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 قدس افزایش فروش نفت ایران همزمان با تحریم های تکراری آمریکا را بررسی می کند 

پیروزی نفتی  با  آرایش ضد تحریمی

پیگیری قدس از مشکالت 
این روزهای نظام آموزشی 

استان خراسان رضوی

آموزش 
مجازی 

در روستا 
آنتن ندارد!

 اقتصاد   دوشنبه  شب آمریکا در اقدامی تکراری، کل صنعت نفت ایران با این ادعا که 
با سپاه پاسداران در ارتباط است را  تحریم کرد. طبق بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، این 
اقدام علیه »بازیگران کلیدی در بخش نفت ایران« و به دلیل حمایت از نیروی قدس سپاه 
است که پیشتر از سوی دولت آمریکا در اقدامی خالف قوانین بین الملل آن را یک نیروی 
تروریستی خوانده بود. چند روز پیش رسانه های آمریکا نوشتند دولت آمریکا می خواهد 
در آخرین گام، تحریم ها علیه صنایع و نفت ایران را به تروریســم گره بزند تا حتی اگر 
بایدن رئیس جمهور شد، نتواند به  آسانی و سریع این تحریم ها را بردارد، اما تالش بیهوده 

 ............ صفحه 6در حالی است که از چند روز پیش اخباری مبنی...

 قدس خراسان  کرونا که همه گیر شد نخستین 
تصمیم، تعطیلی مراکز آموزشی بود. اسفند سال 
گذشته و پس از آن ماه های فروردین، اردیبهشت 

و خرداد عمالً مدارس در...

پس از فروش گسترده تسلیحات 
به تایوان، چین چند شرکت 

معروف آمریکا را تحریم می کند

خشم
اژدها ...

ادامه واکنش ها 
به مواضع اسالم ستیزانه  

مکرون

سفیرفرانسه را  
اخراج کنید!

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 8

کارشناسان می گویند
این قانون ضمانت اجرایی ندارد

قانون »هوای پاک« 
روی هوا!

 ............ صفحه 7

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
عباس سلیمی نمین

حتی اگر کشور در شرایط ویژه نبود و تحریم های شکننده و بی سابقه آمریکا علیه 
کشور اعمال نمی شد، برخی جریان ها و افراد سیاسی نباید در مسیر تندروی قرار 
می گرفتند. هر انســانی که کمترین فهم سیاسی داشته باشد، متوجه می شود در 
شرایط حساس هر تنش آفرینی کامالً به نفع دشمن تمام خواهد شد. افراد باید به 

نظر و دیدگاه مردمی که به فردی مشخص رأی داده...

 تنش و هتک حرمت 
هیچ اصالحی در پی ندارد!

 ............ صفحه 2

 

نائب  الزیاره  بچه های کشمیر شدیم
 آستان  در حرکتی بزرگ تر از سن و سال خود مشارکت طرح معنوی دانش آموزان مدارس امام رضا)ع( برای آرزومندان در آن  سوی مرزها

کرده اند، آن هم نه برای گروهی از دوستان و آشنایان و 
یا هموطنانشان؛ به نیابت از جمعی از دلدادگان مکتب 
اهل بیت)ع( در آن سوی مرزها، حرم امام هشتم را در این 

روزهای دشوار کرونایی زیارت کرده اند و ثوابش را هم هدیه.
باالی برگه، پس از سالم بر امام علی بن  موسی الرضا)ع(، نام 
خودشان را نوشته اند که ثواب زیارت حرم امام هشتم را به 

 ............ صفحه 3دانش آموزی در کشوری...
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گفت وگو با میثم موسویان، نویسنده پرکار همدانی  

به انگیزه انتشار اثر جدیدش

روحانی: به مناسبت سالروز وقف کتابخانه و موزه ملی ملک 

:f امام مهدی
پس از خدا بترسید 
و تسلیم ما باشید و 
امور ]دین[ را به ما 
واگذارید، زیرا بر 

ماست که شما را از 
سرچشمه سیراب 

بیرون آوریم. 
بحار - ج 53- ص 179
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»کاله پوستی ها« علیه کاله پهلوی
شاهکار فرهنگی 

»حاج حسین آقا«
تأمین معیشت مردم و جبران تورم 

وظیفه ماست

      صفحه 1
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آگهی مناقصه پروژه موزه جامع رضوی
 سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8

,ع
99
08
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آگهی مناقصه نمایشگرهای پهن پیکر
 سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8
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شهرداری كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید. 
صالحیتمبلغ سپرده به ریالمبلغ اعتبار به ریالشرح عملیاتردیف

90٪  تهاتر
1

خرید ادوات ، ابزار آالت و تجهیزات عملیاتی آتش نشانی شامل کاله، دستکش حریق و 
11/200/000/000560/000/000شیلنگ آتش نشانی 

ارائه اساسنامه مرتبط با موضوع و با 
داشتن سوابق کاری مرتبط

آگهی مناقصه عمومی  )تجدید(

,ع
99
08
35
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اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداری كرج

پیرو آگهی چاپ ش�ده در همین روزنامه، معاونت فنی 
و عمران بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی  
در نظ�ر دارد مهل�ت تحویل اس�ناد مناقصه عمومی تهی�ه مصالح  و 
اجرای تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و ابنیه بخش اداری آشپزخانه 
مرکزی آستان قدس خود را تمدید نماید، لذا شرکت های دارای 
شرایط می توانند حداکثر تا ساعت 14 تاریخ 1399/08/14 اسناد را 
به دبیرخانه معاونت فنی و عمران بنیاد بهره وری موقوفات آس�تان 
قدس به نشانی مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس 
رض�وی، تحویل دهن�د. ضمنا هزینه چاپ آگه�ی در روزنامه ها بر 

عهده برنده مناقصات خواهد بود.

تمدید مهلت شرکت در مناقصات عمومی معاونت فنی و 
عمران بنیاد بهره وری موقوفات )آستان قدس رضوی (

 دانش��گاه علوم پزش��كی گناباد در نظر دارد 
نس��بت به واگذاری تامین نیروی انس��انی و 
ارائ��ه خدم��ات 12 پایگاه اورژان��س جاده ای 
خ��ود از طریق مناقصه عموم��ی اقدام نماید. 
لذا ش��ركت های واج��د ش��رایط می توانند تا 
اس��ناد  دریاف��ت  مورخ1399/08/11جه��ت 
 www.setadiran.ir س��امانه   ب��ه  مناقص��ه 

مراجعه نمایند. 
ضمن��ًا هزینه انتش��ار آگهی به عه��ده برنده 
مناقص��ه خواه��د ب��ود و دانش��گاه در رد یا 
قبول هر یک یا تمامی پیش��نهادهای واصله 

مختار است .
روابط عمومی دانشگاه 

,ع
99
08
35
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 آگهی مناقصه
ای��ن ش��ركت قص��د دارد  تهی��ه ، و 
اجرای خط كشی ترافیكی مسیر یكی 
از پ��رژه های خود را ب��ه پیمانكاران 

واجد شرایط واگذارنماید. 
لذا متقاضیان جهت آگاهی و كس��ب 
اطالعات بیشترتا تاریخ 99/08/10 با 
ش��ماره تلفن 09374109131  تماس 

حاصل فرمایند.
شركت ساختمانی بتن و ماشین 

قدس رضوی  99
08
36
4

 آگهی تمدید مناقصه

این شركت در نظر دارد تهیه ، ساخت  ، حمل و نصب اسكلت فلزی سوله و پوشش 
سقف ساندویچ پانل در شهرستان سرخس ) روستای كندكلی(  با زیر بنای حدود 

1000 متر مربع را به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید . 
لذا متقاضیان جهت آگاهی و كسب اطالعات بیشتر تا تاریخ 1399/8/8 می توانند 

با تلفن 09374109131 تماس حاصل فرمایند .       
شركت ساختمانی بتن و ماشین  قدس رضوی 99

08
36
3

 آگهی تمدید مناقصه
دانشگاه بین المللی

 امام رضا )ع(
در نظر دارد نسبت به خرید سیستم 
اعالم حریق از طریق مناقصه عمومی 
اق��دام نماید. از ش��ركت های واجد 
شرایط دعوت می ش��ود جهت كسب 
اطالعات بیشتر به س��ایت دانشگاه 

به آدرس زیر مراجعه نمایند.
www.imamreza.ac.ir 
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1- س��پرده ش��ركت در مناقصه به یكی از روش��های ذی��ل ارائه گردد. ضمان��ت نامه بانكی 
مع��ادل مبل��غ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داش��ته و قابل تمدید باش��د و یا واریز فیش 

نقدی به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر.
2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به 

ترتیب ضبط خواهد شد. 
3- شهرداری كرج در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است.

4- مبل��غ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اس��ناد به حس��اب 700785313795 نزد بانك 
شهر شهرداری واریز و رسید آنرا ارائه نمایند.

5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتش��ار آگهی جهت خرید اس��ناد مناقصه به اداره امور 
قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بالل شهرداری كرج طبقه هفتم مراجعه نمایند.
6- در ه��ر صورت م��دارك مندرج در اس��ناد مناقصه م��الك فروش اس��ناد و متعاقبًا عقد 

قرارداد خواهد بود.
7- توضی��ح اینكه به غیر از س��پرده ش��ركت در مناقصه كلیه اس��ناد و م��دارك مربوط به 

پیمانكاران شركت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند. 

8- الزم به ذكر اس��ت هنگام خرید اس��ناد معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، 
روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شركت، كد اقتصادی الزامی میباشد.

9- شركت كنندگان در مناقصه می بایست كلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداری 
را تكمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند.

10-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
11- پیش��نهادات می بایس��ت در پاكتهای مج��زا )الف-ب-ج( الك و  ممهور به مهر ش��ركت 
شده و  پس از الصاق هولوگرام بر روی پاكت ج  تا پایان وقت اداری روز  سه شنبه  مورخ 
99/8/20 به آدرس كرج-میدان توحید – بلوار بالل دبیرخانه ش��هرداری كرج تحویل داده 

شود.
 12-پیش��نهادات رس��یده در مورخ 99/8/21  در كمیس��یون عالی معامالت ش��هرداری كرج 

)دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسی و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد . 
در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

* جهت كس��ب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و یا به 
سایت   www.karaj.ir  مراجعه نمائید.
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ش�رکت صنای�ع غذایی رضوی در نظ�ر دارد تجهیزات چیلر و هواس�از 
م�ورد نیاز خ�ود را از طریق مناقصه عمومی از اش�خاص حقوقی واجد 

شرایط خریداری نماید.
 ل�ذا ش�رکت های واجد ش�رایط می توانن�د تا تاری�خ 14 / 08 / 1399 
جه�ت دریاف�ت ف�رم مربوط�ه و کس�ب اطالع�ات بیش�تر ب�ه س�ایت

 www.nanerazavi.com 
و یا به دبیرخانه ش�رکت واقع در: ابتدای بزرگراه آس�یایی، نبش میدان 

بزرگ قائم، آزادی 52 مراجعه فرمایند.
 تلفن تماس جهت کسب اطالعات بیشتر 05136658011

آگهی عمومی مناقصه خرید چیلر و هواساز

وحدت بر مدار عترتوحدت بر مدار عترت
گزارشی از ویژه برنامه »حبل المتین« گزارشی از ویژه برنامه »حبل المتین« 
در حرم مطهر رضویدر حرم مطهر رضوی

 ............ صفحه  ............ صفحه 33
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روحانی: تأمین معیشت مردم و جبران تورم وظیفه ماست  سیاست: رئیس جمهور گفت: دولت، تأمین معیشت مردم و جبران تورم را وظیفه خود می داند و از همه طرح ها و پیشنهادهای سایر قوا، فعاالن و 
متخصصان اقتصادی استقبال می کند. به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که صبح دیروز به ریاست حجت االسالم والمسلمین 

حسن روحانی برگزار شد، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدام های انجام شده در همسان سازی مستمری بازنشستگان و افزایش درآمد کارگران و کارکنان در جهت جبران بخشی از آثار تورم ارائه کرد.

 سیاســت   پافشــاری رئیس جمهوری 
فرانسه بر مواضع اسالم ســتیزانه اش که به 
دنبال حمایت های او از انتشار کاریکاتورهای 
توهین آمیز علیه پیامبــر اکرم)ص( در یک 
نشــریه فرانســوی و به تازگی و در پی قتل 
یک معلم پاریســی دیده شــد، همچنان با 
انتقادها و محکومیت های گســترده مقام ها 
و شخصیت ها در سراسر جهان و کشورمان 
مواجه اســت. »امانوئل مکرون« پس از قتل 
یک معلم تاریخ در پاریس که تصاویر موهن 
از پیامبر اســالم )ص( را در 
کالس هــای درس به نمایش 
می گذاشــت، ضمن حمایت 
از انتشار چنین تصاویری، به 
بهانه آزادی بیان به صراحت 
اعــالم کــرد کشــورش به 
پشتیبانی از انتشار این تصاویر 
ادامه خواهد داد. به دنبال این 
هشــتگ  مکرون،   اظهارات 
»تحریم کاالهای فرانسوی« در 
کشورهای عربی به ترند اول 
تبدیل شد و بسیاری استفاده 
از این کاالها را ممنوع کردند. 
همچنین مقام های بســیاری از کشورهای 
اســالمی از جمله اردوغــان و عمران خان، 
موضع رئیس جمهور فرانسه را محکوم کردند. 
در ایران نیز، هشتگ های »لبیک یا رسول اهلل« 
و »اخراج ســفیر فرانســه« در میان کاربران 

شبکه های اجتماعی منتشر و برجسته شد. 

احضار کاردار موقت فرانسه»
در ســطح سیاســی نیز گســتاخی رئیس 
جمهوری فرانســه در چند روز گذشــته با 
واکنش ها و انتقادهای بسیاری در کشورمان 
روبه رو شــده اســت. در آخرین مــورد و در 
اعتراض به اصرار مقام های فرانسوی به حمایت 
از انتشار کاریکاتورهای اهانت آمیز نسبت به 
ساحت پیامبر اکرم)ص(، فلوران ایدالو کاردار 
موقت سفارت این کشور در تهران به وزارت 
امور خارجه احضار شد. در این دیدار معاون 
مدیرکل اروپــای وزارت امور خارجه، ضمن 
محکوم کــردن اقدام های غیــر قابل قبول 
مقام های فرانســوی که موجــب جریحه دار 
شدن احساسات میلیون ها مسلمان در اروپا و 
جهان شده است، تصریح کرد: هرگونه اهانت و 
بی احترامی به پیامبر اسالم)ص( و ارزش های 
ناب اسالم از ســوی هر فرد و در هر مقامی 
به شــدت محکوم و مردود است. وی افزود: 

دامن زدن به اسالم هراســی و نفرت پراکنی 
آن هم بــه نام آزادی بیان که باید در خدمت 
مفاهمه، همدلی و همزیستی مسالمت آمیز 
بین جوامع بشــری باشد، عمیقاً مایه تأسف 
اســت. معاون مدیرکل اروپــای وزارت امور 
خارجــه، همچنیــن تأکید کــرد: واکنش 
نابخردانه مقام های فرانســوی به اقدام افراط 
گرایانی که به نام اســالم دست به خشونت 
می زنند، تنها زمینه را برای رشد گرایش های 
انحرافی و فاقد سنخیت با این دین الهی که 
همواره نویدبخش تسامح، عقل گرایی، صلح و 

عدالت طلبی است، فراهم می کند.

سران کشورهای اسالمی در برابر »
اقدام نابخردانه مکرون سکوت نکنند

آیت اهلل جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری 
نیز با صــدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن 
اهانت رئیس جمهوری فرانســه به ساحت 
پیامبر گرامی اســالم )صلی اهلل علیه و آله و 
سلم( از سران کشــورهای اسالمی خواست 
در برابر اقدام نابخردانه مکرون سکوت نکنند.  
در بخشــی از این بیانیه آمده است: چگونه 
است که در این کشور، رسانه های گروهی و 
دستگاه های تبلیغاتی برای اسالم ستیزی و 
اســالم هراسی، مجاز و بلکه با وقاحت تمام، 
مورد حمایت هستند، اما اگر فرد یا رسانه ای 
بخواهد از جنایات رژیم صهیونیستی سخنی 
بگوید یا انتقــادی کند مورد شــدیدترین 
برخوردهــا قرار می گیرد؟ این چه نوع آزادی 

بیانی است که اینان مدعی اش هستند؟

 محکومیت توهین به مسلمانان »
با نام آزادی بیان

از ســوی دیگر رئیس ستاد کل نیروهای 

مسلح کشــورمان نیز در اظهاراتی مواضع 
اسالم ســتیزانه رئیس جمهور فرانســه را 
محکوم کرد. سرلشکر پاسدار محمد باقری 
در واکنش به مواضع شرم آور رئیس جمهور 
فرانسه و حمایت او از انتشار کاریکاتورهای 
موهن علیــه پیامبر اســالم)ص( گفت: 
اظهارات ضد حقوق بشری امانوئل مکرون 
در حمایت از تداوم انتشــار کاریکاتورهای 
توهین آمیز علیه پیامبر گرامی اسالم)ص( 
ارزش هــای  از  حمایــت  را  آن  او  کــه 
سکوالریسم توصیف کرده است، بار دیگر 
ماهیت مدعیان دروغین حقوق بشــری را 
عیان ساخت و نشان داد بر خالف قواعد و 
اصول بین المللی، آن ها کمترین توجهی در 
احترام به ادیان الهی ندارند، به گونه ای که 
در هیچ یک از اسناد حقوقی و بین المللی 
نمی توان بهانه ای بــرای توهین به ادیان 

دیگر یافت.
وی اظهار کرد: حال جای تعجب اســت که 
دولت های غربــی از جمله دولت فرانســه 
کــه گروه های تکفیری و تروریســتی نظیر 
داعش، ســاخته و پرداخته دست آن هاست 
و بویی از اســالم ناب محمــدی نبرده اند، 
می خواهند اقدام های وحشیانه تروریستی را 
به دین رحمــت، حکمت و عقالنیت، یعنی 
اسالم عزیز نسبت دهند. سرلشکر باقری بار 
دیگر ضمن محکومیت اقدام دولت و رئیس 
جمهور فرانســه در اهانت بــه پیامبر اعظم 
)ص( و محدودیت های پیش بینی شده برای 
مسلمانان در این کشور، از نخبگان فکری و 
اندیشمندان جهان خواست تا ضمن توصیه 
به حاکمان و دولتمردان فرانســه )که پشت 
ماسک های سیاسی، آشکارا به نقض حقوق 
بشر و حقوق شــهروندی و توهین به ادیان 

الهی می پردازند(، از آن ها بخواهند این بازی 
خطرنــاک را کنار بگذارنــد و بیش از این با 
عواطف، عالیق و احساســات دینی ملت ها، 
به خصوص بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان 

بازی نکنند.

مجلس تحریم کاالهای فرانسوی را »
دنبال کند

واکنش نمایندگان خانه ملت به بی احترامی 
رئیس جمهوری فرانسه هم همچنان ادامه 
دارد. رضا تقی پــور، نماینده مردم تهران در 
مجلس در جلســه علنی دیروز خانه ملت 
خواستار آن شد که دستگاه دیپلماسی کشور 
برخورد جدی با ناقضان حقوق بین الملل و 
دولت هــای هتاک و شــیطان صفتان را در 
دســتور کار قرار دهد و ملت بزرگ ایران و 
مجلس انقالبی تحریم کاالهای فرانسوی را 
دنبال کنند. حسینعلی حاجی دلیگانی عضو 
هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی هم 
با بیان آنکه این کار فرانســه محکوم است، 
تأکید کرد: قطعاً مســلمانان جهان پاســخ 
دندان شــکنی به یاوه گویی های این شیطان 
دســت پرورده آمریکا خواهنــد داد. گفتنی 
است روز دوشنبه گذشته هم بیش از 240 
نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه ای اظهارات 
رئیس جمهور فرانسه در هتک حرمت پیامبر 
اسالم را محکوم کردند و خواستار ایستادگی 
و اتحاد مسلمانان جهان اسالم علیه جریان 
کفر جهانی شدند. محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس شورای اسالمی هم پیشتر در واکنش 
به اقدام توهین آمیز فرانسه نسبت به پیامبر 
اسالم در توییتی نوشت: مسلمانان و موحدان 
جهان، یکصدا دشمنی وقیحانۀ سردمداران 
بی خرد و لجوج کشــور فرانســه با پیامبر 

رحمت)ص( را به شدت محکوم می کنند. 

سفیر فرانسه را اخراج کنید!»
در این میان در حالی که محکومیت حماقت 
رئیس دولت فرانســه در توهین به ارزش ها 
و مقدسات مســلمانان از سوی جریان های 
مختلف کشورمان همچنان ادامه دارد، برخی 
معتقد هستند ضروری است دولت جمهوری 
اسالمی به عنوان یک کشور و نظام اسالمی از 
حالت انفعال در حوزه دیپلماسی خارج شود 
و با اخراج سفیر فرانسه که کمترین پاسخ به 
وقاحت مکرون است، نشان دهد که در برابر 
گستاخی به ساحت قدسی پیامبر اعظم)ص( 

کوتاه نمی آید.

ادامه واکنش ها به مواضع اسالم ستیزانه  مکرون

سفیرفرانسه را  اخراج کنید!

 با وضعیت قرمز کرونایی که در این زمان درگیر هستیم، یکم آبان ماه در کیش کنسرت س
خواننده ای برگزار می شود، آن هم در شرایطی که خیلی از شهرها در محدودیت رفت و آمد 
قــرار گرفته و روزانه بیش از 300 نفر ار هموطنانمان را از دســت می دهیم و برگزاری این 
کنسرت باعث سفر خیلی از هموطنانمان به این جزیره شده و سبب به خطر انداختن جان 
خیلی از انسان ها و شدت گرفتن این بیماری در سطح کشور و همچنین افزایش شدت این 
بیماری در کیش می شود و این هم به خاطر سود مالی افراد است. با شماره 190 تماس گرفتم 
گفتند با وزارت فرهنگ و ارشــاد تماس بگیرید که این وزارت هیچ گونه پاسخگو نبود، لطفاً 
پیگیری کرده و باعث نجات چندین انسان و کمک به سریع تر تمام شدن این بیماری در سطح 

کشور کنید. با تشکر از پیگیری تان. 09120005576
اون افرادی که در جواب سؤال خبرنگار میگن کرونا همش جوکه! یا کرونا کجا بود اینا فقط س

سیاست بازیه! یا بدن من در مقابل کرونا مقاومه را با  50 هزار تومان جریمه نمیشه سر عقل 
آورد. باید به دستور قضایی محکوم شن به خدمت کردن در بخش آی . سی . یو و بد حال 

ترین بیماران کرونایی تا بفهمن که چه خبر است. 09150002831

طی حکمی از سوی رئیس جمهور

رحمانی فضلی فرمانده »قرارگاه عملیاتی ستاد ملی ©
مبارزه با کرونا« شد

سیاست: رئیس جمهور در حکمی وزیر کشور 
را به عنوان »فرمانده قرارگاه عملیاتی ســتاد 
ملی مبــارزه با کرونا« منصوب کــرد و از وی 
خواست اقدام های قرارگاه را با توجه به وظایف 
و اولویت های هشــت گانه، برنامه ریزی و اجرا 
و نتایج آن را به صورت مســتمر گزارش کند. 
به گزارش فارس، در حکم حســن روحانی به 
رحمانی فضلی آمده است: پیرو فرمایشات و توصیه های رهبر معظم انقالب »مدظله العالی« 
در جلسه مورخ 1399.08.03 ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تشکیل قرارگاه عملیاتی و 
لزوم مشارکت و همکاری حداکثری در کنترل، پیشگیری و درمان بیماران کرونایی و تقلیل 
میزان فراگیری این ویروس و استمرار آگاه سازی و  آموزش همگانی در نحوه مراقبت و مقابله 
با این بیماری، به موجب این حکم جناب عالی را به عنوان »فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد 

ملی مبارزه با کرونا« منصوب می نمایم.
ضروری اســت اقدام های قرارگاه را با توجه به وظایف و اولویت های ذیل برنامه ریزی و اجرا 

کنید و نتایج آن به صورت مستمر به این جانب گزارش شود.
1- تسهیل و پیگیری مستمر اجرای دقیق و به موقع مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و 

رفع موانع احتمالی.
2- تدوین دستورالعمل اجرایی برای عملیاتی شدن مصوبات ستاد ملی با توجه به واقعیت های 

میدانی با هماهنگی دستگاه های ذی ربط.
3- اســتفاده از ظرفیت های مردمی از جمله مســاجد، بســیج، خیران و سمن ها و سایر 
ســرمایه های عمومی برای حمایت از اجرای مصوبات و کمک به تأمین معیشــت اقشار 

آسیب پذیر.
4- ایجاد تفاهم میان نیروهای اجتماعی، تقویت روحیه همکاری و تحکیم مسئولیت های 

عمومی در مواجهه با شرایط پیچیده کنونی.
5- ارتقای فضای هم افزایی، همکاری و همدلی میان بخش های دولتی و خصوصی و قوای 

کشوری و لشکری.
6- افزایش حضور محسوس ضابطان و ناظران پروتکل های مصوب و ترغیب اقشار مردم به 

رعایت الزامات بهداشتی.
7- آموزش و فرهنگ ســازی به منظور ایجاد اعتماد و انگیزه اجتماعی نســبت به اجرای 

مصوبات ستاد ملی.
8- ایجاد هماهنگی بین کمیته های مختلف ســتاد و نظارت بر حسن اجرای وظایف هر 

یک از آن ها.

انتصاب سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا»
روحانی همچنین در حکم دیگری، علیرضا رئیسی را به سمت سخنگوی ستاد ملی مبارزه با 
کرونا منصوب کرد. در این حکم آمده است: انتظار دارد با هماهنگی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی 
مبارزه با کرونا و ارتباط مستمر با کمیته اطالع رسانی آن ستاد و نیز حضور فعال در رسانه ها، 
شبکه های خبری و فضای مجازی اقدام های شایسته به عمل آورده و از تشتت اطالعات و 
تشویش افکار عمومی جلوگیری کنید. بدیهی است از این تاریخ، تنها مرجع موثّق و قابل 

استناد در اعالم برنامه ها و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، سخنگوی ستاد خواهد بود.

سرلشکر موسوی هشدار داد

برخورد شدید با عناصر تکفیری در نزدیکی مرزهای ایران©
سیاست: فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور 
گفت: با حضور عناصر تکفیــری در نزدیکی 
مرزهــای خود با شــدت و بی اغماض برخورد 

خواهیم کرد.
به گزارش مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم 
موســوی در بازدید و بررسی وضعیت آمادگی 
پدافنــد هوایی، با تأکید بر حفظ امنیت مردم 
به ویژه مرزنشینان گفت: یگان های پدافند هوایی در منطقه شمال غرب تقویت شده و در 
صورت نیاز اضافه هم خواهند شد؛ چرا که آرامش مردم برای ما دارای اهمیت ویژه است.
امیر سرلشکر موسوی تأکید کرد: احترام به تمامیت ارضی کشورها و حفظ مرزهای رسمی 
بین المللی از اصول شــناخته شده ماست و تغییر در آن ها را تحمل نخواهیم کرد و با آن 

مخالفت داشته و داریم.
وی گفت: تروریست های تکفیری ، داعش و صهیونیست ها، عناصری مطرود در همه عالم 
هســتند و حضور آن ها در هر کجا سبب ایجاد تنفر و ناامنی است. نیروهای ما همان طور 
که بارها اثبات کرده اند با حضور این عناصر در نزدیکی مرزهای خود با شّدت و بی اغماض 
برخورد خواهند کرد.فرمانده قرارگاه پدافند هوایی دستوراتی جهت تقویت یگان های پدافند 

هوایی در منطقه به نیروهای پدافند ارتش و سپاه و نیروی هوایی ارتش صادر کرد.

تأکید حاج علی اکبری در نهمین گردهمایی مجازی نمایندگان ولی فقیه 

 جوانان با محوریت مسجد و بسیج ©
دوباره پای کار رزمایش مواسات بیایند

سیاست: نهمین گردهمایی مجازی نمایندگان ولی فقیه در مراکز استان ها، صبح دیروز با 
موضوع ظرفیت و مسئولیت نهاد نمازجمعه در لبیک به فراخوان اخیر رهبر معظم انقالب 

اسالمی برگزار شد.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی شــورای سیاســت گذاری ائمه جمعه، در این گردهمایی 
که با حضور نمایندگان ولی فقیه در 28 اســتان درباره راهکارهای پشتیبانی از مجاهدت 
مدافعان سالمت و حمایت از خانواده های آسیب دیده، بحث و تبادل نظر شد، حجت االسالم 
والمسلمین حاج علی اکبری، ضمن قدردانی از حضور فعال و مؤثر نمایندگان ولی فقیه و 
ائمه جمعه در رزمایش مواسات و نهضت تعاون و احسان و در عرصه مقابله با ویروس کرونا، 
تصریح کرد: حضور جوانان مؤمن و انقالبی با محوریت مساجد، پایگاه های بسیج و گروه های 
جهادی در این میدان باید جدی تر از قبل دنبال شود و فراتر از ظرفیت سطوح تخصصی، 
مردمی سازی مقابله با ویروس و حضور پررنگ تر داوطلبان در صحنه، مطالبه مهم و راهبردی 

رهبر فرزانه انقالب است.  
رئیس شــورای سیاســت گذاری ائمه جمعه از نمایندگان ولی فقیه خواســت با تشکیل 
قرارگاه های استانی و هماهنگی ائمه جمعه و جماعات، با تمام توان برای لبیک به فراخوان 
رهبر معظم انقالب برنامه ریزی و با وحدت آفرینی و انسجام بخشی، نقش تاریخی خود را ایفا 
کنند و نهاد نماز جمعه باید در چنین شرایطی، ارتباطات محبتی و مودتی خود را با متن 

مردم تقویت کند و چتر عاطفی خود را گسترش دهد.

نماینده آمریکا در امور ایران:

بایدن بخواهد هم نمی تواند تحریم ها را لغو کند©
سیاست: »الیوت آبرامز« نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران به پایگاه خبری 
نشنال گفت: اگر جو بایدن هم در انتخابات سوم نوامبر پیروز شود، لغو تحریم ها علیه ایران 
برای دولت وی آسان و سریع نخواهد بود. به گزارش فارس، آبرامز که با چهار دولت آمریکا 
کار کرده است، افزود: تحریم های آمریکا علیه ایران به ویژه آن تحریم هایی که خارج از برجام 

وضع شده است، به این زودی ها لغو نخواهد شد.
وی اضافــه کرد، آن هایی که معتقدند وقتی رئیس جمهور بایــدن در ماه ژانویه قدرت را 
در دســت بگیرد تا روز ســوم همه تحریم ها از بین خواهد رفت، خواهند فهمید که حتی 
اگر بخواهند هم نمی توانند این کار را بکنند.وی تأکید کرد: هر تحریمی باید موشک های 

بالستیک و رفتار ایران در منطقه را نیز شامل شود.

 تنش و هتک حرمت ©
هیچ اصالحی در پی ندارد!

حتی اگر کشــور در شــرایط ویــژه نبود و 
تحریم های شــکننده و بی سابقه آمریکا علیه 
کشور اعمال نمی شد، برخی جریان ها و افراد 
سیاسی نباید در مسیر تندروی قرار می گرفتند. 
هر انســانی که کمترین فهم سیاسی داشته 
باشد، متوجه می شود در شرایط حساس هر 
تنش آفرینی کامالً به نفع دشمن تمام خواهد 
شــد. افراد باید به نظر و دیدگاه مردمی که به 
فردی مشخص رأی داده و درصددند آن فرد 
یا جریان فکری وابسته به آن را تجربه کنند، 
فرصت الزم برای شکل گیری چنین تجربه ای 
را قائل باشند. این تجربه باید در شرایط آرام و 
بدون تنش شــکل بگیرد و مردم ایران به هر 
دلیلی که یک جریان سیاسی را می پذیرند و 
آن را الیق تفویــض اختیارات خود می دانند، 
باید فرصت قانونی برای چنین دســتاوردی و 

ایجاد رشد در جامعه را محترم بشمارند. 
از سوی دیگر، رشــد در تنش شکل نخواهد 
گرفت و ایجاد مســئله و اختالف جلو رشد و 
توســعه را می گیرد و طرفداران آن مسئول یا 
جریان سیاسی خواهند گفت »برخی نگذاشتند 
تا ما به وعده های خود عمل کنیم«. در حقیقت، 
هر نوع کارشــکنی و ایجاد شرایط ویژه، جلو 
رشد جامعه را که باید از طریق یک انتخاب به 
وجود بیاید، خواهد گرفت. اگر ما برای مردم و 
رشد آن ها اهمیت قائل هستیم، طبیعتاً باید 
خویشتن دار باشــیم، مگر اینکه آن مسئول 
و مثالً رئیس جمهــور، اقدامی خالف قانون 
اساسی انجام دهد. هر مسئولی ممکن است در 
زمینه های فراوان، دیدگاه های متفاوتی داشته 
باشد و نمی توان به دلیل اختالف سلیقه ها وی 

را از ادامه کار عزل یا هتک حرمت کنیم. 
مشخص است که تفاوت دیدگاه رئیس جمهور 
را از ابتدای شروع به کارش می دانستیم و اصاًل 
به همین دلیل هم مردم به ایشان رأی داده اند، 
امــا ما باید از طریق چرخش قدرت به جامعه 
رشد دهیم و به اصول دموکراسی پایدار بمانیم. 
در زمان انقــالب و ماجرای بنی صدر، امام با 
اینکه خودشــان هم بعدها گفتند دولت او را 
قبول نداشــتند، اما با تمام توان بنی صدر را 
تقویــت و حتی فرماندهی کل قــوا را به وی 
تفویض کردند و تنها زمانی  بنی صدر تحمل 
نشــد که وی رســماً و علناً با جریان برانداز 
پیوند  خورد واگر بنی صدر در مســیر پیوند 
با تروریســت های ســازمان منافقین و انجام 
اقدام های خالف قانون اساسی قرار نمی گرفت، 
هرگز اختالف دیدگاه وی با امام)ره( در مسائل 
مختلف، موجب برکناری وی نمی شــد، بلکه 
فرصت داشت تا بتواند به وظایف خود در فرجه 

قانونی ریاست جمهوری اش عمل کند.
گرچــه امروز مــا در زمینه هایــی عملکرد و 
اندیشه رئیس جمهور را قبول نداریم، اما این 
با شرایطی که در زمان امام)ره( وجود داشت و 

موجب عزل بنی صدر شد، تفاوت دارد.
اظهارات تند و هتک حرمت افراد در شرایط 
عادی نابخشودنی است و در شرایط حساس 
کشــور هم هرگز قابل پذیرش نیست. وقتی 
آمریکایی ها جمهوری اسالمی ایران را تحت 
فشــار اقتصادی و تنگناهــای مختلف قرار 
می دهند تا کشــور را به آشــوب بکشانند، 
چنین اظهاراتی زمینه را برای بروز آشــوب 
فراهم می کند. قطعاً طرح اســتیضاح رئیس 
جمهور و اظهارات تند نســبت به ایشــان، 
طرفدارانشــان را مصمم می کند تا به دفاع 
برخیزند و با مخالفان درگیر شــوند. ایجاد 
چنین فضای تنش آلودی، شــرایط را برای 
دستیابی آمریکایی ها به هدفشان در آشوب 

و بی نظمی کشور ترمیم می کند. 
افرادی که چنین شرایطی را درک نمی کنند، 
از فهم سیاسی بسیار پایینی برخوردارند و از 
آنجا که مولد فکر و ایده نیســتند، درصددند 
از طریق درگیــری و جنجال، خودشــان را 
اثبات کنند. عناصر تندرو در جریان اصالحات 
این گونه هستند و از آنجایی که دارای اندیشه 
و توانمندی فکری نیســتند، سعی می کنند 
کشور را به وادی التهاب سوق بدهند. عالوه بر 
آن، برخی از نیروهای اصول گرا هم که دارای 
توانمندی فکری نیستند، همین روش را دنبال 
می کنند. نیروهای تندرو در جریان اصالح طلب 
نیز با طرح استعفای رئیس جمهور همین خط 
را دنبال کردند و می خواستند شرایط کشور را 
به تزلزل بکشــانند و این گونه نشان دهند که 
کشور شرایط پایداری ندارد؛ زیرا رئیس جمهور 
چه استعفا بدهد، چه استیضاح شود، موجب 
ناپایداری کشور خواهد شد یا حداقل تصویر 
ناپایداری از اوضاع به خارج از کشــور انتقال 

خواهد داد. 
دو جریان سیاســی اصلی کشور که به ظاهر 
کامالً در تضاد با یکدیگر هســتند و علیه هم 
شمشیر می کشند، در موضع گیری خود نسبت 
به این موضوع مشابه عمل کردند؛ زیرا هر دوی 
این جریان ها نمی توانند در حوزه فکری اقدام 
مؤثری داشته باشند و می کوشند کشور را وارد 

جنجال کنند. 
اگر مشکل یا شرایط پیچیده ای در کشور رخ 
داد، تمامی جریان ها باید به کمک دولت بیایند 
تا بحران را پشت ســر بگذارد. اگر نسبت به 
خطاهای دولت انتقاد تأثیرگذار داشته باشیم 
و راه حل و پیشنهادهای خودمان را هم ارائه 

کنیم، این اقدام چاره ساز انتقاد خواهد بود. 
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 سیاست   سخنگوی قوه قضائیه به تشریح جزئیات مقابله با ترک 
وظایف قانونی مدیران پرداخت و گفت: در ارتباط با سیل فروردین 
98، به ترک فعل مدیران در دو استان گلستان و فارس رسیدگی 
شد، این مقام ها محکوم شدند و حکم در حال اجراست. به گزارش 
قدس آنالین، غالمحســین اسماعیلی در گفت وگوی ویژه خبری 
در این باره افزود: بخشی از خسارت ها هم از مقصران و محکومان 
پرونده ها گرفته شده اســت. در برخی استان های دیگر پرونده در 
مرحله رســیدگی نهایی قرار دارد و حتی نسبت به شهردارانی که 
15، 20 سال قبل شهردار بودند و وظایف خود را به درستی انجام 
ندادند و ترک فعل های آن ها در بروز سیل اثرگذار بوده، همه این ها 

مورد بازخواست قرار گرفت.
وی همچنیــن دربــاره بررســی جزئیــات و چگونگــی اجرای 
دســتورالعمل های اخیر رئیس قوه قضائیه ]امنیت قضایی و نحوه 
مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان[ با بیان اینکه در 
قانون، ترک فعل فراموش شده بود، اظهار کرد: این دستورالعملی 
جدید در نظام قضایی ما در مســیر احقــاق حق و اجرای عدالت 
است. افراد در مقابل وظایفی که رها می کنند و تکلیف خود را انجام 
نمی دهند، مســئول هستند. حوادث ناگواری که در اثر کوتاهی ها 
و انجام ندادن وظایف رخ داده، بررســی می شود و حتماً به اعمال 

مسببان رسیدگی خواهد شد.
وی افزود: ریاســت قوه قضائیه پس از اعالم این موضوع، هیئتی را 
مأمور کرد تا از ظرفیت های قانونی استفاده کند. قصدمان مجازات 

نیســت. بیاییم به مدیران آگاهی بخشی کنیم، هشدار دهیم و در 
نهایت اگر چاره ای جز برخورد قضایی نبود، بازخواست کنیم.

اســماعیلی با اشــاره به اینکه در ارتباط با ارزهای 4هزارو200 
تومانی بخش های مختلفی داریم، گفت: بخشی مرتبط با مدیران 
نظام بانکی است که چرا ارز را با این قیمت در کف بازار ریختند. 
همچنین ارزهای 4هزارو200 تومانی به کســانی داده شــد که 
اعتبارسنجی نشــده بودند؛ قطعاً این قبیل اقدام ها مصادیقی از 
حیف کردن بیت المال اســت. از یک حیث ترک فعل است؛ چرا 
که وظیفه خود برای احراز هویت و صالحیت و اهلیت این قبیل 

افراد را انجام ندادند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که آیا این تصمیم 
برای مدیرانی که قبالً ترک فعلی انجام داده اند هم صادق اســت، 

گفت: این دستورالعمل استفاده از ظرفیت های قانونی موجود است 
که مورد توجه قرار نگرفته است. این قوانین بوده اما مورد توجه قرار 
نگرفته؛ بنابراین کسانی که در دوره های مدیریتی قبل اگر اعمالی 
انجام داده باشــند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق 
عامه شده باشند، باید پاسخگو باشند. در نتیجه مدیرانی که اکنون 
سر کار هستند با تغییر دولت تصور نکنند که چه در دوره مسئولیت 
باشند و چه نباشند، اقدام های آن ها از این حیث بررسی نخواهد شد.

اسماعیلی در ارتباط با پرونده وزیر اسبق مسکن و شهرسازی نیز 
گفت: برای خیلی ها پرونده داریم؛ از گفتن جزئیات معذور هستم.

وی گفت: درخصوص حادثه بیمارستان خیابان شریعتی تشکیل 
پرونده دادیم و همچنین بررسی هایی نسبت به بخش های مختلف 
بازرســی های شهرداری، وزارت کار و بهداشــت و درمان که باید 

اخطارهای الزم را به مکان می دادند، صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ضرورت فیلم برداری از دادگاه ها در 
سند امنیت قضایی، گفت: این موضوع را از دادگاه های مهم شروع 
کردیم و به دنبال این هســتیم دادرسی ها هم مستند باشد هم 
شــفاف. این موضوع هم به استناد رأی قاضی کمک می کند و 
هم به شفافیت رأی. درحال حرکت به سمت دادرسی های تمام 
الکترونیک و هوشــمند و فناوری های نوین هستیم و خیلی از 
دادرسی ها را به صورت غیرحضوری انجام می دهیم. درپی شیوع 
کرونا دادگاه های آنالین حتی در حالی که متهم خارج از کشور 

بوده، انجام شده است.

قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه: 

از این  پس ترک وظایف قانونی مدیران جرم تلقی می شود

 سیاســت   ســخنگوی دولت گفت: برای ما فرقی ندارد کدام 
رئیس جمهور آمریکا تصمیم به بازگشت به برجام می گیرد، هرکس 
رئیس جمهور آمریکا شود باید پاسخگوی خسارت وارد شده به مردم 

ایران در قبال خروج یک طرفه از برجام باشد.
به گزارش فارس، علی ربیعی در نشست خبری خود با خبرنگاران با 
ابراز تشکر دولت از بیانات اخیر و وحدت آفرین رهبر معظم انقالب 
در دیدار با ستاد ملی مبارزه با کرونا اظهار کرد: دولت نیز همچون 
گذشــته خود را مقید و موظف به تبعیت از رهنمودهای ایشــان 
می داند و امیدواریم توجه به رهنمود های اخیر ایشــان در شرایط 

فعلی کشور، مورد اهتمام همه قرار بگیرد.
ربیعی در  پاســخ به پرسشــی درباره انتخابات آمریکا و اما و اگر 
بازگشت به برجام گفت: شــرایط ما برای انجام کامل تعهدات در 
برجام روشن است. هرگز نباید فراموش کنید که کاهش تعهدات 
ایران در واکنش و پاسخ متناسب به خروج آمریکا از برجام و ممانعت 
آمریکا از انجام تعهدات سایر کشورهای عضو برجام بوده است. هر 
رئیس جمهوری که چنین تصمیمی بگیرد از آن استقبال می کنیم.

وی ادامه داد: اما همین طور الزم است که آمریکا همزمان با بازگشت 

به توافق برجام، آماده پاسخگویی نسبت به خسارت هایی باشد که 
در طول زمان خروج از توافق به مردم ایران تحمیل کرده اســت و 
البته باید آماده سپردن تعهدات دیگری درباره عدم تکرار این قبیل 

قانون شکنی ها نیز باشد.
سخنگوی دولت درباره آخرین وضعیت بازپسگیری اموال ارزی ایران 
در کره جنوبی و برخی کشورهای دیگر گفت: وزارت امور خارجه و 
کمیته مربوط این موضوع را دنبال می کند. ما ده ها میلیارد دالر ارز 

در کشورهای دیگر داریم که همه این ارقام باید به کشور برگردد. 
در قبال کره جنوبی نگرانی خود را اعالم کردیم. به تازگی عالئمی 
ارسال و مسیر جزئی ورود دارو به کشورمان از این طریق نیز باز شده 

که برای ما کافی نیست.
ربیعی گفت: سیاست فشار حداکثری آمریکا علت اصلی و اولیه بروز 
مشــکالت فعلی نظام مالی کشورمان محسوب می شود و با فرض 
بقای تحریم ها، حتی با پیاده سازی استانداردهای مذکور نمی توان 
گشایش بزرگی در بخش پولی و بانکی متعارف کشور متصور بود، به 
هر روی محدودیت های اعمالی FATF در این شرایط بر پیچیدگی 

اوضاع می افزاید.
وی درباره حساب خاص ریاست جمهوری و اینکه برخی نمایندگان 
مجلس و کارشناسان معتقدند این حساب شفاف نیست، گفت: اصل 
ماجرا این است که در ابتدای امسال مبالغی را در بودجه 99 ندیده 
بودیم و بر اســاس عملکرد 98، درآمدهایی حاصل نشده بود و در 
سال 99 به حساب خزانه وارد شد که متعلق به فروش نفتی بوده که 
سال 98 انجام شده و عملیات آن در سال 99 آماده شده و بخشی از 

آن هم مطالباتی است که در راه است.

دولت

سخنگوی دولت:

رئیس جمهور آمریکا هر که باشد باید پاسخگوی خسارات وارده به ایران باشد
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 گنبد کاووس میزبان همایش راهکارهای تقریب در سیره رضوی   آستان:  در آستانه فرارسیدن هفته وحدت، همایش راهکارهای تقریب و وحدت اسالمی در سیره رضوی با حضور علما و 
شخصیت های برجسته اهل سنت و تشیع استان گلستان در گنبد کاووس برگزار شد.در این همایش از ۸۸ زائر اهل سنت استان گلستان که همه ساله به صورت پیاده عازم حرم امام رضا)ع( می شوند، با حضور 

امام جمعه شهرستان گنبد کاووس و دبیر کانون های خدمت آستان قدس رضوی در استان تجلیل شد و موضوع سیره رضوی بین علمای اهل تشیع و تسنن مورد بازخوانی قرار گرفت.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
همزمان با سالروز والیتعهدی حضرت بقیه اهلل االعظم)عج( انجام شد  

قرائت دعای عهد در صحن و سرای بارگاه منور رضوی©
آســتان: همزمان با نهم ربیع االول، 
ســالروز والیتعهدی امــام زمان)عج(، 
قرائــت همگانی دعای عهــد در قالب 
طرح »# با تو عهد می بندیم« در صحن 

و سرای بارگاه منور رضوی انجام شد.
مراســم قرائت دعای عهد که هر ساله 
در ســالروز آغاز امامــت حضرت ولی 

عصر)عج( در صحن مهدوی مسجد مقدس جمکران با حضور مسئوالن کشوری و 
لشکری و نمایندگان اعتاب مقدس برگزار می شد امسال با توجه به شرایط موجود 

و شیوع ویروس کرونا به شکل پیشین برگزار نشد.
در این راستا و در اقدامی فراگیر از مأذنه تمامی آستان ها و بقاع متبرکه ساعت 9 

صبح دعای عهد به شکل سراسری پخش شد.
در این قرائت همگانی آســتان های پنج گانه ایران از جمله آستان قدس رضوی، 
آستان حضرت فاطمه معصومه)س(، آســتان حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(، 
آستان امامزاده شاهچراغ و ســازمان اوقاف و امور خیریه، شبکه قرآن و معارف 

سیما و... حضور یافتند.
بارگاه منور رضوی هم برای تجدید عهد و پیمان با حضرت بقیه اهلل االعظم)عج( 
در روز والیتعهدی ایشــان با مشارکت و همکاری دبیرخانه اتحادیه آستان های 
مقدس در مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوی این طرح معنوی را همزمان 

با سراسر کشور اجرا کرد.
گفتنی اســت؛ با قرائت دعای عهد دل های تمام عاشقان و دلدادگان همزمان با 
مسجد مقدس جمکران در سراسر کشور با امام زمان)عج( تجدید پیمان بستند.

 برگزاری مسابقه »سیره سیاسی امام رضا)ع(« ©
به چهار زبان

آستان: بــه همت مدیریت امور زائران 
غیرایرانی آستان قدس رضوی، مسابقه 
سیره  و  »شخصیت شناســی  فرهنگی 
سیاسی امام رضا)ع(« به چهار زبان زنده 
دنیا برگزار شد.مدیر امور زائران غیرایرانی 
آستان قدس رضوی اظهار کرد: همزمان 
با شهادت امام هشتم شیعیان این مسابقه 

 به چهار زبان عربی، آذری، اردو و انگلیســی در بستر فضای مجازی برگزار شد.
سید محمدجواد هاشمی نژاد ابراز کرد: کتاب »شخصیت شناسی و سیره سیاسی 
امام رضا)ع(« و »شرح بیست حدیث رضوی« از منابع مسابقات کتاب خوانی در دهه 
پایانی ماه صفر بود که به چهار زبان برای مخاطبان ترجمه و پرسش ها براساس 

موضوعات این کتاب ها در مسابقه مطرح شد.
وی برگزاری این مســابقات را موجب افزایش سطح علمی مخاطب و تشویق به 
کتاب خوانی ذکر کرد و گفت: برقراری تعامل و ارتباط با افراد جدید و آشنایی با 
سیره سیاسی و معنوی امام هشتم شیعیان از دستاوردهای این مسابقه فرهنگی 

برای مخاطبان به شمار می رود.
مدیر امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی ابراز کرد: این مسابقه در شبکه های 
اجتماعی و از طریق ایمیل برای مخاطبان ارســال شــد و آنان با پاسخگویی به 
پرسش ها، با مجموعه ای از احادیث امام رضا)ع( و سیره و منش ایشان آشنا شدند.

هاشمی نژاد بیان کرد: بیش از هزار نفر با زبان های مختلف در این مسابقه شرکت 
کردند که به هشت نفر از هر زبان هدایای فرهنگی اهدا شد.

گزارشی از ویژه برنامه »حبل المتین« در حرم مطهر رضوی

وحدت بر مدار عترت©
آســتان: ویژه برنامــه »حبل المتین« 
نمایشی از وحدت و همدلی بود که بر 
محور خورشــید تابان حضرت رضا)ع( 
شــکل گرفت. این ویژه برنامه با حضور 
زائران اهل ســنت از سراســر کشور از 
استان های خراســان رضوی، خراسان 
جنوبی، خراسان شــمالی، کردستان، 

سیستان وبلوچستان، گلستان، آذربایجان، کرمانشاه و هرمزگان با هدف همبستگی 
بیش  از پیش میان دو مکتب تشیع و تسنن و مقابله با توطئه های استکبار جهانی، 

در مدرسه علمیه میرزاجعفر برگزار شد.

حباهلبیت)ع(درقلوباهلسنتموجمیزند»
مولــوی عبدالرحمــان ترنــج زرد، مدیر مدرســه علمیه اهل ســنت نعیمیه 
سیستان وبلوچستان، در این مراسم با بیان اینکه حب اهل بیت)ع( به ویژه حضرت 
رضا)ع( امروز شــیعه و ســنی را به این بارگاه ملکوتی  کشانده است، اظهار کرد: 
اهل سنت به زیارت و توسل اعتقاد راسخ دارند و حب اهل بیت)ع( در دلشان موج 
می زند.وی با اشاره به اینکه حب اهل بیت)ع( از نظر اهل سنت ایمان است، گفت: 
ما به عنایت و توجه اهل بیت)ع( نیازمندیم بنابراین به توسل، توکل و زیارت اهل 

قبور اعتقاد راسخ داریم.
مدیر مدرســه علمیه اهل سنت نعیمیه سیستان وبلوچســتان خاطرنشان کرد: 
بنده از مســئوالن آســتان قدس رضوی بابت برگزاری این مراســم که موجب 
وحدت میان مذاهب اســامی و ناامیدی دشمن است تشکر می کنم. ان شاءاهلل 
پروردگار نظام جمهوری اســامی ایران، رهبر معظم انقاب اسامی و ملت های 
مســلمان را در ســایه وحدت، اتحاد و همبستگی، با عنایت خویش حفظ کند.

پیروزیامتاسالمدرسایهوحدتوحذفتعصباتخشکمذهبی»
محققمیشود

ماموســتا عبدالرحیم نامدار، امام جمعه کاته صوفی، در ادامه این مراسم با بیان 
اینکه دو شــاخصه دوستداران خداوند تبارک و تعالی »ال َخوٌف َعلَیِهم« و »ال ُهم 
یَحَزنون« است، گفت: دوستداران خداوند از مشقت های دنیا و عذاب آخرت ترسی 

ندارند. همچنین از مصائب و سختی های دنیا غمگین نمی شوند.
امام جمعه کاته صوفی با ابراز تأسف از اینکه امروزه امت اسام در آتش تفرقه در 
حال آســیب دیدن است، خطاب به جوامع اسامی گفت: امت اسام باید بیدار 
شود تا یکدیگر را درک کنیم زیرا جز در سایه وحدت و با حذف تعصبات خشک 

مذهبی نمی توانیم پیروز شویم.
ماموستا نامدار ادامه داد: به جای شیعه و سنی بودن، مسلمان باشیم و به یکدیگر 
عشــق بورزیم زیرا اهلل واحد، قبله واحد و پیغمبر واحد داریم. از همین رو، برای 
تبلیغ، ترویج و زنده نگه داشــتن دین رسول اهلل)ص( باید تاش کرد و سختی و 

زحمت کشید.

عادیسازیروابطبارژیمغاصباسرائیلخیانتبهجهاناسالماست»
ماموستا عبدالرحمان مرادی، امام جمعه اهل سنت کرمانشاه، در این گردهمایی 
به عادی سازی اخیر روابط چند کشور عربی با رژیم غاصب اسرائیل اشاره کرد و 
افزود: بر پایه آیات شریفه قرآن کریم، بزرگ ترین دشمن دین اسام یهودیت است 
زیرا آن ها با قساوت قلب، در پی ثروت اندوزی، رباخواری، نابودی اسام، عهدشکنی 

و خیانت به مسلمانان جهان هستند.
وی با بیان اینکه هدف کشور امارات از عادی سازی روابط دیپلماتیک خود با رژیم 
کودک کش صهیونیســت تکمیل خأل های موجود در حکومت این کشور است، 
افزود: حکام این کشور عربی بدون شک راه اشتباه را پیش گرفته  و به نوعی فریب 
وعده های حمایتی رژیم ظالم صهیونیستی را خورده اند ولی با این اقدام سخیف و 

خائنانه، خون بیش از یک میلیارد مسلمان را در جهان به جوش آوردند.

اتحادووحدترمزموفقیتمسلماناندرمقابلهبافتنههایآمریکاییاست»
امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با تأکید بر اینکه هدف آمریکا از عادی سازی روابط 
برخی کشورهای عربی با اسرائیل غاصب، برقراری ارتباطات سیاسی-اجتماعی و 
مراودات اقتصادی-تجاری است، ادامه داد: هدف پشت پرده  آمریکا از عادی سازی 
روابط کشــورهای عربی با اسرائیل ایجاد وابستگی اقتصادی کشورهای عربی به 
اســرائیل است.ماموستا مرادی با اعام اینکه رمز موفقیت مسلمانان در مقابله با 
توطئه و فتنه های آمریکایی و اســرائیلی اتحاد و وحدت است، خاطرنشان کرد: 
انقاب اسامی ایران با وحدت به ثمر نشست و مردم ایران، چه شیعه چه سنی، با 
وحدت و اتحاد، هشت سال از میهن خویش در برابر صدام دفاع کردند و در نهایت 

با نصرت الهی پیروز شدند.

آستان/ساراصالحی  در حرکتی بزرگ تر
از سن و سال خود مشارکت کرده اند، آن 
هم نه برای گروهی از دوستان و آشنایان 
و یا هموطنانشان؛ به نیابت از جمعی از 
دلدادگان مکتب اهل بیت)ع( در آن سوی 
مرزها، حرم امام هشتم را در این روزهای 
دشوار کرونایی زیارت کرده اند و ثوابش را 

هم هدیه.
باالی برگه، پس از ســام بر امام علی بن 
 موسی الرضا)ع(، نام خودشان را نوشته اند 
که ثواب زیــارت حرم امام هشــتم را به 
دانش آموزی در کشــوری دوردست هدیه 
کنند، به دوستداری از کشورهای همسایه 
همچون افغانستان، پاکستان، گرجستان و 
کشمیر و شاید فرسنگ ها دورتر در کومور، 

کامرون و ماالوی و... .
طرح معنــوی زیارت نیابتی حرم حضرت 
رضا)ع( از ســوی دانش آموزان دبیرستان 
پسرانه متوســطه اول واحد3 امام رضا)ع( 
به همراه معلــم ایده پرداز طرح برای 400 

دانش آموز غیرایرانی به اجرا گذاشته شد.

ثواباینزیارتهدیهشد»
مهدی ابراهیم زاده یکــی از دانش آموزان 
نوجوان واحد3 مدارس امام رضا)ع( است 
و تاکنــون توفیق زیــارت عتبات عالیات 
نصیبش نشده است. او به دلیل مشارکت 
خود در این حرکت زیبای معنوی اشــاره 
می کند: فکر کردم خودم چقدر دوســت 
داشتم امســال به زیارت کربا و حرم آقا 
امام حسین)ع( بروم و نتوانستم. پس خوب 
اســت که به جای بچه های دور از مشهد، 

حرم امام رضا)ع( را زیارت کنم.
ســجاد ظهور، محصل پایه هشتم مدرسه 
امام رضا)ع( اســت. او هم به چند و چون 
حضورش در این حرکت معنوی می پردازد: 
اینکه مــا کاری را برای خوشــحالی فرد 
دیگری انجــام می دهیــم، اولش موجب 
خوشــحالی خود ما می شــود. من همراه 
خانواده ام زیارت رفتم و به نیابت از چند نفر 
از دانش آموزان کشمیر هندوستان زیارت 
کردیم چون دوست داشتم تعداد بیشتری 
از دوستداران امام رضا)ع( را خوشحال کنم.
خودش یک بار در دوران طفولیت، به زیارت 
کربا مشرف شده و دلیل اطمینان قلبی اش 
از خشــنودی دوســتان فرامرزی خود را 
این طور توضیح می دهد: همان  طور که اگر 
کسی کربا را به جای من زیارت کند کیف 
می کنم، معلوم است که آن دوستان دور از 
مشهد هم از این زیارت خوشحال می شوند.  

خیلیدور،خیلینزدیک»
از  دیگــر  یکــی  مقــدم،  امیرعلــی 
مشــارکت کنندگان در ایــن طرح، حس 
و حال خــود را این طور توصیف می کند: 
خدا را شــکر قسمت شــد و لیاقت پیدا 
کردم نائب الزیاره یکی از دوستانم در دیگر 
کشورها شــوم. با خودم فکر کردم همان 

حس و حالی که من بــرای زیارت کربا 
داشتم، حتماً دوستان همسن  و سالم برای 
زیارت امام رضــا)ع( دارند ولی نمی توانند 
بیایند. به خودم گفتــم: اگر امروز من به 

عنوان مجاور حرم امام رضا)ع( بتوانم کاری 
بــرای آن ها بکنم و انجــام ندهم، آن دنیا 
چطور می خواهم جواب ایشــان را بدهم؟ 
اکنون خیلی خوشــحالم که توانســته ام 
کاری کوچک برای عاشقان آقا امام هشتم 
انجــام بدهم.   امیرعلی پخته تر از ســن 
شناسنامه ای اش از باورهای خود می گوید: 
خواستم کاری برای همبستگی و وحدت 
بیشتر ملت های مسلمان به ویژه شیعیان 
کرده باشــم. همراه مادرم به حرم رفتم و 
برای پسری اهل گرجستان به  جز خواندن 
زیارت نامه حــرم حضرت رضا)ع( و زیارت 
امین اهلل، دو رکعت نمــاز زیارت خواندم. 
تاش کردم قدم به قدم در حرم به یاد این 

زائر راه دور امام رضا)ع( باشم.
سیدحســین طباطبایی نژاد در پایه هفتم 
واحــد3 مــدارس امام رضــا)ع( تحصیل 
می کند. او هــم در طرح زیــارت نیابتی 

شرکت کرده اســت. در این باره می گوید: 
این طرح را دوســت داشتم چون همیشه 
برای خودم زیارت می کردم، ولی این دفعه 
قرار بود برای یک دوست دانش آموز از راه 
دور زیــارت کنم و ثوابــش را هدیه کنم. 
این در حالی اســت کــه ثوابش به خودم 
هم می رســد.او اضافه می کنــد: من برای 
اسماعیل طیب از کشــور ماالوی زیارت 
کردم. با اینکه کشــورش را نمی شناختم، 
فکر می کردم که ما واقعاً با هم دوستیم و 
دل های ما با انجام ایــن زیارت از هم دور 
نیســت و به هم پیوند خورده است. برای 
آشنایی بیشتر با این دوستم، کشور ماالوی 
را در گوگل جســت وجو کــردم و دیدم 
اسماعیل در کشــوری کوچک در جنوب 

آفریقا زندگی می کند.

ایجادنگاهجهانی»
صادق میرزایی، مسئول واحد امور جهان 
اســام در مدرسه و ایده پرداز طرح زیارت 
نیابتی در واحد3 مدارس امام رضا)ع(، آن 
را بهانه ای برای تقویت حس مســئولیت 
اجتماعی بچه ها به عنــوان مجاور بارگاه 
منــور ثامن الحجــج)ع( معرفی می کند و 
می گوید: هر سال شهر ما پذیرای میهمانان 
امام هشتم بود. امسال از بچه های پایه های 
هفتم و هشتم در چارچوب درس مطالعات 
اجتماعی خواستیم در قالب مشارکت در 
طرح زیــارت نیابتی بــرای دانش آموزان 
غیرایرانی اهل  تشــیع، بیشــتر با وظیفه 
اجتماعی خودشــان آشنا شــوند و به آن 

عمل کنند.
این مدرس دبیرســتان با بیان شــماری 
از ماحظات برای ایجــاد نگاه جهانی در 
دانش  آموزان می گوید: نخســت باید عزت 
نفس و احســاس ارزش درونی در بچه ها 
ایجاد شــود تــا ارزش های ملــی خود را 
به دیگران منتقل کننــد. در درجه دوم، 

باید مراقــب رقابتی و تبلیغاتی نشــدن 
اجرای این طرح هــای فرهنگی در میان 
باشــیم که اهداف  انقابی  مجموعه های 
کار قربانی امور تبلیغاتی نشود. دیگر اینکه 

فرهنگی  تفاوت های  درک 
میان فرهنگی  ارتباطات  در 

اهمیت بسیاری دارد.

طرحیبرایتقریب»
مللاسالمی

باغگلی، مدیرعامل  حسین 
بنیاد فرهنگــی رضوی نیز 
با تشــریح جزئیات اجرای 
ابراز  معنــوی  طــرح  این 
با توجه به  می کند: امسال 
محدودیت هــای ناشــی از 
شیوع کرونا در ایران و دیگر 
کشورهای جهان برای سفر 
کردن، بسیاری از دلدادگان 

مکتب اهل بیت)ع( امــکان زیارت مراقد 
شریف را نداشتند. اما دانش  آموزان مشهدی 
به عنوان میزبان زائران حضرت رضا)ع( در 
شهر مشهد، با زیارت به نیابت از افرادی که 
امســال توفیق سفر به شهر مشهد را پیدا 
نکردند، مسئولیت اجتماعی خود را به انجام 

رساندند.
باغگلی می افزاید: بــه غیر از دانش آموزان 
کشــمیری، بــرای حــدود 15 نفــر از 
دانش آموزان دیگر ملل از جمله افغانستان، 
پاکستان، کومور، کامرون و ماالوی زیارت 
نیابتــی انجام شــد. اصل مهــم در این 
طرح ایجاد خاقیت و بــروز فطرت پاک 
بچه هاست که در جریان اجرای این حرکت 
با گرفتن عکس از خودشان در حرم مطهر 
رضوی همراه پــاکاردی با نام دانش آموز 
نائب الزیاره یا کشــیدن نقاشی به نمایش 
گذاشــته شد. این آثار و عکس ها نیز برای 

دانش آموزان کشمیری ارسال شد.

من برای اسماعیل 
طیب از کشور 

ماالوی زیارت کردم. 
با اینکه کشورش را 

نمی شناختم، فکر 
می کردم که ما واقعًا 

با هم دوستیم و 
دل های ما با انجام 

این زیارت از هم 
دور نیست و به هم 
پیوند خورده است

بــــــــرش

طرح معنوی دانش آموزان مدارس امام رضا)ع( برای آرزومندان در آن  سوی مرزها

کمک 3 میلیاردی خادمیاران ©نائبالزیارهبچههایکشمیرشدیم
قائم شهر به نیازمندان  

آســتان: خادمیاران رضوی شهرســتان 
قائم شــهر اســتان مازندران، طی مهرماه 
ســال 99 بیش از 3میلیــارد ریال صرف 
دست گیری از نیازمندان و محرومان کردند.

دفتر  مســئول  فاضــل زاده،  محمدصادق 
مرکزی کانون  خدمت رضوی شهرســتان 
قائم شــهر، با اعام این خبــر اظهار کرد: 
خادمیاران کانون  خدمت رضوی شهرستان 
قائم شهر، ســخن گهربار آقاعلی بن موسی 
الرضا)ع( مبنی بر »کمک کردن به ضعیفان 
و محرومان از بهترین انواع صدقه است« را 
ســرلوحه فعالیت های خود قرار دادند و به 
طور مستمر به عنوان سفیران امام مهربانی ها 
و در راستای توسعه و ترویج فرهنگ رضوی 

در تاش هستند.
وی دســت گیری از نیازمندان و محرومان 
و خدمــت تحــت لوای مقــدس حضرت 
ثامن الحجج)ع( که یکی از ارزشــمندترین 
نعمت های الهی است را از مهم ترین اهداف 
خادمیاران ذکر کــرد و افزود: طی مهرماه 
ســال 99 بیش از 3میلیــارد ریال صرف 
دســت گیری از نیازمندان و محرومان شده 
که ایــن اقدام ها موجب برکت رزق و روزی 

برای خادمیاران رضوی شده است.
فاضل زاده خاطرنشان کرد: در روزهای پایانی 
صفر، عــاوه بر پایی 135 مجلس عزاداری 
خانگــی با هزینه ای افزون بر 3۶0  میلیون 
ریال در منازل شــهدا و خادمیاران، مراسم 
باشکوهی نیز در سالروز شهادت امام رضا)ع( 
در جوار بیت شــریف شــهید مدافع حرم 
شهید محمد بلباسی با هزینه ای بیش از 40 

میلیون ریال برگزار شد.
وی افزود: تهیه و توزیع ۷۲9 ســبد کاالی 
معیشتی بین محرومان و نیازمندان، 143 
بسته گوشت با ذبح سه رأس گوسفند، 5۷0 
قرص نان، 34۲ کیلوگرم برنج و همچنین 
طبــخ و توزیع 3 هــزار و 3۲5 وعده غذای 
گرم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی، در 
مجموع به ارزش ۲ میلیارد و 153 میلیون 
و ۲۷0 هزار ریال، حاصل تاش شبانه روزی 
شهرســتان  رضوی  خدمات  کانون هــای 

قائم شهر در مهر ماه سال جاری بوده است.
مســئول دفتر مرکزی کانون های خدمت 
رضوی شهرستان با اشاره به اینکه خدمات 
خادمیاران محــدود به این فعالیت ها نبوده 
و خدمــت بــه نیازمندان، زمــان و مکان 
نمی شناســد، گفت: به همــت خادمیاران 
رضوی این شهرستان، عاوه بر کمک مالی 
به مبلغ 1۷5 میلیــون ریال به ۲۸5 نفر از 
نیازمندان در قالب کارت هدیه و وجه نقد، 
تهیه دو ســری جهیزیه برای دو نوعروس، 
یک یخچــال برای یک خانــواده نیازمند، 
تهیه ظروف خانگی برای سه خانواده، تبلت 
برای دو دانش آموز خانواده بی بضاعت، فرش 
برای یک خانواده، نوشــت افزار برای هفت 
دانش آموز در مجموع به ارزش 1۷۸ میلیون 
و 900 هــزار ریال از جملــه فعالیت های 
آنان به شــمار می آیــد.وی در ادامه گفت: 
همچنین یک واحــد آپارتمان نیز با اجاره 
بهای ماهانه ۲5 میلیون ریال به طور رایگان 
در اختیار زوج جوان محــروم قرار گرفت.

 آمادگی خادمیاران ©
 خراسان جنوبی برای

 حضور در جبهه سالمت
آستان: مســئول گروه جهادی خادمیاران 
رضوی استان خراســان جنوبی از آمادگی 
خادمیــاران جهادی برای کمــک به کادر 
درمانی و مشــارکت در جبهه سامت خبر 
داد. یاســر دانایی فر، مسئول گروه جهادی 
خادمیاران رضوی گفت: پیرو فرمایشــات 
مقام معظــم رهبری بیش از ۲30 خادمیار 
جهادی در10 شهرستان و در قالب ۲0 گروه 

جهادی مختلف آماده همکاری هستند.
وی افزود: ایــن جهادگران برای ضدعفونی 
اماکن عمومی، مســاجد و همچنین جهت 
حضور در بیمارســتان های استان و کمک 
به کادر درمانی مبنــی بر مهار کرونا انجام 

فعالیت خواهند کرد.
دانایی فر با اشــاره بــه ورود دوباره نیروهای 
داوطلب برای خدمت رسانی به مردم به منظور 
مقابله با شیوع بیماری کرونا گفت: خادمیاران 
رضوی در شهرســتان ها به ویژه خادمیاران 
جهادی باید در زمینه ضدعفونی معابر، تهیه 
و توزیع بسته های معیشتی و اقام بهداشتی 
از قبیل ماسک و دستکش و... بین نیازمندان 
با هماهنگی ســتاد پیشــگیری و مبارزه با 
کرونا همکاری الزم را انجام دهند.مســئول 
کانون اردوهای جهادی خادمیاران رضوی در 
خراسان جنوبی بیان کرد: از روزهای نخست 
شیوع ویروس جدید، خادمیاران جهادگر همه 
فعالیت های تجمعی خود را تعطیل کرده و 
برای کمک به هموطنــان در خط مقدم و 
چه پشت جبهه کمر همت بسته و همانند 
روزهــای دفاع مقدس، به دفاع از ســامت 
همشــهریان در جبهه ســامت پرداختند.

وی در ادامــه بیان کرد: دوخت ماســک و 
البسه پزشکی در منازل از سوی خادمیاران 
و حضــور در کارگاه هــای تولید ماســک و 
تولید محلــول ضدعفونی کننــده از دیگر 
فعالیت های خادمیاران جهادی بوده اســت.  

سرزمین آفتاب  

خـــبر
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 آستان   نام »حاج حسین آقاملک« همچنان در باالی فهرست 
واقفان آستان قدس رضوی می درخشد و کمتر خیراندیشی 
در دوره معاصر توانســته موقوفه ای همچون کتابخانه و موزه 
ملی ملک از خود به یادگار بگذارد.اگر تمام نیک اندیشــی ها، 
نیکوکاری هــا و موقوفه های این واقف بــزرگ را در تهران و 
خراســان در یک کفه ترازو بگذاریــم و کتابخانه و موزه ملی 
ملک را به تنهایی در سوی دیگری، کفه ترازوی دومی بسیار 
ســنگین تر و وزین تر است. به بیانی دیگر، این موقوفه بزرگ 
فرهنگی در پایتخت را می توان شاهکار حاج حسین آقاملک 
نامید. در ادامه به مناســبت هشــتاد و سومین سالگرد وقف 
کتابخانــه و موزه ملی ملک بر بــارگاه ملکوتی امام رضا)ع(، 

نگاهی گذرا بر تاریخچه و تحوالت آن می کنیم.

تولدکتابخانه»
نخســتین جرقه های گردآوری کتاب و تشکیل یک کتابخانه 
در گــذر تاریخ پرفراز و نشــیب معاصر ایران در ســال 1۲۷۸ 

خورشیدی به ذهن حاج حسین آقا راه می یابد.
 این خیراندیش آن  گونــه که در گفت وگو با روزنامه اطاعات 
در 30 اردیبهشــت 1345 گفته اســت، برای نخستین بار در 
ســال 1۲۷۸ از راه آشنایی با یک دیوان خطی شعر به اندیشه 
جمع آوری کتاب افتاده اســت. دیوانی که در سفر بازگشت از 
خراسان در نیشــابور پیدا کرد و طی مدت 15 روز از روی آن 

نسخه ای برای خود نوشت.
 البته او نخســتین گام در مسیر تحقق اندیشــه پایه گذاری 
گنجینه بی همتای کتابخانه ملی ملک را ۶ سال پس از این سفر 
با خریداری کتابخانه شیخ عبدالحسین پسر شیخ عبدالرحیم 
بروجردی توانست بردارد. بعدها حاج حسین ملک، کتاب های 
میرزا ارسطو؛ منشی کنسولگری روس را هم خرید و کتابخانه 
خــود را بــا این کتاب ها به وجــود آورد. پــس از آن هر کجا 
درباره وجود کتاب های خطی می شنید، به سراغشان می رفت 
تا جایی که در این مســیر، شهره شــد و دیگران برای فروش 
کتاب های قدیمی و خطی بــه او مراجعه می کردند. کتابخانه 
پرآوازه حاج حســین آقاملک تا پیش از درگذشت پدرش حاج 
محمدکاظم ملک التجار در مشهد قرار داشت و در سال 1۲9۷ 
خورشیدی، به خانه تاریخی ملک در بازار تهران)مکان تولدش( 

منتقل شــد. او کتاب های بی شماری را خرید و آن ها را پس از 
خوانش به کتابخانه اش تحویل داد.

شکلگیریموزه»
راه اندازی موزه ملی ملک نخستین موزه وقفی- خصوصی کشور 
نیز روایتی جذاب دارد. وقتی حاج حسین ملک همچون برادرش 
میراث دار نیمی از ثروت فراوان پدر بازرگان و زمین دارش شد، به 
گستره تازه ای از کنش و کوشش فرهنگی یعنی ایجاد موزه روی 
آورد؛ چرا که بعضی از مراجعان کتابخانه اش پژوهشگران خارجی 
بودند و از او می پرسیدند کجا می توانند سکه های قدیمی ایران و 

یا خطوط تاریخی و قلمدان ها را ببینند.
 او نیز برای سهولت کار این محققان و همچنین استفاده ملت 
ایــران، تصمیم گرفت موزه ای از ســکه ها، فرش ها، قلمدان ها، 

تابلوهای نقاشــی و... که نشان دهنده تاریخ و هنر کهن این آب 
و خاک است، راه اندازی کند. بدین صورت مجموعه کتابخانه و 
موزه ملی ملک در سال 1314 بنیان گذاشته شد. اما حاج حسین 
آقاملک مهم ترین گام فرهنگی اش را در سال 131۶ خورشیدی 
برداشت. او در ششم آبان ماه 131۶، خانه پدری خود در قلب بازار 
تهران را به همراه تمامی دارایی های موجود در آن که کتابخانه 
و موزه ملی ملک را هم در برمی گرفت بر آســتان قدس رضوی 
وقف کرد تا شعبه ای از کتابخانه مقدسه رضویه باشد. البته او به 
فکر آینده و گسترش این مجموعه فرهنگی هم بود چنان که در 
سال های بعد، دارایی ها و زمین های بسیاری به ویژه در خراسان 
بر بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( وقف کرد تا درآمدهایشان بودجه 
کتابخانــه و موزه را تأمین کند. تولیت ایــن موقوفات تا زمان 

درگذشت حاج حسین آقاملک در سال 1351 در دست خودش 
بود و پس از آن به تولیت آســتان قدس رضوی ســپرده شد.

گسترشخدماتدرساختمانجدید»
در مســیر گسترش کتابخانه و موزه ملی ملک با توجه به نیت 
خیرخواهانه بنیان گذار و واقف آن، آستان قدس رضوی در زمین 
وقفی حاج حسین آقاملک در باغ ملی تهران، احداث ساختمان 

تازه ای را از سال 13۶4 آغاز کرد.
 در نهایــت کتابخانه و موزه ملی ملک در ســال 13۷۶ پس از 
پایان کار این ســاختمان، از بــازار بین الحرمین به آنجا منتقل 
شد و دوره  تازه ای از زیســت فرهنگی خود را آغاز کرد. یادگار 
دیرینه حاج حســین آقاملک اکنون پس از گذشت ۸3 سال از 
وقف آن همچون نگینی در محوطه باغ ملی پایتخت می درخشد 
و به پژوهشــگران و گردشگران نوری از جنس فرهنگ و تاریخ 
می تابانــد. کتابخانه این موقوفه که از آن بــه عنوان یکی از ۶ 
کتابخانه بزرگ کشــور در حوزه نسخه های خطی یاد می شود، 
دارای دو تــاالر عمومی برادران و خواهــران و تاالری مختص 

محققان است.
 تنوع گسترده اشــیای تاریخی و هنری موجود در مخازن آن 
هم موجب ایجاد تاالرهای دیدنی مــوزه ای همچون »علوم در 
ایران اسامی«، »هنر و زندگی«، »هزار داستان«، »تمبر«، »سکه«، 
»خوشنویسی و نگارگری«، »هنرهای الکی« و »آثار خاندان غفاری 
و کمال الملک« در کنار دو تاالر »حاج حســین آقاملک« و »آثار 
اهدایی بانو عزتملک ملک« شده است. مؤسسه کتابخانه و موزه 
ملی ملک همیشه در حال خدمات رسانی به دوستداران فرهنگ و 
تمدن ایرانی- اسامی بوده است و حتی در دوران شیوع بیماری 
کرونا با افزایش دامنه خدمات غیرحضوری و مجازی خود توانسته 
پاسخگوی نیازهای مخاطبان خود باشد و نام و یاد حاج حسین 

آقاملک طایه دار کاروان نیکویی را زنده نگه دارد.

گزارش 

 به مناسبت سالروز وقف کتابخانه و موزه ملی ملک 

شاهکار فرهنگی »حاج حسین آقا«
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 نقش علوم عقلی در تمدن نوین اسالمی بررسی می شود اندیشه: نشست علمی با عنوان »نقش علوم عقلی در تمدن نوین اسالمی« پنجشنبه ۸ آبان از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به صورت حضوری و مجازی در 
سالن اجتماعات و صفحه اینستاگرام مجمع عالی حکمت اسالمی به آدرس hekmate_eslami برگزار می شود. در این نشست، کارشناسان، حجج اسالم محسن الویری و حبیب اهلل بابایی در زمینه نقش علوم عقلی و 

جایگاه آن در تمدن سازی نوین اسالمی به بحث و بررسی خواهند پرداخت.

نگاهی اجمالی به کتاب »الهیات و نظریه اجتماعی، فراسوی عقل سکوالر«

 »جان میلَبنک« اندیشه اجتماعی مدرن را ©
بازنگری کرده است

مهر: کتاب »الهیات و نظریه اجتماعی، فراســوی عقل سکوالر« مهم ترین اثر متفکر 
معاصر، جان میلبنک اســت. مخاطبان این کتاب هم نظریه پردازان اجتماعی و هم 
متألهان اند. تالش میلبنک بر آن بوده به نظریه پردازان اجتماعی امکان ابطال شکاکانه 
نظریه اجتماعی مدرن ســکوالر را از چشم اندازی مغایر با آن، در این مورد چشم انداز 

مسیحیت، نشان دهد.
سعی میلبنک اثبات این خواهد بود که مهم ترین فرض های حاکم بر چنین نظریه ای 
مبتنی بر اصالح یا رد مواضع مسیحیت ارتدکس است. این تغییر جهات فکری بنیادی 

به لحاظ عقالنی دست باال همان قدر »توجیه پذیر«اند که خود مواضع مسیحیت.
ماهیت کارهای میلبنک میان رشته ای بودن آن ها و رفت و آمد مدام بین نظریه های 
مدرن فلسفی و علوم اجتماعی و نظریه های قرون وسطا و الهیات مسیحی است. این 
کتاب به توصیه دکتر حســین کچویان، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی 
دانشــگاه تهران و در دو سال ترجمه شده که در معرفی و دیدگاه های میلبنک بسیار 

مؤثر است.
جان میلبنک در کتاب »الهیات و نظریه اجتماعی؛ فراسوی عقل سکوالر« به شیوه ای 
استادانه گسترش اندیشه اجتماعی مدرن را بازنگری کرده است. دیدگاه او مبتنی بر 
یک بازبینی جامع از نظریه اجتماعی است که در گذشته، با ماکیاولی و هابز آغاز شده 
و در روزگار معاصر از طریق کسانی چون رابرت بال و پیتر برگر گسترش یافته است. 
او بدون نفی هیچ یک از نظرات ایشــان، تنها به نشان دادن نقاط قوت آن ها پرداخته 
است. در این نوع دیدگاه، روسکین و گادوین در طول کارل مارکس و ماکس وبر قرار 

می گیرند و دومایستر و دوبونالد از همراهان امیل دورکیم به شمار می آیند.
میلبنک در این کتاب به بازنگری گســترش اندیشه اجتماعی مدرن اقدام کرده که 
همزمان، هم به نقــد  پارادایم ها و الگوهای غالب آن می پردازد و هم محدودیت های 
ذاتی و تنگناهای درونی دســتاوردهای آن را مطرح می کنــد. در پایان، آنچه او ارائه 
می کند، تنها یک دیدگاه الهیاتی اســت؛ »تصویری مطلقاً مسیحی از صلح و آرامش 
هستی شناختی« که فرمان دلپذیر و نغمه خوش آهنگ »زندگی اجتماعی« را می نوازد؛ 
زندگی ای که خرد سکوالر و عرفی گرای آدمی، از دیرباز در جست وجوی آن بود، اما 

هیچ گاه نتوانست آن را بیابد.
استدالل میلبنک از نوع قضایای دیالکتیکی است که با متون اندیشه اجتماعی همراه 
شده است که تنها نشان از زیربنای منطقی آن می دهد و از طریق کشف محدودیت های 
آن، می توان از همان آغاز، پی به انجام آن برد. بسیاری از ناتوانی ها و شکست هایی که 
میلبنک از آن ها یاد می کند، در زمره ریشه های نظریه اجتماعی در خرد عرفی گرای 
)عقل ســکوالر( آدمی به شــمار می آید؛ خرد عرفی گرایی که در آغاز دوره مدرن، در 
جست وجوی زیربنایی عملی برای صلح و آرامش اجتماعی بود که الهیات، ناتوان از ارائه 
آن شــده بود. بدین منظور، نظریه پردازان اجتماعی، به جعل واژه و مفهوم »سکوالر« 
)عرفی گرایی( دســت زدند؛ قلمرویی که در آن، آرمان ها و خواسته های آدمی به طور 
مشــخص از تکالیف غایی او جدا می شد. چنین طرحی بدون شک تا جاهایی بیشتر 

نمی توانست موفقیت آمیز باشد و آن هم صرفاً در آنجاهایی که 
کوشید از طرق مختلف، آگاهی و ادراک دینی را 

متزلزل سازد و آن را منکر شود.
میلبنک نتیجه گرفته تــالش برای به خدمت 
درآوردِن خــرد عرفی گرا )عقل ســکوالر( در 
قلمرو امور دینی و چارچوب نظام الهیاتی در راه 
رسیدن به »عدالت« و »صلح«، عاقبت محکوم 
به محدودیت های خــود همین خرد عرفی گرا 

خواهد شد.
این نتیجه گیرِی جدیدی نیســت؛ اما هنگامی 
که دیگــران در این نقطه متوقف مانده اند، تنها 
نگرش دیالکتیکی میلبنک است که به طور مبهم 
و سربســته با چنگ انداختن به برخی الهامات 
غیبی و امور ماوراءالطبیعــی، کار خود را آغاز 

می کند.

 اندیشه/ حجت االســام دکتر محمدتقی 
سبحانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسامی    در مسئله دین ورزی و کرونا 
مــا باید به ثبت یک تجربه تاریخی روی بیاوریم و 
یک بازخوانــی از وضعیت دین پویی جامعه ایرانی 
را در عرصــه این ابتال شــروع کنیم. کرونا یکی از 
مصادیق بارز عنوان ابتالیی اســت که ما در قرآن 
کریم با آن مواجه هستیم. قرآن »ابتال« را به عنوان 
یک ســنت جاری در تمام تاریخ و تمام جغرافیا و 
برای همه انسان ها معرفی می کند. واژه ابتال نکته 
دقیقــی دارد، همان طور که برخی لغت شناســان 
اشاره می کنند، ابتال دو ریشه دارد که اگر از ریشه 
»بلو« باشد به معنی دگرگونی و دگرگون ساختن 
و اگر ریشه »بلی« بیاید به معنای آزمایش و نتیجه 
گرفتن اســت. قرآن پژوه معاصــر آقای مصطفوی 
نشان داده این دو، ریشه های جدا نیستند بلکه یک 
معنای واحد دارند و این معنای واحد به خصوص 
در قرآن کریم به معنای دگرگون ســاختن برای 
نتیجه گرفتن است. در قرآن کریم هر جا »ابتال« 
آمده نشــان از این دارد که انســان قرار است در 
شــرایطی قرار گیرد و چالش ها و دگرگونی هایی 
بــرای او پیش آید و یک نتیجــه و اثر خاص بر او 
مترتب شود. از نگاه قرآن ابتال دو نتیجه مهم دارد 
که یکی خودشناسی و دیگری دیگرشناسی است. 
انسان  در صحنه این دگرگونی و اصطکاک هاست 
که می فهمد خودش را چگونه بروز داده است. اثر 
دوم ابتال، ساختن و سوختن است. به نظر من باید 
این نقطه از تاریخ - در درگیری با کرونا- را با همه 
تهدیدهایش یک فرصت تلقی کرد. ما باید آنچه در 
واکنش با کرونا اتفاق افتاد را ثبت و تحلیل و از آن، 
افق هایی را برای آینده جامعه و ادامه این وضعیت 

استخراج کنیم. 

دین ورزی جامعه ما در وضعیت کرونا دچار »
آزمونی سخت شد

دین ورزی جامعه ما در وضعیت کرونا دچار آزمونی 
سخت شد. فعالً نمی خواهم به بخش طالیی این 
آزمون اشــاره کنم و به آســیب های آن بپردازم. 
دین ورزی جامعه ما با چالش هایی مواجه شد که 
حوزه اول آن دین پروری متدینان بود. معموالً نظام 
دین پروری ما با تکیه بر یک رویکرد شریعت گرایانه 

و گاه شریعت مآبانه همراه بود؛ نظام دین یک نظام 
دینی بود و متدینان ما بر اســاس فقه و ضوابط 
دینی کار دین ورزی خودشــان را پیش می بردند. 
در طــول دهه های گذشــته به خصوص از زمانی 
که فرهنگ مدرن به بدنه جامعه ایرانی آمد، بعد 
شریعت گرایانه دینداری ما دچار خدشه و ضعف 
شد. مسئوالن و مدیران حوزه دین به این نتیجه 
رسیدند که جایگزینی برای حوزه شریعت گرایی 
دینی بگذارند و آن وارد کردن حوزه شــورمندی 
و ابعــاد عاطفی دین بــود. هیئت های مذهبی و 
آیینی و شیوه حرکت های آداب و رسوم ما شکل 
شــورمندانه و عاطفی به خود گرفت تا به کمک 
دیــن ورزی جامعه ما بیایــد اما نقطه ضعفی که 
پاره ای از اهل نظر به آن اشاره داشتند به نظر در 
این جریان کرونا روشــن شد که بعد سوم عرصه 
دین ورزی و دین پروری ما که حوزه معرفت مدارانه 
دین ماســت بسیار ضعیف اســت. جریان کرونا 
بسیاری از متدینان ما را دچار تردید و ابهام کرد. 
پاره ای از پرسش ها در ذهن و روح بدنه متدینان 
ما پیدا شد که ما به عنوان مسئوالن عرصه دین 
گمــان نمی کردیم این پرســش در عرصه دینی 
پیش بیاید. چگونه ممکن است در جامعه دینی 
ما به یکباره این پرســش به وجود آید که چگونه 
وقتی کرونا وجود دارد و بیماری ایجاد می کند باید 
ضریح و اماکن متبرکه ما بسته شود. بسته شدن 

این مکان ها که دارالشفای مؤمنان است پرسش 
ایجاد می کند. این نشان می دهد اساساً تعاریف و 
مفاهیم و تربیت معرفتی ما از اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع( و فلسفه نبوت و امامت دقیق نیست. 
یعنی با کوچک ترین تغییر در مناسبات اجتماعی و 
دینی، این پرسش ها پدید می آید. در بعد رفتاری، 
دیــن ورزی جامعه ما یک حرکت نابســامانی را 
نشــان داد که گاه از حوزه عوام به اهل آگاهی و 
متخصصان نیز کشــیده شد. دیدیم هنوز بر این 
نکته که رفتار دینی در مقابل چنین پدیده ای باید 
چگونه باشد، محل بحث و صحبت است. پرسش 
من در این بخش این اســت که فقه کاربردی و 
شریعت در صحنه ما پاسخ چنین سؤالی را این قدر 
مبهم مطرح کرده اســت که ما در یک مواجهه 
اینچنینی درگیر این همه جدال در جامعه دینی 
شویم؟ فقه ما تکلیف را مشخص کرده و مراجع ما 
مسئله را به روشنی بیان کرده اند اما ما نیازمند یک 
فقه در صحنه و شــریعت در میدان علم هستیم. 
در صحنه مواجهه با مصادیق، تکلیف آنچنان باید 
مشخص باشد که متدینان از آن جدال و فرسایش 

فرهنگی و اجتماعی نجات پیدا کنند.

دین ورزی متدینان ما نیازمند عمق است»
 من می توانم مصادیق فراوانی را برای شــما ارائه 
کنم که نشــان داد دین ورزی متدینان ما نیازمند 

عمق اســت. این دین ورزی باید 
با چاشــنی آگاهی هــای عمیق 
تــوأم باشــد و اگــر مــا چنین 
چالش های  منتظــر  باید  نکنیم 
بعدی باشــیم. کرونا یک مصداق 
اســت و ویروس هــای فرهنگی 
انتظار  امــروزه در  خطرناک تری 
عرصه دین و فرهنگ ماست. این 

محور اول آسیب شناسی دین پروری 
جامعــه ماســت. مــا در عرصه 
دین پروری باید حتماً مسیر گذشته 
را اصالح و تکمیل کنیم. محور بعد 
دین داوری جامعه ماســت. بیرون 
از جامعــه متدینان، ما یک جامعه 
عمومی در کشــور داریم که همه 
افراد بــا ســلیقه ها و رویکردهای 
مختلف وجود دارنــد. واقعه کرونا 
نشــان داد افکار عمومی جامعه در 

داوری های دینی خود بسیار شتاب زده و حساس 
است و روی رفتار و عملکرد دینی جامعه ما وسواس 
دارد و می توانند به راحتی افکار عمومی جامعه ما 
را تحریک کنند. در جامعه ما مثالً همین شهر قم 
و شهرهای دیگر، افکار عمومی در مقابل هیچ کدام 
از محافل عمومی واکنش نشان نمی دهد اما چرا در 
مقابل مسجد و اجتماعات دینی و اربعین این چنین 
حساس می شود و انگشت اتهام را در برابر بزرگان 
دین می آورد. چرا چنین حساســیتی روی دیگر 
محافل که خطرناک ترند وجود ندارد. این مســئله 
نیازمند کار کارشناسی است یعنی جامعه شناسان، 
دین پژوهان و فرهنگ شناسان ما باید ورود کنند. 
وقتی شــاهد این حد از حساسیت روی محافل و 
مسائل دینداری هستیم یعنی دین داوری در جامعه 
ما در حد خطرناکی است. محور سوم دین شناسی 
عالمان است. به نظرم کرونا دین شناسی حوزه های 
علمیه و مراکز علمی و پژوهشی دانشگاهی ما را به 

چالش کشیده است. 

کرونا فرصت خوبی برای به متن جامعه »
آوردن اندیشه های دینی بود

مسئله شرور که کرونا زیرمجموعه آن قرار می گیرد، 
پاسخ هایی به آن در کتاب های کالمی ما داده شده 

اســت اما کرونا فرصت خوبی 
بود تا دین شناســان ما تئوری 
و اندیشــه های خود را به متن 
چهارم؛  حــوزه  ببرند.  جامعه 
مدیریت دینی مــا در عرصه 
مقابلــه با کرونا آســیب های 
خــودش را نشــان داد. همه 
از تالش هــا و زحمات مطلع 
هستیم و مأجور است و جامعه 
ما هم می فهمــد، اما مدیریت 
عرصه های  در  بحــران  صحنه 
دینی و فرهنگ دینی داســتان 
دیگری است. واقعیت این است 
که تالش فراوانی انجام گرفت اما 
تا چه میزان آمادگی مواجهه با 
این شرایط و مناسبات را داشت. 
به نظرم با یک بررسی مشخص 
خواهد شد-حاال البته مشخص 
است مراجع ما با یک موضع روشن و تقریباً ثابت 
وارد عرصه شدند- اما موضع کالن مرجعیت کافی 
نیست باید در سطح پایین تر این موضع تدبیر شود 
و در صحنه به صحنه و نقطه به نقطه هدایت کافی 
صورت گیرد. اینکه در اینجــا و در عرصه حوزه و 
دانشــگاه باید چه کنیم، باید مشــخص شود چرا 
که ما با افت و خیزها و رفت و برگشــت هایی در 
این عرصه مواجه بودیــم و گاه به تفریط و گاه به 
افراط رســیدیم. ما باید شــگردهای رسانه ای را 
بشناســیم و قدرت حضور داشــته باشیم. موضع 
انفعالی رســانه ملی در این قضیه مشهود بود چرا 
که هیچ برنامه ای در پشت صحنه این برنامه برای 
هدایت افکار عمومی در عرصه دینی وجود نداشت. 
معارف دینی ما غنی است اما وقتی این ها در صحنه 
عمل و کاربرد می آید نیاز به شکل دقیق تری دارد. 
این پدیده ها - همچون کرونا- باز هم تکرار خواهد 
شد اما ما به راهبرد روشن نیاز داریم. باید مدیریت 
ســطح کالن، اجرایی و قوانین مشخص شود و ما 
باید مشــارکت داشته باشیم. ســهم حوزه دین و 
فرهنگ در مدیریت بحران هــای اینچنینی باید 
مشخص باشــد و حرف و برنامه داشته باشد. این 
پدید ه ها تکرار خواهد شد و این ما هستیم که باید 

درس بگیریم.

کرونا و پرسش هایی که جامعه دینی را تکان داد

ضرورت بازخوانی دین ورزی و دین پویی ایرانیان

در صحنه مواجهه 
با مصادیق، تکلیف 
آنچنان باید 
مشخص باشد که 
متدینان از آن 
جدال و فرسایش 
فرهنگی و اجتماعی 
نجات پیدا کنند

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  چهارشنبه 7 آبان ۱399  ۱۱ربیع االول ۱44۲ ۲۸اکتبر ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره 9377
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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 -موض��وع : انج��ام عملیات تطبیق و مس��تند س��ازی اراضی مناب��ع طبیعی تا مرحله تثبیت ش��هرهای باخ��رز، 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 -مبلغ تضمین جهت شركت در مناقصه مبلغ )2،150،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 الکترونیکی 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 .
ضمن��ا تاكی��د م��ی گردد كلی��ه مراح��ل و همچنین تش��ریفات مناقصه و اخذ م��دارك صرف��ا از طریق س��امانه تداركات 

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

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 : 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 الکترونیکی 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 .
ضمن��ا تاكی��د م��ی گردد كلی��ه مراح��ل و همچنین تش��ریفات مناقصه و اخذ م��دارك صرف��ا از طریق س��امانه تداركات 

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

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 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 الکترونیکی دولت )ستاد( 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 .
ضمن��ا تاكی��د م��ی گردد كلی��ه مراح��ل و همچنین تش��ریفات مناقصه و اخذ م��دارك صرف��ا از طریق س��امانه تداركات 

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

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 
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مجموعه فرهنگی ورزش�ی و تفریحی کارگران خراس�ان رضوی در نظ�ر دارد حق بهره برداری از 
س�الن ها و مجموعه ورزش�ی ذیل را ازطریق مزایده عمومی به صورت اجاره سالیانه واگذار نماید 
متقاضیان جهت کس�ب اطالعات بیشتر و  اخذ اس�ناد و مدارک به منظورشرکت در مزایده از تاریخ 
انتشار آگهی تا 99/8/16 به قسمت چاپ و تکثیر اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجقماعی خراسان 
رضوی به آدرس میدان فردوس�ی ابتدای بلوار شهید صادقی و به پایگاه ملی مناقصات به نشانی 

http:iilets.mporg.ir مراجعه نمایند.

حداکثر مهلت تحویل اسناد و مدارک شرکت در مزایده پایان وقت اداری 99/8/26 می باشد .
بازگشایی پاکات 10 صبح روز مورخ 99/8/27 اتاق معاونت امور اجتماعی می باشد.

سالنهای مورد اجاره : 1- مجموعه آبی بانوان یاس مشهد . 
2- سالن ورزشی چند منظوره بابانظر . 

3 -سالن آمفی تئاتر و اجتماعات تالش .
4 - سالن ورزشی هوازی بانوان یاس مشهد. 

آگهی تجدید مزایده عمومی

ش��هرداری بشرویه به استناد مصوبات شورای 
محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به 

 1-فروش قطعات تجاری )بازار س��نتی –حاشیه 
میدان شهدا(

2-فروش منزل مسکونی خیابان حجت  
دانش��جویی  خواب��گاه  س��اختمان  3-ف��روش 
»س��اختمان سابق	كمیته امداد امام خمینی ره« 

)كاربری اداری(
4-اجاره عمارت پناهی)بوم گردی(

ازطریق مزایده كتبی یا براساس قرارداد اجاره 
واگذار نماید.

متقاضی��ان می توانن��د از تاریخ انتش��ار آگهی 
مزایده مورخ 1399/08/07 و باتوجه به شرایط 
مزای��ده پیش��نهادات خ��ود را در قالب اس��ناد 
ش��ركت در مزایده تکمیل و در پاكت سربسته 
به همراه س��پرده تا س��اعت14/30روز  ش��نبه  
م��ورخ 1399/08/24ب��ه دبیرخانه  ش��هرداری  

تحویل  و رسید دریافت نمایند.
پیشنهادات واصله راس ساعت 12روز سه شنبه 
مورخ 1399/08/27 با حضور اعضاء	كمیس��یون 
معامالت شهرداری باز و قرائت خواهد شد.

جهت	كس��ب اطالعات بیشتر در س��اعات اداری 
ب��ه ش��هرداری مراجع��ه و ی��ا ب��ا ش��ماره تلفن 

32787705-056 تماس حاصل نمایند.
حسین باللی شهردار بشرویه 
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 آگهی مزایده »نوبت اول«
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شرکت توزیع نیروی برق استان فارس )سهامی خاص(
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده)شماره 64- 1- 1- 99(  

1- نام مناقصه گذار: ش��ركت توزیع برق فارس به آدرس ش��یراز خیابان معدل 
حد فاصل فلس��طین و مالصدرا تلفن 80- 32319574- 071 تلفن امور تداركات 

071 -32317869
2- موض��وع مناقص��ه: مناقصه خرید	كات اوت فیوز 20	كیلو ولت با مقره پلیمری 

از تولیدكنندگان واجد صالحیت
3- زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری )از ساعت 7/30 الی 14/30( 

از تاریخ 99/08/10 لغایت 99/08/15 به مدت 5 روز	كاری
4- م��دارک م��ورد نیاز جهت تحویل اس��ناد: فیش واریزی به مبل��غ 220000 ریال 
واریز به حساب جاری شماره 74827- 07860 بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز

5- آدرس محل دریافت اس��ناد: دسترس��ی ب��ه آگهی مناقصه از طریق ش��بکه 
اطالع رس��انی معام��الت توانیر به نش��انی www.tavanir.org.ir و ش��ركت توزیع 
نیروی برق اس��تان ف��ارس به آدرس www.farsedc.ir اس��ناد مناقصه از طریق 
س��امانه تداركات الکترونیکی به آدرس www.setadiran.ir به شماره فراخوان 

2099007000000038 امکان پذیر می باشد.
6- آدرس محل دریافت پیش��نهاد: ش��یراز- خیابان معدل- حدفاصل فلس��طین 
و مالص��درا- س��اختمان 147- ش��ركت توزی��ع نی��روی ب��رق اس��تان ف��ارس -                               

امور تداركات- تلفن 32318617
7- زمان تحویل اسناد: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 99/09/01

8- محل برگزاری مناقصه: شركت توزیع نیروی برق استان فارس- طبقه اول- 

دفتر معاونت پشتیبانی
9- زمان بازگش��ایی پاكات: پاكات ارزیابی	كیفی ش��ركت ها/ مناقصه گر/ ساعت 
13 روز ش��نبه مورخ 99/09/01 با حضور اعضاء	كمیس��یون مناقص��ه باز و قرائت 
می گردد و در صورت	كسب حد نصاب الزم پاكت الف و ب در ساعت و تاریخ اعالم 
ش��ده	كه در زمان بازگشایی پاكت ارزیابی	كیفی اعالم می گردد، مفتوح می گردد 
و به پیش��نهادی فاقد امضاء مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتی	كه بعد از موعد 

مقرر در بند 7 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- ذكر ش��ماره مناقصه روی پاكات الزامی بوده و حضور پیش��نهاددهندگان در 

جلسه آزاد است.
11- تضمی��ن ش��ركت در مناقص��ه: مبل��غ 605/625/000 ری��ال	ك��ه ب��ه صورت 
ضمانتنامه معتبر بانکی، چک بانکی یا چک تضمین ش��ده در وجه مناقصه گذار یا 
مطالبات بلوكه ش��ده توسط امور مالی این ش��ركت می باشد	كه بایستی در پاكت 
الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاكات تحویل مناقصه گذار گردد ضمنًا تضمین 
كمتر از مبلغ یاد ش��ده یا س��ایر موارد )چک ش��خصی وجه نق��د و...( قابل قبول 

نمی باشد.
12- شركت توزیع برق فارس در رد یا قبول	كلیه پیشنهادات مختار می باشد.

13- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 
م.الف 7781 شناسه آگهی 1032248 

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس 
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پروان���ه نمایندگ���ی بیمه پارس���یان به ش���ماره 
اینجان���ب  ب���ه  متعل���ق   1396/ ن  ق   /927
س���میرا فهرج���ی )خس���روجردی ( ب���ه ش���ماره 
مل���ی 3591747750 مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد. دی
قو
مف

ی 
گه
آ
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دومین شــماره دوفصلنامه الکترونیکی »نظام والیی« منتشر شد اجتهاد: دومین شــماره دوفصلنامه الکترونیکی »نظام والیی«، با هدف تولید و ترویج اندیشه و علم در حوزه فقه سیاسی، نظام سیاسی و 
حکومت اسالمی)والیت فقیه( به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی عباسعلی مشکانی سبزواری و سردبیری سید احسان رفیعی علوی منتشر شد. »مدیریت فقهی«، »مدیریت امام خامنه  ای )محور دوم: مدیریت منابع انسانی(«، »بررسی 
منهج فقه حکومتی رهبر معظم انقالب؛ با تأکید بر آراء و رویه فقهی دوران تصدی مقام زعامت و رهبری«، »نقش جامعه مدرسین در فرایند تکاملی انقالب اسالمی )با تأکید بر کارویژه فقه حکومتی(« و... عناوین مقاالت این شماره است.

حدیث »کرون« در تعارض صریح با قرآن است©
معارف: رئیس دفتر نمایندگی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی 
در قم با بیان اینکه حدیث »کرون« در تعارض صریح با قرآن اســت، گفت: این 
حدیث و انتساب آن به امام علی)ع( جعل غیرحرفه ای و اقدام نابخردانه از سوی 
فرد و جریان نا آگاهی است که می خواهند از الهیات شیعی و مهدویت سوءاستفاده 
کننــد. به گزارش اداره روابط عمومی و بین الملل بنیاد پژوهش های اســالمی، 
حجت االسالم علی راد، در مراسم اختتامیه همایش ملی »چالش کرونا و زندگی 
مؤمنانه« که به همت پردیس فارابی دانشگاه تهران و با همکاری جهاد دانشگاهی 
قم برگزار شد، گفت: کرونا زلزله ای تمام عیار در ساحات مختلف زیست انسانی 
بود و همه تار و پود انسان را درنوردید و جهان را به صورت جدی به خود متوجه 
کرد. وی افزود: چالش کرونا در کشورهای اسالمی عالوه بر چالش های مشترک 
با دنیا، چالش های دینی نیز ایجاد کرد؛ در ماه نخست شیوع کرونا در جهان، در 
رسانه ها مطرح شد که کرونا از سوی امام علی)ع( پیش بینی شده است؛ از همین 

رو ما با نگاه انتقادی به این بحث پرداختیم.
استادیار دانشگاه تهران اضافه کرد: ادعا شد که امام علی)ع( در حدیثی با ساختار 
شعر، کرونا را پیش بینی و آن را با ظهور امام زمان)عج( پیوند زده است؛ همچنین 
گفته شــد کتاب »عزائم الدهور« در کتابخانه نجــف وجود دارد و این مطلب را 
نوشته است؛ بررسی بنده نشان می دهد که اصل این کتاب ناشناخته است و در 
ارتباط با کتابخانه هم این کتاب یافت نشد. وی به مضمون این حدیث اشاره کرد و 
گفت: مضمون این متن آن است که کرونا در قرن بیستم )العشرون( بر اثر خفاش 
چینی ایجاد می شود و دنیا را درمی نوردد که در اثر آن، بزرگان و افراد سالخورده 
می میرند و تنها کودکان باقی می مانند و علت آن هم برآیند اعمال انســان های 

گمراه است و تنها با ظهور امام عصر)عج( پایان خواهد یافت.
حجت االسالم راد ادامه داد: پیش بینی ارائه شده در این شعر یعنی مرگ و میرهای 
وسیع، درگیری ریه انسان ها و تعطیلی مساجد و نمازها و اینکه منشأ آن چین و 
خفاش است، درست از کار درآمد؛ همچنین در این شعر، خوانش شیعی و الهیات 
شیعی مطرح است، زیرا آورده تنها با ظهور امکان رفع آن وجود دارد؛ همچنین 
به حجامت به عنوان درمان سنتی و دینی اشاره شده است. وی اضافه کرد: نکته 
دیگر در این حدیث ساختگی آن است که هیچ راه علمی، منطقی و عقالیی برای 
کرونا تجویز نمی شود، جز تضرع و دعا و ظهور امام زمان)عج(؛ همچنین این متن، 
پدیداری کرونا را برآیند فعل انسان گناهکار می داند، یعنی خدا از بشر قرن ۲۰ 

انتقام می گیرد.
رئیس دفتر نمایندگی بنیاد پژوهش های اسالمی در قم با طرح این پرسش که 
آیا این پیش بینی ها با معیارهای حدیث شیعه سازگار است یا خیر؟ اضافه کرد: 
تحقیق ما نشان داد این پیش بینی، اصالً حدیث نیست، بلکه جعل غیرحرفه ای و 
اقدام نابخردانه از سوی فرد و جریان ناآگاهی است که می خواهد از الهیات شیعی و 
مهدویت سوءاستفاده کند و مواجهه علمی را زیر سؤال برد؛ این متن هیچ سندی 
حتی نشانه ای از یک یا دو راوی ندارد؛ کتاب کامالً مبهم است؛ این متن فقط و 
فقط در این کتاب ادعا شده است، در حالی که در مورد امام علی)ع( آثار زیادی 
وجــود دارد؛ همچنین این ادعا در تعارض جدی با علم قرار دارد. وی بیان کرد: 
متن مذکور در تعارض صریح با قرآن اســت، زیرا ادعا شده که کرونا انتقام خدا 
از بشر است؛ در حالی که خدا در عذاب های فراگیر، فرایند چند مرحله ای اتمام 
حجت را طی می کند که این پیش بینی درباره کرونا وجود ندارد و جاعل این متن 

در نهایت بی شرمی به خدا افترا زده است.
حجت االســالم راد تصریح کرد: ســنت و سیره معصومان نشــان می دهد ائمه 
اطهار)ع( در مواجهه با بیماری های فراگیر، همسو با علوم بودند و تأکید بر ترک 
مکان های شــیوع بیماری داشتند. اشکال دیگر شعر این است که از لحاظ ادبی 
در فرود مطلق است و هرگز در شأن امام علی)ع( و منطبق بر ادبیات نهج البالغه 
نیست؛ این شعر پر از ایرادهای ادبی است. ضمن اینکه مفاهیمی همچون کرون 
و خفاش در آن به کار رفته که با عهد امام هیچ نسبتی ندارد. وی اظهار کرد: این 
متن از کتاب دیگری کامالً کپی شده و فقط چند کلیدواژه آن تغییر یافته است؛ 
از همین رو با توجه به اشــکاالت، انتساب متن به امام کامالً دروغ است و فردی 
ناآشنا با ادبیات عربی آن را سروده و خواسته از کرونا به نفع الهیات شیعه استفاده 

یا به آن ضربه وارد کند.

 معارف  در آستانه هفته وحدت، نشست 
خبری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب 
اســالمی، به مناســبت ســی و چهارمین 
کنفرانــس بین المللی وحدت اســالمی با 
موضوع »همکاری های اســالمی در مواجهه 
با مصائب و بالیا« دیروز در دانشگاه مذاهب 

اسالمی برگزار شد.
حجت االســالم والمســلمین دکتر حمید 
شــهریاری در ابتدای این نشســت ضمن 
گرامیداشــت یــاد و خاطره طالیــه داران 
وحدت و تقریب؛ آیت اهلل تسخیری، آیت اهلل 
خسروشاهی، سردار قاسم سلیمانی، حسین 
شیخ االســالم، طوبــی کرمانی و شــهدای 
مقاومت، تصریح کرد: کنفرانس امســال در 
شــرایطی برگزار می شــود که جهان اسالم 
با تحوالت ســریع و پیچیده ای مواجه است، 
بنابراین بیش از پیش نیازمند وحدت هستیم.

وی بــا بیان اینکه وحدت اســالمی نه یک 
تاکتیک بلکه یک راهبرد برای ماست، اظهار 
کرد: قرآن وحدت را به منزله شاخصی برای 
ما مطرح کرده و ظرفیت های جهان اســالم 
برای رســیدن به این آرمان بزرگ بســیار 
وسیع است، اما دشمنان جهان اسالم درصدد 
هســتند با ایجاد جنگ، نزاع، ترور و تکفیر، 
موجبات تفرقه و گسســت جهان اسالم را 
پدید بیاورند و در آخرین حرکت شوم خود 
اقدام به عادی سازی روابط برخی کشورها با 
رژیم غاصب صهیونیستی کردند که ما این 

حرکت را به شدت محکوم می کنیم.

 سخنرانی مجازی»
 167 شخصیت جهان اسالم

حجت االســالم والمسلمین دکتر شهریاری 
افزود: هفته وحــدت که به ابتکار جمهوری 
اسالمی از ۱۲ تا ۱۷ ربیع االول برگزار می شود 
با تأکید امام خمینــی)ره( و پیگیری رهبر 
معظم انقالب تداوم پیدا کرده و فرصتی است 
تا مسلمانان یک بار دیگر بر صلح، دوستی، 
اخوت، برادری، همدلی و همدردی، احترام به 
همدیگر، رواداری اجتهاد مختلف در مذاهب 

و گفت وگوی عالمانه و عاقالنه تأکید کنند.

وی با بیــان اینکه امســال هفت فعالیت 
گســترده را در این کنفرانس در دســتور 
کار قرار داده ایم، گفت: نخســتین فعالیت 
سخنرانی مجازی شخصیت های برجسته 
جهان اسالم و صاحبنظران وحدت و تقریب 
است که بیش از ۱۶۷ سخنران خارجی از 
۴۷ کشور و بیش از ۱۲۰ سخنران داخلی 
از مذاهب مختلف حضور خواهند داشت. در 
مجموع ۳۷ وبینار در فضای مجازی برگزار 
می شود که هشت نشست به زبان فارسی و 
۲۹ نشست به سایر زبان ها از جمله عربی، 
انگلیسی، اردو، فرانسوی، ترکی، بنگالی و 

روسی خواهد بود.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی 
 بیان کرد: این ســخنرانی ها از روز پنجشنبه 
۸ آبان، ساعت ۹ صبح آغاز می شود. همچنین 
در مراسم افتتاحیه از سخنان مراجع و سران 
قوا بهره مند می شویم و در کنار آن سخنرانی 
 شــخصیت های جهــان اســالم را در قالب 

۲۰ برنامه خواهیم داشت.
وی افزود: وســعت حاضران کــه افزون بر 
۳۵۰ ســخنران در طول هفته وحدت است 
یک اتفاق بسیار استثنایی در کنفرانس های 
وحدت اســالمی اســت و یک گفت وگوی 
میان فرهنگی شــکل  می گیرد. مسائل مهم 
جهان اســالم محور این سخنرانی هاســت 
کــه روی ســایت اصلی ســی و چهارمین 
 دوره کنفرانــس وحدت اســالمی به آدرس

 iuc.taqrib.ir/live ارائه می شود.

 سمینار غیرحضوری درباره »
مواجهه با مصائب و بالیا

حجت االســالم والمسلمین دکتر شهریاری 
درباره فعالیت دوم کنفرانس امسال گفت: این 
فعالیت که برای نخستین بار اتفاق می افتد 
یک سمینار غیرحضوری است و مقاالتی از 
نویسندگان دانشــگاهی و حوزوی دریافت 
می شــود و محور اصلی آن »همکاری های 
اســالمی در مواجهه با مصائب و بالیا« است 
که دارای هفت محور فرعی اســت؛ مبانی و 
چالش هــای دینی و معنــوی در مواجهه با 
بالیا و مصائب، ظرفیت های راهبردی جهان 
اســالم در مواجهه با بالیــا و مصائب، نقش 
دانشمندان و نخبگان مسلمان در مواجهه با 
بالیا و مصائب، نقش رسانه ها در آگاهی بخشی 
و ترویج فرهنگ تعاون، تهدیدها و فرصت های 
فضای مجازی در عصــر کرونا برای جوامع 
اسالمی، جهان پساکرونا و سناریوهای جدید 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جهان اسالم 
و چالش های فرهنگی، اقتصادی و سیاســی 
غرب در مواجهــه با کرونــا. وی بیان کرد: 
سومین و چهارمین فعالیت کنفرانس وحدت 
امسال مربوط به دو میزگرد است؛ میزگرد اول 
در خصوص خیانت غرب به آرمان فلسطین 
و نقش محور مقاومت در خنثی ســازی آثار 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است 
و میزگرد دوم هم با عنوان نقش سردار بزرگ 
اســالم، حاج قاسم ســلیمانی در وحدت و 

امنیت جهان اسالم برگزار می شود.

رونمایی از پایگاه اطالع رسانی »
»ویکی وحدت«

دبیــرکل مجمــع جهانی تقریــب مذاهب 
اســالمی افزود: فعالیت پنجم رونمایی از دو 
کتاب است؛ اولین کتاب افزون بر ۲۰۰ فتوا 
را از علمای اهل سنت و شیعه درباره تحریم 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مطرح 
کرده که عنوان آن »فلســطین فی وجدان 
علماء االسالم« است که به زبان عربی برای 
نخستین بار انتشــار می یابد. کتاب دوم هم 
جلد دوم »فقه مقارن« آیت اهلل جناتی است 

که در این مراسم رونمایی می شود.
وی فعالیت ششــم را رونمایی از دو فعالیت 
رســانه ای خواند و گفت: نخستین فعالیت 
افتتــاح رادیووحدت بود کــه انجام گرفت و 
اکنــون برنامه های آن تا انتهــای ربیع االول 

پخش می شود. فعالیت دوم 
رونمایی از پایگاه اطالع رسانی 
»ویکی وحدت« اســت که 
درباره شخصیت های حقیقی 
و حقوقی مهم تراز اول جهان 
تقریبی  و محتواهای  اسالم 
و مرتبط با وحدت اسالمی 
اســت و بیش از هزار مقاله 
در ایــن ســامانه بارگذاری 

می شود.
حجت االســالم والمسلمین 
دکتر شــهریاری در پایان، 
هفتمیــن فعالیــت ایــن 
چهار  برگزاری  را  کنفرانس 
نشســت علمی بــا حضور 
اســتادان حوزه و دانشــگاه 

اعالم کرد و گفت: »رســانه، فضای مجازی 
و وحدت اســالمی«، »تعامل دانشــگاهی و 
ارتقــای نظام حمایت حقوقــی و وکالتی و 
ارتقای زیرساخت های فناوری برای وحدت 
جهان اسالم«، »همکاری کشورهای اسالمی 
در تقویت و توســعه حکمرانی تعالی گرا« و 
»ایجــاد ظرفیت  تعاون جوامع اســالمی در 
مدیریت بحران های بین المللی« عناوین این 

نشست های علمی خواهد بود.

سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی، هشتم آبان آغاز به  کار می کند 

همکاری های اسالمی در مواجهه با کرونا و اسرائیل

انتشار کتابی 
شامل 200 فتوا 

از علمای شیعه و 
اهل سنت درباره 

تحریم عادی سازی 
روابط با رژیم 

صهیونیستی، از 
جمله برنامه های 
سی و چهارمین 

کنفرانس 
بین المللی وحدت 

اسالمی است

بــــــرش

 انتشار »مستندات کتاب خمس«©
 با نگاهی به »تحریرالوسیله«

مهر: کتاب »مستندات کتاب خمس« در خصوص 
خمس و مباحــث آن بر اســاس دالیل قرآنی و 
روایی و با نگاهی به تحریرالوسیله امام خمینی)ره( 
توسط عبداهلل شامی زاده تألیف و از سوی انتشارات 

باقرالعلوم منتشر شده است.
دین مبین اسالم به علت جامعیتی که دارد، عالوه 
بر توجه به شــئونات مختلف فردی و اجتماعی 
آحاد جامعه، به تنظیم نظام اقتصادی آن ها و رفع 
احتیاجات حکومت اسالمی توجه و اهتمام ویژه ای 
کرده است. شارع مقدس در این راستا مواردی از 
قبیل زکات، انفال، مالیــات و خمس را به عنوان 
منابع درآمد مالی برای حکومــت و فقرزدایی از 
فقرا در نظر گرفته است. از آن منابع مالی، زکات 
و مالیات هستند که جزو اموال عمومی بوده و در 
راســتای رفع نیازهای حکومت و جامعه در ابعاد 
مختلــف و همچنین زدودن فقرای غیرســادات 
اســتفاده می شــود. خمس یکی از مباحث مهم 
احکام است که آثار ادای درست و به موقع آن در 
همه عرصه های زندگی تبلور دارد. عالوه بر اینکه 
پرداخــت صحیح و بهنــگام آن در بعد اقتصادی 
زندگی تأثیرگذار اســت ادای خمس در دستیابی 
به حیات طیبه مؤمن را کمک می کند. همچنین 
زمینه غفران و جلب عنایت های الهی را در طول 

زندگی دنیوی و اُخروی به دنبال دارد.
در این اثر ابتدا خمس تعریف و اهمیت آن یادآوری 
شــده و ادله اقامه وجوب خمــس با توجه به آیه 
خمس و روایت های وارد شده از ائمه معصومین)ع( 
مــورد تبیین قرار گرفته و ســپس نگارنده موارد 
وجوب خمــس را در غنایم جنگی، معادن، گنج، 
غواصی، درآمدهای کسب وکار، زمین و مال مخلوط 
بــه حرام از نظر احکام آن ها و فروعاتشــان مورد 
بررسی قرار داده اســت. در پایان این نوشتار هم 
تقسیم بندی خمس و مواردی که خمس به آن ها 
تعلق نمی گیرد ذکر شده است؛ مبحث انفال و اقسام 
آن از دیگر مباحث مطرح شــده در کتاب است.

معارفمعارف
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کتابخانه

گفتار

 رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه اینکه  خانم اعظم درودی دارای  شناسنامه شماره  1050058518 به شرح داد خواست به کالسه  140/99 
ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان رستم درودی به شناسنامه 5521  
درتاری��خ  1399/5/9 دراقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:  
1-سیداس��ماعیل درودی ش ش 85 ت ت 1360/2/1 2-س��یدعلی اکب��ردرودی ش ش 36 ت ت 1362/2/15 
3-ربابه س��ادات درودی ش ش 243 ت ت 1363/10/6 4-هاجرس��ادات درودی ش ش 223 ت ت 1365/6/30 
5-اعظم س��ادات درودی ش ش 1050058518 ت ت 1368/3/1 6-زهره درودی ش ش 5740051932 ت ت 
1372/11/16 7-صدیقه حسینی ش ش 4140 ت ت 1336/5/1 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
رابه استناد ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد 
ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. تاریخ انتشار : 99/8/7 آ-9908304

 قاضی شورا- شعبه 6 درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 99/847مورخ 30 /07/ 99هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرف مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم بنفشه جواهری جهان فرزند یارمحمد بشماره شناسنامه 1477صادره ازاسدآباد درششدانگ یک قطعه 
زمین زراعی آبی زار به مساحت 14838/22 متر مربع در قسمتی از پالک 39 اصلی جهت الحاق به پالک 39/129 
اصلی ملکی دیگر متقاضی واقع دراسدآباد اراضی روستای موسی آباد خریداری با واسطه ازمالک رسمی آقای موسی 
فرجی محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف 291(  آ-9908301
تاریخ انتشار دوم : 99/08/22 تاریخ انتشار اول : 99/08/07  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهی فقدان سند مالكیت
نظر به اینکه خانم شهین رضائی توپکانلو فرزند  ببر به ش ش  812)احدی ازورثه مرحوم علیرضا گوهری زیارت(به 
موجب گواهی حصر وراثت شماره930018-93/01/20 به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده توسط دفتر اسناد 
رسمی شماره یک شیروان  جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که 
سند مالکیت ششدانگ یک باب منزل بشماره چاپی909197به شماره  پالک 1732 فرعی از 7 اصلی  واقع در قطعه 
3 شیروان بخش 5 قوچان به آدرس  زیارت که متعلق به مورث ایشان )علیرضاگوهری زیارت فرزندمحمدبه ش ش 2(

میباشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت اولیه ذیل صفحه59 
دفتر272وشماره ثبت55204 به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است  دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا 
به اس��تناد 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 سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی 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. آ-9908300 تاریخ انتشار :07 /99/08
اکبراقبالی - سرپرست اداره ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 2395/20/76 اصلی واقع  
در بخش دو ثبت قم)آدرس خیابان امامزاده ابراهیم  کوچه 21 جنب مسجد ضیاءآباد پالک 95( که بنام آقای داود 
معصوم زاده فرزند مسلم میباشد در جریان ثبت است که به علت عدم حضور مالک و یا نماینده قانونی تحدید حدود  
بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به  شماره وارده  1398/7/28-2/8623
تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز شنبه مورخ 1399/09/01ساعت 8/30الی 12/30ظهر  در محل وقوع 
ملک انجام می گردد. بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت 
مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند. مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت 
یک ماه خواهد بود. و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. ضمناً 
طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست 

گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن آ-9908263
تاریخ انتشار آگهی :چهارشنبه 1399/08/07  م الف: 13173

عباس پورحسنی  رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

اصالحیه 
آگهی فقدان سند مالکیت وراث مرحوم حسین باقریان به شماره در خواست 1/12727-13999/06/23 چاپ شده در روزنامه 
قدس مورخ 30 /1399/07 پالک ثبتی 596 از 26 از 10250 اصلی واقع در بخش دو قم صحیح می باشد.آ-9908299

 فهیمی نیک  - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم 

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

امالک واقع در بخش7 یزد- طزرجان و توابع
2925- اصلی آقای عباس کرها طزرجانی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه باغ  بطور مفروز قسمتی از پالک 
ثبتی برابر به مساحت کل 1366/8 متر مربع بموجب رای شماره 139960321006001721 مورخ10 /1399/07 

واقع در طزرجان تفت انتقال عادی مع الواسطه  از غالمحسین کرها طزرجانی مالک رسمی 
2925- اصلی آقای محمد حس��ین کرها طزرجانی نس��بت به چهاردانگ مش��اع از ششدانگ خانه باغ  بطور مفروز 
قس��متی از پالک ثبتی برابر به مساحت کل 1366/8 متر مربع بموجب رای ش��ماره 139960321006001722 

مورخ10 /1399/07 واقع در طزرجان تفت انتقال عادی مع الواسطه  از غالمحسین کرها طزرجانی مالک رسمی 
امالک واقع در بخش12 یزد- ده باال و توابع

2 و3 فرعی 1450- اصلی خانم خدیجه  خواجه افضلی نسبت به ششدانگ خانه باغچه بطور مفروز قسمتی از پالک 
ثبتی برابر به مساحت 199 متر مربع برابر رای شماره 139960321006001719 مورخ09 /1399/07 واقع در ده 

باال تفت انتقال عادی مع الواسطه ازسکینه قرقچیان مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ 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.آ-9908298

تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1399/08/22 تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/08/07 
امیر حسین جعفری ندوشن  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

آگهی دعوت افراز
چون آقای  غالمرضا سارانی فرزند حسین احدی از مالکین مشاعی پالک 702 فرعی از 6- اصلی واقع   در بخش2 
سیستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 102/7095- ز  مورخ 1399/6/16 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 1399/9/16 دراین 
اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، 
یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف: 564 تاریخ انتشار :  1399/8/7 آ-9908250

مهدی پهلوانروی  -رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی فقدان سند مالكیت 
 آقای محی الدین مقیاس��ی با وکالت ش��ماره 178121-1399/02/130 از طرف ابوالفضل غم خوار بموجب اعالم  
داشته است  که سند مالکیت سه دانگ  مشاع از ششدانگ  پالک 71 از 456/1/11- اصلی واقع در بخش  ثبت 9 قم  
در صفحه 316 دفتر 95 ذیل ثبت 11061 به نام ابوالفضل غم خوار ثبت و سند مالکیت 430312 صادر  و تسلیم 
شده است .سپس از طرف وکیل  ایشان اعالم گردیده  است سند مالکیت مزبوربه علت اسباب کشی مفقود گردیده 
است که در حال حاضر در این اداره در شرف صدور المثنی به نام ایشان میباشد لذا مراتب طبق تبصره1اصالحی  از 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به آن دفتر خانه ابالغ می شود  که در دفتر مربوط ثبت که چنانچه ما بین بخواهند  
به وسیله سند مالکیت اولیه  یا المثنی معامله ای انجام دهند  قبل از انجام معامله وضعیت ملک استعالم  و در صورت 
نبودن مانع نسبت به تنظیم سند برابر مقررات اقدام شود  و در صورت ارائه سند مالکیت اولیه  عین سند مذکور را 

اخذ و عینا به این اداره ارسال دارند./آم الف: 12958   آ-9908315
داود فهیمی نیک - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 1956/602/1481 اصلی 
واقع  در بخش دو ثبت قم)به آدرس نیروگاه خیابان شهید سامانلو  بین کوچه 14و 16 جنب لوازم خانگی میرزایی( 
که  آقای حمداله و علی بیرامی فرزندان رحمان  میباش��د در حال حاضر در جریان ثبت می باش��دکه به علت عدم 
حضور مالک و) عدم رعایت  فواصل آگهی  و روز تحدید حدود ( تحدید حدود  بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده 
15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به  وارده  2/8733-1399/07/30 تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور 
در روز سه  شنبه مورخ 1399/09/11ساعت 8/30الی 12/30ظهر  در محل وقوع ملک انجام می گردد. بدینوسیله 
به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رس��اند که در روز و س��اعت مقرر در آگهی در محل 
مذکور حضور بهم رسانند. مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود. و 
اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. ضمناً طبق تبصره ماده واحده 
مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست 

بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن م الف: 13188  آ-9908309
تاریخ انتشار آگهی :چهارشنبه 1399/08/07

عباس پورحسنی حجت آبادی- رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
 

آگهی فقدان سند مالكیت 
نظ��ر ب��ه اینک��ه خانم معصومه حاج محمد حس��ینی با ارائه دو برگ استش��هاد ش��هود مصدق اعالم داش��ته  که 
س��ند مالکیت تمامی شش��دانگ پ��الک  11239/4/58-اصلی واق��ع در بخش ثبت یک ق��م دردفتر الکترونیکی 
139520330001011645 بنام خانم معصومه حاج محمدحس��ینی  ثبت و س��ند مالکیت به ش��ماره مسلس��ل 
258405ج /94صادر شده است که از طرف مالک اعالم گردیده است  سند مالکیت مزبوربه علت سهل انگاری مفقود 
شده است که در حال حاضر در این اداره در شرف صدور المثنی به نام ایشان میباشد لذا مراتب طبق تبصره1اصالحی  
از ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کس��ی مدعی وجود س��ند 
مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً 
به این اداره اعالم و ارس��ال و رس��ید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهدشد ./ م الف: 13193 آ-9908312
داود فهیمی سرپرست ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالكیت 
  آقای محی الدین مقیاسی با وکالت شماره 178121-1399/02/130 از طرف سید حسن چاوشی بموجب اعالم  
داشته است  که سند مالکیت سه دانگ  مشاع از ششدانگ  پالک 71 از 456/1/11- اصلی واقع در بخش  ثبت 9 قم  
در صفحه 319 دفتر 95 ذیل ثبت 11061 به نام ابوالفضل غم خوار ثبت و سند مالکیت 430313 صادر  و تسلیم 
شده است .سپس از طرف وکیل  ایشان اعالم گردیده  است سند مالکیت مزبوربه علت اسباب کشی مفقود گردیده 
است که در حال حاضر در این اداره در شرف صدور المثنی به نام ایشان میباشد لذا مراتب طبق تبصره1اصالحی  از 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به آن دفتر خانه ابالغ می شود  که در دفتر مربوط ثبت که چنانچه ما بین بخواهند  
به وسیله سند مالکیت اولیه  یا المثنی معامله ای انجام دهند  قبل از انجام معامله وضعیت ملک استعالم  و در صورت 
نبودن مانع نسبت به تنظیم سند برابر مقررات اقدام شود  و در صورت ارائه سند مالکیت اولیه  عین سند مذکور را 

اخذ و عینا به این اداره ارسال دارند./آ م الف: 12958  آ-9908313
داود فهیمی نیک - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تكلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های 
تش��کیلی طبق قانون مذکور را براس��اس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل 

تایید نموده اند. 
1� رأی ش��ماره 139960330001006516 مرب��وط به پرونده کالس��ه 1398114430001002064 آقای/خانم 
فاطمه نجفی فرزند محمود در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 129 مترمربع پالک شماره 10875  اصلی 
واقع در بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمود ایزدی اربابی و قدسی اربابی و مرحمت 

ایزدی اربابی. )م الف 7838 (
2- رأی ش��ماره 139960330001006181 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430001000536 آقای/خانم 
محمد مظفری فرزند رجبعلی در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 146 مترمربع پالک شماره 10273  اصلی 

واقع در بخش یک ثبت قم. سند قطعی به شماره158799 مورخ1386/04/20دفترخانه 20قم. )م الف 7839 (
3- رأی ش��ماره 139960330001006568 مرب��وط ب��ه پرون��ده کالس��ه 1399114430001000621 آقای/
خانم هاجر خاتون رس��تمی فرزند قنبر در شش��دانگ یک باب س��اختمان بمس��احت 156 مترمربع پالک شماره 
10650/3  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 595صفحه438 به موجب سند 

قطعی156829مورخ1387/5/20دفتر خانه3قم. )م الف 7840 (
4- رأی ش��ماره 139960330001007309 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430001000910 آقای/خانم 
اعظم ملکیان جبلی فرزند غالمرضا در شش��دانگ یک باب س��اختمان بمس��احت 332/98 مترمربع پالک شماره 
10761  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. س��ند قطعی به ش��ماره7284مورخ1391/5/04دفتر خانه 77قم که به 
موجب اسناد رهنی 7757 مورخ99/04/29و6145مورخ 98/05/26 و 6439 مورخ98/09/03دفترخانه86 در رهن 

بانک ملی ایران می باشد. )م الف 7841 (
5- رأی شماره 139960330001007011 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001002224 آقای/خانم زهرا 
لک زائی فرزند محمد موسی در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 132 مترمربع پالک شماره 11578/163  
اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از سودیار عبادالهی و علی عبادالهی صادره 

دردفتر 188 صفحه112. )م الف 7842 (
6- رأی ش��ماره 139960330001006528 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430001000180 آقای/خانم 
محمد محمدی قراس��وئی فرزند حس��ن در ششدانگ یک باب ساختمان بمس��احت 29/25 مترمربع پالک شماره 
10993/526و10934 اصل��ی واق��ع در بخ��ش یک ثبت قم. مبایع��ه نامه عادی خریداری مع الواس��طه از فخری 

مستقیمی. )م الف 7843 (
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 داش��ته باش��ند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه یک 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. ) قدس( آ-9908303
تاریخ انتشار اول: 1399/08/07
تاریخ انتشار دوم: 1399/08/24

محمدرضا ادیبان � رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تكلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک 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 139960330001006989 مرب��وط به پرونده کالس��ه 1398114430001002267 آقای/خانم 
س��لیمان جوکار فرزند مهدی در س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب ساختمان بمس��احت 51 مترمربع پالک 
شماره 10473  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری از علی خردمند پور به موجب سند 

قطعی67154مورخ73/05/22دفتر خانه 5قم. )م الف 7832 (
2- رأی ش��ماره 139960330001006990 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430001002277 آقای/خانم 
حمیده سیفی نقده فرزند فرض اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 51 مترمربع پالک 
شماره 10473  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری از علی خردمند پور به موجب سند 

قطعی67154مورخ73/05/22دفتر خانه 5قم. )م الف 7833 (
3- رأی ش��ماره 139960330001006954 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430001000129 آقای/خانم 
فیض اله الهیار نجفی فرزند س��بزعلی در شش��دانگ یک باب ساختمان بمس��احت 88/37 مترمربع پالک شماره 
11578/383  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از احمد صبوری صادره در 

دفتر213صفحه54. )م الف 7834 (
4- رأی شماره 139960330001000130 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001000624 آقای/خانم ابوالفضل 
مفیدی فرزند علی در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 173/63 مترمربع پالک شماره 10431  اصلی واقع در بخش 
یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از رضا عسگری صادره در دفتر447صفحه211. )م الف 7835 (
5- رأی ش��ماره 139960330001005628 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430001002026 آقای/خانم 
س��عیده برازنده پور فرزند صفر در ششدانگ یک باب ساختمان بمس��احت 50/60 مترمربع پالک شماره 10420  
اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از غالمحسین الماسی طی سند قطعی 

1337/5/29-20019دفتر5قم. )م الف 7836 (
6- رأی شماره 139960330001004737 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001001094 آقای/خانم سید 
محمد حسین معلم فرزند سید اسمعیل در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 39 مترمربع پالک شماره 6322  
اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری از معصومه بتول  فاطمه  زهرا  و ذکری همگی باقری 

فرزندان محمدباقری. )م الف 7837 (
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 داش��ته باش��ند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه یک 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. )قدس( آ-9908302
تاریخ انتشار دوم: 1399/08/24 تاریخ انتشار اول: 1399/08/07  

محمدرضا ادیبان � رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9806504
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9806504 خانم طیبه عس��گری نوغانی مقدم به اس��تناد سند نکاحیه به شماره 
2968 مورخ 1365/05/01 دفتر ازدواج 56 مشهد اجرائیه ای جهت وصول مهریه خود به تعداد 100 عدد سکه تمام 
بهار آزادی علیه: محمدرضا ثناگردربانی فرزند علی به ش ملی 0940514151 صادر که پس از ابالغ اجرائیه حسب 
درخواست بستانکار وارده به شماره 8679- 1398/02/21 خودروی سواری ام وی ام ایکس 33 مدل 1393 به شماره 
742ل 27-12 متعلق به مدیون بازداش��ت گردید که توس��ط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق گزارش 

شماره 7500- 1399/04/28 کارشناس رسمی با مشخصات اعالم شده:
مشخصات خودرو:

رنگ سفید روغنی شماره موتور 31563 شماره شاسی 103473 تعداد چرخ 4 تعداد محور 2 سیلندر 4 نوع سوخت 
بنزین ظرفیت 5 نفر اطاق و بدنه سالم داشبورد سالم صندلی و تودوزی سالم تجهیزات استاندارد موتور نسبتاً سالم 

گیربکس نسبتاً سالم دیفرانسیل نسبتاً سالم تایرها 30 درصد
نقایض ظاهری: سرسپر عقب سمت راست نیاز به صافکاری و رنگ آمیزی دارد.

توضیحات: کیلومتر: 78606 حس��ب اظهار خواهان فاقد بیمه نامه ش��خص ثالث معتبر می باش��د. با توجه به عدم 
دسترسی به سوئیچ وسیله مذکور و بسته بودن دربها و توقف طوالنی امکان آزمایش مکانیکی مقدور نشد و شماره 

موتور و شماره شاسی و سایر مشخصات فنی از سیستم شماره گذاری راهنمایی رانندگی استعالم گردید.
ارزش روز و پایه خودرو: یک میلیارد و دویست میلیون ریال )1/200/000/000 ریال( معادل یکصد و بیست میلیون 

تومان تعیین و برآورد می گردد.
با توجه به گزارش ارزیابی فوق و نماینده دادستان عمومی و انقالب مشهد خودرو مذکور در زمان بازدید در پارکینگ 
مهدی متوقف می باشد و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در محل شعبه دوم اجرای ثبت مشهد واقع در محل شعبه 
دوم اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان امام خمینی 28 روز دوشنبه مورخه 1399/08/19 از ساعت 9 صبح الی 12 
ظهر از مبلغ پایه 1/200/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد 
ضمناً مبلغ 60/000/000 ریال نیم عش��ر دولتی و مبلغ 72/000/000 ریال حق 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 ساعت تعیین شده برگزار میگردد. م.الف 346   آ9908331 تاریخ انتشار: 1399/8/7
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی اخطاریه ماده 87 کالسه 9809269
بدین وسیله به ورثه زوج مرحوم علی نوروزی نام پدر: رمضان شماره شناسنامه: 2 به نام های مریم نوروزی نام پدر: 

علی تاریخ تولد: 1367/08/12 شماره ملی: 0945014491 شماره شناسنامه: 21589
- تکتم نوروزی نام پدر: علی تاریخ تولد: 1369/08/03 شماره ملی: 0921288190 شماره شناسنامه: 0921288190

- مهدی نوروزی نام پدر: علی تاریخ تولد: 1365/05/01 شماره ملی: 0946543496 شماره شناسنامه: 7267
- اعظم نوروزی نام پدر: علی تاریخ تولد: 1362/04/11 شماره ملی: 0943056918 شماره شناسنامه: 4820

- س��جاد ن��وروزی نام پدر: عل��ی تاریخ تول��د: 1389/07/16 ش��ماره ملی: 0970215096 ش��ماره شناس��نامه: 
0970215096 با قیمومت ابوالفضل زرندی به شناسنامه 1 شماره ملی 10630454444

- رضا نوروزی نام پدر: علی تاریخ تولد: 1383/10/15 شماره ملی: 0927399792 شماره شناسنامه: 0927399792 
با قیمومت ابوالفضل زرندی به شناسنامه 1 کدملی 1063045444

- امید نوروزی نام پدر: علی تاریخ تولد: 1366/05/13 شماره ملی: 0946714290 شماره شناسنامه: 23355 ابالغ 
می شود که مبلغ 4/399/890/000 ریال دیه متعلق به مورث شما در قبال طلب خانم فاطمه زرندی نام پدر: محمد 
تاریخ تولد: 1357/11/20 شماره ملی: 1060546027 شماره شناسنامه: 250 بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 
آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع 

است و ترتیب اثر داده نمی شود. آ- 9908293
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علیرضا خندان دارای شناسنامه شماره 2285 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900258 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد خندان به شناسنامه 72 در تاریخ 

1394/09/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- رعنا فقیری به ش ملی 0730241424 متولد 1331/05/10 همسر متوفی

2- فاطمه خندان به ش ملی 0748776095 متولد 1353/05/02 فرزند متوفی
3- طاهره خندان به ش ملی 0749578211 متولد 1363/01/01 فرزند متوفی

4- غالم حسن خندان به ش ملی 0749546530 متولد 1358/01/01 فرزند متوفی
5- علیرضا خندان به ش ملی 0748776087 متولد 1351/04/10 فرزند متوفی
6- رضوان خندان به ش ملی 0749553626 متولد 1360/02/20 فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.  آ9908333
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول
به موجب نیابت اعطایی در خصوص پرونده 9900115 شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آشخانه )مانه 
و سملقان( به شماره 1399027001201850 محکوم علیه مصطفی اسالم پرست ریزه ئی محکوم است به پرداخت 
مبلغ 212/913/000 ریال بابت اصل خواسته در حق بهرام چراغیان کجور در پرونده اجرایی شماره 9900334 که 
بعلت عدم پرداخت ملک به شماره ثبتی 1020 فرعی از 151 اصلی مفروز و مجزی از 572 واقع در تایباد ریزه خیابان 
ریزه خیابان شهید رجایی شمالی 3 با کاربری مسکونی توقیف و به قیمت 4/134/305/000 ریال ارزیابی شده است 
و به میزان محکوم به به فروش می رسد، بدینوسیله جهت فروش شروع مزایده ساعت 11 الی 12 روز 99/8/18 در 
محل اجرای احکام مدنی حوزه قضایی تایباد تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد در صورت تمایل متقاضیان می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 
مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان از مال داده شود الزم به ذکر است 10 درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت 
نقدی به عنوان سپرده و مابقی ظرف یک ماه از خریدار دریافت خواهد شد در صورتیکه به هر دلیل خریدار در زمان 
مقرر بهای مزایده را نپردازد 10 درصد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد. چنانچه تاریخ مزایده مصادف با روز 

تعطیل باشد روز بعد روز مزایده تلقی خواهد شد. آ9908347
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تایباد- هادی ربانی فر
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لزو م احیای مرغ داخلی »آرین«
اقتصادی: حجت االســام نصراهلل پژمان فر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس 
نوشــت: واردات مرغ اجداد از فرانسه، آلمان و انگلیس بای جان خودکفایی در 
صنعت طیور شده و ۹۵درصد بازار را غصب کرده است. اراده ای برای احیای مرغ 
داخلی »آرین« وجود ندارد و از ســال ۸۵ تاکنون سهم بازار آرین از ۸۰درصد به 

یک درصد رسیده و نتیجه آن افزایش افسارگسیخته قیمت گوشت مرغ است.

به مشکالت معیشتی دامن نزنید
اقتصادی:فرشته رفیعی، خبرنگار اقتصادی نوشت: توزیع یارانه کاالهای اساسی 
بین دهک های کم درآمد تا زمانی که منبعی برای تأمین مالی آن وجود نداشته 
باشد، شــاید برای حفظ ظاهر اقدام خوبی باشد، اما در پس ماجرا به مشکات 
معیشتی همین دهک ها دامن خواهد زد. آقای قالیباف لطفاً از اتخاذ تصمیماتی از 

جنس تصمیم های دولت اجتناب کنید.

بانک مرکزی و هیوالی تورم
اقتصادی: صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به تصمیم بانک مرکزی 
بــرای افزایش ندادن نرخ ســپرده بانکی، گفت: اگر در جهــش ارز بپذیریم که 
سیاســت های غلط دولت در تخصیص ارز ۴هزارو2۰۰ تومانی و در حراج منابع 
ارزی در دوره پیشــین و ... دلیل جهش ارز اســت، امــا در هیوالی تورمی که 

پیش روی کشور است، هیچ توجیهی برای بانک مرکزی وجود ندارد.

نوبخت از دلیل اصالح نشدن ساختار بودجه می گوید©
اقتصاد: محمدباقر نوبخت در گفت وگوی اینســتاگرامی گفت: علت عدم اجرای 
اصاح ساختار بودجه، این نیست که برنامه ای برای آن نداریم و یا خیلی پیچیده 
است و ما از آن سر درنمی آوریم بلکه به دلیل آن است که اجرای اصاح ساختار 
بودجه، کار مشکلی است، چون به تضاد منافع دستگاه ها برخورد می کند و نتیجه 
این می شود که یکباره کل تبصره 22 که به این موضوع برمی گردد، در مجلس 

حذف می شود! البته ان شاءاهلل امسال این اتفاق در این مجلس تکرار نمی شود!

شرط     رئیس کمیسیون بودجه برای یارانه کاالهای  اساسی©
اقتصاد: حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اســامی، در برنامه شــبکه خبر از ضرورت توافق دولت و مجلس شورای اسامی 
برای تأمین منابع کاالهای اساسی، اجرای کامل همسان سازی حقوق بازنشستگان 
کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و تکمیل طرح های ناتمام خبر داد و افزود: اختاف 
با دولت بر سر تأمین منابع است. وی افزود: قرار است با رعایت مصوبه کمیسیون 
برنامه و بودجه  برای سه دهک پایین درآمدی )حدود 2۴میلیون نفر( که مجموع 
درآمد ماهانه آن ها کمتر از یک میلیون و 2۰۰هزار تومان است، به هر عضو خانوار تا 
پنج نفر ماهانه ۱2۰هزار تومان پرداخت  شود. وی گفت: برای ۴/۵دهک دیگر )حدود 
۳۶میلیون نفر( به هر عضو خانوار تا پنج نفر ماهانه ۶۰هزار تومان پرداخت می شود. 
در مجموع ۳۰هزار میلیارد تومان از ابتدای مهر تا اسفند )۶ دوره( پرداخت می شود.

شیوه جدید قیمت گذاری خودروها چگونه خواهد بود؟©
اقتصاد: آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان در گفت وگو با 
فارس، با تشریح جزئیات جلسات مربوط به شیوه جدید قیمت گذاری خودروها 
با محوریت ســازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، گفت: موضوع مورد بحث 
این است که خودروهایی که تولید انبوه دارند و قیمتشان نسبت به بقیه خودروها 
پایین تر است، همچنان مشمول قیمت گذاری دستوری می شوند، ولی خودروهای 
با تیراژ پایین تر و قیمت باالتر توسط خودروسازان قیمت گذاری خواهند شد. ما 
با هر شیوه ای که موجب ایجاد توازن بین قیمت نهاده های تولید و خودرو شود، 
موافقیم، زیرا در حال حاضر تعادل مناسبی بین قیمت نهاده های تولید و محصول 

نهایی وجود ندارد.

قدس افزایش فروش نفت ایران همزمان با تحریم های تکراری آمریکا را بررسی می کند

پیروزی نفتی  با  آرایش ضد تحریمی
 اقتصاد- زهراطوسی   دوشنبه  شب آمریکا در 
اقدامی تکراری، کل صنعت نفت ایران با این ادعا 
که با سپاه پاسداران در ارتباط است را  تحریم کرد. 
طبق بیانیه وزارت خزانــه داری آمریکا، این اقدام 
علیه »بازیگران کلیدی در بخش نفت ایران« و به 
دلیل حمایت از نیروی قدس سپاه است که پیشتر 
از ســوی دولت آمریــکا در اقدامی خاف قوانین 
بین الملل آن را یک نیروی تروریستی خوانده بود.

چند روز پیش رســانه های آمریکا نوشتند دولت 
آمریکا می خواهــد در آخرین گام، تحریم ها علیه 
صنایــع و نفت ایران را به تروریســم گره بزند تا 
حتی اگر بایدن رئیس جمهور شد، نتواند به  آسانی 
و ســریع این تحریم ها را بردارد، اما تاش بیهوده 
در حالی است که از چند روز پیش اخباری مبنی 
برافزایش فروش نفت ایران توســط رســانه های 
غربی نیز منتشر شــده بود.رسانه های آمریکایی 
اعتراف کرده بودند ایران به روش جالبی برای دور 
زدن تحریم های نفتــی مبادرت کرده و با ردیابی 
غیرممکن، صــادرات نفتی خــودش را در حال 
افزایش دادن  است! بنابراین افزایش فروش نفت 
به مشتریانی که هنوز برای تأمین بخشی از انرژی 
موردنیازشان چشم به واردات نفت از ایران دارند، 
تحریم های خزانه داری آمریکا را پیش از اعمال، به 

یک گزاره شکست خورده تبدیل کرده است.

 سازماندهی یک شبکه غیررسمی»
 برای فروش نفت

اکبری، مدیر گروه نفت اندیشگاه تحلیلگران انرژی 
در گفت وگــو با قدس، ایــن تحریم ها را آخرین 
گام های دولت آمریکا می داند که بیشــتر از آنکه 
جنبه عملیاتی داشــته باشــد، جنبه روانی دارد. 
اکبری با یادآوری اینکه در دو سال گذشته با کاهش 
صادرات و درآمدهای ارزی، تحریم های آمریکا به 
حالت اشباع رسیده و بیشتر از این اثرگذاری ندارد، 
معتقد است: آمریکا حربه قوی تری در دست ندارد 
که بخواهد آن را رو کند، برای همین خودشــان 
نیز اذعان دارند تحریم های جدید کارکرد عملیاتی 
بــرای پروژه تحریم ایــران ندارد؛ چــرا که عمًا 
کشــور در حالت دفاعی قرار گرفته و آرایش قبلی 
خودش را تغییر داده اســت. محمدرضا اکبری از 
سازماندهی یک شبکه غیررسمی برای فروش نفت 
کشورمان سخن می گوید و آن را مشابه سازوکاری 

می داند که در اوج تحریم هــای دور قبل آمریکا، 
ســازمان ملل و اتحادیه اروپا در اواخر سال ۹2 در 
کشور شــکل  گرفته بود.مدیر گروه نفت اندیشگاه 
تحلیلگران انرژی می گوید: ما در دور قبلی تحریم 
یک شبکه غیررســمی برای دور زدن تحریم ها و 
انتقال پول آن تشــکیل داده بودیم که این شبکه 
در دو سالی که آمریکا از برجام خارج  شده به  مرور 
شــکل  گرفته و کار می کند گواه آن نیز خبرهای 

از گمرک چین  رســمی 
و خبرهــای غیررســمی 
از افزایــش فــروش نفت 
و فراورده هــای نفتــی و 
بازگشــت ارز صادراتــی 
کشــورکه  داخــل  در 
اســت. شــده  منتشــر 

هشدار درباره »
 شرطی کردن 
دوباره اقتصاد

اندیشگاه  نفت  گروه  مدیر 
تأکید  انــرژی  تحلیلگران 
می کند: حــاال خطری که 
کشور را تهدید می کند این 
است که برخی تصمیم های 
سیاســی موجــب تغییر 
ریل گذاری در این مســیر 
شود، از جمله اینکه اقتصاد 
را بخواهند شرطی کنند یا 
اینکه تصمیم های داخلی را 

به انتخابات آمریکا گره بزنند و این خطری است که 
می تواند شبکه ای را که تاکنون شکل  گرفته دوباره 
اسیر فرضیه های شرطی کرده و موجب اختال در 

سازوکاری بشود که به  خوبی کار می کند.

مسیر فروش نفت و درآمد ارزی باز است»
اکبری می گوید: ما نشان دادیم با تحریم آمریکا هم 
می توانیم مســیر فروش نفت و درآمد ارزی را باز 
نگه داریم، این راه آسانی نیست، اما پالس مثبتی 
به دنیا فرستادیم که با مقاومتی که می کنیم نه تنها 
به سمت فروپاشی نمی رویم بلکه به سمتی حرکت 
می کنیم که اقتصادمان را قوی تر می کند تا جایی 
که عماً پس از مدتــی ، تحریم در این زمینه ها 

دیگر کارساز نباشد و هر چقدر این زمان طوالنی تر 
شود ایران می تواند حلقه های تحریم را بگشاید و 

کشورهای دیگری نیز برای مراوده پیشگام شوند.

 کاهش اثر و دقت تحریم ها »
FATF با عدم تصویب

مســعود براتی، کارشــناس روابط بین الملل در 
گفت وگو با خبرنگار ما نیــز درباره دلیل افزایش 
صــادرات نفتــی ایران بــه موضوع 
FATF اشــاره می کنــد و می گوید: 
کارکرد و مأموریت نهاد FATF ایجاد 
شفافیت در فضای روابط بین بانکی و 
بین الملل است و هدفش را هم مبارزه 
با پولشــویی و تأمین مالی تروریسم 
بیان می کند. تمــام توصیه های این 
نهاد حول این مأموریت ها تبیین شده 
است. طبیعی است وقتی این توصیه ها 
در کنــار تحریم هــای ثانویه آمریکا و 
همچنین تحریم های مالی و اقتصادی 
قرار می گیرد، یک نوع مکمل تحریم ها 
عمل می کند و موجب افزایش شدت 
اثر و دقت تحریم ها می شــود. حاال در 
شــرایطی که ما در جنــگ اقتصادی 
هستیم و تحریم های آمریکا حتی در 
زمان برجام نیز کاماً برداشــته نشد و 
با خروج ترامپ از برجام نیز توســعه 
یافت، طبیعی اســت ما اقداماتی که 
تکمیل کننده تحریم هاســت و کمک 
می کند به اثرگذاری بیشتر تحریم ها را 
انجام ندهیم. حاال به  طور مشخص تکمیل نکردن 
آن »برنامه اقدام« که FATF از ایران مطالبه کرده 

بود، یک اقدام عاقانه بود.
این کارشــناس می افزاید: نکته مهم این است که 
وقتی کلیت حاکمیت کشــور نشان می دهد که 
متوجه این موضوع هست و می داند نباید در زمان 
تحریم ها اقداماتی بکند که سبب افزایش اثرگذاری 
تحریم ها  شــود، این توســط فعاالن اقتصادی در 

سراسر جهان فهم می شود.

پیامی که به خریداران نفت مخابره شد»
براتــی با بیان اینکه شــبکه هایی کــه در حوزه 
دور زدن تحریم هــا کار می کننــد، می دانند اگر 

اســتانداردهای  یک کشوری 
فتف را به  طــور جدی عمل 
کند، نمی توانند با آن کشــور 
مراوداتی در این زمینه داشته 
باشــند، می افزاید: کشــور ما 
با عدم تصویب کنوانســیون ها 
و فتف نشــان داد کــه ایران 
تصمیــم گرفته به  طور جدی 

اقتصادی  تحریم هــای  مقابل 
آمریکا بایستد و این اراده سبب 
شد تا روابطی درباره دور زدن 
تحریم ها به ویژه در حوزه فروش 
نفت شــکل بگیرد. طبق آمار 
خود غربی ها فروش نفت ایران 
افزایش پیــدا کرده و چین نیز 
بدون نگرانــی از افزایش خرید 
از کشــورمان صحبت  نفــت 

می کند.
وی تصریــح می کنــد: وقتی 
کشور و کلیت حاکمیت کشور 

نظرش را درباره فتف بیان می کند و با عدم تصویب 
معاهدات نشــان می دهد که متوجه نسبت این 
اســتانداردها با تحریم های اقتصادی هست، این 
موجب ایجاد همکاری های مختلف در بحث مقابله 
با تحریم می شود و کمک کرده است تا ما بتوانیم 

ساختارهای مقابله با تحریم ها را ایجاد کنیم.
این کارشناس با اشاره به اینکه هر چقدر ریسک 
افشای اطاعات کمتر باشد، هزینه دور زدن تحریم 
هم کمتر می شود، تأکید می کند: فعاالنی که در 
عرصه تحریم کار می کنند، اطمینان پیدا کرده اند 
که اگر با ایران همکاری بکنند اطاعاتشان پنهان 
می ماند و این پیام مهمی است که به آن ها مخابره 
شــده و کمک می کند تا هزینه تحریم ها برای ما 

نیز کاهش پیدا کند.
براتی می افزاید: فشــار بســیار 
زیادی وارد شــد تا فروش نفت 
ما به صفر برســد، ولی از آن به 
بعد ما کامًا در ســاختار مقابله 
با تحریم و دور زدن داریم نفت 
می فروشیم، یعنی ما فراورده های 
نفتــی را در بــورس انــرژی و 
رینگ صادراتی آن می فروشــیم 
که یک اقدام کامًا خنثی کننده 
تحریم هاســت و خود نفت را نیز 
در شبکه غیررســمی به فروش 
می رسانیم که این مدل ها نسبت 
بــه تحریم مصونیــت دارند. این 
امر به اعتبار آمریکا خدشــه وارد 
کرده و برایش ســخت است که 
شاهد این باشــد، با وجود اینکه 
ادعا می کند کســی از ایران نفت 
نمی خرد، واقعیــت طور دیگری 

رقم می خورد.

حذف وابستگی به بودجه نفتی»
با این تفاسیر خوب اســت بدانید ایران در زمان 
توافق برجام توانسته بود تولید نفت را به بیش از 
۴/۵ میلیون بشــکه در روز و صادرات را به بیش 
از 2میلیون بشکه برساند که با بازگشت تحریم ها 
به  مرور این میزان کاهش چشمگیری یافت، اما 
سبب شد کشور برای نخستین بار زندگی بدون 

اتکای بودجه به درآمدهای نفتی را تجربه کند.
 این فرصت مغتنم کشور را از خام فروشی نفت دور 
کرد و ضرورت توجه بیشتر به تولید پتروشیمی ها 
و سرمایه گذاری در این صنعت را به متولیان این 

عرصه یادآوری کرد.

 ما نشان دادیم 
با تحریم هم 
می توانیم مسیر 
فروش نفت و 
درآمد ارزی را باز 
نگه داریم، این راه 
آسانی نیست، اما 
پالس مثبتی به دنیا 
فرستادیم

بــــــــرش
شرکای ایران 
اطمینان پیدا 
کرده اند که 
اطالعاتشان پنهان 
می ماند و این پیام 
مهمی است که به 
 آن ها مخابره شده
واین به ما کمک 
می کند

بــــــــرش

تعیین تکلیف ۴۰۰هزار واحد در طرح اقدام ملی مسکن   اقتصاد: محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی گفت: ما دو سال پیش طرح اقدام ملی مسکن را با هدف تولید ۴۰۰هزار واحد برنامه ریزی 
کردیم. از این ۴۰۰هزار واحد، ۱۳۵هزار واحد واگذاری زمین و ۲۶۵هزار واحد واگذاری مسکن بوده که تمام افراد این دو گروه تعیین تکلیف شده و در حال تکمیل پرونده و واریز وجه هستند و هیچ فردی از 

این ۴۰۰هزار نفر نیست که تکلیفش مشخص نشده باشد.

چهره

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

 چهارشنبه 7 آبان ۱۳99  ۱۱ربیع االول ۱۴۴۲ ۲8اکتبر ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره 9۳77

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 102 پرونده کالسه: 90/422)9001382( 
آرتین سلیمانی مقدم فرزند هادی با کد ملی: 0960682181
کیانا سلیمانی مقدم فرزند هادی با کد ملی: 0440387043

کیمیا سلیمانی مقدم فرزند هادی با کد ملی: 0921353286
ریحانه اربابی بهار فرزند غالمحسین با کد ملی : 0938798847

- امیر علی سلیمانی مقدم نام پدر: رضا شماره ملی: 0925323608
- افسانه بهبودی نام پدر: محمد شماره شناسنامه:5487

- ایمان سلیمانی مقدم نام پدر: رضا شماره شناسنامه: 3082
- آرزو سلیمانی مقدم نام پدر: رضا شماره شناسنامه: 1134
معصومه سلیمانی نام پدر: محمد شماره شناسنامه: 41153
امید سلیمانی مقدم نام پدر: رضا شماره شناسنامه: 21543

نازنین سلیمانی مقدم نام پدر: رضا شماره ملی: 0925805939
1- پالک ثبتی: فرعی: 216 از پالک اصلی 6 در بخش 10 مش��هد، توس��ط هیئت س��ه نفره کارشناس��ی به مبلغ: 
57/500/000/000 ریال ارزیابی ش��ده اس��ت. این مبلغ غیرقابل اعتراض اس��ت. به پیوست تصویر نظر کارشناسی 

ارسال می شود. 
2- یک حلقه چاه واقع در پالک ثبتی فوق الذکر )مسیر آرامگاه فردوسی، حاشیه بلوار شاهنامه بین شاهنامه 22 و 
24، اراضی کالته برفی( به ش��رح تصویر پیوس��ت به مبلغ 900 میلیون ریال ارزیابی گردیده است. چنانچه به مبلغ 
فوق الذکر اعتراضی دارید به استناد ماده 101 آیین نامه اجرای ثبت ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابالغ اخطاریه اعتراض 
خود را کتباً به انضمام مبلغ 9 میلیون ریال بابت هزینه کارشناس��ی به صورت علی الحس��اب به این ش��عبه تحویل 
دهید. ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر یا بدون پرداخت هزینه کارشناس��ی ترتیب اثر داده نخواهد شد. م.الف 

379  آ9908336
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9808603
ب��ه موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9808603 خانم راحله غالمی ن��ام پدر: رمضانعلی تاریخ تول��د: 1359/12/29 
ش��ماره ملی: 0934618755 شماره شناسنامه: 21717 به استناد س��ند ازدواج: شماره سند: 17875 تاریخ سند: 
1393/04/11 دفترخانه ازدواج ش��ماره 22 و طالق شماره 87 شهر مشهد استان خراسان رضوی اجرائیه ای جهت 
وصول مهریه به تعداد یکصد و پنجاه سکه طالی کامل بهار آزادی علیه: آقای وحید کریمی نام پدر: کریم تاریخ تولد: 
1359/09/12 شماره ملی: 0941165248 شماره شناسنامه: 675 که پس از ابالغ اجرائیه 1398/11/16 و گواهی 
صحت ابالغ، حسب درخواست بستانکار به شماره وارده 1398/11/26- 65696 مبنی بر توقیف موتورسیکلت متعلق 
به مدیون در قبال 5 عدد سکه تمام بهار آزادی موتورسیکلت همتاز- جهان همتا سیکلت بناب sh 200 مدل 1395 
به شماره انتظامی 15498 ایران 775 متعلق به مدیون بازداشت که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و 

طبق گزارش کارشناس رسمی بشماره وارده 45088- 1399/06/27 به شرح ذیل اعالم گردید:
الف( مشخصات فنی وسیله نقلیه:

شماره انتظامی: 15498 ایران 775 رنگ: مشکی نقره ای
NBF***9504358K200 :نوع: موتورسیکلت شماره تنه

NBF0196 -100460 :شماره موتور SH 200 CC :حجم موتور
مدل: 1395 تعداد چرخ: 2

ب( وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه:
بدنه: سالم و متناسب با مدل موتور: ظاهراً سالم

باک: سالم و متناسب با مدل گیربگس: ظاهراً سالم
صندلی: سالم و متناسب با مدل دیفرانسیل:-

تجهیزات: مدل کارخانه تایرها: 75 درصد 
توضیحات:

1- بیمه نامه شخص ثالث رویت نگردید.
علیهذا با توجه به موارد فوق در صورت صحت اس��ناد مالکیت و با فرض س��المت موتور، گیربکس و دیفرانس��یل و 
دارا بودن بیمه و نداش��تن منع انتق��ال ارزش پایه خودرو 110/000/000 ری��ال )یکصد و ده میلیون ریال( معادل 

11/000/000 تومان تعیین و برآورد گردید.
با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز دوشنبه مورخه 1399/8/19 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده 
اتومبیل مذکور در خیابان امام خمینی 28- شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد از مبلغ 110/000/000 ریال 
شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد. ضمناً مبلغ نیم عشر دولتی 5/500/000 
ریال و مبلغ حق مزایده 6/600/000 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 380  آ9908337
تاریخ انتشار: 1399/8/7

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9709969
بدینوس��یله به آقای مهدی قاسمی فرزند علی ش ش 232 به شماره ملی 0794691803 )بعنوان بدهکار و راهن( 
مدی��ون س��ند رهنی 216544 تنظیمی دفترخانه 72 مش��هد اب��الغ میگردد که بانک ملت اجرائیه ای به کالس��ه 
9709969 علیه ش��ما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجرای ثبت مش��هد، آدرس ش��ما مورد شناسائی واقع 
نگردیده، لذا بدینوسیله به شما ابالغ میگردد که بدهی شما بابت سند مذکور به مبلغ 426/175/091 ریال )چهارصد 
و بیس��ت و ش��ش میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار و نود و یک ریال( تا تاریخ تقاضا میباشد و خسارت تأخیر و 
سایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه میگردد و طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، 
یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب، در غیر این 
صورت طبق ماده 34 اصالحی قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد 
یافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ 13 فرعی باقی مانده از دو فرعی از پانصد و چهل و شش فرعی بخش 
2 س��بزوار میباش��د، طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر 

نخواهد شد. م.الف 381  آ9908338
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

 علیرضا لعلی

آگهی عدم افراز
با عنایت به درخواس��ت خانم سکینه سیف مبنی بر افراز سهم مش��اعی در پالک ثبتی 15973 فرعی از 5- اصلی 
بخش 9 مشهد و با توجه به نامه شهرداری منطقه 2 مشهد برابرنامه 2/99/35948- 99/7/13 که به موجب آن افراز 
در ملک موصوف امکانپذیر نمی باش��د و در نتیجه رأی واحد ثبتی بدین مضمون صادر گردیده اس��ت »در خصوص 
درخواست خانم سکینه سیف مبنی بر افراز مالکیت مشاعی از پالک 15973 فرعی از 5- اصلی بخش 9 مشهد به 
لحاظ عدم موافقت شهرداری وفق ماده 5 آئین نامه افراز و فروش امالک مشاع تصمیم بر رد درخواست افراز نامبرده 
صادر می گردد.« لذا مراتب حسب ماده دو قانون افراز به هر یک از شرکاء مشاعی ابالغ تا چنانچه نسبت به تصمیم 
مذکور اعتراض دارند ظرف مهلت ده روز از انتشار آگهی به دادگاه صالحه مراجعه و اعتراض تقدیم نمایند.« م.الف 

382  آ9908340
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 1 مشهد- محمدجواد غالمی

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9808603
ب��ه موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9808603 خانم راحله غالمی ن��ام پدر: رمضانعلی تاریخ تول��د: 1359/12/29 
ش��ماره ملی: 0934618755 شماره شناسنامه: 21717 به استناد س��ند ازدواج: شماره سند: 17875 تاریخ سند: 
1393/04/11 دفترخانه ازدواج ش��ماره 22 و طالق شماره 87 شهر مشهد استان خراسان رضوی اجرائیه ای جهت 
وصول مهریه به تعداد یکصد و پنجاه سکه طالی کامل بهار آزادی علیه: آقای وحید کریمی نام پدر: کریم تاریخ تولد: 
1359/09/12 شماره ملی: 0941165248 شماره شناسنامه: 675 که پس از ابالغ اجرائیه 1398/11/16 و گواهی 
صحت ابالغ، حس��ب درخواست بستانکار به شماره وارده 1398/11/21- 65184 مبنی بر توقیف خودرو متعلق به 
مدیون در قبال 5 عدد سکه تمام بهار آزادی خودرو سواری سپند پی کی آی مدل 1384 به شماره انتظامی 636 
س 96 ایران 74 متعلق به مدیون بازداشت که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق گزارش کارشناس 

رسمی بشماره وارده 45087- 1399/06/27 به شرح ذیل اعالم گردید:
الف( مشخصات فنی وسیله نقلیه:

شماره انتظامی: 636 س 96 ایران 74 رنگ: نقره ای
نوع: سواری شماره شاسی 052401

M 131165634 :تیپ و سیستم: سپند پی کی آی شماره موتور
مدل: 1384 تعداد چرخ: 4

ب( وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه:
اطاق، بدنه: به شرح توضیحات موتور: سالم و متناسب با مدل

داشبورد: سالم و متناسب با مدل گیربکس: سالم و متناسب با مدل
صندلی و تودوزی: سالم و متناسب با مدل دیفرانسیل: سالم و متناسب با مدل

تجهیزات: مدل کارخانه تایرها: 75 درصد
توضیحات:

1- بیمه نامه شخص ثالث رویت نگردید.
2- س��وار فوق از قس��مت دور بدنه ش��امل: دور بدنه اثرخوردگی و فالب های گل پخش کن جلو و عقب شکس��ته، 

سپرهای جلو و عقب اثر خوردگی دارد، خطر عقب چپ و راست شکسته است.
علیهذا با توجه به موارد فوق در صورت صحت اس��ناد مالکیت و با فرض س��المت موتور، گیربکس و دیفرانس��یل و 
دارا ب��ودن بیمه و نداش��تن منع انتقال ارزش پایه خ��ودرو 190/000/000 ریال )یکصد و نود میلیون ریال( معادل 

19/000/000 تومان تعیین و برآورد گردید.
با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز دوشنبه مورخه 1399/8/19 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده 
اتومبیل مذکور در خیابان امام خمینی 28- شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد از مبلغ 190/000/000 ریال 
شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد. ضمناً مبلغ نیم عشر دولتی 9/500/000 
ریال و مبلغ حق مزایده: 11/400/000 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 383  آ9908341
تاریخ انتشار: 1399/8/7

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای بهنام بختیاری نیا با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواست 99/17204 مورخ 1399/6/30 
تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان یک دانگ و نیم مش��اع از ششدانگ پالک 777 فرعی از 378 فرعی از 
87- اصلی واقع در بخش ش��ش طرقبه ش��اندیز که در صفحه 314 دفتر 132 ثبت گردیده و حس��ب اعالم مالک 
متقاضی سند مالکیت در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باشند 
ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه 
تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود. م.الف 384  آ9908342
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مریم مشتاقی شعربافان برابر وکالتنامه شماره 23071 مورخ 1399/06/24 دفترخانه 182 مشهد از طرف ایمان 
نوری با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/17227 مورخ 1399/6/30 تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی میزان ششدانگ پالک 1679 فرعی از 401 فرعی از 227- اصلی واقع در بخش ده طرقبه شاندیز 
که پالک فوق الذکر به ش��ماره شناس��ه الکترونیکی 139620306267033511 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک 
متقاضی سند مالکیت در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باشند 
ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه 
تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود. م.الف 385  آ9908343
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای ش��یر احمد حس��نی دارای شناس��نامه ش��ماره 4560 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
3/9900316ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمود 
حسنی به شناسنامه 362 در تاریخ 1399/5/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- زینب درویشی فرزند شاه گل ش ش 82 متولد 1331/1/2 صادره از تایباد همسر متوفی

2- منوچهر حسنی فرزند محمود ش ش 5279 متولد 1349/1/1 صاده از تایباد فرزند متوفی
3- جهانشیر حسنی فرزند محمود ش ش 77 متولد 1351/6/20 صادره از تایباد فرزند متوفی
4- رمضان حسنی فرزند محمود ش ش 133 متولد 1354/7/15 صادره از تایباد فرزند متوفی
5- فضل اله حسنی فرزند محمود ش ش 8701 متولد 1357/8/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
6- نوراحمد حسنی فرزند محمود ش ش 1901 متولد 1365/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

7- شیراحمد حسنی فرزند محمود ش ش 4560 متولد 1366/11/28 صادره از تایباد فرزند متوفی
8- حمیرا حسنی فرزند محمود ش ش 8700 متولد 1355/8/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
9- فاطمه حسنی فرزند محمود ش ش 366 متولد 1359/8/27 صادره از تایباد فرزند متوفی

10- زهرا حسنی فرزند محمود ش ش 739 متولد 1361/9/6 صادره از تایباد فرزند متوفی
11- مریم حسنی فرزند محمود ش ش 0740048511 متولد 1369/1/13 صادره از تایباد فرزند متوفی
12- جالل حسنی فرزند محمود ش ش 0740141661 متولد 1371/1/31 صادره از تایباد فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد. آ9908345
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد یاری

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول
ب��ه موجب دادنامه 9809975170100023 صادره از ش��عبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرس��تان تایباد 
مبنی بر تقس��یم ترکه و ف��روش اقالم ذیل علیه 1- خلیل نورک رزائی 2- رض��ا نورک رزائی 3- جلیل نورک 
رزائی 4- اسماعیل نورک رزائی 5- مائده نورک رزائی 6- محسن نورک رزائی 7- میثم نورک رزائی 8- شعیب 
ن��ورک رزائی 9- ابراهیم نورک رزائی 10- میثم نورک رزائی 11- س��میه ن��ورک رزائی 12- انور نورک رزائی 
محک��وم هس��تند در حق خدیجه بت خ��ال و مبلغ 1/000/000 ریال بابت نیم عش��ر در حق دولت در پرونده 
اجرایی شماره 980122/20 که خودرو 206 هاچ بک خاکستری رنگ مدل 1386 دارای گلگیر و کاپوت رنگ 
و بدون بیمه، فاقد باتری به قیمت 500/000/000 ریال ارزیابی ش��ده اس��ت بدینوس��یله جهت فروش شروع 
مزایده ساعت 11 الی 12 روز 99/8/26 در محل اجرای احکام مدنی حوزه قضایی تایباد تعیین می گردد مزایده 
از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد در صورت تمایل 
متقاضیان می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایش��ان از مال داده ش��ود 
الزم به ذکر اس��ت 10 درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان س��پرده و مابقی ظرف یک 
م��اه از خریدار دریافت خواهد ش��د در صورتیکه به هر دلیل خری��دار در زمان مقرر بهای مزایده را نپردازد 10 
درصد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد. چنانچه تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد روز 

مزایده تلقی خواهد شد. آ9908346
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تایباد- هادی ربانی فر

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول
به موجب نیابت اعطایی و دادنامه 9809977579001279 صادره از شعبه 40 دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان 
مجتمع قضایی امام خمینی شهرس��تان مش��هد محکوم علیه محس��ن غفوری محکوم اس��ت ب��ه پرداخت مبلغ 
627/800/000 ریال بابت اصل خواس��ته در حق احمد رهنما عراقی و مبلغ 50/000/000 ریال بابت نیم عش��ر در 
حق دولت در پرونده اجرایی ش��ماره 9900317 که بعلت عدم پرداخت ملک به ش��ماره ثبت 2318 فرعی از 250 
اصلی مفروز و مجزی از B 38 واقع در تایباد خیابان شهید رجایی نبش کوچه شفیعا مرغ و ماهی غفوری با کاربری 
مس��کونی توقیف و به قیمت 31/847/000/000 ریال ارزیابی ش��ده است و به میزان محکوم به به فروش می رسد، 
بدینوس��یله جهت فروش ش��روع مزایده ساعت 11 الی 12 روز 99/8/20 در محل اجرای احکام مدنی حوزه قضایی 
تایباد تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد 
ش��د در صورت تمایل متقاضیان می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایش��ان از 
مال داده ش��ود الزم به ذکر اس��ت 10 درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان س��پرده و مابقی 
ظرف یک ماه از خریدار دریافت خواهد ش��د در صورتیکه به هر دلیل خریدار در زمان مقرر بهای مزایده را نپردازد 
10 درصد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد. چنانچه تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد روز 

مزایده تلقی خواهد شد. آ9908348
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تایباد- هادی ربانی فر

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای نعمت عین علی دارای شناس��نامه شماره 128 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900321 
از ای��ن ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان محمود عین علی به 
شناس��نامه 123 در تاری��خ 1399/07/02 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- شیدا صالحی به ش ملی 0749547758 متولد 1359/09/20 همسر متوفی

2- مریم عین علی به ش ملی 0740548875 متولد 1382/06/16 دختر متوفی
3- زهرا عین علی به ش ملی 0740735497 متولد 1388/01/05 دختر متوفی
4- احمد عین علی به ش ملی 0748802101 متولد 1342/01/01 برادر متوفی
5- نعمت عین علی به ش ملی 0749354569 متولد 1346/01/01 برادر متوفی

6- عبدالکریم عین علی به ش ملی 0749538465 متولد 1351/06/30 برادر متوفی
7- معصوم عین علی به ش ملی 0749344105 متولد 1337/07/02 خواهر متوفی
8- کلثوم عین علی به ش ملی 0749358254 متولد 1349/10/10 خواهر 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. آ9908349
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول
ب��ه موجب دادنامه 9809975170001329 صادره از ش��عبه اول دادگاه عمومی و حقوقی شهرس��تان تایباد 
محکوم علیه عارف ش��اکری محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 608/854/240 ریال بابت اصل خواس��ته در حق 
حسن اسکندری فر و مبلغ 30/442/712 ریال بابت نیم عشر در حق دولت در پرونده اجرایی شماره 980472 
که بعلت عدم پرداخت یک باب منزل مسکونی واقع در تایباد- خیابان خرمشهر- بین خرمشهر 18 و 20 پالک 
176 به مس��احت عرصه 150 مترمربع و اعیان س��ه طبقه به مساحت حدود 288 مترمربع )طبقه همکف 96 
مترمربع، طبقه اول 96 مترمربع، طبقه دوم 96 مترمربع( اسکلت فلزی و سقف تیرچه بلوک فاقد نما و سیستم 
سرمایش کولر گازی به انضمام 17 مترمربع پیلوت که فقط تیر ریزی انجام شده با دو سری امتیاز برق و گاز و 
یک امتیاز آب که دارای یک سرویس به مساحت حدود 5 مترمربع در پشت بام با دیوار جانپناه به ارتفاع 1/80 
متر و دارای آس��تر س��یمان می باشد ملک دارای پروانه از شهرداری به شماره 3305 مورخه 95/2/14 با مجوز 
ساخت 150 مترمربع در دو طبقه می باشد و حسب پرونده موجود در شهرداری دارای عقب نشینی نمی باشد و 
طبق سند شماره 139233253720000006 دفترخانه 38 تایباد آقای عارف شاکری نسبت به 150 قسمت 
از 585 قسمت یک سهم و سه پنجم سهم مشاع از هفت سهم مشاع از نه سهم شش دانگ یک قطعه محوطه 
پالک 47 فرعی از 251 اصلی بخش 14 مش��هد وکالت تفویض فروش ملک را از طرف آقای منصور محمودی 
دارد توقیف و به قیمت 10/496/000/000 ریال ارزیابی ش��ده اس��ت و به میزان محکوم به به فروش می رسد 
و بدینوس��یله جهت فروش شروع مزایده س��اعت 11 الی 12 روز 99/8/25 در محل اجرای احکام مدنی حوزه 
قضایی تایباد تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
واگذار خواهد شد در صورت تمایل متقاضیان می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب 
بازدید ایشان از مال داده شود الزم به ذکر است 10 درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان 
س��پرده و مابقی ظرف یک ماه از خریدار دریافت خواهد ش��د در صورتیکه به هر دلیل خریدار در زمان مقرر 
بهای مزایده را نپردازد 10 درصد س��پرده وی به نفع دولت ضبط خواهد ش��د. چنانچه تاریخ مزایده مصادف با 

روز تعطیل باشد روز بعد روز مزایده تلقی خواهد شد. آ9908350
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تایباد- هادی ربانی فر

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 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره  139960308001002069   مورخ  1399/06/26  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 رضا ناصری راد فرزند محمد بش��ماره شناسنامه 7 
و کد ملی 0652484611در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 310/10 متر مربع قسمتی ازپالک 3 فرعی 
از 250 � اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت بنیاد مس��تضعفان 
انقالب اس��المی محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
ش��ود در صورتی که اش��خاص 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 تس��لیم 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-9907714
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/21                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 07 /1399/08                          
علی فضلی

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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 
س��ند رس��می برابر رای ش��ماره  139960308001001925   مورخ  1399/06/18  هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم س��کینه زنگویی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 2 
و کد ملی 0652668372در ششدانگ  یکباب منزل به مساحت 37/ 109متر مربع قسمتی از1396  � اصلی 
واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد حس��ین مددی پور محرز 
گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواس��ت 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-9907637
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/21                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 07 /1399/08                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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  139960308001001923   مورخ  1399/06/18  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 حس��ین نقدی فرزند دادخدا بش��ماره شناس��نامه 2 و کد ملی 0652658601در 
ششدانگ یکقطعه زمین محصور مشتمل بر ساختمان به مساحت 322/30متر مربع قسمتی ازپالک 1396 � اصلی 
واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رحمان مهرجوفرد محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. آ-9907658
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/21                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 07 /1399/08                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 
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برگزاری کالس های عملی دانشگاه ها تا اعالم ستاد کرونا متوقف شد  مهر: علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم درباره چگونگی برگزاری کالس های عملی با توجه به محدودیت های کرونایی 
در هفته جاری گفت: فعالً با توجه به شرایط موجود کرونا در کشور، برنامه ای برای حضور در کالس های عملی نداریم تا ستاد کرونا مجوز صادر کند. معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: شروع سال تحصیلی جدید 

به صورت الکترونیکی است و دروس نظری به صورت الکترونیک ارائه می شود و طبیعی است که در آموزش الکترونیکی محدودیتی ایجاد نمی شود.

آلوده ترین شهر کشور اردکان است 
ایسنا: محمدرضا دشــتی اردکانی، نماینده اردکان در مجلس 
گفت: آلودگی هوای اردکان نسبت به شهرهای دیگر بیشتر است. 
آلودگی هوای اردکان را با تهران، اصفهان و اراک مقایسه کردم. 
در اردکان ۱۹۱، تهران ۹۲، اصفهان ۱۳۵ و اراک ۱۱۷ است. هر 
چه فریاد می زنم و مشکالت را با وزرا مطرح می کنم کسی به داد 

اردکان نمی رسد. 

هدیه مسموم مدیرکل محیط زیست به تهرانی ها!
فارس: حســن خلیل آبادی، عضو شورای شهر تهران با اشاره به 
افتتاح مجدد 6 کارخانه آالینده ســیمان در پایتخت گفت: اگر 
40درصد آالینده شــهر تهران مربوط به صنایع آ الینده اســت 
مدیرکل محیط زیست تهران با چه توجیهی در آغاز فصل سرما 

و شیوع کرونا به مردم این هدیه مسموم را تقدیم کرده است.

داروهای درمان اعتیاد باید در داروخانه توزیع شود
فارس: جلیل ســعیدلو، دبیرانجمن داروســازان ایران گفت: 
به تازگــی در خصوص چگونگی توزیع داروهــای درمان اعتیاد، 
بحث ها و نامه نگاری هایی صورت گرفته که متأسفانه به صراحت 
با نص قانون مغایرت دارد؛ ضمن اینکه با منافع مردم و سالمت 
مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد نیز تعارض دارد. عرضه دارو 

باید از طریق داروخانه ها صورت گیرد.

در حاشیه تزریق واکسن کرونا به نخستین ورزشکار ایرانی
جامعه: در حالی که ملک زاده، معاون وزارت بهداشت در خصوص 
تحقیق بین المللی درباره میزان اثرگذاری داروهای پیشــنهادی 
کرونا گفته بود بیماران با رضایت خود وارد این مطالعه شــدند، 
حسین روحانی، سرمربی ایرانی تیم ملی کاراته روسیه گفته است: 
پیش از انجام واکسن، اسنادی را امضا کردم اما با وجود چندین بار 

سؤال، هیچ گونه اطالعاتی در این باره ندادند.

بحران »آشیانه های خالی« در انتظار بسیاری از والدین ایرانی
تســنیم: دکتر مریم اردبیلی، آینده پژوه جمعیت با اشــاره به 
آســیب ها و معایب »تک فرزندی« برای فرزنــد و والدین گفت: 
تک فرزندی منجر به مســئله عاطفی »بحران آشیانه های خالی« 
می شــود یعنی با زوج هایی روبه رو هستیم که وارد دهه چهارم 
زندگی شان می شوند، اما خانه شان خالی از فرزند شده و از طرفی 

برای فرزندآوری هم دیر شده است!

پرستاران به مرخصی نیاز دارند
ایرنا: محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: 
با توجه به اینکه پرســتاران در هشت ماه گذشته تمام وقت در 
بیمارستان ها مشغول خدمت به بیماران بوده و خسته شده اند، نیاز 
به استراحت دارند و الزم است به صورت برنامه ریزی شده و بدون 

ایجاد اختالل در برنامه مراقبتی شان، مدتی به مرخصی بروند.

در نامه ای به معاون پژوهش و فناوری وزارت بهداشت مطرح شد

انگیزه شما برای مبارزه با طب سنتی چیست؟©
جامعه: جمعی از گروه هــای مردمی و 
عالقه مندان به طب ســنتی با ارســال 
نامه ای به معاون پژوهش و فناوری وزارت 
بهداشــت از برخی موضع گیری های وی 

دربرابر طب سنتی انتقاد کردند.
در بخشــی از ایــن نامه بــه دکتر رضا 
ملک زاده، آمده اســت: »شــما که بالغ بر 

هفت ســال است به عنوان متولی پژوهش پزشکی کشــور، صدها میلیارد تومان از 
بیت المال را صرف تولید مقاله های غالباً غیرکاربردی نموده و با گسیل داشتن بخشی 
از این بودجه ها به مراکز تحقیقاتی منتسب به خود، قبای نفر اول پژوهش کشور را 
برای خود دوخته اید، چه خدمتی به طب ملی خود نموده که این گونه بی محابا، حاصل 
کار دانشمندان و مفاخر این کشور را »شبه علم« خوانده و شماری را برای جمع کردن 
بساط طب سنتی در کشور، به صدور بیانیه تشویق و خوراک تبلیغاتی برای شبکه های 

معاند فراهم می سازید؟
... در کشــورهای دیگر مثل چین و هند که صاحب طب ســنتی هستند، دانشگاه، 
بیمارستان و حتی وزارتخانه برای طب سنتی شکل گرفته است. در آمریکا و اروپا از 
روش های طب سنتی استفاده می شود. چگونه است که همه دنیا از این روش ها برای 
درمان مردم خود استفاده می کنند ولی شما اجازه نمی دهید ما مردم، از روش هایی که 
نیاکان ما چندین نسل بیماری های خود را با آن روش ها درمان می کرده اند، استفاده 

کنند. آیا در کل دنیا فقط شما »شبه علم« را از »علم« تشخیص می دهید؟«
نویسندگان در بخش دیگری از این نامه آورده اند:»... شما که سال ها متولی پژوهش 
پزشکی کشور هستید، آیا پژوهشــی انجام داده اید که چقدر آزمایش، آندوسکوپی، 
کولونوسکوپی، سی تی اسکن، ام آر آی، آنژیوگرافی و... بدون دلیل برای بیماران تجویز 
می شود؟ آیا شــما در خصوص زد و بند افرادی که برای مردم هزینه های تشخیص 
و درمان بی مورد می تراشــند، تحقیق کرده اید؟ آیا شما در خصوص رعایت کرامت 
انسانی در مطب ها و مراکز درمانی، پژوهشی انجام داده اید؟ آیا شما در زمینه رانت ها و 
کارتل های دارویی و سود سرشار حاصل از آن تحقیق نموده اید؟ آیا شما در خصوص 
سرخوردگی و بیکاری بسیاری از فارغ التحصیالن گروه پزشکی پژوهش نموده اید؟ آیا 
در خصوص ناکارآمدی آموزش در گروه های پزشــکی تحقیق نموده اید؟ و ده ها آیا و 
آیاهای دیگر که می توانست سوژه پژوهش شما قرار گیرد و گرهی از مشکالت کشور 
بگشــاید، اما شاید به دلیل آنکه نمی توانستند تبدیل به مقاله برای چاپ در مجالت 
خارجی شوند، انجام نشدند. اگر در این موارد پژوهشی کرده اید گزارش آن را به مردم 
بدهیــد و اگر نکرده اید در محضر ملت، علت قصور خــود را بیان و از مردم حاللیت 
طلبیده و جایگاه خود را به افراد الیق تری که بتوانند از بیت المال برای حل مشکالت 

مردم استفاده نمایند، بسپارید.
انگیزه شما و معدودی از اطرافیان شما برای مبارزه با طب سنتی چیست؟ در زمانه ای 
که برخی از کشورها به دستبرد مفاخر علمی، فرهنگی، اجتماعی و... ما اندیشیده و 
نه تنها به ابن سینا و موالنا بلکه به بادگیرهای یزد هم رحم نکرده و درصدد هستند 
آن ها را به نام خود در مجامع بین المللی ثبت نمایند، آیا این برای یک مقام مسئول 
در جمهوری اســالمی، ننگ نیســت که به جای اعتالی طب ملی خود، علناً آن را 
ســرکوب و صراحتاً آن را مایه شرمساری عنوان نموده و در عوض، مطلق العنان در 
خدمت طب غربی باشد؟ اگر ما مردم، مسئولی همچون حضرت عالی را نخواهیم، باید 

به کجا شکوه کنیم؟
اگر باور دارید طب سنتی، شبه علم است اوالً شواهد و مستندات شما چیست؟ ثانیاً 
چه کسی در کشور باید شبه علم را به علم تبدیل کند. اگر بفرمایید پس از تبدیل طب 
سنتی به علم، آن را قبول می کنم که هنری نکرده اید چرا که پس از آن، اگر آن را قبول 
نکنید تعجب آور است. اگر به کاستی ها و تخلفات عده ای از ارائه دهندگان طب سنتی، 
انتقاد دارید -که انتقاد بجایی هم هست- چرا کلیت طب سنتی را سرکوب کرده و با 

واژه های وقاحت آمیزی مثل لکه ننگ از آن یاد می کنید؟
... اگر ادعا می کنید عملکرد کسانی که از طب سنتی استفاده می کنند، مایه شرمساری 
اســت، سامانه ای را راه اندازی کرده و اجازه دهید مردم آزادانه شکایت های خود را از 
متخصصان و فوق تخصصان رشــته های مختلف در طب نوین، در آن ثبت نمایند، 
آنگاه به قضاوت بنشینید. اگر وضعیت ارائه خدمات منتسبین به طب سنتی در کشور 
بی سامان است، آیا کسی به جز امثال حضرت عالی که سال ها مسئولیت های کالن در 
وزارت بهداشت داشته اید، مسئول ساماندهی آن بوده اند؟ به صورت شفاف به ما مردم 
بگویید در 40 ســال پس از انقالب، در بسترسازی استفاده بهینه مردم از روش های 
درمانی طب سنتی چه نقشی ایفا نموده و چه قدمی به جز انکار، تکفیر و تحقیر طب 

سنتی برداشته اید. 
....اجازه دهید گروهی بی طرف به محل طبابت شما آمده و روش های درمانی شما را 
ارزیابی کنند تا همگان بفهمند چقدر از درمان های شما، به اصطالح مبتنی بر شواهد 
علمی است. دانش پزشکی، علم ریاضی نیست که با فرمول، آن را به پزشک تحمیل 
کنید. پس نقش تحلیل بالینی و هنر پزشکی کجاست؟ این تحلیل، محصول شرح 
حال و معاینه جامع اســت. آیا پژوهش کرده اید که چند درصد از متخصصان، طبق 
قانون، برای ویزیت هر بیمار ۲0 دقیقه وقت می گذارند؟ چرا در این سوژه ها به دنبال 

تولید شواهد نیستید؟«

 گروه جامعه/ محمود مصدق  هر سال با شروع 
فصل سرما، آلودگی هوای شهرهای بزرگ کشور 
هم به شدت افزایش می یابد و خسارت های سنگین 
جانی، مالی و زیست محیطی به بار می آورد. امسال 
هم بسیار بعید است از این قاعده مستثنا باشد، البته 
به دو دلیل مهم؛ نخست اینکه تشدید آلودگی هوا 
در سال جاری با همه گیری ویروس کرونا توأم شده 
و دیگر اینکه به نظر می رسد سرما و پدیده آلودگی 

کمی زودتر شروع شده است. 
این وضعیت در حالی اســت کــه برای کنترل و 
کاهش پدیده آلودگی هوا در ســه دهه گذشــته 
مصوبــات و قوانین مختلفی به تصویب رســیده 
که آخرین آن یعنی قانون هوای پاک، ســال ۹6 
به تصویب نمایندگان مجلس رســید. قانونی که 
به باور همه کارشناســان از جامعیت مناســبی 
برخوردار اســت و اگر به درســتی از سوی همه 
دســتگاه هایی که در زمینه هوای پاک مسئولیت 
دارند، اجرا شــود قطعاً آلودگی هوای شــهرهای 
بزرگ و کالنشهرهای کشور در فصول سرد سال 

کاهش می یابد و به حد مطلوب می رسد. 
با این همه، پرسش این اســت چرا آلودگی هوای 
شهرهای بزرگ کشــور هر سال بدتر از سال پیش 
می شود؟ کدام دستگاه های مسئول در اجرای قانون 
هوای پاک کوتاهی می کنند و ســرانجام اینکه چه 
زمانی شاهد تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون 

هوای پاک خواهیم بود؟ 

همه دستگاه ها کوتاهی می کنند»
ســمیه رفیعی، رئیس فراکســیون محیط زیست 
مجلس شــورای اســالمی در این بــاره به قدس 
می گوید: پاســخ این پرســش کــه آلودگی هوای 
کالنشهرها چه زمانی کاهش یافته و به حد نرمال 
می رسد را نمی شود االن داد. ما در سال های گذشته 
پرش بسیار خوبی در بحث آلودگی هوا داشتیم که 
تصویب قانون هوای پاک بود؛ البته پیش از این هم 
قوانینی برای مقابله با آلودگی هوا داشتیم اما واقعیت 
این است برای اینکه بتوانیم بگوییم هوای کالنشهرها 
خوب شده، به یک نقطه مطلوب رسیده و آلودگی ها 
کاهش پیدا کرده نیاز به هم افزایی همه دستگاه های 
مسئول در مقابله با آلودگی ها دارد. نمی شود فقط از 
دستگاه خاصی مطالبه کرد. تا اراده جدی و هم افزایی 
همه دستگاه های مســئول را شاهد نباشیم اوضاع 
هوای شهرهای بزرگ کشور همین گونه خواهد بود.

وی در همین زمینه می افزاید: واقعیت این اســت 
دســتگاه های اجرایی یاد گرفته اند توپ را به زمین 
دیگران بیندازند که این اتفاق خوشــایندی نیست. 
تا زمانی که دســتگاه های دخیــل در هوای پاک 
مسئولیت هایش را نپذیرند و به صورت دقیق به آن ها 
عمل نکنند نمی توانیم شاهد بهبود و کاهش آلودگی 
هوا باشیم. البته به صورت فورس ماژور و در شرایط 
اورژانسی در فصول سرد سال با توجه به حجم باالی 
آلودگی ها و بعضاً مواجه شــدن بــا پدیده وارونگی 
هوا تصمیماتی گرفته می شــود اما این تصمیمات 
برطرف کننده آلودگی هوا نیست بلکه فقط تدابیری 
موقت است و جواب قطعی هم نمی دهد. مثالً ما االن 
نمی دانیم اجرای طرح زوج و فرد کردن خودروها تا 
چه میزان از آالیندگی هوا کم می کند چون حتی به 

چنین آماری دسترسی نداریم.
وی با اشــاره به اینکه قانــون جامع هوای پاک نیز 
ضمانت اجرایی کلی ندارد، تصریح می کند: از سوی 
دیگر همه دســتگاه های دخیل در کاهش آلودگی 
هوا از سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری ها 
گرفته تا وزارت صمت و پلیس راهور در انجام وظایف 
خود کوتاهی می کنند. مثالً سازمان محیط زیست 
به عنوان متولی اصلــی موضوع می گوید زورش به 

خودروسازها نمی رسد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس که نقش 
نظارتی دارد دربرابر کوتاهی دســتگاه های مسئول 
در موضوع هوای پاک اقدام خاصی انجام نمی دهد، 

می گوید: اگر چه امسال گزارشی از سازمان حفاظت 
محیط زیست در خصوص دستگاه هایی که نسبت به 
اجرای قانون هوای پاک کوتاهی کرده اند، نداشتیم 
اما مجلس در تالش است در آینده، نظارت های خود 
را بیشتر کند. قطعاً امسال در این حوزه تصمیماتی 

اتخاذ می کنیم. 

سیاست گذاری های ضد کاهش آلودگی هوا »
داریوش گل علیزاده، معاون مرکز ملی هوا و تغییر 
اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز در 
پاســخ به قدس می گوید: منابع متحرک و ساکن 
آلودگی هوا مثــل خودروها و کارخانجــات و... به 
صورت مســتمر در حال انتشــار آالینده ها در هوا 
هستند اما اینکه چرا در فصول سرد با پدیده آلودگی 
هوا مواجه می شویم به کاهش دما و وقوع وارونگی 
هوا برمی گردد. به دنبال این پدیده، آلودگی در سطح 
پایین تر محبوس می شود و ما وضعیت آلودگی هوا را 

به خوبی مشاهده می کنیم. 
وی تأکیــد می کند: قبالً یعنی تــا اواخر دهه 80، 
عامل اصلی آلودگی هوا در شــهرهای بزرگ کشور 
مونوکسید کربن بود اما االن عموماً مشکل کالنشهرها 
ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/۵ میکرون هستند که 
منبع اصلی انتشار این ذرات هم خودروهای دیزلی 
اســت. البته موتورســیکلت ها هم تا ۲۱ درصد در 

انتشار ذرات نقش دارند. 
وی بــا بیان اینکــه راهکارهای کنتــرل و کاهش 
آالینده ها هم مشــخص است، می گوید: مثالً یکی 
از این روش ها کنترل استفاده از سوخت استاندارد 
و خودروهای اســتاندارد اســت که در حال حاضر 
کیفیت ســوخت ما مطلوب است؛ یعنی استاندارد 
یورو 4 را دارد. خودروهای ما هم نشــان استاندارد 
را می گیرند اما متأسفانه استمرار استاندارد را ندارند 
و پس از دو سه سال از لحاظ کنترل آلودگی خیلی 
استاندارد نیستند. البته این مشکل از طریق مراکز 
معاینه فنی تا حدی کنترل می شــود. بحث دیگر 
مربوط به خودروهای فرســوده است چون چنین 
خودرویی تا ۲0 برابر یک خودرو استاندارد آلودگی 
ایجــاد می کنــد، بنابراین باید از رده خارج شــود. 
مثالً االن ۵4 درصد ناوگان اتوبوســرانی تهران و ۹ 
میلیون از حدود ۱۱ میلیون موتورسیکلت موجود 
در کشور فرسوده هستند و طبق قانون هوای پاک 
باید از رده خارج شــوند و نوسازی و توسعه ناوگان 
عمومی انجام گیرد اما شــرایط چنین کاری فراهم 
نیست. همچنین استفاده از سوخت پاک در صنایع 
موضوع مهمی است. االن بیشتر صنایع ما گازسوز 
شده اند اما گاهی در زمستان که با کمبود گاز مواجه 
می شویم ناگزیر، صنایع به سمت استفاده از سوخت 
کوره یا مازوت و گازوئیل می روند. البته سازمان دارد 
مقاومت می کند و از طریق حقوقی درحال پیگیری 
موضوع اســت. با وجود این اگر همــه راهکارهای 

کنترل آلودگی هوا را پیاده کنیم 
باز هم در کالنشهری مثل تهران 
هیچ تضمینی وجــود ندارد در 
زمســتان با پدیده وارونگی هوا 
مواجه نشــویم، چون پایتخت از 
لحاظ اکولوژی ظرفیت این همه 
بارگذاری جمعیتی را ندارد. مثل 
این اســت که در یک ظرف یک 
لیتری ۱/۵ لیتر آب ریخته باشند. 
چون امکان تخلیه جمعیت وجود 
ندارد بهترین راهکار برای کاهش 
آلودگی اســتفاده از خودروهای 
هیبریدی اســت. از سوی دیگر 
باید میزان مصرف انرژی سوخت 

را در ایران کاهش دهیم چون سه برابر نرم جهانی 
اســت. کافی است مردم ما ۵ درصد در مصرف گاز 
خانگی صرفه جویی کنند؛ در این صورت در زمستان 
نیازی نیست صنایع از سوخت مازوت که به شدت 

آالینده است استفاده کنند.
وی در پاســخ به این پرســش که کدام دستگاه ها 
قانون هوای پاک را آن گونه که باید اجرا نمی کنند، 
می گوید: همه دســتگاه ها کم و بیــش در اجرای 
قانون هوای پاک کوتاهی می کنند چون بخشــی 
از راهکارهایی کــه در قانون هوای پاک پیش بینی 
شده از جنس مدیریتی و سیاست گذاری و بخشی 
دیگر از جنس عملیاتی اســت. مثالً در نوسازی و 
توســعه حمل و نقل عمومی و از رده خارج کردن 
خودروها و موتورسیکلت های فرسوده، وزارت کشور 
و شهرداری ها نیاز به منابع مالی دارند که متأسفانه 
نتوانستند منابع مالی آن ها را تأمین کنند. اگر منابع 
مالی اش تأمین شود بالفاصله می توانند اتوبوس های 
نو و یا حتی اتوبوس های اروپایی با پنج سال کارکرد 
را جایگزین کنند. اما چون پولش فراهم نشده سال 
به ســال به تعداد اتوبوس های فرســوده شهرداری 
تهــران افزوده می شــود و میزان آلودگــی از این 
محل افزایش پیدا می کنــد. همچنین وزارت راه و 
شهرسازی طبق آیین نامه اجرایی قانون هوای پاک 
مکلف به تجهیز کامیون های در حال کار به فیلتر 
جاذب است اما چنین نکرده است. در بخش سوخت 
هم اگرچه کیفیت سوخت بنزین ما خوب است اما 
سوخت کوره به دلیل باال بودن گوگرد آن همچنان 
استاندارد نیست و اگر قرار باشد به ناچار نیروگاه ها 
در زمستان نفت کوره بسوزانند یا باید از نفت کوره 
با گوگرد پایین استفاده کنند یا طبق قانون، نصب 
سیستم های کنترلی در نیروگاه انجام شود. البته این 
کار می بایست در سال های ۹۷ و ۹8 انجام می شد؛ 
اما وزارت نیرو می گوید پول و فضای الزم را ندارند. 
ضمن اینکه وزارت نیرو۳0 درصد توسعه خود را باید 
در حوزه انرژی خورشــیدی داشته باشد اما چنین 
نمی کند. پلیس باید جلو موتورسیکلت های فرسوده 

را بگیرد اما چنین نمی کند چون 
خیلی ها با این وسیله امرار معاش 
می کنند. سازمان برنامه و بودجه 
و دولت باید برای اجرای برنامه ها 
بودجه اختصاص دهند اما وقتی 
سیاست گذاری ها در شهری مثل 
تهران را می بینیم که در آن معابر 
و خیابان ها توسعه پیدا می کند، 
درمی یابیــم ایــن سیاســت ها 
خودرومحور هستند. سیاست های 
ما در زمینه کاهش آلودگی هوا 
دوگانه و حتــی برخالف قانون 
هوای پاک اســت. از یک طرف 
فریاد می زنیم مــردم، از خودرو 
شخصی برای سفر درون شهری استفاده نکنید؛ اما از 
آن طرف با توسعه معابر و اتوبان ها مثل اتوبان نیایش 
عمالً بــه آن ها می گوییم از خودروهای شــخصی 
بیشتر استفاده کنید. یعنی دقیقاً برعکس حرفی که 

می زنیم عمل می کنیم. 
وی در خصوص اینکه چرا سازمان حفاظت محیط 
زیست که عالوه بر نقش اجرایی، نقش نظارتی نیز 
دارد دستگاه هایی را که در اجرای قانون هوای پاک 
اهتمام الزم را ندارند معرفی نمی کند، می گوید: این 
سازمان وظیفه دارد عملکرد دستگاه ها را در اجرای 
هوای پاک به صورت دوره ای به دولت گزارش دهد. 
ما به دولت و دستگاه های نظارتی و دیوان محاسبات 
و سازمان بازرسی گزارش عملکرد دستگاه ها را ارائه 
می دهیــم چون در غیر این صورت خود ســازمان 
حفاظت محیط زیست زیرسؤال می رود. درواقع نه 
تنها به دســتگاه های نظارتی گزارش می دهیم که 
کدام دستگاه ها چه مواردی را انجام نداده اند حتی 
آن را آسیب شناسی می کنیم و می گوییم دلیل انجام 
ندادن آن چه چیزی بوده است. مثالً در جایی باید 
منابع مالی باشد تا کاری انجام شود و وقتی نیست 
قطعاً کار انجام نمی شود. البته به بعضی از دستگاه هم 
می گوییم آن زمان که پول داشتید هم کاری نکردید. 
گل علیــزاده معتقد اســت اقدام هایی از ســوی 
دستگاه های مختلف برای کاهش آلودگی هوا انجام 
شده و در چند سال اخیر در افزایش کیفیت سوخت 
و ارتقای اســتاندارد خودروها موفق بوده ایم و حتی 
شاخص آلودگی از مونوکسید کربن به ذرات معلق 
تغییر کرده اســت. اما این اقدام ها کافی نیست و با 
وضعیت موجود، چشــم انداز مثبتی برای کنترل و 
کاهــش آلودگی هوا نداریم، مگر اینکه در آینده به 
انــدازه اهمیت آلودگی هوا به آن توجه کنیم، چون 
توجه کردن فقط قانون گذاری نیست. توجه کردن 
تأمین منابع مالی برای اجرای برنامه ها و ورود بخش 

خصوصی به این عرصه است. 
ما به جای اینکــه گاز را به بخش تجاری و صنعتی 
و خانگی بدهیم باید به نیروگاه ها اختصاص دهیم 

تا وزارت نیرو با توســعه نیروگاه ها به حد کافی به 
مردم برق بدهد تا تمام وسایل مصرفی آن ها برقی 
شود؛ یعنی از انرژی پاک استفاده کنند اما االن همه 
خانه های ما گازکشی است و خودروها را هم گازی 
می کنیــم که این در واقع به هنــگام وقوع زلزله یا 

آتش سوزی نقش بمب را بازی می کنند.

بسترها برای اجرای مصوبات و قانون هوای »
پاک فراهم نیست

شــینا انصاری، مدیر کل محیط زیســت سازمان 
شــهرداری تهران هم در پاسخ به قدس می گوید: 
در قانون هوای پاک همه مسائل مربوط به کنترل 
و کاهــش آالینده ها دیده شــده و در ســال ۹۷ 
نیز۱0آیین نامه اجرایی آن از قبیل توسعه حمل و 
نقل عمومی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، 
عرضه سوخت استاندارد، تعیین شرایط اضطراری 
هوا، پایش صنایع و حتی آلودگی منابع ثابت مثل 
موتورخانه ها و ســامانه های احتراق خانگی، تعیین 
حقابــه تاالب ها و رودخانه ها، گرد و غبار و شــعب 
رسیدگی تخصصی به تخلفات آلودگی هوا در مراجع 
قضایی هم ابالغ شده است؛ اگر این قانون به خوبی 
اجرا شود قطعاً روزهای ناسالم هوای شهرها در فصل 
سرما کمتر می شود؛ اما به کندی در حال اجراست 
و حتــی بعضی از مواد آن اجرایی نمی شــود چون 
بسترهای الزم برای اجرای این مصوبات فراهم نشده 
است. وی در همین زمینه می افزاید: در واقع مصوبات 
اجرا می شــوند اما دست و پا شکسته نه به صورت 
کامل. دالیل مختلفی برای این مشکل مطرح می شود 
که بخشی از آن به تغییرات مدیریتی و بخشی هم به 
شرایط کشور و موضوع تحریم ها برمی گردد. همه این 
موارد در بروز چنین مشکلی دخیل بوده است اما به 
نظر بنده دلیل عمده وجود مشکل یاد شده این است 
که هنوز دستگاه های مسئول عزم جدی برای انجام 
وظایفشان در بحث کنترل آلودگی هوا ندارند. چون 
اگر طبق تکالیفی که در قانون هوای پاک پیش بینی 
شده جلو می رفتیم قطعاً روزهای هوای ناسالم ما در 
شهرهای بزرگ کمتر از این ها بود. عزم جدی بین 
دستگاه ها شــکل نگرفته یا موضوع آلودگی هوا در 
اولویت کارشان نبوده است. به همین دلیل و باوجود 
برخورداری از یک برنامه جامع و مناسب، باز هم با 
شروع فصل سرما با آلودگی شدید هوا در کالنشهرها 

مواجه شدیم. 
انصــاری با اشــاره به اینکه دولت و دســتگاه های 
نظارتی مثل مجلس شــورای اسالمی باید بگویند 
کدام دستگاه ها در انجام وظایفشان در حوزه کنترل 
آلودگــی هوا کم کاری کرده اند، می افزاید: مثالً چرا 
عرضه ســوخت که االن می بایست طبق قانون یاد 
شده، اســتاندارد یورو ۵ باشــد هنوز یورو 4 است 
یا طرح از رده خارج کردن خودروهای فرســوده و 
برنامه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری 
به کجا رسیده اســت. با این وجود نمی شود گفت 
دستگاه های متولی هیچ کاری برای کنترل آلودگی 
هــوا انجام ندادند، چون اوایل دهه 80 ســوخت ما 
سرب داشت که یک آالینده سرطان زا بود اما اکنون 
این آالینده از سوخت حذف شده است. ازبست لنت 
ترمز که یک آالینده بسیار خطرناک بوده با اجرای 
مصوبه مربوطه حذف شده است یا گوگرد سوخت ما 
در گذشــته حدود ۵ هزار پی. پی. ام بوده اما االن به 
۲00 تا ۳00 پی. پی. ام رسیده؛ یعنی اقداماتی شده 
و شاخص ها بهبود یافته اما در کل متناسب با سطح 

انتظارها نبوده است. 
وی در خاتمه می گوید: دســتگاه ها معموالً وقتی 
آلودگی هوا به وضعیت بحرانی می رسد تصمیماتی 
می گیرند اما چشــم انداز کنتــرل آلودگی هوا در 
شرایطی روشــن خواهد شد که همه دستگاه های 
متولی به قانون هوای پاک پایبند باشند و در قالب 
برنامه ها و آیین نامه های اجرایی پیش بینی شده آن 
حرکت کنند، در غیر ایــن صورت همچنان تداوم 

آلودگی ها را شاهد خواهیم بود. 

کارشناسان می گویند این قانون ضمانت اجرایی ندارد

قانون »هوای پاک« روی هوا!

همه دستگاه های 
دخیل در کاهش 

آلودگی هوا از 
سازمان حفاظت 
محیط زیست و 

شهرداری ها گرفته 
تا وزارت صمت و 

پلیس راهور در 
انجام وظایف خود 

کوتاهی می کنند

بــــــرش

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

خانه و خانواده

هفته آینده انجام می شود
بررسی طرح »اصالح مهریه با 

نگاه حفظ کرامت زنان و مردان«
 خانه ملت    سخنگوی فراکسیون حقوقی و 
پیشبرد قوانین مجلس گفت: به دلیل درخواست 
بررســی مهریه از ســوی جامعه از نمایندگان 
مجلس مقرر شد در جلسه آتی فراکسیون، اعضا 
نظرات و پیشنهادهای صاحبنظران را در بحث 
مهریه جمع آوری و تشــریح کنند تا ما بتوانیم 
طرحی متقن، کاربردی و عادالنه تدوین کنیم.

سلمان اسحاقی افزود: نمایندگان تأکید کردند 
این طرح باید با نگاه حمایتی از بانوان و آقایان 
تدوین شود زیرا مهریه یک مقوله حمایتی است 
اما تعهد در پرداخت آن هم باید تضمین شود 
بنابراین ما سعی خواهیم کرد به مقوله مهریه با 
نگاه زنان و مردان و لزوم حفظ کرامت و منزلت 

انسانی بنگریم. 
وی گفــت: با وجــود زندانی شــدن آقایان، 
خانم هــا بــه مهریه و حــق قانونــی خود 
نمی رسند و در صورت ادامه این روند، هر دو 

متضرر خواهند شد.

آموزش

افزایش 2 میلیون تومانی یک آزمون در دو ماه
 هزینه آزمون آیلتس در ایران

۶ میلیون تومان شد
 مهر    بر اساس بخشنامه ۵ آبان ۱۳۹۹ سازمان 
سنجش آموزش کشور، نرخ جدید ثبت نام آزمون 
آیلتس 6 میلیون و ۱۵۱ هزار و 40 تومان محاسبه 

و به مراکز برگزاری آزمون، ابالغ شده است.
این در حالی است که شهریورماه امسال ابراهیم 
خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور 
افزایش یک میلیون و ۵00 هزار تومانی هزینه 
آزمون زبان آیلتس را تأیید و قیمت این آزمون 
را در شــهریورماه 4 میلیون و ۵۵0 هزار تومان 

اعالم کرده بود.
به گفته رئیس سازمان سنجش، آزمون آیلتس 
متعلــق به آی دی پی استرالیاســت و با توجه 
بــه باال رفتن نرخ دالر، هزینــه این آزمون هم 

باال می رود.
این مؤسسات قسمتی از پولی را که به مؤسسات 
برگزارکننده آزمون می رسد به عنوان سود خود بر 
می دارند و قسمت عمده آن برای مؤسسه آی دی 

پی استرالیاست.

بهداشت و درمان

معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد
اختصاص ۶ نمره از درس 

تربیت بدنی به پروژه »کوچ«
 فــارس    معاون تربیت بدنی و ســالمت وزیر 
آموزش و پرورش گفت: 6 نمره از درس تربیت بدنی 

کل کشور برای پروژه کوچ پیش بینی شده است.
مهــرزاد حمیدی از برگــزاری دوره های آموزش 
ضمن خدمت خبــر داد و افزود: بیش از ۷۹ هزار 
مدیر مدرسه، ۲۱ هزار مدیر تربیت بدنی، 6 هزار 
مراقب سالمت، ۹۲ هزار معلم پایه و ۳6 هزار معلم 
منتخب ارزیابی آموزشــی در دوره های آموزشی 

شرکت کرده اند.
وی گفت: هفته گذشــته ســنجش bmi تعداد 
6میلیــون و 6۳0 هزار و 6۵6 نفر از دانش آموزان 
انجام شد و فکر می کنم تاکنون به ۷ میلیون نفر 

رسیده است. 
این طرح فقط برای دانش آموزان دارای اضافه وزن 
نیست بلکه به آن ها که کمتر از وزن طبیعی دارند 
باید کمک کنیم به وزن ایده آل برسند و آن هایی 
که وزن مناسب دارند را هم تشویق کنیم که در 

این وزن بمانند.

نظامی و انتظامی

یک مسئول نیرو های مسلح عنوان کرد
 حمایت برای اشتغال افراد 
تا دو سال پس از سربازی

 فــارس    ســخنگوی قــرارگاه مرکــزی 
مهارت آموزی ســربازان نیرو های مسلح درباره  
آخرین اقدامات انجام شــده برای اشتغال پس 

از سربازی توضیحاتی داد.
ســردار موســی کمالی با اشــاره به »سامانه 
ماهرسان« که از ســوی بانک انصار راه اندازی 
و طراحی شــده، گفت: با این سامانه دو سال 
پس از پایان خدمت ســربازی در کنار ســرباز 
قــرار می گیریم و با رصــد، حمایت، هدایت و 
تسهیلگری، زمینه  اشــتغال پس از سربازی را 
فراهم می کنیــم. وی افزود: با این روش فردی 
که سربازی را به پایان رسانده به حال خود رها 
نمی شود و به پاس زحماتی که در طول خدمت 
توسط ســرباز به نیرو های مسلح ارائه شده، ما 
تا دو سال برای فرد شــرایط اشتغال را فراهم 
می کنیم. تســهیالتی مثــل وام و اولویت های 
مختلف را در اختیار این افراد قرار می دهیم تا 

کمک کننده ای برای آن ها باشد.

رفاه و خدمات اجتماعی

رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور:
 به پول بازنشستگان 

دست نزنید
 باشــگاه خبرنگاران    رئیــس کانون عالی 
بازنشستگان کشــور، با بیان اینکه دولت بیش 
از ۳00 هزار میلیارد تومان بدهی به ســازمان 
تأمین اجتماعی دارد، گفت: پول سازمان تأمین 
اجتماعی سال هاست توسط دولت بلوکه شده و 

باید فکری در این خصوص کرد. 
علی اصغر بیات با گالیه از طرح جدید مجلس 
افزود: توقع داشــتیم اجرای متناســب سازی 
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط به یک 
مرحله ختم نشود و بتوانیم مراحل بعدی را نیز 
طی کنیم و با این افزایش حقوق، به پایه حقوق 

بازنشستگان اضافه شود.
وی با تأکید بر اینکه از نمایندگان مجلس تقاضا 
داریم دست به پول بازنشستگان نزنند، بیان کرد: 
اگر می خواهند کمکی کنند، کمک کنند؛ در غیر 
این صورت به پول ما دست نزنند و از ۳۲ هزار 
میلیارد تومانی که در جهت بند »و« به سازمان 

تأمین اجتماعی تخصیص یافته ریالی برندارند.

دستچین

پرسش های مردم 
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

 چین چند شرکت معروف آمریکایی را پس از فروش گسترده تسلیحات به تایوان تحریم می کند

خشم اژدها ...
  جهان/ علوی  رسانه ای شدن خبر موافقت وزارت خارجه آمریکا 
 با فروش ۱۰۰ فروند ســامانه پدافند ســاحلی به تایــوان به ارزش 
۲.۳۷ میلیارد دالر کافی بود تا تنش ها میان دو قدرت شرقی و غربی 
دوبــاره اوج بگیرد. به گزارش رویترز، تایوان قرار اســت در قراردادی 
پنج مجموعه تجهیزات نظامی شامل موشک ضد کشتی هارپون را 
از آمریکا خریداری کند که مشخصاً در راستای تقابل با ناوهای نظامی 
چین مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این خبر در حالی منتشر شده 
که برخی گزارش ها حاکی از آن است نقل و انتقال تسلیحات دیگری 
به تایوان در مراحل مختلفی از تأیید قرار دارند و شــامل پهپادهای 
مسلح »ام کیو۹ ریپر« و یک سامانه موشکی دفاع ساحلی و سالح های 
دیگری به ارزش بین 5 تا ۷ میلیارد دالر می شــود. در همین زمینه، 
ژائو لیجیان، ســخنگوی وزارت خارجه این کشور نیز اعالم کرد پکن 
تحریم هایی را علیه نهادهای آمریکایی که در فروش تســلیحات به 
تایوان مشــارکت داشته اند، اعمال خواهد کرد که شامل شرکت های 
آمریکایی »الکهید مارتین«، »بوئینگ« و »ریتیون« می شود. با آنکه 
ایاالت متحده روابط رسمی با تایوان ندارد اما در تقابل با چین، از هر 
فرصتی برای حمایت از آن بهره می گیرد. پکن بارها واشــنگتن را به 
تالش برای کمک به تایوان برای جدا شدن از چین متهم کرده است. 
چین، تایوان را بخشــی از خاک سرزمین اصلی خود می داند و اعالم 
کرده از طریق گفت وگو یا به روش نظامی آن را پس خواهد گرفت. در 
حال حاضر سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورهای عضو آن، تایوان 

را کشور مستقل نمی دانند.
در ســمت مقابل، چین به آمریکا هشدار داده در صورت پرواز مجدد 
هواپیماهای جاسوسی این کشور بر فراز تایوان، با جنگنده های چینی 
مواجه خواهد شد. به گزارش فارس، نیروی هوایی آمریکا چهارشنبه 
گذشته تأیید کرد یک فروند هواپیمای تجسسی ویژه جنگ الکترونیک 
این کشور برای مدت زمانی در منطقه مشغول گشت زنی بوده است. 
روزنامه گلوبال تایمز نیز در خبری اعالم کرد به تازگی نیروی موشکی 
ارتش چین شــماری موشک DF۱۷ را نزدیک جزیره تایوان مستقر 
کرده که به گفته تحلیلگران، این موشک های جدید غیر قابل رهگیری 

بوده و هرگونه حمله محتمل از جانب تایوان را دفع می کنند.
ســفر اخیر مقام های نظامی و سیاسی ایاالت متحده به هند نیز در 
راســتای تشدید تنش ها با چین بوده است. همزمان با دیدار »مارک 
اسپر« وزیر دفاع و مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا از هند و مالقات با 
همتایان هندی، اعالم شد آمریکا و هند قصد دارند یک توافق نامه نظامی 
در زمینه اشتراک گذاری اطالعات نظامی را امضا کنند که به هند این 
امکان را می دهد با دسترسی به داده های توپوگرافی، دریایی و هوانوردی، 
دقت موشــک ها و هواپیماهای بدون سرنشــین خود را بیشتر کند.

صحنه تقابل میان واشــنگتن و پکن تنها به حــوزه نظامی و در 
منطقه تایوان محدود نمی شود. در همین راستا وزارت خارجه چین 
از رســانه های آمریکایی مستقر در این کشور خواسته گزارشی از 
عملکرد خود را در یک هفته ارسال کنند که این اقدام چین پس از 

اقدام متقابل آمریکا علیه رسانه های چینی مستقر در ایاالت متحده 
صــورت گرفت. وزارت امور خارجه چیــن در این زمینه از برخی 
رسانه های مطرح ایاالت متحده از جمله شبکه خبری »ای بی سی« 
روزنامه »لــس آنجلس تایمز«، هفته نامه »نیوزویک«، خبرگزاری 
»فیچر استوری نیوز« و رادیو »مینه سوتا« مستقر در چین نام برده 
است. »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا به تازگی در سخنانی 
مدعی شــد چین بزرگ ترین دشمن و رقیب کشور است. به نظر 
می رســد آمریکا دریافته باید سطح مقابله خود را با رقیب شرقی 
افزایش دهد. مقام های پکن نیز بیکار ننشسته و آن ها نیز اقدام های 
تقابلی خود را تشدید کرده اند. حال با توجه به محدودیت های شدید 

هر دو، باید دید این تنش ها تا کجا ادامه خواهد یافت.

 شهادت وزیر ورزش ©
و جوانان یمن

ورزش  وزیر  الجزیره: 
و جوانان دولت صنعا و 
دبیر کل حزب الحق به 
دست افرادی ناشناس به 
شهادت رسید. به گفته 

منابع محلی، دکتر حسن زید در شهر »حده« 
در جنوب استان صنعا به همراه دختر خود در 
حال رانندگی بوده که یک فرد موتورسوار به او 
تیراندازی می کند که طی آن، وی به شهادت 
رسیده و دخترش مجروح شد. این اتفاق درست 
در ساعتی رخ داد که پس از پنج سال، حسن 
ایرلو، سفیر جمهوری اسالمی ایران در صنعا در 
حال تسلیم استوارنامه خود به وزیر امور خارجه 
این کشور بود. استاد شهید دکتر حسن زید، مغز 
متفکری از شیعیان دوازده امامی و دانشمندان 
برجسته یمن به شمار می آمد و مدرک دکترای 
خود را از دانشگاه لیورپول گرفته بود و سال ها 
در کشورهای اروپایی، مشغول فعالیت علمی، 

فرهنگی و مذهبی بود.

فرانتیر پســت: در اقدامی مثبت، ترکیه و 
یونان رزمایش های خود را که برای آخر هفته 
جاری در مدیترانه برنامه ریزی شــده بود، لغو 

کردند.
یدیعوت آحارونوت: نظامیان صهیونیست از 
بیم وعده حزب اهلل برای انتقام، یک پایگاه خود 
در مرز لبنان را با عجله تخلیه کرده و اســناد 

سری را در آن جا گذاشته اند.
السومریه نیوز: عناصر داعش یک چوپان را در 
منطقه الخیالنیه استان دیالی در شرق عراق سر 
بریده  و جسد او را بمب گذاری کرده اند که بر اثر 
انفجار آن، سه نفر کشته و دو نفر مجروح شدند. 
آی24: الــی کوهــن، وزیر اطالعــات رژیم 
صهیونیستی اعالم کرد تل آویو در تالش است 
با عربستان سعودی، عمان، قطر، نیجر و مغرب 

روابط رسمی برقرار کند.
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 »پ ک ک« در ترکیه عملیات انجام داد
 انفجار انتحاری 

در قلب استان عثمانی
دیلــی صباح: منابــع خبــری از حمله 
تروریستی و انفجار بمب در ترکیه و کشته 
شدن عامل این حادثه و فرد همراه وی خبر 
دادند. این انفجار دوشنبه شب در مرکز شهر 
اسکندرون در استان ختای در جنوب ترکیه 
رخ داد. به گفته برخی شــاهدان، عامل این 
عملیات انتحاری پس از درگیری با پلیس 
و تیراندازی، ضامن یک بمب دست ســاز را 
کشید. روزنامه دیلی صباح چاپ ترکیه گروه 
پ ک ک را عامل این انفجار برشــمرد. بنابر 
اعالم منابع امنیتی ترکیه، تروریســت ها به 
منظور انجام عملیات خود از پاراگالیدر برای 

رسیدن به اسکندرون استفاده کرده اند.

انتخابات آمریکا؛ پایان ماه عسل واشنگتن و طالبان©
این روزها افغانستان حال و روز خوشی ندارد. جنگ های خونین و گسترده در استان 
هلمند میان طالبان و نیروهای دولتی و ناامنی و مسدود شدن شاهراه حیاتی هرات 
- قندهــار- کابل، وقوع حمله انتحاری خونین در کابل و در کنار این ها، گســترش 
درگیری ها در مناطق مختلف این کشور، همگی موجب شده امیدواری هایی که پس از 
شروع مذاکرات بین االفغانی برای بهبود اوضاع و کاهش خشونت ها به وجود آمده بود، 
بار دیگر رنگ ببازد. در آن سوی ماجرا نیز مذاکرات میان نمایندگان دولت و طالبان در 
همان ابتدای راه به بن بست خورده و بر اساس برخی شنیده ها، تعدادی از نمایندگان 
دولت به کابل مراجعت کرده اند. در این میان نکته مهم این است که حتی چشم اندازی 
هم برای توافق بین دو طرف در آینده ای نزدیک وجود ندارد. بخش عمده ای از وضعیت 
فعلی را باید به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نسبت داد. آن گونه 
که شواهد و قرائن نشان می دهد، طالبان به شدت تمایل دارند حضور ترامپ در کاخ 
سفید همچنان تداوم یابد تا توافق آمریکا و طالبان و بحث خروج نیروهای ایاالت متحده 
از افغانستان با مشکلی روبه رو نشود. در همین راستا اظهارات چند روز پیش ترامپ در 
مورد ضرورت خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان تا کریسمس با استقبال گرم 
طالبان مواجه شد. به گونه ای که ذبیح اهلل مجاهد را به حمایت علنی از پیروزی ترامپ 

در انتخابات ریاست جمهوری ترغیب کرد؛ هر چند وی بعداً منکر این موضوع شد.
با این حال باید بر این نکته اذعان کرد که صرف نظر از نتیجه انتخابات ریاســت 
جمهوری در آمریکا و پیروزی ترامپ و یا بایدن، گذر از دوران رقابت های انتخاباتی 
و سپری شدن شرایط ویژه آن برای طالبان تنها یک پیامد مهم به ارمغان خواهد 
آورد؛ سخت تر شدن شرایط برای اجرای توافق با ایاالت متحده و به تبع آن دشواری 
موقعیت آن ها در مذاکرات بین االفغانی. در توضیح این وضعیت باید گفت نظر جو 
بایدن و دونالد ترامپ در مورد خروج آمریکا از افغانستان یکسان بوده و نظرسنجی ها 
نیز از پشــتیبانی اکثریت مردم ایاالت متحده از این مسئله حکایت دارد. بنابراین 
انتخــاب هر یــک از آن ها در ماهیت تالش آمریکا برای خــروج از باتالق نظامی 
افغانستان تفاوت چندانی ایجاد نمی کند. اما زمان و چگونگی خروج نیروها چالش 
اصلی این فرایند محسوب می شود. ترامپ با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست 
جمهوری دســتور امضای توافق شتاب زده ای را با طالبان صادر کرد که هر چه از 
زمان اجرایی شدن آن می گذرد، شکاف ها و خألهایش نیز بیشتر آشکار می گردد. 
نکته جالب این است که حتی همین توافق شتاب زده هم تحت تأثیر شرایط داخلی 
آمریکا و به ویژه شــیوع ویروس کرونا قرار گرفته اســت، به نحوی که در روزهای 
نزدیک به انتخابات، بحث افغانستان تقریباً از کانون توجه ترامپ خارج شده و دوباره 
به کنترل سیاســتمداران و ژنرال های کهنه کاری درآمده که اغلب از توافق انجام 
شــده با طالبان ناراضی هستند. به نظر می رسد پس از برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری هم افغانستان به همین افراد ســپرده شود؛ چرا که در صورت پیروزی 
ترامپ او دیگر انگیزه و اشتیاق پیشین را برای تعیین تکلیف سریع اوضاع این کشور 
نخواهد داشت و ریاست جمهوری بایدن هم به معنی بازگشت به روال سنتی و پر 
پیچ و خم گذشته خواهد بود. بنابراین در هر دو حالت انتظار می رود شرایط پیش 
رو برای طالبان دشــوارتر از پیش شده و موقعیت آن ها در مذاکرات بین االفغانی 
تضعیف می گردد؛ مگر اینکه توافقات پشت پرده و خارج از چارچوب توافق دوحه در 

میان باشد که منافع هر دو طرف را برای گسترش همکاری با یکدیگر تأمین کند.

  نمابر تحریریه:     ۳۷6۱۰۰8۷ -۳۷684۰۰4  )۰5۱(
)۰5۱(   امور مشترکین:                 ۳۷6۱8۰44-5 
  روزنامه گویا:    ۳۷65۱844  و  ۳۷65۱888   )۰5۱(
  روابط عمومی:                    ۳۷66۲58۷   )۰5۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳۷6۱۰۰86   )۰5۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳۷۰88   )۰5۱(
)۰5۱(   ۳۷6۲8۲۰5                                             
                                      فاکس: ۳۷6۱۰۰85  )۰5۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             5۷۷- ۹۱۷۳5  
  تلفن:                                ۱4- ۳۷685۰۱۱ )۰5۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                                      66۹۳۷5۷5 )۰۲۱(
 نمابر:                    )داخلی۲۲6(664۳۰۱۲۲  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

 تقلب؛ اسم رمز آشوب؟ جوالن خرابکاران در تظاهرات عراق آشوب در فیالدلفیا
 یک سیاه پوست دیگر

 به قتل رسید
پرتاب 1500 کوکتل مولوتف 

به سوی نیروهای امنیتی
ترامپ: تنها راه باخت من 

تقلب گسترده است
راشاتودی: بــه دنبال شلیک مرگبار افسر 
پلیس آمریکا به جوان ۲۷ ساله سیاه پوست 
در فیالدلفیــا، معترضان به خیابان آمدند و 
این شــهر به صحنه خشــونت تبدیل شد. 
مردم فیالدلفیا پس از انتشار گزارش هایی 
دربــاره قتل والتر والس جونیور به دســت 
افسر پلیس آمریکایی به خیابان ها آمدند و 
شعارهایی علیه بی عدالتی و خشونت پلیس 
سردادند. اعتراض ها در خیابان های فیالدلفیا 
به خشونت کشیده شد و معترضان خودروها 
را به آتش کشــیدند و در این میان برخی 
از فرصت سوء استفاده کرده و به فروشگاه ها 

حمله و اجناس را به غارت بردند.

فارس: از ســه  روز پیش شماری از ساکنان 
۹ اســتان عــراق در نخســتین ســالگرد 
تظاهرات هــای مطالبه گرانه بــه خیابان ها 
آمده اند. مقام های عراقــی نیز اعالم کردند 
اعتراض های مسالمت آمیز حق قانونی مردم 
اســت اما در ایــن دور تظاهرات ها بیش از 
هــزار و 5۰۰ کوکتل مولوتــف به نیروهای 
امنیتی پرتاب شــده که بی تردید حکایت 
از نفوذ عناصر جاسوســی و ضدامنیتی در 
تظاهرات مردمی به منظور منحرف ساختن 
اعتراض های مســالمت آمیز دارد. اظهارات 
فرماندهان امنیتی این کشور نیز بیانگر تکرار 

سناریو خرابکاری سال گذشته است.

ســی.ان.ان: رئیس جمهور آمریکا در 
ســخنرانی انتخاباتی خود در پنسیلوانیا 
گفــت تنها راه باخــت وی در انتخابات 
ریاســت جمهوری سه شنبه هفته آینده 
»تقلب گسترده« است. دونالد ترامپ در 
این تجمع انتخاباتی بار دیگر رأی گیری 
پســتی در این انتخابات را زیر سؤال برد 
و گفت: »تقلب گسترده تنها راهی است 
که مــا می توانیم ببازیــم و این موضوع 
در حال اتفاق افتادن اســت«. ترامپ در 
بخش دیگری از ســخنانش مدعی شد 
واکســن ویروس کرونا بــه زودی مورد 

تأیید قرار خواهد گرفت.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 میراحمدرضا مشرف، کارشناس مسائل افغانستان

خبر

بدون تیتر

 چهارشنبه 7 آبان 1399  11ربیع االول 1442 28اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9377

شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش لوازم فرسوده 
و راک�د به ش�رح اقالم مندرج درج�دول ذیل اقدام نماید ل�ذا از کلیه متقاضیان دعوت می ش�ود جهت اخذ 
اس�ناد مزایده از تاریخ درج آگهی لغایت 1399/08/14به آدرس مش�هد ، ش�رکت آب و فاضالب مشهد ، دفتر 
قرارداده�ا مراجع�ه و یا با تلفن 05137008149 تماس و پس از آن نس�بت به بازدید از محل کاالهای موضوع 
مزایده اقدام نمایند و قیمت پیش�نهادی خود را تا پایان وقت اداری )س�اعت 14:20( مورخ 1399/08/28 به 
صورت پاکات الک و مهر شده به دبیرخانه مرکزی شرکت آبفای مشهد واقع در نشانی فوق تسلیم نمایند هزینه 

های درج آگهی و کارشناسی و بارگیری و مالیات بر ارزش افزوده به عهده برندگان مزایده می باشد . 
 زمان گشایش پاکات مورخ 1399/09/01می باشد.

  لوله فوالدی و چدن ، اتصاالت و ضایعات چدنی ،  سیلندر خالی گاز کلر مایع ،  کنتور،
اقالم فرسوده  قطعات چدنی ،  لوازم برقی ، کابل ،  لوله پلی اتیلن

لوازم متفرقه ، لوازم پلی اتیلن ،  لوازم پمپ و الکترو موتور،  لوازم برقی، 
    pp.pvc.GRp  اقالم راکد لوله و لوازم

دفتر روابط عمومی وآموزش همگانی  شرکت آب وفاضالب مشهد 
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آب نعمت بزرگ الهی است آن را هدر ندهیم .

آگهی تجدید مزایده عمومی
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سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد تهیه 
و تحوی�ل و نصب و راه اندازی نمایش�گر های پهن پیکرحرم 
مطه�ر حض�رت رض�ا )ع( را از طریق مناقص�ه عمومی واگ�ذار نماید . لذا 
متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 1399/8/14 
ضم�ن مراجع�ه ب�ه س�ایت اینترنتی اس�تعالم ه�ا و مناقصات ب�ه آدرس   
http:// sem.aqr-harimeharm.org  ) تلف�ن 31305243- 051 ( نس�بت 

به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

آگهی مناقصه 

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

س
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ش���رکت تولی���د نی���روی ب���رق یزد در نظ���ر دارد مزایده موضوع فوق را بر اس���اس اطالع���ات ذیل و از طریق س���امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 1099004211000001 برگزار نماید.

1-  نوع مزایده: عمومی یک مرحله ای
2-  شرایط اولیه:  کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که اسناد مزایده را از طریق سامانه ستاد دریافت و در آن شرکت و اقدام 

به ارایه پیشنهاد نمایند.
3- زمان دریافت اسناد: از تاریخ 1399/08/07 لغایت 1399/08/14

 WWW.SETADIRAN.IR4- نحوه دریافت اسناد و ثبت نام در سامانه: واجدین شرایط می توانند به سامانه ستاد به آدرس
مراجعه نموده و به صورت الکترونیکی یک نسخه از اسناد را دریافت نمایند.

برای ثبت نام در سامانه با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.
5- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار)ودیعه(: در اسناد مزایده درج گردیده است.

6- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: ساعت 14 روز شنبه مورخ 1399/08/17
7- زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 14:15 روز شنبه مورخ 1399/08/17

8- تسلیم پیشنهادها: کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکات از طریق 
سامانه ستاد انجام خواهد شد.

9- نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گذار: یزد، بلوار دانشجو، کوچه جنب دانشگاه پیام نور )چهل و یکم(، شرکت 
تولید نیروی برق یزد، واحد بازرگانی 035-38254812-13

10- توضیحات: سایر مشخصات در اسناد مزایده درج شده است.در ضمن به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد 
تضمین و پیشنهاد هایی كه از طریق سامانه ستاد ارسال نگردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

آگهي مزایده فروش ضایعات آهنی و غیر آهنی
 به شماره 99400/01 - نوبت دوم

معاونت مالی و پشتیبانی

وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق یزد
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آگهی مناقصه 
س�ازمان  فن�ی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد انجام عملیات س�ازه س�اختمان بتنی بخش غرب�ی پروژه موزه جامع 
رض�وی واق�ع در محدوده حرم مطهر حضرت رضا )ع( را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد ش�رایط ) بومی اس�تان 

خراسان رضوی ( واگذار نماید .
  http:// sem.aqr-harimeharm.org لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 17 /1399/08 ضمن مراجعه به آدرس اینترنتی

) تلفن 31305243-32257085- 051 ( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

 شرکت مدیریت تولید برق نکا در نظر دارد تامین لوله های فین دار مورد نیاز  واحد بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا طبق شرایط خصوصی و نقشه 
پیوس��ت طبق ش��رایط ذیل و همچنین ش��رایط فنی و خصوصی کار پیوست اس��ناد مناقصه اقدام نماید. عالقمندان جهت خرید اسناد مناقصه با ارائه 
معرفی نامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ 300.000 ریال به حس��اب س��یبا ش��ماره 0105692716008 بنام شرکت مدیریت تولید برق نکا نزد بانک ملی 

ایران شعبه نیروگاه به اداره تدارکات این شرکت مراجعه نمایند.
 1- مدت زمان انجام کار : سه ماه از تاریخ پیش پرداخت

2- زمان فروش اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز کاری
3-  پیش��نهاددهندگان بایستی پیش��نهاد خود را براساس شرایط مناقصه تنظیم و حداکثر تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخه 1399/08/27 به اداره 
تدارکات شرکت مدیریت تولید برق نکا واقع در نکا -کیلومتر 25 جاده زاغمرز - نیروگاه شهید سلیمی نکا تسلیم و رسید دریافت دارند. پیشنهادات 
واصله راس س��اعت 10 صبح روز چهارش��نبه مورخ 1399/08/28 با توجه به ش��رایط مناقصه باز و قرائت خواهد ش��د. حضور پیش��نهاددهندگان یا 

نمایندگان آنان در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی کمیسیون مناقصه آزاد می باشد.
4- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 360.000.000 ریال است که بایستی به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه 

با اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد: 
1-4- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا 0105692716008 این شرکت نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه شهید سلیمی نکا 

2-4- چک تضمین شده بانکی به نفع خریدار.
3-4- ضمانتنامه بانکی به نفع خریدار برابر با فرم پیوست که می بایست دارای 3 ماه اعتبار باشد.

5-  به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی ُحسن انجام تعهدات به میزان 10% مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد.

7- به پیش��نهادهای فاقد امضاء، مش��روط ، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقًا ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

8-  سایر اطالعات و جزئیات مربوط ، در اسناد مناقصه مندرج است.
 جهت مش��اهده آگهی و خالصه  اس��ناد به س��ایت های www.npgm.ir, www.tender.tpph.ir  و پایگاه ملی مناقصات کشور مراجعه و برای کسب موارد 
بازرگانی با ش��ماره تلفن 09111526204 آقای اس��دپور و کس��ب اطالعات فنی بیشتر با ش��ماره تلفن 09112523876 آقای مهندس موسی نژاد تماس 

حاصل فرمایید.
   اداره روابط  عمومی
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» آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 1-99/13 « )نوبت دوم(  

  صاحب امتیاز: 

 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی
  سردبیر:

  امیر جلیلی نژاد
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