخورد داشتند که این 
رفتار سبب جلب آنان به اهل بیت)ع( بوده 
است؛ در مجالســی که مأمون در خراسان 
ترتیب داد این رفتار مالیمت آمیز و پرمهر امام 
دیده می شود. مأمون مناظراتی هم با رهبران 
ادیان و فرقه های دیگر تشکیل داد. به عنوان 
مثال مناظره آن حضرت با جاثلیق دانشمند 
مسیحیان، رأس الجالوت دانشمند یهودی، 
هیربذ اکبر بزرگ زرتشتیان و... که گاه »این 
مناظــره از طلوع آفتاب تا بعد از نماز مغرب 
طول می کشــید«. می توان از این مناظرات 
دریافت امام)ع( چه رفتار شایسته ای با این 
اقلیت ها داشــتند که در گستره جغرافیای 

بزرگ خالفت اسالمی حاضر بودند.

برپاداشتن نماز در مناظره  »
وی در خصوص روش حضــرت رضا)ع( در 
برخورد با حوادث زمان خود خاطرنشان کرد: 
با توجه به آنچه به اختصار اشاره شد و مواردی 
که درسیره حضرت بوده است در گفت وگو با 
مخالفان از فرق اسالمی و شیعه مثل واقفیه، 
زیدیه و... مشخص می شــود امام هرگز در 
برخورد با حوادث زمان شتاب زده عمل نکرده 
بلکه با تأمــل و حوصله خواص و با تکیه بر 
اصول در این جلسات شرکت و با طرف های 
مقابل سخن گفته است. نقل شده در یکی از 
جلســات، وقت اذان شد و حضرت جلسه را 
تعطیل کرد و به نماز رفت تا ادامه جلسه پس 
از نماز باشد؛ این سیره یعنی اصول را نباید 

فدای چیزهای دیگر نمود. 

 اگر امت اسالم 
و جوامع اسالمی 
دنبال تحقق یک 
تمدن قرآنی 
هستند باید در این 
کتاب تمدن ساز، 
تدبر و راهکارهای 
شاخص در تمدن 
نوین اسالمی را 
شناسایی کنند

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  یکشنبه 27مهر 1399  1 ربیع االول 1442 18اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9370

گزارش کوتاه

گزارش

ب���رگ س���بز  ن���وع  س���واری ه���اچ ب���ک  سیس���تم 
داروغ���ه  ال���ه  مال���ك:روح  ن���ام  تیب���ا2  س���ایپاتیپ 
ش���ماره شاس���ي   M15/8561854  : موت���ور  ش���ماره 
:74ای���ران  پ���اك  ش���ماره   NAS821100J1147294
517س21 م���دل 97 مفقود گردی���ده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد  ,ع
99

07
93

5
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ سبز س���واری پژو GLX-XI7405 مدل1394رنگ 
 884 پ���اک 52  ش���ماره  ب���ه  متالی���ک  خاکس���تری 
شاس���ی ش:   124K0567332 موت���ور  ش:  ط36 

NAAM0ICA2ER069866 به مالکیت ربابه سلیمی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

,ع
99

07
91

3
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ سبزخودرو س���واری پژو پارس  TU5مدل 1396 
رنگ نوک س���فیدروغنی به شماره انتظامی 85 ایران 
178 س 96 ش���ماره موت���ور 164B0172143 ش���ماره 
شاسی NAAN11FE3HH055463 به مالکیت عطاء 
ا... ریگی پناه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد . ,ع
99

07
91

9
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

س���ند کمپانی  ن���وع هاچ بک س���واری سیس���تم پژو 
تی���پ 206 ن���ام مال���ك: مرتضی حمی���دی درخت بید   
ش���ماره موتور : 10FSD83571255 ش���ماره شاس���ي 
80603696 شماره پاك :36 ایران 456س88 مدل 

80 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد 

,ع
99

07
93

4
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی L90 م���دل 1397 رنگ س���فید 
ب���ه ش���ماره انتظام���ی 796ی75 ای���ران 12  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   K4MA690-W203080 موت���ور 
ج���واد  مالکی���ت  ب���ه   NAPLSRALDJ1367644
منص���وری مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99

07
90

9
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ب���رگ کمپان���ی خودروی س���واری پژو ه���اچ بک مدل 
و   55 ط   /  732  /  79 انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه   97
ش���ماره موت���ور 182A0036228 و ش���ماره شاس���ی 
واز  گردی���ده  مفق���ود   NAAP03EE5JJ559312

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99

07
91

0
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز، س���مند کمپانی خودروی لوگان L90 مدل 
1387 رن���گ نق���ره ای متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظامی 
 K4MA690D060235 962و19 ایران 12  شماره موتور
ب���ه   NAPLSRALD81033616 شاس���ی  ش���ماره  و 
مالکیت طاهره یونس���ی نوروزی مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99

07
94

2
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز ، برگ کمپانی ، س���ند ماش���ین ، کا رت 
خودروی س���واری پراید مدل 81 به شماره انتظامی 
 00426219 موت���ور  وش���ماره   43 753/ س   /79
ن���ام  ب���ه   S1412281890946 شاس���ی   وش���ماره 
رجبعل���ی قربانی مفق���ود گردیده واز درج���ه اعتبار 

س���اقط می باش���د  ,ع
99

07
91

1
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن آزاد 

تعاونگران فتوح توس
 تاریخ انتشار: 99/7/27

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن 
آزاد تعاونگران فتوح توس رأس ساعت 9 صبح روز 
جمعه مورخ 99/8/16 در محل دفتر شرکت واقع در 
بلوار شللاهد بین شللاهد 83 و 81 پللاک 1217 طبقه 
دوم برگزار می شللود. از کلیه اعضای محترم دعوت 
می شللود جهت اتخاذ تصمیم نسللبت بلله موضوعات 

ذیل در این جلسه حضور به هم رسانید.
اعضللای محترمی که امللکان حضور آن ها در جلسلله 
مذکللور مقدور نمی باشللد می توانند حق رأی خود را 
به موجللب وکالت نامه کتبی به فللرد دیگری واگذار 
نماینللد. در اینصورت تعللداد آرای وکالتی هر عضو 
حداکثر سلله رأی و هللر فرد غیرعضو تنهللا یک رأی 

خواهد بود.
اعضللای متقاضی اعطللای نمایندگی بلله همراه وکیل 
مورد نظر باید از ساعت 9 الی 13 بعدازظهر روزهای 
دوشللنبه، چهارشللنبه و پنج شللنبه مللورخ 15، 14، 
99/8/12 به نشللانی فللوق مراجعه تا پللس از تأیید 
وکالتنامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به 

مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستورجلسه:

1- اصاح ماده پنج اساسنامه )تغییر مکان شرکت(
2- اصللاح مللاده شللش اساسللنامه )تمدیللد مللدت 

فعالیت شرکت(
)تغییللر  اساسللنامه   20 مللاده  تبصللره  اصللاح   -3

روزنامه(
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن آزاد 

تعاونگران فتوح توس  9ع
90

72
32

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان ایام اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایام )1021903( 

آگهی تغییرات شرکت سه هزار و هشتصد و هفتاد و پنج گلیم بافی اطلس بافت غرب داالهو شرکت تعاونی به شماره ثبت 6223 و شناسه ملی 14005489511 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,07,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1سرمایه شرکت از مبلغ 
10500000 ریال به190500000 ریال منقسم به127 سهم با نام عادی به ارزش هرسهم1500000 ریال که که تماما از طریق افزایش 
 1500,97,733 شماره  بانکی  گواهی  طی  نقدی)  پرداخت  محل  از  سهام  اسمی  ارزش  افزایش  همچنین  و  سهامداران  سهام  تعداد 
مورخ 1397,07,25 بانک توسعه تعاون – شعبه مرکزی ایالم( افزایش و ماده 7 اساسنامه بشرح مذکور اصالح میگردد. رونوشت:اداره 

تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان ایالم بازگشت به شماره 6929 مورخ 97,7,30 جهت اطالع .

س
,  9

90
79

18

آگهی تغییرات شرکت سه هزار و هشتصد و هفتاد 
و پنج گلیم بافی اطلس بافت غرب داالهو شرکت 
ملی  شناسه  و   6223 ثبت  شماره  به  تعاونی 

 14005489511
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,07,29
مبلغ  به  تعاونی  شرکت  تعهدی  سرمایه   1-
شماره  بانکی  گواهی  طی  ریال   7000000
بانک  نزد   1397,07,25 مورخ   1500,97,732
پرداخت  ایالم  مرکزی  شعبه  تعاون  توسعه 
و  تعاون،کار  رونوشت:اداره  است  گردیده 
به  بازگشت  ایالم  شهرستان  اجتماعی  رفاه 

شماره 6929 مورخ 97,7,30 جهت اطالع 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان ایام اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایام )1021904( 
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قائم  کاالی  تامین  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   538483 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 14008187819 

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
العاده مورخ 1399,06,19 تصمیمات  بطور فوق 
به  منتهی  مالی  صورتهای   : شد  اتخاذ  ذیل 
گرفت.  قرار  مجمع  تصویب  مورد   29,12,1398
مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی 
10320721862 بعنوان بازرس قانونی و موسسه 
شناسه  به  گام  حافظ  مالی  خدمات  و  حسابرسی 
ملی 10100484035 بعنوان بازرس علی البدل 
روزنامه  شدند.  انتخاب  آتی  مالی  سال  برای 
درج  جهت  کثیراالنتشار  روزنامه  بعنوان  قدس 

آگهی های شرکت تعیین گردید 
. سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022290( 

س
,  9
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مناقصه گذار: شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 
موضوع مناقصه: نظارت عالیه و کارگاهی احداث پست 230 کیلو ولت پارود

تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از یکشنبه مورخ 99/7/20 لغایت روز شنبه مورخ 99/8/3
setadiran.ir نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی: مراجعه به صفحه اعان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

تاریخ تحویل پاکات ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 2 بعد ظهر روز یکشنبه  مورخ 99/8/18
نحوه تحویل پاکات ارزیابی کیفی: 

بارگذاری پاکات به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مطابق با زمانبندی 
مدت تحویل کاال: 28 ماه شمسی از تاریخ اباغ قرارداد 

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی کیفی: 60
از مناقصه گرانی که حداقل امتیاز الزم ارزیابی کیفی را کسب نمایند جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

شروط و شرایط شرکت در فرآیند ارزیابی کیفی: به شرح مندرج در اسناد ارزیابی کیفی .
پیام مدیریت مصرف:  با ترویج فرهنگ صرفه جویی ،صنعت برق را در ارائه خدمات پایدار یاری کنیم.

م الف: 563/شناسه آگهی1022447
   روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 

,ع
99
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90

4

آگهی ارزیابی کیفی شماره ۹۹/۱۱  -   نوبت دوم

/ع
99

07
90

2

فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظردارد 
امللور تهیلله و طبخ و توزیع غذای شللبکه 

بهداشللت و درمان شهرسللتان درگللز را از طریللق مناقصه 
عمومی بلله بخش غیر دولتللی واگذار نمایللد . کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 2099000060000083، 
از دریافت اسللناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگشللایی پاکت هللا، از طریللق درگاه سللامانه تللدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )سللتاد( بلله نشللانی
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه  گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سللایت مذکور و دریافت 
گواهللی امضللای الکترونیکللی را جهت شللرکت در مناقصه 

محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شللرکت در مناقصه فوق مبلغ 860.000.000 ریال 
ضمانتنامه بانکی می باشد که در مهلت مقرر به حسابداری 

شبکه مذکور به نشانی : شهرستان درگز تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/07/24

* مهلللت دریافللت اسللناد مناقصه از سللامانه: پایللان روز 
99/08/01

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/08/11
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/08/12

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

و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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انتشار سخنرانی رهبر انقالب درباره زندگی پیامبر)ص(  معارف: به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اعظم)ص(، بیانات تحلیلی آیت اهلل خامنه ای در سال ۱۳۶۵ درباره  زندگی آن حضرت از سوی پایگاه اطالع رسانی 
KHAMENEI.IR  منتشر شد. این سخنرانی در شب ۲۸ صفر سال ۱۴۰۷ ه .ق، در کانون توحید )پایگاه ابتدایی فعالیت حزب جمهوری اسالمی در تهران( ایراد شده است. ایشان در این سخنرانی، با برشمردن وقایعی از 
زندگی رسول خدا)ص(، خط جهاد فکری، سیاسی و نظامی را در این حوادث تبیین می کنند و می فرمایند: »آنچه در زندگی اجتماعی پیغمبر و در شخصیت آن حضرت به  عنوان یک رهبر از اول تا آخر ادامه دارد، مبارزه است«.

باز هم چاره علی بود©
معارف: »على)ع( جان خويش را به خدا فروخــت، لباس پيامبر)ص( را 
پوشيد، سپس به جاى او خوابيد. قريش هنگامى كه صبح شد ناگهان نگاه 

كردند و ديدند على)ع( است.
گفتند: محمد )ص( كجاســت؟ گفت: من آگاهى ندارم، گفتند: ما تعجب 
مى كرديم هنگامى كه سنگ به سوى تو مى انداختيم پيچ و تاب مى خورى 
و از يــك پهلو بــه پهلوى ديگر مى شــدى در حالى كه وقتى به ســوى 
محمد)ص( ســنگ مى انداختيم تكان نمى خورد!«؛ اين قطعه را محدثان  

و مفسران  درباره ليله المبيت گزارش كرده اند.
خوابيــدن على)ع( به جاى پيامبر)ص( در آن شــبى كــه همگان بر قتل 
رســول گرامى اسالم)ص( هم داستان شــده بودند؛ يك ايثار و جانفشانى 
شــمرده مى شــود، زيرا حضرت از خطراتى كه ممكن است جان خودش 
را تهديد كند ســؤال نمى كند، بلكه آنچه موجب دغدغه خاطر او مى شود 
سالمتى پيامبر)ص( اســت و هنگامى كه از سالمتى آن حضرت مطمئن 
مى شود، تمام خطرات را به جان مى خرد و در بستر آن حضرت مى خوابد. 
اين ايثار در منظر الهى زيبا و ســتودنى اســت آن گونه كه خداوند در آيه 
207 سوره بقره مى فرمايد: برخى از مردم جان خود را براى تحصيل رضاى 

خداوند مى فروشند؛ خداوند به بندگان خود رئوف و مهربان است.
»شراء« در اين آيه شريفه به معناى فروختن است و تنها با معامله على)ع( 
در ليله المبيت قابل انطباق اســت. در نگاه عالمــه طباطبايى، از اين آيه 
فهميده مى شــود در آن روز مردى وجود داشته كه جز به پروردگار خود 
نمى باليده و جز بدســت آوردن رضاى خــداى تعالى هيچ هدفى را دنبال 
نمى كرده اســت. مردى بوده كه رفتارش امر دين و دنيا را اصالح مى كرده 
و به وســيله او حق احقاق و عيش انســان ها پاكيزه و بشر از بركات اسالم 

برخوردار مى شده است.
با اين بيان ارتباط ذيل آيه با صدر آن به خوبى روشــن مى گردد و معلوم 
مى شــود كه چرا در ذيل آيه فرموده: خدا نســبت به بندگان رئوف است؟ 
چــون وجود چنين فردى در ميان انســان ها خود رأفتى اســت از خداى 
ســبحان به بندگانش. آرى اگــر مردانى داراى اين صفــات بين مردم و 
در مقابل آن دســته ديگر از مردان منافق و مفســده جو وجود نداشتند، 
اركان دين منهدم مى شــد و در بناى صالح و رشــاد ســنگى روى سنگ 

قرار نمى گرفت.
ايثار اميرمؤمنان)ع( يكى از بزرگ ترين فضايل ايشــان است كه در بيشتر 
منابع اسالمى آمده و به قدرى چشمگير است كه معاويه، به خاطر دشمنى 
خاصى كه با على)ع( داشــت طبق روايتى چنــان از اين فضيلت ناراحت 
بود كه ســمره بن جندب را با 400هزار درهم تطميع كرد كه در حديث 
مجعولى بگويد اين آيه دربــاره عبدالرحمن بن ملجم، قاتل على)ع( نازل 
شده و آن منافق جنايت پيشــه نيز چنين كرد، ولى همان طور كه انتظار 

مى رفت حتى يك نفر اين حديث مجعول را نپذيرفت .
اين فضيلت در بســيارى از منابع معتبر و شــاخص اهل سنت بيان شده 
است؛ ثعلبى )متوفى 429ق( مفسر معروف اهل  سنت مى نويسد: »پيامبر 
اكــرم)ص( هنگامى كه تصميم به هجرت به ســوى مدينه گرفت على بن 
ابيطالــب)ع( را در مكه، براى اداى ديون و امانت هاى مردم كه نزد او بود، 
گذارد و آن شــب كه به ســوى غار حركت مى كرد، در حالى كه مشركان 
اطراف خانه او را گرفته بودند دســتور داد كه على)ع( در بستر او بخوابد، 
و به او فرمود: پارچه ســبز رنگى كه من دارم و به هنگام خواب روى خود 
مى كشم به روى خود بينداز و در بستر من بخواب، ان شاءاهلل هيچ مكروهى 

به تو نمى رسد. على)ع( اين كار را انجام داد. 
در اين موقع خداوند به جبرئيل و ميكائيل وحى فرســتاد كه من در ميان 
شــما پيمان برادرى ايجاد كردم و عمر يكــى را طوالنى تر از ديگرى قرار 
دادم، كدام يك از شــما دو نفر، زندگى ديگرى را بر خود مقدم مى شمريد 
و عمر طوالنى را براى ديگرى مى خواهيد؟ هر يك از آن دو حيات خويش 
را برگزيدند. در اين هنگام خداوند به آن ها وحى فرســتاد چرا شما همانند 
علــى بن ابيطالب)ع( نبوديــد؛ من ميان او و محمــد)ص( برادرى برقرار 
ساختم و او در بستر پيامبر)ص( خوابيد و جان او را بر جان خويش مقدم 
شــمرد. به زمين فرود آييد و او را از دشــمنانش حفظ كنيد. آن ها هر دو 
فرود آمدند. جبرئيل باالى ســرش و ميكائيل پايين پايش بود و جبرئيل 
صدا مى زد: آفرين آفرين! چه كسى همانند توست اى على؟! خداوند متعال 
با تو نزد فرشــتگان مباهات كرد. در اين هنگام كه پيامبر)ص( به ســوى 
مدينه در حركت بود اين آيه در شــأن على)ع( نازل شد: »َوِمَن الَنّاِس َمن 

يَْشِرى نَْفَسُه ابِْتَغاء َمْرَضاِت اهللِ...«. 
حاكم حســكاني )متوفــى 483ق( عالم برجســته حنفــى در روايتى از 
ابن عباس نيز چنين نقل مى كند: على)ع( نخســتين كســى بود كه پس 
از خديجه)س( به رســول خدا)ص( ايمان آورد و لباس او را پوشــيد و در 

بستر او خوابيد.
شب همان شب كه سفر مبدأ دوران مى شد

خط به خط باور تقويم مسلمان مى شد
شب همان شب كه جهانى نگران بود آن شب

صحبت از جان پيمبر به ميان بود آن شب
در شب فتنه، شب فتنه، شب خنجرها

باز هم چاره على بود نه آن ديگرها

حجت االســام رضا وطن دوســت/ 
پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسامی: 
هر چند شــواهد و قراين روايي و تاريخي 
حاكي از آن اســت كه مرگ امام رضا)ع( 
به صورت طبيعى نبوده، بلكه آن حضرت 
به دســتور مســتقيم مأمون مسموم و به 
شهادت رسيده است، اما براى اينكه مردم 
از حقيقت امر آگاه نشــوند و به جنايت او 
پى نبرند، مأمــون خيانت خود را پنهانى 
عملى ساخت و پس از آن نيز جامه سياه بر 
تن كرد و در مجالس عزادارى آن حضرت 

شركت و تمساحانه اشك  ريخت.
اين نقشه حيلت گرانه مأمون موجب شد تا 
برخى در جنايت او و جريان شهادت امام 
رضا)ع( دچار ترديد شوند و مرگ امام را يا 
طبيعى معرفى كنند يا بگويند آن حضرت 
توسط ديگر عباسيان مسموم و به شهادت 

رسيده است.
عالمه مجلسى در اشاره به اختالف موجود 
مى گويد: »أّن أصحابَنا والمخالفين اختلفوا 
أّن الرضا عليه الســالم هل مات حتَف أنِفه 
أو مضى شــهيداً بالسم، و على األخير هل 
ســّمه المأموُن أو غيُره و األشهر بيننا أنّه 
عليه الســالم مضى شهيداً بسم المأمون«؛ 
بين دوستان ما و مخالفان در اين باره كه آيا 
امام رضا)ع( با مرگ طبيعى از دنيا رفته يا 
با سم مسموم و شهيد شده است، اختالف 
است، بر اساس احتمال اخير آيا مأمون به 
او سم خورانده است يا شخصى ديگر؟ قول 
مشــهور در ميان ما اين است كه او با سم 
مأمون به شهادت رسيده است. )بحاراالنوار، 

ج49، ص311(    
اينك براي روشن شدن اين موضوع كه آيا 
امام رضا)ع( با مرگ طبيعى رحلت كرده يا 
توسط مأمون يا غير او مسموم و به شهادت 
رسيده اســت، احتماالتى كه در اين  باره 

وجود دارد را به اختصار يادآور مى شويم:

 نفی مسمومیت »
و مرگ طبیعي امام رضا)ع( 

برخى مورخان بر اين باورند كه امام رضا)ع( 
با مرگ طبيعى از دنيا رفته است. ابن جرير 
طبرى يكي از اين افراد است كه در تصريح 
بــه مرگ طبيعى امام رضــا)ع( مى گويد: 
مأمون كه براى انتقــال پايتخت به بغداد 
ســرخس را ترک كرده بود، پس از چند 
روز به طوس رســيد و چنــد روز در كنار 
قبر پدرش هارون توقف كرد. در اينجا بود 
كه على بن موســى الرضا بيمار و در آخر 
ماه صفر 203 درگذشــت. )تاريخ االمم و 

الملوک، ج13(
ابن اثير شافعي نيز از جمله اين افراد است 
كه ابتدا مرگ امام را بر اثر بيماري معرفي 
كرده و سپس مســموميت آن حضرت را 
توســط مأمون به عنوان يك احتمال دور 
از واقع ذكــر كرده اســت. )الكامل، ج6، 

ص351(
يكى ديگر از كســاني كه به طبيعي بودن 
مــرگ آن حضــرت عقيــده دارد، على 
بن عيســى اربلــى اســت. او در اين  باره 

مى گويــد:  آنچه از رفتار مأمون بدســت 
مى آيد اين اســت كه او بيش از خاندانش 
به امام رضا)ع( تمايل داشــت. اين تمايل 
بود كه آن حضــرت را براى تصدى مقام 
واليتعهدى بر آل عباس ترجيح داد. )كشف 

الغمه، ج3، ص76(. 
افزون بر دانشمندان ياد شده كه به مرگ 
طبيعي امام رضا)ع( اعتقاد دارند، مي توان 
از افرادي همچون:  مسعودى )مروج الذهب، 
ج3، ص417(، ابــن حجــر )الصواعــق، 
ص122(، قندوزى حنفى )ينابيع الموده، 
ص263(، ابن صباغ مالكى )فصول المهمه، 
ص250( و جرجى زيدان مسيحي )تاريخ 
تمدن اسالمى، ج2، ص440( نام برد كه در 
كتاب هاى خود، مرگ ناگهانى امام را پيش 
كشــيده اند و اگر از مسموميت و شهادت 
آن حضرت ياد كرده اند تنها به عنوان يك 

احتمال ذكر كرده اند.

 مسمومیت امام »
توسط فردی غیر از مأمون

گروهى ديگر از مورخان مســموميت و 
شــهادت امام رضا)ع( را پذيرفته و آن را 
در آثار خود انعكاس داده اند، ولى مأمون 
را از اين جنايت تبرئــه كرده  و گفته اند 
كه مسموميت امام توسط ديگران صورت 
گرفته اســت. احمد بن ابــى يعقوب در 
اين بــاره چنين مي گويد: پــس از آنكه 
امــام رضا)ع( به طــوس انتقال يافت در 
روســتايي به نام نوقان بيمــار و پس از 
ســه روز تحمل بيماري در مورخه 203 
ه .ق وفات يافت. گفته شــده كه شخصى 
به نام على بن هشــام، انارى مسموم به 
آن حضرت خورانيد. )تاريخ يعقوبى، ج2، 

ص453(. 
احمد امين از جمله كســاني است كه در 
خصوص ارتحال امام رضا)ع( ابتدا مي گويد: 
گرچــه برخى عقيده دارند كه آن حضرت 
توسط مأمون مسموم و به شهادت رسيده 
است، ولى با توجه به تأثر خليفه بعيد است 
كه او چنين اقدامى كرده باشد، و بر فرض 
كه امام مسموم شده باشد، شخصى غير از 
مأمون آن حضرت را مســموم كرده است. 

)روح االسالم، ص311(.
جواد فاضل، تذكره نويس معاصر نيز از جمله 
كسانى است كه مأمون را از اتهام مسموميت 
امام رضا)ع( تبرئه كرده، مى گويد: بســيار 

عجيب است كه گفته شود عبداهلل مأمون در 
عين ارادت و محبت نسبت به امام رضا)ع( 
كمر به قتل آن حضرت بســته. آيا سزاوار 
بود مردى مانند مأمون احمقانه شخصيت 
شــريف و عزيزى مانند على بن موســى 
الرضا)ع( را به اجبار به واليتعهدى برگزيند 
و سپس آن حضرت را خائنانه زهرش دهد! 

)معصومين چهارده گانه، ص30(
ابن هجر هيثمــى )الصواعــق المحرقه، 
ج2، ص539(، فضــل بن روزبهان خنجى 
اصفهانى )وســيله الخادم، ص223( و نيز 
مســعودى در صفحه 303 كتاب التنبيه 
و االشراف از ديگر كســانى اند بدون آنكه 
بگويند مســموميت امام رضا)ع( توســط 
مأمون بوده، اذعــان كرده اند كه مرگ آن 
حضرت ناشــى از مسموم شدن با انگور يا 

آب انار بوده است.

مسمومیت امام رضا)ع( توسط مأمون»
يكى از احتماالتى كه درباره شهادت امام 
رضا)ع( بســيار معروف و مشــهور است، 
مســموميت آن حضرت به دســتور خود 
مأمون است. بسيارى از دانشمندان شيعه 
و برخى از مورخان اهل سنت اين احتمال 

را در آثار خود انعكاس داده اند: 
1. شيخ صدوق در برخى كتاب هاى خود 
از محمد بن ســنان نقل كرده كه مردى 
در حضور امام رضــا)ع( با مأمون محاجه 
كرد و او را محكوم نمود. او كه در برابر آن 
مرد عاجز مانده بود، از امام رضا)ع( كمك 
خواست، اما آن حضرت ضمن تأييد برهان 
آن مرد، در پاســخ مأمون فرمــود: »َفلِلِّه 
ــه البالَِغه.« )انعــام/149( يعنى اين  الُحجَّ
مرد، خوب استدالل كرد و براى همه قابل 
فهم و قابل قبول اســت. مأمون كه چنين 
جوابى از امام انتظار نداشــت، از مجازات 
آن مــرد صرف نظر كرد، ولي كينه امام را 
به دل گرفــت و درصدد قتل آن حضرت 
برآمد. )علل الشرايعه، ج1، ص240 و عيون 

اخبارالرضا، ج2، ص263(
2. شــيخ مفيد از جمله كسانى است كه در 
خصوص مسموميت امام رضا)ع( مى گويد: 
محمد بن علي بن حمزه از منصور بن بشير 
و او از برادرش عبداهلل بن بشــير نقل كرده 
كــه گفت: روزي مأمون مرا به اقامتگاه خود 
فراخواند و چيزى شبيه تمر هندى به من داد 
و گفت: اين را به دست هايت بمال و من نيز 

چنين كردم و سپس مرا تنها گذاشت و پيش 
امام رضا)ع( رفت و در حضور آن حضرت به 
غالمان خود تشر زد و گفت: چرا در حق امام 
كوتاهــى كرديد؟ در اين موقع بود كه او مرا 
خواست و گفت بنشين براى امام آب انار بگير 
و من هم با همان دست هاى آلوده ام آب آنار 
گرفتم و او همان آب را به امام خورانيد و وى 
را مسموم و به شهادت رسانيد. )االرشاد، ج2، 

ص308(
3. عالمه سيدمحسن امين، 
پس از نقل ديدگاه هاي ضد 
و نقيــض و نقد آن ها، نظر 
خود را اظهار كرده و افزون 
بر تصريح به مسموميت امام 
رضا)ع( به نكته اى تازه نيز 
نظر  اشاره كرده، مى گويد: 
من اين است كه هر چند 
امام رضــا)ع( هنگام ورود 
به طوس، مختصر كسالتى 
داشتند، ولى خليفه از اين 
فرصت استفاده كرد و آن 
حضرت را مسموم ساخت 
و به شهادت رسانيد. )اعيان 

الشيعه، ج2، ص31(
در  مجلســى  عالمــه   .4
چندين جاى كتاب شريف 
بحاراالنوار اين داســتان را 
از حســن بن جهم روايت 
كرده كــه مى گويد: روزى 
در مجلس مأمــون و امام 
و  داشــتم  رضا)ع( حضور 
در آن مجلس دانشمندانى 

بســيار حضور داشــتند و در آن جلســه 
پرسش  هايي بسيار از آن حضرت پرسيدند 
و همه را جواب داد. آن گاه كه آن مجلس 
پايان يافت و امام راهي منزل خود شد من 
نيز آن جنــاب را همراهي كردم و در بين 
راه به آن حضرت گفتم: خدا را سپاس  كه 
امير مؤمنان را به شما خوشبين كرده است 
و به شما احترام مي گذارد. امام فرمود: »يا 
ابن جهم اليغّرنك ما ألفيته عليه ِمن اكرامى 
و االستماع مّنى فإنّه سيقتلنى بالسّم و هو 
ظالم لى«؛ اى پســر جهم! از اينكه او مرا 
تكريم كرد و به حرف هايم گوش داد تو را 
فريب ندهد؛ چراكه او به زودى از روى ستم 
مرا به وسيله زهر خواهد كشت. او مي گويد:  
اين جريان را به كســى نگفتم تا اينكه آن 
حضرت در طوس به وسيله زهر كشته شد 
و در خانۀ حميد بن قحطبه در مقبره هارون 
دفن گرديد. )بحاراالنوار، ج25، ص136؛ ج 

48، ص322 و ج 49، ص284(. 
5. شــيخ صدوق از امام رضا)ع( نقل كرده 
كه در اشاره به سرنوشت امامان معصوم)ع( 
فرمــود: اين وعده الهي اســت كه امامان 
پس از رســول خدا)ص( كشــته شوند، با 
اين تفاوت كه برخــى مانند امام على)ع( 
و فرزندش حســين)ع( با شمشير و ديگر 
امامان با سمي كه توسط طاغوت زمانش به 
او داده مي شود، كشته خواهند شد. )عيون 

اخبارالرضا)ع(، ج2، ص193(

j مروری بر دیدگاه ها نسبت به شهادت ثامن االئمه

امام رضا j از مسمومیت خود توسط مأمون خبر داده بود 

شیخ صدوق 
از امام رضا)ع( 

نقل می کند: این 
وعده الهي است 
که امامان پس از 
رسول خدا)ص( 

کشته شوند؛ برخی 
با شمشیر و برخی 

دیگر با سمي که 
توسط طاغوت 

زمانشان به آن ها 
داده مي شود

بــــــرش

 انتشار سه کتاب جدید©
از مؤسسه موضوع شناسی 

احکام فقهی

ماشــين هاى  در  »تطهير  كتــاب  اجتهاد: 
لباس شــويى«، كتاب »تظاهــر و تجاهر به 
فسق« با پژوهش حسين صنعت پور و كتاب 
»روش هاى نوين توليد مثل انسان« با پژوهش 
دكتر حميد ستوده خراسانى، توسط مؤسسه 
موضوع شناسى احكام فقهى چاپ و منتشر شد.

در كتاب »تطهير در ماشين هاى لباس شويى« 
مى  خوانيم: امروزه اغلب شست وشوى لباس ها 
و وســايل ديگر پارچــه  اى با ماشــين هاى 
لباس شويى صورت مى گيرد. انواع ماشين هاى 
لباس شــويى و فرايند شست وشــوى آن ها 
اين پرســش را مطرح   مى كند كه اگر لباس 
متنجسى در ماشين لباس شويى قرار داده شود 
آيا همان طور كه تميز   مى شود از نظر شرعى 
نيز پاک   مى گردد و يا الزم است جداگانه لباس 
آب كشــيده شود؟ اين پژوهش درصدد است 
نحوه عملكرد ماشــين هاى لباس شويى تمام 
اتوماتيك را تبيين كند و به بررسى اين نكته 
بپردازد كه آيا فرايند شست وشوى ماشين هاى 
لباس شــويى و انواع آن منطبق بر شرايط و 

كيفيت معتبر در تطهير شرعى است يا خير؟
در كتــاب »تظاهــر و تجاهر به فســق« نيز 
آمده اســت: تظاهر و تجاهر به فسق از جمله 
موضوعاتى اســت كــه ابعاد متفاوتــى دارد. 
مفهوم شناسى تظاهر، تجاهر، تهتك، فسق و 
تبيين آن ها و تعيين و تبيين مصاديق آن ها 
از ديدگاه آيات، روايات و فقه شيعه، از كارهاى 
ضرورى در حوزه موضوع  شناسى است. تبيين 
و تعيين مصاديق فسق و تبيين مقومات تجاهر 
و علن و تعيين مرزهاى تجاهر و بيان محدوده 
زمانى و مكانى صدق تجاهر بر شخص متجاهر 
و...؛ همچنين ساير نكاتى كه به نوعى در تبيين 
اين موضوع دخالت دارد،   مى تواند كمك خوبى 
براى مقلدان باشد. اين پژوهش بر آن است تا 
با تعريف »تجاهر« و »فسق« و تعيين مرزهاى 
دقيق و حدود »تجاهر به فسق« و همچنين 
تبيين مصاديــق آن و موارد مــورد ابتال در 
اجتماع، موضوع تظاهر و تجاهر به فســق را 

از منظر موضوع شناسى بررسى و تبيين كند.
همچنين در كتــاب »روش هاى نوين توليد 
مثل انسان، روش هاى نوين بارورى مصنوعى« 
مى خوانيــم: از حكمت هاى خداوند در زمينه 
ازدواج؛ تداوم و بقاى اجتماع انســانى و بنيان 
خانواده اســت. اميد به بقا و ادامه نسل براى 
انسان ها، امرى فطرى و در حقيقت، يك نوع 
كمال براى آدمى به شمار   مى آيد. مع الوصف، 
در دنياى كنونى، نابارورى مســئله  اى شايع و 
نگران كننده براى زوجين تلقى شده و از اين 
رو، يكى از موضوعاتى كه امروزه، مورد توجه و 
ابتالى برخى از آنان قرار گرفته و پرسش هاى 
فراوانى را برانگيخته، »تلقيح مصنوعى« است. 

معارفمعارف
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e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r© افزایش »رفاه عمومی« شاخص رشد اقتصادی است

رشد اقتصادی هر کشوری برگرفته از چندین شاخص است که اقتصاد آن کشور 
را در مســیر رشد و توسعه قرار داده است. وقتی شاخص های تأثیرگذار در رشد 
اقتصادی را از هر اقتصادی بگیریم و سهم آن را در اقتصاد کاهش یا حذف کنیم، 

رشد اقتصادی از بین می رود و اقتصاد در مسیر کاهش رشد قرار می گیرد. 
کاهش رشد اقتصادی با احتساب نفت به تازگی توسط بانک مرکزی اعالم شده 
است. کاهش درآمدهای نفتی و اینکه صادرات نفت ایران به دلیل تحریم ها تقریباً 
به صفر رســیده است، عامل مؤثری در رشد منفی اقتصاد با احتساب نفت بوده 
اســت. مادامی که تحریم های نفتی ادامه داشــته باشد، بعید است شاهد رشد 

اقتصادی با احتساب نفت باشیم.
بخش های دیگر اقتصاد مثل صنعت و کشاورزی در تازه ترین آمارهای اعالم شده 
از سوی بانک مرکزی نسبت به بخش صادرات نفتی با رشد اقتصادی مثبت عنوان 
شــده اند که این هم وابسته به صادرات کشاورزی و بخش های صنعتی است که 

امکان صادرات داشته اند یا به صورت خام یا فراورده های صنعتی.
در واقع نمی توان گفت آنچه به عنوان رشــد اقتصادی مطرح می شود، شاخص 
قابل اعتنایی اســت؛ چرا که افزایش رشــد اقتصادی زمانی قابل اعتناست که با 

افزایش شاخص رفاه عمومی جامعه در ارتباط  باشد.
تا زمانی که اقتصاد بار سختی های خود را به دوش مردم بریزد، هر چقدر نتایج 
رشد اقتصادی در بخش های مختلف داده شود، چندان مهم نیست. اینکه سهم 
مردم از نتایج حاصل از رشد اقتصادی در بخش های صنعتی و کشاورزی چقدر 
بوده، چه افراد یا گروه های خاصی یا  صنایع خاصی از منافع این مسئله برخوردار 
شــده اند و اینکه به کل بخش تولید یا مصرف رسیده، می تواند ماهیت اصلی و 

واقعی رشد اقتصادی را به تصویر بکشد. 
زمانی رشد اقتصادی معنا می یابد که مختص گروه های خاصی نباشد بلکه رشد 
اقتصادی منجر به کاهش بیکاری، فقر و نابرابری اجتماعی و فاصله طبقاتی کمتر 
شــود، درغیراین صورت رشد اقتصادی که عمومیت نداشته باشد، حائز اهمیت 
نیست.اگر در شــرایط تحریم اقتصادی  بتوانیم بخش های تولیدی و اقتصادی  
که وابســتگی کمی به ارز خارجی دارند و عمدتاً مواد اولیه آن ها در داخل تهیه 
می شود را تحت حمایت دولت قرار دهیم، در راه رشد اقتصادی قدم برداشته ایم. 
کاهش بروکراســی دولتی برای رشد تولید و صادرات غیرنفتی، مسئله ای مهم 
است. در صورتی که بروکراسی دولتی کاهش بیابد، در رشد اقتصادی بدون نفت 
می توانیم به مراحل خوبی برســیم و رشد اقتصادی بدون نفت را به طور نسبی 
مثبت نگه داریم.این مسئله نباید فراموش شود تا زمانی که تورم در کشور وجود 
دارد، رشــد اقتصادی منفی و پایین خواهد بود. جای شــکی وجود ندارد اتخاذ 
راهکارهای درونی برای کاهش تورم و عبور از خام فروشی نفت و عدم لحاظ نفت 
در محاسبه های اقتصادی، امکان رشد مثبت اقتصادی را مهیا می کند. با تأکید بر 
این موضوع که واقعیت رشد اقتصادی در بهره مند شدن مردم از رفاه اجتماعی، 

کاهش تورم و کاهش فاصله طبقاتی خود را به خوبی نشان می دهد.

 نانوایی هایی که پروانه کسب نداشتند©
 با کمبود آرد مواجه شدند

نود اقتصادی: یزدان سیف، مدیرعامل 
شــرکت بازرگانی دولتــی ایران گفت: 
مشکلی در تهیه آرد و نان نداریم. حدود 
۹۰هزار نانوایــی از طریق ۴۰۰کارخانه 
تولید آرد که ماهیانه ۹۰۰هزار تن گندم 
را تبدیل به آرد می کنند، از طریق شبکه 
حمل و نقلی منسجم و برنامه ریزی شده 
در سه دهه اول، دوم و سوم در هر ماه آرد دریافت می کنند. گاهی اوقات دیده شده 
برخی از نانوایی ها که پروانه کسب نداشته و آرد مورد نیاز خود را از طریق شبکه 
غیررسمی تأمین می کرده اند، با کمبود آرد مواجه شده اند و موجبات سوءاستفاده 

برای رسانه های ضدانقالب را فراهم کرده اند.

هیچ گونه دارویی از ایران به عراق صادر نشده است©
ایرنا: معاون فنی و امور گمرکی، با اشاره 
به انتشار خبری در فضای مجازی مبنی 
بر کشف صدها هزار دالر داروی قاچاق 
از ایران، گفت: طبق بررسی ها، صادرات 
هیچ گونه دارویی به کشور عراق از طریق 
مرزهای رسمی کشور انجام نشده است.  
مهرداد جمال ارونقی اظهار کرد: در ماه 
گذشــته چند محموله دارو از طریق قلمرو جمهوری اسالمی ایران و با رعایت 
کامل تمام مقررات، ترانزیت خارجی شده است که مبدأ این داروها نیز کشورهای 
خارجی بوده است. وی تصریح کرد: صادرات کاالهای اساسی و ضروری از جمله 

دارو به خارج از کشور ممنوع است و داروهای اعالم شده نیز ایرانی نبودند.

نرخ ۱۳هزار تومانی مرغ زنده غیرمنطقی است©
مهر: عظیم حجت، عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی، در واکنش به 
تصویب نرخ ۱۳هزار تومانی مرغ زنده، افزود: اگرچه نرخ ۱۳هزار تومانی مرغ زنده 
با احتســاب ۱۰درصد افزایش یا کاهش در اختیار مرغداران، اعالم رسمی نشده 
اســت، اما این نرخ با هزینه تمام شده تولید مغایرت دارد. حجت، نرخ واقعی هر 
کیلو مرغ زنده را ۱۶هزار و ۵۰۰ تا ۱۷هزار تومان اعالم کرد و گفت: اگر نرخ واقعی 
متناسب با هزینه تمام شده تولید اعالم نشود، مرغدار به هر میزانی که نهاده در 
اختیارش دارد، مرغ را در سالن ها نگهداری می کند که در نتیجه مرغ های عرضه 

شده به بازار ریز و خارج از سایز خواهد بود.

با توجه به کشش بازار جهانی، نرخ خرید زعفران از کشاورز باید ترمیم شود

قیمت طالی سرخ  رنگ  به رخسار ندارد
 اقتصاد/ طوسی  ۹۵ درصد زعفران دنیا 
در این مرز و بوم تولید می شود، ولی سهم 
اندکی از چرخه عظیــم مالی و اقتصادی 
ایــن صنعت در جهان نصیب کشــورمان 
می شود، چون زعفران ایرانی در زنجیره ای 
طوالنی از تولید گرفته تا صادرات فله ای به 
مثابه یتیمی اســت که هم از غریبه سیلی 

می خورد و هم از خودی.
با وجود اینکه بیشــترین تولید و ســطح 
زیرکشت زعفران به ایران اختصاص دارد و 
زعفران کاران کشورمان با حجمی افزون بر 
۵۰۰ هزار کیلوگرم در سال، انحصار تولید 
ایــن کاال را در اختیار دارند، باز هم بیم آن 
می رود جایــگاه برتر صادرات این محصول 
مانند خاویار، فرش و پســته، از  کشورمان 
ربوده شود.زعفران سال هاست با فهرستی 
از مشــکالت از جمله بسته بندی مناسب، 
خام فروشی و بی توجهی به بحث برندسازی، 
داللــی، عدم حمایــت از تولیدکننــده و 
صادرکننده روبه روست. این وضعیت در دو 
سال اخیر که مصائب تحریم و شیوع کرونا 
نیز بدان افزوده شده، وخیم تر نیز شده است. 
در داخل بحث قیمت گذاری زعفران، بازار 
این محصول را با تنش مواجه کرده است. 
با تأییــد نمایندگان مجلس، کشــاورزان، 
تولیدکنندگان و صادرکننــدگان زعفران 
و اعضای شــورای ملی زعفران، قیمت هر 
کیلوگــرم گل زعفران حداقــل ۱۵۰هزار 
تومان تعیین شد. همچنین قیمت خرید هر 
کیلوگرم زعفران پوشال حداقل ۱۶میلیون 
تومان و هر کیلوگرم زعفران نگین حداقل 
۲۰میلیون تومان تعیین شد. آن ها متعهد 
شدند به این کف قیمت عمل 
کنند. این در حالی است که 
بنکــداران و بازاریان صنعت 
نرخ گذاری  معتقدند  زعفران 
اصالً واقعــی و اجرایی نبوده 
و به علت رکود، عدم تقاضای 
داخلــی، وجود هــزاران تن 
زعفران در انبارها و مشکالت 
صادراتی موجود و... به هیچ 
بــازار آمــاده چنین  عنوان 
نرخ هایی نیست! به گفته این 
قشر، ۶۰ تن از زعفران سال گذشته هنوز 
در انبارهــا باقی مانده اســت. آن ها قیمت 
هر کیلوگــرم گل زعفــران را که حداقل 
۱۵۰هــزار تومان تعیین شــد، به ۸۰هزار 

تومان رسانده اند.

 انتقاد از»
 وضعیت خرید زعفران از کشاورزان

حســن زنگنه، عضو کمیســیون برنامه، 
بودجه و محاســبات مجلس، بــا انتقاد از 
وضعیت خرید زعفران از کشاورزان، گفته 
است: کسانی که زعفران را زیر قیمت کف 
از زعفرانــکار می خرند و بــا دالر ۳۲هزار 
تومان صادر می کنند، به کشــاورز و تولید 
کشور خیانت می کنند. به گفته وی، نگین 
۲۰ میلیونی بــا دالر ۳۲ هزار تومان یعنی 
نگین ۷ میلیونی با دالر ۱۲هزار تومان؛ وی 
از کشاورزان خواسته است زعفران خود را 

ارزان نفروشند.
نکته قابل تأمل دیگر آن اســت که با وجود 
رشــد بهــای دالر در کشــورمان، قیمت 
زعفران مکــرر در بازار های جهانی در حال 
کاهش بوده و  این رویه موجب می شــود 
همه اجزای زنجیره تولید تــا صادرات، از 
سود این محصول منتفع نشوند. یعنی در 

حالی که کشــاورزان از سوی دالالن تحت 
فشار قرار دارند، صادرکنندگان نیز درگیر 
بخشنامه های خلق الســاعه ای هستند که 
دست و پایشــان را بسته است تا در غیاب 
آن ها، این قاچاقچیان باشند که از گردش 

مالی این کاالی ایرانی منتفع می شوند.

صادرات زعفران بسته بندی فقط »
7درصد 

شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی 
اتاق بازرگانی ایران، در گفت وگو با خبرنگار 
ما می گویــد: مدیریت اقتصــاد زعفران و 
راهبردهای توســعه آن و ســرمایه گذاری 
بــرای آینده این محصول، باید در دســت 
ایران باشــد. بخشــی از این موضوعات در 
سطح خرد انجام می شــود، با وجود اینکه 
وزارت صنایــع با صدور پروانــه برای ۸۵ 
واحد فراوری یک هــزارو۱۰۰ تن ظرفیت 
بســته بندی ایجاد کرد تا بتــوان ۵۷۵ تن 
زعفران تولیدی در ســال زراعی پیش رو را 
بسته بندی کرد، ولی اکنون تنها ۷ درصد 
زعفران به صورت بسته بندی صادر می شود 
و این در حالی اســت که رهبری امسال بر 
مثل  محصوالتی  عدم خام فروشی  ضرورت 

زعفران خام تأکید داشتند. 
وی در عین حال یادآوری می کند: در کشور 
ما حتی در خریــد توافقی با کیفیت های 
مختلف مواجه ایــم و این به ارتقای کیفی 
زعفران ایران لطمه زده است. به گفته وی، 
کشورهایی که یک کاال را به صورت راهبری 
صادر می کنند، به دنبال اینکه هر کیفیتی 
را حمایت بکنند نیستند. آن ها برای اینکه 
بتوانند بازارهای جهانی را از آن خود کنند از 
محصوالت باکیفیت باال و استاندارد یکسان 
حمایت می کنند و متأسفانه درگذشته این 
کار در کشور ما انجام نشده است. در حوزه 
شناسنامه دار کردن مزارع و تولید ارگانیک 
نیــز خیلی کم کار شــده و جایگاهی برای 
زعفران آن طور که شایسته آن باشد، ایجاد 

نکرده است.
شــریعتی مقدم یکی از مشــکالت جدی 
صادرکننده ها را بحث تعهــدات ارزی ها و 
چالش های آن ذکر می کنــد و می افزاید: 
در سال های ۹۷ و ۹۸  در اکثر محصوالت 
کشــاورزی از جمله زعفــران، قیمت های 
پایه صادراتی باالتــر از قیمت واقعی بود و 
این موضوع لطمــه زیادی به صادرات زد و 
موجب شد از سال ۹۷ انحرافاتی در صادرات 
این محصول به وجود بیاید. صادرکنندگان 
واقعــی و متعهــد و دارای اهلیت به دلیل 

رفــع تعهدات ارزی تا حد زیادی از گردونه 
خارج شــدند و برخی افراد با اســتفاده از 
کارت بازرگانی اجاره ای یا یکبار مصرف وارد 
این عرصه شــده و موجب شدند قیمت در 
بازارهای جهانی به حدود یک چهارم برسد 
و این از مواردی اســت که علت اصلی آن 
واقعیت هــای محصوالت  بــه  بی توجهی 
کشاورزی و شرایط حاکم بر تجارت داخلی 

و خارجی آن است.

توهم درباره میزان تعهد »
صادرکنندگان

وی می افزاید: قیمت گــذاری در نرخ پایه 
صادراتی، چون نــرخ ارز گمرکی، حداقل 
۳۰ درصد پایین تر از نرخ پایه واقعی است 
و از طرفــی هم صادرکننــده و واردکننده 
می توانند ارزشان را به نرخ بازار  به صورت 
گروهی معامله کنند و این موجب شده یک 
توهمی راجع به میزان تعهد صادرکنندگان 
وجود داشته باشــد و این تعهد غیرواقعی 
خودش ناشــی از قیمت های پایه صادراتی 
اشتباه است که هر دفعه هم اصالح می شود، 
چون مبنای محاسبه اش اشتباه است باز هم 

منطقی نیست. 
وی درباره منصفانه بــودن قیمت زعفران 
نیز معتقد اســت:  قیمت گذاری زعفران بر 
مبنای کششــی که بازار جهانی می تواند 
داشــته باشد، مناسب اســت و الزم است 
قیمت خرید از کشــاورز  نیز افزایش پیدا 
کنــد و از طرفی قیمت فروش محصول در 
بــازار خارجی با توجه به اینکه ارز باال رفته 
نیز ترمیم شــود و از طرف دیگر مشکالتی 
که در حوزه تعهد ارزی به آن اشــاره شد 
اگر رفع شود، این قیمت به نظر من منطقی 
اســت، ولی به هر حــال باید برای حفظ و 
افزایش قیمت های صادراتی زعفران در بازار 
خارجی تالش بیشتری شود.وی می گوید: 
با عرضه زعفران در بورس که محلی برای 
کشــف قیمت و شفافیت اســت، موافقم، 
ولی بــا بورس بــازی و فعالیت های کاذب 
برخــی افراد که از جنس تجارت ســالم و 
ارزش آفرینی برای محصوالت کشــاورزی 
به ویژه زعفران نیست، موافق نیستم و آن 
را به نفع زعفران کاران نمی دانم. شــاید در 
مقاطعی ایــن به بهبود قیمت کمک کند، 
ولی در مقاطعی هم آن فعالیت های کاذب 
که با منافع شخصی پیش می رود و منافع 
ملی را به حاشــیه می برد، می تواند به این 

بخش آسیب بزند.
وی با اشــاره به اینکه دولت در تشکیل و 

ارتقــای زنجیره هــای ارزش و به خصوص 
بخش تولید می تواند تعیین کننده باشــد، 
می افزاید: باید امکاناتی به تشــکل ها  داده 
شــود و حمایت های الزم و به موقع هم در 
کنارش پیش بینی شود، مثل خریدی که 
امسال صحبتش هســت که باید به موقع 
یعنی اکنون در فصل زعفران اتفاق بیفتد. 
همچنین باید از استارت آپ ها، فعالیت های 
نوآورانه و فعالیت های تحقیقاتی بیشــتر 
حمایت کنیم و ببینیم کره برای جنسینگ 
چه کرد و چین برای چای ســبز و مالزی 
برای روغن پالم چکار کرده است، دولت ما 
هم باید درباره زعفران که ما مزیت هایی در 

آن داریم به همین نحو  عمل کند. 
وی می گوید: ســازمان توســعه تجارت به 
عنوان متولــی این امر باید فرایندهای این 
بخش را تســریع کند، هر چند ما در خود 
دولــت هم در کمیســیون اقتصادی برای 
با کندی هــای زیادی  مصوبات زعفــران 
مواجه بودیم. حتی وقتی خودمان خواستیم 
درصدی از صادرات زعفران را کنار بگذاریم، 
برای توســعه بازار و توسعه مصرف آن، باز 
هم این مصوبات خیلی با تأخیر آمده است.

 پایه گمرکی»
 هنوز هم اصالح نشده است

اتحادیــه  رئیــس  میــری،  غالمرضــا 
صادرکنندگان زعفران، با انتقاد از رویه های 
بازگشــت ارز حاصل از صــادرات زعفران، 
می گوید: اکثر صادرکنندگان گرفتار مشکل 
شــده اند. تصمیم هایی که پشــت درهای 
بســته برای صادرکنندگان اعم از زعفران 
و ســایر کاالها گرفته شده است، به  دلیل 
عدم انطباق با واقعیت های فضای کسب وکار 
و تجارت، تصمیم های بهینه ای نیست و در 
مرحله اجرا، دردسرهایی را به همراه دارد. 
مثالً در ســال ۹۷ که بازگشت ارز حاصل 
از صادرات با روش های بانک مرکزی کلید 
خورد، زعفــران را کیلویــی ۵۰۰ تا ۶۵۰ 
دالر صادر می کردیم، امــا تعرفه گمرکی 
آن یک هزارو۲۰۰ تا یک هــزارو۳۰۰ دالر 
بود. از همــان ابتدا پیگیری هایی کردیم و 
نامه نگاری هایی صورت گرفت تا بتوان این 
تعرفه را اصالح کرد. صادرکنندگان هنگام 
تسویه با سامانه نیما، مجبورند رقمی بین 
یک تا ۳ دالر مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت 
کنند و وقتی تعرفه واقع بینانه نباشد، این 
هزینه دوبرابر می شود. متأسفانه هنوز هم 
با وجود پیگیری ها، نرخ پایه گمرکی اصالح 

نشده است.

در کشور ما حتی 
در خرید توافقی با 
کیفیت های مختلف 
مواجه ایم و این 
به ارتقای کیفی 
زعفران ایران لطمه 
زده است

بــــــــرش

جبران کسری بودجه دولت با انتشار اوراق بدهی در نیمه دوم سال   تسنیم: همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به تأمین کسری بودجه دولت در نیمه اول سال با انتشار اوراق بدهی، ابراز 
امیدواری کرد: این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه یابد تا با کمترین اثرات جانبی بر تورم و نقدینگی، کسری بودجه دولت جبران شود. وی افزود: اگر مقاومت بانک مرکزی در مقابل بسیاری از درخواست ها نبود، 

وضعیت پایه پولی و نقدینگی امروز به گونه ای دیگر رقم خورده بود.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز

 یکشنبه 27 مهر 1399  1 ربیع االول 1442 18اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9370

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 .     
اقای مجتبی مزدی  فرزند جواد  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ، به مساحت 69 /787 متر مربع ، از 
پالک 737 فرعی از 3ـ  اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطعه از آقای محمد پیروز ـ  مکان وقوع ملک 

: شهرستان فردوسـ  اخر خیابان جواداالئمهـ  واقع در اراضی خداوندی  
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-9907327
تاریخ انتشار نوبت اول:   12/ 1399/07             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/07/27

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

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 .     
اقای محمد حسین حاجی زکی فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی ، به مساحت 312/34 
متر مربع ، از پالک 686 فرعی از 3ـ  اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطعه از آقای غالمحسین کفیلی 

ـ مکان وقوع ملک : شهرستان فردوسـ  اخر منطقه جواداالئمهـ  کوچه شهید بانوی 
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-9907331
تاریخ انتشار نوبت اول:   12/ 1399/07             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/07/27

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

   هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
ــاختمانهای فاقد  ــاده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس ــی موضوع م آگه
ــتور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  ــمی نظر به دس سندرس

رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
ــین به شماره شناسنامه 0920409504 صادره از مشهد در یک باب خانه به مساحت  محمد قدمگاهی فرزند حس
ــهیر به  ــمتی از پالک 81 فرعی از 138 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی کاریزنو ش 72/87 متر مربع در قس
ابالعباسی خریداری از مالک رسمی آقای حسین پوست فروشان فرزند سید کاظم به شماره شناسنامه 222 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 
ــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته  ــتا ها رای هیئت الصاق تا در صورتی که اش و درروس
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ــت خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت  ــلیم اعتراض ،دادخواس ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس
ــت و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول  اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس
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 طالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید . آ-9907335
تاریخ انتشار نوبت اول:  99/07/12   تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/07/27

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک

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

امالک واقع در بخش14 یزد – نصراباد و توابع
90-  اصلی – اقای محمد علی شیروانی نسبت به ششدانگ خانه بطور مفروز قسمتی از پالک  ثبتی برابر به مساحت 
249 مترمربع بموجب رای شماره  139960321006000816مورخ1399/04/21واقع در محمد اباد نصراباد  تفت 
انتقال عادی ازحسین رضائی یزدی 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 
ــلیم  ــید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس ــلیم و پس از اخذ رس آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس
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.  آ-9907311
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1399/07/12     تاریخ انتشارنوبت دوم: یک شنبه 1399/07/27

امیرحسین جعفری ندوشن  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت  

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
ــند  ــاختمانهای فاقد س آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس
ــماره139960306022000490هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  ــمی  برابررای ش رس
ــتقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  ــاختمانهای فاقدسندرسمی مس وس
ــاختمان  ــنامه1033صادره ازفریمان دریک باب س ــماره شناس ــریف آبادفرزندبراتعلی بش ــوری ش خانم مریم عاش
ــاعی متقاضی  ــی واقع دربخش13ازمحل مالکیت مش ــاحت190,80مترمربع پالک2403فرعی از276اصل ــه مس ب
محرزگردیده است.لذابمنظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت 
ــند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض  به صدورس
ــلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع  خودرابه این اداره تس
ــت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس

صادرخواهدشد. آ-9907309
تاریخ انتشارنوبت اول:99,7,12  تاریخ انتشارنوبت دوم:99,7,27

محمدرضا رجایی مقدم - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی قائم شهر نظربه دستور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
ــتقر در واحدثبتی قائم شهر مورد  20-9-1390،امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس
رسیدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد:

امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکتی پالک 59 اصلی بخش 16
11806 فرعی بنام خانم مرضیه اسفندیار نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است که ده 
سیر مشاع از240 سیر ششدانگ عرصه وقف می باشد به مساحت 110,60 مترمربع خریداری بدون واسطه از آقای 

سیدعباس میرزائی چمازکتی مالک رسمی.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه 
ــهرها منتشر و در  ــار درش مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتش
ــتاها عالوه بر انتشار اگهی، رای هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته  روس
باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال 
اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیئت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین 
اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.آ-9907306 م الف 19905509

تاریخ انتشارنوبت اول :1399-07-12
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399-07-27

رحمت سلمانی قادیکالئی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960318018000589مورخ 1399/02/31 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ــتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض  ــاختمانهای فاقد سند رسمی مس اراضی و س
متقاضی فرهاد شهیدی نشرود کلی فرزند حسین بشماره ملی 6539951507 در ششدانگ یک یک قطعه زمین 
ــده از پالک 64 فرعی از سنگ 10 اصلی واقع در  ــاحت 479 متر مربع مجزی ش ــتمل بر اعیان احداثی به مس مش
قریه نشرود کل بخش 12 گیالن که برای آن شماره 193 فرعی در نظر گرفته شده خریداری از مالک رسمی ولی 

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

خواهد شد. م الف 1745  آ-9907302
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/12     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/27 
علی نصرتی - رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر

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 .                                                                                                       

اقای غالمرضا زاهدی گستج فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی ، به مساحت 188/51 متر 
مربع ، پالک 441 و 442 ـ اصلی بخش یک فردوس ، از محل مالکیت مشاعی خودشان و همچنین خریداری مع 
الواسطه از خانم فاطمه انصاری و خانم فضه طرقی و آقای محمد علی پروین محبی ـ مکان وقوع ملک شهرستان 

فردوسـ  خیابان خواجه عبداله انصاری  
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-9907941
تاریخ انتشار نوبت اول:   27/ 1399/07   تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/08/12

  محمود جهانی مهر   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
ــاختمان های فاقد  ــی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س آگه
سند رسمی برابر رای شماره 139860306339000340 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ــاختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوشاب تصرفات مالکانه بالمعارض  اراضی و س
ــی الرضابشماره شناسنامه 2096 صادره از سلطان آباد قطعه باغ پسته  متقاضی آقای/خانم محمدعزتی فرزند موس
به مساحت29781/32مترمربع قسمتی ازپالک11و12اصلی واقع در اراضی سلطان آبادبخش10نیشابور الحاقی به 
خوشاب خریداری از مالک رسمی آقای علی عزتی فرزند علینقی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 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 
ــد.)م الف99/2119( آ-9907940 ــند مالکیت صادر خواهدش مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

تاریخ انتشار نوبت اول:1399/07/27    تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/08/12
علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

آگهی فقدان سند مالکیت
ــهادیه گواهی شده منضم به تقاضای  ــتناد دو برگ استش نظر به اینکه آقای ابوطالب بنادکوکی فرزند رمضان به اس
کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ 
پالک دو فرعی از یک فرعی از 116 شهر بخش 7 قوچان که متعلق به نامبرده می باشد بعلت نامعلومی مفقود شده 
است با بررسی دفتر امالک معلوم شد ششدانگ پالک فوق ذیل ثبت 15309 دفتر 93 صفحه 316 به آقای ابوطالب 
بنادکوکی فرزند رمضان به شماره چاپی 008135 سری الف سال 77 صادر و تسلیم گردیده است دفتر امالک بیش 
از این حکایتی ندارد لذا به استناد مفاد ماده 120 آئین نامه 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 باشد بایستی ظرف 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 سند معامله رسمی نسبت به صدور سند وفق مقررات اقدام می گردد.. آ-9907939
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز - ناصر حسن زاده

به جای صادرات، حجم قاچاق جهش پیدا کرد»
میــری می گوید: با توجه به جهش قیمــت دالر، اگر تصمیم های 
خوبی گرفته می شــد، باید صادرات ۷۰درصد رشــد می کرد، اما 
تصمیم های غلط موجب شد حجم قاچاق زعفران جهش پیدا کند. 
به این ترتیب رشد صادرات رسمی در ۶ ماه نخست امسال نسبت به 
دوره مشابه سال قبل، حدود ۱۰درصد است. حال آنکه اگر مقررات 
اصالح شود، می توانیم در نیمه دوم سال ۵۰ درصد افزایش صادرات 
را رقم بزنیم. ما در این زمینه به وزیر جدید صمت نیز نامه  نوشته 
و پیشنهادهای خود را ارائه کردیم. وی تأکید می کند: امیدواریم با 
تســهیل صادرات رسمی زعفران، عالوه بر جهش صادراتی، منافع 
بهتری برای کشــاورزان فراهم شود، زیرا زعفران حدود چهار سال 
اســت که در بازار داخلی به قیمت یکســانی فروخته می شود، در 
حالی  که نرخ تورم باالیی داشــته ایم و قدرت خرید کشاورزان در 
عمل به  شــدت کاهش یافته اســت. بدون شک با تسهیل شرایط 
صادرات، قیمت داخلی زعفران هم افزایش پیدا می کند که این به 

نفع کشاورزان خواهد بود.

annotation@qudsonline.ir

گفتار

 عبدالمجید شیخی، 
اقتصاددان و استاد دانشگاه 

تسهیل کسب و کار و خروج ©
از سرگردانی تولید

هنگامــی که دولت مســائل اقتصــادی را  
جزیــره ای مدیریت می کنــد و بخش های 
مختلف اقتصادی را به صورت یک مجموعه 
کامل در نظر نمی گیرد، تصمیم هایی که برای 
حوزه اقتصاد اندیشــیده می شود در راستای 
منافع اقتصادی کشــور نخواهد بود. یکی از 
مجموعه هایی که در روند اقتصادی بســیار 
مثمرثمر اســت، محور پولی و مالی است که 
سیاست های بانک مرکزی ناظر بر این بخش 
بایــد دچار تغییرات گســترده ای شــود. به 
عبارت دیگر، اگر سیاســت های مالی و پولی 
بانک مرکزی به گونه ای اتخاذ شود که موانعی 
بر سر راه سفته بازی، داللی و فعالیت هایی که 
پول را بــه بخش غیرحقیقی اقتصاد هدایت 
می کند می توانــد بخش مهــم و بزرگی از 

مشکالت اقتصادی را حل کند. 
اگر بخــش حقیقــی اقتصاد فعال شــود، 
در  اقتصــاد  موضــوع  ایــن  راســتای  در 
مســیر اقتصادمقاومتی قــرار می گیرد. اگر 
اقتصادمقاومتی به درستی اجرا شود آن زمان 
دیگر دغدغه ای به نام عدم بهبود فضای کسب 

و کار نخواهیم داشت.
اگر دولت سیاست اقتصادمقاومتی را اجرا کند 
و بخش حقیقی اقتصاد تقویت شــود، از این 
زمان به بعد شاخص های اقتصادی در مسیر 
رو به رشد قرار می گیرند و اشتغال به عنوان 

یک دغدغه مهم رفع می شود. 
با تسهیل فضای کســب وکار و رونق تولید، 
بســیاری از مســائل مثل تورم و گرانی که 
زندگی مردم را با نامالیمــات زیادی روبه رو 
کرده، حل و فصل می شــود. افزایش تولید 
یعنی افزایش اشــتغال، ارتقــای درآمدی و 
قدرت خریــد مردم جامعه. اگــر از اینجای 
کار چه در این دولت که البته امیدی به این 
دولت نیســت، چه دولت بعدی، برای تحقق 
سیاست های اقتصاد مقاومتی تالش کنیم در 
کوتاه مدت و در چند ســال آینده مشکالت 
مهم اقتصادی کشــور حل و فصل می شود و 
می توانیم برای آینده اقتصاد و رفاه اجتماعی 

خود امیدوارتر رو به جلو حرکت کنیم. 
»تولیــد« مقوله ای اســت که بایــد در تمام 
برنامه های اقتصادی لحاظ شود. هیچ محوری 
بدون تولید نباید پررنگ شود بلکه تولید باید 
به عنوان نخستین رکن اقتصاد کشور همواره 
دنبال شود. یکی از بخش های تولید که روی 
مسئله اشــتغال و درآمدزایی، رفاه عمومی و 
کاهش مشکالت بخش بزرگی از مردم تأثیر 
می گذارد، تولید و ساخت و ساز مسکن است. 
تولید مســکن در دولت آقای روحانی نادیده 

گرفته شد. 
قطعاً دولت آقــای روحانی با تعطیلی بخش 
مسکن، قسمت بزرگی از بخش واقعی اقتصاد 
را تعطیــل کرد و موجب رکــود عمیقی در 
اقتصاد شــد، در حالی که با عدم حذف تولید 
مسکن چرخ های تولید در بخش های مختلف 
به کار می افتاد، جمعیت بسیاری از بیکاران 
شغل می داشــتند و صنایع مرتبط با بخش 
مســکن هم در دایره فعالیت های اقتصادی 
فعال می شدند. بی تردید برای واقعی کردن و 
رونق بخشیدن به بخش هایی که موتورمحرکه 
اقتصاد به شمار می روند نیازمند همت و عزم 
جدی هستیم تا اقتصاد را از سرگردانی کنونی 

نجات دهیم.
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چرا برخی بیمارستان ها داروهای مربوط به کرونا را ندارند؟ ایسنا: دکتر محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو درباره برخی اظهارات مبنی بر کمبود داروهای رمدسیویر، فاویپیراویر و اکتمرا 
در بیمارستان ها، گفت: مباحثی که در این باره مطرح می شود به دلیل کمبود نیست. ممکن است به دلیل مسائل مالی و بدهی بیمارستان ها به شرکت ها، بیمارستانی نتواند این داروها را تأمین کند، اما در حوزه این 

داروها تولید کافی کشوری را داریم و هر یک از آن ها به جز اکتمرا یا توسیلیزومب در چند کمپانی در داخل کشور تولید می شوند.

مبدأ داروهای قاچاق در عراق، ایران نبوده است©
برنا: سازمان غذاودارو در اطالعیه ای اعالم 
کرد: داروهای قاچاق مکشــوفه در کشور 
عراق که در بعضی رســانه های خارجی 
مورد توجه قرار گرفته متعلق به یکی دیگر 

از کشورهای همسایه بوده است.
در این اطالعیه آمده است: در مقطعی که 
هموطنانمان با تحریم های شدید و ظالمانه 

آمریکا مواجه شده و این کشور با ادعای حقوق بشر، سالمتی مردم ایران را نشانه گرفته 
است و برخالف شعارهای عوام فریبانه مبنی بر عدم تحریم غذا و دارو، عمالً تأمین و 
واردات برخی داروها و تجهیزات پزشکی حیاتی را با مشکالت فراوان مواجه کرده است، 
تمام توان و ظرفیت های داخلی به کار گرفته شده تا بیماران از بابت تأمین داروهای 

خود احساس کوچک ترین نگرانی نداشته باشند.
بر همین اساس و با توجه به اینکه بخشی از داروهای مورد نیاز بیماران با ارز دولتی 
تأمین می شــود و امکان سوءاستفاده برخی افراد سودجو در حوزه قاچاق دارو وجود 
دارد، در ماه های اخیر و با دســتور مقام عالی وزارت، سامانه تیتک جامع تر و کامل تر 
از گذشــته عالوه بر فراهم کردن امکان رصد اصالت محصوالت سالمت محور برای 
مصرف کنندگان داخلی، در صورت وقوع تخلف قاچاق به واسطه اجرای برچسب گذاری 
به روش TTAC امکان شناسایی منشأ و مبدأ تخلف در داخل کشور امکان پذیر و در 
دســترس قرار گرفته است. به این ترتیب عالوه بر اعالم اینکه داروهای مکشوفه در 
عراق به هیچ عنوان ایرانی نبوده و تنها از مســیر مرز ایران ترانزیت و وارد عراق شده 
است، به استحضار مردم شریف ایران می رساند با سوداگرانی که نیت سودجویی در 
شرایط کنونی کشور، آن هم در حوزه سالمت مردم را دارند به جد برخورد خواهد شد.

آزادسازی تدریجی پول های بلوکه شده هالل احمر©
ایسنا: رئیس جمعیت هالل احمر درباره 
اقدام های صورت گرفته برای آزاد شــدن 
کمک ها و ارزهــای بین المللی مربوط به 
مدیریت کرونا، گفــت: کل مبلغ حدود 
۱۵میلیون دالر است و ما هم در سه نوبت 
اقداماتی انجام داده ایم که در هر بار حدود 
یک میلیون فرانک آن در اختیارمان قرار 

گرفت و برای بقیه مبالغ نیز اقداماتی در حال انجام است. دکتر کریم همتی اظهار کرد: 
قول داده اند هر ماه حدود یک تا دو فقره از پول ها آزاد شود و هر بار چنین مبلغی در 
اختیار جمعیت هالل احمر قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه بخشی از این پول مربوط به 
هزینه در حوزه کروناست، تأکید کرد: تاکنون تقریباً بیش از ۳ میلیون دالر از پول ها 
در اختیارمان قرار گرفته است. از مبالغ بلوکه شده که در حال آزادسازی است حدود 

۱۱ میلیون فرانک برای هزینه در بخش کروناست.

 تشدید مجازات ها برای مقابله با مواد مخدر ©
در دستور کار مجلس

برنا: زهــره الهیــان، نماینده مجلس 
یازدهــم گفــت: تشــدید مجــازات 
قاچاقچیان مواد مخدر و توزیع کنندگان 
موادمخدر در دستور کار مجلس شورای 
اســالمی اســت. وی افزود: ارتباط با 
دســتگاه قضایی نیز وجــود دارد و با 
نماینده دادستان در امور مبارزه با قاچاق 

موادمخدر هم اندیشی شده است. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: مقرر 
شده دادستانی، پیشنهادهای خود را در خصوص اصالح قانون در عرصه مبارزه 
با مواد مخدر به مجلس ارائه دهد تا مجلس نیز با تصویب قوانین شدیدتر موجب 

شود این میزان از قاچاق مواد مخدر را دیگر شاهد نباشیم. 
الهیان تصریح کرد: مجلس به دنبال این است اشد مجازات را برای قاچاقچیان و 

توزیع کنندگان مواد مخدر در نظر بگیرد تا نقش بازدارنده ای به وجود آید. 

استفاده از   گروه جامعه/ محمود مصدق   
ماسک توسط افراد، ارزان ترین و مؤثرترین راهکار 
کروناست.  مرگبار  ویروس  از  پیشگیری  برای 
متخصصان می گویند اگر همه افراد یک جامعه 
ماسک بزنند میزان ابتال بیش از 80 درصد کاهش 
پیدا می کند. شاید به همین دلیل است که مثل 
برخی از کشورهای دیگر، دولت جمهوری اسالمی 
هم استفاده از ماسک را به ویژه در پایتخت کشور 

برای همه افراد الزامی کرده است.
حال با توجه به مصوبه یاد شده هیئت دولت، پرسش 
این است که آیا روند استفاده از ماسک توسط مردم 
رو به افزایش است یا اینکه با گذشته تفاوتی نکرده 
و همچنان بخش قابل توجهی از افراد از زدن ماسک 
خوداری می کنند؟ مهم تر اینکه آیا تولید ماسک در 
کشور به آن مقدار هست که پاسخگوی نیاز جامعه 
باشد و همه افراد بتوانند به راحتی و با قیمت مناسب 

به آن دسترسی پیدا کنند؟ 
برای پاســخ به این پرسش ها ابتدا راهی خیابان 
انقالب، مرکــز فرهنگی تهران و حتی کشــور 
می شوم. کامالً مشخص است تصمیم دولت مبنی 
بر الزامی بودن استفاده از ماسک تأثیرات مثبتی 
داشته است. قبالً در خوشبینانه ترین حالت شاید 
نیمی از مردم حاضر در این خیابان ماســک به 
صورت داشتند اما حاال وضع بسیار فرق کرده و 
کمتر کسی را می توان دید که ماسک بر صورت 

نداشته باشد. 

 نه می توانم ماسک بزنم »
و نه می توانم کار نکنم

مردی کــه جلو در ورودی یک انتشــاراتی روی 
صندلی رنگ و رو رفته ای نشسته، یکی از معدود 
افرادی است که ماسک نزده است. می گوید: اینجا 
یکی از خیابان های پرتردد پایتخت است و از سوی 
دیگر می دانم ماسک نقش یک سپر محافظتی را 
برای جلوگیــری از ورود قطرات آلوده به ویروس 
به دستگاه تنفسی ایفا می کند، همچنین می دانم 
استفاده از ماسک کمترین کاری است که می توانم 
در حق همنوعانم به ویژه کســانی که دوستشان 
دارم و برایم عزیز هستند انجام بدهم، اما چه کنم 
که مشکل تنفســی دارم و نمی توانم صورتم را با 
ماسک بپوشانم، ضمن اینکه نمی توانم کار نکنم 
چون در این صورت حتی قادر به تأمین مخارج دو 
روز خانواده ام نیستم. ببخشید واقعاً چاره ای ندارم. 

آس و پاسم »
دقایقی بعد به نبش خیابان ۱2 فروردین می رسم 
وقتی از جوانی حدود 20 ساله می پرسم، می گوید: 

دیگر حوصله هیچی را ندارم. تو را به جدت قســم 
بی خیال ما شــو. من نه ماسک می زنم و نه ترسی 
از جریمه شدن دارم. یعنی اگر پلیس جریمه ام کند 
چیزی عاید دولت نمی شود؛ چون کامالً آس و پاسم.

مراجعه برای خرید ماسک پس از مصاحبه »
جوان دستفروشــی که کمی آن طرف تر بساط 
نوشت افزار پهن کرده یکی دیگر از کسانی است 
که ماســک به صورت ندارد. او هم دلیل استفاده 
نکردن از ماسک را مشکالت تنفسی اعالم می کند. 
اما دقایقی بعد او را در مقابل یک دکه مطبوعات 
می بینم که از متصدی درخواست ماسک می کند 
و همزمان با پرداخت پول و دریافت ماســک، به 
فروشــنده می گوید دیگر نمی خواهد کسی بابت 

نزدن ماسک به او گیر بدهد!

اصاًل کرونا چیست؟»
در محوطه تئاتر شهر و بوستان دانشجو سه جوان 

خوش قد و باال و ورزشــکار را 
می بینــم که هیچ یــک آن ها 
ماســک نزده اند. یکی از آن ها  
چیست؟  کرونا  اصالً  می گوید: 
پس چــرا مــن نمی بینمش؟ 
من از ابتدای شــیوع کرونا تا 
کنون نه از ماســک اســتفاده 
کردم نه از دستکش و اسپری 
هیچ  امــا  ضدعفونی کننــده 
یعنی  نکرده ام.  پیدا  مشــکلی 
معتقدم اگر آدم جسم و بدنش 

قوی باشــد ویــروس کرونا هیچ 
آسیبی به او نمی رساند. 

 اگر کسی ماسک نزند »
دیگران جور دیگری نگاهش می کنند

به فاصله 200 متری میدان ولیعصر مرد میانسالی 
را می بینــم که کنــار پیاده رو در حــال فروش 

بسته های ماسک به مردم است. 
او اما از افزایش فروش ماســک 
در چنــد روز اخیــر صحبت 
می کند و می گوید: االن ماسک 
زدن دارد به یک ارزش تبدیل 
می شــود و اگر کسی ماسک 
نزند دیگران جور دیگری به او 
نگاه می کنند. انگار نزدن ماسک 
نوعی دهن کجی و نقض حقوق 
عمومی جامعه شــده است. به 
هرحال این روزها مشتری برای 
خرید ماسک بیشتر شده، اما مشکلی از این بابت 
نیست تولید ماســک خیلی افزایش پیدا کرده 

است. 

تولید ماسک پاسخگوی نیاز جامعه است»
اسماعیل مهدی پور، مدیرکل نظارت بر محصوالت 
بهداشــتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان 

حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
هم در گفت وگو با قــدس از افزایش قابل توجه 
تولید ماسک در کشور خبر می دهد و می گوید: 
میزان تولید ماســک در کشور تا پیش از شیوع 
کرونا حدود 200 تــا ۳00 هزار عدد در روز بود 
که با تمهیدات اتخاذ شده از سوی وزارت صمت 
و استفاده از ظرفیت های موجود، این رقم در حال 

حاضر به 2۱ تا 22 میلیون عدد رسیده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تولید و عرضه 
22 میلیون ماسک پاسخگوی حدود 80 میلیون 
نفر از جمعیت کشــور خواهد بود، می گوید: باید 
ببینیم در تولید ماســک کجا بودیم و در هفت 
ماه از چه نقطه ای به تولید 22 میلیون ماســک 
در روز رسیده ایم. البته تمهیداتی اتخاذ شده تا با 
تأمین مواد اولیه، ظرفیت تولید ماسک را افزایش 
دهیم. اگر دستگاه های مسئول مثل بانک مرکزی 
ارز یا تسهیالت مورد نیاز شرکت های متقاضی را 
برای تکمیل و یا ارتقای خطوط تولید تأمین کنند 
قطعاً آمار تولید باز هم افزایش قابل توجهی پیدا 

می کند.
وی در پاســخ به پرســش دیگر قدس مبنی بر 
اینکه اظهارات مطرح شده نشان می دهد میزان 
تولید ماسک متناسب با نیاز جامعه نیست مگر 
اینکــه بانک مرکزی و... تســهیالت مورد نیاز را 
برای تکمیل و یا ارتقای خطوط تولید ماسک در 
اختیار شرکت های متقاضی قرار دهند، می گوید: 
نباید این گونه به قضیه نگاه کرد. نمی توان گفت 
چون جمعیت کشور 80 میلیون نفر است حتماً 
متناســب با همین تعداد هم باید ماسک در روز 
تولید و عرضه شود چون بخشی از جمعیت کشور 
خردســال هستند و مواردی از این دست. ضمن 
اینکه وزارت بهداشــت به صورت رســمی اعالم 
کرده نیاز مراکز درمانی، بهداشتی و داروخانه های 
کشور به ماسک روزانه 4 میلیون عدد است که ما 
داریم فراتر از این رقم در اختیارشان می گذاریم 
و تا کنون هم هیچ مرجع رســمی اعالم کمبود 
ماسک نکرده است. به هرحال ما در بحث تولید 
ماسک هیچ مشکلی نداریم و به قدر کافی ماسک 
تولید و حتی بخشــی از آن دپو می شود. یعنی 
تولید ماســک در حال حاضر کامالً پاسخگوی 
نیاز جامعه اســت. البته شــاید در بعضی جاها 
کمبودهایی باشــد که ربطی بــه تولید و تأمین 
ماسک ندارد بلکه به توزیع ماسک برمی گردد. با 
وجود این چون نمی دانیم در آینده وضعیت پیک 
بیماری کووید ۱9 در کشــور چگونه خواهد بود 
به دنبال افزایش ظرفیت تولید ماسک هستیم تا 

بعدها به مشکل خاصی برنخوریم.

در بحث تولید 
ماسک هیچ 

مشکلی نداریم و 
به قدر کافی ماسک 

تولید و حتی 
بخشی از آن دپو 

می شود 

بــــــرش
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گزارش میدانی قدس درباره میزان استفاده مردم از ماسک

ماسک زدن به ارزش تبدیل می شود

      صفحه 7

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که آقای س��یدهادی موس��وی عمادی دارای  شناس��نامه شماره  4984 به ش��رح داد خواست به کالسه  
145/99 ازاین ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان قمری بیگم حسینی 
به شناس��نامه 423  درتاریخ  1395/12/7 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:  1- سیدهادی موسوی عمادی ش ش 4984 ت ت 1344/2/1ف مرحوم 2- سیدمهدی موسوی 
عمادی  ش ش 4985 ت ت 1345/6/20ف مرحوم 3- سیدحسین موسوی عمادی ش ش 4400 ت ت 1340/2/1 
ف مرحوم4-سیدمحمدموس��وی عمادی ش ش 5577 ت ت 1350/2/1 ف مرحوم5-زهرا موسوی عمادی ش ش 
3571 ت ت 1327/1/10ف مرح��وم 6-ربابه بیگم موس��وی عم��ادی ش ش 5578 ت ت 1351/6/10ف مرحوم 
7-سیدعلی موسوی عمادی ش ش3572 ت ت 1328/6/10 ف مرحوم اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور رابه استناد ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد 

اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9907937
تاریخ انتشار : 99/7/27   

قاضی شورا- شعبه 6 دّرود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مهدی فدائی دارای شناسنامه شماره 135 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900309ح از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گل افروز فدائی به شناسنامه 45 در تاریخ 

1376/11/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- نورمحمد فدائی فرزند قربان ش.ش 2901 متولد 1315/12/22 صادره از تایباد برادر متوفی فوت شده 1396/12/22
2- دوست محمد فدائی فرزند قربان ش.ش 57 متولد 1319/5/21 صادره از تایباد برادر متوفی فوت شده 1397/3/28
3- عابده فدائی فرزند قربان ش.ش 1163 متولد 1313/5/5 صادره از تایباد خواهر متوفی فوت شده 1383/12/14
4- گل اندام فدائی فرزند قربان ش.ش 47 متولد 1311/5/28 صادره از تایباد خواهر متوفی فوت شده 1398/10/25
5- بی بی گل فدائی فرزند قربان ش.ش 887 متولد 1302 صادره از تایباد خواهر متوفی فوت شده 1394/11/13

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9907895
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم صفورا زحمتکش دارای شناسنامه شماره 18 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900295ح از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی محمدی جوزقانی به شناسنامه 
1231 در تاریخ 1398/1/5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- صفورا زحمت کش فرزند غالمحسن ش ش 18 متولد 1349/5/1 صادره از تایباد همسر متوفی
2- مجتبی محمدی جوزقانی فرزند مصطفی ش ش 0740062662 متولد 1369/5/2 صادره از تایباد فرزند متوفی
3- فرامرز محمدی جوزقانی فرزند مصطفی ش ش 0740144790 متولد 1370/2/20 صادره از تایباد فرزند متوفی
4- سمیرا محمدی جوزقانی فرزند مصطفی ش ش 0740224565 متولد 1372/12/24 صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9907905
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حامد کیانی دارای شناسنامه شماره 0740168428 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900202ح 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نوراحمد کیانی به شناسنامه 766 

در تاریخ 79 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- مهرگل سلیمانی محسن آبادی فرزند دین محمد ش ش 87 متولد 1299/1/9 صادره از تایباد مادر متوفی فوت 

شده 1385/10/8
2- فاطمه آشوری حجی محمد ش ش 4581 متولد 1344/3/1 صادره از تایباد همسر متوفی

3- مهدی کیانی فرزند نوراحمد ش ش 948 متولد 1363/10/17 صادره از تایباد فرزند متوفی
4- حامد کیانی فرزند نوراحمد ش ش 0740168428 متولد 1371/10/24 صادره از تایباد فرزند متوفی
5- شهرزاد کیانی فرزند نوراحمد ش ش 0749403993 متولد 1362/1/17 صادره از تایباد فرزند متوفی

6- فریبا کیانی فرزند نوراحمد ش ش 3436 متولد 1366/1/31 صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9907906
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حسینعلی ناظری دارای شناسنامه شماره 0749543973 به شرح دادخواست به کالسه 9900238 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه سیستانی جوزقانی به شناسنامه 
0749475617 در تاریخ 1394/9/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- محمد ناظری بارانی با کدملی 0748605347 فرزند اله نظر صادره از تایباد همسر متوفی
2- عیسی سیستانی جوزقانی با کدملی 0748512810 فرزند حسین صادره از تایباد پدر متوفی
3- حسینعلی ناظری بارانی با کدملی 0749543973 فرزند محمد صادره از تایباد فرزند متوفی

4- زینب ناظری بارانی با کدملی 0748523073 فرزند محمد صادره از تایباد فرزند متوفی
5- قمر ناظری بارانی با کدملی 0748523081 فرزند محمد صادره از تایباد فرزند متوفی

6- گلثوم ناظری بارانی با کدملی 0748524843 فرزند محمد صادره از تایباد فرزند متوفی
7- کلثوم ناظری بارانی با کدملی 0749550287 فرزند محمد صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9907907
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم ریحانه آسنگرف دارای شناسنامه شماره 0720241545 به شرح دادخواست به کالسه 4/980483 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالحکیم علی محمدی به شناسنامه 
1383 در تاریخ 1397/5/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- تاج محمد علی محمدی به ش ملی 0748457100 متولد 1334/10/10 پدر متوفی
2- بلقیس ذکریائی آبقه ئی به ش ملی 0740359339 متولد 1336/09/10 مادر متوفی

3- نجیبه میرزا خلیلی آبقه به ش ملی 0748464298 متولد 1358/06/10 همسر متوفی
4- معراج علی محمدی به ش ملی 0740907328 متولد 1392/11/21 فرزند متوفی
5- حانیه علی محمدی به ش ملی 0740546414 متولد 1382/04/30 فرزند متوفی

6- محمدزکریا علی محمدی به ش ملی 0740690450 متولد 1386/08/22 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9907912
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم گل جهان رضائی آبقه ئی دارای شناسنامه شماره یک به شرح دادخواست به کالسه 4/9900286 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسلم اسالمی آبقه ئی به شناسنامه 
639 در تاریخ 1393/06/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- گل جان رضائی آبقه ئی به ش ملی 0749483997 متولد 1333/04/10 همسر متوفی
2- نورافشان اسالمی آبقه ئی به ش ملی 0749380977 متولد 1359/01/01 فرزند متوفی

3- زهره اسالمی آبقه ئی به ش ملی 0740142801 متولد 1370/12/25 فرزند متوفی
4- حامد اسالمی آبقه ئی به ش ملی 0740267094 متولد 1374/02/17 فرزند متوفی
5- زینب اسالمی آبقه ئی به ش ملی 0740026976 متولد 1368/05/28 فرزند متوفی

6- غالمسرور اسالمی آبقه ئی به ش ملی 0749518855 متولد 1346/01/04 فرزند متوفی
7- علی محمد اسالمی آبقه ئی به ش ملی 0749509414 متولد 1343/01/01 فرزند متوفی

8- مهین اسالمی آبقه ئی به ش ملی 0748465251 متولد 1360/06/20 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9907914
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم فاطمه آرمین فرزند حسین به شماره شناسنامه 29146 با استناد دو برگ استشهاد محلی که امضا 
شهود آن توسط دفتر خانه اسناد رسمی شماره 9 بجنورد گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
یک برگ سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت 1500 سهم از 6000 
سهم از مدار 15000 سهم از سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 147 فرعی از 121 اصلی واقع در بخش دو بجنورد 
به آدرس : روستای خوش منظر بعلت نامعلوم مفقود شده است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه 
به شماره چاپی 105997 ذیل ثبت 63205 صفحه 375 دفتر 399 بنام نامبرده فوق صادر و تسلیم و دفتر امالک 
بی��ش از ای��ن حکایتی ندارد لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر 
کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده 
روز از تاریخ انتشار  این آگهی اعتراض کتبی خود را بپیوست 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 و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد و سند مالکیت اولیه از 

درجه اعتبار قانونی ساقط است.م الف1941 آ-9907931
احمد اصغری شیروان   رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 بجنورد

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
به موجب پرونده های اجرایی کالسه 940053 شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی باخرز، موضوع 
دادنامه شماره 9309975199601365 محکوم علیه علی بخشنده به پرداخت تعداد51 قطعه سکه تمام بهار آزادی 
بابت مهریه و مبلغ 850.000 تومان بابت هزینه های اجرایی در حق محکوم له خانم هدی خوشحال محکوم گردیده 
ک��ه از پرداخت دین اس��تنکاف ورزی��ده و بنا بر تقاضای محکوم له اراضی زیر به تفکی��ک توقیف و ارزیابی گردیده 
الف – اراضی متعق به خوانده 1.باغ پایین از اراضی ارخود س��هم مادرش که به علی بخش��نده واگذار نموده و دارای 
کشت زعفران 3 تا4 ساله می باشد که مساحت تقریبی آن 1500 متر مربع است و ارزش زمین و زعفران بدون آب 
به مبلغ 195.000.000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت. 2.زمین سرچشمه از اراضی فیض آباد متعلق به علی بخشنده 
و دارای کش��ت زعفران حدود 7 س��اله که مس��احت تقریبی آن 1300 متر مربع و ارزش زمین و زعفران بدون آب 
به مبلغ 195.000.000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت.3.زمین س��رتخت از اراضی فیض آباد سهم مادرش که به علی 
بخشنده واگذار نموده و دارای کشت زعفران حدود 7 ساله می باشد که مساحت تقریبی آن 1300 متر مربع بر آورد 
می گردد و ارزش زمین و زعفران بدون آب به مبلغ 143.000.000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت.ب – س��هم خوانده 
از اراضی و آب قنوات که هنوز تقس��یم نش��ده است 1. قنات ارخود 45 دقیقه آب از مدار 14 شبانه روز که به مبلغ 
112.500.000 ریال ارزیابی گردیده است 2.سه ساعت آب از قنات فیض آباد مدار 16 شبانه روز با درختان باغ انگور 
متراکم به مساحت تقریبی 2300 متر مربع و یک خانه باغ مجموعا به مبلغ 2.325.000.000 ریال ارزیابی گردیده 
است. 3.زمین سرچشمه از اراضی فیض آباد متعلق به کل ورثه و دارای 12 اصله درخت بادام بارور 10 ساله به باال که 
مساحت تقریبی آن 7000 متر مربع که ارزش درختان و زمین بدون آب به مبلغ 936.000.000 ریال برآورد گردیده 
است 4.زمین باغ ریگی از اراضی ارخود و متعلق به کل ورثه دارای کشت یونجه و 10 اصله درخت بادام 15 ساله به 
باال که مساحت تقریبی آن 670 متر مربع که ارزش زمین و درختان بدون آب به مبلغ 180.000.000 ریال ارزیابی 
گردیده است 5. زمین پی باغها از اراضی ارخود و متعلق به کل ورثه و دارای 18 اصله درخت بادام درخت بارور 10 
ساله که مساحت تقریبی آن 6800 متر مربع می باشد که ارزش زمین و درختان بدون آب به مبلغ 688.000.000 
ریال ارزیابی گردیده است. موارد فوق متعلق به محکوم علیه واقع در شهرستان باخرز روستا ارخود متعلق به محکوم 
علیه توقیف گردیده و توسط کارشناس منتخب در نهایت با توجه به ارزش گذاری به دو صورت تقسیم شده و تقسیم 
نش��ده بین ورثه به قرار زیر می باش��د 1.ارزش اراضی تقسیم تقسم شده و در تصرف خوانده سه مورد و مجموعا به 
مبلغ 533.000.000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت 2. ارزش س��هم ریالی خوانده از آب قناتین و اراضی تقسیم نشده 

)بین ورثه( از مجموع 5 مورد ذکر شده با توجه به )یک هشتم سهم مادر و چهار برادر و دو خواهر( مجموعا به مبلغ 
742.262.500 ریال ارزیابی گردیده اس��ت، در مجموع س��هم خوانده از مجموع اراضی در تصرف )تقسیم شده( و 
سهم االرث ریالی از آب و قنوات ارخود و فیض آباد که بین ورثه است و بنا به اظهارات خواهان تقسیم نشده به مبلغ 
1.275.262.500 ریال ارزیابی و بر آورد گردیده است و مقرر گردیده در مورخه 99.09.03 ساعت 11 الی 11:30 
صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی باخرز از طریق مزایده به فروش برسد. متقاضایان خرید جهت 
بازدید از ملک توقیفی  میتواند ظرف مهلت 5 روز قبل از برگزاری مزایده با مراجعه به نشانی ملک از آن بازدید نمایند 
تا با تودیع 10 درصد قیمت پایه در جلسه  مزایده شرکت نماید مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به شخصی که 
باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید واگذار خواهد گردید هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد تخلیه و 

تحویل ملک تابع مقررات است و مربوط به این اجرا نمی باشد. آ-9907930

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی  برابر رای شماره 139960318603007553مورخ 1399/06/03 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض خانم سهیال پی روی صابری فرزند رحمت اله به شماره شناسنامه 2180 صادره از تهران در قریه 
خسبخ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 255/88 متر مربع پالک فرعی 21958 از 
اصلی 12 مفروز مجزی از پالک 105 از اصلی 12 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای ولی 
پورمحمد خس��بخی 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 دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف1879 آ-9907929
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/08/12 تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/27   
حسین اسالمی کجیدی  - رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 حوزه ثبتی قائم شهر نظربه دستور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 20-9-1390،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد:

امالک متقاضیان واقع در قریه کوچکسرا اشتراکی پالک 19 اصلی بخش 16
 19193 فرعی بنام خانم صغری موالئی قراء نس��بت به شش��دانگ یک باب مغازه به مس��احت 33.40 متر مربع 
خریداری مع الواسطه از آقای علی گدا مهربان مالک رسمی. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
این روزنامه محلی / کثیر االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده 
13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم 
می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نماید. م الف 19906080  آ-9907927
تاریخ انتشارنوبت اول : 27-07-1399    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399-08-12 

رحمت سلمانی قادیکالئی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی            برابر رای شماره  139960308001002135   مورخ  1399/06/29  هیئت 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رسول حسینی فرزند علی  بشماره 
شناسنامه 45 و  کد ملی 5239913943 در ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 149/21 متر مربع 
قسمتی از پالک 1396 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت 
نوروز دستیگردی 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 انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در ص��ورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.

تاریخ انتشار نوبت اول : 09 /1399/07        آ-9907189                    
تاریخ انتشار نوبت دوم  : 27 /1399/07                          

علی فضلی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی قائم شهر نظربه دستور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 20-9-1390،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد:

امالک متقاضیان واقع در قریه ساروکال پالک 18 اصلی بخش 16
 5297 فرعی بنام آقای حمید فزونی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 
366.25 متر مربع خریداری بدون واسطه از وراث اقای حسینعلی فزونی مالک رسمی . لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت 

به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی، رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی 
ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
اس��ت ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته 
نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین اگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد 

ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. م الف 19906077 آ-9907928
تاریخ انتشارنوبت اول : 27-07-1399     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399-08-12 

رحمت سلمانی قادیکالئی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

آگهی دعوت افراز
چون آقای محبعلی ش��هرکی کهن فرزند حس��ین احدی از مالکین مش��اعی پالک 691 اصلی واقع   در بخش2 
سیستان شهرستان زابل خیابان دانشگاه دانشگاه 20 کوچه 16 متری طبق درخواست شماره 102/4796- ز  مورخ 
1399/4/29 تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 
1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد 
و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می 
گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می 
آید تا در ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/8/19 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. تاریخ انتشار :یکشنبه  1399/7/27 م الف:372  آ-9907924
مهدی پهلوانرویرئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای کاظم عزیزی صبور فرزند رضا  احدی از مالکین مشاعی پالک 6/1906-  اصلی واقع   در بخش 2 سیستان 
شهرستان زابل خیابان هیرمند شمالی  طبق درخواست شماره 102/8686- ز  مورخ 99/7/12 تقاضای افراز سهمی 
خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل 
تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته 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 سه شنبه 
مورخ 99/8/27 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر 

مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف:724 آ-9907925
مهدی پهلوانروی  رئیس ثبت اسناد و امالک زابل تاریخ انتشار :1399/7/27   

آگهی دعوت افراز
چون خانم مهناز میرصوفی  فرزند محمدعلی  احدی از مالکین مشاعی پالک 898/111  اصلی واقع   در بخش یک 
سیستان شهرستان زابل خیابان پادگان کوچه خمری 11 طبق درخواست شماره 102/8644- ز  مورخ 99/7/10 
تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مش��اع 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 
مش��خص نمی باش��د 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 یکشنبه مورخ 99/8/11 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:729     تاریخ انتشار :1399/7/27   آ-9907926
مهدی پهلوانروی  - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 حوزه ثبتی قائم شهر نظربه دستور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 20-9-1390،امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد:

امالک متقاضیان واقع در قریه جمنان پالک 26 اصلی بخش 16 
7587 فرعی بنام آقای محسن میرزائی کوتنائی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 

احداث بنا شده است به مساحت 160.37 مترمربع خریداری مع الواسطه از خانم طاوس والهی مالک رسمی .
 7587 فرعی بنام خانم اعظم کریمی چلمیانی نس��بت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است به مساحت 160.37 متر مربع خریداری مع الواسطه از خانم طاوس والهی مالک رسمی .. لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه مربوطه 
این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه 
بر انتشار اگهی، رای هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی 
پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیئت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین اگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، 
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا ذاالجالل واالکرام

سه هفته پس از شروع درگیری ها شهر گنجه هدف موشک قرار گرفت

انکار ایروان، اصرار باکو 
  جهان    گنجه، دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان 
در نخستین ساعات بامداد شنبه ۱۷ اکتبر )۲۶ مهر( هدف 
حمله موشکی نیروهای ارمنستان قرار گرفت. این شهر در 
حالی مورد حمله قرار گرفته و بیش از ۵۰ کشته و زخمی 
بر جای گذاشــته که وزارت دفاع ارمنستان این حمله را 
تکذیب می کند! در این حمله ۱۲ نفر جان خود را از دست 
داده و 4۰ نفر دیگر نیز مجروح شــده اند که حال ۲3 نفر 
آن ها وخیم است. خبرگزاری آسوشیتدپرس هم تصاویری 
را از تالش نیروهای امدادی و ارتش برای نجات بازماندگان 
از زیر آوار ساختمان در منطقه مسکونی منتشر کرده است.
گنجه که حدود 3۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، در شــمال 
ناگورنو-قره بــاغ و در فاصله نه چنــدان نزدیکی از مرز 
ارمنستان واقع شــده و حمله اخیر، دومین حمله به این 
شهر در یک هفته گذشته است.حکمت حاجی اف، معاون 
رئیس جمهور آذربایجان با بیان اینکه عملیات جست وجو 
در منطقه ادامه دارد، گفت: ارمنســتان به جنایت جنگی 
ادامه می دهــد.وی با ادعای اینکه ارمنســتان به گنجه 
موشک بالستیک شلیک کرده است، اظهار کرد: گنجه از 
منطقه جنگی فاصله بسیاری دارد. در منطقه مورد اصابت 
موشــک، حدود ۲۰ خانه از بین رفته است.از سوی دیگر 

شوشــان استپانیان، وزیر دفاع ارمنســتان با رد این ادعا 
گفت: از خاک ارمنســتان یا از سوی نیروهای مسلح این 
کشور به جمهوری آذربایجان حمله ای انجام نگرفته است. 
موشک هایی که باکو عنوان می کند گراد ارمنستان است، 
تنها ۲۰ کیلومتر بــرد دارد در حالی که فاصله گنجه 4۰ 

کیلومتر و فاصله مینگه چویر ۵۰ کیلومتر است.
اما حکمت حاجی اف تأکید کرده این موشک از نوع اسکاد 
با نام البراس است که تکه هایی از آن در منطقه وجود دارد. 
در حالی که ارمنســتان و آذربایجان یکدیگر را به نقض 
آتش بس و حمله بــه غیرنظامیان متهم می کنند، تبادل 
آتــش میان نیروهــای دو طرف و نیز حمله به شــهرها 
همچنان ادامه دارد. همچنین بر اساس گزارش اسپوتنیک 
در خان کندی )استپاناکارت( در مرکز قره باغ نیز صدای 
انفجار شنیده شده است که ناشی از حمله های هوایی به 

این منطقه بوده است. 
یورونیوز گزارش داده در این حمله ها چندین غیرنظامی 
کشته شده اند. شهر استپاناکارت )خان کندی( که به طور 
معمول حدود ۵۵ هزار نفر سکنه دارد این روزها به شهر 
ارواح بدل شده زیرا بیشتر ساکنان آن از ترس حمله نظامی 

آذربایجان، در پناهگاه  زندگی می کنند.

آیت اهلل سیستانی:
خرید وفروش با ©

صهیونیست ها حرام است
سیستانی  آیت اهلل  ایسنا: 
خرید  درباره  ســؤاالت  به 
کاالهــای تولیــدی رژیم 
صهیونیســتی یا خرید از 
شــرکت هایی کــه به این 
رژیم کمک می کنند پاسخ 

داد. متن سه سؤال و پاسخ آیت اهلل سید علی 
سیستانی در این زمینه به شرح زیر است: 

پرســش: آیا خرید از مغازه ای که به یک 
اسرائیلی تعلق دارد مجاز است؟

پاســخ: معظم له خرید کاالهای اسرائیلی 
را اجــازه نمی دهند و همچنیــن معامله با 
شــرکت ها یا افرادی که جزئی از سودشان را 

به اسرائیل می دهند.
پرسش: آیــا جایز است از مغازه هایی خرید 
کرد که آن ها قسمتی از سود کار خود را برای 

کمک به اسرائیل اختصاص داده اند؟
پاسخ: جایز نیست.

پرسش: حکــم خرید کاال از کشورهایی که 
به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از اسرائیل 

حمایت می کنند چیست؟
پاسخ: اگر شرکت ســازنده کاال به اسرائیل 

کمک نکند اشکال ندارد.

تسنیم: رسانه های صهیونیستی اعالم کردند 
امروز یکشنبه ۱8 اکتبر )۲۷ مهر( متن توافق 
عادی سازی و برقراری روابط دیپلماتیک میان 

رژیم اسرائیل و بحرین امضا می شود.
یورونیوز: انتشــار تصویری از ســانا مارین، 
نخســت وزیر فنالند با لباس نامناسب روی 
جلد یک مجله، در شبکه های اجتماعی این 
کشور جنجال بر پا کرد و با مخالفت بسیاری 

از فنالندی ها روبه رو شد.
ایسنا: سازمان آزادی بخش فلسطین )ساف( 
روز گذشته اعالم کرد دولت رژیم صهیونیستی 
با ساخت ۱۲ هزار و ۱۵۹ واحد مسکونی در 
کرانه باختری در سال جاری میالدی موافقت 
کرده است. این تعداد از سال ۲۰۱۲ تاکنون 

یک رکورد جدید محسوب می شود.

اندیشکده رند بررسی کرد
 ناتوانی غرب در مقابله©

 با داعش در افغانستان
رند:  اندیشکده 
کالرک  کالیــن 
در یادداشــتی در 
رنــد  اندیشــکده 

نوشت: ۱۹ سال پس از حمالت ۱۱ سپتامبر 
۲۰۰۱ القاعــده، نیروهــای آمریــکا هنوز در 
افغانستان هســتند؛ گرچه داعش افغانستان 
موسوم به »دولت اسالمی والیت خراسان« نیز 
در این کشــور ظهور کرده، طالبان افغانستان 
در آستانه ورود به توافق صلح با دولت مرکزی 
اســت. ظاهراً ترامپ مصمم اســت تا پیش از 
انتخابات، حضور نیروهای آمریکا در افغانستان 
را به 4هزار ســرباز کاهــش دهد که کمترین 
تعداد از ۱۱ سپتامبر است. آمریکا امیدوار است 
توافق صلح زمینه ســاز ثبات افغانستان شود. 
از آنجا که طالبان بخشــی از مسئولیت اداره 
کشور را بر عهده خواهد داشت، این امر به  طور 
منطقی این گروه را به یک شریک برای کاهش 

خشونت تبدیل خواهد کرد.
با این  حال، داعش افغانستان نگرانی فزاینده ای 
اســت. هرچند ژنرال کنت مکنــزی، فرمانده 
ســنتکام اظهار خوشبینی کرد که طالبان در 
مبارزه با شبه نظامیان داعش به آمریکا کمک 
خواهد کــرد، اما حتی اگر طالبــان و داعش 
افغانســتان دشمن هم باشند، تکیه آمریکا به 
طالبــان )گروهی که به مدت دو دهه علیه آن 
مبارزه کرده اســت( اقدامی خطرناک اســت. 
داعش افغانستان در استان های دارای اهمیت 
راهبردی ننگرهار و کنر قدرت بیشتری دارد. 
اما حمله ماه گذشته داعش به زندان جالل آباد 
برای آزادسازی زندانیان خود به لحاظ تاکتیکی 

و برنامه ریزی هوشمندانه بوده است.
گزارش اخیر شورای امنیت حاکی از آن است 
که اعضای افراطی طالبــان در نتیجه پویایی 
سیاسی آن به داعش افغانستان می پیوندند. از 
یک سو، طالبان، داعش افغانستان را پروکسی 
آژانس های اطالعاتی منطقه ای نامیده اســت. 
خروج نیروهای آمریکا احتماالً شرایط افغانستان 
روی زمین را تحت تأثیر قرار می دهد؛ اما حضور 
گروه های تروریستی فی نفسه دلیلی برای حفظ 
حضور دائمی نیروهای آمریکایی نیســت. با 
ایــن وجود، به نظر می رســد تکیه به طالبان 
برای جنگ با داعش افغانســتان بی احتیاطی 
است. اگرچه منافع آمریکا و طالبان در مقابله 
با داعش به  طور موقت همپوشــانی دارد، اما 
طالبان شریکی قابل  اعتماد نیست. تا زمانی که 
یک راهبرد ضد تروریسم منسجمی ارائه نشود، 
داعش افغانستان به بسیج و جذب نیرو و توطئه 
و حمالت جدید ادامه خواهد داد. شاید دولت 
اســالمی داعش در افغانستان شکست خورده 

باشد اما ریشه کن نشده است.

 موشک جدید کره شمالی©
 و تأثیرش بر انتخابات ینگه دنیا

آخرین رژه برگزار شــده توسط کره شمالی که در نیمه شب انجام شد، از لحاظ 
گوناگون حاوی پیام ها و پالس هایی به مخاطبان خاص خود بوده است. معموالً در 
رژه های نظامی، تسلیحاتی برای نخستین بار رونمایی شده و منطقاً این رونمایی، 
دارای دالیل و زمینه های مخصوص به خود اســت. در رژه برگزار شده اخیر یک 
موشک بالستیک بزرگ ســوار بر یک النچر از جلو کیم جونگ اون، رئیس کره 
شــمالی عبور کرد. اما نشان دادن چنین موشکی از سوی پیونگ یانگ در برهه 

زمانی کنونی به چه دلیل و با چه هدفی بوده است؟

مشخصات موشک جدید کره شمالی»
این موشک جدید که البته هنوز نام و یا کدگذاری مشخصی برای آن اعالم نشده، 
حدود سه سال پس از رونمایی از موشک هواسونگ۱۵ این کشور در دسامبر ۲۰۱۷ 
میالدی به نمایش درآمده است. موشک هواسونگ۱۵ تحت کدگذاری اچ اس۱۵ 
با برد تخمین زده شده حدود ۱3 هزار کیلومتری، نخستین موشکی بود که طبق 
تحلیل کارشناسان نظامی، توانایی هدف قرار دادن تمامی خاک ایاالت متحده آمریکا 
را دارد. هواسونگ ۱۵ پس از هواسونگ ۱4 دومین موشک ارتش کره شمالی با توان 
رسیدن به خاک کشور آمریکا محسوب می شود. در علوم نظامی در حوزه ساخت 
موشک های بالستیک، رابطه معناداری میان وزن موشک با برد و حجم تخریبی آن 
وجود دارد. از آنجا که هر موشک بالستیک دارای یک پرتابگر است که بعضاً به صورت 
متحرک و سوار بر شاسی کشنده های قوی است، هر مقدار که تعداد چرخ های این 
پرتابگر بیشتر باشد، نشان از وزن بیشتر این موشک دارد. در نمونه هواسونگ ۱4، 
پرتابگر آن دارای هشت محور با ۱۶ چرخ و هواسونگ ۱۵، ۹ محور با ۱8 چرخ بود. 
حال و با این مقدمات، موشــک جدید رونمایی شده دارای ۱۱ محور و ۲۲ چرخ 
اســت. از همین رو، کارشناسان نظامی به مراتب برد و تخریب بیشتری نسبت به 
هواسونگ ۱3 هزار کیلومتری برای این موشک جدید و ناشناخته ارزیابی می کنند 
که قطعاً کالهک هسته ای نیز می تواند بر آن سوار شود و تمامی نقاط خاک ایاالت 
متحده آمریکا از سواحل فلوریدا و فیالدلفیا تا کالیفرنیا و آالسکا را هدف قرار دهد.

دستیابی به بازدارندگی نظامی»
در بُعد نظامی، کره شمالی با دستیابی احتمالی به فناوری موشک های بالستیک 
قاره پیما زنجیره بازدارندگی خود را در قبال ارتش تا دندان مسلح آمریکا تأمین 
کرده و از این رو، در حال تکمیل مراحل توازن قدرت سخت با واشنگتن است. یکی 
از پیامدهای راهبردی این دستاورد، احتماالً این است که از این به بعد با جسارت 
بیشتری در اطراف خود علیه کنشگری ایاالت متحده بازیگری خواهد کرد.  چون 
پیونگ یانگ هم ســالح اتمی در اختیار داشته و هم موشک حامل این سالح و 
می تواند تمام اروپا و آمریکا را هدف قرار دهد، آنان در رفتارهای آتی خود مجبور به 
رعایت سلسله مالحظاتی در قبال یک قدرت اتمی که کره شمالی باشد، هستند.

همگرایی کره شمالی و چین در سایه تهدید آمریکا »
در روابط میان چین و کره شمالی، متغیر ثالث واشنگتن در همگرایی یا واگرایی آن 
کامالً تأثیرگذار بوده است. برخی کارشناسان معتقدند در دوران ریاست جمهوری 
شی جین پینگ، همراهی راهبردی با پیونگ یانگ یکی از مؤلفه های تغییرناپذیر 
رویکرد چین در قبال کره شمالی بوده است. در همین راستا، خبرگزاری رسمی 
کره شمالی هفته گذشته در خبری اعالم کرده بود رئیس جمهور چین در پیامی 
خطاب به رئیس کره شمالی، هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس حزب کارگران را 
که قدرت را در کره شمالی در دست دارد، تبریک گفته و متمایل به تقویت روابط 
با پیونگ یانگ اســت. در پیام شی جین پینگ به کیم جونگ اون، یک مفهوم 
محوریت دارد و آن، تمایل به تقویت و اســتحکام روابط دوجانبه است. ظاهراً با 
افزایش تنش در مناسبات پکن و واشنگتن در دولت ترامپ، چینی ها از کره شمالی 

به عنوان اهرم فشاری بر ضد آمریکا بهره می جویند.

زمینه های سیاسی یک رونمایی نظامی»
رونمایی از چنین موشکی که بی شک هدفی جز خاک آمریکا ندارد، نشانه ای مهم از 
شکست سیاست خارجی ترامپ در قبال کره شمالی است؛ زیرا او وعده داده بود مسئله 
هسته ای کره شمالی را حل خواهد کرد. اما پس از سه دور دیدار با رهبر این کشور، 
نه تنها کره ای ها از سالح هسته ای دست بر نداشته، بلکه برد موشک های اتمی خود 
را به تمام نقاط آمریکا رسانیده اند. در نکته ای مهم تر، علنی کردن این سالح مرگبار 
آن هم در شرایط سیاسی خاص ایاالت متحده، تصمیمی برای زمین زدن ترامپ در 
آستانه انتخابات است تا به افکار عمومی این کشور نشان دهد ترامپ با قلدربازی ها و 
یکجانبه گرایی  های خود، قادر به تأمین امنیت آنان نخواهد بود. در این میان، نباید از 
کنشگری جمهوری خلق چین در زمین انتخابات نوامبر غفلت ورزید. دونالد ترامپ 
در دوره ریاست جمهوری خود شعار اول آمریکا را محور رویکرد سیاست خارجی 
خود قرار داد، جمهوری خلق چین را اولین دشــمن اقتصاد ایاالت متحده ارزیابی 
کرده و عمده تالش های خود را معطوف به مبارزه با اقتصاد عظیم شرقی قرار داد. 
تصمیم ســازان در پکن به خوبی تهدیدهای این رویکــرد ترامپ را ادراک کرده و 
آن ها نیز متقابالً تالش می کنند ترامپ در اتاق بیضی کاخ سفید استمرار نیابد. با 
توجه به روابط گسترده پکن - پیونگ یانگ، رونمایی از موشک بزرگ و ناشناخته 
از ســوی پیونگ یانگ در حوزه دســتاوردهای سیاست خارجی برای ترامپ یک 
نقطه کامالً منفی محسوب خواهد شد. پرونده کره شمالی تنها یکی از ناکامی های 
ترامپ در حوزه سیاســت خارجی است و به نظر می رسد رهبر کره شمالی با این 
رونمایی قصد اعطای یک پاس گل به جو بایدن دموکرات برای پیروزی در انتخابات 
داشته است تا ضمن تسهیل شکست رئیس جمهور چین ستیز، خط و نشان های 
خود را برای رئیس جمهور بعدی کاخ سفید فارغ از آنکه چه کسی باشد، بکشد.
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عکس نوشت

ببازم مجبورم کشور را ترک کنمببازم مجبورم کشور را ترک کنم
دونالد ترامپ به حامیانش در فرودگاهی در جورجیا گفت: اگر جو بایدن، نامزد 
دموکرات ها در انتخابات ریاســت جمهوری، سوم نوامبر ۲۰۲۰ پیروز شود، 
شاید مجبور شوم کشــور را ترک کنم. وی افزود: رقابت با بدترین نامزد در 
تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده من را در فشار قرار داده است. 
فکر کنید. آیا می توانید تصور کنید اگر ببازم چه می شــود؟ تمام زندگی را 
باخته ام. خب باید چکار کنم؟ باید بمانم؟ این گفته ها با واکنش هایی از سوی 
گروه ضد ترامپ موسوم به »پروژه لینکن« مواجه شد. این گروه یک ویدئو از 

اظهارات ترامپ در توییتر منتشر کرد و نوشت: قول می دهی؟
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اتاق فکر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 جهان   کمی پس از انتشار اظهارات هوشیار 
زیباری درباره حشد الشعبی در شبکه الحره 
عراق، مقر حزب دموکرات کردستان در بغداد 
هــدف حمله معترضان قــرار گرفت. اگرچه 
زیباری پــس از مواجهه با ایــن واکنش، از 
اظهارات خود عقب نشینی کرد و حشدالشعبی 
را یکی از نیروهای اثرگذار و مهم دانســت اما 
دیگر کار از کار گذشته بود. زیباری در اظهارات 
تلویزیونی خود گفت: من به حشدالشــعبی 
حمله نکردم و برخی، صحبت هایی را به من 
نســبت دادند که نگفته ام. وی تصریح کرد: 
شــبکه الحره به من خیانت کــرد، ما روابط 
تاریخی با فرماندهان حشدالشعبی و نیروهای 

آن ها داریم. مسئول ارشــد حزب دموکرات 
کردستان عراق خاطرنشان کرد: نمی توان به 
حشد توهین و به فداکاری هایش تعدی کرد. 

پس از حمله معترضان به مقر حزب دموکرات، 
حشد الشعبی هم در پیامی هرگونه ارتباط با 
این عراقی ها را رد کرد. رســانه های کردی به 
نقل از یکی از رهبران حشدالشــعبی اعالم 
کردند: حشدالشعبی به عنوان یک نهاد رسمی 
هیچ ارتباطی با ماجرای آتش زدن مقر حزب 
دموکرات کردســتان عراق در بغــداد ندارد. 
کسانی که این کار را انجام داده اند طرفداران 
حشــد بوده اند که اقدامی واکنشی و از روی 

احساسات انجام داده اند.

زیباری: شبکه الحره به من خیانت کرد
واکنش عراقی ها به اظهارات سیاستمدار کرد درباره حشد خبرساز شد

 جهان   همزمانی بحران اقتصادی و سالمت 
بــا اختالفات عمیق داخلی، اتحادیه اروپا را با 
چالش هایی بی ســابقه روبه رو کرده است. به 
گزارش یورونیوز، در چنین شرایطی مردم سه 
کشــور بنیان گذار اتحادیه اروپا یعنی فرانسه، 
آلمان و ایتالیا چه احساســی نســبت به این 
اتحادیه دارند؟ برپایه نتایج یک نظرســنجی، 
۶4 درصــد آلمانی ها هنوز هــم از حضور در 
این اتحادیه خشــنود و راضی هســتند. این 
نسبت در میان فرانسوی های شرکت کننده در 
این نظرســنجی ۵۲ درصد است؛ اما در میان 
ایتالیایی ها بسیار پایین تر است. همچنین در 
پاسخ به این پرسش که آیا پیوستن به اتحادیه 

اروپا برای کشورشــان مفید است یا خیر؛ در 
آلمــان، نیمی از افــراد معتقدند عضویت در 
اتحادیه برای این کشــور مفید است ولی در 
فرانسه و ایتالیا فقط یک سوم افراد چنین نظری 
دارند. همچنین بر پایه نتایج این نظرسنجی، 
نســبت باالیی از شهروندان سه کشور آلمان، 
فرانسه و ایتالیا معتقدند اتحادیه اروپا به منافع 
آن ها اهمیتی نمی دهد. این نسبت در ایتالیا 
باالی ۵۰ درصد و در فرانسه حدود 4۶ درصد 
است؛ البته در میان این سه کشور، آلمانی ها 
هنوز باالترین اعتماد را به اتحادیه اروپا دارند؛ 
به طوری که 4۰ درصــد آن ها بر این باورند 
اتحادیه اروپا پیگیر تحقق منافع آن هاســت.

ایتالیایی ها خواهان خروج از اتحادیه اروپا
نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد

جهان: کمتر از ۲۰روز به پایان روند انتخابات آمریکا باقی مانده 
و در این آخرین روزها، همه چیز یادآور انتخابات این کشور 
در سال ۲۰۱۶ است. آن سال هم طبق همه نظرسنجی ها 
و پیش بینی ها قرار بود هیالری کلینتون رئیس جمهور شود. 
اما  کرد  کسب  هم  بیشتری  مردمی  آرای  حتی  کلینتون 
سرانجام الکترال ها، ترجیح دادند یک مرد را روانه کاخ سفید 
از  ترامپ  دونالد  نظرسنجی ها  همه  طبق  هم  امسال  کنند. 
این عقب افتادگی  بایدن چنددرصدی عقب تر است.  رقیبش 
تعیین کننده  دوره  هر  در  که  کلیدی  ایالت های  در  به ویژه 
هستند مهم تر از دیگر ایالت هاست.هشت ایالت آریزونا، فلوریدا، 
جورجیا، میشیگان، مینه سوتا، کارولینای شمالی، پنسیلوانیا و 
ویسکانسین در این دوره از انتخابات، ایالت های سرنوشت ساز 
هستند که با جمعیت حدود 8۵ میلیون نفری در مجموع ۱۲۷ 
رأی الکترال دارند. کل آرای الکترال هر کدام از این ایالت ها به 
نامزدی تعلق می گیرد که بیشترین آرای مردمی را در آن ایالت 
کسب کرده باشد.به این ترتیب هرچند جو بایدن، نامزد حزب 
دموکرات در نظرسنجی های ملی با اختالفی حدود ۱۰ درصدی 
از دونالد ترامپ پیش است اما نامزد جمهوری خواهان با پیروزی 
در الکترال ها می تواند مثل چهار سال پیش آرزوی کاخ سفید را 

به کابوس بایدن تبدیل کند.

آریزونا؛ پیشتازی بایدن در پایگاه جمهوری خواهان»
آرای الکترال این ایالت در دوره های اخیر ریاست جمهوری آمریکا 
به جمهوری خواهان تعلق گرفته اما آخرین نظرســنجی انجام 
شده، از پیشتازی ۲ درصدی بایدن برای کسب ۱۱ رأی الکترال 
آریزونا حکایت دارد. نارضایتی از عملکرد کرونایی دونالد ترامپ 
در میان رأی دهندگان باالی ۶۵ ســال در آریزونا موجب شده 
نامزد جمهوری خواهان محبوبیت چهار سال پیش را در میان این 
گروه از رأی دهندگان نداشته باشد.نتیجه نظرسنجی هایی که در 
ماه اکتبر انجام شده نشان می دهد رأی دهندگان سفیدپوست 
باالی ۶۵ سال در آریزونا که به طور سنتی از جمهوری خواهان 

حمایت می کردند اکنون به سوی جو بایدن روی آورده اند.

فلوریدا؛ ایالت همیشه سرنوشت ساز»
فلوریدا به تنهایــی ۲۹ رأی الکترال دارد و ترامپ به این تعداد 
نیازی مبرم خواهد داشــت وگرنه مسیری بسیار دشوار برای 
کســب ۲۷۰ رأی الکترال و راهیابی مجدد به کاخ ســفید در 
پیش دارد. اما دموکرات ها از آمار بدست آمده از مشارکت اولیه 
رأی دهندگان خود در زمینه ارسال آرا با پست دلگرم شده اند. 
در مقابــل، جمهوری خواهان تأکید می کنند داده های آن ها از 
حمایت گســترده از دونالد ترامپ در فلوریدا حکایت دارد و به 

کسب پیروزی در این ایالت بسیار امیدوار هستند.
رئیس جمهوری کنونی آمریکا یکی از نخستین سفرهای خود 
پس از رهایی ازکرونــا را به ایالت فلوریدا انجام داد اما آخرین 
نظرسنجی انجام شــده در فلوریدا از پیشتازی 3 درصدی جو 
بایدن حکایــت دارد. ترکیب جمعیتی فلوریدا )همزیســتی 
سفیدپوستان سالمند در کنار سیاه پوستان و اسپانیایی تبارها( 
به گونه ای است که در نهایت هر دو حزب به کسب پیروزی در 
آن امیدوار هســتند.جو بایدن برای جلوگیری از تکرار سناریو 
شکســت چهار سال پیش هیالری کلینتون در فلوریدا )و چه 
بسا سال های دورتر الگور در مقابل بوش( به مشارکت گسترده 

رأی دهندگان سیاه پوســت و اســپانیایی تبارها نیاز دارد. در 
مقابل، جمهوری خواهان امیدوار هســتند با معرفی جو بایدن 
به عنوان یک نامزد »سوسیالیســت« بتوانند بخشــی از آرای 

اسپانیایی تبارهای فلوریدا را کسب کنند. 

جورجیا؛ رقابت تنگاتنگ در ایالت محافظه کار»
ایالت جورجیا در دوره های اخیر انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا یکــی از پایگاه های جمهوری خواهان بوده اســت. اما 
نظرســنجی ها در این دوره، از رقابت تنگاتنگ دونالد ترامپ و 
جو بایدن برای کسب ۱۶ رأی الکترال این ایالت جنوبی حکایت 
دارد. یکی از دالیل کاهش نفوذ جمهوری خواهان در جورجیا 
افزایش حمایت از دموکرات ها در حومه شــهر آتالنتاســت. 
بسیاری از رأی دهندگان در حومه آتالنتا از سیاست های حزب 
جمهوری خواه در دوره زمامداری دونالد ترامپ ناراضی هستند. 
با این حال خیال دونالد ترامپ از کســب آرای سفیدپوستان 
در مناطق دورافتاده جورجیا راحت اســت. او امیدوار اســت 
همان طور که دموکرات ها دو ســال پیش نتوانستند با وجود 
تبلیغات گسترده در انتخابات فرمانداری جورجیا پیروز شوند 
این بار نیز در نهایت از کسب آرای الکترال این ایالت باز بمانند. 

میشیگان؛ خاطره غلبه بر کلینتون تکرار می شود؟»
یکی از عمده ترین دالیل پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات سال 
۲۰۱۶ موفقیت او در غلبه بر هیالری کلینتون در چند ایالت 
غرب میانه بود. میشــیگان یکی از ایالت هایی بود که در شب 
انتخابات سال ۲۰۱۶ شگفتی آفرین شد. در حالی که بسیاری 
از دموکرات ها با تکیه بر نظرسنجی های انجام شده از پیروزی 
هیالری کلینتون در این ایالت اطمینان داشتند اما هنگام اعالم 
نتایج، رقابت بین نامزد دموکرات ها و رقیبش در میشــیگان 
فشرده بود. در نهایت نیز دونالد ترامپ با اختالف کمی توانست 
هیالری کلینتون را در میشــیگان شکســت دهد و ۱۶ رأی 
الکترال این ایالت را به سبد خود بریزد. در این دوره از انتخابات، 
دموکرات ها و جمهوری خواهان به رقابت فشرده و نتیجه نامعلوم 
انتخابات در میشــیگان واقف هستند و هر دو حزب بودجه ای 
را برای تبلیغ در این ایالــت اختصاص داده اند. نتیجه آخرین 
نظرسنجی انجام شده در میشیگان نیز از پیشتازی ۶ درصدی 

جو بایدن در این ایالت حکایت دارد.

مینه سوتا؛ امید ترامپ به شگفتی  در غرب میانه»
دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ با اختالف کمی در ایالت مینه سوتا 
از هیالری کلینتون شکست خورد. نتیجه آخرین نظرسنجی های 
انجام شــده هم نشان می دهد جو بایدن با اختالف ۹ درصدی 
از رقیب جمهوری خواه خود در مینه سوتا پیش افتاده است. جو 
بایدن در هفته های گذشته برای تبلیغات تلویزیونی در ایالت 
مینه سوتا هزینه زیادی کرده است. او همچنین امیدوار است 
رأی دهندگان سفیدپوست و مستقل در مینه سوتا برخالف چهار 
سال پیش رأی به دونالد ترامپ یا عدم مشارکت در رأی گیری 
را به رأی به دموکرات ها ترجیح ندهند.پیروزی دونالد ترامپ در 
مینه سوتا در انتخابات پیش رو بی شک نه تنها یک شگفتی 
خواهد بود بلکه می تواند نشــان دهنده روندی عمومی از اقبال 
به چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا در سایر ایالت های 
غرب میانه نیز باشد. با این وجود در حالی که کمتر از سه هفته 

به برگزاری انتخابات باقی مانده است جو بایدن به وضوح بخت 
بیشتری برای کسب ۱۰ رأی الکترال ایالت مینه سوتا دارد.

کارولینای شمالی؛ شاخ به شاخ برای 15 الکترال»
نظرسنجی ها در هفته های اخیر از رقابت تنگاتنگ دونالد ترامپ و 
جو بایدن در کارولینای شمالی حکایت دارد. در آخرین نظرسنجی 
انجام شده در این ایالت، جو بایدن با اختالف تنها ۲ درصد از دونالد 
ترامپ پیشی گرفته اســت. ایالت کارولینای شمالی با ۱۵ رأی 
الکترال خود ممکن است نقشی تعیین کننده در انتخاب رئیس 
جمهوری آینده آمریکا داشته باشد. آمارها نشان می دهد درخواست 
برای مشــارکت از راه دور )ارسال رأی با پست( در انتخابات این 
دوره کارولینای شمالی نسبت به دوره پیش ۱۷ برابر بیشتر شده 
اســت. دونالد ترامپ چهار ســال پیش موفق شد در کارولینای 
شــمالی با اختالف 4 درصد هیالری کلینتون را شکست دهد.

پنسیلوانیا؛ پیشتازی ۶ درصدی بایدن»
دونالد ترامپ تابستان امسال در ایالت پنسیلوانیا عملکرد قابل 
قبولی داشت و توانست فاصله خود را با جو بایدن در این ایالت 
کاهش دهد. با این حال از ماه سپتامبر تاکنون نه تنها این روند 
متوقف شده بلکه جو بایدن بار دیگر توانسته است فاصله خود را 
افزایش دهد. چهار سال پیش دونالد ترامپ نامزد پیروز در این 
ایالت بود. دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ تبدیل به نخستین نامزد 
جمهوری خواهی شــد که از سال ۱۹88 به این سو موفق شده 
است در پنسیلوانیا به پیروزی دست پیدا کند. آخرین نظرسنجی 
انجام شده در پنسیلوانیا نشان می دهد جو بایدن با اختالف حدود 
۶ درصدی از دونالد ترامپ پیش افتاده است. نامزدی که بیشترین 
آرا را در این ایالت به دست آورد ۲۰ رأی الکترال کسب خواهد کرد.

ویسکانسین؛ رقابت زیر سایه کرونا»
جو بایدن نســبت به هیالری کلینتون در سال ۲۰۱۶ موقعیت 
بهتری در ایالت ویسکانســین دارد. وزیر خارجه پیشین آمریکا 
چهار سال پیش در ایالت ویسکانسین با اختالفی اندک از دونالد 
ترامپ شکست خورد. یکی از دالیل شکست هیالری کلینتون 
در این ایالت حضور نامزد حزب ســبزها در عرصه رقابت برای 
کســب آرای الکترال ویسکانســین بود. اما امسال نامزد حزب 
ســبزها اجازه حضور در رقابت ویسکانسین را پیدا نکرده است. 
از ســوی دیگر نارضایتی از عملکرد دونالد ترامپ در قبال کرونا 
سبب شده محبوبیت او در ویسکانسین کاهش یابد. نخستین  
تجمع انتخاباتی ترامپ هم در ویسکانسین برگزار شد که استقبال 
مناسبی از آن نشد. نتیجه آخرین نظرسنجی هم نشان می دهد 
بایدن با اختالف ۶ درصدی از دونالد ترامپ پیش افتاده است. با 
این حال کارزار دونالد ترامپ ضمن یادآوری نتایج نظرسنجی های 
چهار سال پیش در ویسکانسین تأکید می کند در این دوره نیز 
امکان غلبه بر دموکرات ها در این ایالت وجود دارد. نامزد پیروز 
در ویسکانسین ۱۰ رأی الکترال این ایالت را بدست خواهد آورد.

127 الکترال به جای 85 میلیون نفر
20 روز مانده به انتخابات آمریکا، رقابت در ایالت های کلیدی باال گرفته است

گزارش 

نیمی از صهیونیست ها نتانیاهو را نمی خواهند©
جهان: یک نظرســنجی جدید نشان داده ۵4 درصد ساکنان فلسطین اشغالی 
خواستار استعفای »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی از سیاست 
هســتند. این نظرســنجی که روزنامه عبری زبان »معاریو« آن را منتشــر کرده 
همچنین نشان می دهد تنها 3۵ درصد ساکنان فلسطین اشغالی خواستار باقی 
ماندن وی در قدرت هســتند و ۱۰ درصد هم نظــری در این خصوص ندارند. 
در نظرسنجی مذکور همچنین مشخص شــده ۲8 درصد رأی دهندگان حزب 
»لیکود«، حزب نتانیاهو،که در انتخابات گذشــته شــرکت کردند هم خواستار 
کناره گیری نتانیاهو از صحنه سیاست هستند. بنابر این نظرسنجی، اگر انتخابات 
امروز برگزار می شــد، حزب لیکود که در حال حاضر 3۶ کرسی در کنست دارد، 
تنها ۲8 کرسی را بدست می آورد و »نفتالی بنت« رئیس راست گرایان در این رژیم 

۲۱ صندلی را تصاحب می کرد.

طالبان حمله های خود را در جنوب تعلیق می کند©
آواپرس: گروه شــبه نظامــی طالبان اعالم کرد با تعلیــق حمله ها در جنوب 
افغانســتان موافقت کرده اســت. پیش از این، گروه طالبان اعالم کرده بود تنها 
زمانی حمالتش را تعلیق می کند که آمریکایی ها به وعده خود در توقف حمله های 
هوایی و یورش های شــبانه در راســتای توافق صلح فوریــه ۲۰۲۰ عمل کنند. 
وعده طالبان پس از نشســت زلمای خلیلزاد، نماینده آمریکا در صلح افغانستان 
و ژنرال آســتین میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانســتان مطرح شد. در 
چند روز گذشــته، شــبه نظامیان طالبان کنترل 8۰ درصد از والیت هلمند در 
جنوب افغانستان را به دست گرفته اند. این درگیری ها در حالی شدت گرفته که 

نمایندگان دولت کابل و طالبان در حال گفت وگو در قطر هستند.

خـــبر

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

اوقات شرعی به افق تهران
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