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  از ستاد مقابله با کرونا 
بایدیک صدای واحد شنیده شود

 وزارت بهداشت محور تعیین مصادیق 
محدودیت های کرونایی است

 دولت و خیران، بیکاران کرونایی را دریابند

 ............ صفحه 6

 رهبر انقالب اسالمی در واکنش به اقدام برخی در برخورد با دولت و رئیس جمهور 

انتقاد آری، هتک حرمت هرگز
قدس جزئیات طرح توزیع عادالنه 

واحدهای انرژی را بررسی کرد

»وان« 
سرنوشت 
یارانه ها را 
مشخص 

می کند

 ............ صفحه 2

  اقتصاد  سال هاست دولت ها راهکارهای توزیع 
یارانه های انرژی را با آزمون و خطا در کشور اجرا 
می کنند؛ از قیمت گذاری کمتر حامل های انرژی 
گرفته تا تخصیص بر اساس سهمیه خودروها یا 
تخصیص مستقیم یارانه به افراد و پس از مدتی 
که ترکش آن بخشی از اقتصاد را هدف گرفت، 
آن را رهــا می کنند تا طرحی نو دراندازند، حاال 
مجلس یازدهم مدعی است که با طرح جامعی 
در توزیع عادالنه یارانه ها به میدان آمده اســت، 
طرحی که فلسفه پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ 

تومانی جنجال برانگیز...

واکنش های یکدست 
در جهان اسالم 

علیه مقام های پاریس

کمپین »نه« به 
رذالت فرانسوی

حال و روز 
این روزهای زعفران 

خوب نیست 

روزگار سیاه 
طالی سرخ

 ............ صفحه 2 قدس خراسان ............ صفحه 8

گزارشی از روند ساخت مجتمع 
بین راهی آستان قدس رضوی 

در مرز میرجاوه

میقات  الرضایی 
برای اردو زبان ها
 ............ صفحه 3
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یـــادداشــت  روز
سید یاسر جبرائیلی

از درس هایی که از ســیره سیاسی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای باید آموخت، 
اخالق مداری و انصاف در نقد است و ذکر این نکات که اوالً هرگز درباره مسائل مهم 
و اساسی کشور سکوت نکرده  اند، ثانیاً هنگام موضع گیری درباره رویدادها و مسائل، 
اشخاص را محور اظهار نظر خود قرار نداده اند، بلکه فعل یا قول غلط را نقد و عمل 

صحیح و سخن صحیح را بیان کرده اند. یعنی ایشان...

دو مالحظه در مواجهه با دولت

 ............ صفحه 2

 

شفافیت در موقوفات اعتماد عمومی را افزایش می دهد
 آستان  تولیت آستان قدس رضوی شفافیت در عملکرد موقوفات تولیت آستان قدس رضوی  در دیدار مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی:

و نذورات را موجب افزایش اعتماد عمومی و توسعه فرهنگ وقف در 
جامعه دانست. حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در دیدار مدیر 

 ............ صفحه 3کل و معاونین سازمان اوقاف و امور خیریه...
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گزارش قدس از انتقال جنجالی عباس معیری درگذشت شرحی بر دعاي عهد در گفت وگو با آیت اهلل تحریری
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 تالش برای معرفی 
فرهنگ و هنر ایران
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آگهی مناقصه 
عملیات سرویس و نگهداری روشنایی

 سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
شرح در صفحه 8
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آگهی مناقصه 
عملیات س�رویس ، نگه�داری دی�زل ژنراتورها و ....

سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
شرح در صفحه 8
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آگهی مزایده زمین
معاونت بهره وری امالک و اراضی آس�تان قدس رضوی

 در نظر دارد تعدادی از قطعات در س�طح ش�هر مش�هد به ش�رح لیس�ت ذی�ل از طریق 
مزایده عمومی با ش�رایط نقد واگذار نماید.

   متقاضیان محترم می توانند جهت ش�رکت در مزایده در روزهای دوش�نبه مورخ 1399/08/05 الی 
چهارش�نبه مورخ 1399/08/07 از س�اعت 9 الی اذان ظهر به سالن مزایده زمین، واقع در نبش میدان 
بوعل�ی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق س�ایت اینترنتی و ش�ماره تلفن های 

ذیل نس�بت به کس�ب اطالعات بیش�تر اقدام نمایند.
س�ایت اینترنتی: vagozari.aqr .ir  ش�ماره تماس: 31437064-31437060

ف
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آدرسبلوکقطعه
مساحت 
مترمربع

کاربری
حق تقدیمی 

مصوب )مترمربع(
کل حق تقدیمی

19154
اراضی آبکوه-محدوده

 بلوار آزادی و سجاد
490

مسکونی-
متوسط

350,000,000171,500,000,000

223 
اراضی محمدآباد- 
محدوده مصلی 24

150,000,00024,000,000,000تجارتی160

3314
اراضی عسکریه-کوی 

سیدی-خیابان سحر
160,000,00019,200,000,000تجارتی120

4313
اراضی زکریا-

شهرک بهارستان
299.01

مسکونی-
کم

160,000,00047,841,600,000

55087 
اراضی آبکوه- محدوده 

بلوار  جالل آل احمد
140,000,00070,173,600,000آموزشی501.24

6378
اراضی خیابان-

 شهر رضویه
17,000,0003,863,080,000مسکونی227.24

725
اراضی طرق-کوی 
سیدی-خیابان سحر

120,000,0009,147,600,000تجاری76.23

8142/5
اراضی آبکوه- محدوده

 موسوی قوچانی 11
230,000,00013,800,000,000تجاری60

9148 
اراضی آبکوه- محدوده

 بلوار سید رضی
170,000,00085,000,000,000بهداشتی500

1061/86
اراضی آبکوه- 

جانباز 6 -یزدی 7
190,000,00031,809,800,000آپارتمان167.42
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شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومی تامین نماید : .

آگهی فراخوان مناقصه عمومی ) یک مرحله ای ( نوبت دوم  شماره مجوز 1399/4053

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی 

تقاضای شماره   BS-9800143   مناقصه  شماره 99,039 شماره تقاضا و مناقصه

كابل فیبر نوری ساخت داخل شرح مختصر اقالم درخواستی
مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار به میزان 450000000ریال  می باشد. مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار

تضمین ش��ركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین ش��ماره 
1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران می باشد. 

نوع تضمین شركت درفرایند ارجاع كار 

9/000/000/000 مبلغ برآوردی مناقصه

99/10/12 تاریخ گشایش پاكات مالی 99/09/14 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

99/10/04 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

 اس��تان بوش��هر، عس��لویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ش��ركت مجتمع گاز پارس جنوبی، ستاد 
مركزی طبقه دوم اتاق216/1 

آدرس و تلفن مناقصه گذار

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

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومی تامین نماید : .

آگهی فراخوان مناقصه عمومی ) یک مرحله ای ( نوبت دوم  شماره مجوز 1399/4053

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی 

تقاضای شماره   BS-9800143   مناقصه  شماره 99,039 شماره تقاضا و مناقصه

كابل فیبر نوری ساخت داخل شرح مختصر اقالم درخواستی
مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار به میزان 450000000ریال  می باشد. مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار

تضمین ش��ركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین ش��ماره 
1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران می باشد. 

نوع تضمین شركت درفرایند ارجاع كار 

9/000/000/000 مبلغ برآوردی مناقصه

99/10/12 تاریخ گشایش پاكات مالی 99/09/14 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

99/10/04 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

 اس��تان بوش��هر، عس��لویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ش��ركت مجتمع گاز پارس جنوبی، ستاد 
مركزی طبقه دوم اتاق216/1 

آدرس و تلفن مناقصه گذار

مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن  2295-07731312253   تماس حاصل فرمایند  . 
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آگهی مناقصه 
عملیات سرویس و نگهداری روشنایی

 سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
شرح در صفحه 8
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آگهی مناقصه 
عملیات س�رویس ، نگه�داری دی�زل ژنراتورها و ....

سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
شرح در صفحه 8
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آگهی مزایده زمین
معاونت بهره وری امالک و اراضی آس�تان قدس رضوی

 در نظر دارد تعدادی از قطعات در س�طح ش�هر مش�هد به ش�رح لیس�ت ذی�ل از طریق 
مزایده عمومی با ش�رایط نقد واگذار نماید.

   متقاضیان محترم می توانند جهت ش�رکت در مزایده در روزهای دوش�نبه مورخ 1399/08/05 الی 
چهارش�نبه مورخ 1399/08/07 از س�اعت 9 الی اذان ظهر به سالن مزایده زمین، واقع در نبش میدان 
بوعل�ی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق س�ایت اینترنتی و ش�ماره تلفن های 

ذیل نس�بت به کس�ب اطالعات بیش�تر اقدام نمایند.
س�ایت اینترنتی: vagozari.aqr .ir  ش�ماره تماس: 31437064-31437060

ف
دی

ر

آدرسبلوکقطعه
مساحت 
مترمربع

کاربری
حق تقدیمی 

مصوب )مترمربع(
کل حق تقدیمی

19154
اراضی آبکوه-محدوده

 بلوار آزادی و سجاد
490

مسکونی-
متوسط

350,000,000171,500,000,000

223 
اراضی محمدآباد- 
محدوده مصلی 24

150,000,00024,000,000,000تجارتی160

3314
اراضی عسکریه-کوی 

سیدی-خیابان سحر
160,000,00019,200,000,000تجارتی120

4313
اراضی زکریا-

شهرک بهارستان
299.01

مسکونی-
کم

160,000,00047,841,600,000

55087 
اراضی آبکوه- محدوده 

بلوار  جالل آل احمد
140,000,00070,173,600,000آموزشی501.24

6378
اراضی خیابان-

 شهر رضویه
17,000,0003,863,080,000مسکونی227.24

725
اراضی طرق-کوی 
سیدی-خیابان سحر

120,000,0009,147,600,000تجاری76.23

8142/5
اراضی آبکوه- محدوده

 موسوی قوچانی 11
230,000,00013,800,000,000تجاری60

9148 
اراضی آبکوه- محدوده

 بلوار سید رضی
170,000,00085,000,000,000بهداشتی500

1061/86
اراضی آبکوه- 

جانباز 6 -یزدی 7
190,000,00031,809,800,000آپارتمان167.42

,ع
99
08
12
2

شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومی تامین نماید : .

آگهی فراخوان مناقصه عمومی ) یک مرحله ای ( نوبت دوم  شماره مجوز 1399/4053

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی 

تقاضای شماره   BS-9800143   مناقصه  شماره 99,039 شماره تقاضا و مناقصه

كابل فیبر نوری ساخت داخل شرح مختصر اقالم درخواستی
مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار به میزان 450000000ریال  می باشد. مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار

تضمین ش��ركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین ش��ماره 
1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران می باشد. 

نوع تضمین شركت درفرایند ارجاع كار 

9/000/000/000 مبلغ برآوردی مناقصه

99/10/12 تاریخ گشایش پاكات مالی 99/09/14 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

99/10/04 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

 اس��تان بوش��هر، عس��لویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ش��ركت مجتمع گاز پارس جنوبی، ستاد 
مركزی طبقه دوم اتاق216/1 

آدرس و تلفن مناقصه گذار

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

آغاز امامت حضرت مهدیf را تبریک می گوییم

حرم مطهر رضوی نمونه کامل حرم مطهر رضوی نمونه کامل 
و جامع مکتب هنری درجهان اسالمو جامع مکتب هنری درجهان اسالم

گفت و گوی قدس با دکتر حسن بلخاریگفت و گوی قدس با دکتر حسن بلخاری
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قالیباف: موحدان جهان، دشمنی وقیحانۀ سردمداران بی خرد فرانسه را محکوم می کنند  تسنیم: رئیس مجلس شورای اسالمی در صفحه شخصی خود به توهین سردمداران فرانسه به پیامبر 
اسالم)ص( واکنش نشان داد. محمد باقر قالیباف نوشت: مسلمانان و موحدان جهان، یکصدا دشمنی وقیحانۀ سردمداران بی خرد و لجوج کشور فرانسه با پیامبر رحمت )ص( را به شدت محکوم می کنند. خباثت های 

این افراد بی آبرو، نشان دهندۀ کفر آن ها به خداوند و دشمنی شان با تمامی ادیان آسمانی است.

 khamenei.ir   حضــرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معّظم انقالب اسالمی، صبح روز شنبه 
در دیدار حضــوری رئیس جمهور و اعضای 
ســتاد ملی مقابله با کرونا، ضمن قدردانی 
از عملکرد این ســتاد، توصیه های مهمی را 
بیان و بر ضــرورت اتخاذ تصمیم های قاطع 
و حاکمیتی، اقناع افکار عمومی و همکاری 
همه دســتگاه ها و آحاد مردم برای مقابله با 
وضعیت تأسف بار ویروس عالم گیر کرونا تأکید 
کردند. رهبر انقالب اسالمی همچنین با انتقاد 
شدید و صریح از اقدام برخی ها در برخورد با 
دولت و رئیس جمهور و هتک حرمت ایشان، 
گفتند: هتک حرمت حرام اســت و انتقاد با 
هتک حرمت تفاوت دارد، ضمن اینکه امروز 
کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری و 

اتحاد و انسجام نیاز دارد.

سه ضلع مبارزه با کرونا»
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنانشان، 
هدف از تشــکیل این جلسه را که به دعوت 
ایشان تشکیل شد، وضعیت تأسف بار بیماری 
کرونا در کشــور و ضرورت تالش مضاعف و 
به کارگیری ابتــکارات جدید 
برای مواجهــه با این ویروس، 
بیان کردنــد و افزودند: البته 
اصل این موضوع و همچنین 
اوج پاییــزی آن در همه دنیا 
فراگیر است و فقط مخصوص 
ایران نیست. حضرت آیت اهلل 
خامنــه ای با اشــاره به نحوه 
مدیریت مقابله با این ویروس 
مختلــف،  کشــورهای  در 
برخی  در  کردند:  خاطرنشان 
کشورها همانند آمریکا بدترین 
مدیریت اعمال شده است، ولی 
ما باید تالش کنیم از این حادثه که با جان 
و ســالمت مردم و امنیت و اقتصاد آن ها در 

ارتباط است، با بهترین مدیریت عبور کنیم.
ایشان الزمه اِعمال مدیریت صحیح و مناسب 
را »اتخاذ تصمیم های قاطع حاکمیتی«، »اقناع 
افکار عمومی« و »همکاری همه دستگاه ها و 
همچنین همکاری مردم« دانستند و افزودند: 
البته این همکاری فقط مختص مقابله با کرونا 
نیست، بلکه باید در همه مسائل به خصوص 
مسائل سیاسی وجود داشته باشد؛ زیرا کشور 
کــه دارای ملتی قدرتمند، نظــام نوپدید و 
سخن جدید است، به طور طبیعی با مسائل 
مهمی در عرصه جهانی و داخلی مواجه است.

انتقاد غیر از هتک حرمت است»
رهبر انقالب اســالمی بــا تأکید بر ضرورت 
اتحاد و انسجام درونی در کشور، به اقدام اخیر 
برخی ها در مواجهه با دولت و شخص رئیس 
جمهور اشاره کردند و گفتند: اگرچه در میان 
این برادران، افراد خوبی هم هستند، اما این 
کار غلط بــود و این موضوع را به طور صریح 
اعالم می کنم. حضرت آیــت اهلل خامنه ای، 
انتقــاد را غیر از هتک حرمت دانســتند و 
افزودند: هتک حرمــت در میان مردم حرام 
است و نسبت به مسئوالن بیشتر، به خصوص 

در میان مسئوالن باالی کشور.
ایشــان خاطرنشــان کردند: ممکن است 
انتقاد درســتی داشته باشید، انتقاد کنید 
اشــکالی ندارد، اما انتقاد با اهانت و هتک 
حرمت متفاوت اســت؛ این گونه رفتارها و 
هتک حرمت، روش آمریکایی هاســت که 
در مناظره هــا و کارهای مطبوعاتی، خود 

را در دنیا رســوا کرده اند تا جایی که یک 
شخصیت برجسته سیاسی آن ها می گوید 
دنیا بــا هراس و تحقیر به ما نگاه می کند. 
رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: روش 
ما اسالمی و قرآنی است، یعنی انتقاد بیان 
می شود، اما هتک حرمت انجام نمی گیرد. 
حضرت آیــت اهلل خامنه ای در جمع بندی 
این موضوع گفتند: باید حرمت رؤســای 
سه قوه و مسئوالن کشــور که در عرصه 
خدمت رسانی به مردم هستند، حفظ شود.

 محوریت وزارت بهداشت »
در تعیین محدودیت ها

ایشان پس از بیان این نکته مهم، به بحث 
کرونا بازگشــتند و با اشاره به جنبه های 
اقتصــادی  و  امنیتــی  ســالمت محور، 
تصمیم گیری هــا درباره ایــن بیماری و 
احتمال تعارض ایــن جنبه ها با یکدیگر، 
تأکید کردند: از آنجا که جنبه های امنیتی 
و اقتصــادی نیز نشــأت گرفته از همین 
بیماری اســت، بنابراین اصل و اولویت در 
تصمیم گیری ها، سالمت مردم است. رهبر 
انقالب اســالمی با قدردانی از اقدام های 
ســتاد ملی مقابله با کرونا و کمیته های 
وابســته به آن، عملکــرد کادر درمان و 
ســالمت را بسیار درخشــان و جهاد فی 
سبیل اهلل خواندند و در ادامه توصیه های 

مهمی را بیان کردند.

»لزوم راه اندازی فوری یک عقبه قرارگاهی 
و عملیاتی برای اجرای تصمیمات ستاد ملی 
مقابله با کرونا و نظارت بر اجرا« نخستین 
توصیه حضــرت آیت اهلل خامنــه ای بود. 
توصیه بعدی ایشان درباره »محوریت وزارت 
بهداشت برای تعیین مصادیق محدودیت ها« 
بود. رهبر انقالب اسالمی گفتند: هنگامی 
که وزارت بهداشت، مصادیق محدودیت را 
تعیین کرد، بقیه دستگاه ها باید بدون در 
نظر گرفتن مالحظات دیگر، آن ها را رعایت 
و اجــرا کنند. حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
افزودند: کنترل دقیق مبادی ورودی کشور، 
محدودیت ترددهای غیرضرور بین شهری 
به همراه اقناع مردم و اِعمال سخت گیرانه 
ضوابط در ناوگان حمل و نقل شــهری و 
محیط هــای عمومــی، از جمله مصادیق 
محدودیت هاست که مسئولیت اصلی اجرا 
و نظارت، با شورای امنیت کشور و نیروی 

انتظامی است.
»آمــوزش همگانی درباره راه های شــیوع و 
شیوه های پیشگیری به صورت محله محور 
و با اســتفاده از ظرفیت مســاجد و بسیج و 
البته با محوریت وزارت بهداشت و همکاری 
وزارت ارشاد و صداوسیما« و »ضرورت تصویب 
جرایم سخت گیرانه برای افرادی که مرتکب 
تخلفات بزرگ از ضوابط بهداشتی می شوند« 
توصیه های دیگر رهبر انقالب اســالمی به 

مسئوالن برای مقابله با کرونا بود. 

 دولت و خیران»
 بیکاران کرونایی را دریابند

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سخت تر 
شدن شرایط زندگی برخی افراد و مشاغل با 
اجرای جرایم سخت گیرانه، خاطرنشان کردند: 
در این زمینه دولت باید بسته های حمایتی را 
در نظر بگیرد، ضمن آنکه خّیران و مردم نیز 
باید وارد میدان شــوند و به کمک این افراد 
بیایند؛ چرا که این کار جزو بهترین کارها و 
برترین وسایل نزدیک شدن به خداست. رهبر 
انقالب اسالمی با تأکید بر »به حداقل رساندن 
مراجعات به دســتگاه های اجرایی با افزایش 
خدمات الکترونیک«، مسئوالن را به رعایت 

حداکثری ضوابط بهداشتی توصیه کردند.
ایشــان همچنین بــا تأکید بــر ضرورت 
استخدام نیروی انســانی مورد نیاز وزارت 
بهداشــت، از تحقیقات پژوهشگران برای 
دســتیابی به دارو و واکسِن مقابله با کرونا 
صمیمانه و عمیقاً قدردانی کردند. »شنیده 
شــدن یک حرف واحد از جلســه ســتاد 
ملی مقابله با کرونا« توصیه بعدی و مؤکد 
حضرت آیت اهلل خامنه ای بود. رهبر انقالب 
اسالمی همچنین با اشاره به حضور پر شمار 
نیروهای داوطلب در ماه های نخست شیوع 
بیماری و خدمات مؤثر آنان همانند کمک 
به پرستاران، ضدعفونی کردن دستگاه ها و 
معابر، راهنمایی خانواده ها و کمک به افراد 
سالمند، استمرار این فعالیت ها را مورد تأکید 
قرار دادند و از نیروهای داوطلِب مخلص و 
جوانان مؤمن و صالح خواســتند بار دیگر 
وارد میدان شوند. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با اشاره به اینکه برخی افراد بیکار شده در 
اثر کرونا، بیمه بیکاری ندارند، گفتند: تأمین 
اجتماعی موظف است برای حل این مشکل 
اقــدام کند که البته در این قضیه نیز ورود 

خّیران از برترین انفاق هاست.

 با توان داخلی مشکالت را »
مدیریت کردیم

پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، حسن 
روحانــی رئیس جمهور با بیان گزارشــی از 
فعالیت هــای مقابله با کرونا در هشــت ماه 
گذشــته، گفت: برای مقابله با این ویروس 
فعــالً راهی جز رعایت ضوابط بهداشــتی و 
پیشگیری وجود ندارد. رئیس جمهور افزود: 
همانند دوران جنگ که اجازه خرید تجهیزات 
جنگی به ما نمی دادند، در ابتدای شیوع کرونا 
نیز تقریباً هیچ کس تجهیزات مورد نیاز مثل 
کیت تشــخیص، دستگاه تنفس، امکانات و 
تجهیزات آی ســی یو و حتی ماسک را به ما 
نداد، ولی با اتکا به شرکت های دانش بنیان، 
این تجهیزات را به ســرعت تولید کردیم و 

اکنون هیچ مشکلی نداریم.
روحانــی ادامه داد: در ماجرای کرونا برای ما 
روشن شد که تکیه بر توان و امکانات داخلی 
و نگاه نکردن به دست دیگران تا چه حد مهم 
است و ما فهمیدیم که در روزهای مبادا باید 
روی پای خودمان بایستیم؛ چرا که دیگران 
ما را حتی در مسائل مربوط به حقوق بشر، 
بهداشت و درمان و نجات جان انسان ها یاری 
نمی کنند، اگرچه شــعارش را می دهند. وی 
با اشــاره به تفاوت ماهیت ویروس کرونای 
فعلی با ویروس زمان اسفند ماه که کشور را 
درگیر کرد، افزود: هم وزارت بهداشت و هم 
متخصصان می گویند ویروس ماه های اخیر 
ویروس جهش یافته اروپایی است که سرعت 

و قدرت انتقال آن، ۹ برابر شده است. 

رهبر انقالب اسالمی در واکنش به اقدام برخی در برخورد با دولت و رئیس جمهور

انتقاد آری، هتک حرمت هرگز

چرا فوق العاده ویژه برای تمام سازمان ها و ارگان ها اعمال شد، از جمله پزشکان س
و معلمان و... ولی برای ما پرســتاران هیچ حرفی زده نشد، لطفاً پیگیری بفرمایید 

متشکرم. 09160000301
 چرا ســند دســت نویس و عادی بی اعتبار و حذف نمی شــود تا جعل والحاق س

تمام شود. 09920006329
درحالی که بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به بیش از 300 هزار میلیارد تومان س

رسیده است، مستمری بگیران و بازنشستگان این سازمان روز به روز ضعیف تر از قبل شده و 
مورد غفلت بیشتر قرار می گیرند. 09150004223

کسانی که سهام عدالت نگرفتند باید به کجا بروند و این سهام را بگیرند. به هر کجا مراجعه س
می کنم، جوابی نمی گیرم. چون هم بیکارم و هم فاقد بیمه تأمین اجتماعی هســتم، لطفاً 

راهنمایی کنید. 09150009412

دو مالحظه در مواجهه با دولت©
کمتر از هشت ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و پایان کار دولت حجت 
االسالم و المسلمین روحانی، جریان های مطرح و مؤثر سیاسی کشور به ارزیابی هایی از وضع 
موجود و برآوردهایی از آینده رسیده اند. عمده ارزیابی ها، حول این محور می چرخد که دولت 
مستقر، کارنامه موفقی از خود به ثبت نرسانده است؛ و قاعدتاً بنا به اهداف و دغدغه هایی 
که سیاسیون در طیف های گوناگون دارند، راهبردهای مختلفی در مواجهه با دولت - بویژه 
مسئول ترین مســئول یعنی شخص رئیس جمهور- اتخاذ می کنند. یک جریان  سیاسی 
خاص که حامی حجت االسالم و المسلمین روحانی در دو انتخابات گذشته بوده است -به 
اقتضای طبیعتی که دارد- پس از ناکامی در فاصله گذاری میان خود و وضع موجود، پیاپی 
بحث استعفای رئیس جمهور را مطرح می کند و هدفش این است که ریشه مشکالت را در 
جای دیگری غیر از مدیریت قوه مجریه نشان دهد و حیات سیاسی اش را برای انتخابات 
و فراانتخابات حفظ کند. در ســوی دیگر، جریان منتقــد دولت قرار دارد که دغدغه حل 
مشکالت مردم را داشته و به چشم می بیند که دولت مستقر نه تنها تغییر رویکرد و عملکرد 
نداده، بلکه همچنان بر مسیری که تاکنون پیموده اصرار می ورزد. پرسش اینجاست که آیا 
برای تغییر این رویکرد یا اصالح این عملکرد، باید با رئیس جمهور و مقام های دولتی دهان 
به دهان شد یا در مقام استیضاح دولت برآمد؟ برای هر دو مسئله در سیره سیاسی حضرت 

آیت اهلل العظمی خامنه ای، پاسخ های راهگشایی وجود دارد. 
1- نکته اول درباره نحوه مواجهه با رویکردها و مواضع غلطی اســت که توسط افراد مؤثر 
سیاسی مطرح و پیگیری می شود. در این باره، بخش عمده ای از شخصیت های سیاسی کشور 
را می توان به دو گروه تقسیم کرد. گروهی از شخصیت ها جایگاه و شأنی برای خود قائل اند 
که اساساً درباره مسائل مهم مبتالبه کشور، هیچ گونه موضعی نمی گیرند. مالحظه شان هم 
این اســت که مثالً اگر درباره فالن کار غلط یک دستگاه دولتی موضع گیری کنند، چون 
مسئول آن دستگاه تخریب می شود، وارد منازعات سیاسی شده اند و این منازعه، دور از شأن 
آن ها و بلکه به ضرر وحدت و همدلی و آرامش کشور است. در مقابل این گروه، گروه دیگری 
نیز قرار دارند که موضع گیری می کنند، اما مواضعشان، مستقیماً ناظر به اشخاصی است که 
عملکرد غلطی داشته اند یا موضع غلطی گرفته اند. به نحوی که بعضاً موضوع مورد نقد کنار 
گذاشته می شود و برای نمایش یک رویکرد و عملکرد غلط، به نقایص شخصیت صاحب 
آن رویکرد و عملکرد پرداخته می شود. نتیجه چنین فضایی این است که از یک جماعت 
قابل توجه، در برابر اقدام ها و مواضع غلط، هیچ صدایی بلند نمی شود؛ و جماعت دیگری هم 
که موضع می گیرند، چون اشخاص را محور نقد قرار می دهند نه افعال را، موضع گیری شان 

بی اثر می شود. در نتیجه آن راه غلطی که باید جلویش گرفته می شد، طی می شود.
از درس هایی که از سیره سیاسی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای باید آموخت، اخالق مداری 
و انصاف در نقد است و ذکر این نکات که اوالً هرگز درباره مسائل مهم و اساسی کشور سکوت 
نکرده  اند، ثانیاً هنگام موضع گیری درباره رویدادها و مسائل، اشخاص را محور اظهار نظر خود 
قرار نداده اند، بلکه فعل یا قول غلط را نقد و عمل صحیح و سخن صحیح را بیان کرده اند. 
یعنی ایشان به هیچ عنوان سکوت نکرده اند، اما بدون اسم بردن از افراد، قول را، یا فعل را با 
منطق و استدالل قوی نقد کرده اند.  اگر این روش اسالمی، برای شخصیت های مؤثر کشور 
مبنا باشد، هم از سکوت در برابر انحرافات و اشتباهات رنج نخواهیم برد، هم شاهد منازعات 
سیاسی بی حاصل نخواهیم بود. نه سیاست ورزی در پستوهای محفلی و نه پنجه کشی در 

پست های مجازی، نسبتی با وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ندارد.
2- نکته بعدی درباره استیضاح رئیس جمهور توسط مجلس است. به هر صورت باید این 
حقیقت را بپذیریم که بخشی از مردم از رویکرد و عملکرد دولت مستقر رضایت ندارند و 
بلکه تداوم این منش و روش را مضر می دانند. اما پرسش اینجاست که آیا استیضاح رئیس 
جمهور به حل و فصل این مسئله منتهی خواهد شد؟ آیا هشت ماه مانده به انتخابات، 
چنین تصمیمی، به اندازه ای آورده دارد که چنان تنشــی به فضای سیاسی کشور وارد 
شــود؟ در منطق مواجهه حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای -در مقام رئیس جمهور- با 
استعفای آقای میرحسین موسوی از مقام نخست وزیری در شهریورماه سال 1367- یک 
سال مانده به پایان کار دولت- درس هایی برای امروز وجود دارد. آیت اهلل خامنه ای با اینکه 
اختالف رویکردهای جدی با مهندس موسوی در اداره کشور داشتند، وقتی با استعفای 
نخســت وزیر در اعتراض به همراهی نکردن مجلس با وی مواجه شــدند، بشدت با آن 
مخالفت کردند. هنگامی که با وجود مخالفت رئیس جمهور، نامه استعفای آقای موسوی 
در جراید منتشر شد، امام خمینی)ره( در ابتدا به این استعفا رضایت دادند. اما حضرت 
آیت اهلل خامنه ای به محضر حضرت امام رفته و با ارائه استدالل هایی، نظر ایشان را برای 
ادامه کار دولت جلب کردند. منطق حاکم بر اصرار آیت اهلل خامنه ای بر تداوم کار دولت 
این بود که اوالً تعیین یک نخست وزیر جدید در فرصتی کوتاه امری بسیار مشکل است؛ 
ثانیاً بر فرض انتخاب نخست وزیر جدید، وی نخواهد توانست بر امور کشور اشراف الزم را 
پیدا کند؛ ثالثاً فرد جدید درباره مسائل کشور پاسخگو نخواهد بود و مشکالت را متوجه 
عملکرد نخست وزیر قبلی خواهد دانست؛ رابعاً نخست وزیر مستقر باید تا پایان کار دولت 
مســئوالنه در مقام خود ادامه کار دهد و پس از پایان دوره اش، عملکردش مورد ارزیابی 

دقیق قرار گیرد. 
این منطق برای شرایط امروز نیز استفاده فراوان دارد. دقت کنیم که اوالً فرایند برکناری 
رئیس جمهــور و روی کار آمدن دولت جدید، به چند ماه زمان نیاز دارد و ورود به چنین 
فراینــدی رأس قوه مجریه را در این بازه زمانی دچار خأل می کند. می دانیم که وقتی یک 
وزارتخانه با سرپرست اداره می شود، چه مشکالتی پیش می آید. اگر این مشکالت در مقیاس 
دولت متوجه کشور شود، خساراتش فراوان خواهد بود. ثانیاً تأسیس عجوالنه یک دولت، 
مشکالت جاری کشور را که معتقدان به استیضاح دنبال حل آن هستند، برطرف نخواهد 
کرد. اگر تأسیس دولت روند طبیعی خود را طی نکند و تغییر دولت طی فرایندی شوک آور 
انجام شود، رئیس جمهور جدید بی تردید آرامش الزم را برای تسلط بر امور نخواهد داشت. 
ثالثاً  اگر هدف حساب کشی از رئیس جمهور مستقر درباره وضع موجود است، قطعاً استیضاح 
محمل مناسبی برای این امر نیست؛ چه، تصور اینکه در جلسه استیضاح چه خواهد گذشت 
و کدام حواشی بر آن مترتب خواهد شد، کار مشکلی نیست. دولت باید کار خود را به پایان 
برساند و در شرایطی آرام و معقول، عملکرد رئیس جمهور سابق مورد ارزیابی قرار گیرد. 
توجه کنیم که جلسه استیضاح، جلسه دادگاه نیست که به صدور حکم مجازات برای فرد 

خاطی منجر شود!
راهبرد صحیح درباره دولت در این ســال پایانی، استفاده از ظرفیت مجلس و قوه قضاییه  
برای هدایت دولت در ریل صحیح و جلوگیری از خروج آن از این ریل است. اینک همکاری 
خوبی میان مجلس و دســتگاه های دولتی شکل گرفته و اخبار توافق های مختلف میان 
کمیســیون های مجلس و وزرا برای حل مسائل مردم پی در پی منتشر می شود. جریان 
انقالبی باید در این فرصت هشت ماهه، همه هّم خود را مصروف تحقق فرمایش رهبر انقالب 
مبنی بر روی کار آمدن یک دولت »جوان و حزب اللهی« کند که عالج مشکالت کشور و رافع 

غصه های امام و امت خواهد بود، ان شاءاهلل.

چرا رزمایش مشترک پدافند ©
هوایی والیت 99 مهم است؟

 نیروهای مسلح کشور با وجود تحریم های ظالمانه 
غرب در طول یک دهه گذشته گام های خوبی در 
این مسیر برداشته و در بحث خودکفایی تجهیزات 
نظامی به پیشرفت های چشمگیری رسیدند. در 
این میان به واســطه تهدیدهای همیشگی علیه 
حاکمیت ارضی ما موضوع دفاع هوایی به جد مورد 
تأکید تصمیم سازان قرار گرفته و روی آن کار شد. 
البته به دلیل اهمیت و از ســوی دیگر پیچیدگی 
این بخش، مجموعه نیروهای مسلح از همان ابتدا 
تالش کرد در همکاری با دانشــگاه و شرکت های 
دانش بنیان بر مشــکالت فائــق آید. نتیجه این 
همکاری متقابل به ویژه در حوزه پدافندی کشور 
بســیار قابل توجه بود که امروز برخی از نتایج آن 
قابل مشاهده است. شکار دو پهپاد فوق پیشرفته 
RQ-170 و »گلوبال هاوک« در یکی دو سال اخیر 
نشــان داد که تهران در حــوزه پدافندی نه تنها 
چیزی از فناوری روز دنیا کم ندارد، بلکه می تواند 
به عنوان کشــوری مرجع در این حوزه شناخته 
شــود. خودباوری ایجاد شده پس از شکار این دو 
پهپاد آمریکایی سبب شد نیروهای مسلح گام های 
جــدی تر در حوزه پدافندی را عملیاتی کرده که 
نتیجه آن ساخت سامانه های مختلف از خانواده 
صیاد، ســوم خرداد و باور بوده که ما می توانیم را 

به بهترین شکل تعبیر کرده است.
در این مسیر انجام رزمایش های مختلف با هدف 
ارتقای ســطح توانمندی و انجام هماهنگی های 
عملیاتی نیز جزو نیازهای حوزه پدافندی بوده و 
از چشم مســئوالن کشور پنهان نمانده است. در 
این راستا رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان 
آسمان والیت ۹۹ که به تازگی در کشور برگزار شد، 
از جهات مختلف حائز اهمیت است. رزمایش های 
نظامی معموالً در دستور کار ساالنه نیروهای مسلح 
قرار دارد، ولی اقدام اخیر از یک جنبه حائز اهمیت 
است و آن ایجاد آمادگی، هم افزایی و هماهنگی 
در فرماندهی رزمی است. همه کسانی که در حوزه 
مسائل نظامی تخصص داشته و حرفی برای گفتن 
دارند، می دانند که هماهنگی بین یگان های رزمی 
به ویژه اگر این یگان ها از دو نیروی مختلف باشند، 
بسیار دشوار اســت. بر این اساس ضرورت دارد با 
انجام رزمایش مشــترک تخصصی مانند پدافند 
هوایی مدافعان آســمان والیت ۹۹ که با حضور 
ارتش و سپاه پاسداران تحت فرماندهی مشترک 
قرارگاه خاتم االنبیا در حال انجام اســت، ضمن 
سنجش وضعیت آمادگی نیروها، گام های بیشتری 

در زمینه هماهنگی صورت گیرد. 
جدا از بحــث هماهنگی نیروهــا، موضوع مهم 
دیگــری که در مورد رزمایــش اخیر قابل توجه 
به نظر می رسد، وسعت عملیاتی رزمایش است. 
رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان 
والیت ۹۹ طبق پیش بینی هــا در منطقه ای به 
وســعت بیش از نیمی از کشــور، صورت گرفت 
و این در حالی اســت که انجام رزمایشی در این 
سطح بســیار نادر است. تحت پوشش عملیاتی 
قرار دادن چنین حوزه ســرزمینی از توان باالی 
عملیاتی نیروهای مســلح کشورمان سرچشمه 
گرفته و نتیجه آن دفع هرگونه خطر احتمالی از 
سرزمینمان خواهد بود. بعد دیگر اهمیت رزمایش 
اخیر انجام گام هایی تمرینی گذشــته در محیط 
واقعی اســت. در این تعریف مبنا بر آن گذاشته 
شده که بر اساس تهدیدهای واقعی آمادگی های 
الزم عملیاتی برای نیروها فراهم شود. اما موضوع 
قابل توجــه در مورد رزمایش پدافندی نیروهای 
مسلح دید فرامرزی به سطح تهدیدهاست. در این 
تعریف با این نگرش که در سطح منطقه ای هیچ 
کشــوری قادر به ایجاد تهدید علیه ایران نیست، 
ســطح مقابله با اهداف متخاصم حوزه بیرونی و 
کشورهای ســلطه گر و متجاوز بین المللی مورد 
نظر قرار گرفته اســت. این نوع نگرش البته برای 
کشورهای متخاصم که هدف خود را در تضعیف 
امنیت کشورمان قرار داده اند هم پیام هایی دارد و 
این پیام باز داشتن آن ها از هر گونه اندیشه تجاوز 

به خاک کشورمان خواهد بود. 

روحانی انتخاب رئیس جمهور ©
جدید بولیوی را تبریک گفت

ایرنا: رئیس جمهــوری در پیامــی با تبریک 
انتخاب رئیس جمهــوری جدید بولیوی، ضمن 
اعالم پشــتیبانی از دولت منتخب »لوئیس ارسه 
کاتاکورا« رئیــس جمهوری منتخب دولت چند 
ملیتی بولیوی، آمادگی دولت جمهوری اسالمی 
ایران را برای احیای روابط دوجانبه و گســترش 
همکاری ها با این کشور اعالم کرد. حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی در این پیام خطاب به 
رئیس جمهوری منتخب دولت چندملیتی بولیوی 
تأکیــد کرد: در دوره جدید بازگشــت قدرت به 
نمایندگان مردم، ضمن اعالم پشتیبانی از دولت 
منتخب جناب عالی، آمادگــی دولت جمهوری 
اســالمی ایران را برای احیــای روابط دوجانبه و 
گسترش همکاری ها با کشور دوست بولیوی در 
همه زمینه ها ابراز می کنم. گفتنی است آرسه از 
حزب سوسیالیست بولیوی، وزیر دولت سابق این 
کشــور و متحد اوو مورالس، است. »مورالس« که 
سال 201۹ و در پی اعالم نتایج انتخابات ریاست 
جمهوری و باال گرفتن اعتراض ها، از سمت خود 
کناره گیری و از بولیوی خارج شده بود، اعالم کرد 
در پی پیروزی هم حزبی و متحد خود به بولیوی 

باز می گردد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

در تعیین مصادیق 
محدودیت ها، 
محور وزارت 
بهداشت است و 
بقیه دستگاه ها 
باید بدون در نظر 
گرفتن مالحظات 
دیگر، آن ها را 
رعایت و اجرا کنند
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یادداشت روز

 دکتر سید یاسر جبرائیلی

 سیاســت/ مینا افرازه  در روزهای اخیر اصالح طلبان و افراد 
مطرح منتســب به آنان تالش کردند با طرح این موضوع که روی 
کار آمدن احتمالی جو بایدن، رقیب دموکرات دونالد ترامپ به سود 
ایران تمام خواهد شــد، موضوع مذاکره جمهوری اسالمی ایران با 
آمریکا را مطرح کنند و حل مســائل کشور را منوط به آن بدانند. 
موضوعی که حسین مرعشی از فعاالن سیاسی اصالح طلب چندی 
پیش در مصاحبه ای درباره آن گفته است: در انتخابات آمریکا فعاًل 
فرض غالب این است که آقای بایدن برنده انتخابات می شود؛ بایدن 
و دموکرات ها چون برجام را کار خودشــان تلقی می کردند، رسماً 
اعالم کردند که به برجام بازمی گردند و این یک فرصت خیلی خوب 
اســت، اگر آمریکایی ها به برجام برگردند، ایران نیز در چارچوب 

1+5می تواند گفت وگوهایش را ادامه دهد.

مذاکره با دولت بد عهد آمریکا منطقی نیست»
با این حال »الیوت آبرامز« نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئال، 
هفته گذشته در آخرین اظهارات خود به نوعی خواب خوش حامیان 
مذاکره را آشفته ساخت و مدعی شد که فشار حداکثری تا تغییر 
رفتار ایران ادامه می یابد و رئیس جمهور بعدی آمریکا بایدن باشد 
یا ترامپ، تفاوت چندانی در سیاســت این کشور علیه ایران ندارد. 
وی حتی در موضع گیری صریح اظهار کرده فشار آمریکا در تحقق 
اهدافش موفق بوده و اگر این مسیر را حفظ کنند، ایران به سوی یک 
توافق نامه جدید فراگیر با موضوع توقف فعالیت موشکی یا اقدام های 

منطقه ای هدایت خواهد شد.
در همین رابطه، ناصر ایمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت و گو 
با قدس ضمن انتقاد از مطرح شــدن زمزمه های مذاکره از سوی 
برخی جریان های داخلی در شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: باید 
از کسانی که پیشنهاد مذاکره را مطرح می کنند، خواست که دلیل 

طرح این موضوع را به طور شفاف و صریح بیان کنند. مذاکره و گفت 
و گو گرچه امر بدی نیســت، اما باید از حامیان مذاکره پرسید در 
شــرایط فعلی آن هم با دولتی که قبالً آزمون خودش را پس داده 
است، چه موضوعاتی را قرار است در دستور کار مذاکره قرار دهیم. 
در حالی که به خوبی می دانیم آمریکا حاضر به مذاکره بدون قید و 
شرط با ایران نیست. چه اکنون چه قبالً مقام های آمریکایی مکرر 
گفته اند ما در صورت پذیرش شرط و شروط مان از سوی ایران به 

مذاکره خواهیم پرداخت. 
ناصر ایمانی ادامه داد: در واقع آمریکایی ها می خواهند درباره مسائل 
فعالیت های منطقه ای و برنامه موشکی با ایران مذاکره کنند. حتی 
در این بین، بحث فعالیت های هسته ای کشورمان هم مطرح نیست؛ 
چون بازرســان بین المللی آژانس انرژی اتمی در مراکز هسته ای 
حضور دارند و می دانند که فعالیت هسته ای ما به سمت سالح اتمی 
نمی رود. در چنین شرایطی که آمریکا حاضر به مذاکره بدون پیش 
شــرط نیست، مذاکره با این کشــور آیا چیزی جز کوتاه آمدن از 
مواضع و نقاط قوتمان خواهد بود؟ رهبری دو سال پیش گفتند ما 
با دولت ترامپ مذاکره نمی کنیم. دلیلشان هم عقالنی است؛ زیرا 

آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند و ما یک بار با آن ها مذاکره کردیم و 
به توافق رسیدیم، اما آن ها توافق را زیر پا گذاشتند. من فکر می کنم 
اگر کسی صرف موضوع مذاکره کردن را مطرح کند، این موضوع 
به نوعی عوام فریبی است؛ چون مذاکره لفظ بسیار جذاب و مورد 
پسند همه است، اما طرح کنندگان آن درصددند تا افکار عمومی را 

تحت تأثیر قرار بدهند. 

فرار رو به جلو اصالح طلبان»
ایــن تحلیلگر به قدس گفت: اصالح طلبان در حالی که باید در 
بزنگاه های حساس پاسخگوی عملکرد خودشان باشند، چنین 
موضوعاتی را مطرح می کنند تا پاسخی به مردم ندهند. در واقع 
این ها در این مقطع می خواهند فشارها را به رهبری زیاد کنند تا 
بگویند آن کسی که موجب عدم مذاکره ایران با آمریکا می شود، 
رهبری است و اگر مذاکره با آمریکا صورت بگیرد، تمام مشکالت 
اقتصادی کشور حل خواهد شد. در حالی که پاسخ این ها روشن 
اســت؛ زیرا چند ســال پیش بود که رهبری اجازه دادند دولت 
کنونی بــا آمریکایی ها مذاکره کند و نتیجــه آن را هم اکنون 
شــاهدید. ما نه تنها با آمریکا بلکه با تمامی قدرت های جهانی 
طی چند ســال مذاکره کردیم که منجر به انعقاد قرارداد شد و 
به تأیید شورای امنیت هم رسید، اما پس از آن شاهد بدعهدی 

آمریکایی ها بودیم.
وی تصریح کرد: از ســوی دیگر، بســیاری از اقتصاددانان کشور، 
مشکالت را ناشی از سوء مدیریت می دانند و نباید همه مشکالت را 
به تحریم ها ارتباط داد. عالوه بر آن، دولت نیز موضع رسمی اش این 
است که ما با دولت آمریکا مذاکره نمی کنیم و آمریکایی ها را غیر 
قابل اعتماد می داند. بنابراین عده ای با طرح مذاکره با آمریکا درصدد 

ایجاد عوام فریبی جدی و سوء استفاده از افکار عمومی هستند.

سیاستسیاست
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 سید رضا صدرالحسینی 
تحلیلگر سیاست خارجی
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خبر

قدردانی رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی از رهبر انقالب
 آماده پاسخ به ندای رهبری 

برای صیانت از سالمت مردم هستیم
مهر: رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، در نامه به رهبر معظم 
انقالب، از سخنان حکیمانه ایشان در مبارزه با کرونا، تشکر و قدردانی کردند. در بخشی 
از این نامه، آمده اســت: بعد از سالم و تحیت، ما رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشــکی سراسر کشور، مراتب ســپاس و قدردانی خود را از سخنان خردمندانه، الطاف 
کریمانه، راهنمایی های حکیمانه و حمایت های کریمانه آن رهبر عزیز نسبت به فرزندان 

خود، مدافعان سالمت این سرزمین، تقدیم می داریم.
همان گونــه که آن رهبر معظم بارها تأکید فرموده اند رویارویی موفق وزارت بهداشــت، 
دولت محترم و مجموعه نظام اسالمی با همه گیری ویروس منحوس در گرو هماهنگی و 
یکپارچگی، اقناع افکار عمومی، مشارکت وسیع اجتماعی، بسیج همه امکانات و هم افزایی 
تمامی دستگاه ها و قوا و البته تداوم و ارتقای مدیریت جهادی مبتنی بر ایمان، علم و عمل 
است. به عنوان خدمتگزاران و سربازان آن فرمانده بزرگ در گستره پهناور جبهه دفاع از 
ســالمت مردم و خادمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، بار دیگر در پاسخ به 
ندای وحدت بخش و روحیه آفرین رهبری معظم، عزم راسخ خود و همکاران سختکوش 
و ایثارگر در تمامی رده ها را برای صیانت از سالمت مردم اعالم می کنیم و از صمیم قلب 
امیدواریم این مسیر دشوار به لطف بیکران حضرت حق و در سایه عنایت حضرت ولی عصر 
)عج( و با رهنمودها و دعای خیر آن مرجع گرانقدر و مردم عزیز میهن اسالمی با موفقیت 
طی شود. باشد که این بار نیز مردم مؤمن و خدمتگزاران حوزه سالمت، به مدد الهی و با 
وحدت کلمه زیر پرچم رهبری فرزانه، حماسه ای دیگر در عرصه خدمت عالمانه و همدلی 

مؤمنانه در دیوان تابناک تاریخ ایران اسالمی به ثبت رسانند.

تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت و گو با قدس:

مذاکره با آمریکا؛ راه فرار اصالح طلبان از پاسخگویی

فرمانده ناجا:

 دو بار به نزدیکی خاوری رسیدیم ©
اما کانادا برای بازداشت همراهی نکرد 

ایسنا: سردار حسین اشتری، فرمانده ناجا با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره عدم 
اســترداد برخی از متهمان فراری توضیحاتی داد. وی گفت: مشکل ما دستگاه قضایی و 
پلیس آن کشورهاست که با ما همکاری نمی کنند، پروتکل هایی برای استرداد مجرمان 
وجود دارد که هر جا پلیس بین الملل به اینترپل اعالم کرد که فردی مجرم است، باید آن 
متهم به کشور مدنظر استرداد شود، در بحث مدیر بانک سرمایه، اینترپل و پلیس آن کشور 

با ما همکاری کرد، البته اشراف داشتیم که آن شخص دقیقاً کجا قرار دارد.
فرمانده نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: دو بار تا محل سکونت خاوری رفتیم و حتی به 
پلیس آنجا گفتیم که محل وی کجاست، اما پلیس آنجا وی را بازداشت نکرد، در همین 
موضوع اســترداد مدیرعامل بانک ســرمایه، پلیس اینترپل نیز تعجب کرد که ما از کجا 
می دانیم این متهم در کجا زندگی می کند، محل ســکونت درصد باالیی از این متهمان 
شناسایی شده و حتی پلیس آن کشورها محل سکونت آن ها را نمی داند، البته برخی مواقع 

موضوع حالت سیاسی پیدا می کند و همکاری مدنظر صورت نمی گیرد.

خبر



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

اهدای 5 هزار جلد کتاب به زائران امام رضا)ع( در طرح »رواق کتاب«    آستان:  در روزهای پایانی ماه صفر، در قالب طرح »رواق کتاب« 5 هزار و 200 جلد کتاب از سوی اداره تولیدات فرهنگی 
معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی به زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( اهدا شد.طرح »رواق کتاب« یکی از ویژه برنامه های دهه آخر صفر بود که به مدت 10 روز در صحن قدس حرم مطهر 

رضوی اجرا شد. در این مدت 6 هزار و 500 نفر از زائران و مجاوران در ویژه برنامه های این طرح حضور پیدا کردند. 

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

 در دیدار مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی:

شفافیت در موقوفات اعتماد عمومی را افزایش می دهد©
آستان: تولیت آســتان قدس رضوی 
شفافیت در عملکرد موقوفات و نذورات 
را موجــب افزایش اعتمــاد عمومی و 

توسعه فرهنگ وقف در جامعه دانست.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
در دیدار مدیر کل و معاونین ســازمان 
اوقاف و امور خیریه اســتان خراســان 

رضوی که به مناســبت هفته وقــف در تاالر والیت حرم مطهــر رضوی انجام 
شد، ضمن تسلیت فرارســیدن سالروز شهادت امام حسن عسکری)ع( و عرض 
تبریک به مناسبت آغاز امامت امام زمان)عج(، با بیان اینکه طی سال های اخیر 
تحوالت بسیار خوبی در مجموعه سازمان اوقاف و امور خیریه صورت گرفته است، 
فعالیت های آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف را بسیار به یکدیگر نزدیک خواند 
و ابراز کرد: وقف یکی از بنیادهای عمیق دینی و اجتماعی و میراثی ماندگار برای 

انسان های نیک اندیش است.

اعتمادسازی نسبت به وقف با اجرای دقیق نیات واقفان»
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه انقالب اسالمی موجب مقبولیت سازمان 
اوقاف و امور خیریه میان مردم شــد، اعتمادسازی و اجرای دقیق نیات واقفان را 
سبب توسعه سنت حسنه وقف در جامعه معرفی و اظهار کرد: وقف عملی مقدس 
است، از این رو سازمان اوقاف نیز نهادی مقدس بوده؛ چراکه برای سامان بخشی 

به موقوفات، خیرات و از این دست امور عام المنفعه ایجاد شده است.
وی افزود: در سازمان هایی همچون آستان قدس رضوی و اوقاف نباید به گونه ای 
خشــک و تنها در چارچوب اداری با مردم و مراجعان برخورد شود، خوش خویی 
و خوش رفتاری، لحن نرم، عطوفت، برخورد مناسب، بردباری، پیگیری امور مردم 
و خدمتگزاری از اصولی است که باید در این سازمان ها نهادینه باشد تا مردم در 
مراجعات احساس صمیمیت کنند و تحقق این معنا در آستان قدس رضوی به 

مراتب سزاوارتر است. 
حجت االسالم والمســلمین مروی با بیان اینکه آستان قدس رضوی و اوقاف باید 
برای سایر دستگاه ها و سازمان ها الگو باشند، بر ضرورت صیانت از موقوفات تأکید 
و ابــراز کرد: صیانت از موقوفات به معنای بهره وری بهینه از رقبات وقفی و اجرای 
صحیح نیات واقفان است که منجر به اعتمادسازی نسبت به وقف در جامعه می شود.

ضرورت جهت دهی نیات واقفان به سمت نیازهای جامعه»
تولیت آستان قدس رضوی به روزرسانی نیات واقفان متناسب با نیاز روز جامعه 
را امری الزم و ناگزیر دانســت و عنوان کرد: با توجه به پیشــرفت های فناوری و 
تحوالت زندگی بشری ناگزیر به متناسب سازی برخی موقوفات هستیم؛ باید برای 
کاربردی شــدن این قبیل موقوفات تدبیری اندیشید.حجت االسالم والمسلمین 
مــروی با تأکید بر اینکه موقوفات باید به ســمت وقف های اجتماعی و نیازهای 
روز جامعه جهت دهی شــوند، ابراز کرد: وقف در حوزه علم و فناوری از نیازهای 
مهم جامعه امروز اســت و در دنیا این اتفاق می افتد.وی ازدواج، جهیزیه، مسکن 
و اشــتغال جوانان، حمایت از زنان سرپرست خانوار، پیشگیری و درمان اعتیاد، 
آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، حوزه های پزشکی، شرکت های دانش بنیان و 
فعالیت های تحقیقاتی را از عرصه هایی دانست که امروز جامعه نیازمند وقف در 

آن هاست و باید موقوفات به سمت آن ها جهت دهی شود.

باید به مردم نسبت به نذورات و موقوفاتشان گزارش داد»
تولیت آســتان قدس رضوی شفاف ســازی را موجب افزایش اعتماد عمومی و 
افزایش موقوفات و مشارکت مردم در امور خیریه خواند و عنوان کرد: به مسئوالن 
امر در آســتان قدس گفته ام که ما باید به مردم نسبت به نذورات و موقوفاتشان 
گزارش دهیم، به عنوان مثال بگوییم این ماه چقدر نذورات گرفته ایم و چه مقدار 
و در چه مسیری هزینه کرده ایم.حجت االسالم والمسلمین مروی در پایان تسریع 

فرایند وقف را از دیگر نکات مهم در توسعه فرهنگ وقف معرفی کرد.

برای  دور  از  سبزرنگ  پرچم   آستان   
با  را  آن ها  و  تکان می دهد  زائران دست 
مهربانی به سوی خود می خواند، زائرانی 
خسته که از شهر و دیار خود پای پیاده 
تا  هنوز  و  پیموده اند  راه  منزل  به   منزل  
رسیدن به خانه دوست فرسنگ ها فاصله 

دارند.
اینجــا قــرار اســت مکانی باشــد برای 
فرونشــاندن غبار خســتگی از تن زائران 
مرقد هشــتمین امام و مهیا شدن آن ها 
برای ادامه مسیر. اینجا مجتمع بین راهی 
آســتان قدس رضوی در مــرز میرجاوه 
اســت، جایــی در نزدیکی مــرز ایران و 

پاکستان.

ضرورت تأسیس مجتمع بین راهی »
در مرز میرجاوه

بیســت ونهم فروردیــن ســال 96 بود 
که کلنگ ســاخت زائرســرای آســتان 
قدس رضــوی در شهرســتان میرجاوه 
استان سیســتان  و بلوچستان در زمینی 
با مســاحت 6هکتــار به زمیــن خورد. 
شهرســتان میرجــاوه در 75 کیلومتری 
جنوب شــرقی زاهدان و در نزدیکی مرز 
ایران و پاکســتان واقع شده است. ساالنه 
هزاران نفر از عاشقان و دلدادگان مکتب 
اهل  بیت)ع( از کشــور پاکســتان برای 
زیارت مرقد مطهر علی بن  موسی الرضا)ع(، 
رفتــن به کربــالی معلی و شــرکت در 
پیاده روی اربعین حسینی از این مرز عبور 
می کنند. به همین دلیل، ضرورت ساخت 
زائرســرایی برای پذیرایی از این زائران و 
همچنین استراحت آنان احساس می شد. 
همین امر موجب شد آستان قدس رضوی 
به تأسیس زائرسرایی برای پذیرایی از این 
دسته از زائران اقدام کند و اکنون بیش از 
سه ســال از آغاز پروژه ساخت زائرسرای 

میرجاوه می گذرد.

امکانات رفاهی زائرسرای میرجاوه»
دکتر محمود عیدی، مدیرعامل مؤسسه 
عمران و توســعه رضوی درباره ســاخت 

این مجتمع بین راهی می گوید: این پروژه 
بــه لحاظ مکانی و کاربــری در موقعیت 
ویژه ای قرار گرفته است. مجتمع بین راهی 
میرجــاوه از نظر مکانــی در نقطه صفر 
مرزی و با فاصله بسیار کمی از مرز کشور 
پاکستان و در نزدیکی گمرک قرار گرفته 
است.زائران پاکستانی بیشتر از شهر تفتان 
که در نزدیکی مرز قرار دارد می آیند و اگر 
ماشــین ها به هر دلیلی در داخل گمرک 
معطل ماندنــد، زائــران می توانند پیاده 
به این زائرســرا بیاینــد و از خدمات آن 

بهره مند شوند.
دکتر عیدی در ادامه می گوید: در ساخت 
لحاظ  اقامتی ساختارهایی  این مجموعه 
شــده از جمله اینکه این زائرســرا تنها 
جایی اســت که می توانــد در منطقه به 
مردم بومی خدمات ارائه کند. این مکان 
دارای امکاناتی رفاهی همچون نمازخانه، 
سالن غذاخوری، محل استراحت زائران و 
همچنین سرویس های بهداشتی و حمام 
اســت. برای کســانی که در این مجتمع 
اقامتی به زائران خدمت رسانی می کنند، 
یک مکان استراحت، سرویس بهداشتی و 

حمام جداگانه در نظر گرفته شده است.

پروژه ای برای تکریم زائران »
حضرت رضا)ع(

سیدخلیل منبتی، مدیرکل بنیاد مسکن 

سیســتان  و بلوچســتان و مشاور تولیت 
آســتان قدس رضوی در امور حرم مطهر 
رضــوی و خدمات زائریــن، درباره روند 
پیشرفت این پروژه می گوید: تولیت معزز 
آســتان قدس رضــوی در بازدیدی که 
سال گذشته از روند ساخت این مجتمع 
بین راهی داشتند، دستور دادند این پروژه 
با ســرعت هر چه بیشتر انجام شود. این 
پــروژه یکی از اقدام های اساســی و مهم 
آســتان قدس رضوی در حــوزه تکریم 
زائران حضرت رضا)ع( است که با همراهی 
مناسب سایر دستگاه های اجرایی در حال 

اجراست.

کمک به ستاد اربعین استان»
مصطفی میرحسینی، دبیر ستاد مردمی 
اربعین سیستان  و بلوچستان نیز ساخت 
این زائرســرا را گامی مؤثر برای کمک به 
ستاد اربعین استان می داند و ابراز می کند: 
ساخت این زائرســرا از اقدام های آستان 
قدس رضوی اســت که عــالوه بر ایجاد 
اشتغال برای افراد بومی این منطقه، امید 
مــی رود از امکانات این مجتمع بین راهی 
که نه به قصد ســرمایه گذاری اقتصادی 
بلکه برای آســایش و رفاه زائران حضرت 
علی بن  موســی الرضا)ع( و زائران کربالی 
معلی ساخته شــده است به نحو احسن 

استفاده شود.

پناه خستگی زائران»
محمــد امیریــان، فرماندار شهرســتان 
میرجــاوه هــم درباره ســاخت مجتمع 
بین راهی این شهرستان که قرار است پناه 
خستگی زائران پاکســتانی امام رضا)ع( 
باشــد، می گوید: با توجه به خیل زائرانی 
که هر ســال از این مرز راهی زیارت امام 
رضــا)ع( و از آنجا راهــی عتبات عالیات 
می شوند، ضرورت ساخت چنین مجتمعی 

واقعاً احساس می شد.
وی می گوید: اقدام های بســیار خوبی در 
ساخت این مجتمع از سوی آستان مقدس 
رضوی صورت گرفته و این مجموعه و این 
سازه در این منطقه به  راستی که اقدامی 
بی نظیر و درخور ســتایش است؛ چراکه 

ایــن مجموعه نخســتین 
مجموعه اقامتی در مناطق 
مرزی اســت که با بهترین 
زیباترین  بــه  و  تجهیزات 
شده  ساخته  ممکن  شکل 
است. این مجموعه از نظر 
امکانات و زیبایی در کشور 
کاری منحصــر به فــرد و 

کم نظیر است.

هدیه ای از سوی »
آستان قدس رضوی

مالک رحمتی، رئیس بنیاد 
آستان  موقوفات  بهره وری 
قدس رضوی نیز ســاخت 

این مجتمع بین راهی را هدیه ای از سوی 
آستان قدس رضوی برای استان سیستان 
 و  بلوچســتان می داند و اظهار امیدواری 
می کند مســئوالن اجرایی این استان در 
فاز تکمیلی پروژه به تعهدات و وعده هایی 
که داده اند عمــل کنند.هر چند تکمیل 
این پروژه کــه قرار بود اربعین امســال 
میزبان زائران دلسوخته حضرت اباعبداهلل 
 الحسین)ع( باشد به دلیل شیوع ویروس 
کرونا به انجام نرســید، امید می رود این 
مجتمع بین راهی در سال های آینده محلی 
برای ارائه خدمت به این دسته از زائران باشد.

این پروژه یکی از 
اقدام های اساسی 

و مهم آستان 
قدس رضوی 

در حوزه تکریم 
زائران حضرت 

رضا)ع( است که 
با همراهی مناسب 
سایر دستگاه های 

اجرایی در حال 
اجراست

بــــــــرش

گزارشی از روند ساخت مجتمع بین راهی آستان قدس رضوی در مرز میرجاوه

زیارت نیابتی دانش آموزان ©میقات  الرضایی برای اردو   زبان ها
 مدارس امام رضاj برای 

۴۰۰ دانش آموز غیرایرانی 

آستان: دانش آمــوزان واحد 3 مدارس امام 
رضا)ع( نائب الزیاره 400 دانش آموز غیرایرانی 

در حرم امام رضا)ع( شدند.
حســین باغگلی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی 
رضوی در گفت وگو با آستان نیوز ضمن تشریح 
جزئیات اجرای این طرح معنوی گفت: امسال با 
توجه به محدودیت های ناشی از شیوع ویروس 
کرونا در ایران و سایر کشورهای جهان برای 
سفر کردن، بسیاری از شیفتگان و دلدادگان 
مکتب اهل بیت)ع( امکان زیارت نداشــتند و 
دانش  آموزان مشهدی امسال نائب الزیاره این 
افراد شــدند.وی با اشــاره به اینکه این طرح 
در دبیرســتان پسرانه متوســطه اول واحد3 
امام رضا)ع( به اجرا درآمده اســت، ابراز کرد: 
متولیان این آموزشگاه ضمن ارتباط گرفتن 
با چند مدرسه اهل  تشیع منطقه کشمیر که 
عالقه زیادی به مردم ایران دارند، فهرستی از 
اســامی دانش آموزان به همراه عکس آن ها را 
دریافت کردند و با مشارکت فعال دانش آموزان 
مدرسه، برای هر یک از آن ها به نیابت، زیارت 
حرم امام رضا)ع( را انجام دادند و ثواب آن را 

هدیه کردند.
این مقام مسئول ادامه داد: خالقیت و فطرت 
پاک دانش آموزان در جریان اجرای این حرکت 
با گرفتن عکــس خود در حرم مطهر رضوی 
همــراه پالکاردی با نام خود دانش آموز و فرد 
نائب الزیاره یا کشیدن نقاشی، به بروز و ظهور 
رسید و این آثار و عکس ها برای دانش آموزان 

کشمیری ارسال شد.
وی با اشاره به هدف این طرح فرهنگی گفت: 
شناساندن هویت مشــهدی به دانش آموزان 
به عنــوان شــهروندان مشــهدی در قبال 
دوســت داران اهل بیت)ع( به ویژه در سراسر 
جهان که توان تشرف به شهر مشهد را ندارند، 

مهم ترین هدف اجرای این برنامه بود.

سرزمین آفتاب 

خـــبر

 دوشنبه 5 آبان 1399  9 ربیع االول 1442 26اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9375
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1 -دستگاه مناقصه گذار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : شهرهای بجستان، تربت حیدریه، گناباد، مه والت، زاوه

3 -موض��وع : انجام عملیات تطبیق و مس��تند س��ازی اراض��ی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت ش��هرهای بجس��تان، تربت 
حیدریه، گناباد، مه والت، زاوه برابر پیش قرارداد

4 -شرح مختصری از مشخصات كار: انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت شهرهای 
بجس��تان، تربت حیدریه، گناباد، مه والت، زاوه مطابق مش��خصات اعالم ش��ده در پیوست ش��ماره 2 پیش قرارداد این 

اسناد	كه جزو الینفک اسناد مناقصه می باشد.
5- مبلغ برآورد اولیه :  50،000 ریال بر مبنای هر هکتار برای حدود 722،000 هکتار

6 -مبلغ كل : )36،100،000،000 ریال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( برنامه 
ثب��ت امالك و كاداس��تر )1201010000(  ابالغی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك	كش���ور تنظیم و تا می��زان تخصیص اعتبار 
مربوطه قابل اجرا خواهد بود .در صورت عدم تامین اعتبار ، مناقصه گذار هیچ تعهدی به پرداخت نداشته و می تواند 

قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 7 -مبل��غ تضمی��ن جه��ت ش��ركت در مناقص��ه مبل��غ )1،805،000،000 ری��ال ( م��ی باش��د ك��ه بص��ورت ضمان��ت نامه 
بانک��ی ی��ا واری��ز وج��ه نق��د ب��ه حس��اب س��پرده ش��ماره IR 650100004060013207655848 ب��ا ش��ماره شناس��ه

 908108500200000000207655848002بانك ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 
با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .

8 -ش��ركت ه��ای مجاز ك��ه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) با هررتب��ه بندی ( و توان 
مالی و سابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 05 /08 /99 لغایت 
10 /08 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تداركات الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام و پس از تکمیل تا 
تاریخ 21 /08 /1399 برروی س��امانه مذكور بارگذاری نموده وهمچنین  نسبت به ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در 
قالب س��ه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر ش��ده تا ساعت 13 مورخ 25 /08 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس 

ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنا تاكید می گردد كلیه مراحل و همچنین تشریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق سامانه تداركات الکترونیك 

دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
www.setadiran.ir 9 -محل دریافت فایل اسناد مناقصه سامانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( به آدرس الکترونیکی

10 -تاریخ گش��ایش پاكتهای الف /ب /ج ساعت 13:00 م�ورخ  1399/08/27 در محل سالن جلسات طبقه چهارم اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه بازگشایی پاكات 

با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .

آگهی مناقصه )مناقصه عمومی  یک مرحله ای انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا 
مرحله تثبیت شهرهای بجستان، تربت حیدریه، گناباد، مه والت، زاوه(

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 
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1 -دستگاه مناقصه گذار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت اسناد و امالك تابع استان 

3 -موضوع : تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی
 4 -ش��رح مختصری از مشخصات كار: تکمیل وبروزرس��انی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-روستا های 
زیر مجموعه شهرس��تان های بجستان-بینالود-تربت حیدریه-خواف-رشتخوار-كاش��مر-گناباد-مه والت در مقیاس 

1/500 برابرپیش قرارداد 
5-مبلغ برآورد اولیه :  7،000،000 ریال بر مبنای هر هکتار برای حدود 1،480  هکتار

6 -مبلغ كل : )10،366،400،000 ریال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( برنامه 
ثب��ت امالك و كاداس��تر )1201010000(  ابالغی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك	كش���ور تنظیم و تا می��زان تخصیص اعتبار 
مربوطه قابل اجرا خواهد بود .در صورت عدم تامین اعتبار ، مناقصه گذار هیچ تعهدی به پرداخت نداشته و می تواند 

قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 7 -مبلغ تضمین جهت شركت در مناقصه مبلغ )519،000،000 ریال ( می باشد كه بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد 
به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 908108500200000000207655848002بانك 

ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
8 - ش��ركت ه��ای مج��از كه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) ب��ا هررتبه بندی ( و توان 
مالی و سابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 05 /08 /99 لغایت 
10 /08 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تداركات الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام و پس از تکمیل تا 
تاریخ 22 /08 /1399 برروی سامانه مذكور بارگذاری نموده وهمچنین  نسبت به ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در 
قالب س��ه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر شده تا س��اعت 13 مورخ 26 /08 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس 

ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنا تاكید میگردد كلیه مراحل و همچنین تشریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق سامانه تداركات الکترونیك 

دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
www.setadiran.ir 9 -محل دریافت فایل اسناد مناقصه سامانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( به آدرس الکترونیکی

10 -تاریخ گش��ایش پاكتهای الف /ب /ج س��اعت 11:00 م�ورخ  1399/08/28 در محل سالن جلسات طبقه چهارم اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه بازگشایی پاكات 

با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .
. 

آگهی تجدید مناقصه )مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت 
مسکونی روستایی- روستا های زیر مجموعه شهرستان های

 بجستان-بینالود-تربت حیدریه-خواف-رشتخوار-کاشمر-گناباد-مه والت(

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی
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 -دستگاه مناقصه گذار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت اسناد و امالك تابع استان 

3 -موضوع : تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی
 4 -ش��رح مختصری از مشخصات كار: تکمیل وبروزرس��انی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-روستا های 

زیر مجموعه شهرستان های باخرز-تایباد-تربت جام-زاوه-فریمان در مقیاس 1/500 برابرپیش قرارداد 
5-مبلغ برآورد اولیه :  7،000،000 ریال بر مبنای هر هکتار برای حدود 1،694 هکتار

6 -مبلغ كل : )11،860،600،000 ریال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( برنامه 
ثب��ت امالك و كاداس��تر )1201010000(  ابالغی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك	كش���ور تنظیم و تا می��زان تخصیص اعتبار 
مربوطه قابل اجرا خواهد بود .در صورت عدم تامین اعتبار ، مناقصه گذار هیچ تعهدی به پرداخت نداشته و می تواند 

قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 7 -مبلغ تضمین جهت شركت در مناقصه مبلغ )594،000،000 ریال ( می باشد كه بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد 
به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 908108500200000000207655848002

بانك ملی ش��عبه ثبت اس��ناد بنام اداره كل ثبت اس��ناد و امالك خراس��ان رضوی با عنوان تمركز وجوه س��پرده ارائه 
گردد .

8 -ش��ركت ه��ای مجاز ك��ه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) با هررتب��ه بندی ( و توان 
مالی و سابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 05 /08 /99 لغایت 
10 /08 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تداركات الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام و پس از تکمیل تا 
تاریخ 22 /08 /1399 برروی سامانه مذكور بارگذاری نموده وهمچنین  نسبت به ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در 
قالب س��ه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر شده تا س��اعت 13 مورخ 26 /08 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس 

ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنا تاكید میگردد كلیه مراحل و همچنین تشریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق سامانه تداركات الکترونیك 

دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
www.setadiran.ir 9 -محل دریافت فایل اسناد مناقصه سامانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( به آدرس الکترونیکی

10 -تاریخ گش��ایش پاكتهای الف /ب /ج س��اعت 11:00 م�ورخ  1399/08/29 در محل سالن جلسات طبقه چهارم اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه بازگشایی پاكات 

با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .

آگهی تجدید مناقصه )مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-
روستا های زیر مجموعه شهرستان های باخرز-تایباد-تربت جام-زاوه-فریمان(

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 
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ش�هرداری ش�اهرود در نظر دارد نس�بت به واگذاری خدمات پارکبانی در حاش�یه تعدادی از 
خیابان های سطح شهر شاهرود توسط پیمانکار از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید، 
لذا متقاضیان می توانند همه روزه به جزء ایام تعطیل در وقت اداری جهت هماهنگی و کسب 
هرگونه اطالعات بیش�تر با تلفن 64-32224060)023( داخلی 132 اداره درآمد تماس حاصل 
نموده و یا از طریق س�ایت ش�هرداری به آدرس  www.shahrood.ir   اس�ناد مناقصه فوق الذکر 
را مش�اهده و بهره برداری نمایند.ضمنا مهلت دریافت اس�ناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز 

 شنبه مورخ 24 آبان99  است.

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شاهرود-نوبت اول

علیرضا حاجی محمدعلی- شهردار شاهرود

ب���رگ س���بز، کارت و س���ند مالکی���ت موتورس���یکلت 
سیستم تندر تیپ  Cc125 مدل 1385 به رنگ قرمز 
به ش���ماره موتور 004165 و وشماره تنه 8516533 
به به ش���ماره پالک 638 -65316 مفقود گردیده واز 

درجه اعتبارساقط می گردد.
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برگ س���بز خودرو سواری پراید مدل 1388 رنگ نقره 
ای متالی���ک به ش���ماره موت���ور 2795399 و ش���ماره 
شاسی S1422288054439 به شماره انتظامی 517 
ج 18 ای���ران 26 به مالکیت وحی���د علی پور مفقود و 

فاقد اعتبار می باشد.  دی
قو
مف

ی 
گه
آ

برگ سبز خودروی تیبا سفید مدل 1394 رنگ سفید 
به ش���ماره انتظامی 413ه11 ایران 36  ش���ماره موتور 
 NAS811100F5876493 8252449 و شماره شاسی
به مالکیت سیده ریحانه علیزاده مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز خودرو وانت پیکان مدل 1388 رنگ سفید 
روغنی به ش���ماره موت���ور 11488063723 و ش���ماره 
ش���ماره  ب���ه   NAAA36AA8AG876224 شاس���ی 
انتظام���ی 258 ج 27 ای���ران 36 ب���ه مالکی���ت هاجر 

نجف زاده مفقود و فاقد اعتبار می باشد.  دی
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1 -دستگاه مناقصه گزار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت اسناد و امالك تابع استان 

3 -موضوع : تهیه و جانمایی نقشه مناطق شهری و حومه جهت تکمیل و بروزرسانی نقشه های موجود
4 -ش��رح مختصری از مش��خصات كار: تهیه و جانمایی نقشه مناطق شهری و حومه جهت تکمیل و بروزرسانی نقشه های 

موجود در مقیاس 1/500 برابرپیش قرارداد 
5-مبلغ برآورد اولیه :  7،000،000 ریال بر مبنای هر هکتار برای حدود 1،214 هکتار

6 -مبل��غ كل : )8،500،000،000 ریال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( برنامه 
ثب��ت امالك و كاداس��تر )1201010000(  ابالغی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك	كش���ور تنظیم و تا می��زان تخصیص اعتبار 
مربوطه قابل اجرا خواهد بود .در صورت عدم تامین اعتبار ، مناقصه گزار هیچ تعهدی به پرداخت نداشته و می تواند 

قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 7 -مبلغ تضمین جهت شركت در مناقصه مبلغ )425،000،000 ریال ( می باشد كه بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد 
به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 908108500200000000207655848002بانك 

ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
8 -ش��ركت ه��ای مجاز ك��ه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) با هررتب��ه بندی ( و توان 
مالی و سابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 05 /08 /99 لغایت 
10 /08 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تداركات الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام و پس از تکمیل تا 
تاریخ 22 /08 /1399 برروی سامانه مذكور بارگذاری نموده وهمچنین  نسبت به ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در 
قالب س��ه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر شده تا س��اعت 13 مورخ 26 /08 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس 

ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنا تاكید می گردد كلیه مراحل و همچنین تشریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق سامانه تداركات الکترونیك 

دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
www.setadiran.ir 9 -محل دریافت فایل اسناد مناقصه سامانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( به آدرس الکترونیکی

10 -تاریخ گشایش پاكتهای الف /ب /ج ساعت 09:00 صبح م�ورخ  1399/08/28 در محل سالن جلسات طبقه چهارم اداره 
كل ثبت اس��ناد وامالك خراس��ان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه بازگشایی 

پاكات با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .

آگهی تجدید مناقصه )مناقصه عمومی  یک مرحله ای تهیه و جانمایی نقشه مناطق شهری و حومه جهت 
تکمیل و بروزرسانی نقشه های موجود(

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 
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1 -دستگاه مناقصه گزار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : شهرهای بردسکن، جغتای، جوین، خلیل آباد، نیشابور، خوشاب، داورزن، سبزوار،	كاشمر

3 -موضوع : انجام عملیات تطبیق و مس��تند س��ازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت ش��هرهای بردس��کن، جغتای، 
جوین، خلیل آباد، نیشابور، خوشاب، داورزن، سبزوار،	كاشمر برابر پیش قرارداد

4 -شرح مختصری از مشخصات كار: انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت شهرهای 
بردسکن، جغتای، جوین، خلیل آباد، نیشابور، خوشاب، داورزن، سبزوار،	كاشمرمطابق مشخصات اعالم شده در پیوست 

شماره 2 پیش قرارداد این اسناد	كه جزو الینفک اسناد مناقصه می باشد.
5- مبلغ برآورد اولیه :  50،000 ریال بر مبنای هر هکتار برای حدود 703،000 هکتار

6 -مبل��غ كل : )35،150،000،000 ری��ال ( از مح��ل اعتب��ارات ردیف متفرق��ه 44-730000) اجرای ط��رح جامع حدنگار ( 
برنامه ثبت امالك و كاداستر )1201010000(  ابالغی سازمان ثبت اسناد و امالك	كش�ور تنظیم و تا میزان تخصیص اعتبار 
مربوطه قابل اجرا خواهد بود .در صورت عدم تامین اعتبار ، مناقصه گزار هیچ تعهدی به پرداخت نداشته و می تواند 

قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 7 -مبلغ تضمین جهت شركت در مناقصه مبلغ )1،758،000،000 ریال ( می باشد كه بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه 
نقد به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 908108500200000000207655848002 

بانك ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
8 -ش��ركت ه��ای مجاز ك��ه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) با هررتب��ه بندی ( و توان 
مالی و سابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 05 /08 /99 لغایت 
10 /08 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تداركات الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام و پس از تکمیل تا 
تاریخ 21 /08 /1399 برروی س��امانه مذكور بارگذاری نموده وهمچنین  نسبت به ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در 
قالب س��ه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر ش��ده تا ساعت 13 مورخ 25 /08 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس 

ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنا تاكید می گردد كلیه مراحل و همچنین تشریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق سامانه تداركات الکترونیك 

دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
www.setadiran.ir 9 -محل دریافت فایل اسناد مناقصه سامانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( به آدرس الکترونیکی

10 -تاریخ گش��ایش پاكتهای الف /ب /ج س��اعت 11:00 م�ورخ  1399/08/27 در محل سالن جلسات طبقه چهارم اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه بازگشایی پاكات 

با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .

آگهی مناقصه )مناقصه عمومی  یک مرحله ای انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا 
مرحله تثبیت شهرهای بردسکن، جغتای، جوین، خلیل آباد، نیشابور، خوشاب، داورزن، سبزوار، کاشمر(

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 
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 علوم انسانی باید توانایی حل مسئله را داشته باشد  اندیشه: حجت االسالم حکیمیان، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در مراسم آغاز به کار کنفرانس بین المللی »نقش معرفت دینی در علوم انسانی« 
گفت: علوم انسانی باید توانایی حل مسئله داشته باشد. شاخصه این علوم این است که با تبادل نظر و ارتقا دادن به گام های علمای پیشین می تواند حیات داشته باشد. قرآن به ما یاد می دهد با قرار گرفتن در مسیر 

الهی می توانیم به معرفت کمال گرا دست پیدا کنیم. امروز عقالی عالم، ایران اسالمی را ستایش می کنند و نباید تحت تأثیر سیاه نمایی عده ای از رسانه های غربی قرار بگیریم.

 مهم ترین میراث معنوی و ملی ما ©
عزاداری امام حسین)ع( است

ایبنا: سید حسین شهرستانی در برنامه 
پنجم از نشســت های »محرم امســال« 
گفت: شــیوع کرونا بادی بــود بر پرچم 
اســتغنای الهی و وزیدن نسیم بی نیازی 
حق بود و درواقع وضعیت را به هم ریخت 
و همه ساختارها و امور عادی را غیرعادی 
کرد تا کســی اگر خودی هست به خود 
بیاید و اگر خودی نیســت عبرت بگیرد. درواقع آقای محمود کریمی در برابر این 

نسیم تن برهنه کرد و به استقبال این باد استغنای حق رفت.
ایــن منتقد فرهنگی و اجتماعــی افزود: آقای کریمی از آداب، آیین، مناســک، 
داشته ها، ادعاها و همه دستاوردها و تشکیالتی که داشت دست کشید و به استقبال 
این نسیم رفت. حرکت او در کوچه ها و کاری که انجام داده چندان هم رسانه ای 
نشد و جنبه تصویری پیدا نکرد و امکانات بازنمایی نمایشی این کار چندان فراهم 
نبود و واقعاً این کار اصیل بود. آقای کریمی وقت شناسی کرد یعنی آنچه شأن اهل 
هنر، حکمت، دینداری و عرفان است بجا آورد.شهرستانی اظهار کرد: کریمی در 
حوزه مداحی جمع اضداد است و توانسته بین اموری که در بسیاری از موارد بین 
آن ها جدایی و تفرقه وجود دارد وحدت و توفیق ایجاد کند؛ به عنوان نمونه آقای 
کریمی از پیشقراوالن مداحی جدید و مدروز هستند؛ مداحی که در فرهنگ جدید 
بین جوانان خوش می آید و از پیشتازان نسل جدید مداحی است؛ اما هرچه از کار 
آقای کریمی گذشت به معیارها و موازین و اصول مداحی سنتی و مداحی اصیل 
ایرانی رجوع کرد. نکته مهم این است که این رجوع مجدد یک نوع کهنه پرستی 
نبود؛ او در این کار توانســت آثار خود را بازسازی و بازیابی کرده و ارتباطش را با 
مخاطب، قوی تر کند و این رجوع موجب نشد جامعه مخاطب او از دست برود. این 
اتفاق یک رجوع موضعی و از جنس میراث فرهنگی و پاسداشت میراث فرهنگی 
نیست و زنده و جوشان است.وی بیان کرد: عزاداری امام حسین)ع( برای ما یکی 
از آداب و رســومی نیست که صرفاً باید آن را بجا بیاوریم. البته مهم ترین میراث 
معنوی و ملی ما عزاداری امام حسین)ع( است ولی همه اش این نیست؛ عزاداری 
امام حسین نبض و زنده ترین و مؤثرترین کار و اکنونی ترین لحظه حیات و هستی 
اجتماعی ماست درعین حال که تاریخی و مبتنی بر سنت است.این منتقد فرهنگی 
و اجتماعی ادامه داد: انســان ها در این دوره چند زمانه هستند. ما در چند زمان 
درحال زندگی هســتیم بخشی از هســتی ما در زمانی و بخشی دیگر در زمانی 
دیگر زندگی می کند. این هم افق شــدن زمان ها در یک اثر و فرم و فعل می تواند 
به هم برسد. اتفاقاً هنر و ادبیات یکی از میانجی های قدرتمندی است که بین این 
ناهم زمانی و ناهم زبانی ارتباط برقرار می کند.شهرستانی خاطرنشان کرد: یکی از 
ویژگی های آقای کریمی این است که واقعاً مستقر در قلمرو فن مداحی است. یکی 
از ســاحت های انجام هر حرفه و کاری جدی گرفتن آن حرفه و فن و غرق شدن 
در آن است و آقای کریمی درواقع غرق در فن مداحی است. وجه فنی و حرفه ای 
کارش را جدی گرفته و این طور نیســت که به حال و احوال و معنویات و مظاهر 

شعاری و مناسکی کار اکتفا کنیم تا بتوانیم به یک مداحی موفق برسیم.
وی با اشاره به اینکه آنچه در مداحی باالتر از فن است چیزی است که ما به عنوان 
هنر و ذوق از آن تعبیر می کنیم، گفت: همه مداحان موفق اهل ذوق هستند این 
ذوق اگر در کار باشد آن فنون جان پیدا می کنند. فنون و تکنیک ها قابل آموزش و 
انتقال هستند. مداحان سه هنر شعر، موسیقی و اجرا را ترکیب می کنند که هر کدام 
انواع و اقســام هنرها و فنون دیگر را دارند و مداح باید به وجوه آن ها تسلط داشته 
باشد. آن چیزی که این ها را با هم تلفیق می کند هنر و ذوق است و اگر ذوق وجود 
نداشته باشد تلفیق این ها مورد اقبال نخواهد بود.این منتقد فرهنگی و اجتماعی 
عنوان کرد: ما در مداحی نمی خواهیم صرفاً مشغول یک اثر هنری باشیم و به دنبال 
رسیدن به چیز دیگری هستیم؛ این چیزی است که مداحی را فراهنر می کند. هنر 
می خواهد فرد را مشغول خودش کند اما مداحی می خواهد متوجه اجرا نشویم و 
مخاطب را به یک لحظه و تاریخ دیگری وصل کند. مداح می خواهد ما را از اینجایی 
که هستیم در حادثه عاشورا قرار دهد؛ بنابراین هرچقدر بیشتر هنرنمایی خودش را 

عرضه کند و مانع دیدار حقیقی ما شود یعنی اصل کار رعایت نشده است.

 اندیشــه/ محمدجواد اســتادی  آرایه های 
هنری  به کار رفته در اماکن مقدســی چون حرم 
مطهر رضوی که رهبر معظم انقالب از آن در این 
آستان به عنوان یک گنجینه هنری یاد می کنند، 
موضوعی نیست که بتوان به هنگام صحبت از هنر 
و معماری اسالمی از جایگاه آن غفلت نمود. فرصت 
گفت وگــو در این زمینه با دکتر حســن بلخاری، 
نویسنده و پژوهشگر فعال در زمینه فلسفه هنر و 
زیبایی شناسی که هم اکنون نیز رئیس انجمن آثار 
و مفاخر فرهنگی ایران و مدیر گروه مطالعات عالی 
هنر دانشگاه تهران هستند در حرم مطهر رضوی 
فراهم آمد که در دو شماره امروز و فردای روزنامه، 

این گفت وگو را می خوانید.

با توجه به مطالعات شما در زمینه فلسفه   
هنر و به خصوص هنر و معمــاری ادیان، به 
عنوان مقدمه، درباره دالیل استفاده از هنر 
و آرایه های هنری در فرهنگ شیعی و اماکن 

مقدسه توضیحاتی ارائه فرمایید.
اجازه بدهید برای ورود به بحث، تعریف جامعی که 
از هنر به ویژه در فرهنگ شرقی و دینی ما وجود دارد 
ارائه دهم و بعد فلسفه حضور آرایه ها در معماری و 
هنر مقدس را بازگو کنم. هنر در تعریف جامع خود 
این است که بتوانید یک امر معقول مکنون و یک 
حقیقت را در یک فرم زیبا به مخاطب ارائه دهید. 
این جامع ترین تعریف از هنر چه در فرهنگ شرقی 
و چه فرهنگ سنت محور غربی است. من به شدت 
روی ایــن تأکید می کنم تا درنهایت به یک نقد و 
اشکال مفروض پاســخ دهم و آن اینکه از دیدگاه 
برخی، هنر چیزی جز تبرج، تجمل یا تفنن نیست. 
بد نیســت بدانید یکی از محققان برجسته غربی 
وقتی در مورد هنر اسالمی صحبت می کند فلسفه 
این آرایه ها یعنی این نقوش و کتیبه ها و فرم های 
معماری را این می داند که مسلمان از فضای خالی 
هراس دارد و برای غلبه بر هراس خویش فرم ها را 
تولید می کنــد و این فرم ها نماینده هیچ معنایی 
نیستند. من برای اینکه به این ایرادها پاسخ دهم 
تأکید می کنم هنر هیچ گاه در فرهنگ سنت محور 
خود چه در شــرق و چه در غــرب، راوی خودش 
نیست. در حقیقت فقط فرم نیست و حتماً و الزاماً 
یک حقیقت و امر معقول را بازتاب می دهد. وقتی 

تعریف هنر این شد، آن جمال های مخصوصی که 
قرار اســت این حقیقت را بازتاب دهند به تبع این 
حقایق خلق می شوند. من در مورد هنر اسالمی این 
اعتقاد جدی را دارم که ما حتی فرم را هم از معنا 
بدست می آوریم. این گونه نیست که فرم و معنایی 
وجود داشته باشد و ما تصنعاً به دنبال ایجاد نسبت 
میان این ها باشیم. اگر گوهری ترین مفهوم در تفکر 
اســالمی و دین اســالم »عبادت« باشد، زمانی که 
بخواهد در قالب فرم، ظاهر و این فرم توسط همین 
معنا زاییده شــود همان رکوع و سجودی می شود 
کــه ما در نماز می بینیم. بین این ها یک نســبت 
ذاتی وجــود دارد. دومین نکته پس از تعریف هنر 
این است که فرم در تفکر دینی مفهومی مستقل از 
معنا نیست، بلکه برآمده از معناست. وقتی برآمده 
از معنا باشــد طبیعتاً جایگاه بسیار ویژه ای دارد و 
بــه عنوان یک پلکان و نردبان و عاملی برای عروج 
به آن حقیقت مورد استفاده قرار می گیرد. به زبان 
بسیار ساده تر، آثار هنری در تمدن اسالمی منشعب 
از معنا خلق می شود تا برای زائر فضایی را خلق کند 
که او را نســبت به حقیقتی که وجود دارد واقف و 
واصل کند. بنابراین ما در حکمت هنر دینی برای 
ایــن آرایه ها و این نقوش یک صفت حائلی داریم. 
حضور این آرایه ها به سبب متفاوت کردن فضای 
زندگــی آن زائر با آن مکان مقدس اســت، یعنی 
آرایه ها تعین قدســی برای مکان ایجاد می کنند و 

ادراک این تعین قدسی توسط زائر، حال او را عوض 
می کند. به همین دلیل نیز مفاهیمی چون رنگ و 
نور، عناصر بنیادین این آرایه ها محسوب می شوند. 
این بدین معنی است که اگر این دو عنصر ذاتی را از 
هنر اسالمی حذف کنید واقعاً چیزی باقی نمی ماند. 
در بنیاد تفکر عرفانی ما نســبتی ذاتی میان رنگ 
و نور وجود دارد، یعنی یک تفکر مســتقل از هم 
نیستند. نور، رنگ مجرد و رنگ، نور متجسد است. 
حقیقت این ها یکی اســت و به همین دلیل ما در 
قرآن هم »صبغه اهلل« و هم مبنای روان شناســانه 
کاربرد رنگ ها را به عنوان مثال در رنگ زرد داریم. 
اگر چنین چیزی وجود نداشت و رنگ عاملی برای 
ایجاد تلنگر در روح نبود قــرآن نمی فرمود »بََقَرٌة 

اِظِریَن«. َصْفَراُء َفاقٌِع لَْونَُها تَُسُرّ الَنّ

جناب عالی نقاط مختلف دنیا و به خصوص   
اماکن مذهبی ســایر ادیــان را از نزدیک 
دیده اید. از این منظر وجه تمایز حرم مطهر 
رضوی با سایر اماکن مقدس اسالمی  و غیر 

اسالمی را چه می دانید؟
من برجسته ترین کلیساهای غرب را در رم یا مثاًل 
کلیساهایی را در رم شرقی که  نمونه برجسته اش 
در ایاصوفیه  یا قسطنطنیه سابق بوده را مشاهده 
کرده ام و اشــراف کاملی به معابد هندو،  استوپای 
بودایی و عبادتگاه های چینی دارم. واقعیت قضیه 

این اســت که خــارج از نگره 
مذهبی و اعتقادات شــیعی که 
دارم، به عنوان یک محقق باید 
برخورد تطبیقــی یا اصطالحاً 
این  بین   comparative study
بدیهی  باشم.  داشــته  حوزه ها 
است هر دینی نسبت به معابد 
خود جایگاهــی دارد. واقعیت 

این اســت که مــا در حوزه هنر 
اســالمی - به طور جامع این را 
بیان کنــم  - و در حوزه ادیان، 
مفهومی بســیار برجسته و مهم 
داریم و آن »اصل تجلی« اســت. 
بنده میان ادیــان مختلف مثل 
هندوئیسم، اســالم، مسیحیت، 
بودیسم و یهود بررسی تطبیقی 
کــرده ام. در تمامی ادیان به جز 
اسالم ما یک اصل با عنوان »اصل 
تجســد« داریم که این اصل آن 
مفهوم مجرد را در قالب انســان 
ارائه می دهد. به همین دلیل در 

هندوئیسم پیکره های انســانی از خدایان داریم، 
این را در بودیســم هم داریم و در مسیحیت که 
اصالً خود کلمه متجسد عیسی مسیح را داریم، در 
یهودیت متأخر نیز می بینیم خدا به صورت انسان 
در تــورات درمی آید. در تفکر اســالمی ما مطلقاً 
تجسد نداریم یعنی هیچ گاه در هیچ روایت و آیه ای 
خداوند صورت تجســد نیافته است. یک جا فقط 
در ســوره اعراف حضرت موسی طلب دیدن خدا 
را می کند که با »لن ترانی« مواجه می شــود. این 
دقیقاً نفی تجســد است و ما به جای آن تجلی را 
داریم. آن وقت تجلی ایجاب می کند شما به جای 
پیکره تراشی و شمایل نگاری سراغ مفاهیم نمادین 
بروید. این مفاهیم اســت که این نقوش و آرایه ها 
را در حقیقت ایجاد کرده و نور را به عنوان عنصر 
محوری و بنیادین معماری و هنر ما در آورده است. 
اگر این نور را از معماری و هنر حذف کنید دقیقاً 
جوهر این اثر را حذف کرده اید. دقیقاً »اهلل« که نور 
آسمان ها و زمین است از طریق قاعده تجلی در کل 
هستی به ظهور می رسد. تجسد گونه ای از معماری 
و هنر را ایجاد می کند و تجلی گونه ای دیگر را؛ به 

همین دلیل ما در نقوش و هنر 
خودمان ]در اسالم[ شمایل گریز 
و پیکره گریز هســتیم. ارنست 
برجســته ترین  از  که  گامبریج 
مورخان جهانی تاریخ هنر است، 
جایی می گوید ما باید از اسالم 
ممنون باشیم که با آن دیدگاه 
خویش، مــا را از پیکره ها نجات 
داد و روح خــالق ما را در فضایی 
مجرد و تجریدی به پرواز در آورد. 
هنر اسالمی محصول تجلی و هنر 
یهودی، مسیحی، بودایی و هندو، 
محصول تجسد است؛ بنابراین ما 
دو نوع هنر داریم. نکته دوم اینکه 
شــما در جهان اسالم حوزه های 
تمدنی و هنری را از شمال آفریقا 
یعنی مراکش، بعد مصر، سپس 
محدوده شــام و آن گاه عراق و 
ایران و در نهایت کشورهایی چون 
هند و چین بررسی کنید. مرحوم 
پیرنیا وقتی مکاتب معماری را در 
جهان اسالم شــرح می دهد به همین حوزه های 
تمدنی هنری اشاره می کند و بعد می گوید وقتی 
در کتاب تاریخ معماری این مناطق جســت وجو 
کنید می بینید 90 درصد مطالب مربوط به مکتب 
ایران است. در این حوزه های تمدن اسالمی از نظر 
هنر و معماری ما مجموعه ای را در ایران داریم که 
این مجموعه جامع جمیع مراتب هنر و معماری 
اسالمی است. واقعیت قضیه این است که در جهان 
اسالم تنها نقطه ای که می توان برای آن اصطالح 
مکتب را به کار برد )مکتب در ذات خود بیانگر این 
است که مجموعه هنرها در آن وجود داشته باشد( 
در اینجا، یعنی حرم مطهر رضوی اســت. مکتب 
در ذات خــود یک نظام معرفتی اســت که بنا بر 
جامعیتش مکتب می شود. 80 درصد آنچه در این 
مجموعه و مکتب وجود دارد ناشناخته است، واقعاً 
ناشناخته است. در موزه های این آستان چیزهایی 
وجود دارد که می توان ده ها رســاله دکترا درمورد 
آن ها نوشت. از دیدگاه من محقق ما هنوز با یک 
فضای بکر از نظر تحقیقــی و مطالعاتی در حرم 

مطهر رضوی روبه رو هستیم.

گفت و گوی قدس با دکتر حسن بلخاری )بخش نخست(

حرم مطهر رضوی نمونه کامل و جامع مکتب هنری در جهان اسالم

من به شدت روی 
این تأکید می کنم 

تا در نهایت به 
یک نقد و اشکال 

مفروض پاسخ 
بدهم و آن اینکه از 
دیدگاه برخی، هنر 

چیزی جز تبرج، 
تجمل یا تفنن 

نیست

بــــــــرش
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1 -دستگاه مناقصه گذار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : شهرهای باخرز،تایباد،تربت جام،صالح آباد،خواف 

3 -موضوع : انجام عملیات تطبیق و مس��تند س��ازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت ش��هرهای باخرز، تایباد، تربت 
جام، صالح آباد،خواف برابر پیش قرارداد

4 -شرح مختصری از مشخصات كار: انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت شهرهای 
باخرز، تایباد، تربت جام، صالح آباد،خواف مطابق مش��خصات اعالم ش��ده در پیوست شماره 2 پیش قرارداد این اسناد 

كه جزو الینفک اسناد مناقصه می باشد.
5- مبلغ برآورد اولیه :  50،000 ریال بر مبنای هر هکتار برای حدود 860،000 هکتار

6 -مبلغ كل : )43،000،000،000 ریال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( برنامه 
ثب��ت امالك و كاداس��تر )1201010000(  ابالغی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك	كش���ور تنظیم و تا می��زان تخصیص اعتبار 
مربوطه قابل اجرا خواهد بود .در صورت عدم تامین اعتبار ، مناقصه گذار هیچ تعهدی به پرداخت نداشته و می تواند 

قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 7 -مبل��غ تضمین جهت ش��ركت در مناقصه مبلغ )2،150،000،000 ریال ( می باش��د كه بصورت ضمان��ت نامه بانکی یا واریز 
وجه نقد به حس��اب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 90810850020000000020765584
8002بانك ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
8 -ش��ركت ه��ای مجاز ك��ه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) با هررتب��ه بندی ( و توان 
مالی و سابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 05 /08 /99 لغایت 
10 /08 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تداركات الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام و پس از تکمیل تا 
تاریخ 21 /08 /1399 برروی س��امانه مذكور بارگذاری نموده وهمچنین  نسبت به ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در 
قالب س��ه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر ش��ده تا ساعت 13 مورخ 25 /08 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس 

ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنا تاكید می گردد كلیه مراحل و همچنین تشریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق سامانه تداركات الکترونیك 

دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
www.setadiran.ir 9 -محل دریافت فایل اسناد مناقصه سامانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( به آدرس الکترونیکی

10 -تاریخ گش��ایش پاكتهای الف /ب /ج ساعت 13:00 م�ورخ  1399/08/26 در محل سالن جلسات طبقه چهارم اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه بازگشایی پاكات 

با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .

آگهی مناقصه)مناقصه عمومی  یک مرحله ای انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع 
طبیعی تا مرحله تثبیت شهرهای باخرز،تایباد،تربت جام،صالح آباد،خواف(

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 
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1 -دستگاه مناقصه گذار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت اسناد و امالك تابع استان 

3 -موضوع : تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی
 4 -ش��رح مختصری از مشخصات كار: تکمیل وبروزرس��انی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-روستا های 
زیر مجموعه شهرس��تان های بردس��کن-جغتای-خلیل آباد-خوشاب-داورزن-سبزوار-فیروزه-نیش��ابور در مقیاس 

1/500 برابرپیش قرارداد
5-مبلغ برآورد اولیه :  7،000،000 ریال بر مبنای هر هکتار برای حدود 1،542 هکتار 

6 -مبل��غ كل : )10،794،200،000 یال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( برنامه 
ثب��ت امالك و كاداس��تر )1201010000(  ابالغی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك	كش���ور تنظیم و تا می��زان تخصیص اعتبار 
مربوطه قابل اجرا خواهد بود .در صورت عدم تامین اعتبار ، مناقصه گذار هیچ تعهدی به پرداخت نداشته و می تواند 

قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
7-مبلغ تضمین جهت شركت در مناقصه مبلغ )540،000،000 ریال ( می باشد كه بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد 
به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 908108500200000000207655848002 بانك 

ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
8 -ش��ركت ه��ای مجاز ك��ه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) با هررتب��ه بندی ( و توان 
مالی و سابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 05 /08 /99 لغایت 
10 /08 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تداركات الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام و پس از تکمیل تا 
تاریخ 22 /08 /1399 برروی سامانه مذكور بارگذاری نموده وهمچنین  نسبت به ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در 
قالب س��ه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر شده تا س��اعت 13 مورخ 26 /08 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس 

ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنا تاكید میگردد كلیه مراحل و همچنین تشریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق سامانه تداركات الکترونیك 

دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
www.setadiran.ir 9 -محل دریافت فایل اسناد مناقصه سامانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( به آدرس الکترونیکی

10 -تاریخ گش��ایش پاكتهای الف /ب /ج س��اعت 09:00 م�ورخ  1399/08/29 در محل سالن جلسات طبقه چهارم اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه بازگشایی پاكات 

با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .
. 

آگهی تجدید مناقصه )مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت 
مسکونی روستایی- روستا های زیر مجموعه شهرستان های 

بردسکن-جغتای-خلیل آباد-خوشاب-داورزن-سبزوار-فیروزه-نیشابور(

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 

,ع
99
08
24
5

1 -دستگاه مناقصه گذار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : شهرهای مشهد،	كالت، چناران، درگز، سرخس، طرقبه، فریمان، قوچان، فیروزه

3 -موضوع : انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت شهرهای مشهد،	كالت، چناران، 
درگز، سرخس، طرقبه، فریمان، قوچان، فیروزه برابر پیش قرارداد

4 -شرح مختصری از مشخصات كار: انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت شهرهای 
مشهد،	كالت، چناران، درگز، سرخس، طرقبه، فریمان، قوچان، فیروزه مطابق مشخصات اعالم شده در پیوست شماره 2 

پیش قرارداد این اسناد	كه جزو الینفک اسناد مناقصه می باشد.
5- مبلغ برآورد اولیه :  50،000 ریال بر مبنای هر هکتار برای حدود 800،000 هکتار

6 -مبلغ كل : )40،000،000،000 ریال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( برنامه 
ثب��ت امالك و كاداس��تر )1201010000(  ابالغی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك	كش���ور تنظیم و تا می��زان تخصیص اعتبار 
مربوطه قابل اجرا خواهد بود .در صورت عدم تامین اعتبار ، مناقصه گذار هیچ تعهدی به پرداخت نداشته و می تواند 

قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 7 -مبلغ تضمین جهت شركت در مناقصه مبلغ )2،000،000،000 ریال ( می باشد كه بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه 
نقد به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 908108500200000000207655848002 

بانك ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
8 -ش��ركت ه��ای مجاز ك��ه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) با هررتب��ه بندی ( و توان 
مالی و سابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 05 /08 /99 لغایت 
10 /08 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تداركات الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام و پس از تکمیل تا 
تاریخ 21 /08 /1399 برروی س��امانه مذكور بارگذاری نموده وهمچنین  نسبت به ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در 
قالب س��ه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر ش��ده تا ساعت 13 مورخ 25 /08 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس 

ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنا تاكید می گردد كلیه مراحل و همچنین تشریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق سامانه تداركات الکترونیك 

دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
www.setadiran.ir 9 -محل دریافت فایل اسناد مناقصه سامانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( به آدرس الکترونیکی

10 -تاریخ گش��ایش پاكتهای الف /ب /ج س��اعت 09:00 م�ورخ  1399/08/27 در محل سالن جلسات طبقه چهارم اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه بازگشایی پاكات 

با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .

آگهی مناقصه)مناقصه عمومی  یک مرحله ای انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا 
مرحله تثبیت شهرهای مشهد، کالت، چناران، درگز، سرخس، طرقبه، فریمان، قوچان، فیروزه(

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 
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1 -دستگاه مناقصه گذار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت اسناد و امالك تابع استان 

3 -موضوع : تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی
 4 -ش��رح مختصری از مشخصات كار: تکمیل وبروزرس��انی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-روستا های 

زیر مجموعه شهرستان های مشهد-چناران-درگز-قوچان-كالت در مقیاس 1/500 برابرپیش قرارداد 
5-مبلغ برآورد اولیه :  7،000،000 ریال بر مبنای هر هکتار برای حدود 2،094 هکتار

6 -مبل��غ كل : )14،658،798،880 ری��ال ( از محل اعتب��ارات ردیف متفرقه 44-730000) اج��رای طرح جامع حدنگار ( 
برنامه ثبت امالك و كاداستر )1201010000(  ابالغی سازمان ثبت اسناد و امالك	كش�ور تنظیم و تا میزان تخصیص اعتبار 
مربوطه قابل اجرا خواهد بود .در صورت عدم تامین اعتبار ، مناقصه گذار هیچ تعهدی به پرداخت نداشته و می تواند 

قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 7 -مبلغ تضمین جهت شركت در مناقصه مبلغ )733،000،000 ریال ( می باشد كه بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه 
نقد به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 908108500200000000207655848002ب

انك ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
8 -ش��ركت ه��ای مجاز ك��ه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) با هررتب��ه بندی ( و توان 
مالی و سابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 05 /08 /99 لغایت 
10 /08 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تداركات الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام و پس از تکمیل تا 
تاریخ 22 /08 /1399 برروی سامانه مذكور بارگذاری نموده وهمچنین  نسبت به ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در 
قالب س��ه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر شده تا س��اعت 13 مورخ 26 /08 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس 

ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنا تاكید می گردد كلیه مراحل و همچنین تشریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق سامانه تداركات الکترونیك 

دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
www.setadiran.ir 9 -محل دریافت فایل اسناد مناقصه سامانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( به آدرس الکترونیکی

10 -تاریخ گش��ایش پاكتهای الف /ب /ج ساعت 13:00 م�ورخ  1399/08/28 در محل سالن جلسات طبقه چهارم اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه بازگشایی پاكات 

با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد . 

آگهی تجدید مناقصه )مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت 
مسکونی روستایی-روستا های زیر مجموعه شهرستان های مشهد-چناران-درگز-قوچان-کالت(

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 

,ع
99
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1 -دستگاه مناقصه گذار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت اسناد و امالك تابع استان 

3 -موضوع : داده آمایی ، اسکن ، ژئورفرنس نمودن  نقشه های ثبتی و حد نگاری  نقشه های ثبتی برابر پیش قرارداد
4 -ش��رح مختصری از مش��خصات كار: شامل مطالعه و بررسی سوابق ثبتی ، اصالح هندسی ، جانمایی و تسجیل در سطح 
ادارات ثب��ت تابعه اداره	كل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان خراس��ان رضوی  مطابق دس��تورالعمل ه��ای فنی عملیات در 

پیوست شماره 3  پیش قرارداد این اسناد	كه جزو الینفک اسناد مناقصه می باشد.
5- مبلغ برآورد اولیه :  120،000 ریال بر مبنای هر هکتار برای حدود 208،000 هکتار

6 -مبلغ كل : )25،000،000،000 ریال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( برنامه 
ثب��ت امالك و كاداس��تر )1201010000(  ابالغی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك	كش���ور تنظیم و تا می��زان تخصیص اعتبار 
مربوطه قابل اجرا خواهد بود .در صورت عدم تامین اعتبار ، مناقصه گذار هیچ تعهدی به پرداخت نداشته و می تواند 

قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 7 -مبلغ تضمین جهت شركت در مناقصه مبلغ )1،250،000،000 ریال ( می باشد كه بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه 
نقد به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 908108500200000000207655848002
بانك ملی ش��عبه ثبت اس��ناد بنام اداره كل ثبت اس��ناد و امالك خراس��ان رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .

8 -ش��ركت ه��ای مجاز ك��ه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) با هررتب��ه بندی ( و توان 
مالی و س��ابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 01 /08 /99 لغایت 
08 /08 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( اقدام و پس از تکمیل تا 
تاریخ 21 /08 /1399 برروی س��امانه مذكور بارگذاری نموده وهمچنین  نسبت به ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در 
قالب س��ه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر ش��ده تا ساعت 13 مورخ 25 /08 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس 

ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنا تاكید می گردد كلیه مراحل و همچنین تشریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق سامانه تداركات الکترونیك 

دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
www.setadiran.ir 9 -محل دریافت فایل اسناد مناقصه سامانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( به آدرس الکترونیکی

10 -تاریخ گشایش پاكتهای الف /ب /ج ساعت 09:00 صبح م�ورخ  1399/08/26 در محل سالن جلسات طبقه چهارم اداره 
كل ثبت اس��ناد وامالك خراس��ان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه بازگشایی 

پاكات با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .
. 

آگهی مناقصه)مناقصه عمومی  یک مرحله ای  "داده آمایی ، اسکن ، ژئورفرنس نمودن  
نقشه های ثبتی" و " حد نگاری نقشه های ثبتی "در سطح استان خراسان رضوی(

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 
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1 -دستگاه مناقصه گذار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت اسناد و امالك تابع استان 

3 -موضوع : حد نگاری پالک های ثبتی با استفاده از تحدید حدود  در سطح استان خراسان رضوی برابر پیش قرارداد
4 -شرح مختصری از مشخصات كار: شامل مطالعه و بررسی سوابق ثبتی ، اصالح هندسی ، تهیه نقشه UTM با استفاده 
از تحدید حدود ثبتی  ، جانمایی و تس��جیل در س��طح ادارات ثبت تابعه اداره	كل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان خراسان 
رضوی  مطابق دس��تورالعمل های فنی عملیات در پیوس��ت ش��ماره 2  پیش قرارداد این اس��ناد	كه جزو الینفک اسناد 

مناقصه می باشد.
5- مبلغ برآورد اولیه :  150،000 ریال بر مبنای هر هکتار برای حدود 233،000 هکتار

6 -مبلغ كل : )35،000،000،000 ریال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( برنامه 
ثب��ت امالك و كاداس��تر )1201010000(  ابالغی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك	كش���ور تنظیم و تا می��زان تخصیص اعتبار 
مربوطه قابل اجرا خواهد بود .در صورت عدم تامین اعتبار ، مناقصه گذار هیچ تعهدی به پرداخت نداشته و می تواند 

قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 7 -مبلغ تضمین جهت شركت در مناقصه :

مبل��غ )1،750،000،000 ری��ال ( م��ی باش��د ك��ه بص��ورت ضمان��ت نام��ه بانک��ی ی��ا واری��ز وجه نقد به حس��اب س��پرده 
908108500200000000207655848002 شناس��ه  ش��ماره  ب��ا   IR  650100004060013207655848 ش��ماره 
بانك ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
8 -ش��ركت ه��ای مجاز ك��ه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) با هررتب��ه بندی ( و توان 
مالی و س��ابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 01 /08 /99 لغایت 
08 /08 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( اقدام و پس از تکمیل تا 
تاریخ 21 /08 /1399 برروی س��امانه مذكور بارگذاری نموده وهمچنین  نسبت به ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در 
قالب س��ه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر ش��ده تا ساعت 13 مورخ 25 /08 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس 

ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنا تاكید می گردد كلیه مراحل و همچنین تشریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق سامانه تداركات الکترونیك 

دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
www.setadiran.ir 9 -محل دریافت فایل اسناد مناقصه سامانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( به آدرس الکترونیکی

10 -تاریخ گشایش پاكتهای الف /ب /ج ساعت 11:00 صبح م�ورخ  1399/08/26 در محل سالن جلسات طبقه چهارم اداره 
كل ثبت اس��ناد وامالك خراس��ان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه بازگشایی 

پاكات با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .
 

آگهی مناقصه )مناقصه عمومی  یک مرحله ای  " حد نگاری پالک های ثبتی با استفاده از
 تحدید حدود  " در سطح استان خراسان رضوی( 

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 
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نخستین شماره دوفصلنامه »جامعه مهدوی« منتشر شد  معارف: نخستین شماره دوفصلنامه علمی تخصصی »جامعه مهدوی« )مربوط به بهار و تابستان ۱۳۹۹( به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 
منتشر شد. »گفتمان انتظار در ساحت کالم سیاسی آیت  اهلل خامنه  ای«، »نظریه اختیاری  بودن ظهور با رویکرد مثبت در اندیشه آیت  اهلل خامنه  ای«، »شاخصه های سیاسی جامعه منتظر در اندیشه آیت اهلل خامنه ای«، 

»مبانی هستی شناختی انتظار در منظومه فکری آیت اهلل خامنه ای«، »جامعه منتظر و بایسته های تمدن سازی از منظر آیت اهلل خامنه ای«و... از  مطالبی است که در این شماره منتشر شده است.

جامعه منتظر، باید روی پای خود بایستد©
ایبنا: ادعای ما این اســت که دین برنامه سلوک فردی و اجتماعی است و 
اگر این گونه هست حضرت مهدی)عج( قاعدتاً در پی ایجاد حاکمیتی است 
که انســان در آنجا کرامتش حفظ شود و اگر انسان نیازمند باشد، کرامتش 
حفظ نمی شــود. اگر ما بخواهیم به درستی درباره آنچه مربوط به انتظار و 
منتظران است برای مردم سخن بگوییم، این است که بگوییم جامعه منتظر 
باید جامعه ای باشد که روی پای خود بایستد. ما معموالً بین افراط و تفریط 
درگیر هســتیم. گاهی آن را خیلی موالیی می کنیم و گاهی هم می گویند 
دین به دنیا چه کار دارد، در حالی که دین خواهان زیســت مؤمنانه است و 
این نوع زیستی اســت که در آن علم، آگاهی، معرفت، تدین و تعهد وجود 
دارد. اگر می خواهیم منتظران خوبی تربیت کنیم مبلغان باید به این ســو 

حرکت کنند.

«fنسبت حرکت های اصالحی با اعتقاد به ظهور امام مهدی
اســتاد محمدرضا حکیمی در بخشــی از کتاب »خورشــید مغرب« آورده 
اســت »جامعه ای که در پی مصلح هستند، خودشــان باید صالح باشند«. 
اینکه جامعه اســالمی به صورت کالن معتقد اســت که آن جامعه پاک و 
عادل خواهد بود، قاعدتاً باید این مســیر را داشته باشد در غیر این صورت 
محال است یک دفعه حکومتی آنچنانی ایجاد شود، پس در تمام اندیشه ها 
این اســت که در آســتانه ظهور، زمینه هایی فراهم می شــود و اگر تحقیق 
کنیــد می بینید که مهدی هــای دروغین هم برای همیــن می آیند، چون 
ادعا می کنند، زمینه ســاز ظهور هســتند و بعد ادعای مهدویت می کنند. 
روایت هایی داریم که در آستانه ظهور ملت ها و جریان هایی که در پی صلح 
و عدالت هستند، تشکیل می شوند، همین موجب شده بود بسیاری در دوره 
صفویه، مشروطیت و... تصور می کردند، این حکومت ها همان هایی هستند 

که در روایت ها آمده است.
به همین جهت است که در روایت ها هم بر ضرورت صالح بودن تأکید شده 
و هم بر منتظر بودن جامعه تأکید دارد. یکی از شــکوهمندترین بخش های 
روایت های ما همین روایت هایی اســت که از منتظران چهره نمایی می کند 
کــه منتظران باید اهل تقــوا و جهادکننده در راه حق باشــند. اگر جریان 
حرکت هــای اجتماعی را تحلیل کنید، یکی از مفاهیمی که پیش از انقالب 

به درستی در راستای مبارزه با ستم بر آن تکیه می شد، مفهوم انتظار بود.

امام زمانf چگونه تاکنون زنده مانده اند؟»
در بین آثــاری که در زمینه ]چگونگی زنده ماندن امام زمان)عج( تاکنون[ 
تحقیق و نوشــته شده از دو سو به این پرسش پاســخ داده اند؛ یکی اینکه 
گفته اند اصل در انسان حیات است و انسان وقتی به دنیا می آید اقتضای زنده 
بودن و زندگی کــردن را دارد، اگر آفت هایی بر این مقتضیات زندگی وارد 
نشــود، ائمه، پیامبران و افراد زیادی در طول تاریخ بوده اند که عمر طوالنی 
داشــته اند، مثاًل حضرت نوح)ع( به صراحت قرآن، 950 سال در میان مردم 
حضور داشــته و آن ها را به سوی حق و حقیقت دعوت می کرد و مردم هم 
خیلی پاســخ خوبی ندادند. در کتاب هایی با عنوان »المعمرین« از افرادی 
یاد شده که عمرشان از محدوده عادی یعنی باالی 100 سال گذشته، مثاًل 

آورده اند که سلمان یا جابربن عبداهلل انصاری عمر طوالنی داشته اند.
در این زمینه یک پاســخ این است که می گویند اگر جسم انسان به خوبی 
حراست بشود و آسیب نبیند، زمینه طول عمر را دارد، پس اقتضای حیات 
مســئله ای ندارد. مورد دیگر اینکه عواملی برای ارتقای عمر و نگه داشــتن 
جســم وجود دارد، مانند روح که واالست و می ماند، حال اگر کسی معتقد 
باشــد که امام زمان)عج( از همه دانش ها آگاهی دارد و می تواند آن ها را به 
کار گیــرد به زنده ماندن امام زمان)عج( تاکنون نیز اعتقاد خواهد داشــت. 
این ها مســائل طبیعی است، ولی قطعاً دست قدرت الهی و حفظ و حراست 
خداونــد برای اینکه این امانــت بماند و زمین را پر از عدل و داد کند وجود 
دارد. در بخشــی از کتاب »خورشید مغرب« به بحث راز طوالنی بودن عمر 

امام زمان)عج( پرداخته شده است.

 معــارف/ مریــم احمــدی شــیروان  
 با شهادت امام حسن عســکری)ع( در سال 260 
ه .ق، دوران امامت آخرین حجت خدا آغاز شد و اراده 
الهی بر این تعلق گرفت تا زمانی که بشریت آمادگی 
و شایســتگی محضر ذخیره الهی را نداشته باشد، 
وجود مقدس امام مهدی)عــج( از دیدگان پنهان 
بماند؛ اگر چه که »بُِیمِنِه ُرزَِق الَوری  َو بُِوُجوِدهِ ثََبَتِت 
ــماء«. از جمله راه های ارتباط و تجدید  األرُض والَسّ
عهد شیعیان با امام غایب خود، ادعیه ای است که از 
راه های صحیح به ما رسیده است مانند دعای عهد 
که امام صادق)ع( درباره آن فرمود: هر که 40 صباح 
آن را بخواند از یاوران قائم)عج( باشد و اگر پیش از 
ظهــور آن حضرت بمیرد او را از گور بیرون آورند و 
در خدمت آن حضرت باشد و حق تعالی به هر کلمه 
از حســنه او را کرامت فرماید و هزار گناه از او نابود 
می کنــد. دعایی با مضامین بلند و حقایقی واال که 
خواننده دعا باید خود را به آن حقایق و معارف ملتزم 

کرده و در زندگی خود جاری کند.
در گفت وگــو با آیت اهلل محمدباقر تحریری، تولیت 
مدرسه علمیه مروی تهران و استاد اخالق و خارج 
فقه و اصول حوزه به بررسی بیشتر این دعا پرداختیم 

که در ادامه می خوانید.

دعای عهد اقرار بر ربوبیت خداوند است»
آیت اهلل تحریری ابتدا در بیان واقعیت دعا می فرماید: 
آثاری که بــر دعاها و اذکار مترتب می شــود باید 
پشــتوانه محکمی داشته باشــد. دعا تنها خواندن 
جمالتی به درگاه الهی نیست بلکه حقایقی را در عالم 
حکایت می کند که انسان مؤمن به آن ها باور دارد و 
خدای متعال را به آن ها مي خواند. انسان مؤمن خدا 
را همه کاره می داند و با خواندن دعا اعتقادات خود را 
اظهار مي کند و زندگی خود را بر اساس آن اعتقادات 

شکل مي دهد.
او ادامه می دهد: انسان شیعه و مؤمن ارتباط توحیدی 
خود را با پیوند به اهل بیت)ع( نشان می دهد. بر پایه 
روایت ها، مضامین دقیق قرآن و بیانات اهل بیت)ع(؛ 
تنها انسان شیعه به اهل بیت)ع( ایمان صحیح دارد 
و آن را در زندگی با اعتقاد به والیت و الگو قرار دادن 

اهل بیت)ع( در شئون زندگی نشان می دهد.
این اســتاد دروس خارج حوزه علمیه با اشاره به 
دعای عهد اظهار می کند: بر همین اســاس، در 

دعــای عهد خدای متعال را به ربوبیت مطلقه در 
تمام شئون زندگي و هستي خوانده و به او معتقد 
هستیم. حاکمیت خدای متعال به واسطه وسائط 
در عوالم وجودی به خصوص این عالم ظهور پیدا 
می کند. مالئکه مقداری از این وسائط در فیوضات 
الهی در تمام زمان ها و مکان ها هستند. کماالت 
الهی در عالم تکویــن از حیات، مرگ، رزق و... به 
واسطه مالئکه ظهور پیدا می کند. در عین اینکه 
خدای متعال همواره در همه کارها استقالل دارد 
و از موجودات کنار نیســت اما این واقعیات را به 

واسطه وسائط ظهور می دهد.

« fدین اسالم با ظهور امام زمان 
جهانی می شود

تولیت حوزه علمیه مروی تهران بیان می کند: خدای 
متعال موجودات را از طریق وسائط اداره می کند اما 
انسان را برای کمال اختیاری و قرب به خود آفریده و 
برای رسیدن به این قرب انبیا)ع( و رسوالن را آورده 
اســت. اعتقاد صحیح به وحدانیت خدای متعال در 
تمام شئون هستي اصلی اعتقادي است که با اعتقاد 
به رسالت انبیا)ع( و نزول کتاب های آسمانی و نیز 
اعتقاد به خاتمیت رسالت پیامبر اکرم)ص( و دین 

ایشان همراه شده است.
او یــادآور می شــود: در راســتای ایــن حقیقت 
خدای متعال در این امت بــرای پیامبر اکرم)ص( 
اوصیــای دوازده گانه ای معین فرموده اســت که از 

امیرالمؤمنین)ع( آغاز و تا امام زمان)عج( ادامه دارد. 
خداونــد ائمه)ع( را بر اســاس روایت های متعدد و 
اشاراتی از آیات قرآن معرفی و خصوصیات آن ها را 
نیز بیان کرده است. غرض اصلی از فرستادن تمام 
انبیا و کتاب های آسمانی طبق آیه 13 سوره شوری، 
پیاده کردن دین در مراحل گوناگون زندگی است. 
انبیا)ع( تالش بسیاری کردند تا دین الهی پیاده شود 

اما با مشکالت بي شماري مواجه شدند.
این اســتاد اخالق توضیح می دهد: در ادامه رسالت 
انبیا)ع(، دین باید از طریق اولیای الهی تحقق پیدا 
کند و خدا آن را برای ما برنامه ریزی کرده اســت. 
دین بر پیغمبر)ص( نازل شده و اهل بیت)ع( عالمان 
حقیقــی به دین و مدیران واقعــی و قدرتمندان از 
جانب خدای متعال برای پیاده کردن دین معرفي 
شــدند و همه تالش خود را کردند، اما برای اینکه 
دین جهانی را تحقق ببخشند موفق نشدند. فقط یک 
حقیقت که امام زمان)عج( است، باقی مانده و خدای 
متعال آن حقیقت را نگه داشته تا حجت خود را به 
واسطه ایشان بر مردم تکمیل و ثابت کند. این قضای 
الهی اســت که خداوند خواسته است به هر صورت 
ممکن پیش از قیام قیامت دین الهی در سرتاســر 

عالم تحقق پیدا کند.

در رکاب امام زمانf بودن؛ از حرف تا عمل»
استاد تحریری تصریح می کند: تمام انبیا به خصوص 
نبی اکرم)ص( نوید آمدن آخرین رهبر معصوم)ع( را 

داده اند و همواره شرایط ظهور 
حضرت را بیــان کرده و برای 
اینکه دین و حاکمیت آن در 
تمام شئون تحقق پیدا کند، 
ترغیب کرده اند تا منتظر ظهور 

حضرت)عج( باشیم.
او به فرازی دیگر از دعای عهد 
اشــاره کرده و عنوان می کند: 
انسان های مؤمن و افرادی که 
به والیت اهل بیت)ع( معتقد 
هســتند همواره انتظار ظهور 
منجی را می کشند و زندگی 
خود را با حکومت آن حضرت 
تالش  می کننــد؛  منطبــق 
می کننــد تا هــر وقت ظهور 
تحقــق پیدا کــرد، در رکاب 
آن حضرت باشــند. در رکاب 

امام)عج( بودن و تا آخر همراه او باقی ماندن شرایط 
بســیاری نیاز دارد. منتظران واقعی امام زمان)عج( 
همواره آمادگی دارند زندگی اقتصادی، خانوادگی، 
ارتباطات گوناگون و تمام بخش های زندگی خود را 
در عمل با دستور و سیره امام)عج( منطبق کنند و 
از خودشان در برابر امام)عج( هیچ اختیاری نداشته 
باشــند؛ زیرا ســعادت حقیقی همواره در خدمت 

امام)ع( بودن است.
این استاد حوزه علمیه ادامه می دهد: در دعای عهد 
از خداوند می خواهیــم که مرا از انصار، طرفداران و 
سرعت گیرندگان به برآوردن حوائج حضرت قرار بده 
ولو اینکه به شهادت برسم؛ اگر در مدت حیات موفق 
به درک ظهور حضرت نشــدم آن قدر آمادگی دارم 
که اگر موت بر من رســید، پس از ظهور حضرت از 
قبر بیرون بیایم. همچون اصحاب امام حسین)ع( و 
در زمان ما چون شهید قاسم سلیمانی که در تمام 
دوران زندگی خود پــا در رکاب رهبر انقالب بود و 
گوش به فرمان ایشان؛ او مطیع محض بود و نسبت 

به مقام امامت بصیرت واالیی داشت.

 جشن امامت»
قرار گرفتن در مسیر امام زمانf است

این مدرس تفســیر قرآن کریــم می گوید: رؤیت 
امام)عج( خیلی خوب است، اما باید با آمادگی باشد. 

در زمان امام زمان)عج( عده ای امام را 
می بینند اما والیت او را نمی پذیرند، 
حتــی در برابر او قیــام می کنند. 
دیدن ظاهــری حضرت)عج( مهم 
نیست، مهم تر از آن آمادگی روحی، 
اعتقادی و عملی در رکاب ایشان و 
اطاعت محض از ایشان است. یکی 
از درس های مهــم دعای عهد این 
اســت که همواره برای یاری کردن 
حضرت)عج( آماده و در والیت ثبات 
قدم داشته و همیشه زندگانی امام 

زمان پسند داشته باشیم.
او تصریح می کند: انقالب اســالمی 
مــا نمود و نســیمی از انقالب امام 
زمان)عج( اســت. در این نســیم 
انسان ها امتحان شده و افراد زیادی 
غربال شدند؛ افرادی که با حضرت 
امام)ره( بودند اما تا آخر با ایشان نماندند و در مقابل 
افراد بسیاری مانند شیخ زکزاکی و... در شرق و غرب 
عالم بودند که بدون رؤیت امام)ره( در این مسیر قرار 
گرفتند. تحوالت سیاسی جامعه نشان می دهد که 
ما چقدر خالص و تابع رهبری هستیم؛ زیرا رهبری 
ایشــان نمودی از رهبری امام معصوم)ع( است. ما 
چقدر حاضر هســتیم زندگی، افکار، روابط خود و... 

را تابع نظرات رهبر انقالب کنیم؟
آیت اهلل تحریری در پایان با اشاره به روز نهم ربیع االول 
خاطرنشان می کند: در این روز رسیدن به والیت و 
امامت امام زمان)عج( را جشن می گیریم اما در نظر 
داشته باشیم که جشن امامت نباید دکور باشد بلکه 
باید واقعیت باشد؛ خود را در راستای پذیرش به تمام 
معنای امامت و رهبری امام زمان)عج( آماده کرده و 
در این مسیر قرار بگیریم. برای هم دعا کرده و تالش 
کنیم منتظر واقعی حضرت)عج( باشیم. به یکدیگر 
در راســتای تحقق حکومت عدل جهاني حضرت 
ســفارش و کمک کرده که تواصي به حق است و 
در این راســتا از هیچ تهدیدي از جانب دشــمنان 
داخلي و خارجي نهراسیم. به هیچ تطمیعي از جانب 
دنیاطلبان و مخالفان دین الهــي اعتنا نکرده و در 
جهت پیاده کردن دستورات نوراني دین تواصي به 
صبر کنیم تا نصرت الهي شامل حالمان شود که »إِن 

تَنُصُروا اهللَ یَنُصرُکم َو یَُثِبّت أَقداَمُکم«.

شرحی بر دعاي عهد در گفت وگو با آیت اهلل تحریری

جشن واقعی امامت، حرکت در مسیر امام زمانf است

منتظران واقعی 
امام زمانf  همواره 
آمادگی دارند تمام 

بخش های زندگی 
خود را در عمل با 

 دستور و سیره 
امامf  منطبق کنند

بــــــرش
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یادداشت شفاهی

 حجت االسالم دکتر محمدعلی مهدوی راد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده 9901922
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9901922 خانم – زهرا شیرافکن نام پدر: اسمعیل تاریخ تولد: 1322/03/12 شماره 
ملی: 0849756278 شماره شناسنامه: 4 به استناد- سند- ازدواج: شماره سند: 12687، تاریخ سند: 1370/07/25، 
دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 5 شهر مشهد استان خراسان رضوی اجرائیه فوق الذکر جهت وصول 
مهریه خود به تعداد سی و پنج عدد سکه طالی تمام بهار آزادی علیه: ورثه مرحوم احمد علی راعی: - حسن راعی 
نام پدر: احمدعلی تاریخ تولد: 1342/08/09 شماره ملی: 0931410738 شماره شناسنامه: 53438- زهرا راعی نام 
پدر: احمدعلی تاریخ تولد: 1358/01/01 شماره ملی: 0944579965 شماره شناسنامه: 115- عباسعلی راعی نام 
پدر: احمدعلی تاریخ تولد: 1353/01/18 شماره ملی: 0937855693 شماره شناسنامه: 85- معصومه راعی نام پدر: 
احمدعلی تاریخ تولد: 1334/05/01 شماره ملی: 6439873180 شماره شناسنامه: 8- ساره راعی نام پدر: احمدعلی 
تاریخ تولد: 1349/10/12 ش��ماره ملی: 0942275381 شماره شناسنامه: 1452- حسین راعی نام پدر: احمدعلی 
تاریخ تولد: 1337/01/09 شماره ملی: 6439884115 شماره شناسنامه: 3 اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که پس 
از ابالغ اجراییه 99/4/11 صحت ابالغ مورد گواهی است حسب درخواست وکیل بستانکار وارده به شماره 21114- 
99/4/8 پالک ثبتی 2485 فرعی از 21- اصلی بخش 9 مشهد ملکی مرحوم احمدعلی راعی در قبال مبلغ 35 عدد 
سکه طالی تمام بهار آزادی بازداشت گردید. منزل مورد نظر توسط کارشناس محترم دادگستری 30737- 99/5/7 
به آدرس مش��هد- محمدآباد 20- پالک 50 بازدید و معاینه محلی به عمل آمد و نظریه کارشناس��ی به شرح ذیل 
می باشد: ملک دارای سند با پالک ثبتی 2485 فرعی از 144 فرعی از 21 اصلی بخش ثبتی 9 مشهد با مالکیت آقای 
احمد علی راعی به میزان ششدانگ عرصه و اعیان و دارای کاربری مسکونی و فاقد پروانه و پایان کار می باشد. ملک 
دارای کد نوسازی به شماره 32- 6- 6- 13 و مختصات UTM :737144 و 4016509 زون 40 و باند S می باشد. 
منزل به صورت دو ممر که در شمال زمین در زمان بازدید، درب موجود نبود و دیوار است و در جنوب نیز در و دیوار 
به کوچه است. منزل در دو طبقه بصورت همکف و زیرزمین با نمای سیمان سفید و با موقعیت جغرافیایی شمالی 
نسبت به معبر 3 متری و جنوبی نسبت به معبر 4 متری با مساحت عرصه 136 مترمربع می باشد. مساحت اعیان 
هر طبقه حدوداً 59 مترمربع و مجموعاً 18 مترمربع و انباری گنبدی در حیاط 48 مترمربع و قدمت بنا در انباری ها 
حدود 50 س��ال و ساختمان اصلی حدود 35 س��ال است. ساختمان دارای یک انشعاب برق تکفاز، آب و گاز و کف 

ساختمان موکت و سیستم گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر آبی و کابینت آشپزخانه فلزی می باشد.
ملک بر حدود اجمالی منطبق و همکف در تصرف همسر مرحوم )زهرا شیرافکن( و زیرزمین در تصرف دختر مرحوم 
)زهرا راعی( می باشد. با توجه به موارد فوق االشاره ارزش منطقه ای، نوع کاربری، کیفیت مصالح و ساخت، قدمت بنا، 
عرضه و تقاضا، قیمت عادله روز، مقایسه با موارد مشابه و با توجه به جمیع عوامل مؤثر در موضوع کارشناسی و بدون 
در نظر گرفتن هرگونه دیون و بدهی به شهرداری و سایر مراجع و ارگان های دولتی و غیردولتی در حال حاضر ارزش 
شش��دانگ عرصه و اعیان ملک مزبور جهت پایه مزایده جمعاً مبلغ 7/500/000/000 ریال معادل هفتصد و پنجاه 
میلیون تومان برآورد می گردد. حدود اجمالی ملک برابر نامه مسئول بایگانی اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 1 مشهد 
براساس پرونده ثبتی 36057- 99/5/26 بدین شرح میباشد: شماالً بطول 8 متر درب و دیوار به کوچه 3 متری شرقاً 
بطول 17 متر دیوار به دیوار منزل نودهی جنوباً بطول 8 متر درب و دیوار به کوچه چهار متری غرباً بطول 17 متر 
دیوار به دیوار منازل سیروس و اسدی. با توجه به میزان مطالبات بستانکار برابر با گزارش مأمور اجرا طی نامه وارده 
41213 مورخه 1399/6/16 241 سهم مشاع از 600 سهم ششدانگ در قبال مبلغ 3/012/500/000 ریال مزایده 
خواهد شد ضمناً مبلغ 120/500/000 ریال حق مزایده و نیم عشر بمبلغ 150/625/000 ریال که طبق تبصره ماده 
121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباشد و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 3/012/500/000 ریال از ساعت 9 صبح 
الی 12 ظهر در روز یکش��نبه مورخه 1399/8/18 در محل ش��عبه دوم اجرای ثبت به آدرس خیابان امام خمینی، 
خیابان ثبت اداره اجرای اس��ناد رسمی مشهد- ش��عبه 2 برگزار میگردد. مزایده از مقدار و مبلغ اعالمی شروع و به 
باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین 

در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد.
همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا 

نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. م.الف 309 تاریخ انتشار روزنامه: 1399/8/3  آ-9908198
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9902819
به موجب پرونده اجرائی نیابتی کالسه 9802819 خانم فاطمه محمود نتاج آقامحلی نام پدر: امامعلی تاریخ تولد: 
1363/10/24 ش��ماره ملی: 2063549257 ش��ماره شناسنامه: 6 به استناد سند ازدواج: شماره سند: 2812 تاریخ 
سند: 1391/08/21 دفترخانه ازدواج شماره 210 محمودآباد استان مازندران اجرائیه ای جهت وصول مهریه به تعداد 
چهل س��که طالی کامل بهار آزادی علیه: آقای مجید رمضانپور مهلبانی نام پدر: خلیل تاریخ تولد: 1363/06/30 
ش��ماره ملی: 4989759486 شماره شناس��نامه: 1495- که پس از ابالغ اجرائیه 1399/04/28 صحت ابالغ مورد 
گواهی است حسب درخواست بستانکار به شماره وارده 28305- 1399/04/30 مبنی بر توقیف خودرو سواری سایپا 
تیبا CNG مدل 1395 به شماره انتظامی 649 ه 15 ایران 42 متعلق به مدیون در قبال مهریه بازداشت که توسط 
کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق گزارش کارشناس رسمی بشماره وارده 36151- 1399/05/26 به شرح 

ذیل اعالم گردید: خودرو در پارکینگ بهار واقع در جاده کالت
الف( مشخصات خودرو:

ش��ماره انتظامی: 649 ه 15 ایران 42- رنگ: نوک مدادی متالیک- تعداد محود: دو – نوع و سیس��تم: سواری تیبا- 
شماره موتور: 8364672/ 15- تعداد سیلندر: چهار- تیپ: صندوقدار دوگانه سوز- شماره شاسی: 5726350- نوع 

سوخت: بنزین و گاز- مدل: 1395- تعداد چرخ: چهار- ظرفیت: چهار نفر
ب( وضعیت ظاهری و فنی خودرو )در زمان بازدید(:

اطاق، بدنه: سالم موتور: سالم بنظر می رسد
داشبورد: سالم گیربکس: سالم بنظر می رسد

صندلی و تودوزی: سالم )روکش دارد( دیفرانسیل: سالم بنظر می رسد
تجهیزات: استاندارد )ضبط و باند ندارد( تایرها: 50 درصد )پنجاه درصد(

نقایص ظاهری:
درب و گلگیر عقب س��مت راست، گوشه سمت راست جلوی درب موتور، درب جلو سمت راست، نیاز به صافکاری 

و رنگ آمیزی دارد.
توضیحات:

*شماره کیلومتر: 67155
*حسب اظهار خودرو دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر می باشد.

*با توجه به عدم دسترسی به سوئیچ وسیله مذکور و توقف طوالنی، امکان آزمایش مکانیکی مقدور نشد و شماره 

موتور و شماره شاسی و سایر مشخصات فنی از سیستم شماره گذاری راهنمایی و رانندگی استعالم گردید.
ارزش پایه و روز خودرو: شش��صد و پنجاه میلیون ریال )650/000/000 ریال( معادل ش��صت و پنج میلیون تومان 

برآورد و تعیین می گردد.
با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز ش��نبه مورخه 1399/8/17 از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده 
اتومبیل مذکور در خیابان امام خمینی 28- شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد از مبلغ 650/000/000 ریال 
شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد. ضمناً مبلغ نیم عشر دولتی 32/500/000 
ریال و مبلغ حق مزایده 39/000/000 ریال مازاد بر مبلغ مزایده میباشد و طبق ماده 121 آئین نامه اجرا هزینه های 
قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی 
در س��اعت تعیین ش��ده برگزار میگردد. ضمناً شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به 

صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. م.الف 348 آ-9908199
تاریخ انتشار: 1399/8/3

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9807647
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9807647 مطرحه ش��عبه دوم اداره اجرای اس��ناد رسمی مشهد خانم معصومه 
امیری نام پدر: موس��ی الرضا تاریخ تولد: 1357/04/04 ش��ماره ملی: 0932313469 شماره شناسنامه: 68152 به 
اس��تناد سند ازدواج: شماره س��ند: 1400 تاریخ سند: 1375/06/05 دفترخانه ازدواج شماره 11 شهر مشهد جهت 
وصول تعداد 14 عدد س��که تمام بهار آزادی علیه آقای رضا رمضانی نام پدر: عبدالصمد تاریخ تولد: 1352/06/24 
ش��ماره ملی: 0933174470 شماره شناسنامه: 80965 اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که پس از ابالغ اجراییه در 
مورخه 1398/10/14 ابالغ و حسب درخواست بستانکار وارده به شماره 55979- 1398/10/11 مقدار شانزده هزار 
و دویست و شصت و دو ممیز پنج دهم سهم مشاع از یکصد و یک هزار و هفتاد سهم عرصه و اعیان پالک ثبتی 1 
فرعی از 335- اصلی بخش 2 مشهد ملکی مدیون پرونده در قبال تعداد 14 عدد سکه تمام بهار آزادی به انضمام 
حقوق دولتی بازداشت گردید سپس به موجب درخواست بستانکار وارده به شماره 61363- 1398/11/06 مراتب 
جهت ارزیابی به کارش��ناس رس��می ارجاع که برابر گزارش کارشناس رسمی دادگس��تری وارده بشماره 32942- 
1399/05/15 پالک ثبتی فوق واقع در مش��هد خیابان آزادی حد فاصل خیابان خس��روی و چهارراه ش��هدا کوچه 
مخابرات هتل امیرکبیر، به استحصار می رساند. در تاریخ 1399/03/27 در معیت مأمور محترم اجرای ثبت، از محل 

ملک مورد نظر بازدید بعمل آمد:
تشریح وضعیت:

ملک تعرفه شده یک ساختمان 8 طبقه نسبتاً قدیمی ساز )حدود 20 سال ساخت( شامل زیرزمین )1( زیرزمین )2( 
همکف و طبقات اول تا پنجم می باشد. موقعیت قرارگیری ملک شمالی بوده و دارای نمای سنگ است. ساختمان 
مذکور یک مجموعه اقامتی، هتل، رس��توران و کافی ش��اپ )به نام هتل امیرکبیر( می باشد. در بازدید انجام شده از 
طبقات مختلف این هتل، زیرزمین )2( شامل فضاهای پارکینگ، موتورخانه، الندری، انبار، دفتر تأسیسات، پست برق 
و مخازن آب می باشد. زیرزمین )1( شامل: محل استراحت پرسنل، هال و کریدور، آشپزخانه، و رختکن است. کف 
اکثر فضاهای این طبقه از جنس کفپوش سنگ بوده و دیوارها نیز تا ارتفاع حدود 1/5 متر سنگ و بقیه پالستر گچ 
می باشد. طبقه همکف شامل سالن پذیرایی، رستوران، کافی شاپ، آبدارخانه، اتاقک پذیرش و اتاق جامه داری می باشد. 
در این طبقه نیز کف و دیوار اکثر فضاها از جنس کفپوش سنگ بوده و سقفها دارای گچبری همراه با رنگ آمیزی 
است. بخش کافی شاپ و رستوران دارای آبنما، تزئینات معماری و دکوراسیون داخلی می باشد. طبقات اول تا پنجم 
هتل به اتاقها، سوئیت ها و فضاهای اقامتی اختصاص دارد که شامل راهروهای دسترسی، کریدور و جمعاً 55 واحد 
اقامتی اس��ت که اکثراً یک یا دو خوابه بوده و ش��امل بخش های آش��پزخانه، اتاق خواب، سرویس بهداشتی و حمام 
می باش��د. کف واحدهای بازدید شده دارای کف پوش PVC، و دیوارهای و سقف، پالستر گچ همراه با رنگ آمیزی 
می باشد. آشپزخانه واحد نیز بصورت دیوار باز )اپن( همراه با کابینت فلزی است. ساختمان مذکور همچنین دارای 
یک پست برق، مخازن آب و 2 آسانسور می باشد. سیستم گرمایش مجموعه موتورخانه و شوفاژ و سیستم سرمایش 

آن کولر گازی است. تعداد یک کنتور برق، یک کنتور آب و دو کنتور گاز در ساختمان موجود می باشد.
بر اس��اس اس��تعالم بعمل آمده از ش��هرداری منطقه ثامن )پاسخ شهرداری به ش��ماره نامه 80/99/10283 مورخ 
1399/05/08( ملک مذکور به شماره کد نوسازی 80/1/30/59، دارای کاربری اقامتی تثبیت شده طبق طرح مصوب 
نوسازی بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر می باشد و بنا به تصویر گواهی پایانکار شهرداری شماره 8/12734 مورخ 

1378/09/13، جمعاً دارای 5059 مترمربع زیربنای کل در شش طبقه و دو زیرزمین است.
همچنین بنا به استعالم شعبه دوم اداره محترم اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و امالک )مکاتبه 1399/02/01- 
139904906092000876( ملک مذکور به پالک ثبتی 1 فرعی از 335 فرعی مفروز و مجزی ش��ده از فرعی از 
اصلی مذکور واقع در بخش 2 ثبت مشهد ناحیه 1 استان خراسان رضوی، دارای مساحت 1010/7 مترمربع دارای 

حدود اربعه ذیل می باشد.
شماالً: در سه قسمت که قسمت دوم آن شرقی است. اول دیوار بدیوار بطول )14/40( چهارده متر و چهل سانتیمتر 
به یکصد و سی و نه اصلی دوم دیوار بدیوار )0/15( پانزده سانتیمتر به یکصد و سی و نه اصلی سوم دیوار به دیوار 
است بطول (9/10( نه متر و ده سانتیمتر به یکصد و سی و نه اصلی شرقاً: دیوار بدیوار بطول )43/05( چهل و سه متر 
و پنج سانتیمتر به 1/335 اصلی جنوباً: درب و دیواریست بطول )23/30( بیست و سه متر و سی سانتیمتر به کوچه 

غرباً: دیوار بدیوار بطول )43/30( چهل و سه متر و سی سانتیمتر به سیصد و بیست و نه اصلی
ارزیابی ملک:

با عنایت به بررسی های انجام شده و با توجه به موقعیت مکانی ملک، مساحت، قدمت بنا، نوع مالکیت، کاربری و سایر 
عوامل مؤثر در امر ارزیابی، خصوصاً نرخ معامالتی امالک مشابه و میزان عرضه و تقاضای روز، ارزش ششدانگ پالک 
موصوف با امتیازات و انشعابات موجود و بدون احتساب هرگونه دیون و بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی، 

برابر 438/500/000/000 ریال )چهارصد و سی و هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال( ارزیابی و اعالم می گردد.
حدود اجمالی:

برابرنامه شماره 139985606003007038- 1399/06/23 اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد عبارت است 
از: به حدود: ش��ماالً: در س��ه قسمت که قسمت دوم آن شرقی است. اول دیوار بدیوار بطول )14/40( چهارده متر و 
چهل سانتیمتر به یکصد و سی و نه اصلی دوم دیوار بدیوار بطول )0/15( پانزده سانتیمتر به یکصد و سی و نه اصلی 
س��وم دیوار به دیوار اس��ت بطول )9/10( نه متر و ده س��انتیمتر به یکصد و سی و نه اصلی شرقاً: دیوار بدیوار بطول 
)43/05( چهل و سه متر و پنج سانتیمتر به 1/335 اصلی جنوباً: درب و دیواریست بطول )23/30( بیست و سه متر و 
سی سانتیمتر به کوچه غرباً: دیوار بدیوار بطول )43/30( چهل و سه متر و سی سانتیمتر به سیصد و بیست و نه اصلی

و برابر گزارش مأمور اجرا وارده به شماره 20598- 1399/04/07 در روز ارزیابی درب باز بود وارد ملک شدیم و هتل 
فوق در تصرف مدیون و بقیه ورثه مرحوم عبدالصمد رمضانی می باشد.

برابرنامه وارده به ش��ماره 47951- 1399/07/08 مأمور محترم اجرا میزان مالکیت مدیون 482 س��هم مش��اع از 
101070 س��هم ششدانگ پالک ثبتی موصوف در قبال مبلغ 2/091/194/221 ریال )مطالبات و حدود یک عشر 

اضافی( بازداشت و ارزیابی گردید.
با توجه به مطالبات بستانکار و هزینه ها مقدار 482 سهم مشاع از 101070 سهم از ششدانگ پالک ثبتی فوق الذکر 
در قبال مبلغ 2/091/194/221 ریال مزایده خواهد ش��د ضمناً مبلغ 83/647/770 ریال حق مزایده و نیم عشر به 
مبلغ 104/559/710 ریال میباش��د که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباش��د و مزایده 
بمقدار فوق از مبلغ 2/091/194/221 ریال از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز سه شنبه مورخه 1399/8/20 در 
محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهی های 
مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات 
وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعین شده برگزار 
می گردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت 
برگزار میگردد. ضمناً شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور 
خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. م.الف 347 آ-9908200    تاریخ انتشار آگهی: 1399/8/3

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مسعود آرمیده ضمن تسلیم دوبرگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک 
قطعه زمین بمساحت 118/5 متر مربع قطعه دوم تفکیکی بشماره پالک 2514 فرعی از 157 اصلی مفروز و مجزی 
ش��ده از پالک 65 فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرس��تان کرج مورد ثبت 19198 صفحه 94 
دفتر 132 بنام متقاضی ثبت و سند بشماره چاپی 977599 صادر و تسلیم شد که سند مالکیت بعلت سهل انگاری 
مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و 
یا انجام معامله نس��بت به ملک مذکور باش��د از تاریخ این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
س��ند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل 
نش��ود و یا در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. آ-9908222
عباسعلی شوش پاشا  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج  از طرف اسماعیل کالنتری

هیات موضوع قانون تعیین و 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 
سند رسمی برابر رای شماره 139960318603008825 مورخ 1399/07/09 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ،تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای محمد صادق موقتی مقدم فرزند ابوتراب به شماره شناسنامه 2850 صادره از رشت در قریه 
شالکو در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 300 مترمربع پالک فرعی 39798 از اصلی 77 
مفروز مجزی از پالک 347باقیمانده  از اصلی 77 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای محمد 

علی کاظمی شالکوهی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 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 2063  آ-9908211
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/08/05

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/08/20
حسین اسالمی کجیدی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت 

هیات موضوع قانون تعیین و 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 
سند رسمی برابر رای شماره 139960318603008824 مورخ 1399/07/09 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ،تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای محمد صادق موقتی مقدم فرزند ابوتراب به شماره شناسنامه 2850 صادره از رشت در قریه 
شالکو در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 500 مترمربع پالک فرعی 39796 از اصلی 77 
مفروز مجزی از پالک 347باقیمانده  از اصلی 77 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای محمد 

علی کاظمی شالکوهی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 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 2059  آ-9908213
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/08/05

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/08/20
حسین اسالمی کجیدی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت 

هیات موضوع قانون تعیین و 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 
سند رسمی برابر رای شماره 139960318603008826 مورخ 1399/07/09 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ،تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای محمد صادق موقتی مقدم فرزند ابوتراب به شماره شناسنامه 2850 صادره از رشت در قریه 
شالکو در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 500 مترمربع پالک فرعی 39797 از اصلی 77 
مفروز مجزی از پالک 347باقیمانده  از اصلی 77 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای محمد 

علی کاظمی شالکوهی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 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 2061  آ-9908212
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/08/05

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/08/20
حسین اسالمی کجیدی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه  آقای س��یدخلیل حس��ینی به نمایندگی از ش��رکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری شیروان به 
اس��تناد دو برگ استش��هادیه گواهی شده توس��ط دفتر اسناد رسمی شماره 38ش��یروان  جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که س��ند مالکیت شش��دانگ یک  دس��تگاه 
آپارتمان مسکونی بشماره   پالک 38 فرعی از 982 اصلی  واقع در قطعه 1 شیروان بخش 5 قوچان به آدرس  
خیابان رزاز که متعلق به شرکت ایشان میباشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم 
گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی  822564ذیل صفحه 88دفتر416وشماره ثبت74260به نام شرکت 
صادر و تسلیم گردیده است وبرابر اسناد رهنی ش��مارات 46587-86/03/07و61698-89/12/28و60274-
89/07/30دررهن بانک ملی شعبه مرکزی قرارگرفته است دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د بایس��تی ظرف 10 
روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار :03 /99/08  آ-9908206

اکبراقبالی
سرپرست اداره ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمدجواد پورمحمدی  طی وکالتنامه شماره 108293 مورخ1399/05/21 دفتر 7 مراغه  از آقای 
محمد حسین اسمعیل زاده  با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته که سند مالکیت تمامی ششدانگ  
پ��الک 291/895-  اصل��ی  واقع در بخش پنج ثبت قم  در دفت��ر183 صفحه 248 ذیل ثبت 177929  بنام آقای 
محمدحسین اسماعیل زاده  ثبت و سند مالکیت به شماره مسلسل320271ب/90 صادر و تسلیم  شده است که 
از طرف آقای محمدجواد پور محمدی  طی وکالتنامه ش��ماره 108293 مورخ 1399/05/21 دفتر 7 مراغه از آقای 
محمدحسین اسمعیل زاده  اعالم گردیده است  سند مالکیت مزبور  به علت جابجایی مفقود شده است ،که در حال 
حاضر در این اداره در شرف صدور المثنی به نام ایشان می باشد لذا مراتب طبق تبصره 1 اصالحی از ماده 120آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود  سند مالکیت  نزد خود  و 
یا انجام  معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم 
و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای  مهلت مقرر نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی  برابر مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 13175  آ-99008203
داوود فهیمی

سرپرست  ثبت اسناد منطقه یک قم 

آگهی اخطار ماده 149 قانون ثبت اسناد
احتراما با توجه به اینکه شش��دانگ پالک ثبتی2518/105- اصلی واقع در بخش دو ثبت قم  بمس��احت ششدانگ 
248/70 متر مربع سابقه صدور سند داشته  و در حال حاضر مساحت ملک مذکور 20/05 متر مربع افزایش داشته  
که مش��مول ماده 149  قانون ثبت می باش��د و ارزش مقدار20/05 متر مربع اضافه مساحت به مبلغ 25708110 
ریال ارزیابی و طی فیش س��پرده اجرایی ش��ماره 139907270192016092 در تاریخ1399/07/27 به حس��اب 
ذیحسابی  ثبت اسناد وامالک استان قم  تودیع شده است لذا از انجائیکه آدرسی از آقای حسین مستقیمی یا وراث 
قانونی یا وکیل قانونی ایش��ان به دس��ت نیامد بدینوسیله به نامبرده اخطار میگردد نسبت به دریافت وجه تودیعی 
در صندوق ثبت اقدام نمائید زیرا در صورت س��پری ش��دن مهلت پیش بینی شده در قانون وجه مذکورقابل وصول 

نخواهد بود.آ-9908204
عباس پورحسنی حجت آبادی  
  رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 ) موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه ( هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی و مالکانه اشخاص را تأئید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده 
اس��ت پس از نش��ر آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تس��لیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و 
آئین نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مش��اعی و س��ایر صاحبان حقوق 
آگهی می ش��ود و چنانچه اش��خاص اعتراضی داشته باش��ند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولین آگهی 
اعتراض کتبی خود را مس��تقیماً به اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان میاندوآب تسلیم نموده و باید یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند در غیر 
این صورت س��ند مالکیت مورد تقاضای متصرف بر اس��اس مدلول رأی صادره در حدود و مقررات صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضر به دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی ش��ماره 139960313006003054 مورخه 1399/06/15 تقاضای آق��ای حیدرعلی علیزاده فرزند 
صالح مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه قسمتی از پالک 9278 فرعی از یک اصلی بخش 14 
مراغه حوزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری شده از خانم حوا شکری پرونده هیأت 781 – 98 به 

مساحت 50 / 115 متر مربع که برای آن پالک 29293 فرعی تعیین شده است . م / الف 28 آ-9908186
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1399/08/05
تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1399/08/20

قنبر محمدوند 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب 
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یکی از موضوعاتی که در عرصه اقتصاد کالن مســئوالن باید بر آن تمرکز 
کننــد تمرکز بر نرخ ارز اســت؛ چرا که نرخ ارز بر بســیاری از حوزه های 
اقتصادی بسیار تأثیرگذار است. عدم کنترل ارز پیامدها و تبعات بسیاری بر 
اقتصاد کشور در حوزه ها و بخش های مختلف وارد می کند؛ چرا که با کاهش 
نرخ ارز و ثبات و تک نرخی شدن ارز انگیزه های سوداگری به شدت از بین 

می رود و بازار روی آرامش را به خود می بیند.
یکی از مواردی که با افزایش نرخ ارز گران می شود، خودروسازی است؛ قیمت 
خودرو به بهانه گرانی مواد اولیه ارزبر، گران می شود. بدون تردید افزایش نرخ 
فــوالد یا داللی فوالد در بازار آزاد و نرخ ارز بر بازارهای مختلف به خصوص 
خــودرو که قیمت آن بر کاالهای دیگر هم اثر تورمــی به جا می گذارد را 
نباید دست کم گرفت. افزایش نرخ ارز که موجب گرانی خودرو شده دولت و 
تصمیم گیران را به این موضوع متمایل کرده که خودرو به صورت قرعه کشی 
اعطا شــود تا به زعم خودشان زمینه برای سوءاستفاده و رانت های بیشتر 
از بخش خودرو حذف شــود در حالی که قرعه کشی خودرو در بازاری که 
نرخ ارز باالست و ثباتی ندارد؛ توزیع رانت عادالنه ای است که با قرعه کشی 
به مردم داده می شود. قرعه کشی خودرو رانت عادالنه ای توزیع می کند که 
موجب تفاوت زیاد قیمت کارخانه تا بازار آزاد  می شود، به عبارت دیگر بین 
قیمت کارخانه تا بازار آزاد رانتی با تفاوت فاحش ایجاد می شود که در نتیجه 
مدیریت اشــتباه مسئوالن توزیع شده است. رانت توزیع شده منجر به آن 
می شود که خودرو تولید شده در کارخانه که با قرعه کشی مثالً 100 میلیون 
تومان به دست خریدار می رســد در بازار آزاد 250 میلیون تومان فروخته 
می شود، در حالی که اگر خودروساز خودرو خود را با 10 درصد حاشیه بازار 
بفروشد، قیمت ها افت می کند و انگیزه های داللی و مازاد تقاضا از بین خواهد 
رفت، بنابراین اگر دولت و مسئوالن خواهان کاهش تورم و ثبات پایدار به نفع 
خریدار و مصرف کننده واقعی هستند باید با جدیت بیشتری به مسئله نرخ 
ارز و سیاست گذاری های درست بپردازند. یکی از تأثیرگذارترین موضوعات 
در نرخ خودرو، قیمت گذاری دســتوری خودرو توسط شورای رقابت است 
که بهتر است عنوان شــورای خجالت به خود بگیرد. نرخ گذاری دستوری 
خودرو که عامل توزیع رانت است باید کنار گذاشته شود. نرخ گذاری خودرو 
توسط شورای رقابت تولید خودرو را زمین زده در حالی که با سپردن قیمت 
به حاشــیه بازار می توان بخشی از مابه التفاوت ایجاد شده را صرف توسعه 
حمل و نقل عمومی کرد یا بابت توسعه صنعت خودروسازی برای افزایش 
تولید و ارتقای کیفیت هزینه کرد.قیمت گذاری دستوری و نوسان های ارزی 
جز به نفع دالالن کاری از پیش نمی برند و دالالن با سودهای کالنی مواجه 
می شــوند که هیچ منفعتی برای اقتصاد و مردم نــدارد. به هر حال دولت 
و مســئوالن به جای قیمت گذاری های دستوری مثالً در خصوص فوالد یا 
خودرو تجدیدنظر کنند و به فکر حل ریشــه ای مشکالت باشند؛ چرا که 

مشکالت واقعی از جای دیگری آب می خورد.

قدس جزئیات طرح توزیع عادالنه واحد های انرژی را بررسی کرد

» وان« سرنوشت یارانه ها  را مشخص می کند
  اقتصاد/ زهرا طوسی سال هاست دولت ها 
راهکارهای توزیع یارانه های انرژی را با آزمون و 
خطا در کشور اجرا می کنند؛ از قیمت گذاری 
کمتر حامل های انرژی گرفته تا تخصیص بر 
اساس سهمیه خودروها یا تخصیص مستقیم 
یارانه به افراد و پــس از مدتی که ترکش آن 
بخشــی از اقتصاد را هدف گرفــت، آن را رها 
می کنند تا طرحی نو دراندازند، حاال مجلس 
یازدهم مدعی است که با طرح جامعی در توزیع 
عادالنه یارانه ها به میدان آمده است، طرحی که 
فلسفه پرداخت یارانه ۴5 هزار و 500 تومانی 
جنجال برانگیز را نیز تغییــر می دهد.پس از 
طرح هایی مانند طرح هدفمندی یارانه ها، طرح 
هر نفــر روزانه یک لیتر بنزین که در مجلس 
مطرح شد و طرح تخصیص سهمیه بنزین به 
هر کد ملی که توسط دانشگاه 
صنعتی شــریف پیگیری شد، 
حاال نمایندگان مجلس از طرح 
جدیدی به نــام »وان« یا توزیع 
عادالنه واحدهــای انرژی برای 
ساماندهی یارانه های این بخش 
کرده اند.نمایندگان  رونمایــی 
مردم در بهارســتان می گویند 
در طــرح وان، قیمــت ریالی 
هیچ یــک از حامل های انرژی 
افزایش نخواهد داشت و میزان 
یارانه توزیعی بین بخش ها نیز 
کاهــش نمی یابد. همچنین در 
این طرح نیازی به شناسایی و 
اولویت بندی دهک های درآمدی 
نیســت چون همه اقشــار از 
این یارانه برخوردار خواهند بود. مجلســی ها 
مزیت این طرح را نســبت به بقیه راهکارهای 
ساماندهی انرژی در کشور در این می دانند که 
بین افــراد ریال توزیع نمی کنند پس افزایش 
نقدینگی نیز به همراه نخواهد داشــت. برای 
دانستن جزئیات بیشتر توزیع عادالنه واحدهای 
انرژی با یکی از امضاکننــدگان طرح وان در 

مجلس گفت وگو کردیم.

پرداخت یارانه به چهار حامل انرژی »
روح اهلل ایزدخواه، عضو کمیســیون صنایع و 

معادن مجلس و یکی از امضاکنندگان طرح 
وان در گفت وگــو با خبرنگار مــا می گوید: 
پیشنهاد ارائه کنندگان طرح وان این است که 
یارانه چهار حامل انرژی یعنی بنزین، گازوئیل، 
گاز و برق به صورت قابل تبدیل به خانوار تعلق 

بگیرد؛ نه به خانه یا خودرو.
ایزدخواه با اشــاره به اینکه دخالت دولت در 
این فرایند در این حد اســت که نرخ تبدیل 
واحد انــرژی را تعیین می کنــد، می افزاید: 
مدیریت سهم انرژی مردم در این طرح توسط 
خودشان انجام می شود و دولت به جز تعیین 
نرخ تبدیل، هیچ دخالتی در این فرایند ندارد. 
این عضو کمیســیون صنایع و معادن با بیان 
اینکه خرید و فروش ایــن وان ها فقط برای 
تبدیل واحدهــای انرژی بــه یکدیگر قابل 
استفاده است، می افزاید: اگر خانوار در پایان 
ماه مازاد مصرف وان داشته باشد می تواند وان 
مازاد خود را در بازار انرژی از یک حامل )مثل 
بنزین( به ســایر حامل ها تبدیل کند. بدون 
شــک اگر سرپرست خانواری خودرو نداشته 
باشد، می تواند وانی که بابت سهمیه بنزین به 
حساب وی واریز می شود را به فردی که نیاز 
بیشتری به بنزین دارد بفروشد، یا سرپرست 
خانواری که دو خانــه دارد و مصرف برقش 
باالست می توانداز بازار انرژی،وان برق یا گاز 

خریداری کند.
 وی با یادآوری اینکه با اجرای این طرح هیچ 

هزینه جدیدی برای دولت تراشیده نمی شود 
تصریح می کند: در این طرح دولت همان یارانه 
انرژی را که پیــش از این به مردم می داد به 
شــکل عادالنه تری در جامعه توزیع می کند؛ 
چرا که این طرح اشکاالت نظام یارانه ای که 
ســبب می شــد افراد برخوردار چندین برابر 
اقشار ضعیف از یارانه دولتی بهره مند شوند را 
اصالح کرده است، در این طرح همه خانوارها 
ســهمیه بنزین دارند، هر کســی که خودرو 
ندارد ســهم بنزین خود را کــه در قالب وان 
شمارش می شــود به فرد دیگری می فروشد 
و با اعتبار حاصل از فــروش این وان هزینه 
انرژی هــای دیگر خــود را پرداخت می کند.

 طرح وان جامع تر است»
ایزدخواه تأکید می کند: این طرح بسیار مؤثرتر 
و عادالنه تر و اقتصادی تر ازطرح هایی همچون 

پرداخت یارانه سبد کاال به خانواده هاست..
وی یادآوری می کند کــه در صورت اجرای 
طرح وان، قیمت بنزین و ســه حامل انرژی 
برق، گاز و گازوئیل هیچ تغییری نمی کند و 
اعمال ضرایب مصرف فعلی ســهمیه برق یا 
گاز مانند پلکانی، سردســیر- گرمسیر، انواع 
کاربری و غیره در محاسبه وان قبوض تداوم 
خواهد داشــت. وی دربــاره مزیت این طرح 
نســبت به طرح های مشابه قبلی می گوید: 
طرح مشابهی در مجلس دنبال می شود که 

طبق آن به هر خانوار 30 لیتر بنزین اختصاص 
می یابد، ما معتقدیم طرح وان جامع تر است و 
این طرح نیز در آن دیده شده است، کما اینکه 
این طرح نسبت به سایر طرح های پیشین نیز 

در توزیع یارانه ها عادالنه تر رفتار می کند.
وی می گوید: با توجه به اینکه در اواخر دولت 
فعلــی قرار داریم، گفته می شــود این طرح 
در روزهای باقیمانده این کابینه قابلیت اجرا 
نخواهد داشت، با این حال ما این طرح را در 
مجلس پیش برده و مراحل قانونی آن را طی 
می کنیم، تا دولت بعدی، اقدامات الزم  برای 

اجرا شدن آن را انجام بدهد.
وی تأکید می کند: این طرح با توجه به اینکه 
هیچ هزینه ای را به دولت تحمیل نمی کند و 
با همان زیرساخت حساب یارانه قابلیت اجرا 
دارد، می توان به سادگی آن را عملیاتی کرد. 
به گفته وی، این طرح همچنان در کمیسیون 
انرژی در حال کارشناسی شدن است و هنوز 
از طرف هیئت رئیسه اعالم وصول نشده است.

 بهینه سازی مصرف»
 با سهمیه بندی همه حامل ها 

آن طور که فریدون عباسی، رئیس کمیسیون 
انرژی نیز در این باره می گوید، برای رسیدن 
به مصرف بهینه به جــای آنکه صرفاً بنزین 
سهمیه بندی شود باید اقدام به سهمیه بندی 
همه حامل های انرژی ماننــد برق، آب، گاز، 
بنزین، گازوئیل و نفت ســفید کرد؛ بنابراین 
برای تحقق این ایده، طرحی جامع با عنوان 
طرح وان آماده شده اما هنوز به مرحله اعالم 

وصول نرسیده است.
عباسی با بیان اینکه براســاس این طرح به 
هر فرد، مقداری وان داده می شــود، توضیح 
می دهد: در واقع یارانه ای که دولت می خواهد 

به هر فرد دهد به شکل وان خواهد بود.
رئیس کمیســیون انرژی در پاســخ به این 
پرســش که اختصاص ماهانه 50 وان به هر 
فرد صحت دارد، نیز تأکید می کند: اینکه چه 
میزان به هر فرد تعلق می گیرد باید بررســی 
شود؛ چرا که به طور نمونه میزان سوخت یک 
خودرو شخصی و جمعی متفاوت است و باید 

تعریف درستی مطرح شود.

هزینه های 
پردرآمدترین 
قشر ممکن است 
ماهیانه 2میلیون 
تومان افزوده شود 
و در عوض از محل 
فروش وان ها به 
همین میزان به 
درآمدهای قشر 
ضعیف افزوده 
می شود

بــــــــرش

طرح واردات کاال به کشور با استفاده از رمزارزها     تسنیم:  مصطفی رجبی، سخنگوی صنعت برق کشور، از اختصاص رمزارز های استخراج شده در واحد های مجاز، به تأمین ارز مورد نیاز برای واردات، 
در آ ینده نزدیک خبر داد. وی گفت: این رمزارز ها براساس مقررات تعیین شده از سوی بانک مرکزی، قابل مبادله هستند. وی افزود: سقف مجاز رمزارز استخراج شده و قابل مبادله هر واحد استخراج کننده براساس 

میزان انرژی مصرفی توسط وزارت نیرو تعیین خواهد شد. وی گفت: دستورالعمل انجام این طرح، در وزارت نیرو در حال تدوین است.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 حسین محمودی اصل/ اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه

annotation@qudsonline.ir

یادداشت 

عطا بهرامی- اقتصاددان و 
استاد دانشگاه

 دوشنبه 5 آبان 1399  9 ربیع االول 1442 26اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9375

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای قاس��م صانعی به نمایندگی کارکنان آموزش وپرورش مس��کن ورامین بااعالم مفقودش��دن س��ند مالکیت 
مل��ک مورد آگهی وباتس��لیم استش��هادیه گواهی امضاءش��ده ذی��ل ش��ماره یکت��ا139902153790000344 
وارده  درخواس��ت  ط��ی  و  1پیش��وا  ش��ماره  رس��می  ترتیب14200مورخ99/07/26دفتراس��ناد  وش��ماره 
1399856010460004095مورخ 99/7/21تقاضای صدور المثنی سند مالکیت تک برگی رانموده است که مراتب 
دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی میگردد 1. نام ونام خانوادگی : کارکنان آموزش وپرورش 
مسکن ورامین2. میزان مالکیت :ششدانگ 3. شماره پالک : 3980فرعی از158* اصلی مفروزازپالک71*4. محل 
وقوع: واقع دربخش بهنام سوخته 5. علت ازبین رفتن : مفقود شدن به دلیل جابجایی 6. خالصه وضعیت مالکیت 
:ششدانگ یک قطعه زمین تحت پالک 158/3980 مساحت219/7مترمربع واقع دربخش بهنام سوخته ذیل ثبت 
دفترالکترونیکی  1396203010460000905ثبت وسندبه شماره چاپی 481840صادرگردیده است.لذاباتوجه به 
اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکرو درخواست صدوسند المثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت 
به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقس��مت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجود اصل سند مالکیت نزد 
خود می باش��د ظرف مدت ده روزپس ازانتش��اراین آگهی به اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا مراجعه و اعتراض کتبی 
خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادر صورت 
اعتراض اصل س��ند مالکیت یاس��ند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات 
جاری صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره 

ثبت اسناد و امالک پیشوا 610م/ الف  آ-9908205
 رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده3قان��ون وماده13آیین نام��ه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می برابررای ش��ماره 139960301046000722هیات اول/موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای محراب ظریفی فرزند ذهراب بش��ماره شناسنامه1464صادره ازیاس��وج در یک قطعه زمین وبنای احداثی به 
مساحت116/80مترمربع پالک یک فرعی از6 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشوا خریداری ازمالک رسمی آقای فرج 
اله شیرکوند محرزگردیده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد160ث/م الف  آ-9908205
تاریخ انتشار نوبت اول :99/8/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/20

 رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد سند رسمی 
برابررای شماره139960301046000736هیات اول/موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم زینب طباطبائی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه485 صادره از درششدانگ اعیانی یک باب خانه به مساحت151/50مترمربع پالک4 
فرعی از113 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشوا خریداری ازمالک رسمی آقای سید حسین حسینی محرزگردیده 
اس��ت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد163ث/م الف  آ-9908205
تاریخ انتشار نوبت اول:99/8/5 تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/8/20  

 رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد سند رسمی 
برابررای شماره 139960301046000543مورخ1399/6/19هیات اول/موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
خانم اخترکارخانه یوس��فی فرزند علی همت بش��ماره شناس��نامه15صادره از در یک قطعه زمین وبنای احداثی به 
مساحت133مترمربع پالک1078 فرعی از158 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشوا خریداری ازمالک رسمی آقای 
یوس��ف بختیاری قلعه محرزگردیده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می شود 
در صورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد161ث/م الف  آ-9908205
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/8/5  تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/8/20  

رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم حلیمه عاطفی بهلولی دارای شناسنامه شماره 1978 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900305ح 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هاجر کلی به شناسنامه 49 در 

تاریخ 1391/3/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- حلیمه عاطفی بهلولی فرزند غالم رضا ش ش 0749775416 متولد 1365/1/5 صادره از تایباد فرزند متوفی

2- فاطمه عاطفی بهلولی فرزند غالم رضا ش ش 0749415193 متولد 1363/1/10 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-9908161
قاضی شورای حل اختالف شعبه سه تایباد

 محمد یاری

آگهی دعوت افراز
چ��ون خان��م رقیه دوراندیش فرزند غالمعلی   احدی از مالکین مش��اعی پ��الک 1/701-  اصلی واقع   در بخش 2 
سیستان شهرستان زابل خیابان دانشگاه کوچه 5  طبق درخواست شماره 102/8706- ز  مورخ 99/7/12 تقاضای 
افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره 
نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص 
نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین 
مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح 
روز سه شنبه   مورخ 99/9/4 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.آ-9908193

مهدی پهلوانروی  رئیس ثبت اسناد و امالک زابل تاریخ انتشار :1399/8/5  م الف:725  

آگهی دعوت افراز
چون خانم زهرا ش��هرکی غیور  فرزند عباس��علی احدی از مالکین مشاعی پالک 6/1097- اصلی واقع   در بخش2 
سیستان شهرستان زابل خیابان حافظ طبق درخواست شماره 102/5018- ز  مورخ 1399/5/4 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 1399/8/27 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..آ-9908194
تاریخ انتشار : 1399/8/5  م الف: 361     مهدی پهلوانروی رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون خانم صدیقه نظری فرزند حسن احدی از مالکین مشاعی پالک 1001/25-اصلی واقع   در بخش یک سیستان 
شهرستان زابل خیابان امام خمینی کوچه 54 طبق درخواست شماره 102/5000- ز  مورخ 1399/5/4 تقاضای افراز 
سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر 
ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا 
مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی 
که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز یکشنبه 
مورخ 1399/8/25 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..آ-9908195
مهدی پهلوانروی رئیس ثبت اسناد و امالک زابل تاریخ انتشار : 1399/8/5 م الف: 360   

آگهی دعوت افراز
چون آقای ابراهیم پیکار برسان فرزند مرحوم ملنگ احدی از مالکین مشاعی پالک 1/832- اصلی واقع   در بخش2 
سیس��تان شهرستان زابل خیابان کشاورز طبق درخواست ش��ماره 102/4913- ز  مورخ 1399/5/1 تقاضای افراز 
سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر 
ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا 
مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی 
که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روزسه شنبه 
مورخ 1399/8/27 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..آ-9908196
مهدی پهلوانروی  رئیس ثبت اسناد و امالک زابل تاریخ انتشار :1399/8/5  م الف: 362   

آگهی دعوت افراز
چون خانم کبری ناروئی فرزند خان محمد احدی از مالکین مشاعی پالک 1/713-  اصلی واقع   در بخش 2 سیستان 
شهرستان زابل خیابان هیرمند شمالی  کوچه 84  طبق درخواست شماره 102/8902- ز  مورخ 99/7/15 تقاضای 
افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره 
نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص 
نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین 
مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح 
روز  مورخ 99/8/19 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..آ-9908197
مهدی پهلوانروی  رئیس ثبت اسناد و امالک زابل تاریخ انتشار :1399/8/5  م الف:747  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
براب��ررای ش��ماره139960306022000287هیات اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم صفیه اختیاری فریمانی فرزندمختاربه ش��ماره شناس��نامه217صادره ازفریم��ان دریک قطعه زمین مزروعی 
بمس��احت228664,45مترمربع پ��الک فرع��ی از279اصل��ی واقع دربخش13خری��داری از   مالک رس��می آقای 
مختاراختیاری محرزگردیده است. لذابمنظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتیکه 
اش��خاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرس��ید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهد شد.                   آ-9908190
تاریخ انتشارنوبت دوم:99/8/20                  تاریخ انتشارنوبت اول:99/8/5    

 محمدرضارجایی مقدم_رئیس ثبت اسنادوامالک 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره139960306022000288هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهربانواختیاری 
فریمانی فرزندمختاربه شماره شناسنامه2صادره ازفریمان دریک قطعه زمین مزروعی بمساحت228664,45مترمربع 
پ��الک فرع��ی از279اصلی واقع دربخش13خریداری از   مالک رس��می آقای مختاراختیاری محرزگردیده اس��ت. 
لذابمنظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 

است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.آ-9908191
 تاریخ انتشارنوبت اول:99/8/5                         تاریخ انتشارنوبت دوم:99/8/20               

 محمدرضارجایی مقدم_رئیس ثبت اسنادوامالک 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره139860306022001082هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی احمدی 
فرزندغالم حسین به شماره شناسنامه7184صادره ازفریمان دریک قطعه زمین مزروعی بمساحت89504,20مترمربع 
پالک فرعی از379اصلی واقع دربخش5خریداری ازمحل  مالکیت رسمی متقاضی محرزگردیده است. لذابمنظوراطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتیکه اش��خاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند می توانندازتاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس 
ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ندمالکیت صادرخواهد ش��د.   آ-9908192

 تاریخ انتشارنوبت اول:99/8/5                         تاریخ انتشارنوبت دوم:99/8/20               
محمدرضارجایی مقدم_رئیس ثبت اسنادوامالک 

دادنامه
کالسه پرونده : 99,226,7  شعبه 7 شورای حل اختالف خروین شماره دادنامه 99,6,31     281

خواهان : فاطمه مرشدلو فرزند حسین ساکن خروعلیا کوچه بزرگ 
خوانده : 1-  ابوالفضل قدمیاری فرزند اوس��ط س��اکن شهرک امام رضا  ع خیابان خیام 2 – لیال حسن زاده حاجی 

آبادی فرزند بهزاد مجهول المکان . 
خواسته:  الزام خواندگان به تنظیم سند یکدستگاه سواری پژو مدل 206 شماره شهربانی 259ط23 ایران 74 فعال 
مقوم به یکصدو ده میلیون ریال به احتساب خسارات دادرسی .                                                                               

. بسمه تعالی : به تاریخ 99/6/26 در وقت مقرر جلسه شعبه 7 شورای حل اختالف به تصدی امضا کننده گان ذیل 
تشکیل است پرونده کالسه 99/226/7 تحت نظر است پس از بررسی پرونده و مشاوره و حصول توافق ختم رسیدگی 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان بشرح ذیل مبادرت به انشای را می نماید .                                                                                           

رای قاضی شــورا
در خصوص دادخواس��ت خانم فاطمه مرش��دلو بطرفیت 1 – ابوالفضل قدمیاری 2- لبال حس��ن زاده حاجی آبادی 
بخواس��ته الزام خواندگان به تنظیم س��ند یکدستگاه سواری پژو مدا 206 شماره شهربانی 259ط 23ایران 74 فعال 
مقوم به یکصدو ده میلیون ریال با توجه به کپی مصدق و کارت مشخصات و اظهارات خواهان که بیان داشته تقاضای 
تنظیم سند خودرو موصوف را خواستارم و نظربه اینکه خوانده گان باوجود ابالغ قانونی و نشر آگهی بشماره 9319 
مورخ 99/6/26 در جلسه شورا حضور نیافته و نسبت به مطالب ابراز شده ایراد دفاعی معمول نداشته بنابراین شورا 
دعوی خواهان را ثابت و وارد دانسته و مستندا به مواد 10و219و221و362 قانون مدنی و مواد 198و519 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
و انتقال سند رسمی خودرو به شماره شهربانی 259 ط 23 ایران 74 و پرداخت هزینه دادرسی و اخذ  محکوم به در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و 

سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی زبرخان می باشد  . آ-9908187
سید حسن سامغانی  قاضی شعبه 7شورای حل اختالف خرو

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای محمد رضا الهی پور   دارای شناسنامه  5749129111  به شرح دادخواست به کالسه  330  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حسن  خروی    به شناسنامه   808  در 

تاریخ 1399/7/8  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  محمد رضا الهی پور  فرزند حسین    کد ملی  5749129111   ت.ت  1350/4/1  نسبت فرزند مرحوم  

2.  محمد حسن خروی    فرزند  حسین  کد ملی  5749129128   ت.ت  1351/12/23  نسبت فرزند مرحوم 
3 محمد علی الهی پور    فرزند  حسین  کد ملی  5749127036  ت.ت  1342/4/17   نسبت فرزند مرحوم     

4.  محمد جواد خروی   فرزند حسین  کد ملی 5749130835  ت.ت 1354/9/4  نسبت فرزند مرحوم
5 . ربابه الهی پور  فرزند حسین   کد ملی 5749127524  ت.ت 1345/2/9  نسبت فرزند  مرحوم

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.     آ-9908188                                                                                                         

 سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای محمد مهدی  رحمانی  دارای شناسنامه   239   به شرح دادخواست به کالسه  --   از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  زهرا  رحمانی  به شناسنامه   4623  در تاریخ  

1391/10/26    در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.   محمد مهدی  رحمانی   فرزند  محمد تقی  ش.ش 239  ت.ت 1360   نسبت فرزند مرحوم  

2. هاشم  رحمانی     فرزند محمد تقی ش.ش 148   ت.ت 1365   نسبت فرزند مرحوم 
3. حامد   رحمانی    فرزند محمد تقی   کد ملی 5740010233  ت.ت  1370   نسبت فرزند مرحوم    

4.  محمد حسین  رحمانی   فرزند محمد تقی ش.ش 141  ت.ت  1363   نسبت فرزند  مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.             آ-9908189                                                                                                 

   سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

 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 تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  برابر رای شماره139760327001000185مور خ99/6/10هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا طاهری  فرزند کریم  به شماره شناسنامه 1520 صادره از در ششدانگ یک باب 

عمارت به مساحت 119/66مترمربع پالک فرعی 8843از 42اصلی واقع در بخش 7زنجان  محرز گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از  تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم  و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد آ-9908183
تاریخ انتشار نوبت اول 99/8/5

تاریخ انتشار نوبت دوم 99/8/20
 محمدرضا حسنی رئیس ثبت اسناد و امالک زنجان

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

امالک واقع در بخش 12 یزد – ده باال و توابع
561 – اصلی آقای محمود رضا مژگانیه نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ خانه باغچه بطورمفروزقسمتی از پالک 

ثبتی برابر به مساحت کل 281/70 مترمربع بموجب رای شماره  
139960321006001552مورخ1399/07/02واقع درمحله آمحسن ده باال تفت انتقال عادی مع الواسطه از آقای 

سید احمد قرقچیان مالک رسمی 
561 – اصلی – خانم سمیرا منتظر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه باغچه بطورمفروزقسمتی از پالک 

ثبتی برابر به مساحت کل 281/70 مترمربع بموجب رای شماره  
139960321006001554 مورخ1399/07/02واقع درمحله آمحسن ده باال تفت انتقال عادی مع الواسطه از آقای 

سید احمد قرقچیان مالک رسمی
561 - اصلی- خانم سعیده قرقچیان نسبت به سه دانگ  مشاع از ششدانگ خانه باغچه بطورمفروزقسمتی از پالک 

ثبتی برابر به مساحت کل 451/90 مترمربع بموجب رای شماره  
139960321006001522 مورخ1399/07/01واقع درمحله آمحسن ده باال تفت انتقال عادی مع الواسطه از آقای 

سید احمد قرقچیان مالک رسمی
561 – اصلی – آقای ابراهیم پورجان آباد نسبت به سه دانگ  مشاع از ششدانگ خانه باغچه بطورمفروزقسمتی از 

پالک ثبتی برابر به مساحت کل  451/90 مترمربع بموجب رای شماره  
139960321006001524مورخ1399/07/01واقع درمحله آمحسن ده باال تفت انتقال عادی مع الواسطه از آقای 

سید احمد قرقچیان مالک رسمی
561 – اصلی – آقای روح اله ابوئی مهریزی نسبت به سه دانگ  مشاع از ششدانگ خانه باغچه بطورمفروزقسمتی از 

پالک ثبتی برابر به مساحت کل 615/20 مترمربع بموجب رای شماره  
139960321006001520مورخ1399/07/01واقع درمحله آمحسن ده باال تفت انتقال عادی مع الواسطه از آقای 

سید احمد قرقچیان مالک رسمی
561 – اصلی – خانم سمیه الوان ساز یزدی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه باغچه بطورمفروزقسمتی از 

پالک ثبتی برابربه مساحت کل 615/20 مترمربع بموجب رای شماره  
139960321006001518مورخ1399/07/01واقع درمحله آمحسن ده باال تفت انتقال عادی مع الواسطه از آقای 

سید احمد قرقچیان مالک رسمی
561 – اصلی – آقای علی محمد قرقچیان نسبت به ششدانگ خانه باغچه بطورمفروزقسمتی از پالک ثبتی برابر به 

مساحت 315/90 مترمربع بموجب رای شماره  
139960321006001538مورخ1399/07/02واقع درمحله آمحسن ده باال تفت انتقال عادی مع الواسطه از آقای 

سید احمد قرقچیان مالک رسمی
561 – اصلی – خانم فاطمه زارع مهرجردی نسبت به ششدانگ خانه باغچه بطورمفروزقسمتی از پالک ثبتی برابر 

به مساحت 297/85 مترمربع بموجب رای شماره  
139960321006001540مورخ1399/07/02واقع درمحله آمحسن ده باال تفت انتقال عادی مع الواسطه از آقای 

سید احمد قرقچیان مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین 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 مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1399/08/05تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه 1399/08/20
امیرحسین جعفری ندوشن  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت      آ-9908223

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

برابر رای شماره 139960326009000177 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شاهین 
محمودی فرزند مهدی به شماره شناسنامه10580  صادره از همدان در یک باب خانه به مساحت 103/49 مترمربع 
مفروز ومجزی ش��ده ازپالک 104 اصلی واقع دربخش 5 همدان حوزه ثبت ملک فامنین ش��هر فامنین خریداری با 
واسطه ازمالک رسمی آقای معراجعلی خالقی 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 ازاخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. )م الف205 ( آ-9907721
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/7/21   

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/8/5
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین – رضا بیات 

 زمان دقیق اعطای کارت اعتباری©
 به زودی اعالم می شود

توســعه  و  فناوری  معاون  ایرنا: 
نوآوری شــرکت ســپرده گذاری 
مرکزی گفت: بیــش از نیمی از 
فعالیت هــای مربوط بــه اعطای 
کارت اعتباری سهام عدالت انجام 
شده است و به زودی زمان دقیق 
آن را اعالم خواهیم کرد. علیرضا 
ماهیار گفت: در وضعیت فعلی این اقدام با چندان مشکل فنی مواجه نیست 
بلکه فقط با برخی از مســائل حقوقی روبه رو اســت که درصدد رفع آن ها 

هستیم. بیشتر بانک ها برای ارائه کارت اعتباری اعالم آمادگی کرده اند.

داستان نرخ سود بانکی ©
موضــوع افزایش نرخ ســود بانکــی از جمله 
موضوعاتی است که بر سر کاهش یا افزایش آن 
در اقتصاد بین مسئوالن و کارشناسان بحث های 
مختلفی صورت می گیرد. یکی از مســائلی که 
توسط برخی کارشناســان یا مسئوالن تأکید 
می شود افزایش نرخ سود بانکی نزدیک به خط 
تورم است. برای پاسخ به این پرسش که افزایش 
نرخ ســود بانکی می تواند منجر به کاهش تورم 
شود ابتدا باید به این پرسش پاسخ داده شود که 
از سال 69 تاکنون که بانک بازی و سپرده گذاری 
مردم در بانک ها باب شد آیا سوددهی بیشتر به 
پس اندازهای مردم منجر به کاهش تورم شــده 
است؟قطعاً سیر تورمی که در تمام این سال ها 
اتفاق افتاده چنین موضوعی را نشان نمی دهد. 
اصوالً افراد ریســک پذیر سرمایه های خود را در 
بورس و افراد غیرریسک پذیر در بانک نگهداری 
می کنند، پس برای ریسک پذیرانی که با بورس 
آشنایی دارند بورس انتخاب نخست هست هر 
چند که آن ها طی چند ماه گذشته 70درصد هم 
ضرر کرده اند، اما کسانی که ریسک پذیر نیستند 
با 15 و 20 درصد سود بانکی هم رضایت دارند.

بانک مرکزی باید به این موضوع پاسخ دهد که 
با افزایش نرخ سود بانکی چگونه می تواند مانع 
افزایش چاپ پول شود؛ چرا که با افزایش نرخ بهره 
سرعت عمل ماشین چاپ پول بیشتر می شود، 
بنابراین عمالً به افزایش تورم دامن زده می شود.

متأسفانه نظام بانکی ایران در مسیر اهداف واقعی 
خود کار نمی کند، بانک ها کار واســطه گری و 
اعطای تســهیالت به تولید را انجام نمی دهند، 
بلکه ســپرده های مــردم را دریافت می کنند و 
برای خود دارایی می خرند بنابراین برای پرداخت 
سود سپرده مجبور به چاپ پول بیشتر می شوند 
و عمالً در مدار تورم زایی بیشتر قرار می گیریم؛ 
مسئله ای که در عمل اتفاق افتاده و روزانه انجام 
می شود. از این جهت عنوان می کنم که افزایش 
نرخ سود بانکی منجر به افزایش تورم می شود؛ 
چرا که هیچ بنگاهی نمی تواند 25 درصد سود 
بانکی بدهد و از پس جبران سایر هزینه  ها بربیاید 

و سود هم داشته باشد. 
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راه اندازی مراکز نیکوکاری با اولویت مناطق محروم تا پایان امسال  باشگاه خبرنگاران جوان: معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی)ره( از راه اندازی ۵۰۰ مرکز نیکوکاری با اولویت مناطق 
محروم تا پایان سال خبر داد. حجت اهلل عبدالملکی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۲۰۰ مرکز نیکوکاری در کشور راه اندازی شده است، گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال ۵۰۰ مرکز با اولویت مناطق محروم 

فعال شوند. او تصریح کرد: افراد نیکوکار می توانند با در اختیار قرار دادن سرمایه، تجهیزات، ارائه آموزش فنی و حرفه ای و نظارت بر روند اجرای طرح های اشتغال، به مددجویان کمک کنند.

یک مدیر سازمان غذا و دارو خبر داد

بالتکلیفی 4 میلیون ُدز واکسن به دلیل تحریم ها©
فارس: مدیرکل امــور دارو و مواد تحت 
کنترل ســازمان غــذا و دارو از ترخیص 
محموله حدود 200 هزار عددی واکســن 
آنفلوانزا و تحویل آن به معاونت بهداشــت 
خبــر داد و گفت: تالش ها بــرای واردات 
محموله های دیگر واکسن با جدیت ادامه 
دارد. ســید حیدر محمدی گفت: به دلیل 

مشکالت فراوان ناشــی از تحریم های ظالمانه آمریکا برای انتقال منابع مالی، حمل و 
نقل، بسته شــدن کانال های انتقال منابع بالفاصله پس از شناسایی و تهدید و تحریم 
شرکت های همکاری کننده با ایران، هنوز تکلیف 4 میلیون دز واکسن آنفلوانزا مشخص 

نیست و تالش ها برای تأمین آن با جدیت هرچه بیشتر ادامه دارد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:

حدود ۵۰ میلیون ایرانی مستعد ابتال به کرونا هستند©
ایرنا:معاون تحقیقات و فناوری وزارت 
بهداشــت گفت جمعیتــی نزدیک به 
۵0میلیون نفر در کشور با ویروس کرونا 
تماسی نداشته اند و مستعد ابتال به این 

عفونت هستند.
دکتر رضا ملک زاده افزود: در فصل زمستان 
اگر نتوانیم اقدام های پیشگیرانه را رعایت 

کنیم، این افراد می توانند مبتال به بیماری شــوند که در این صورت حجم عظیمی از 
آنان به بیمارستان ها مراجعه می کنند. وی ادامه داد: مطالعه  جدیدی در حال اجراست تا 

مشخص شود به طور تقریبی چند درصد مردم مبتال به این بیماری شدند.
ملک زاده تأکید کرد: تخمین ما این اســت مبتالیان به بیماری که قبالً بین ۱۷ تا ۱۸ 

درصد بود دو برابر شده است.

فروش باالبان 1.۵ میلیارد تومانی در مزایده قوشبازان قطر©
میزان: طــی روزهای گذشــته در قطر 
مزایــده ای برای فروش پرندگان شــکاری 
برگزار شــد که در آن برخــی از پرندگان 
شــکاری ایران که به صورت قاچاق به قطر 
رسیده بودند به فروش رسیدند. باالبانی که 
به قیمت 200هــزار ریال قطر معادل یک 
میلیارد و ۶۵0 میلیون تومان فروخته شد 

یکی از آن هاست.
علی برهانی کیا، دامپزشک و جراح پرندگان با ابراز تأسف از اینکه در سال های گذشته، 
صید این پرندگان در ایران با هدف قاچاق به کشــورهای عربی به شدت افزایش یافته 
گفت: بیشترین میزان صید این پرندگان شکاری را در استان اصفهان شاهد هستیم و 
متأسفانه باید بگویم جمعیت قابل توجهی از پرندگانی که صید می شوند بدون اینکه به 

فروش برسند یا هنگام صید یا هنگام حمل و نقل تلف می شوند. 

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور:

 ۲۵۰ هزار دانش آموز اتباع©
ابزار هوشمند برای ورود به شاد ندارند

ایسنا: غالمرضا کریمی، رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور درباره ادامه 
تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی از طریق شبکه شاد گفت: ۵00 هزار اتباع خارجی 
در مدارس داریم که همه تحت پوشش آموزش هستند؛ اما از نظر دسترسی به سامانه 
شاد، 2۵0 هزار نفر ابزار هوشمند ندارند که از سازمان های بین المللی درخواست کردیم 
بخشی را تهیه کنند. تا کنون ۳0هزار ابزار با هماهنگی سازمان ملل و کمیساریای عالی 

پناهندگان فراهم شده است.

در  ساعت ها  مصدق     محمود  جامعه/   
معابر و جاده های کشور می ایستند و به جامعه 
انجام  مختلفی  کارهای  می کنند.  خدمت 
می دهند؛ از کنترل آمد و شد )ترافیک( درون 
و برون شهری گرفته تا پیشگیری از تصادف ها، 
رسیدگی به تخلفات و تصادفات رانندگی و...؛ 
این یعنی نیروی راهور در بیرونی ترین الیه های 
برخالف  عملکردش  و  دارد  حضور  اجتماعی 
نه در  نهادها و سازمان های دیگر،  از  بسیاری 
البه الی پوشه های عریض و ضخیم پرونده ها و 
نمود  عمومی  انظار  مقابل  در  بلکه  گزارش ها، 
بیرونی دارد و اگر کوتاهی و قصوری از سوی 
مردم  تیزبین  دیده های  از  بزند  سر  نیرو  این 
دور نمی ماند. شاید به همین دلیل است که از 
پلیس راهور به عنوان ویترین سازمان نیروی 
اساس  بر  که  نیرویی  می شود.  یاد  انتظامی 
از  نیز ۸۵ درصد جامعه  نظرسنجی سال 9۳ 

عملکردش رضایت دارند.

ارتباط درست کالمی معجزه می کند »
روز از نیمه گذشــته و هوای تهران هر چند نه 
خیلی گرم و نه خیلی ســرد اســت اما پس از 
چند ماه از شیوع کرونا دوباره چشم ها از شدت 

آلودگی می سوزند و نفس ها تنگ می شود.
از یک افســر راهنمایی و رانندگی که در کنار 
ضلع شمال شرقی میدان انقالب در حال رصد 
رانندگان است درباره جایگاه نیروی راهور در 
حفظ نظام اجتماعی، ســختی های کار پلیس 
راهــور و برخوردهای مردم بــا پلیس و رفتار 
پلیس با رانندگان متخلفی که اعمال قانون را 

برنمی تابند، می پرسم. 
می گوید: اصلی ترین نقش پلیس، چه در لباس 
مرزبانی و گروه امنیت ویژه باشــد یا در لباس 
ســفید راهور، ایجاد نظم و امنیت عمومی در 

کشور است. 
وی ســپس به عمده مســائل و مشکالتی که 
مأموران راهور با آن ها روبه رو هســتند، اشاره 
می کند و می گوید: حقوق دریافتی ما با توجه 
به رشد افسار گسیخته تورم و گرانی اجناس 
بــه هیچ وجه پاســخگوی تأمین حداقل های 

زندگی مان نیســت. از طرف دیگر بسیاری از 
مــردم و رانندگان خودروهــا از لحاظ روحی 
شــرایط خوبی ندارند و وقتی پلیس به خاطر 
عدم رعایــت مقررات راهنمایــی و رانندگی 
آن ها را جریمه می کنــد خیلی زود عصبانی 
می شوند. اما ما یاد گرفته ایم سعه صدر داشته 
باشــیم و صبوری کنیــم و دربرابر حرف های 
افرادی که از روی عصبانیت می زنند، واکنش 

تندی نشان ندهیم. 
وی با اشاره به اینکه برقراری تعامل سازنده 
از ویژگی هــای پلیــس جامعه محور اســت، 
می گویــد: بر این اســاس مأمــوران راهور 
آموزش های الزم را برای کســب مهارت های 
ارتبــاط کالمــی بــا مــردم می بیننــد. با 
خوشــرویی و آرام صحبت کردن، بسیاری از 
جر و بحث هایی کــه بین بعضی از رانندگان 
و مأموران پیش می آید برطرف می شود؛ در 
واقع ارتباط درســت کالمی معجزه می کند. 
بســیاری از رانندگان وقتی با لبخند پلیس 
مواجه می شــوند حتی اگر تصور کنند پلیس 

در جریمــه کــردن آن هــا 
اشــتباه کــرده موضــوع را 

می پذیرند. 
می گویــد:  ادامــه  در  وی 
یــادم می آیــد دور همیــن 
میــدان انقالب یــک راننده 
مســافرکش را که سد معبر 
اما  بود جریمــه کردم  کرده 
او فکــر می کرد من اشــتباه 
کــرده ام و بی دلیــل جریمه 
شده؛ به همین خاطر خودرو 

خــود را در یکی از خیابان های اطراف میدان 
پــارک کرد و برگشــت. از شــدت عصبانیت 
چهره اش برافروخته شده بود. آماده مشاجره 
و حتی درگیــری فیزیکی هم بود. با این حال 
وقتی نزدیکم رســید به آرامی گفتم پیش از 
هر چیزی به حرف هایم گــوش بده اگر قانع 
نشــدی آن وقت فکر دیگــری می کنیم. بعد 
علت جریمه شدنش را توضیح دادم. به راحتی 
قانع شــد هرچند می گفت باید درآمد حداقل 

یــک ســاعت کارش را بابت 
جریمه بپردازد.

 
 جاده مشاجره »

یکطرفه نیست
 - انقالب  تقاطع خیابــان  در 
فلســطین یک ســتوان دوم 
راهــور در داخل خــط ویژه 
بی.آر.تی ایســتاده است. او با 
مأموران  اســت  معتقد  اینکه 
راهنمایــی و رانندگی باید تا 
حــد امکان از هر چیزی که موجب عدم تعامل 
ســازنده با مردم شــود خودداری کنند، ادامه 
می دهد: در بیشــتر مشاجره ها و تنش هایی که 
بــه هنگام اعمال قانــون رخ می دهد رانندگان 
مقصر هستند چون فکر می کنند مأموران راهور 
برای فرونشاندن عقده های درونی شان آن ها را 
جریمه می کنند در حالی که پول جریمه ها به 
حساب خزانه دولت می رود و چیزی از آن عاید 
مأموران نمی شــود؛ با وجود این هر مشاجره ای 

کاماًل یکطرفه نیست؛ گاهی در این گونه اتفاقات 
مأموران هم نقش دارند. مثاًل گاهی مأموران به 
دلیل شیفت های طوالنی مدت و خستگی زیاد، 
آن گونه که باید نــکات فراگرفته در خصوص 

تعامل با رانندگان را رعایت نمی کنند.
او ادامه می دهد: برای اینکه سختی کار پلیس 
راهور را بهتر درک کنید کافی اســت یک روز 
سری به درمانگاه نیروی انتظامی بزنید، آن وقت 
می بینید شــیفت های طوالنی مدت و ایستادن 
به مدت هشت ساعت در روز پس از چند سال 
چه بالیی سر آدم می آورد. بسیاری از همکارانم 
به خاطر ابتال به آســم و مشــکالت تنفسی به 
بخش هــای دیگر پلیس منتقل شــده اند. یک 
مأمــور راهنمایی و رانندگی اگــر پس از چند 
ســال فعالیت به دیســک کمر و گردن مبتال 
نشود خیلی شانس آورده است. ضمن اینکه کار 
پلیس، خدمات اجتماعی اســت و تعطیل بردار 
نیست، به همین خاطر وقتی همه در ایام نوروز 
یا آخر هفته ها تعطیل و مشــغول استراحت و 
تفریح هســتند باید ســر کار باشــد. حتی در 
ایام عید و تاســوعا و عاشــورا کار ما سخت تر 
هم می شــود چون در آماده باش هســتیم؛ در 
این صورت خانواده ما نیز مجبور است قید رفتن 

به میهمانی، سفر و تفریحات سالم را بزند. 

راهنمایی کردن بر جریمه مقدم است»
در میدان فردوســی با ستوان سومی که محمد 
نام دارد به گفت وگو می نشینم. او معتقد است با 
فرهنگ سازی انجام شده رفتار رانندگان با مأموران 
بسیار بهتر از گذشته شده است. همه باید بدانیم 
رفتار محترمانه بهتر جواب می دهد. گرچه شخصی 
که مرتکب تخلف می شود و سالمت دیگران را به 
خطر می اندازد باید جریمه شــود اما این کار باید 
محترمانــه و در چارچوب قانــون صورت گیرد. 
رانندگان هم باید به یاد داشته باشند مأمور راهور 
با آن ها خصومت شخصی ندارد و تا کسی مرتکب 

تخلفی نشود جریمه نمی شود. 
مأمور راهور صحنه های تصادفی را به یاد دارد که 
در آن ها کودکان و افرادی که برای خانواده شان 

بسیار عزیز و ارزشمند بوده اند جان داده اند. 

یک روز همراه با مأموران راهنمایی و رانندگی

سختی های پلیس راهور را  بهتر درک کنیم

برای اینکه سختی 
کار پلیس راهور 

را بهتر درک 
کنید کافی است 
یک روز سری به 
درمانگاه نیروی 

انتظامی بزنید

بــــــرش

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r
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 دوشنبه ۵ آبان 1399  9 ربیع االول 144۲ ۲6اکتبر ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره 937۵

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

برابر رای شماره 139960318603007642مورخ 1399/06/05 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای محمد ضمیری بلس��بنه فرزند اکبر به ش��ماره شناسنامه 869 صادره ازرشت در قریه کرد محله در ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 20/97 متر مربع پالک فرعی 12996 از اصلی 90 مفروز مجزی 
از پالک 456 باقیمانده از اصلی 90 واقع در بخش چهاررشت خریداری از مالک رسمی معصومه نگهدار حشکوائی و 

زیتا هاشم سمیعی 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 

آ-9907648 خواهد شد. م الف 1772   
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/20گ   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/08/05 

حسین اسالمی کجیدیگ - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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

برابر رای شماره 139960318603007560مورخ 1399/06/04 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای عس��گر طلوع اوماسالن فرزند قربانقلی به شماره شناسنامه 1610224469صادره از موران در قریه شالکو  در 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 202 متر مربع پالک فرعی 39552 از اصلی 77 مفروز 
مجزی از پالک 178 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی رمضانعلی شفاعت طلب 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 

آ-9907649 مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1792 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/08/05 

حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی

براب��ررأی ش��ماره139960307114001184هیأت اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی 
وس��اختمانهای فاقدسند رسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد رجبی فرزند عبدالعلی بشماره شناسنامه657  صادره از  شیروان درششدانگ یکبا ب منزل مسکونی به 
مس��احت 164مترمربع  قسمتی از پالک  1اصلی واقع درقطعه 4شیروان، بخش 5قوچان خریداری ازمالک رسمی 
آقای فیض اله فیض بخش محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی 
میش��ود،در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند ازتاریخ 
انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم وپس از اخذرسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.آ-9907647
تاریخ انتشار نوبت اول:99/07/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم:99/08/05

اکبراقبالی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

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

برابررای ش��ماره 99-602 هیئت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رس��می مس��تقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهارتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا زارعی فرزند 
محمود به شماره ملی 4050378515 وشماره شناسنامه 254 صادره ازبهاردرششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی 
به مساحت 123139/47 متر مربع قسمتی ازپالک باقی مانده یک فرعی از 152 اصلی واقع دربخش چهارحوزه ثبت 
ملک بهاراراضی روستای دستجرد خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
دانشگاه بوعلی سینا همدان محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود درصورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. )م الف357( آ-9907642
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/7/20  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/8/5

رئیس ثبت اسناد وامالک  شهرستان بهار – هادی یونسی عطوف 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی 
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1- رأی ش��ماره 139960330002004401 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002000735 آقای/خانم  

احسان شعبانی فرزند علی اوسط در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 175/83 
مترمربع پالک شماره 2191 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از علی بیگدلی 

آذری ثبت دفتر467صفحه535  . )م الف 7580 (
2- رأی ش��ماره 139960330002007492 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002002597 آقای/خانم  
محمد نصیری فرزند عین اله در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 110 مترمربع 
پالک شماره 3فرعی از1935و1937 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند رسمی شماره288

98مورخ94/7/16دفترخانه71قم . )م الف 7581(
3- رأی شماره 139960330002006363 مربوط به پرونده کالسه 1394114430002000828 آقای/خانم  ام 
البنین خلج فرزند محمد قاسم در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 63 مترمربع 
پالک شماره 64فرعی از2169 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمدعلی 

امیدی ثبت دفتر169صفحه520  . )م الف 7582 (
4- رأی ش��ماره 139960330002007494 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002001960 آقای/خانم  
علی اصغر صفائی فرزند حسنعلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 61/25 
مترمربع پالک شماره 2576 اصلی که به پالک2593 اصلی تبدیل گردیده واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه 

عادی خریداری مع الواسطه از امیرهوشنگ مهدیار رودسری ثبت دفتر122صفحه268  . )م الف 7583(
5- رأی شماره 139960330002006604 مربوط به پرونده کالسه 1391114430002006755 آقای/خانم  نقی 
کرمی فرزند صفرعلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 103/66 مترمربع 
پالک شماره 587فرعی از1956 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند رسمی شماره54680م

ورخ68/9/18دفترخانه17قم . )م الف 7584 (
6- رأی ش��ماره 139860330002026583 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002000991 آقای/خانم  
کرمعلی قربانلو فرزند محمد در3دانگ مشاع  از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 60/88 
مترمربع پالک شماره 2218 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از فاطمه و 

مهدی و حسن و ابوالفضل و ربابه همگی حسینعلی زاده وراث محمدحسینعلی زاده  . )م الف 7585 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص 
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-9907603
تاریخ انتشار اول: 1399/07/19   
 تاریخ انتشار دوم: 1399/08/05

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی 
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1- رأی ش��ماره 139860330002026584 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002001002 آقای/خانم  
جمیله محمدی فرزند خانعلی در سه دانگ مشاع از  ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت60/88 
مترمربع پالک شماره 2218 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از فاطمه و 

مهدی و حسن و ابوالفضل و ربابه همگی حسینعلی زاده وراث محمد حسینعلی زاده  . )م الف 7586 (
2- رأی شماره 139960330002009526 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001950 آقای/خانم  هما 
دارائی قادیکالئی فرزند داراب در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 158/80 
مترمربع پالک شماره باقیمانده 1794 اصلی که به پالک1794/18اصلی تبدیل گردیده است واقع در بخش دو ثبت 
قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از وراث سید محمد محمدزاده اله چالی که عبارتند از سید جواد ونرگس 
و س��یده س��میه وسیده مریم همگی فرزندان وخانم حلیمه عباس زاده هریکندئی همسر متوفی ثبت در دفتر382 

صفحه585  . )م الف 7587 (
3- رأی ش��ماره 139960330002007082 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002002664 آقای/خانم  
اوروج علی نژاد آذر فرزند ابراهیم در 4دانگ مش��اع از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
126 مترمربع پالک شماره 2167/2/455 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه 

از بتول میرئی  . )م الف 7588 (
4- رأی ش��ماره 139960330002007089 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430002000007 آقای/خانم  
گوهر یوس��فی فرزند زیادعلی در 2دانگ مش��اع از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 126 
مترمربع پالک ش��ماره 2167/2/455 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواس��طه از 

بتول میرئی    . )م الف 7589 (
5- رأی شماره 139960330002008484 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001928 آقای/خانم  زهرا 
شهباز پور فرزند محمد در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 72 مترمربع پالک 
شماره 2334 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از حسنعلی زند منفرد ثبت 

دفتر225صفحه43 . )م الف 7590 (
6- رأی ش��ماره 139960330002007070 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002002691 آقای/خانم  
حیدر خیرخواه بخشایش فرزند علی اکبر در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
95 مترمربع پالک شماره 1964 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از قربان 

قنبری ثبت دفتر547صفحه375  . )م الف 7591 (
7- رأی ش��ماره 139960330002007344 مربوط به پرونده کالس��ه 1391114430002005961 آقای/خانم  
مهدی ش��عاعی اچاچوئی فرزند جمش��ید در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 

118.65 مترمربع پالک شماره 2061 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی مع الواسه از علی قاسمی 
خریداری نموده است  . )م الف 7592 (

مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص 
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-9907604
تاریخ انتشار اول: 1399/07/19  
 تاریخ انتشار دوم: 1399/08/05

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

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  139960308001001852   مورخ  1399/06/12  هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حبیب اله زارع فرزند مراد علی  بشماره شناسنامه 4 و کد ملی 0652320007   در 
ششدانگ  یکباب منزل مسکونی  به مساحت 195/70 متر مربع قسمتی از پالک 1514 � اصلی )که پالکهای مذکور 
باس��ایر پالکهای ش��مال شهر تحت عنوان 1554 � اصلی تجمیع گردیده است .( واقع در خراسان جنوبی بخش دو 
حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت سید ابوالفضل کوشه ای   محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9907605

تاریخ انتشار نوبت اول : 19 /1399/07    
 تاریخ انتشار نوبت دوم  : 05 /1399/08                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی            برابر رای شماره  139560308001001746   مورخ  1399/05/11  هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کاظم غیاثی  فرزند   فرزند غالمحسین  بشماره شناسنامه 120 و 
کد ملی 0650199766   در ششدانگ  یکباب ساختمان  به مساحت 90 متر مربع قسمتی از پالک 690 فرعی از 
247   � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت مهدی موسوی تبار   محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

آ-9907606 مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 19 /1399/07

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 05 /1399/08                          
علی فضلی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:

خانم خدیجه اسداللهی به شناسنامه شماره 712 کدملی 0749401540 صادره تایباد فرزند قربانعلی در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 122/50 مترمربع پالک شماره 1236 فرعی از 257 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 

14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت مشاعی متقاضی و قسمتی از پالک کالسه 99-128
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  آ-9907594
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/7/19 
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/8/5

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد
 غالمرضا آقازاده

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره  139960308001001238   مورخ  1399/04/27  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سلیمان بشگزی فرزند   فرزند محمد بشماره شناسنامه 1 صادره از بیرجند و کد ملی 
0652881319   در ششدانگ  یکباب منزل به مساحت 128 متر مربع قسمتی از پالک 1396  � اصلی واقع در خراسان 
جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت عیسی دستگردی  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
9 9 0 7 5 5 5 - آ صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 16 /1399/07
تاریخ انتشار نوبت دوم  : 05 /1399/08                          

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 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 قراخیل پالک 6 اصلی بخش 5 

2107 فرعی بنام خانم زینب حضرتی قراء نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به 
مساحت 1400 متر مربع خریداری بدون از آقای مراد علی نیا قراء 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 االنتش��ار درش��هرها منتشر و در 
روس��تاها 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 دادخواس��ت 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-9907607 م الف 19905939 

تاریخ انتشارنوبت اول : 1399-07-19  
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399-08-5 

رحمت سلمانی قادیکالئی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

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 هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد:

امالک متقاضیان واقع در قریه کفشگرکال پالک 25 اصلی بخش 16
17259 فرعی بنام آقای حس��ن صفری نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به 

مساحت 115 متر مربع خریداری بدون واسطه از آقای ناصر سلیمانی ما لک 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 االنتش��ار درش��هرها منتشر و در 
روس��تاها 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 دادخواس��ت 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.
م الف 19905940 آ-9907608

تاریخ انتشارنوبت اول : 1399-07-19  
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399-08-05 

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

/ع
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08
22
7

برگ س���بز خودرو س���واری پراید م���دل 1379 رنگ 
ش���یری روغنی  ب���ه ش���ماره موت���ور 00151238 و 
ش���ماره شاس���ی S1412279628403 ب���ه ش���ماره 
انتظام���ی 476 و 15 ای���ران 36 ب���ه مالکیت اصغر 

رحیمی مفقود و فاقد اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
08
18
5

برگ سبز خودرو سواری تیبا مدل 1391 رنگ نقره ای 
متالی���ک  ب���ه ش���ماره موت���ور 8058577 و ش���ماره 
شاس���ی NAS811100C5717339 به شماره انتظامی

 619 ه 86 ای���ران 12 به مالکیت اکبر نیک نژاد مفقود 
و فاقد اعتبار می باشد.  دی

قو
مف

ی 
گه

آ

/ع
99
08
22
4

برگ س���بز خودرو س���واری پژو 405 م���دل 1390 رنگ 
نق���ره ای متالی���ک به ش���ماره موت���ور 12489261187 
و ش���ماره شاس���ی NAAM01CA4BR517734 ب���ه 
ش���ماره انتظام���ی 779 ب 26 ای���ران 94 ب���ه مالکیت 

عبداله زاکری مفقود و فاقد اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 LX XU7 برگ س���بز خودروی س���واری س���مند تی���پ
ب���ه ش���ماره  رن���گ س���فید-روغنی  ب���ه  م���دل 1397 
شاس���ی ش���ماره  و   124K1294627 موت���ور 
انتظام���ی ش���ماره  و    NAAC91CE5JF400076

 718 ط 26 ای���ران 74 به مالکیت س���رکار خانم زهره 
چمبری مفقود گردیده و از درجه ی اعتبار ساقط میباشد.

,ع
99
08
18
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز،بیمه نامه و معاینه فنی و کارت خودروی 
پراید مدل 1374 رنگ سفید به شماره انتظامی 474 
ص 74  ایران 36  شماره موتور 00846724 و شماره 
شاسی S1442274111534 به مالکیت محمد خسروی 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د. 

,ع
99
08
18
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز،س���ند کمپانی و سند قطعی خودروی پراید 
مدل 1386 رنگ مشکی به شماره انتظامی 588ب69 
ایران 36  ش���ماره موتور 1856038 و ش���ماره شاسی 
S1412286036159 به مالکیت سجاد محمدی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
08
17
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

واکنش های یکدست در جهان اسالم علیه مقام های پاریس

کمپین »نه« به رذالت فرانسوی
  جهان  اقدام فرانسه در تعطیلی مسجدی در این کشور با واکنش تند 
مقام های رسمی و محافل عمومی جهان اسالم روبه رو شد. هفته گذشته 
بود که وزارت کشــور فرانسه اعالم کرد مسجد جامع پاتین در حومه 
شمال شرقی پاریس به مدت 6 ماه بسته خواهد شد. جرالد دارمین، 
وزیر کشور فرانسه دستور بستن مسجد در پاریس را به عنوان بخشی از 
اقدامات مقابله با رادیکالیسم پس از قتل یک معلم فرانسوی صادر کرد.
از این گذشته مکرون در همان زمان اعالم کرد یک برنامه برای محدود 
کردن فعالیت مسلمانان در فرانسه تنظیم کرده و از آذرماه اجرای آن 
آغاز خواهد شد. عالوه بر این، مکرون بار دیگر تأکید کرد فرانسه مانع 

انتشار کاریکاتورهای موهن درباره پیامبر اکرم)ص( نخواهد شد.
این اقدامات فرانسه با واکنش تند مقام های رسمی و محافل عمومی 
در جهان اسالم مواجه شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیــه با انتقاد از امانوئل مکرون بــه او توصیه کرد بدهد عقلش را 
بررسی کنند. او شامگاه شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: »رهبر 
کشوری که با میلیون ها تن از اعضای جامعه معتقد به یک دین دیگر 
این گونه رفتار می کند، به چنین رهبری فقط می توان گفت: اول برو 

بده وضعیت عقلی ات را کنترل کنند«.
ســاعاتی پس از پخش سخنان اردوغان، کاخ الیزه با صدور بیانیه ای، 
این اظهارات را »ناپذیرفتنی« خواند و آن را محکوم کرد. در این بیانیه 
آمده است: »گستاخی و درشــت گویی راه کار نیست. ما از اردوغان 
می خواهیم مسیر سیاســت خود را عوض کند زیرا این مسیر از هر 
نظر خطرناک است. ما وارد جدل های بی حاصل نمی شویم و دشنام 

را هم نمی پذیریم«.
دولت فرانسه همچنین در واکنش به اظهارات رئیس جمهور ترکیه اعالم 
کرد تصمیم گرفته سفیر خود را برای رایزنی از آنکارا به پاریس فرا بخواند.
فرانســه و ترکیه بر سر مســائل دیگر مثل حفاری های اکتشافی در 

مدیترانه و حضور ترکیه در لیبی هم درگیری های لفظی داشته اند. 
اردوغان که این روزها در تالش برای زعامت بر جهان اســالم اســت 
همچنین با اشــاره به ورود پلیس آلمان به مسجدی در برلین گفت: 
»فاشیسم اروپایی علیه مسلمانان به درجه باالتری رسیده« و افزود: 

»اروپا با این جبهه ای که علیه مسلمانان گشوده است، به پایان خود 
نزدیک می شــود. اگر اروپا از این رفتار دســت نکشد، شبیه بیماری 

خواهد شد که خودش را از درون نابود می کند«.
عمران خان، نخست وزیر پاکستان نیز در انتقاد از اسالم هراسی فرانسه 
گفت: موجب تأســف اســت که مکرون عامدانه مسلمانان از جمله 
شــهروندان فرانســه را تحریک می کند. او در حساب توییتری خود 
نوشت: »عیار یک رهبر این است که انسان ها را متحد کند، همان کاری 
که ماندال می کرد، نه اینکه آن ها را متفرق کند. اکنون زمانی است که 
رئیس جمهور مکرون می تواند التیام بخش باشــد و فضا را از تندروها 
بگیرد. دو قطبی سازی بیشتر، بی تردید منجر به افراط گرایی می شود«.

وی افزود: »این موجب تأســف اســت کــه او )مکــرون( به جای 
تروریست هایی که خشــونت انجام می دهند- چه مسلمان باشند یا 
ســفیربرترپندار و یا طرفداران تفکر نازی ها- ترغیب اسالم هراسی به 
وســیله حمله به اسالم را انتخاب کرده است. موجب تأسف است که 
رئیس جمهور مکرون عامدانه مسلمانان از جمله شهروندان فرانسه را 

تحریک می کند«.
ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امورخارجه کشــورمان هم 
در واکنش به اقدام های فرانســه گفت: بدون شــک موضع غیرقابل 
توجیه مقام های فرانسوی، پاسخ مناســب و مدبرانه به افراطی گری 
و خشــونتی که در جای خود محکوم است، نیست و بیش از پیش 
موجــب تنفرپراکنی می گــردد، کما اینکه شــاهد برخی حرکات 
مشــکوک و منزجر کننده در توهین به ساحت مقدس قرآن از سوی 
معدود جریان های افراطی اسالم ســتیز در برخی کشورهای اروپایی 
هســتیم که به شدت محکوم هســتند. او با اعالم همراهی با موضع 
کشــورهای اســالمی در محکومیت این گونه تحــرکات، توهین به 
ارزش های اسالمی و عقاید مسلمانان را غیرقابل قبول و مردود دانست.

مــرزوق الغانم، رئیس مجلس االمه کویت اقدام برخی از روزنامه های 
فرانسوی در انتشار کاریکاتور اهانت آمیز به حضرت محمد)ص( را محکوم 
کرد و از دولت کشورش خواســت اهانت های عمدی را که به ارکان 
دین مبین اسالم و مقدسات مسلمانان صورت می گیرد، محکوم کند.

توفان توییتری علیه کاالهای فرانسوی»
اما جدا از مقام های رســمی آنچه بیشتر جلب توجه کرده راه افتادن 
کمپین تحریم کاالهای فرانســوی از ســوی محافل اسالمی به ویژه 
در جهان عرب اســت تاجایی که هشتگ مربوط به تحریم کاالهای 
فرانســوی، »پیامبر ما خط قرمز ما هســتند« و »مکرون به پیامبر 
توهین کرد« در بیشتر کشــورهای عربی به ترند اول توییتر تبدیل 
شــد. برخی کشــورهای عربی مانند کویت حتی پاساژهای تجاری 
خود را از محصوالت فرانسوی خالی کردند. فروشگاه های زنجیره ای 
و شــرکت های توزیع کاال در قطر هم با اعالم اسامی تولیدات فرانسه 
با صدور بیانیه هایی از جمع آوری این محصوالت از فروشگاه ها و عدم 
توزیــع آن از این پس خبر دادند. کاربران عرب همچنین در توییتر، 
فهرست کاالهای فرانسه در بازارهای کشورهای عربی را منتشر کرده  و 
خواستار تحریم آنان شده اند. همچنین بسیاری از کاربران در شبکه های 
اجتماعی، تصاویر پروفایل خود نظیر توییتر، فیس بوک و دیگر شبکه ها 
را به تصاویری از نام رسول گرامی اسالم )ص( تغییر دادند. دانشگاه قطر 
هم در حساب توییتری اش اعالم کرد با توجه به حوادث اخیر و مسائل 
مربوط به اهانت عامدانه به اســالم، مدیریت دانشگاه تصمیم گرفته 
فعالیت هفته فرهنگی فرانسه را تا مدت نامعلومی به تعویق بیندازد.

نوام چامسکی:
 ترور حاج قاسم ©

معادل ترور پمپئو است
نــوام  اســپوتنیک: 
فیلســوف،  چامســکی، 
نظریه پرداز  و  زبان شناس 
آمریکایــی اقــدام دولت 
ترامــپ در ترور ســردار 

سپهبد ســلیمانی را اقدامی »بسیار خطرناک« 
خواند. وی در این خصوص گفته اســت: اتفاقی 
اینچنینــی در جنگ جهانی دوم و جنگ ســرد 
نیز رخ نداده اســت. چامســکی گفته است: ترور 
قاسم سلیمانی همانند آن است که ایران تصمیم 
می گرفت مایک پمپئو با یک ژنرال ارشــد دیگر 
را در فرودگاه بین المللی مکزیکوســیتی به قتل 
برســاند. چامســکی به حقیقتی »حیرت انگیز« 
اشاره داشت که ترور سپهبد سلیمانی در آمریکا 
»ســتوده« می شــود. به گفته وی این مســئله 
نشــانگر »میزان جدیت این فرضیه داخلی است 
که آمریکا کشــوری یاغی محسوب می شود که 
از تعهــدات و قوانین بین المللی پیروی نمی کند. 
این نظریه پرداز آمریکایی همچنین خروج آمریکا 
از برجام را »نقــض قوانین بین الملل« و مغایر با 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل خواند.

ایســنا: در حالی که کمتر از دو هفته تا زمان 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی 
مانده، بوریس جانســون، یکــی از نزدیک ترین 
همپیمانان دونالد ترامپ خودش را برای کنار رفتن 

او از قدرت آماده می کند.
جهان: دفتر مارک شورت، رئیس کارکنان مایک 
پنس معاون رئیس جمهور آمریکا روز شــنبه از 
مثبت شدن نتیجه تســت کرونای وی خبر داده 

است.
فارس: ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در 
توییتی اعالم کرد نیروهای این نهاد ابومحســن 
مصری، رهبر ارشــد القاعده را که در فهرســت 
تروریست های تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا 

)اف بی آی( بود، کشته اند.
یورونیوز: یک دانشــجوی ۱۹ ساله فرانسوی به 
دلیل آنکه گفته بود معلم فرانســوی حقش بود 
کشته شود، روز جمعه ۲۳ اکتبر )۲ آبان( به جرم 
»ستایش تروریســم« به چهار ماه زندان تعلیقی 

محکوم شد.
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»نه«های سه گانه سودان »آری« شدند؟!©
رئیس جمهور آمریکا همان طور که عادی سازی روابط بین امارات و بحرین را اعالم 
کرد درباره ســودان هم گفت این کشور در روزهای آینده روابطش با اسرائیل را 
عادی می کند. ترامپ همچنین به سودان گفته در صورتی که غرامت خانواده های 
قربانی تروریسم در آمریکا را بپردازد، این کشور را از لیست حامیان تروریسم حذف 
خواهد کرد. با این اعالم نظر، عربستان اعالم کرد حاضر است این غرامت را بپردازد. 
این چند اتفاق دست به دست هم داده است تا سودان در آستانه حذف از لیست 

سیاه آمریکا قرار گیرد ولی در عوض باید روابطش را با اسرائیل آغاز کند.
صابــر گل عنبری در صفحه شــخصی خود دربــاره این اتفاق نوشــت: ماهیت 
عادی ســازی روابط خارطوم، با ابوظبی و منامه متفاوت است. سودان نه تنها بر 
خالف دو کشــور پیش گفته در گذشــته روابط پنهانی با اسرائیل نداشت که از 
حامیان جدی فلسطینی ها شمرده می شد و در جنگ ها با این رژیم شرکت داشت. 
پس از جنگ 6 روزه و شکست کشورهای عربی، سودان با برگزاری نشست سران 
عرب تا حدودی از فشــار روانی این شکســت کاست و سه »نه« بزرگ از دل آن 
نشست به دنیا مخابره شد که برای جهان عرب دلگرم کننده بود: »نه به صلح، نه 
به شناسایی اسرائیل و نه به مذاکره با آن«. سودان همچنین در جنگ اکتبر ۱۹7۳ 
در کنار مصر و سوریه ایستاد و نیرو به میدان جنگ فرستاد؛ تا اینکه خطوط بارلو 
در کانال سوئز شکسته شد و نخستین پیروزی عربی در مواجهه با رژیم اسرائیل 

بدست آمد.
با وجود این سیاست سفت و سخت در قبال اسرائیل، سودان در مقاطعی برخالف 
آن عمــل کرد. در دهه 80، ژنرال جعفر النمیــری رئیس جمهور وقت با دولت 
اسرائیل ارتباط برقرار و با آریل شارون در نایروبی دیدار کرد و در مورد مهاجرت 
یهودیان فالشا از اتیوپی از طریق اراضی سودانی توافق کردند. ولی پس از این دیدار 
اتفاق خاصی در برقراری روابط نیفتاد و پس از اینکه عمر البشیر در سال ۱۹8۹ 
به قدرت رسید، دوباره همان گفتمان ضد اسرائیلی و حامی فلسطینی ها با شدت و 
حدت در سطح رسمی و مردمی دنبال شد تا جایی که سودان از معدود کشورهای 
عربی حامی گروه های فلسطینی با خط مشی مقاومت مسلحانه شد و البشیر در 
مقاطعی حتی راه را برای ارسال کمک های نظامی به جنبش حماس در غزه باز 
کرد و این کمک ها از صحرای سودان به سینا و سپس غزه می رفت. چند باری هم 
جنگنده های اسرائیلی به کاروان های حمل سالح به غزه در سودان حمله و در سال 

۲0۱۲ مرکز تولید تجهیزات نظامی »یرموک« بمباران شد. 
با این حال، ســال های پایانی حکومت البشیر متفاوت بود. خیلی به عربستان و 
امارات نزدیک شد، هم روابطش را با ایران قطع کرد و هم به جنگ یمن پیوست 
و نیرو اعزام کرد و روابطش با گروه های فلسطینی را کاهش داد. این سیاست وی 
هر چند به ظاهر خوشــایند ریاض و ابوظبی بود و از آن ابراز رضایت شــد، ولی 
رویکرد اجماع بن ســلمان و بن زاید در قبال نظام البشیر را دگرگون نکرد؛ علت 
آن هم وجود جایگزین های بهتر از وی بود که می توانستند در سیاست منطقه ای 
این اجماع همراهی بیشتر داشته باشند. البشیر با وجود نرمش هایی که در یکی 
دو سال آخر قدرت خود نشان داد، به دالیلی روی خوش به عادی سازی روابط با 

اسرائیل نشان نمی داد.

اما چه شد که این روابط باالخره عادی شد؟»
وقتی نظامیان در کشور »کودتاها« البشیر را برکنار و قدرت را در یازدهم آوریل 
۲0۱۹ به دست گرفتند، کمک های مالی قابل توجهی از امارات و عربستان برای 
مقابله با بحران اقتصادی دریافت کردند، اما مکفی نبود و از ســوی دیگر هم قرار 
داشتن نام سودان در لیست سیاه تروریسم آمریکا مانع بهبود جدی روابط تجاری و 
اقتصادی این کشور با جهان خارج می شد. در سال های آخر دولت البشیر مذاکراتی 
با آمریکا برای خارج ســاختن نام ســودان از این لیســت انجام شد، اما با وجود 
پیشرفت هایی، این مهم به ســرانجام نرسید؛ علت آن هم مانع اسرائیلی بود. به 
دنبال از سرگیری مذاکرات پس از برکناری البشیر، حذف نام سودان از این لیست 
به شکل آشکاری منوط به برقراری روابط با اسرائیل شد و از طرف دیگر هم گویا 
امارات و عربستان برای زیر فشار قرار دادن حکام نظامی سودان از کمک های مالی 
خود کاستند. سودان تصمیم خود را گرفت و در فوریه گذشته عبدالفتاح البرهان، 
رئیس شــورای حاکمیتی با بنیامین نتانیاهو دیدار و گفت وگو کرد و قبح روابط 
شکسته شد. با این حال، نظامیان در برقراری رسمی روابط در شرایط کنونی به 
علت مخالفت های برخی احزاب و طرف های حاضر در قدرت و نگرانی از واکنش 
مردمی مردد بودند تا اینکه باالخره تحت فشــار امارات و آمریکا تصمیم به اعالم 
رســمی عادی سازی روابط گرفتند. این شتاب هم به محاسبات انتخاباتی دونالد 
ترامپ برمی گردد و پس از امارات و بحرین قرعه فال به نام سودان افتاد. البته تنها 
ترامپ نیست که برای این کار عجله داشت، بلکه برخی کشورها از جمله امارات 
هم که پیروزی ترامپ را برای خود حیاتی می دانند، در تکاپوی هر نوع کمکی برای 

تحقق این مهم هستند.

  نمابر تحریریه:     ۳76۱0087 -۳7684004  )05۱(
)05۱(   امور مشترکین:                 ۳76۱8044-5 
  روزنامه گویا:    ۳765۱844  و  ۳765۱888   )05۱(
  روابط عمومی:                    ۳766۲587   )05۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳76۱0086   )05۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳7088   )05۱(
)05۱(   ۳76۲8۲05                                             
                                      فاکس: ۳76۱0085  )05۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             577- ۹۱7۳5  
  تلفن:                                ۱4- ۳76850۱۱ )05۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                                      66۹۳7575 )0۲۱(
 نمابر:                    )داخلی۲۲6(664۳0۱۲۲  )0۲۱(
 پیامک:                                            30004567

تحلیل

خبر کوتاه

چهره

بدون تیتر

خبر

 دوشنبه 5 آبان 1399  9 ربیع االول 1442 26اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9375

 جهان/ علوی  در شرایطی که کمتر از دو هفته 
به روز برگزاری رسمی انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا باقی مانده، دومین و آخرین مناظره میان 
نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه 
برگزار شد و دو  به وقت تهران  بامداد جمعه 
طرف درباره مسائل مربوط به سیاست خارجی 
با یکدیگر جدل کردند. مناظره نهایی دو نامزد 
انتخابات ۲0۲0 آمریکا نسبت به مناظره اول 
بیننده کمتر داشته است. آن ها، ۱0 میلیون 
نخســتین ســؤال مناظره به ویــروس کرونا 
 اختصــاص داشــت. جــو بایــدن بــه مرگ 
۲۲0 هزار نفر بر اثر این بیماری اشــاره کرد و 
گفت: »کســی که مقصر این همه مرگ است 
نباید رئیس جمهور ایاالت متحده باقی بماند«. 
دونالد ترامپ از عملکردش دفاع کرد و در پاسخ 
به نخســتین پرســش گفت این بیماری یک 
مشکل جهانی است. دونالد ترامپ گفت زمانی 
که پروازهــای چین را لغو کرده جو بایدن او را 

»بیگانه هراس« توصیف کرده است.
 ترامــپ عــالوه بر ایــن ادعا کرد جــو بایدن 
۳.5 میلیون دالر از روســیه پول دریافت کرده 
است. او گفت: »تو کلی پول از روسیه گرفته ای 
و احتماالً هنوز هــم می گیری«؛ جو بایدن در 
پاسخ گفت: »من یک پنی از هیچ منبع خارجی 
در سراســر عمرم پول نگرفته ام«. او سپس به 
عدم انتشــار سوابق مالیاتی ترامپ اشاره کرد و 
خطاب به او گفت یا سوابق پرداخت های مالیاتی 
خودش را منتشر کند و یا حرفی از فساد نزند. 
بایدن گفت: »تو سوابق مربوط به یک سال را هم 
منتشر نکرده ای. کشورهای خارجی به تو پول 
می دهند. روسیه به تو پول می دهد، چین پول 
زیادی می دهد. یا ســوابق مالیاتی ات را منتشر 
کن و یا درباره فســاد صحبت نکن«. بایدن در 
بخشی از حمالت خود به ترامپ، پس از تأکید بر 
اینکه هیچ پولی از منابع خارجی نگرفته، با اشاره 
به گزارش اخیر نیویورک تایمز که مدعی شده 
بود ترامپ یک حساب بانکی مخفیانه در چین 
دارد، گفت: »االن متوجه شده ایم رئیس جمهور 
یک حســاب مخفی در چین دارد، بعد به من 

می گوید از این راه پول درمی آوری؟«
رئیس جمهور آمریکا، خانــواده جو بایدن را به 
»جارو برقی« تشبیه کرد. او گفت: »ایشان معاون 
رئیس جمهور بوده، بعد پسرش، برادرش و آن 
جاروبرقی  یکی برادرش ثروتمند شده اند! عین 

هســتند که پول را می بلعنــد«. ترامپ به جو 
بایدن به دلیل ارتباط هایی که با افراد چپ گرا در 
حزب دموکرات دارد حمله کرد و گفت »کامال 
هریس« معاون بایدن حتی از برنی سندرز هم 
بیشتر گرایش های سوسیالیستی دارد. بایدن در 
جواب ترامپ گفت: »ایشان فکر می کند دارد با 
فرد دیگری رقابت می کند. من همه آن آدم ها را 

شکست دادم چون با آن ها مخالف بودم«.
رئیس جمهور آمریکا بارها تالش کرد جو بایدن 
را یکی از افراد هیئت حاکمه آمریکا و خودش 
را یک غیرسیاستمدار معرفی کند. او در جایی 
گفت: »معذرت می خواهم، ایشــان 47 ســال 
این کاره بوده. من کمتر از چهار ســال است که 
وارد سیاست شده ام«. بایدن، پاسخ به پرسش 
مجری برنامه درباره وضعیت نژادپرســتی در 
آمریکا را بــا صحبت کردن درباره خشــونت 
پلیس آغاز کرد. او گفت: »در آمریکا، نژادپرستی 
نهادینه شده وجود دارد. ما هیچ گاه بر اساس این 
شعار که »همه مردان و زنان برابر زاده می شوند« 
نزیسته ایم«. ترامپ در دفاع از عملکردش گفت از 
زمان ریاست جمهوری آبراهام لینکلن هیچ کس 
به اندازه او به سیاه پوستان خدمت نکرده است. 
بایــدن این را که ترامپ خــودش را با لینکلن 
مقایسه کرده، مسخره کرد و گفت: »این جناب 
آبراهام لینکلن، یکی از نژادپرست ترین رؤسای 
جمهوری است که در تاریخ مدرن داشته ایم«؛ 
ترامپ در پاسخ گفت: »برای من قیافه آدم های 
معصــوم را نگیر جو! مــردم می گویند تو یک 

سیاستمدار فاسد هستی«.
اتهام زنی های دو نامزد انتخابات نوامبر به یکدیگر 
در حالی اســت که مطابق آخرین آمارها، 87 
درصد مردم آمریکا معتقدند فســاد در دولت 
فدرال این کشــور گسترده است. عالوه بر این، 
مردم آمریکا نگاه مثبتی به مبارزه با فساد توسط 
دولت این کشور نداشته و نزدیک به 70 درصد 
آن ها معتقدند دولت این کشور در مبارزه با فساد 

شکست خورده است.

ایاالت مفسده آمریکا!
آخرین مناظره انتخابات؛ افشاگری ترامپ و بایدن از پرونده اتهامات یکدیگر

 جهان/ سجادی  سعد الحریری رئیس جریان 
»المستقبل« با کسب 65 رأی از مجموع ۱۲0 
رأی نمایندگان پارلمان، از طرف میشــل عون 
رئیس جمهور مأمور به تشــکیل کابینه جدید 
لبنان شــد. به گزارش فارس، نبیه بری، رئیس 
پارلمــان پس از مأمور شــدن الحریری، از جو 
مثبت میان وی و میشــل عون و جریان های 
المســتقبل و آزاد ملی )التیــار الوطنی الحر« 

سخن گفت.
نخست وزیر مکلف لبنان در نخستین سخنان 
خود پس از مأمور شــدن به تشــکیل کابینه 
تأکید کرد می خواهد دولتی متشــکل از افراد 
متخصص تشکیل دهد. به گزارش العهد، »سعد 
الحریری« گفت مصمم بــه عمل به وعده اش 
برای جلوگیری از فروپاشــی لبنان که اقتصاد 
آن را تهدید می کند و نیز بازسازی خرابی های 
ناشی از انفجار بندر بیروت است. وی افزود دنبال 
تشکیل دولتی شامل افراد متخصص غیرحزبی 
اســت که وظیفه آن اصالحات اقتصادی، مالی 
و اداری وارد شــده در طرح فرانسه برای لبنان 
است و فراکســیون های اصلی در پارلمان قول 
حمایــت از دولت برای اجــرای آن را داده اند. 
الحریری این را فرصت آخر خواند و بر تشکیل 
هر چه سریع تر دولت تأکید کرد. در رایزنی های 
پارلمانی دیروز، 65 نماینده، سعد الحریری را به 
عنوان گزینه مورد نظر خود معرفی کردند، 5۳ 
نماینده از جمله نمایندگان فراکسیون حزب اهلل 
»الوفاء للمقاومه« اعالم کردند شخص خاصی را 
مدنظر ندارند و دو نماینده نیز غایب بودند. سعد 
الحریری پس از مأمور شدن به تشکیل دولت 
دیداری با »میشل عون« رئیس جمهور و »نبیه 

بری« رئیس پارلمان در کاخ بعبدا داشت.
دولت حسان دیاب در پی انفجار چهارم آگوست 
در بندر بیروت استعفا کرد و »مصطفی ادیب« 
سفیر لبنان در آلمان در دهم شهریور و با کسب 
۹0 رأی در رایزنی هــای پارلمانی میان احزاب 
سیاســی مأمور به تشکیل کابینه جدید لبنان 
شــد، اما وی نیز پس از به نتیجه نرسیدن در 
این باره، اســتعفای خود را اعــالم کرد. در پی 
انفجار بیروت »امانوئل مکرون« رئیس جمهور 
فرانســه دو بار به لبنان سفر و طرحی را برای 
نجات این کشــور -بنا به ادعای خودش- ارائه 
داد. خبرگزاری رویترز گــزارش داده در طرح 
فرانســه بر ضرورت توجه فوری به چهار بخش 

کمک های بشردوستانه به منظور مقابله با شیوع 
بیماری کرونا، بازســازی زیرساخت ها به دنبال 
انفجار 4 آگوست در بیروت، اصالحات سیاسی و 
اقتصادی و برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام 

در لبنان تأکید می شود.
در همین حال، عضو فراکسیون »الوفاء للمقاومه« 
وابســته به حزب اهلل بر آمادگی این فراکسیون 
برای همکاری در تشــکیل کابینه لبنان تأکید 
کرد. به گزارش النشره، »محمد رعد« گفت: »ما 
در مورد اصالح امور مربوط به مدیریت کشور، 
دســتگاه قضایی، دستگاه های نظارتی و اوضاع 
مالی و بانکی صحبت کردیم که همه این موارد 
در ابتکار عملی که قبالً مطرح شده، گنجانده 
 شــده اســت، چیزی که ما خود را به موافقت 
۹0 درصــدی با آن متعهــد می دانیم«. عضو 
پارلمان لبنان گفت: »درباره ســاختار کابینه 
جدید لبنان ما بر ضرورت تفاهم الحریری با همه 
گروه ها در کشور تأکید کردیم تا گروه های لبنانی 
با تقویت دولت و حمایت از نقش دولت، آن را به 
سمت تسریع در اجرای تصمیمات خود و ایجاد 
فضای اطمینان عمومی سوق دهند«. وی تأکید 
کرد: »توصیه ما به الحریری این بود که رویه ای 
را در تشکیل کابینه در پیش گیرد که هر وزیر 
فقط یک کرسی وزارتی را در اختیار داشته باشد 
تا بتواند به مشکالت رســیدگی کند و اینکه 
الحریری به دنبال تشکیل کابینه کوچک نباشد 
و تعداد وزیران آن بین ۲۲ تا ۲4 وزیر باشــد و 
ما هم آمادگی خود را برای همکاری با او اعالم 
کردیم«. به هر حال، ناظران معتقدند حریری 
می داند رقبا و به عبارت بهتر شــرکا در دولت 
ائتالفی لبنان به ویژه جریان مقاومت از مواضع 
و دیدگاه های خود عدول نکرده اند. چنان که در 
آخرین تالش برای ایجاد کابینه، حزب اهلل و امل 
از کنار گذاشــتن کنترل وزارت دارایی امتناع 
ورزیدند. این امر نشان می دهد راه پیشبرد امور 
جز از طریق توافق میســر نخواهد بود؛ به ویژه 
هنگامی که هــدف، اجرای اصالحات باشــد.

سعد الحریری نخست وزیر لبنان شد
گره کور تشکیل کابینه جدید سرانجام باز شد
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عملیات پهپادی یمن در عربستان©
تســنیم: منابع یمنی از عملیات پهپادی جدید علیه تأسیسات راهبردی نظامی 

متجاوزان سعودی خبر دادند.
یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات پهپادی علیه تأسیسات مهم و 
راهبردی متجاوزان سعودی خبر داد. به گفته این سخنگو، فرودگاه های جازان، ابها و 
پایگاه نظامی خمیس مشیط در عربستان در این عملیات پهپادی هدف قرار گرفته اند.

بر اساس گزارش شبکه المسیره، یحیی سریع خاطرنشان کرد: این عملیات پهپادی 
با استفاده از سه فروند پهپاد قاصف۲ و حمله به اهداف مورد نظر به دقت انجام شد.

آخر هفته خونین در شیکاگو©
جهان: پلیس شــیکاگو از کشته و زخمی شدن دست کم ۱0 نفر در تیراندازی های 
خشونت بار پایان هفته خبر داده است. پلیس شیکاگو اعالم کرد: در تیراندازی های 
مرگبار پایان هفته در شیکاگو دست کم سه نفر کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند. 
یک دختر سه ساله نیز در بین قربانیان دیده می شود. بر اساس اعالم مقام های پلیس 
شیکاگو، در پایان هفته گذشته نیز ۳6 نفر در مناطق مختلف هدف اصابت گلوله قرار 

گرفتند که هفت نفر جان خود را از دست داده اند.

به مناسبت سالگرد اعتراض های اکتبر 
خیزش دوباره مردم در بغداد

ایسنا: هزاران عراقی روز گذشته برای تجدید 
اعتراض ها به ناتوانی دولت در تحقق اصالحات 
و مؤاخــذه عامــالن ســرکوب تظاهرات های 
»خیزش اکتبر« که از ســال گذشته میالدی 
این کشــور را درنوردیده بــه میدان التحریر و 
اطراف منطقه الخضرا بازگشتند. درگیری هایی 
نیز میان نیروهای امنیتی و تظاهرات کنندگان 
در میدان العالوی در بغداد رخ داد. شــاهدان 
گفته انــد درگیری های شــدیدی صبح دیروز 
میان تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی که 
تالش داشــتند تجمع معترضان را در نزدیکی 
ساختمان شورای ملی ســابق در دوره صدام 

متفرق کنند، رخ داد.
آن هــا در ادامه گفتند: وضعیت امنیتی بحرانی 
است و نیاز است فرماندهان امنیتی وارد عمل 
شده و مانع تشدید خشونت شوند؛ به خصوص 
که دولت اعــالم کــرده از تظاهرات کنندگان 
محافظت و از هرگونه تماس با نیروهای امنیتی 

مستقر در خیابان ها جلوگیری خواهد کرد.
تظاهرات کنندگان بار دیگر علیه فســاد طبقه 
حاکم بر کشورشــان، دخالــت خارجی، قتل 
کنشگران عراقی و سیاست اداره کشور بر اساس 

گرایش های فرقه ای شعار دادند.
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