
نه تنها بیماران که حتی بسیاری از 
کادر درمان نیز در جریان نحوه اجرای 

طرح خدمات الکترونیکی نیستند!

دردسرهای 
نسخه پیچی  

الکترونیک

 واکنش ها نسبت به رأی دادگاه 
الهه درباره فلسطین

ادامه دارد

استقبال 
حماس و تهدید  

ها صهیونیست 
 ............ صفحه 3 قدس خراسان ............ صفحه 8
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 پیگیر ثبت جهانی »زیارت« هستیم
 آســتان  رئیــس ســازمان کتابخانه هــا، موزه هــا رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در پاسخ به پرسش قدس:

و مرکــز اســناد آســتان قــدس رضــوی از اقدام هــا 
بــرای ثبــت جهانــی  انجــام شــده  و پیگیری هــای 
 »موضــوع زیــارت« توســط ایــن ســازمان خبــر داد. 

حجت  االسالم والمسلمین سیدجالل حسینی در 
نشســت خبری با اصحاب رســانه که به مناسبت 
ایام هللا دهه مبارکه فجر انقالب اســالمی در محل 

 ............ صفحه 3این سازمان برگزار شد...

2 7 2
قالیباف پیش از ترک تهران به مقصد مسکو:  وزیر آموزش و پرورش: روحانی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: 

:jامام علی
دستاورد 

حکمت، کوتاه 
ساختن سخن 

و به کارگیری 
مداراست. 
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حامل پیام 
مهمی هستم

حقوق هیچ معلمی 
با تأخیر پرداخت نمی شود

در نخستین فرصت 
اصالحیه بودجه ارائه می شود

یـــادداشــت  روز
دکتر علیرضا رضاخواه

دولت جدید آمریکا با ارائه پیش شرط هایی وعده بازگشت به برجام را مطرح و الحاق دوباره این کشور به 
برجام را منوط به اجرای کامل آن از سوی ایران کرده است. این در حالی است که جمهوری اسالمی، آمریکا 
را ناقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت ســازمان ملل متحد دانســته و تأکید دارد آمریکا باید گام 

نخست را برای احیای برجام بر دارد. محمد جواد ظریف...

 چرا اروپا میانجی مناسبی 
برای برجام نیست؟

 ............ صفحه 8

نامزدهای دو جشنواره شعر و فیلم فجر معرفی شدند

در جست وجوی 
»سرو« و »سیمرغ«

 قدس زندگی  سیدمحمد مهدی طباطبایی نژاد دبیر سی 
و نهمین جشــنواره فیلم فجر فهرســت نهایی نامزدهای 
بخش هــای مختلــف این رویــداد را اعــالم کرد.بــه گزارش 
قدس نشســت اعالم نامزدهای ســی و نهمین جشنواره 
فیلم فجر با حضور سید محمدمهدی طباطبایی نژاد دبیر 

و مسعود نجفی مدیر روابط عمومی این رویداد شامگاه 
۱۹ بهمن ماه در برج میالد برگزار شد. به گفته نجفی آیین 
اختتامیه این دوره از جشــنواره روز ۲۲ بهمن ســاعت ۱۸ 
برگزار می شود. این برنامه به صورت زنده و به طریقی که 

 ............ صفحه های 9 و 12نشست ها در این چند...

شرط ایران؛ راستی آزمایی لغو همه تحریم ها
 ............ صفحه 2
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آگهی مناقصه شماره 37-99 )تجدید شده( - نوبت اول
• مناقصه گزار : شركت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان

• نوع مناقصه :عمومی  یک  مرحله ای
• موضوع مناقصه : عبارت است از خرید انواع پایه چوبی اشباع شده بشرح جدول ذیل )تحویل در انبار خریدار (

زمان , مهلت ,مبلغ و نحوه دریافت اسناد مناقصه :
www.setadiran.ir متقاضیان می توانند ازتاریخ 1399/۱۱/۲۰ لغایت 1399/۱۱/۲۵ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند
اطالعات تماس مناقصه گذار :

تلفن  31137340-054  و 31137348 فکس 31137050-054  پیام کوتاه 9307280200 
www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الکترونیک

مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكی یا واریز مبلغ 1,۶۲۰,000,000 ریال به حساب جاری103403815002 بانک 
صادرات  شعبه برق زاهدان بنام سایر در آمدها شركت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان

زمان و محل تحویل تضمین شرکت در فرایند کار : پیشنهاددهندگان می بایست ضمن بارگذاری تصاویر کلیه مدارک پاکات 
)الف,ب و ج ( در سامانه الکترونیکی دولت تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق 
شرایط درج شده در اسناد مناقصه در پاکات الک و مهر شده تا مهلت تعیین شده فوق به دبیرخانه شرکت آدرس نشانی زاهدان 
خیابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه 37و39شرکت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان اقدام نمایند. الزم بذکر تمامی فرایند 

مناقصه از طریق سامانه تدارکات دولت صورت می پذیرد. 
تاریخ  و محل بازگشایی  پاكات :  پیشنهادات ارائه شده در سامانه تدارکات دولت در ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ 

در سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
و  مراجعه  یاد شده  به سایت  بایست  , می  دولت  تدارکات  در سامانه  قبلی  در صورت عدم عضویت  گران  مناقصه  در ضمن 
نسبت به ثبت نام و دریافت امضاء الکترونیکی اقدام نمایند جهت اطالعات بیشتر در این خصوص می توانید با شماره تلفن                       

41934-021تماس حاصل فرمایید.
مدت قرارداد : 4 ماه  

یا   Tender.tavanir.org.irنشانی به  برق  صنعت  معامالت  سایت  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  توانند  می  متقاضیان 
سایت شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان به نشانی www.sbepdc.ir همچنین پایگاه ملی مناقصات به آدرس                       

www.iets.mporg.irمراجعه فرمایند. بدیهی است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
» سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است «.  

یا امضاء ، مشروط ومخدوش و سپرده های كمتراز میزان مقرر ، چك شخصی و نظایرآن و  به پیشنهاداتی كه فاقد سپرده 
پیشنهادهایی كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

امور تداركات و قراردادها - شركت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان

شركت توزیع نیروی برق
 سیستان و بلوچستان

تعدادواحدشرح کاالردیف
۵۰۰اصلهتیر چوبی اشباع شده 9 متری 1
۵۰۰اصلهتیر چوبی اشباع شده 12 متری2

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

ش�رکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی در نظردارد ؛ آهن آالت اسقاط خود را از طریق مزایده عمومی به فروش 
برساند. متقاضیان می توانند نسبت به دریافت اسناد مزایده با توجه به شرایط ذیل اقدام نمایند.

* موضوع مناقصه: فروش 20.000 کیلو گرم آهن آالت  اسقاط تجدید شده
* مهل��ت، مح��ل دریاف��ت و تحویل اس��ناد : از تاری��خ 1399/11/18 تا تاری��خ 1399/11/23 و محل دریافت آن از طریق  س��امانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www. Setadiran.ir خواهد بود.
*مبلغ خرید اسناد مزایده500.000 ریال میباشد

*تاریخ تحویل پاکتهای مزایده تا ساعت 12:00 روز یکشنبه  مورخ 1399/12/03 و تاریخ گشایش پاکتهای مزایده ساعت  13:00  
همان روز می باشد.

*میزان تضمین ش��رکت در مزایده مبلغ 160.000.000 ریال می باش��د که نحوه تهیه و ارائه آن در ش��رایط مزایده اعالم ش��ده 
است. به پیشنهادهای فاقد سپرده وامض�اء , مشروط , مخدوش  و پیشنهاداتی که بعد از انقض�اء مدت مقرر در فراخوان واص�ل                

می گردد ، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
* متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 31777413-058 تماس یا به آدرس 

اینترنتی: WWW.SETADIRAN.IR-3  مراجعه نمایند.

* روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی*
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آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 99/303
وب��ت دوم
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آگهی  تجدید مناقصه ) عمومی – یك مرحله ای( نوبت اول
كد فراخوان : 2099092339000006 سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( 

رمضانعلی قارزی - رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار

مناقصه گذار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار
موضوع مناقصه: اجرای لوله کش��ی تخلی��ه مخزن 13 انبار نفت 

منطقه سبزوار 
ش��رکت مل��ی پخش ف��رآورده ه��ای نفت��ی منطقه س��بزوار در 
نظ��ر دارد کلیه مراحل مناقصه پیمان فوق االش��اره را از طریق س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.   

http://setadiran.ir     :آدرس
الزم به ذکر اس��ت مناقصه گ��ران در صورت عدم عضویت قبلی ، بایس��تی مراحل 
ثب��ت نام در س��ایت مذک��ور و نیز گواهی امض��اء الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه معمول نمایند. 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 41934- 021  

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
ش��رکت های ذیصالح که تمایل ب��ه همکاری دارند می توانند جهت کس��ب اطالعات 
بیش��تر و دریافت اس��ناد مناقصه به س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
مراجع��ه نمایند . ش��ایان یادآوری اس��ت ب��ا عنایت به اینکه از روش فش��رده در 
برگزاری مناقصه فوق االشاره استفاده می گردد ؛ بدوًا ارزیابی کیفی مناقصه گران 
انجام و متعاقبًا پاکات قیمت شرکت هائی که حائز امتیاز الزم گردند مفتوح خواهد 
گردید و پاکات س��ایر ش��رکت ها ناگش��وده مس��ترد می گردد. ضمنًا مناقصه گران 
می توانند تا قبل از بازگشائی پاکات یك نوبت پاکات قیمت خود را مسترد نموده 
و پاکات حاوی نرخ اصالح ش��ده خود را ارائه نمایند. تصریح می گردد با عنایت به 
برگ��زاری مناقصه برای نوبت دوم ؛ پاکات واصله به هر تعداد که باش��د مفتوح و 

برنده مناقصه اعالم خواهد گردید.

شماره مجوز :
1399.6783 

WWW.IETS.MPORG.IR .ضمنًا آگهي و  برنامه زمانبندي مناقصه در پایگاه هاي اینترنتي ذیل نیز درج خواهد گردید

شرحعنوانردیف
اجرای لوله کشی تخلیه مخزن 13 انبار نفت منطقه سبزوارموضوع مناقصه1
4/553/514/098 )چهار میلیارد و پانصد و پنجاه و سه میلیون و پانصد و چهارده هزار و نود و هشت ( ریال برآورد  مناقصه2
مبلغ 227/676/000 ) دویست و بیست وهفت میلیون و ششصد و هفتاد و شش هزار ( ریال مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار3
کلیه تضامین مندرج در آیین نامه تضمین در معامالت دولتی جهت شرکت در فرآیند ارجاع کار. ضمنًا شماره نوع تضمین4

حساب بانکی مناقصه گذار جهت  واریز وجه نقد به شرح ذیل می باشد:
حساب شماره 92000707/46 به شماره شناسه  42100000040نزد بانك ملت 

1399/11/20 ساعت 10 صبحتاریخ انتشار آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت5
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات 6

الکترونیك دولت
1399/11/24  از ساعت 8 صبح الی 1399/11/28 ساعت  16

مهلت بارگذاری اسناد توسط مناقصه گران در سامانه 7
تدارکات الکترونیکی دولت شامل اسناد ارزیابی کیفی، 
پاکت الف )تضمین( و پاکت ج )نرخ پیشنهادی و آنالیز 

نرخ پیشنهادی(

 1399/12/12 ساعت 16

1399/12/05 ساعت 12:30 در محل سالن کنفرانس منطقه تاریخ جلسه توضیح اسناد )جلسه توجیهی(8
1399/12/13 ساعت 12:30  تاریخ   بازگشائی پاکات ارزیابی کیفی9
1399/12/18 ساعت 12:30  تاریخ و محل بازگشائی پاکات الف و ج 10

 سبزوار؛ بلوار دکتر علی شریعتی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار، کمیسیون مناقصات
مطابق مفاد راهنمای مناقصه گران جهت شرکت در  مناقصه که به انضمام فرم های ارزیابی کیفی در                 شرایط متقاضیان11

پایگاه های اینترنتی مندرج در آگهی بارگزاری می گردد.
1399/11/20 نوبت اول تاریخ چاپ آگهی )روزنامه قدس (12

1399/11/23 نوبت دوم

فرمانده معظم کل قوا: حق شرط گذاشتن در برجام با ماست، نه آمریکا و اروپایی که کل تعهدات را زیر پا گذاشتند
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روزنامـه صبـح ایـران 2

سرلشکر سالمی: آرایش مردم ایران برای عبور از تحریم ها جدی است  فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه آرایش مردم ایران برای عبور از تحریم ها و تأمین نیازها، جهادی و جدی است، گفت: 
امروز تحریم به فرصتی برای تحریک انگیزه ها تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سرلشکر حسین سالمی با بیان اینکه در کنار نیازهایی که کشور برای پیشرفت احتیاج دارد، خوشبختانه ظرفیت های خوبی 

هم وجود دارد، افزود: به همت جوانان پرتالش، کشور در مسیر پیشرفت قرار دارد. امروز تحریم به فرصت تبدیل شده و به مفهوم واقعی یک تالش واقعی در جامعه برای رفع همه نیازمندی ها ایجاد کرده است.

رهبر معظم انقالب با تأکید بر اینکه آن 
طرفی که در ماجرای برجام حق دارد شرط 
معین کند، ایران است، خاطرنشان کردند: 
اگر می خواهند ایران به تعهدات برجامی 
برگردد آمریکا بایستی تحریم ها را کالً در 
عمل لغو کند و ما بعد راستی آزمایی کنیم 
لغو شده،  ببینیم که درســت تحریم ها  و 

آن وقت به تعهدات برجامی برمی گردیم.
ــارس، فرمانده معظم کل قوا  به گــزارش ف
صبح دیروز در دیدار جمعی از فرماندهان 
ــیــروی هــوایــی و پــدافــنــد هــوایــی ارتـــش،  ن
بیعت تاریخی همافران با امام خمینی در 
شگفتی سازی های  از  یکی  را  ۱۹بهمن۵۷ 
و  انقالب  پیروزی  از عوامل اصلی  و  مهم 
همچنین نشان دهنده خطای محاسباتی 
الزمــه  گفتند:  و  برشمردند  آمریکایی ها 
حضور  انقالب،  پرشتاب  حرکت  استمرار 
مردم در صحنه، کار و تالش بی وقفه، اتحاد 
کلمه به خصوص میان مسئوالن، اعتماد به 
وعده الهی و افزایش مؤلفه های قدرت ملی 

در عمل است.
ــه ای همچنین  ــن آیــــت هللا خــام حــضــرت 
قضایای فضاحت بار اخیر آمریکا و سقوط 
ترامپ را افول آبرو، قدرت و انتظام اجتماعی 
با اشــاره به  و سیاسی آمریکا خواندند و 
آمریکایی  و  اروپــایــی  مقام های  اظهارنظر 
کردند:  تأکید  تحریم ها  و  بــرجــام  ــاره  ــ درب
هیچ گونه  حــق  اروپــایــی هــا  و  آمریکایی ها 
شرط گذاری ندارند؛ زیرا تعهدات برجامی 
باید  و آن طرفی که  را نقض کردند  خــود 
شرط بگذارد جمهوری اسالمی است؛ زیرا 
به تعهدات خود پایبند بود. بنابراین ایران 
هنگامی به تعهدات برجامی خود بازخواهد 
گشت که آمریکا همه تحریم ها را در عمل 
و نه در حرف یا روی کاغذ، لغو کند و این 
لغو تحریم ها مورد راستی آزمایی ایران قرار 
گیرد. این، »سیاست قطعی« و »غیرقابل 
برگشت« جمهوری اسالمی و مورد اتفاق 
آن  از  »هیچ کس  و  اســت  مسئوالن  همه 

عدول نخواهد کرد«.
۱۹بهمن  تاریخی  دیـــدار  قــوا  کــل  فرمانده 
افــزودنــد:  و  خواندند  ایـــام هللا  از  را   ۱۳۵۷
جداشدن بخش مهمی از ارتش و پیوستن 
آن ها به امام و مردم شبیه معجزه بود؛ زیرا 
تکیه اصلی رژیم طاغوت به ارتش و ساواک 
بود و در نهایت از آنجایی ضربه خوردند که 

هیچ گاه تصور نمی کردند.
ــت هللا خــامــنــه ای بــه خطای  ــ حــضــرت آی
محاسباتی عجیب دولت دموکرات آمریکا 
در آن زمان، در ارزیابی شرایط کشور و مردم 
نیز اشاره کردند و گفتند: آمریکایی ها به 
ارتش شاهنشاهی بسیار امیدوار بودند و 
بر اساس اخبار قطعی، کودتایی را طراحی 
کرده بودند تا با دستگیری سران و پیشروان 
انقالب و با استفاده از خشونت گسترده 
علیه مــردم، مانع سقوط رژیــم شوند، اما 
یکی از عواملی که نقشه شیطانی آن ها را 
باطل کرد، حرکت نیروی هوایی در نوزدهم 

بهمن بود.
ایشان با تأکید بر اینکه خطای محاسباتی 
آمریکا در قبال ایران ادامه دارد و همچنان 
ملت  از  صــحــیــحــی  شــنــاخــت  و  درک 
این  از  نمونه  یک  افزودند:  ندارند،  ایــران 
که  بــود   ۸۸ فتنه  در  محاسباتی  خطای 
خیال  به  آمریکا  دموکرات  رئیس جمهور 

آنکه کار را تمام خواهد کرد، رسماً از فتنه 
حمایت کرد.

رهبر انقالب اسالمی تحریم های بی سابقه 
با هدف از پا درآوردن ایران را نمونه دیگری 
از خطاهای محاسباتی آمریکا برشمردند و 
گفتند: یکی از همان احمق های درجه یک، 
دو سال پیش گفته بود عید ژانویه ۲۰۱۹ را 
در تهران جشن می گیریم. حاال آن شخص 
خودش به زباله دان تاریخ رفته و رئیس او 
هم با لگد و با افتضاح از کاخ سفید اخراج 
شده است، اما جمهوری اسالمی ایران به 

لطف خداوند سربلند ایستاده است.
بر  تأکید  بــا  آیـــت هللا خــامــنــه ای  حضرت 
بــودن  معیوب  و  دشمن  قبال  در  اینکه 
دستگاه محاسباتی آن نباید ساده انگاری 
کرد، خاطرنشان کردند: عوامل دیگری نیز 
اسالمی  انــقــالب  حرکت  بــودن  موفق  در 
و تالش،  کار  از  که عبارتند  بوده اند  مؤثر 
حضور مــردم در صحنه و ایمان آنــان به 
لزوم این حضور، اعتماد به وعده الهی و 

طراحی های متقابل.
ــد: با  رهــبــر انــقــالب اســالمــی تأکید کــردن
نشستن و تماشا کــردن هیچ کــاری پیش 
نمی رود. مسئوالن با حضور در میدان کار 
و عمل و با اعتماد به خدا، دائماً مؤلفه های 
قدرت ملی را افزایش دهند و در عمل تولید 

قدرت کنند.
ایشان یکی از مظاهر تولید قدرت را تقویت 
اقتضائات  تناسب  بــه  مسلح  نــیــروهــای 
با  و  برشمردند  بین المللی  و  منطقه ای 
تجلیل از رزمایش های اخیر افزودند: انجام 
چنین رزمایش های بزرگ و اعجاب برانگیز، 
آن هم در شرایط تحریم، در واقع تأمین 
در  کشور  فــرزنــدان  به دست  ملی  امنیت 
نیروهای مسلح کشور و بسیار افتخارآمیز 

است.
حضرت آیـــت هللا خــامــنــه ای الزمـــه تولید 
قدرت در نیروهای مسلح را عالوه بر تقویت 
تجهیزات، حفظ و ارتقای روحیه، ایمان و 
و گفتند:  نیروها دانستند  قــدرت معنوی 
خطای بزرگ برخی کشورهای منطقه این 
است که امنیت ملی خود را از بیگانگان 
با وجــود میلیاردها دالر  و  طلب می کنند 
توهین شنیدن،  و  و تحقیر شــدن  هزینه 
در نهایت در بزنگاه ها امنیت آن ها تأمین 
نمی شود؛ همان گونه که در قضایای چند 
سال قبل مصر و تونس و یا در سرنوشت 

محمدرضا پهلوی دیدیم.
ایشان در ادامــه، ضــرورت مراقبت از بروز 
خطا و اشتباه در داخل را نیز گوشزد کردند 
و افــزودنــد: یکی از اشتباه های بــزرگ این 
است که مرعوب قدرت دشمن شویم و یا 
در امور سیاسی و اقتصادی به دشمن امید 

ببندیم.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه بنای 
بر مبالغه درخصوص نیرو و توان داخلی 
نیست، خاطرنشان کردند: اما واقعیت های 
درون را ببینیم و آن را ارتقا دهیم و بدانیم 
که اگر با هرتوانی، مرعوب دشمن شویم از 

کار خواهیم افتاد.
ــرادی را که  حضرت آیــت هللا خامنه ای، اف
برخی  و  آمریکا  توانایی های  درخــصــوص 
دارنـــد،  غیرواقعی  ــابــی هــای  ارزی قــدرت هــا 
ــاع دادنــد  بــه قــضــایــای اخــیــر آمــریــکــا ارجــ
ــد: حــــوادث فــضــاحــت بــار اخیر  ــزودنـ و افـ
آمریکا، مسائل کوچکی نیستند و نباید 
درچارچوب افول یک رئیس جمهور ناباب 
ارزیابی شوند، بلکه این قضایا افول آبرو، 

قدرت و انتظام اجتماعی آمریکاست.
ایشان با استناد به اظهارات صاحبنظران 
برجسته سیاسی آمریکا گفتند: خود آن ها 
درون  از  آمریکا  اجتماعی  نظام  می گویند 
پوسیده است و برخی سخن از دوران پسا 

آمریکا به میان آورده اند.
شبیه  اگر  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
دنیا  از  دیگر  هرنقطه  در  آمریکا  قضایای 
با  آمریکا  که  کشورهایی  در  به خصوص 
را  آن  بـــود،  داده  رخ  دارد،  مشکل  آن هـــا 
امــپــراتــوری خبری در  امــا  رهــا نمی کردند، 
دست آن هاست و تالش دارند تا ماجرا را 
قضیه  درحالی که  دهند،  نشان  تمام شده 

تمام نشده و دنباله دار است.
سراسیمه  و  دستپاچگی  عــلــت  ایــشــان 
ــه آمــریــکــا در  بـــودن رژیـــم هـــای وابــســتــه ب
صهیونیستی  رژیـــم  به خصوص  منطقه 
ــا را تـــرس و  ــی هــای اخــیــر آن هــ ــوی ــاوه گ و ی
اضطراب از واقعیت افول آمریکا در محیط 

بین المللی و محیط داخلی دانستند.
ــه ای در بخش  ــن ــت هللا خــام ــ حــضــرت آی
دیگری از سخنانشان با اشاره به اظهارات 
قضیه  در  اروپــایــی  و  آمریکایی  مقام های 
تحریم ها، گفتند: اوالً در جمهوری اسالمی 
هیچ کس گوشش بدهکار مهمل گویی های 
اروپــا  و  آمریکا  در  استحقاق  ــدون  ب افـــراد 

نیست. ثانیاً بر اساس منطق و استدالل، 
اروپــایــی که تعهدات  آمریکا و سه کشور 
حق  گذاشته اند،  پا  زیــر  را  خــود  برجامی 

تعیین شرط و شروط برای برجام ندارند.
آن ها  کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
صرفاً در یک برهه بسیار کوتاه در اول کار، 
بعضی از تحریم ها را موقتاً تعطیل کردند 
حتی  و  برگرداندند  را  تحریم ها  بعداً  امــا 
افزایش هم دادنــد، بنابراین حق گذاشتن 

شرط و شروط ندارند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: طرفی که 
حق دارد برای ادامه کار برجام شرط بگذارد، 
جمهوری اسالمی ایران است؛ چرا که از اول 
به همه تعهدات برجامی خود عمل کرد، 

ولی آن ها تعهدات خود را نقض کردند.
ایشان سیاست قطعی، غیرقابل بازگشت 
ــاره  درب اسالمی  جمهوری  عدول ناپذیر  و 
بــرجــام را کــه مـــورد اتــفــاق همه مسئوالن 
کشور است، به این شکل بیان کردند: اگر 
می خواهند ایران به تعهدات برجامی خود 
برگردد، باید آمریکا تحریم ها را در عمل و 
نه با زبان و یا روی کاغذ، کالً لغو کند، آن گاه 
پس از راستی آزماییِ صحت لغو تحریم ها، 
جمهوری اسالمی به تعهدات برجامی خود 

باز خواهد گشت.
ــوالن و  ــئـ ــی مـــسـ ــالمــ ــالب اســ ــقــ ــ ــر ان ــبـ رهـ
دست اندرکاران امور کشور را به اتحاد کلمه 
و همصدایی توصیه مؤکد کردند و گفتند: 
مسئوالن  همچنین  و  مــردم  کلمه  اتحاد 
عامل اصلی عبور از بسیاری از مشکالت 
در ۴۲ سال گذشته بوده و این هماهنگی و 

همصدایی باید ادامه یابد.
فرمانده کل قوا، نیروهای مسلح را به ادامه 
تولید قدرت توصیه و در پایان تأکید کردند: 
بــه لطف خــداونــد و دعـــای حــضــرت ولی 
عصر)عج( فردای ملت و کشور ایران، قطعاً 

به مراتب بهتر و باالتر از امروز خواهد بود.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، امیر 
هوایی  نیروی  فرمانده  نصیرزاده،  سرتیپ 
این  برنامه های  از  گزارشی  بیان  با  ارتــش 
نیرو در سال گذشته گفت: نیروی هوایی 
با سابقه حضور اثرگذار خود در انقالب و 
حفظ دستاوردهای آن، امروز با دستی پر 
مقاومت  تفکر  از  برخاسته  رویش های  از 
با  سلیمانی،  مکتب شهید  آمــوزه هــای  و 
ارتقای قدرت  در مسیر  از پیش  انگیزه تر 

هوایی کشور گام برداشته است.

فرمانده معظم کل قوا: حق شرط گذاشتن در برجام با ماست، نه آمریکا و اروپایی که کل تعهدات را زیر پا گذاشتند

شرطایران؛راستیآزماییلغوهمهتحریمها

میلیارد س  ۸ استقالل  تیم  کاپیتان  غفوری  وریــا  ــرارداد  ق می شود  گفته 
تومان است )ایضاً دستمزد سایر بازیکنان فوتبال و بازیگران و مجریان 
انــدازه حقوق ۲۰۰ سال یک کارگر با روزی  سینما و تلویزیون( یعنی به 
این مملکت توضیح بده چرا؟!  ۱۲ ساعت کار! خدا وکیلی یک نفر در 

9010000087
روغن ۵کیلویی بود ۳۰ هزارتومان مزد من کارگر نانوا بود روزی ۸۰.االن س

روغن ۱6۰ بازم مزد من کارگر نانوا هنوزم ۸۰ . جواب خانواده را چگونه 
بدهم؟ 9370000100

روی س بر  را  واکسن خارجی  این  اوالً  دولــت محترم  کنند  لطف  ســالم. 
مردم  روی  بر  بعد  داد  اگــرجــواب  بزند،  سلبریتی ها  ایــن  و  خــود  کابینه 

امتحان کنند. 9150000202
روزگــار س هزارتومانی   ۴۵ یارانه  با  فقط  مــردم  از  بعضی  که  در شرایطی 

و مجریان  بازیگران  میلیاردی  قراردادهای  بستن  دلیل  می کنند،  سپری 
تلویزیون و سینما و بازیکنان فوتبال چیست؟ جواب حیف و میل بیت 

المال با کیست؟ 9180000517
آن س واردات  که  درشرایطی  کرونا  واکسن  دربــاره  بحث  ســالم.  باعرض 

فراگیرنشده،  و  نرفته  خط  به  رسماً  آن  تولیدات  و  ابتدایی  درمــراحــل 
بیهوده گویی و اتالف وقت است. اگر غیر این ها بود و حقی ناحق می شد 

قضاوت معنی دار می شد. 9380000263 
مبلغ س و  کــرده  ثبت نام  سایپا  در  هستم  اردبــیــل  اســتــان  ساکن  بنده 

6۹میلیون و ۸۰۰هزار تومان پرداخت کرده ام. با اینکه انصراف داده ام، 
ناجا  کارمند  داده ام.  چک  ماشین  این  خرید  بابت  نمی دهند؛  را  پولم 
هستم و بعد از ۲۱ سال صاحب خودرو شده ام، اگر به موقع چک پاس 
نشود، باید غرامت بدهم. من طالجات همسر و دخترم را فروخته ام؛ چرا 

سایپا به تعهد خود عمل نمی کند؟ 9900000284  
چرا پول تلفن ثابت را پرداخت می کنیم، بازمیگه برای وصل کردن باید س

بری امور مشترکین نون دونی درست کردند در این کرونا؟ 9150000430 
با بی توجهی بعضی افراد نسبت به خطر ویروس کرونا و همچنین با س

لغو محدودیت های کرونایی وعدم قاطعیت مسئوالن نسبت به »عادی 
بین  از  نیز  واکسیناسیون  انجام  با  ویــروس خشن حتی  این  انــگــاران«، 

نخواهد رفت.9150000110  

 حجت نیکی ملکی، رئیس مرکز اطالع رسانی ستاد اجرایی فرمان س
برای  عربی  کشور   دو  دارویــی  رسمی شرکت های  درخواست  از  امام 
کرد:  داد. وی خاطرنشان  کرونا خبر  ایرانی  واکسن  خرید نخستین 
و  واکسن  انبوه  تولید  و  انسانی  تست  مراحل  موفق  پایان  از  پس 
درصورت رفع کامل نیاز مردم کشورمان، صادرات این واکسن مورد 

بررسی قرارخواهد گرفت.
 رئیس قوه قضائیه در پاسخ به دعوت رسمی »فائق زیدان« رئیس س

شورای عالی قضایی عراق امروز در صدر یک هیئت عالی رتبه قضایی 
به بغداد سفر می کند.

دربــاره س نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  رضــایــی،  محسن   
بررسی FATF در مجمع گفت: بررسی های مجمع در این باره در حال 

انجام است و تا پایان سال تعیین تکلیف می شود.
 منوچهر متکی، سخنگوی شورای وحدت نیروهای انقالب با بیان س

انتخاباتی واحد است، درباره  نامزد  اینکه هدفشان رسیدن به یک 
انتخابات  در  رئیسی  والمسلمین  حجت االسالم  حضور  احتمال 
اقبال  با  این است که در شــورای وحدت  گفت: تصور شخصی من 
او بحثی در شورای  روبه رو خواهند شد، هرچند هنوز درباره  خوبی 

وحدت انجام نشده است.
 حسین بهشتی پدر داماد رئیس جمهور با بیان اینکه واردکنندگان س

موز، سیب را در مقطع زمانی صادرات کیلویی ۳۰ هزار تومان صادر 
بوده است،  تومان  کیلویی ۲۰ هزار  نیز موز  و در آن هنگام  کرده اند 
می گوید: در حالی به من برچسب »سلطان موز« می زنند که در هفته 

در نهایت ۵ تریلی واردات موز دارم که از هفته آینده دیگر ندارم.
 علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس با بیان اینکه ۵۰ نماینده تقاضای س

را  نمایندگان« در صحن علنی  آرای  دوبــاره طرح »شفافیت  بررسی 
داده اند، گفت: بر این اساس این طرح باردیگر بررسی می شود.

 محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در پیامی خطاب به کریمی س
قدوسی، نماینده مشهد مقدس درگذشت مادر او را تسلیت گفت.

در حکمی حسین س کــشــور  وزیـــر  فــضــلــی،  رحــمــانــی  عــبــدالــرضــا   
ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور را با حفظ سمت به 
عنوان رئیس ستاد امنیت انتخابات کشور در امر برگزاری انتخابات 
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، ششمین دوره شوراهای اسالمی 
شهر و روستا و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای 

اسالمی منصوب کرد.
 سیدمحسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی س

روز گذشته بیانیه ۲۷۰ نماینده مجلس شورای اسالمی در حمایت از 
سند تحول قوه قضائیه را قرائت کرد.

با س مواجهه  در  گذشته  سال  اینکه  بیان  با  جبرائیلی  سیدیاسر 
لیبرال های وطنی بر سر FATF روزهای سختی را گذراندیم در کانال 
شخصی خود نوشت: امروز ایران در لیست سیاه FATF قرار دارد 
تعهد  بند   ۴۱ از  بند   ۳۹ اجرای  در حال  این وجود همچنان  با  اما 
اجرای  و  هستیم  غیربین المللی  نهاد  این  به  روحانی  آقــای  دولــت 
ما  تجارت  برابر  در  بسیاری  محدودیت های  استانداردها،  همین 

ایجاد کرده است.

 الزامات اقتصادی 
سفر قالیباف به روسیه

تنظیم تعامالت اقتصادی مطلوب با کشورهای 
همسایه همواره یکی از سیاست های راهبردی 
ــران و روســیــه دو کشور  ــ ــوده اســـت. ای نــظــام بـ
ــط  همسایه و بــا اشــتــراکــات فــراوانــنــد کــه رواب
تجاریِ راهبردی و ارتباطات تاریخی گسترده ای 
با یکدیگر دارند. از این رو سفر رئیس مجلس 
شورای اسالمی و هیئت همراه به روسیه دارای 
ابعاد اقتصادی مهم و راهبردی است و به همین 
دلیل کمیسیون ها و افراد اقتصادی مجلس نیز 
رئیس مجلس را همراهی می کنند. در تبیین 
این  به  با همسایگان می  توان  روابــط  اهمیت 
نکته دقت کرد که در برجام قرار بود تبادالت 
اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا و آمریکا گسترش 
یابد، در حالی که تمام صادرات ما به ۲۷کشور 
اروپایی برابر با نیمی از صادرات ایران به کشور 
افغانستان اســت! کشور روسیه نیز با حدود 
۱۵۰میلیون جمعیت و شرایط جغرافیایی خاص 
در  مناسبی  کــشــاورزی، ظرفیت های  لحاظ  از 
حوزه تجارت مواد غذایی دارد. ایران و روسیه 
هر دو از طرف کشورهای غربی به ویژه آمریکا 
مــورد تحریم هستند که ایــن مسئله فرصت 
بسیار ویژه ای برای ارتباطات منسجم اقتصادی 
بین دو کشور ایجاد می کند. از طرفی روسیه به 
بازار  اقلیمی و ظرفیت های خاص  دلیل تنوع 
محصوالت کشاورزی ایران، عالقه مندی خاصی 
به تجارت در این حوزه دارد، اما به این دلیل که 
تاکنون سیاست راهبردی ثابتی در حوزه تجارت 
با روسیه وجود نداشته، طبیعتاً زیرساخت های 
الزم نیز تدبیر نشده و در نتیجه رقبای تجاری 
ما در منطقه از ایران پیش افتاده اند و بعضاً تا 
۱۰برابر ایران صادرات محصوالت کشاورزی دارند 
و در برخی موارد مانند قزاقستان به بزرگ ترین 

صادرکننده به روسیه تبدیل شده اند.
این کشورها در سال های اخیر با تقویت پیمان 
اوراسیا و کریدور سبز، موجب شده اند سهم 
ایران در بازار محصوالت کشاورزی روسیه عدد 
باالیی نباشد. اگر روند تجاری ایران و روسیه را 
بر حسب ارزش بنگریم، صــادرات محصوالت 
کشاورزی ما به روسیه تقریباً حدود ۴۰۰میلیون 
دالر و واردات ما از روسیه هم حدود ۱.۲ میلیون 
دالر اســت که ایــن اعـــداد نسبت به ظرفیت 
خوبی که دو کشور دارند، بسیار عقب تر است. 
ایــن در حالی اســت که روسیه در ســال ۲۰۱۹ 
واردات محصوالت  نزدیک به ۳۰میلیارد دالر 
کشاورزی داشته است! همچنین ایران در بحث 
میوه و صیفی جات تنها ۱.۵درصــد )به ارزش 
۴۳6میلیون دالر( صادرات محصوالت کشاورزی 
و ۹۸.۵ درصــد  دارد  را در دســت  روســیــه  بــه 
باقیمانده در اختیار رقبای تجاری ایران است. 
متأسفانه این آمارها تنها مختص روابط با کشور 
روسیه نیست. به عنوان نمونه ما در بحث تولید 
گل، هفدهمین تولیدکننده دنیا هستیم اما در 
صــادرات آن رتبه ۱۰۷ را داریــم. حال وضعیت 

فعلی معلول چه عواملی است؟ 
یکی از موانع موجود در بحث مبادالت ایران و 
روسیه، موضوع نظام بانکی است. واقعیت این 
است که ما سازوکار بانکی یکپارچه و منسجمی 
در روسیه نداریم که این مسئله مشکل آفرین 
ــاری  شـــده اســـت. مــوضــوعــاتــی چـــون پــایــانــه ب
اقامتی  دو کشور، مشکالت  بین  اختصاصی 
کــامــیــون داران، برندسازی محصوالت ایــران در 
کشور روسیه، معضل بسته بندی محصوالت 
تـــجـــاری حــاکــمــیــتــی مسائل  و واســـطـــه هـــای 
مختلفی هستند که باید در سفر به روسیه 
برای آن مذاکراتی انجام شود. ما نیاز داریم که 
شرکت های حرفه ای و با مقیاس های کالن در 
کشور شکل بگیرد که نقش واســطــه ای را در 
تجارت با دیگر کشورها ایجاد کند. همچنین در 
بحث استانداردهای مالی دچار فاصله هستیم 
و در برخی فناوری ها مانند پرتودهی محصوالت 
کشاورزی نیازمند مشارکت با مسکو هستیم. 
یکی دیگر از موانع، بحث گمرکات است که به 
دلیل واسطه بودن یک کشور ثالث در مسیر 
ایران و روسیه، مشکالتی ایجاد شده و تالش 

داریم در جهت حل آن حرکت کنیم. 
مانند  عواملی  اخیر  سال های  در  مجموع  در 
ضعف دیپلماسی تجاری ایران به ویژه در حوزه 
سفرا، اثرپذیری از تحریم  ها و ساختار سنتی 
نظام اقتصادی کشور، موجب شده تعامالت 
اقتصادی ایران با همسایگان به هیچ وجه جایگاه 
مطلوبی پیدا نکند. اگر ایران به دنبال جهش 
در تولید محصوالت کشاورزی اســت، روسیه 
به عنوان یازدهمین اقتصاد دنیا از لحاظ تولید 
ناخالص و ششمین اقتصاد دنیا از لحاظ درآمد 
سرانه و یکی از کشورهای عضو اوراسيا می تواند 
ــازار هــدف صـــادراتـــیِ بسیار  ــ بــه عــنــوان یــک ب
مناسب  دیده شود، آن هم در شرایطی که حجم 
کل تجارت ایران با کشورهای عضو اوراسیا تنها 
۲درصد کل تجارت کشور است. نگاه ایران به 
بازار روسیه باید نگاهی سرمایه گذارانه، بلندمدت 
و پایدار باشد که امید است در سفر رئیس 
مجلس به مسکو در این زمینه موفقیت هایی 

را شاهد باشیم. 

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   
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یادداشت
 جواد ساداتی نژاد
 عضو تیم مذاکره کننده ایران در مسکو 
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رئیس مجلس روز گذشته و پیش از ترک 
بــه مقصد مسکو گــفــت: یکی از  تــهــران 
برجستگی های سفر وی به روسیه آن است 
راهــبــردی میان دو  راستای مسائل  که در 
کشور است. به گزارش تسنیم، محمدباقر 
قالیباف افزود: سفر من به مسکو به دعوت 
رسمی رئیس مجلس دومای روسیه انجام 
می شود. مقام معظم رهبری همواره تأکید 
بر روابط راهبردی با کشور روسیه داشته اند 
و در این تأکید مستمر این اولویت برای ما 
وجود دارد که نخستین سفرم به روسیه با 

توجه به دعوت صورت گرفته باشد.
قالیباف گفت: یکی از برجستگی های این 
سفر آن است که در راستای مسائل راهبردی 
چــارچــوب  در همین  مهمی  پــیــام  حــامــل 
هستم. وی اضافه کرد: مشترکات زیادی بین 
ایران و روسیه در زمینه مسائل منطقه ای 
و جهانی وجود دارد؛ این مشترکات فراوان 
ایـــن سمت هــدایــت می کند که  بــه  مــا را 
بتوانیم نگاهی مشترک و فرصت هایی که 
وجود دارد، اعم از فرصت های منطقه ای و 
جهانی را با هماهنگی بیشتر و در جهت 
با فرصت هایی که  ساختارهای مناسب تر 

امروز وجود دارد، توسعه دهیم؛ چراکه این 
کار به نفع روابط دو کشور و مردم منطقه 
و به سود حرکت های صلح طلبانه جهانی 
است. این در حالی است که دستیار ویژه 
رئیس مجلس در امــور بین الملل نیز روز 
گذشته با اشاره به سفر رئیس مجلس به 
روسیه، گفت: روابط تهران و مسکو ممتاز 
و راهــبــردی  اســت. سفر رئیس قــوه مقننه 
ــود شــرایــط خـــاص مــحــدودیــت هــای  بــا وجـ
مهم  تحوالت  داشتن  نظر  در  با  کرونایی، 
انــجــام  ــه  روســی ــه  ب بین المللی  و  منطقه 
گفت:  امیرعبداللهیان  حسین  مــی شــود. 
پارلمان و دولت مسکو با رویی گشاده و نگاه 
بلند مدت به مناسبات دو کشور نسبت به 

تنظیم برنامه های سفر عمل کرده اند.

خانه ملت

حامل پیام مهمی هستم
قالیباف پیش از ترک تهران به مقصد مسکو: 

ــســه ســتــاد  ــن جــل ــ ــی ــ ــت و دوم ــســ ــ دوی
هماهنگی اقتصادی دولت، روز گذشته 
به بررسی نحوه اقدام دولت در رابطه با 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ که از سوی مجلس 
ــت عــودت داده  شـــورای اسالمی به دول
شده است، اختصاص یافت. به گزارش 
در  جمهور  رئیس  خبرنگاران،  باشگاه 
این جلسه با اشاره به ارجاع موضوع از 
مجلس، گفت: از آنجا که دولت همواره 
در تالش برای تعامل و گفت و گو با سایر 
قوا برای انجام امور کشور بوده است و در 
عین حال با توجه به شرایط خاص کشور 
درآستانه بهره گیری از ثمرات مقاومت 
تحمیلی  جــنــگ  در  مــلــت  ــری  ــث حــداک
اقتصادی ، نمی توان زمان و امور را صرف 

اختالف و چالش ها کرد.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی، 
با بیان اینکه برخی اقدام ها در بررسی و رد 
الیحه بودجه و ارجاع آن به دولت خالف 
قاعده مرسوم و آیین نامه بوده است، گفت: 
در نخستین فرصت مصوبه جدید دولت 
درخصوص الیحه بودجه ۱۴۰۰به مجلس 
ارائه خواهد شد. روحانی خاطرنشان کرد: 

برای  باقیمانده  فرصت  از  حــال  عین  در 
گفت وگوهای سازنده با نمایندگان مجلس 
به منظور تنظیم اصالحیه الیحه بودجه 

استفاده خواهد شد.
رئیس جمهور با تأکید بر این نکته که 
دولت کماکان معتقد است الیحه بودجه 
ارائه شده به مجلس منطبق بر اقتضائات 
اقتصادی کشور بوده است، افزود: تأخیر 
موضوع  ســر  بــر  جنجال  و  تصویب  در 
مهمی چون الیحه بودجه، بی تردید اثرات 
منفی خود را بر اقتصاد کشور داشته و 
خواهد داشت و از مجلس محترم انتظار 
می رود، اصالحیه دولت به دور از تنش 
و در آرامـــش مـــورد بــررســی قـــرار گیرد و 

درکوتاه ترین زمان به رأی گذاشته شود.

دولت

در نخستین فرصت اصالحیه بودجه ارائه می شود
روحانی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 امید ادیب

 »حرف قطعی« رهبری
 برای تغییر راهبردی زمین بازی  

جمهوری  تعامالت  خــود،  بیانات  از  فـــرازی  در  دیـــروز  انــقــالب  رهبر 
با شرط  آمریکایی ها  ای کردند؛  تازه  وارد دوران  را  آمریکا  و  اسالمی 
گذاری جدید خود نشان دادند هنوز دستگاه محاسباتی شان دچار 
اشکال است. پیش فرض سیاست گذاری آمریکا این است که ایران 
به علت شرایط بحرانی اقتصادی و نیاز به مذاکره، به شروط برجامی 
آمریکا تن خواهد داد و در قبال برجام های موشکی و منطقه ای نیز 
کوتاه خواهد آمد. اما رهبری نه تنها پرونده برجام های ۲ و ۳ را به 
طور کامل بستند، بلکه برجام هسته ای را نیز وارد یک اتمسفر دیگر 
ثانیاً  و  کــرده  رد  را  آمریکا  برجامی  گــذاری  شرط  اوالً  ایشان  کردند؛ 
به  توجه  با  دارد  حق  که  است  اسالمی  جمهوری  این  کردند  تأکید 
رهبری،  اقــدام  این  با  بگذارد.  شرط  برجام،  یک طرفه  اجــرای  سابقه 
عمالً پیش فرض نیاز ایران به مذاکره از بین رفت و کاهش تعهدات 
یک  به  تبدیل  مجلس  هسته ای  قانون  و  قبل  مراحل  در  هسته ای 
تنها  نه  ایــران  اسالمی،  قطعی جمهوری  حــرف  با  شــد.  مهم  امتیاز 
نیازی به برجام ندارد، بلکه برای برگشت به تعهدات هسته ای قبلی 
رویکرد  واقــع  در  کشد.  می  پیش  را  ها  تحریم  لغو  امتیازگیری  نیز 
مذاکره از سر صبر و سیری جایگزین اشتیاق و التماس برای مذاکره 
خواهد شد! با این حرف قطعی، از امروز دوران شرط گذاری هم تمام 
شده است، همان طور که دوران بزن و دررو تمام شده بود. بنابراین 
آقای بایدن بهتر است به لغو واقعی تحریم ها برگردد تا مانند ترامپ 

حسرت تماس تهران بر دلش نماند.
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آغاز عملیات اجرایی دو پروژه در منطقه ویژه اقتصادی سرخس     مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس از آغاز عملیات اجرایی دو پروژه مهم اقتصادی در این منطقه خبر داد.به گزارش آستان نیوز، 
صادقی گلمکانی در این مراسم که با حضور براتی؛ معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی، قاضی زاده؛ نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس و رجبی مقدم؛ فرماندار سرخس برگزار 
شد، گفت: یکی از این پروژه ها، کلنگ زنی طرح توسعه کارخانه تولید درب و پنجره دوجداره است و دیگری ساخت ترمینالی تخصصی است برای بارهایی که از کشورهای CIS به منطقه ویژه اقتصادی سرخس می آیند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  بازدید تولیت آستان قدس رضوی
 از مجموعه های مختلف حرم امام رضا)ع( 

تولیت آستان قدس رضوی به صورت از پیش اعالم نشده از مجموعه های 
مختلف حرم مطهر امام رضا)ع( بازدید کرد.

به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین مروی به صورت از پیش 
اعالم نشده، در مجموعه های مختلف حرم مطهر رضوی از جمله مدیریت 
ارتباط مردمی )سامانه تلفنی 138(، خدمات فرش حرم مطهر و دفاتر و 
آسایشگاه صندلی های چرخدار و صحن های حرم مطهر حضور یافت و 
ضمن گفت وگو با زائران، خدام و کارکنان در جریان روند ارائه خدمات در 
حرم مطهر قرار گرفت. تولیت آستان قدس در بازدید از بخش مدیریت 
ارتباط مردمی )سامانه تلفنی 138( در جریان آخرین گزارش ها، انتقادها و 
پیشنهادهای زائران قرار گرفت و نسبت به تسریع در پاسخگویی، پیگیری 

رفع مشکالت و انتقال انتقادها و پیشنهادها به مدیران تأکید کرد. 
پس از آن با حضور در آسایشگاه نیروهای خدمات فرش حرم مطهر، ضمن 
خداقوت در مفروش کردن تمامی صحن ها و رواق هــا به مناسبت میالد 
حضرت زهرا)س( در راستای رفاه زائران، گفت: عمده نیروهای این بخش 
جوانان پرتالش و مخلص هستند که خدمت در بارگاه منور رضوی را برای 
خود افتخار می دانند و بایستی برای توجه و رسیدگی بیشتر به آن ها در 

فراهم آوردن شرایط کاری مطلوب برنامه ریزی مناسب داشته باشیم.
رعایت دستورالعمل های بهداشتی در محیط کار و آسایشگاه های خدام از 
موارد مهم دیگری بود که توسط تولیت آستان قدس رضوی مورد بررسی 
قرار گرفت و نسبت به ارتقا و رعایت دقیق نکات بهداشتی و پیگیری توسعه 
فضا و امکانات آسایشگاهی، دستوراتی صادر شد.برخورد توأم با احترام و 
حوصله با زائران از جمله مواردی بود که تولیت آستان قدس رضوی در این 

بازدید نسبت به رعایت آن تأکید کرد.

 برپایی تخصصی ترین اردوی سالمت 
در سیستان و بلوچستان

 تیمی از پزشکان و پرستاران کانون سالمت رضوی به مدت 10 روز برای 
و  سیستان  استان  کم برخوردار  مناطق  عــازم  بی بضاعت  بیماران  درمــان 
بلوچستان شدند.هادی غالمی، مدیر امور مجاورین آستان قدس رضوی در 
گفت وگو با آستان نیوز با اعالم این خبر گفت: در نخستین روز از دهه مبارک 
فجر، یک تیم کامل پزشکی عازم استان سیستان و بلوچستان شده اند و 
با استقرار در شهر دلگان از توابع شهرستان ایرانشهر، محل تبعید رهبر 
معظم انقالب در دوران ستمشاهی، تا 24 بهمن  ماه به بیماران محروم ارائه 
خدمت خواهند کرد. وی افــزود: این اردوی جهادی، یکی از کامل ترین و 
تخصصی ترین اردوهای سالمت رضوی محسوب می شود . غالمی ادامه 
از خدمات  بیمار  اردوی جهادی 3 هزار  این  اولیه، در  برآوردهای  داد: در 

تشخیصی، درمانی و دارویی بهره مند خواهند شد.

محمدحسین مروج کاشانی: رئیس سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
انجام شده  پیگیری های  و  اقدام ها  از  رضوی 
برای ثبت جهانی »موضوع زیارت« توسط این 

سازمان خبر داد.
حجت  االسالم والمسلمین سیدجالل حسینی 
به  که  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در 
انقالب  فجر  مبارکه  دهــه  ایـــام هللا  مناسبت 
ــن ســازمــان بــرگــزار شد  اســالمــی در محل ای
ــارت و  ــزود: مــوضــوع زیـ ــ ــن خبر اف بــا اعـــالم ای
از موضوعات بسیار  معرفت افزایی در زیارت 
مهم در آستان قدس رضوی بوده و زیارت به 
عنوان یک رویداد، الگو و نقشه تربیتی دریافت 
شده از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 

مطرح است.
وی افزود: با هماهنگی به عمل آمده با سازمان 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 
شهریور سال جاری موضوع زیارت به عنوان 
ملی  ثبت  به  مذهبی  ناملموس  میراث  یک 
رسید و مقدمات و هماهنگی های الزم برای 
ثبت جهانی این موضوع نیز در دست اقدام 
افتخار جهانی  امر یک  این  است که تحقق 
برای آستان قدس رضوی و جمهوری اسالمی 

ایران خواهد بود. 
حجت االسالم والمسلمین حسینی در پاسخ 
به پرسش خبرنگار قدس مبنی بر مهم ترین 
مرکز  و  موزه ها  کتابخانه ها،  سازمان  وظیفه 
اســنــاد آســتــان قــدس رضـــوی در چشم انداز 
این  و مطابق سند سیاست های کالن  آینده 
کــرد: سند سیاست های  اظهار  مقدس  نهاد 
کــالن آســتــان قــدس رضـــوی نقشه راه همه 
فعالیت های مجموعه ها و بخش های مختلف 
ــوارد،  ــ ــت و تــمــامــی م ــن نــهــاد مــقــدس اسـ ایـ
اصول و سیاست های تعیین شده در بخش 
فعالیت های این سازمان مطابق این سند مورد 
دقت و بررسی قــرار گرفته است و مهم ترین 
آستان مقدس  کتابخانه های  وظیفه سازمان 
حضرت رضــا)ع( در زمینه این سند، رسیدن 
به جایگاه واال و مرجعیت علمی آستان قدس 

رضوی است و سازمان کتابخانه های این نهاد 
مقدس باید در این زمینه پیشران بوده و در 
یک برنامه تنظیمی سه تا پنج ساله به اهداف 

مورد نظر دست یابد.

تجهیز کتابخانه های ویژه کودکان برای »
بهره برداری فرزندان زائران

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار قدس 
کتابخانه های  تجهیز  و  ــدازی  ــ راه ان بر  مبنی 
ویژه کودکان برای بهره برداری فرزندان زائران 
در ســال گذشته  کـــرد:  تصریح  مــجــاوران  و 
در  نــوجــوان  و  ــودک  کـ کتابخانه  نخستین 
مجتمع فرهنگی امام خمینی)ره( در منطقه 
البته  راه انـــــدازی شــد،  خــواجــه ربــیــع مشهد 
نیز  این سازمان  به  وابسته  کتابخانه  در 17 
ایستگاه مطالعه کودک راه اندازی شده است 
و خدمات دهی به نوجوانان و کودکان با توجه 
به فضاهای کتابخانه ای موجود در کتابخانه 
این  مرکزی و سایر کتابخانه های وابسته به 
سازمان از سال های گذشته مورد توجه بوده 

و در آینده نیز برنامه ریزی دقیق تری برای این 
امر صورت خواهد گرفت.

ــاهللا  ــاشـ مـ ــن  ــی هــمــچــن مــــراســــم  ــن  ــ ــ ای در 
ــرادی زاده، بــازیــگــر مــشــهــدِی فیلم  ــمــ ــاهــ شــ
اخــراجــی هــا فــایــل تــصــویــری خــاطــراتــش را 
ــرد. وی  ــدا کــ ــ ـــوی اه بـــه آســـتـــان قـــدس رضـ
72 گیگابایت مصاحبه تصویری از خاطرات 
خود از سال 1348 تا 1363 را در این مراسم 
به مرکز اسناد آستان قدس رضوی اهدا کرد.
همچون  فیلم ها  بــرخــی  اینکه  بــیــان  بــا  وی 
همین  اســـاس  ــر  ب را  »بــابــانــظــر«  و  »روژان« 
کــرد: تصور  اظهار  اســت،  خــاطــرات ساخته 
می کنم که بسیاری از ما گذشته را فراموش 
کردیم، بنابراین ضرورت را در این دیدم که 
فیلم های  کنم.بازیگر  ثبت  را  خود  خاطرات 
اخراجی ها، معراجی ها و دارا و نــدار، تصریح 
را در  کــودکــی  از دوران  ایــن خــاطــرات  کـــرد: 
به خاطرات دوران  آن  و در ضمِن  برمی گیرد 
مانند  مناطقی  در  مــقــدس  دفـــاع  و  انــقــالب 

کردستان و سقز نیز پرداخته شده است.

 کتابخانه دیجیتال »
برای عالقه مندان به پژوهش

حجت االسالم والمسلمین حسینی در بخش 
بــه دســتــاوردهــای  از سخنان خـــود  دیــگــری 
کتابخانه دیجیتال رضوی اشاره کرد و گفت: 
در  اسالمی  انقالب  تخصصی  پایگاه  ایجاد 
با حــدود 20هــزار  دیجیتال  کتابخانه  سامانه 
قبیل کتاب چاپی، مقاله،  از  منبع دیجیتال 
انقالب  و... در موضوع  بریده جراید  عکس، 
به  که  است  دستاوردهایی  دیگر  از  اسالمی 

زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
دیجیتال  نشریات  تخصصی  پایگاه  ایــجــاد 
آستان قدس  دیجیتال  کتابخانه  در  خراسان 
رضوی از دیگر دستاوردهای این کتابخانه بود 
که وی به آن اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 
حدود 15 هزار نشریه دیجیتال در 280 عنوان 
ایــن پایگاه تخصصی  مربوط به خــراســان در 
وارد شده و امکان جست وجو و دسترسی به 
و  مشاهده  کتاب شناختی،  کامل  اطــالعــات 
نشریات  مختلف  تــورق صفحات شماره های 

ــه خــدمــات امــانــت  ــت.وی ب ــ ــراهــم شـــده اسـ ف
دیجیتال منابع به عنوان خدمتی دیگر از سوی 
کتابخانه دیجیتال برای مخاطبان خود اشاره 
کرد و گفت: با توجه به تعطیلی کتابخانه های 
سازمان برای اعضا و عموم مردم در زمان شیوع 
بیماری کرونا، امانت الکترونیک منابع از طریق 
سامانه کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی 
راه  انــدازی شد که در این طرح، بیش از 10هزار 
کتاب چاپی فارسی و عربی که دارای مشکل 
کپی رایت بــوده و امکان ارائــه از طریق وب به 
صورت دسترسی آزاد مقدور نبود، از طریق این 
درخواست  بــرای  منابع  سیستم مشخصات 
ــرار گرفته  امــانــت، در دسترس عموم مــردم ق
است. وی گفت: در طرح ارسال فایل مقاالت از 
طریق شبکه های اجتماعی، کاربران با عضویت 
  aq-elibrary آی دی  به  واتــس آپــی  گــروه  در 
عنوان، شناسه doi و یا موضوع مقاله خود را 
ارسال و کارشناسان کتابخانه دیجیتال پس از 
جست وجو، مقاالت مورد نظر کاربر را ارسال 

خواهند کرد.
حجت االسالم والمسلمین حسینی راه اندازی 
نسخ  فارسی  دیجیتال  کتابخانه  بزرگ ترین 
خطی جهان را از دیگر پــروژه هــای در دست 
اقدام این مجموعه عنوان کرد که در سال های 

آینده به بهره برداری خواهد رسید.
ایجاد  حسینی،  والمسلمین  حجت االسالم 
اندیشگاه رضوی برای ایجاد هم افزایی میان 
پژوهشگران و شناسایی روشمند آثار نوشتاری 
متفکران حــوزه علوم انسانی و تفکر نقادانه 
شعار  با  بین المللی  تعامالت  برقراری  آن،  بر 
فرهنگ  ارتقای  راستای  در  کتاب  دیپلماسی 
اسالمی و ایجاد تعامل با مراکز علمی دنیا را از 
دیگر اقدام های این سازمان در 10 ماه گذشته 
با  برشمرد.وی تصریح کرد: مرجعیت علمی 
شعار محقق نمی شود و آنچه در این سازمان به 
صورت زنجیره وار در حال انجام است موجب 
تحقق این مهم خواهد بود و هر چه کتابخانه 
جلوتر حرکت کند دستگاه های علمی آستان 
قدس رضوی حرکت پیشرانی خواهند داشت.

رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در پاسخ به پرسش قدس:

 پیگیر ثبت جهانی »زیارت« هستیم

خبر
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روزنامـه صبـح ایـران اندیشهاندیشه4
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r حجت االسالم والمسلمین مهدی مسائلی در گفت وگو با قدس آنالین:  دوشنبه  20 بهمن 1399 25 جمادی الثانی 1442 8 فوریه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9463 

 نهادینه سازی شفافیت موجب
 جلب اعتماد مردم می شود

ســـــــــاحـــــــــل عــــــبــــــاســــــی: 
والمسلمین  حجت االسالم 
مهدی مسائلی در گفت وگو با قدس 
که  موضوعاتی  خصوص  در  آنالین 
بــرای جلب  اسالمی  نظام جمهوری 
بدان  ویــژه ای  توجه  عمومی  اعتماد 
از  یکی  گفت:  مــا  بــه  دارد  معطوف 
موضوعاتی که می تواند موجب جلب 
به  مــردم  اعتماد  بازگشت  و  اعتماد 
ــود  ــام اســــالمــــی شـ ــظــ ــ مـــــدیـــــران ن
حوزه های  در  کشوری  هر  در  وقتی  اســت.  شفافیت  بحث  نهادینه سازی 
اقتصادی و سیاسی شفافیت رواج داشته باشد تمامی مفسده ها مشخص 

می شود و متخلفان جرئت نمی کنند هیچ گونه مفسده ای انجام بدهند.
در  الزم  فقدان شفافیت  دلیل  به  متأسفانه  داد:  توضیح  بــاره  این  در  وی 
عرصه های مدیریتی در دهه های گذشته شاهد فسادهای اقتصادی و اداری 
و توزیع رانت بین عده معدودی بوده ایم که موجب بروز مشکالت اقتصادی 
و نااطمینانی مردم به مسئوالن شده است که به هیچ وجه برای وجهه نظام 
اسالمی خوب و مطلوب نیست. بی  شک هر مانعی که در اقتصاد ایجاد 
شود چون در ذهن مردم این گونه ثبت شده که در اقتصاد و سیاست و 
در عملکرد مسئوالن شفافیتی وجود ندارد پس این موضوع به مدیریت 
مدیران نسبت داده می شود حتی چالش های اقتصادی ناشی از تحریم، در 
حالی که اگر مسئوالن با مردم شفاف برخورد می کردند مسئولیت بسیاری 
به مدیران  و مردم بیشتر  به عهده مسئوالن نمی افتاد  از چالش ها شاید 
کشور اطمینان می کردند.وی در خصوص تأکید مسئوالن بر شفاف سازی 
و مغایرت حرف و عمل آن ها با هم گفت: هر چند در یکی دو سال اخیر 
تالش هایی برای نهادینه سازی شفافیت در کشور صورت گرفته که نسبت 
به سال های گذشته بیشتر و بهتر شده است اما باز هم تا رسیدن به نقطه 
مطلوب فاصله زیادی وجود دارد؛ چرا که شفافیتی که مسئوالن از آن دم 
می زنند بیشتر در الیه های بی تأثیر اجتماعی و اقتصادی بوده تا الیه های 
تأثیرگذار، بنابراین چنین حرکت هایی را نمی توان به پای تمایل مسئوالن به 
ایجاد شفافیت گذاشت بلکه این رفتارها موجب افزایش بی اعتمادی مردم 
والمسلمین مهدی مسائلی  بی عدالتی می شود.حجت االسالم  و گسترش 
گفت: به هر حال در دهه پنجم پیروزی انقالب اسالمی حرکت به سمت 
شفافیت یک نیاز مبرم برای ادامه نهضت و نظام انقالب اسالمی است . اگر 
مسئوالن همه مسائل را به صورت شفاف با مردم در میان بگذارند قطعاً 
و  ناحیه مدیریت داخلی نیست، می پذیرند  از  را که  مردم هم مشکالتی 
اتفاقاً برای عبور از بحران به کمک دولت و نظام می آیند در غیر این صورت 

نمی توان به افزایش سرمایه اجتماعی مردم امیدوار بود.
انقالب داشتیم  اول  از  این خصوص خاطرنشان کرد: مشکلی که  وی در 
این بود که فقط دنبال مدیران متدین و انقالبی بودیم اما به اینکه مدیر 
متدینی که در آن بخش و حوزه متخصص باشد کمترین توجهی نکرده ایم 
در حالی که در کنار تدین و انقالبی بودن تخصص بسیار حائز اهمیت است. 
بی توجهی به حضور مدیران متخصص در بخش های مختلف اقتصادی و 
سیاسی است که کشور را به این حد دچار چالش های مختلف کرده است 
پس ما باید دو مؤلفه را در کنار هم داشته باشیم، نیروی جوان متخصص و 
متدین تربیت کنیم نه اینکه مدیران جناحی و سیاسی بیایند و بروند بدون  

اینکه در آن بخش تخصصی داشته باشند .

دیدگاه

برگزاری همایش »برجام و حکمت رهبرانه حضرت آیت اهلل خامنه ای«   اردیبهشت 1400 همایش »برجام و حکمت رهبرانه حضرت آیت اهلل خامنه ای« به همت پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسالمی 
باقرالعلوم)ع( برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری شبستان، پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسالمی باقرالعلوم )ع( فراخوان علمی »برجام و حکمت رهبرانه حضرت آیت اهلل خامنه ای« را منتشر و اعالم کرده است این 

همایش اردیبهشت 1400 برگزار خواهد شد. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این همایش 25 فروردین 1400 اعالم شده است.

از  محسن فاطمی نژاد    نشست رونمایی   
تاریخ  فلسفه  انکشاف  و  »انقالب 57  کتاب 
سخنرانی  با  ماه  بهمن   19 یکشنبه  ایران« 
رئیس مؤسسه  احمد رهدار؛  حجت االسالم 
مطالعات و تحقیقات اسالمی فتوح اندیشه، 
گروه  مدیر  نامخواه؛  مجتبی  حجت االسالم 
مطالعات اجتماعی پژوهشکده باقرالعلوم )ع(، 
عطا هللا بیگدلی؛ پژوهشگر پژوهشکده شهید 
صدر و سیدجواد طاهایی؛ نویسنده کتاب و  
پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی برگزار شد. 

تجلیل از دو دهه تمرکز نویسنده روی »
موضوع انقالب و انسان انقالب اسالمی

در ابتدای این نشست 
مجتبی  حجت االسالم 
اینکه  بیان  با  نامخواه 
ایـــن کتاب  نــویــســنــده 
بیش از دو دهه است 
که مسئله انقالب و انسان انقالب اسالمی را 
دنبال می کند، عنوان کرد: اندیشمندان علوم 
اجتماعی ایران وضعیتی دارند که یا اساساً به 
جامعه خــودشــان عــالقــه ای نــدارنــد و مسئله 
ندارند یا اینکه اگر به جامعه و دگرگونی های آن 
عالقه دارند بنا بر سفارش کارفرماهایی است 
که کمتر با اساس علوم اجتماعی آشنا هستند. 
در چنین شرایطی اصل داشتن یک پروژه برای 
که  دارد  اهمیت  اجتماعی  علوم  اندیشوران 
دکتر طاهایی نیز بر همین مبنا حدود دو دهه 
است که در این مسیر حرکت می کند که خود 

جای تجلیل دارد و بسیار مهم است.
پژوهشکده  اجتماعی  مطالعات  گــروه  مدیر 
نوعی  بــودن  حاکم  بر  تأکید  با  باقرالعلوم)ع( 
علوم  رســانــه هــای  وضعیت  در  میان مایگی 
اجتماعی اظهار کرد: یعنی اگر یک دهه پیش 
عالیق ایدئولوژیک در حوزه مطالعات انقالب، 
گفتارهای رتوریک تولید می کرد و بیش از آن 
چیزی نداشت، امروز علناً و عمالً میان مایگی 
چنان بسط پیدا کــرده است که ما در حوزه 

توپولوژیک  گفتارهای  فقط  اسالمی  انقالب 
نتیجه  نهایت  در  که  حرف هایی  می فهمیم. 
مؤثری ندارد. از این جهت من فکر می کنم که 
پروژه آقای طاهایی اهمیت دارد و اهمیت آن 

برای حوزه مطالعات انقالب مضاعف است. 

این کتاب نشان می دهد که کل تاریخ »
ایران در خیابان انقالب حاضر است

نامخواه ادامه داد: فکر می کنم ما در این کتاب 
وارد مرحله جدیدی از پروژه ایشان شده ایم؛ تا 
پیش از این تالش ایشان برای شناخت انسان 
انقالب در پرتو امکانی بود که انقالب به وجود 
آورده بود ولی در این کتاب بر شناخت ایران در 
پرتو این امکان سعی شده است. اگر تا پیش از 
این آقای طاهایی تالش می کرد تا به مخاطب 
نشان بدهد انسانی که در جریان انقالب به 
خیابان آمد، سپس به جبهه و نهادهای انقالبی 
رفت یک انسان عمیقاً قدسی است که در 
عین حال فلسفی است و ارزش فلسفیدن و 
ایشان تالش  این کتاب  اندیشیدن دارد؛ در 
انقالب  جــریــان  در  کــه  بدهد  نشان  می کند 
فقط جامعه به خیابان نمی آید بلکه تاریخ نیز 
به خیابان می آید و کل تاریخ ایران در خیابان 

انقالب حاضر است. 

ما به ساحت و زبان این کتاب و امثال »
آن نیاز داریم

ایـــن جلسه  ــه  ــ ادام در 
احمد  حــجــت االســالم 
رهدار، رئیس مؤسسه 
تحقیقات  و  مطالعات 
اسالمی فتوح اندیشه با 
با فاصله  ایــن کتاب سعی کــرده  اینکه  بیان 
گرفتن از رخدادها، به روح رویدادها توجه کند 
دارد سعی  رویکردی که  با  کتاب  این  گفت: 
کرده با روحی که دارد رخدادهای متکثر را به 
بافتار تبدیل کرده و در خصوص معنای آن در 
بوم ایران صحبت کند. این رویکرد از این نظر 

ارزش دارد که این روش حرف زدن، بیش از 
آنکه روشی در دست ما بچه های انقالب باشد، 
نتایج  معموالً  کــه  اســت  جریانی  دســت  در 
بــحــث هــای خـــودشـــان را مــقــابــل مــا تعریف 
می کنند و کسی که وارد این روش می شود از 
این امتیاز برخوردار است که با آدم هایی که 
هیچ گاه از زاویه انقالب وارد گفت وگو نشده اند، 
نیاز  از  ادامـــه  در  شــود.رهــدار  گفت وگو  وارد 
انقالب به ساحت و زبــان این کتاب گفت و 
عنوان کرد: روش کتاب هم ساحتی است که 
در بیرون ما به ازا، متفکر و نتایج دارد و به وزان 
آن زبانی نیز هست که باید با این زبان گفت وگو 
کنیم. پیشتازی در سخن گفتن با این زبان 
احتماالً ما را با الیه ای که ممکن است در 40 
سال قبل انقالب فرصت گفت وگو را از ما سلب 
کرده است، فراهم کند. به نظر من باید از هر 

تعداد کارهای مشابه این کار استقبال کرد.

به این زبان نیاز داریم ولی زبان »
ایجابی انقالب، این نیست

رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسالمی 
فتوح اندیشه در پایان عنوان کرد: البته قرار 
نیست این زبــان، زبــان ایجابی انقالب باشد 
اما انقالب به این زبــان نیاز دارد و در وسط 

صحنه به انقالب کمک کند. گفت وگو میان 
تاریخ و اندیشه کار سختی است ولی به نظرم 
ضروری می نماید و عمدتاً نیز افراد این کار را 
بلد نیستند. 90 درصد مورخان ما این را بلد 
نیستند، درست است که در این رویکرد ما از 
رخداد تاریخی فاصله می گیریم اما رخداد را در 
روحش تجرید می کنیم که این روح را نمی شود 
از خأل گرفت و باید از یک انضمام آن را گرفت 

که آن انضمام در دست مورخان است. 

 روایت انقالبی که ابتدائًا واقع شده»
 با چنین زبانی امکان ندارد

دکتر عطاهللا بیگدلی، 
پژوهشگرپژوهشکده 
ــیــز در  ــدر ن شــهــیــد صــ
ــوص زبــــــان ایـــن  ــصـ خـ
ــاره  ــ کــتــاب گــفــت: دربـ
زبانی که آقای دکتر انتخاب کرده این پرسش 
مطرح اســت که ایــن زبــان تا چه حد امکان 
واگویه و روایت آن اتفاقی که در سال 57 افتاده  

و استمرار دارد را داراست؟ 
یک موضوع بحث همواره این بوده است که آیا 
این زبان امکان روایت آن حادثه را دارد؟ به نظر 

من نداشته است. 

زبان فلسفه به یک واسطه چنین امکانی دارد 
و آن اینکه زبان سخن گفتن از چیزی است 
که محقق شده است یعنی این زبان نسبت به 
وقوع، پسینی است و ابتدا به وجود می آید و 
بعداً فیلسوف زبانش برای روایت مسئله ای که 
رخ داده است، باز می شود، به تبع اما انقالب 
اسالمی یک پدیده در حال شدن است که 
ناتمام است و ابتدائاً واقع شده است بنابراین 
روایت آن با چنین زبانی امکان ندارد. در واقع 
مطابق نکته ای که در کتاب نیز بارها به آن 
اشاره شده است، انقالب اسالمی، آغاز یک 
افق جدیدی است که هنوز محقق نشده و به 
همین خاطر است که فلسفه اساساً امکان 
روایتش را ندارد. در واقع اینجا یک پارادوکس 
اتفاق می افتد که ما می خواهیم با زبان فلسفه 
چیزی را توضیح بدهیم که محقق نشده است.

مقید کردن انقالب اسالمی به اراده »
قومی خطاست

پژوهشگر پژوهشکده شهید صدر ادامه داد: 
مسئله بعدی این است که در فرض تمامیت 
ــان فلسفه به  ایــن واقــعــه- یعنی انــقــالب- زب
واسطه جنسی که دارد امکان اینکه کلیت را 
به ناگاه ببیند و روایت کند ندارد یعنی به خاطر 
قدسیت و روحانیتی که دارد دوباره سنخش با 
سایر کنش های انسانی که به تمام رخ بدهد و 

در برابر نهاد راوی قرار بگیرد، فرق دارد.
بیگدلی در پایان با وارد کردن اشکال به فهم 
این  نظرم  به  گفت:  نیز  انقالب  از  نویسنده 
تاریخ  به فلسفه  ربطی  ایــن معنا  به  انقالب 
ایرانی ندارد و هر گونه مقید کردن این مسئله 
از آن است  روایتی خطا  اراده قومی  به یک 
هر چند که شما آن قوم را سبب آن مسئله 
بدانید. نظر من دربــاره ماهیت انقالب ایران 
اســت که نه ظهور امــر مطلق در امــر ایرانی 
است بلکه یک امکان موقت تاریخی است که 
در دوران غیبت به ما داده شده و ممکن است 

گسترش پیدا کرده یا جمع بشود.

 گزارشی از نشست رونمایی از کتاب »انقالب 57 و انکشاف فلسفه تاریخ ایران«

به دنبال زبانی تازه برای روایت انقالب اسالمی

خرید تجهیزات نور وصوت سالن آمفی تئاتر
 ش�هرداری یزد)فرهنگسرا( س�ازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 

شهرداری  شهر یزد
واجدشرایط دریافت اسناد مناقصه:

شخصیت های حقیقی و حقوقی دارای مجوز مرتبط  
شیوه دریافت اسناد:

  مراجعه به پایگاه اینترنتی :www.farhang.yazd.ir  و یا با  مراجعه حضوری به  آدرس 
یزد – خیابان کاش�انی – روبروی پارک هفتم تیر – ) پردیس جنوب، سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی(   نسبت به دریافت اسنادمناقصه اقدام نمایند و یا برای کسب اطالعات 
بیش�تر با ش�ماره  تلفن : 1-38277650 -035  مدیر قراردادها تماس حاصل نمایند . 

پذیرش پیشنهاد ها:   
 پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ1399/12/03

بازگشایی پاکت ها روزدوشنبه مورخ1399/12/04 ساعت 10صبح
سازمان )شهرداری یزد( در ردیاپذیرش هر یک از پیشنهادها مختار است.

پرداخت هزینه های آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد. س
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مناقصه عمومی
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فوق  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
عادی  عمومی  مجمع  جلسه  در  میشود  دعوت 
بطور فوق العاده مورخه 99/12/02 در ساعت 17 
در محل قانونی شرکت استان خراسان رضوی، 
دهستان  مرکزی،  بخش  جام،  تربت  شهرستان 
جام،  تربت  کنی  پاک  پنبه  آبادی  جام،  میان 
 ،)7 کیلومتر   ( تایباد  جاده  تایباد،  جاده  محله 
 : کد پستی  طبقه همکف  راست،  . سمت  پالک 

9576298817 حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : 

1- تعیین اعضاء هیئت مدیره
2- تعیین بازرسان اصلی و علی البدل

3- انتخاب روزنامه محلی      هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده شرکت تولیدی آرد جام حصار 

) سهامی خاص( به شماره ثبت: 1635

/ع
99
11
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تعاونی در ساعت 15 عصر روز چهارشنبه  مورخه  نوبت دوم شرکت  العاده  به طور فوق  جلسه مجمع عمومی عادی 
99/12/06 در بلوار قرنی، نبش قرنی 24 مسجد اسکندری برگزارمی گردد. از کلیه اعضاء محترم تقاضا می شود جهت 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه راس ساعت مقرر حضور بهم رسانند. اعضاء محترمی که امکان 
حضور آنها در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق رای خود را به موجب وکالت کتبی به عضو دیگری محول نمایند 
که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای خواهد بود. اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی به همراه 
وکیل موردنظر خود باید از ساعت 8 الی 14 روزهای دوشنبه مورخه 99/12/04 و سه شنبه مورخه 99/12/05 به محل 
دفتر شرکت مراجعه تا پس از تائید وکالت نامه های مزبور توسط مقام مجاز، ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده 

صادر گردد. ) از پذیرفتن افراد غیر عضو جدًا معذوریم.(
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی         2- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29
3-  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی    4- تصویب بودجه برای سال مالی 99

5- تعیین حق جلسات  اعضاء هیئت مدیره  6- تصمیم گیری درمورد نحوه پرداخت سود سهام سالهای 1397و1398
ضمنا داوطلبان عضویت در بازرسی شرکت موظفند از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت ده روز جهت 
ثبت نام به دفتر شرکت مراجعه و مدارک الزم را ارائه نموده و بر اساس آیین نامه تبصره 4 افراد 

حقیقی جهت کاندیدای بازرسی می بایست از جامعه حسابرسان رسمی باشند.
هیئت مدیره تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان پیشگام الکتریک خودرو شرق

آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان پیشگام الکتریک خودرو شرق شماره ثبت :57322

شهرداری بجنورد درنظردارد یک قطعه زمین با کاربری تجاری 
به مساحت 98 / 546 مترمربع واقع در بجنورد ، حاشیه بلوار شهید صیاد 
شیرازی ، نرسیده به تقاطع خیابان سید جمال الدین اسدآبادی ، با برآورد 
اولیه 000/ 600 / 986 / 92 ریال را از طریق مزایده به فروش رس�اند .
 لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد از واحد حقوقی 
و پیمان شهرداری مرکزی بصورت مهر و امضا شده طبق توضیحات اسناد 
مزایده و تحویل پاکتهای پیشنهادی خود به دبیرخانه شهرداری مرکزی 
حداکث�ر تا تاریخ 9 / 12 / 99 اقدام نمایند و یا جهت کس�ب اطالعات با 

شماره تلفن : 114 – 32222110 تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده فروش زمین
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شهرداری بجنورد

بدینوسیله از س��هامداران شرکت ثمین 
بیهق )سهامی عام( تقاضا می گردد که اگر 
تاکنون نس��بت به تکمیل اطالعات خود در 
دفتر امور سهام اقدام نکرده اند، اطالعات 
خود را به شرح زیر به صورت تلفنی، ایمیل 

یا حضوری برای شرکت ارسال نمایند.
اطالعات مورد نیاز:

اطالعات کامل شناسنامه ای، کد ملی و کد 
بورس��ی )تصویر کارت ملی و شناسنامه(، 
ش��ماره حس��اب، نام بانک، نوع حس��اب و 
ش��ماره ش��با، آدرس کامل محل اقامت و 

کدپستی، شماره تلفن همراه و ثابت
 ،05138704114 ش��رکت:  ه��ای  تلف��ن 

05138704122
آدرس: خراس��ان رض��وی، مش��هد، بلوار 
مجتم��ع   16 هاش��میه  نب��ش  هاش��میه، 

کریستال، طبقه دوم واحد 201
saminbeihagh75@ gmail.com ایمیل

هیئت مدیره شرکت ثمین بیهق
 )سهامی عام(

اطالعیه تکمیل مشخصات سهامداران
شرکت ثمین بیهق )سهامی عام(

شماره ثبت 74005 
 شناسه ملی 10380088145
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 کلیه سهامداران شرکت تولید مواد معدنی و مصالح 
ساختمانی گارنت )س��هامی خاص( اصالتًا و وکالتًا در 
نظر دارند کل سهام شرکت مذکور با موضوع فعالیت 
در حوزه تولید س��نگ شکس��ته دانه بندی ش��ده و 
ماسه شس��ته را به صورت یکجا و با مشخصات ذیل 
از طریق مزایده عمومی به باالترین قیمت پیشنهادی 

به فروش برسانند: 
1- مبلغ پایه مزایده : به شرح مندرج در اسناد مزایده.

2- عم��ده دارای��ی ه��ای ش��رکت : قطع��ات 338 تا 
340 از اراض��ی ش��هرک صنعت��ی کاوی��ان فریم��ان 
دیوارکش��ی  مرب��ع،  مت��ر   24236 مس��احت  ب��ه 
ش��ده، مس��تحدثات ب��ه مس��احت 242 مترمرب��ع، 
و امتی��ازات ب��ه ش��رح من��درج در اس��ناد مزای��ده.

3- متقاضی��ان می توانند از تاریخ درج آگهی لغایت 
ساعت 16 مورخ  1399/11/28 به نشانی: مشهد بزرگراه 
شهید س��ردار س��لیمانی-حدفاصل میدان جمهوری 
اس��المی و میدان جهاد -مجتمع آبادگران ساختمان 
اداری آفت��اب طبق��ه نهم– تلف��ن: 051-38718720 
و 09125511964 مراجع��ه و ضم��ن ارائ��ه م��دارک 
شناس��ایی یا معرفی نامه معتبر نسبت به اخذ اسناد 
مزایده و یا کس��ب اطالعات بیش��تر اق��دام نمایند. 
4- متقاضیان بایستی پاکت پیشنهاد خود به همراه 
اصل سند واریزی سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 
یکصد و پنج��اه میلیون تومان را تا س��اعت 16 مورخ 

1399/11/28 به نشانی اعالم شده تحویل نمایند. 
5- جلس��ه بازگش��ایی پاک��ت ه��ا س��اعت 10 م��ورخ 
1399/11/29 در محل فوق و حضور پیشنهاد دهندگان 

در جلسه مذکور آزاد می باشد.
6- فروشنده در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادهای 

رسیده مختار می باشد.

آگهی مزایده فروش س�هام ش�رکت 
تولید مواد معدنی و مصالح ساختمانی گارنت
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ب���رگ س���بز خ���ودروی پ���ژو 405 م���دل 1395  رنگ نقره 
ای متالی���ک به ش���ماره انتظامی 83 ای���ران 354 م 77 
ش���ماره شاس���ی  و   124k0914871 موت���ور ش���ماره  و 
naam01ce6gk428029 متعل���ق به   بابک اس���توار 
مفق���ود گردی���ده و ازدرج���ه اعتب���ار س���اقط می باش���د. 

س
99
11
76
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
11
68
8

س���ه برگ سند و بیمه نامه  موتور سیکلت سریر 
مدل 1395 به ش���ماره موتور260247 و ش���ماره 
بدن���ه  9544299 به  ش���ماره انتظامی   55557 
ایران 774 به مالکیت جواد علی میرزایی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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 ب���رگ س���بز  خودرو س���واری  ه���اچ ب���ک  ام وی ام 
315H رنگ مش���کی متالیک  مدل 1393 به شماره 
موتور mVm477FJae017624 و ش���ماره شاس���ی 
naTFBamD5e1014816 به شماره انتظامی 454 
د 78 ای���ران 74 ب���ه مالکی���ت احس���ان خزاعی زاده 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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ب���رگ س���بز خ���ودرو  ج���ک 5s  م���دل 1397 به 
شماره موتور hfc4ga31dj0009276 و شماره 
شاس���ی naksh7323jb164251 ب���ه ش���ماره 
انتظام���ی   437 ص 13 ای���ران 85 به مالکیت 
عل���ی ناروئ���ی مفق���ود و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س����بز موتورسیكلت تك تاز ب شماره پالك 
٧٧٣-٩٨٣٩٩و ش����ماره موتور ٠٣٤٧٧٦و شماره 
شناسایی neg125g9500253مفقود و از درجه 

اعتبارساقط می باشد.
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ب���رگ س���بز و کارت موتور س���یکلت سیس���تم فالت 
تری���ل تی���پ   200cc   ب���ه رنگ قرمزم���دل 1395 به 
ش���ماره موتور 0198nBF502476  وش���ماره شاسی  
200F9505889***nBF ب���ه ش���ماره پ���الک 642-
26554 مفقود گردیده واز درجه اعتبارساقط می گردد.
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م���درک موقت ف���ارغ التحصیل���ی اینجانب میالد 
صحراگرد فرزند ماش���اا... به ش���ماره شناس���نامه 
16552 صادره از مش���هد در مقطع کاردانی رشته 
کامپیوتر صادره از دانش���گاه آزاد اس���المی واحد 
قوچ���ان با ش���ماره 853 مفقود گردیده اس���ت و 
فاقد اعتبار می باش���د. از یابنده تقاضا می ش���ود 
اص���ل م���درک را به دانش���گاه آزاد اس���المی واحد 
ج���اده   4 نش���انی:قوچان-کیلومتر  ب���ه  قوچ���ان 
قوچان-مش���هد-مجتمع دانش���گاه آزاد اس���المی 

واحد قوچان ارسال نمایید.
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 احترامًا به استحضار سهامداران شرکت عمران 
و مسکن س��ازان ثامن می رس��اند جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان س��هام 
ش��رکت روز یکش��نبه مورخ 99/12/3 س��اعت 
12:30 در محل ش��رکت واقع در مشهد ابتدای 

خیابان نواب صفوی، تشکیل می گردد.
خواهش��مند اس��ت ضمن معرفی نماین��ده، در 

جلسه حضور به هم رسانید.
دستور کار جلسه به شرح زیر اعالم می گردد:

1. تعیین خط مش��ی و سیاست های کلی شرکت 
پس از تفکیک

2. بررس��ی و تعیی��ن سیاس��ت ب��رای صورت 
وضعیتهای مالی تأیید نشده شرکت

3. بررسی و تصویب تشکیالت شرکت و سایر 
موارد در صالحیت مجمع عمومی عادی

 
محسن عبادی

رئیس هیئت مدیره

 دعوت به جلسه 
       مجمع عمومی عادی  

      به طور فوق العاده

س
/ 9
91
16
85

,ع
99
11
73
6

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های
 ثبت  شرکت ها  و موسسات غیر تجاری استان 

اداره کل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 

1 -دس��تگاه مناقصه گذار: اداره کل ثبت اس��ناد و امالك خراس��ان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و 
ارش��اد    2 - محل اجرای پروژه : اداره ثبت ش��رکتها و موسسات غیر تجاری استان    3 -موضوع : ایجاد سیستم 
آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبت شرکت ها  و موسسات غیر تجاری استان   4 -شرح مختصری از مشخصات 
کار: ش��امل ش��مارش اوراق ، بازسازی ومرمت ، فهرست و منگنه ، اسکن و ورود به سامانه آرشیو  و کد گذاری  
ح��دود 2،250،000 برگ اوراق پرونده های ثبتی مطابق مش��خصات اعالم ش��ده در اس��ناد مناقصه   5- برآورد 
اولی��ه:  ح��دود 2،250،000 ب��رگ به ازای هر ب��رگ حدود 4،000 ریال جمع��ا مبل��غ 9،000،000،000 ریال   6-نحوه 
پرداخت بصورت اس��ناد خزانه اس��المی)اخزا910( با سررسید 1402/08/07 می باش��د و لذا پیشنهاد دهندگان  
می بایست حتما دارای کد بورسی باشند    7 -مبلغ کل : )9،000،000،000 ریال ( از محل اعتبارات ابالغی سازمان 
ثبت اس��ناد و امالك کش���ور تنظیم و تا میزان تخصی��ص اعتبار مربوطه قابل اجرا خواه��د بود .در صورت عدم 
تامی��ن اعتبار ، مناقصه گذار هیچ تعهدی به پرداخت نداش��ته و می تواند ق��رارداد را به صورت یک طرفه لغو 
نماید .  7 -مبلغ تضمین جهت ش��رکت در مناقصه مبلغ )450،000،000 ریال ( می باش��د که بصورت ضمانت نامه 
بانکی یا واریز وجه نقد به حس��اب س��پرده ش��ماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 9081
08500200000000207655848002بان��ك مرک��زی بنام اداره کل ثبت اس��ناد و امالك خراس��ان رضوی با عنوان 
تمرکز وجوه س��پرده ارائه گردد . 8 -ش��رکتهای دارنده  رتبه 5  از دبیرخانه ش��ورای عالی انفورماتیک کش��ور 
ک��ه توان مالی و س��ابقه قرارداد های مش��ابه براس��اس مدارك مندرج در اس��ناد مناقصه رادارن��د می توانند 
از تاریخ 19 /11 /99 لغایت 25 /11 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( اقدام و پس از دریافت و تکمیل اس��ناد مناقصه نسبت به امضاء الکترونیکی و بارگذاری  آن تا  تاریخ 
1399/12/06 صرفا در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( اقدام نمایند. همچنین فقط پاکت) الف( را 
تا تاریخ 1399/12/10 به آدرس مش��هد ، تقاطع ارش��اد و خیام ، طبقه س��وم دبیرخانه اداره کل ثبت اس��ناد و 
امالك خراس��ان رضوی ارس��ال نمایند و از ارسال س��ایر اس��ناد به صورت کاغذی خودداری نمایند.ضمنا تاکید                           
می گردد کلیه مراحل و همچنین تش��ریفات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول کارفرما است .
9 -محل دریافت فایل اس��ناد مناقصه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( ب��ه آدرس الکترونیکی 
www.setadiran.ir 10 - گش��ایش پاکتهای الف /ب /ج س��اعت 09:00 م�ورخ  1399/12/11 در محل س��الن جلسات 
طبقه چهارم اداره کل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی 

وی در جلسه بازگشایی پاکات با معرفی نامه و کارت ملی بالمانع می باشد .

    ش��هرداری بیدخت در نظر دارد تعداد 2 
باب مغازه تجاری نوس��از واقع در  حاش��یه 
جاده سنتو روبروی پمپ بنزین شهرداری 
بیدخت را از طریق مزایده، بصورت اجاره 

یکساله واگذار نماید. 
 لذا متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
به ش��هرداری مراجع��ه یا با ش��ماره تلفن 
57332250 داخل��ی 5)امور مالی( تماس 

حاصل فرمایند.  
میر بیدختی-شهردار بیدخت
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 آگهی مزایده
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5روزنامـه صبـح ایـران تاریخ حرمتاریخ حرم
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r 9463 دوشنبه  20 بهمن 1399 25 جمادی الثانی 1442 8 فوریه 2021  سال سی و چهارم  شماره 

پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی :

 حمله رژیم پهلوی به حرم امام رضا)ع( 
شتاب انقالب را مضاعف کرد

  غالمرضا جاللی، مدیر گروه انساب و تاریخ بنیاد 
ــوی، در  پــژوهــش هــای اســالمــی آســتــان قــدس رضـ
گفت وگو با خبرنگار آستان نیوز با اشاره به حمله 
دژخیمان پهلوی به حرم مطهر رضوی در تاریخ 29 
آبان سال 1357 گفت: بارگاه نورانی ثامن الحجج)ع(، 

در طول تاریخ همواره یکی از مهم ترین مراکز تجمع شیعیان بوده است.
وی ابراز کرد: پس از شهادت امام رضا)ع(، تشیع در ایران گسترش یافت 
و شیعیان توانستند ارتباط نزدیکی با آسیای مرکزی و کشورهای دیگر 
داشته باشند؛ حرم مطهر به تدریج از چنان جایگاه رفیعی برخوردار شد 
که حتی در دوره قبل از مغول و حمله غزها اگر چه آسیب هایی جزئی به 

حرم رسید اما خوشبختانه تخریب اساسی صورت نگرفت.
این پژوهشگر تصریح کرد: پس از دوره صفوی کوچکترین تهاجمی را در 
حرم امام رضا)ع( شاهد نبودیم تا زمانی که خراسان در اختیار روس ها قرار 
گرفت و آنان در آخرین سال های پس از مشروطه و به منظور برخورد با 

مشروطه خواهان به حرم مطهر رضوی حمله کردند.
پیامدهای  از  یکی  گفت:  و  کــرد  اشــاره  حادثه  ایــن  پیامدهای  به  وی 
از سوی ملک الشعرای بهار در سوگ  آن سرایش صدها قطعه شعر 
امــروزه در قالب یک کتاب قابل نشر  ادبیات  این  تخریب حرم شد و 
است.جاللی ادامه داد: توقع بر این بود پهلوی ها که اکثر آنان هم نام 
داشته  بزرگوار  امام  این  حرم  به  بیشتری  بودند حرمت  رضــا)ع(  امام 
باشند، اما متاسفانه در 29 آبان سال 57 به حرم حضرت علی بن موسی 
الرضا)ع( که محل مراوده، مشورت و رهبران انقالبی در خراسان و یکی 
نیروهای  کردن  پراکنده  منظور  به  بود،  انقالبیون  تجمع  کانون های  از 
مردمی به داخــل حرم یــورش آورنــد و تعدادی از مــردم را به شهادت 

رساندند.
وی در ادامه سخنان خود درباره مشاهداتش در روز 29 آبان عنوان کرد: 
در آن روزها منزل ما در ابتدای بازار فرش، نزدیک مسجد مالحیدر بود 
و فاصله  چندانی با حرم مطهر نداشت. آن روز در خانه بودم که ناگهان 

صدای گلوله و هیاهوی مردم را شنیدم. 
از خانه بیرون آمدم و در هیاهو و سر و صدا شنیدم سربازان به حرم مطهر 
امام رضا)ع( حمله کرده اند. با سرعت خود را به حرم رساندم. وقتی وارد 
حرم شدم، ظاهراً ماجرا خاتمه یافته و صحن عتیق خالی از جمعیت 
بود اما کف صحن پر از چادر، کفش و کیف بود.جاللی افزود: به ایوان 
طال شلیک کرده بودند و کمانه این تیرها باعث ریختن برخی تزئینات از 
جمله آئینه کاری شده بود. آثار زیاد گلوله روی مرمرها نیز خبر از شدت 

حمله عوامل رژیم به مردم می داد. 
وقتی وارد حرم شدم، زیر گنبد حاتم خانی و در چندقدمی ضریح مطهر 
امام رضا)ع(، جایی که اکنون محل زیارت خواهران است، روی دیوار و 
سقف تعداد زیادی جای گلوله وجود داشت و نشان می داد که سربازان 
رژیم تا داخل رواق هــای حرم هم آمده و تیراندازی کرده اند. تعدادی از 
ادامه داد: هیچ کس  خادمان مشغول تمیز کردن کف حرم بودند.وی 
امــام  مطهر  حــرم  بــه  نسبت  بی حرمتی  چنین  کــه  نمی کرد  را  فکرش 
هشتم)ع( شده باشد. به هر حال این واقعه شتاب انقالب را مضاعف کرد 
و از آن پس تا پیروزی انقالب اسالمی، هر روز شاهد حرکت های مردمی 
علیه رژیم طاغوت در شهر مشهد بودیم.مدیر گروه انساب و تاریخ بنیاد 
پژوهش های اسالمی خاطر نشان کرد: در نتیجه با اعالمیه های مهمی از 
سوی مراجع شیعه و برگزاری هفتم و چهلم شهدا، این حادثه به عنوان 

گوشه ای از تاریخ حرم مطهر، در ذهن ها ماندگار شد.

 نگاهی به نقش اماکن متبرکه در رویدادهای نهضت  اسالمی

 حرم مطهر؛ نقطه  ثقل انقالب اسالمی در مشهد

گفت وگو

خلبانان در حرم  امام رضا )ع(   صبح روز 22 بهمن سال 57 در مشهد، شهید اردستانی به همراه تعدادی از خلبانان پایگاه هوایی مشهد، با لباس نظامی و علنی، به صفوف مردم انقالبی می پیوندند و راه حرم امام رضا )ع( را 
در پیش می گیرند. مردم وقتی خلبانان را در میان خود می یابند، به شور آمده و آنها را بر دوش می گیرند. شهید اردستانی درحالی که بر دوش مردم بود، سوار بر موج انقالبی فریاد می کشید » اهلل اکبر خمینی رهبر«. 
وقتی خلبانان به تاالر آینه رسیدند، حجت االسالم »واعظ طبسی« آن جا ایستاده بود. شهید اردستانی و کلیه خلبانان حاضر، به ایشان اطمینان دادند که حتی یک هواپیما از پایگاه برای سرکوب مردم به پرواز درنخواهد آمد. 

نخستین گام های نهضت»
البته نه به صورت  آغــاز نهضت در مشهد 
خیلی دقیق، با واقــعــه ای رقــم خــورد که در 
مسجد گوهرشاد افتاد؛ روز دهم خرداد سال 
1342 در حالی که اعالمیه حضرت امام)ره( 
روی دیوار مسجد نصب شده  بود و گروهی 
از مردم مشغول مطالعه آن بودند، پاسبانی 
به نام شباهنگ با کندن اعالمیه از دیوار و 
پاره کردن آن، احساسات مردم را جریحه دار 
کرد؛ فرجام این اقدام بی خردانه، آغاز درگیری 
میان مردم و مأموران بود؛ شباهنگ خود در 
رقــم خــوردن  با  همین درگیری کشته شــد. 
تهران، همزمان  در  خــرداد  روز 15  حــوادث 
حرم رضوی هم شاهد برخی اعتراض ها بود. 
دیرین خود،  اساس سنت  بر  مردم مشهد 
در مسجد گوهرشاد جمع می شدند و از این 
استفاده  اعتراض ها  برنامه ریزی  برای  مکان 
ــد مــســئــوالن وقـــت رژیـــم  مـــی کـــردنـــد؛ شــای
درهای  دلیل  همین  به  خراسان  در  پهلوی 
مسجد گوهرشاد را از روز 15 خرداد به روی 
مدت  به  تعطیلی  این  و  بستند  نمازگزاران 
پنج روز دوام داشــت. در مهر ســال1343 و 
پس از تبعید حضرت امــام)ره( نیز باز حرم 
مطهر شاهد تجمع و اعتراض شد و این بار 
هم، مردم با خشونت مأموران روبه رو شدند. 
در سال های بعد نیز حرم مطهر کم و بیش 
شاهد برپایی اعتراض ها و تحصن ها بود و 

ایــن رونــد تا آغــاز انقالب اسالمی 
ادامه داشت.

حرم و آغاز انقالب»
آغاز انقالب اسالمی با راهپیمایی 

رقــم   1356 دی   17 در  مــشــهــدی  ــوان  ــانـ بـ
قــم در 19 دی   مــردم  یــا قیام  خـــورده باشد 
از  تفاوتی نمی کند؛ مردم پس  همان سال، 
شهادت آقامصطفی، فرزند برومند امام)ره( 
از  را  و تحمل خود  تاب  آبــان 56، دیگر  در 
دست داده بودند. به این ترتیب با شهادت 
مــاه،  دی   در  قــم  شهر  انقالبیون  از  جمعی 
چله های انقالب آغاز شد و هر بار یک شهر، 
رژیم  علیه  کوبنده  راهپیمایی های  میزبان 
روز 19  از همان  اعتراض ها در مشهد  شد. 
پرشکوهی  راهپیمایی  شــد؛  شــروع  ــاه  دی م
فعلی(  )اندرزگوی  در خیابان خسروی نو  که 
آیــت هللا  حــضــرت  تبعید  ــه  ب اعـــتـــراض  در 
خامنه ای و دستگیری بانوان مشهدی برگزار 
و به حرم مطهر ختم شد، تنها یکی از این 
از  به یکی  از آن پس، مشهد  بود.  اقدام ها 
روز  تبدیل شد.  اسالمی  انقالب  کانون های 
چهلم شهدای تبریز مصادف با نهم فروردین 
سال 1357، کسبه مشهد مغازه ها را بستند 
و به سوی حرم رضوی رفتند. اعالمیه پشت 
اعالمیه بود که در حمایت از انقالب صادر 

می شد؛ به تدریج همه پای کار آمدند.

تابستان قیام»
آن روزها هر مراسمی می توانست جرقه ای 
مراسم  بــاشــد؛  راهپیمایی  یــک  آغـــاز  بـــرای 
تشییع پیکر مرحوم شیخ احمد کافی و واعظ 
شهیر در حرم مطهر و صحن نو، یکی از این 
مراسم  بود. انقالبیون مشهدی با استفاده از 
این فرصت به سازماندهی اعتراضی گسترده 
در مشهد پرداختند که مبدأ آن حرم رضوی 
ــرای  ــود. طــبــق گــــزارش شـــاهـــدان عــیــنــی، ب ــ ب
هزار   10 راهپیمایی  همین  در  بــار  نخستین 
نفره به سمت حرم مطهر و اماکن متبرکه بود 
که فریاد »مرگ بر شاه« در مشهد به گوش 
رسید. مأموران رژیم برای جلوگیری از گسترش 
راهپیمایی دست به خشونت زدند و حتی به 
پرتاب گاز اشــک آور در حرم رضــوی مبادرت 
ورزیدند، اما پاسخی که دریافت کردند، کامالً 
برعکس بود؛ روز نخست مرداد سال 1357، 
اطــراف حرم رضــوی و برخی صحن ها مانند 
شاهد  خمینی)ره((  امــام  )رواق  مــوزه  صحن 
اعتراض  های گسترده مردمی شد؛ در همین 
روز بود که دختری نوجوان، به عنوان نخستین 
اسالمی،  انــقــالب  جــریــان  در  مشهد  شهید 
شربت شهادت نوشید؛ ناهید اسدی 15 ساله 

که در حال امدادرسانی به زخمی ها و پخش 
اعالمیه حضرت امـــام)ره( در میان جمعیت 
بود، هدف گلوله عُمّال رژیم پهلوی قرار گرفت 

و به شهادت رسید. 
اعتراض های مردمی در اول مرداد 57 را باید 
با طاغوت در مشهد  آغــاز دور جدید مبارزه 
دانست؛ آغازی که از حرم رضوی شروع شد. 
در مرداد ماه خیابان های اطراف حرم، همچنان 
شاهد این اعتراض ها بود؛ روز 31مردادماه و در 
جریان ورود مردم به حرم مطهر از طرف خیابان 
طبرسی، شهید مهدیزاده حکاک هدف گلوله 
قرار گرفت و به شهادت رسید. در شهریورماه 
و وقوع حوادث خونین در تهران، مردم مشهد 
نیز همسو با دیگر شهرهای کشور دست به 
زدنــد؛  گسترده  و  اعتراضی  راهپیمایی های 
اصناف، روحانیون، دانشگاهیان، فرهنگیان و 
تمام اقشار جامعه در مسیر انقالب قرار گرفته 

بودند.
 روز 24 مهر سال 1357، صحن عتیق حرم 
رضوی شاهد حضور هزاران نفر از مردم بود 
روز شهادت  گرامیداشت چهلمین  بــرای  که 
شهدای میدان ژاله تهران گرد هم آمده بودند. 
در تمام راهپیمایی هایی که پس از این تاریخ 

خامنه ای،  آیــت هللا  می شد، حضرت  بــرگــزار 
یکی از سخنرانان اصلی بودند.

حمله رژیم به حرم مطهر»
در آبان سال 1357، باز هم حرم رضوی شاهد 
تجمع و تحصن بود؛ روز پنجم آبــان، حدود 
5هزار نفر از طالب، جوانان و دانش آموزان در 
صحن عتیق اجتماع کردند و به شعار دادن 
علیه رژیم پهلوی پرداختند. با این حال، شاید 
مهم ترین واقعه ای که در روزهای انقالب و در 
ماه های مهر و آبان در حرم مطهر رضوی رخ 
داد، واقعه 29 آبان سال 1357 بود؛ هنگامی 
که مأموران رژیم در تعقیب تظاهرات کنندگان 
وارد حرم شدند؛ حرمت نگه نداشتند و به روی 

زائران آتش گشودند.
 این واقعه خونین با شهادت 11 نفر از زائران 
حرم رضوی به پایان رسید و انعکاس وسیعی 
در سراسر کشور و حتی جهان اسالم داشت؛ 
تا آنجا که حتی امام راحل نیز بیانیه ای درباره 
آن صادر کردند. این اتفاق را باید نقطه آغازی 
روز  بدانیم.  پهلوی در مشهد  رژیــم  پایان  بر 
بیستم آذر ماه مصادف با عاشورای حسینی، 
در حالی که مردم مشهد مجسمه های شاه را 
در میدان های شهر پایین می کشیدند، حرم 
انقالبیون  اجتماع  بزرگ ترین  شاهد  مطهر 
مشهد تا آن زمان بود، حدود 600 هزار نفر گرد 
هم آمدند تا پس از استماع سخنرانی حضرت 
آیت هللا خامنه ای، شعارهای کوبنده علیه رژیم 

پهلوی سر دهند. 
بــه ایــن ترتیب، حــرم رضـــوی بــه نقطه ثقل 
این  تبدیل شــد.  در مشهد  اسالمی  انقالب 
روند در تمام مراحل بعدی ادامــه داشــت. با 
از  اماکن مقدس، پیش  بر  انقالبیون  تسلط 
پیروزی نهایی در 22 بهمن 1357، حرم مطهر 
به  آن  اداره  کــه  بــود  مکانی  نخستین  عمالً 
دست مردم افتاد و با هدایت روحانیت مبارز، 
روزانه تجمعات گسترده اعتراضی در آن برگزار 
می شد. در روزهای پایانی دی ماه تا 22 بهمن 
1357، حرم مطهر هر روز شاهد صفوف به هم 

فشرده مردم انقالبی شهر مشهد بود. 

مهندس قدرت هللا ابك از مدیران با تجربه کشور، 
قریب به یك سال است که در سمت مدیرکل راه و 
شهرسازی استان خراسان رضوی خدمات ارزنده ای 

رابه انجام رسانده است.

برای آشنایی بیشتر با عملکرد اداره کل راه وشهرسازی 
مدیرکل  این   سخنان  رضوی،  خراسان  استان 
متخصص و متعهد در چهل و دومین سالگرد پیروزی 

انقالب اسالمی ایران از نظر نگاهتان می گذرد.

*وضعیت راه های استان خراسان رضوی
- طول کل راه های استان خراسان رضوی 20 هزار و 
617 کیلومتر و طول کل راه های بین شهری استان 6 
هزار و 465 کیلومتر است. همچنین میزان پروژه های

 آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی در دست اقدام استان 
225/2 کیلومتر است و از ابتدای دولت یازدهم تا كنون 
حدود 561 کیلومتر راه بین شهری احداث شده است.

راه  حوزه  در  اجرا شده  های  پروژه  ترین  *شاخص 
سازی در دولت تدبیر و امید

- اگر بخواهم در خصوص پروژه های اجرا شده در 
دولت های یازدهم و دوازدهم به اختصار توضیحی 
داشته باشم باید عنوان کنم: در طول دولت تدبیر و 
امید، پروژه هایی در سطح استان تعریف و در دست 
پیگیری بوده كه از آن جمله می توان به احداث آزاد راه

 مشهد- چناران- قوچان به طول تقریبی )120 کیلومتر( 
با مشارکت 70 درصد آستان قدس رضوی كه در حال 
حاضر حد فاصل مشهد تا چناران در حال اجرا می 
باشد، احداث قسمتی از محور رباط سنگ - كدكن 
الی 22، بهسازی قطعه 3  در محدوده كیلومتر 10 
محور تربت حیدریه - باخرز بطول حدود 27 كیلومتر، 
احداث باند دوم محور كاشمر - سه راهی شادمهر 
از كیلومتر 500+13 تا 500+33، احداث پل دره ای 

نغندر و تکمیل راه های طرفین، احداث قطعه اول 
باند دوم محور سبزوار- اسفراین به طول 10 کیلومتر 
و ... اشاره نمود. وی  تصریح كرد:  در مجموع 146 
كیلومتر راه اصلی ، فرعی و بزرگراه در طول دولت 

یازدهم و دوازدهم اجرا شده است. 
مدیركل راه و شهرسازی خراسان رضوی در خصوص 
پروژه های افتتاح شده از ابتدای آغاز به كار دولت 
 )... و  منابع  سایر  ملی،  استانی،  از  )اعم  دوازدهم 
گفت: در مجموع حدود 61 كیلومتر و 700 متر پروژه 
بر 3  بالغ  اعتبار  با  دوازدهم  دولت  مدت  طول  در 
میلیون و 115 هزار میلیون ریال افتتاح شده است. 

موجبات خرسندی  ها  پروژه  این  اجرای  افزود:  وی 
مردم عزیز استان و زائران بارگاه منور رضوی فراهم 

شده است. 

* اقدامات صورت گرفته در حوزه مسکن
طرح مسكن مهر 

در حوزه مسکن ما 3 اولویت اصلی داریم که یکی بحث 
اتمام مسکن مهر بوده است. مجموع مسکن مهر 
در کل استان خراسان رضوی 120601 واحد كه تعداد 
واحد افتتاح شده تا پایان دولت دهم 32700 واحد

 و در دو دولت یازدهم و دوازدهم نیز 69053 واحد 
افتتاح شده است که در مجموع از ابتدای مسکن 
تحویل  و  افتتاح  واحد  تعداد 101753  تاکنون  مهر 
متقاضی شده که 84.4 درصد کل واحدهای مسکن 
های  باقیمانده  شود.  می  شامل  را  استان  مهر 
واحدهای فوق نیز در قالب تفاهم نامه های دو جانبه 
با نیروهای مسلح و دستگاه های دولتی و تبدیل به 

اقدام ملی در شرف تعیین تكلیف است. 

طرح اقدام ملی مسكن
در سال 1399 طرح اقدام ملی از سوی سازمان ملی 
استان  این  گردید كه سهمیه  آغاز  و مسكن  زمین 
این  از  حدود 48 هزار و 819 واحد مسكونی است 
میان تعداد متقاضیان ثبت نام شده 88366 نفر می 
باشد كه پس از پاالیش و واریز مبلغ اولیه ثبت نام،

متقاضیان  شوند.  می  مشخص  نهایی  متقاضیان 
 13205 تعداد  كه  نفر  تاکنون25553  شرایط  حائز 
این  از  نفر  و 5155  اند  نهایی شده  تایید  متقاضی 
متقاضیان اقدام به افتتاح حساب و تا كنون 4413 
متقاضی نسبت به واریز وجه ثبت نام اقدام كرده اند.

 همچنین تا كنون زمین برای ساخت 38025 واحد 
مسكونی تامین شده است.

طرح بازآفرینی شهری
اولویت بعدی در حوزه بافت های فرسوده و ناکارآمد 

کار  که  باشد  می  شهری  بازآفرینی  عنوان  تحت 
بسیار بزرگی را در دولت تدبیر و امید در این زمینه 

برنامه ریزی و بخشی را هم اجرا نمودیم. 
در حال حاضر 66 پروژه اجرایی بازآفرینی شهری با 
پیشرفت فیزیکی میانگین 85 درصد و اعتبار هزینه 
شده 1600 میلیارد ریال در حوزه پروژه های اجرایی و 
مبلغ 600 میلیارد ریال در حوزه تملک از سال 95 تا 98 
در کالن شهر مشهد مقدس، سبزوار، تربت حیدریه

 و نیشابور بوده و در حال اجرا است که تا کنون 22 
پروژه آن افتتاح شده است.

وی در خصوص این 66 پروژه اجرایی گفت: 4 پروژه 
احداث مرکز جامع سالمت- اورژانس، 10 پروژه نوسازی 
پروژه شرکت  و مدرسه(، 9  ورزشی  )سالن  مدارس 
پهنه های در  فاضالب  آوری  )جمع  فاضالب  و  آب 

 تعریف شده(، 12 پروژه شرکت نیروی برق شامل 
ایجاد روشنایی، اصالح شبکه و تعویض کابل ، 21 
پروژه شهرداری )پارک، آتش نشانی، معابر، رودخانه 
کشف رود و خانه محله 3 پروژه سازمان بهزیستی، 
پروژه  یک  و  کالنتری  پروژه  دو  کتابخانه،  پروژه   4
کمیته امداد امام خمینی )ره(، 4 پروژه توانمند سازی 
اقتصادی و اجتماعی، 3 پروژه مطالعاتی و تهیه طرح 
توسط این اداره کل در کالن شهر مشهد مقدس و 
شهرستان های سبزوار، تربت حیدریه و نیشابور در 
طول دولت دوازدهم بخشی از آن اجرا و مابقی در 

حال اجرا می باشند.

* مهمترین اقدامات صورت گرفته در حوزه امالك 
و حقوقی

اما در خصوص پروژه امالک ما یك هزار و 151 هکتار 
از زمین ها در محدوده و حریم شهرها را که به واسطه 
وجود گلوگاه و خال در آن قسمت سوداگری اتفاق 
می افتاد را شناسایی کرده و سند آنها را به نام دولت 
دولت  در مدت 4 سال خدمت  اینکه  زدیم، ضمن 
دوازدهم 139 پرونده رفع تصرف با اجرای حكم قضایی 
به مساحت 3 میلیون و 513 هزار و 965 مترمربع 
ریالی 630 میلیارد و 483 میلیون تومان  ارزش  و 
و 220 مورد پرونده رفع تصرفات فوری به مساحت 
4 میلیون و 732 هزار مترمربع و ارزش 2 هزار و 
27 میلیارد و 241 میلیون تومان انجام شده است.

وی افزود: مجموع اجرای احکام و رفع تصرفات فوری 
در طی سال های 96 الی 99 تعداد 359 پرونده است 
كه مساحت كل آن 8 میلیون و 246 هزار مترمربع و 
ارزش ریالی آن 2 هزار و 657 میلیارد و 725 میلیون 
تومان است كه این موفقیت بزرگ با همكاری تمامی 
دستگاه های عضو شورای حفظ حقوق بیت المال 

حاصل شد. 

* مهمترین اقدامات صورت گرفته در حوزه ساخت 
ساختمان های عمومی و دولتی

دولتی و  عمومی  های  ساختمان  ساخت  حوزه  در 
 49 پروژه با زیربنای 30 هزار و 74 مترمربع در دولت 
دوازدهم افتتاح و به بهره برداری رسیده است كه در 
مجموع برای 25 پروژه از این 49 پروژه رتبه عالی از شورای 
فنی استانداری خراسان رضوی دریافت شده است. 
در حال حاضر بالغ بر 98 پروژه استانی به متراژ 181 
فیزیكی  پیشرفت  با  پروژه،  مترمربع   346 و  هزار 

میانگین 58 درصد در حال اجرا می باشد. 
وی در خصوص پروژه های ملی درحال اجرا افزود: 
آخرین وضعیت پروژه های ملی شامل 3 پروژه به 
متراژ 48 هزار و 882 مترمربع با 100 درصد پیشرفت 
فیزیكی است كه دو پروژه بیمارستانی )بیمارستان های

 خلیل آباد و فریمان و یك پروژه اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی)مشهد( با زیربنای 3182 مترمربع و 98 

درصد پیشرفت فیزیكی می باشد. 

* مهمترین اقدامات صورت گرفته در حوزه شهرسازی 
و معماری

و  شهرسازی  حوزه  اینكه  بیان  با  ابك  هللا  قدرت 
معماری از دیگر زمینه هایی است كه فعالیت های 
تخصصی چشمگیری در زمینه تهیه طرح های جامع 

و تفصیلی در این حوزه انجام شده است. 
وی با اشاره به اینكه در حال حاضر برای 30 شهر 

استان طرح جامع شهری تهیه شده است، گفت: 
همچنین طرح جامع برای 3 شهر دیگر نیز در دست 

تهیه است.
عنوان  رضوی   خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
کرد: برای 20 شهر از شهرهای استان طرح جامع – 
تفصیلی شهری تهیه و مصوب شده و همچنین برای 
2 شهر دیگر نیز طرح جامع تفصیلی در دست تهیه 

می باشد. 
وی ادامه داد : در حال حاضر 26 شهر استان دارای 
طرح تفصیلی مصوب می باشند و برای 6 شهر نیز 
در  همچنین  است.  تهیه  دست  در  تفصیلی  طرح 
حوزه طراحی شهری 6 طرح مصوب شده و یك طرح 

در دست تهیه است. 
مدیركل راه و شهرسازی خراسان رضوی خاطر نشان 
کرد: 6 طرح موضوعی و موضعی نیز در زمینه طرح های
بهسازی، نوسازی و بافت فرسوده مصوب شده است 
و  3 طرح ویژه هم در حال حاضر در دست تهیه 

می باشد. 

* تعامل با سایر دستگاه های استان
قطعاً می توان گفت که در حال حاضر باالترین درجه 
تعامل بین دستگاه ها  برقرار است و موفقیت های 
دولت تدبیر و امید در حوزه راه و شهرسازی بدون 
مشارکت و همکاری دستگاه ها ) از استاندار محترم 
گرفته تا سایر مسئوالن محترم استان( امکان پذیر نبود.

مدیركل راه و شهرسازی خراسان رضوی در تشریح عملكرد این اداره كل گفت

عمران و آبادانی، هدیه تعامل و همکاری مسئوالن استان خراسان رضوی است
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رپرتاژ آگهی

بگذارید مستقیم به سراغ اصل مطلب بروم؛ مشهد  محمدحسین نیکبخت    
نقش بسیار مهمی در انقالب اسالمی داشته  است. این را تاریخ اتفاق های کوچک 
و بزرگی می گوید که بین سال های 1342 تا 1357 در این شهر مذهبی و نسبتاً 
پرجمعیت رخ داده  است. حال اگر در نظر بگیریم که قلب تپنده این شهر و دلیل 
پیدایش آن، حرم مطهر امام رضا)ع( است، آن وقت نمی توان به هیچ وجه نقش 
این مکان مقدس و معنوی را در بزرگ ترین اتفاق قرن و انقالب دگرگون کننده دل ها، 
کمرنگ دانست. حرم رضوی از همان نخستین سال های آغاز نهضت اسالمی، 
مأوا و ملجأ بسیاری از مبارزان راه حق بود و به ویژه پس از آغاز انقالب در دی 
سال 1356، جایگاه آن به عنوان مقصد قیام ها و راهپیمایی های مردمی، کامالً به 
چشم آمد. این مکان مقدس در سال 1357 شاهد خروش مردم مشهد و حتی 

شهادت برخی از مبارزانی بود که برای ساقط کردن طاغوت به پا خاسته بودند. 
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به سرمایه گذاری های خوب صورت گرفته در بخش س اشــاره  با  نیرو  وزیر 
انرژی الکتریکی در کشور، از افزایش 12برابری ظرفیت نیروگاهی در زمان 

حاضر نسبت به سال های پیش از انقالب خبر داد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری از بیمه رایگان س

1/5میلیون روستایی در کشور خبر داد و گفت: هزینه اختصاص یافته برای 
این طرح 15هزار میلیارد ریال است.

دبیر انجمن قطعه سازان با بیان اینکه هیچ نهادی توان کنترل قیمت مواد س
اولیه می تواند قیمت کارخانه ای  نــدارد، گفت: اصالح قیمت مواد  را  اولیه 

خودرو را تا ۳۰درصد کاهش دهد.
اگر س داد  کریستالینا جورجیه وا، هشدار  پول،  بین المللی  رئیس صندوق 

آمریکا حمایت های مالی خود را تا انتهای بحران کرونا حفظ نکند با موج 
خطرناکی از ورشکستگی شرکت ها و بیکاری افراد روبه رو خواهد شد.

آموزش آنالین در کنار تمام حواشی خوب و بد آن، مشاغل جدیدی هم س
ایجاد کرده است. یکی از آن ها شرکت در آزمون های پایان ترم دانشگاه و 
مدارس است. در برخی از رشته های پزشکی افراد ۳میلیون تومان می گیرند 

که جای دانشجویان دیگر امتحان بدهند.
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی علت گرانی خیار را سرمازدگی س

جالیزهای خیار در جیرفت کرمان عنوان کرد و همچنین خبر داد  از دو هفته 
آینده تولید به روال عادی بازمی گردد و قیمت ها نیز کاهش می یابد.

دولــتــی« خــودرو س »لنت  بنری  درج  با  بـــازار  در  واحــدهــای صنفی  برخی   
خودرو  لنت  می گوید:  تهران  یدکی  لــوازم  اتحادیه  سخنگوی  می فروشند. 
نرخ دولتی ندارد. دولت به جز نرخ گذاری الستیک و باتری در هیچ یک از 

قطعات خودرو نرخ تعیین نمی کند.

بدون تیتر

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

چابهار قطب سوم پتروشیمی ایران می شود محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی، از بهره برداری آزادراه جنوبی تهران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: راه آهن زاهدان-چابهار تا پایان سال آینده به 
بهره برداری می رسد. وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت پایانه نفتی برای صادرات نفت در خارج خلیج فارس و منطقه چابهار گامی عملی در توسعه سواحل مکران است. این منطقه به قطب سوم پتروشیمی و از مناطق 

ساخت کارخانجات فوالد در کشور تبدیل خواهد شد.

 مرتضی حسینی  تورم بالی سیاه اقتصاد 
کرد،  تجربه  را  باالیی  نرخ  امسال  که  ایران 
اما  دارد؛  ایران  اقتصاد  در  طوالنی  عمری 
وضعیت اقتصادی و تورم در سال های اخیر به 
 گونه ای بوده که واقعیت های اقتصادی عصر 
پهلوی به فراموشی سپرده شده است و حتی 

گاه به خوبی از آن یاد می شود.

افزایش بی رویه تورم در دهه 50»
پهلوی نشان می دهد  اقتصاد عصر  بررسی 
تورم با افت وخیز زیاد همیشه وجود داشته 
و از سال 1۳52 سیر صعودی به خود گرفته 
اســت. در این سال قیمت نفت که کمتر از 
و  به حــدود 12دالر رسید  بــود  یکباره  ۴دالر 
همین موجب شد تا روند صعودی تورم در 
ایران شدت بگیرد. این روند که از سال 1۳۴9 
آغــاز شده بود به اقــدام هــای اوپــک در وضع 
قوانین تجارت بین المللی نفت برمی گشت که 
موجب شده بود درآمد کشورهای صادرکننده  
نفت به طرز چشمگیری افزایش یابد و قیمت 
نفت ساالنه ایران از 5میلیون دالر به نزدیک 
که  سرشاری  درآمــد  برسد.  دالر  2۰میلیارد 
صرف وام هــای بالعوض به دیگر کشورها یا 
واردات کاالهای غیرضروری  شد و در عوض 
تورم سنگین به بار آورد. به عبارتی اگر مردم 
از تأثیر مثبت افزایش قیمت نفت بی نصیب 
ماندند، اما عــوارض منفی آن یعنی تــورم بر 

دوش مردم افتاد.
تأیید شخص شــاه هم  بــه  تـــورم حتی  ــن  ای
ســال  در  مجلسین  اجـــالس  در  او  رســیــد. 
1۳52 در این باره گفت:» در حال حاضر تورم 
فــوق الــعــاده ای از خــارج به کشور ما تحمیل 
از دو ســال پیش که  به  طــوری  که  می شود 
قیمت های صادراتی نفت در کنفرانس تهران 
تعیین شد ما به  طور مــداوم شاهد افزایش 
برای مثال  بوده ایم.  وارداتــی  قیمت کاالهای 
کافی اســت تذکر دهیم که در حــال حاضر 
بــه دو سال  بهای کــاالهــای اســاســی نسبت 

ــت: گــنــدم ۳2۰درصــــد،  ــرار اسـ قبل بــدیــن قـ
شکر ۳۰8درصـــد، سیمان ۳۰۰درصـــد، پشم 
ــن آالت 2۰۰درصــــــد، روغــن  ــ 22۰درصــــــد، آهـ
نباتی 2۰۰درصد، الیاف مصنوعی 22۰درصد، 
پوست و چرم 2۰۰درصــد و مــواد پالستیکی 
تا ۴۰۰درصــد...«. اظهارات محمدرضا پهلوی 
نظام شاهی  که  زمــان  آن  در  می دهد  نشان 
سرسپردگی کامل به  نظام غرب داشت و با 
مشکل تحریم روبه رو نبود، اما باز هم تورم و 

گرانی وجود داشت.

پاسخ شاه به گرانی ها چه بود؟»
افزایش قیمت نفت آنچنان بر اعتمادبه نفس 
شاه افزوده بود که به گفته علینقی عالیخانی، 
وزیر اقتصاد ایران در دهه ۴۰، شاه احساس 
کارشناسی  حــرف هــای  به  نیازی  که  می کرد 
ندارد. او به نقل از عبدالمجید مجیدی، رئیس 
وقت سازمان برنامه وبودجه می گوید: شاه در 
دیدار با برنامه ریزان سازمان برنامه وبودجه که 
برنامه پنج ساله به دیدارش  برای هماهنگی 

 1۰ مــن  بگذارید  می گفت  فقط  بــودنــد  رفته 
سال هر کــاری که می خواهم انجام بدهم و 
پس از 1۰ سال هر کاری که شما بگویید انجام 

می دهم.
در واقــع آغــاز دهه 5۰، شــروع پشت پا زدن 
شاه به حرف های کارشناسی و بی توجهی به 
هشدارهای کارشناسان سازمان برنامه وبودجه 
بود. در این دوران دالرهای نفتی به اقتصاد 
ایــران سرازیر شد و نقدینگی بی محابا رشد 
کرد و واردات بی رویه صورت گرفت به  طوری 
 که میزان واردات ایران در سال های 55 و 5۶ 
بیش از 2۰ برابر صــادرات کشور بود که تراز 
را به  شدت منفی می کرد.  بازرگانی خارجی 
از سوی دیگر هم نرخ تــورم رو به باال پیش 
مــی رفــت. چنانکه نــرخ تــورم در ســال 52 به 
رقم 11/2 رسید. در حالی  که این نرخ تورم در 
تنها در سال های  دهه ۴۰ سابقه نداشت و 
 ،)9۶/2(1۳21  ،)11۰/5(1۳22  ،)15/9(1۳۳۳
1۳2۰)۴9/5( در دوران محمدرضاشاه بیش از 

این درصد بود.

روایت اسداهلل علم از کمبود و گرانی»
ــن، بــه گفته اســـدهللا علم »در  ــالوه بــر ایـ عـ
تابستان 1۳52، بسیاری از انواع مواد غذایی 
کمیاب شده و اگر هم یافت می شد با قیمتی 
چندده برابری به فروش می رسید. در ماه های 
نخست سال 5۳ نان هم پیدا نمی شد و هویدا 
همواره اعالم می کرد که ما در عصر طالیی به 

 سر می بریم«.
همچنین او در خاطرات 2۳ فروردین سال 5۳ 
هم می نویسد: »به شاه عرض کردم متأسفانه 
نه  متصدیان  غفلت  واســطــه  بــه   داخـــل  در 
گوشت در دسترس مردم است نه شکر، نه 
گوشت مرغ و مردم خیلی ناراضی هستند و 
این صحیح نیست. آخر چرا این پیش بینی ها 
را نمی کنند؟ همه چیز هم گران شده. تعجب 
ولی  کردند،  گوش  تمام  که شاهنشاه  است 
همان طور که چشمشان را روی  هم گذاشته 
کلمه جواب  و یک  نکردند  بــاز  اصــالً  بودند 
می شناسم،  را  شاهنشاه  کــه  مــن  ــد.  ــدادن ن
می دانم که این به معنی این است که حرف 

تو را می شنوم، ولی نمی خواهم جواب بدهم«.
براساس آمار بانک مرکزی نیز موادغذایی در 
سال 5۳ با گرانی ۳۰درصدی همراه شدند و 
اجاره بهای مسکن نیز از روند افزایش قیمت ها 
پیروی کرد و حدود 2۰۰درصد افزایش یافت. 
بر این اساس نرخ تورم در سال 5۳ از 11/2 در 

سال 52 به 15/5 درصد رسید.
از اوایل سال 1۳5۴ بار دیگر شاهد افزایش 
بی رویه و بی سابقه قیمت ها بودیم چنانکه این 
افزایش قیمت ها در سال 55 به 1۶/۶درصد 
رسید. این افزایش قیمت ها تنها به کاالهای 
مصرفی محدود نبود و قیمت مسکن نیز با 
در  اوضــاع  شــد.  مواجه  چندبرابری  افزایش 
سال 55 به  انـــدازه ای بحرانی شد که دولت 
برای مبارزه با گران فروشی ناگزیر به تأسیس 
»ستاد مبارزه با گرانی« شد که مسئول ارشد 
نرخ  این  حال،  با  بود.  »فریدون مهدوی«  آن 
تورم همچنان رشد کرد به  گونه ای که از 11/2 

در سال 52 به 25/1 در سال 5۶ رسید.
شاه هر چند شاهد گرانی ها بود و به قول علم 
از این گرانی ها باخبر می شد، اما نمی خواست 
قائم مقام وقت  جــواب بدهد. »جلیل شرکا« 
»شاه  می نویسد:  ــاره  ب ایــن   در  بانک مرکزی 
می گفت قیمت ها بر اثر تورم افزایش نیافته 
او  بــه  تــا  گــران فــروشــی می کنند  بلکه کسبه 
طرح  مجری  مهدوی،  فریدون  بزنند.  ضربه 

مبارزه با گرانی این نظرات را تأیید کرد«.
اظهارات شاه در حالی بود که به گفته اغلب 
آثار  محصول  ــورم  ت اقتصادی،  کارشناسان 
منفی افــزایــش قیمت نفت بــود کــه شــاه با 
همه خودخواهی و جاه طلبی هایش ناتوان از 
مدیریت آن بــود. در واقــع با صعودی شدن 
قیمت نفت، روند نزولی حکومت پهلوی آغاز 
شد و اقتصاد ایران هم قربانی »نفرین نفت« 
شد، نفرینی که به نظر می رسد همچنان و 
تا زمانی که وابستگی اقتصاد ایران به نفت، 
اقتصاد و دولت رانتی ادامه دارد، پایدار و بالی 

آن گریبانگیر ملت است.

ماجرای تورم بی رویه دهه 50 در شرایطی که تحریم هم نبودیم

نفرین نفت، دامنگیر  پهلوی

فرصت فناوری اطالعات برای اقتصاد
مــحــمــدامــیــنــی رعــایــا، کــارشــنــاس اقــتــصــادی نــوشــت: 
رجا  بگیریم،  قطار  بلیت  نفر  چند  برای  می خواستیم 
تأیید نمی کرد. پس از پیگیری متوجه شدیم آزمایش 
اســت.  شـــده  مثبت  اخــیــر  هفته  در  آن هـــا  کـــرونـــای 
شگفت زده شدیم و انتظار این سطح از هوشمندی را 
با اتصال  اگر بخواهند به  راحتی می توانند  نداشتیم. 
و  مالیاتی  فرار  پولشویی،  جلو  اطالعاتی  سامانه های 

فساد را بگیرند.

کارهای دولت جوان انقالبی
به جای  نوشت:  اقتصادی  کارشناس  سیدامیر سیاح، 
باید  که  کارهایی  انقالبی  دولت جوان  اعضای  معرفی 
قانون  قانون:  1. حاکمیت  معرفی  کنید:  را  انجام  دهد 
یا باید اجــرا شود یا اصــالح یا حــذف! قانونی که اجرا 
نمی شود، نداریم، 2. کشف و حذف قاچاق و فرار مالیاتی 
با حکمرانی بر ریال، ۳. مالیات بر سوداگری های نامولد،

از  انــحــصــارهــا، 5. شکایت  و  رانــت هــا  همه  حــذف   .۴
و ساده سازی  تنقیح  قبل، ۶.  رانت سازان در دولت های 
تا هر شهروند تکالیف قانونی خــودش را بداند  قوانین 
و بتواند حقش را آسان مطالبه کند، ۷. تدوین راهبرد 
ــرای  اجـ تــولــیــد، 8.  پــیــشــران هــای  و   تــوســعــه صنعتی 
مــســئــوالن،  مـــزایـــای  و  حــقــوق هــا  شفافیت   :29 ــاده  ــ  م
9. شنیدن اعتراض مردم و پاسخگویی اقناع کننده به آن ها و ...  .

آگهی ابالغ به خوانده مجهول المکان)نوبت سوم (
احتراما بدینوسیله به آقایان1-علیرضا2-محمودشهرت همگی کسکنی فرزندان زین العابدین فعال مجهول المکان 
ابالغ می گردد،خانم مهرانه مهردادفرفرزند زین العابدین،دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تعیین 
امین اموال غایب مفقود االثر، به طرفیت ش��ما و غیره به ش��عبه اول دادگاه خانواده س��بزوار تقدیم نموده است و به 
کالس��ه 9900473ثبت و در جریان رسیدگی می باش��د،مراتب بنا به درخواست خواهان ودستور دادگاه در اجرای 
مواد1023و1025قانون مدنی سه نوبت متوالی هر کدام به فاصله یک ماه در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شودشما 
می توانید با ارائه آدرس جدیدخود به دفتر دادگاه)به نش��انی اس��تان خراس��ان رضوی-شهرستان سبزوار-خیابان 
اسدآبادی-چهارراه دادگستری-مجتمع شماره2دادگستری(مراجعه و نسخه ثانی دادخواست با ضمایم آن را دریافت 
نماییددرصورت عدم حضور غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اخذ خواهد شد.ضمنا چنانچه کسانی از افراد فوق الذکر 

خبر دارند مراتب را به این دادگاه اطالع دهند. آ-9911735
مدیردفتر شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان سبزوار-حسین قلعه نوئی

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربه اینکه اداره اوقاف و امورخیریه شهرس��تان داورزن باس��تناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای 
کتبی جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ 
یک قطعه باغ پالک82فرعی از21اصلی واقع در بخش9شهرستان داورزن که متعلق به موقوفه محمدتقی به تولیت 

اداره اوقاف داورزن میباشدبعلت جابجایی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم 
شد سنداولیه نسبت به ششدانگ ذیل صفحه 23دفتر 103به نام مالک فوق به شماره چاپی 5943صادروتسلیم شده 
است.دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا باستنادماده120آئینامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر 
می گردد هرکس نس��بت به ملک موردآگهی معامله ای انجام داده یامدعی وجود سندمالکیت نزدخود باشدبایستی 
ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست اصل سندمالکیت یاسندمعامله رسمی 
به این اداره تس��لیم نماید.بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه 
سندمالکیت یاسندمعامله رسمی نسبت به صدور سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.)م الف 

99/2218(  تاریخ انتشار:1399/11/20 آ-9911742
غالمعلی صبوری زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک داورزن

آگهی مزایده خودرو کالسه 9800133اجرای اسنادرسمی سبزوار 
بستانکار:سمیه باشتنی فرزند حسن ساکن سبزوار بدهکار:ورثه رضا باشتنی

م��ورد مزایده و محل آن :یکدس��تگاه اتومبیل وان��ت پیکان تیپ1600Iرنگ سفیدش��یری روغنی مدل1393،نوع 
س��وخت بنزینی به ش��ماره موتور0048041-118وش��ماره شاسی 649591وبه ش��ماره پالک انتظامی ایران32-

153ج53متعلق به مدیون مرحوم رضا باش��تنی فرزندحس��ین شماره شناس��نامه 39که برابرانحصاروراثت شماره 
14/123-97/6/27ش��ورای حل اختالف داورزن ورثه وی عبارتند از:حس��ین باشتنی،ش��ماره شناسنامه:1109،به 
نشانی:سبزوارروس��تای باش��تن که نامبرده نیز فوت نموده ومهدی وورثه وی به ش��رح ذیل می باش��ند خانم/آقای 
مهدی باشتنی شماره ملی0780820630وزهراباشتنی،نام پدر:رضا،شماره شناسنامه:0781751454،شماره-شناسه 
ملی:0781751454،متولد:1391/12/23به نشانی:س��بزوار روستای باشتن وامیرعباس باشتنی،نام پدر:رضا،شماره 
شناسنامه:6580414073شماره/شناسه ملی:6580414073متولد:1388/10/12به نشانی:سبزوار روستای باشتن 
وامه شاهرخ آبادی شماره شناسنامه:1126به نشانی:سبزوارروستای باشتن و طاهره باشتنی به نشانی:سبزوارروستای 
باشتن و بهزاد باشتنی به نشانی سبزوار روستای باشتن وطبق نظرکارشناس رسمی دادگستری با مشخصات فنی 
دیفرانس��یل وگیربکس سالم وشیشه ها شکست وآینه ها س��الم وچراغها و راهنمای گلگیرجلووراست وچراغ روی 
گلگیرجلوراست شکسته و سپرهاوتجهیزات وداشبوردسالم مرغوبیت الستیک ها جلو80درصدوعقب50درصد،وخودرو 
دارای بیمه نامه شخص ثالث وحوادث راننده می باشدکه به مبلغ چهارصدمیلیون ریال ارزیابی شده است از ساعت9صبح 
الی 12ظهر در مورخ 99/12/5روز س��ه شنبه در پرونده 9800133درمحل شعبه اجرای ثبت اسنادسبزوار واقع در 
سبزوارخیابان اسدآبادی از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد.مزایده از مبلغ چهارصدمیلیون ریال شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدافروخته می شودوکلیه هزینه های قانونی سندانتقال و بدهی احتمالی و خالفی ماشین 
مذکور به عهده برنده مزایده اس��ت و نیم عش��روحق مزایده نقداوصول خواهد شدضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رس��می اعالم گردد مزایده روز اداری بعدازتعطیلی در همان ساعت و مکان مقرربرگزارخواهدشد.)م الف99/2223(

تاریخ انتشار:1399/11/20 آ-9911743
علی آب باریکی –رئیس ثبت اسنادوامالک سبزوار

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

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

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابررأی شماره 139960307114003406 آقای غالمحسین قربان پورفرزند مسلم در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 532/75 متر مربع قسمتی از پالک 1اصلی پیرشهیدواقع درقطعه 2شیروان بخش 5قوچان خریداری از 

محل مالکیت کلیه مالکین مشاعی

2- برابررأی شماره 139960307114003432 آقای فرج اهلل وثوقی توپکانلو فرزند عزیزاله در ششدانگ یک باب 
منزل مسکونی به  مساحت 14/20 متر مربع قسمتی از  پالک 143 فرعی از 13 اصلی باغات واقع دربخش5قوچان 

خریداری از مالک رسمی آقای خدانظر نظری قلجق
3-برابررأی شماره 139960307114003056  آقای علی قلی زاده   فرزند رضا  در ششدانگ یک باب دامداری به 
مساحت 822/40 متر مربع قسمتی از پالک  34 اصلی واقع در بخش 5 قوچان خریداری از محل مالکیت شرکت 

آب منطقه ای خراسان
4-برابررأی ش��ماره 139960307114003433  خانم ام البنین محمدزاده رفیعی بلقان فرزند حسیندرششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 105 مترمربع قسمتی ازپالک  182 فرعی  ازیک اصلی سه یک آب واقع دربخش 5قوچان 

خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه هاتفی
5-برابررأی ش��ماره 139960307114003487 آقای امین هوشمندفرزدحیدرقلی درششدانگ یک باب دامداری  
به مس��احت  800 مترمربع قس��متی از پالک  1110 فرعی  از 7 اصلی زیارت   واقع دربخش5قوچان خریداری از 

مالکیت محمد ابراهیم آذری
-6 براب��ررأی ش��ماره 139960307114003217خان��م زهرانام��ور فرزندرمضان درشش��دانگ یکب��اب منزل به 
مس��احت570/33مترمربع قس��متی ازپالک 359فرعی از2اصلی مفروز ومجزی ش��ده ازپ��الک 308فرعی مزرعه 

حصارواقع دربخش5قوچان خریداریذازمحل مالکیت آقای بهنام پرنده پیرشهید
-7 برابر رأی شماره 139960307114003498آقای رضاکاظمی فرزند محمود درششدانگ یکقطعه زمین متصل 
به منزل به مساحت 55/47مترمربع قسمتی ازپالک 430الی432اصلی قطعه یک شیروان بخش5قوچان واگذاری از 

شهرداری وازمحل مالکیت مشاعی پدرام کاظمی ورضاکاظمی
 به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-9911696
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/20  تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/12/05

اکبراقبالی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون یادش��ده اس��امی افرادی که اسناد عادی یا رسمی انان در 
هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فاروج مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی)کثیراالنتشار و محلی(بشرح ذیل اگهی می گردد:
بخش سه قوچان پالک12 اصلی-اراضی مفرنقاه

ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک شمارات 171فرعی از12 اصلی فوق به مساحت 3208/96 متر مربع 
ابتیاع��ی آقای غالمرضا برازنده مفرنقاه فرزند علی اصغراز محل مالکیت رس��می روح اله رضوانی برابر رای ش��ماره 

139960307003000883-1399/10/29 کالسه 1397-112 هیات
بخش سه قوچان پالک18 اصلی -اراضی کالته نوروزعلی 

ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک شمارات 13و14 فرعی از 18 اصلی فوق به مساحت7661/38متر مربع 
ابتیاعی آقای محمدرضا ترنج فرزند محمدکاظم از محل مالکیت رسمی آقای محمدعلی بلندآفتاب  برابر رای شماره 

139960307003000929-1399/11/06 کالسه 1399-21هیات
بخش سه قوچان پالک 25اصلی-اراضی جعفرآباد سفلی

ششدانگ عرصه یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک شماره...فرعی از25اصلی فوق به مساحت 12588/22متر مربع 
ابتیاعی موقوفه حجیه زلیخا با تولیت اداره اوقاف وامور خیریه شهرس��تان فاروج از محل مالکیت رس��می مش��اعی 

متقاضی برابر رای شماره 139960307003000874-1399/10/29کالسه 35-1399هیات
ششدانگ عرصه یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک شماره...فرعی از25اصلی فوق به مساحت 15681/84متر مربع 
ابتیاعی موقوفه حجیه زلیخا با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان فاروج از محل مالکیت رس��می مشاعی 

متقاضی برابر رای شماره 139960307003000870-1399/10/29 کالسه36-1399هیات
ششدانگ عرصه یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک شماره...فرعی از25اصلی فوق به مساحت 11681/07متر مربع 
ابتیاعی موقوفه حاج محمد کریمی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فاروج از محل مالکیت رسمی مشاعی 

متقاضی برابر رای شماره 139960307003000869-1399/10/27 کالسه42-1399هیات
ششدانگ عرصه یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک شماره...فرعی از25اصلی فوق به مساحت 4045/87متر مربع 
ابتیاعی موقوفه حاج محمد کریمی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فاروج از محل مالکیت رسمی مشاعی 

متقاضی برابر رای شماره 139960307003000876-1399/10/29 کالسه28-1399هیات
ششدانگ عرصه یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک شماره...فرعی از25اصلی فوق به مساحت 9975/72متر مربع 
ابتیاعی موقوفه حاج محمد کریمی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فاروج از محل مالکیت رسمی مشاعی 

متقاضی برابر رای شماره 139960307003000877-1399/10/29 کالسه43-1399هیات
ششدانگ عرصه یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک شماره...فرعی از25اصلی فوق به مساحت 27642/92متر مربع 

ابتیاعی موقوفه حاج محمد کریمی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فاروج از محل مالکیت رسمی مشاعی 
متقاضی برابر رای شماره 139960307003000878-1399/10/29 کالسه41-1399هیات

ششدانگ عرصه یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک شماره...فرعی از25اصلی فوق به مساحت 7274/85متر مربع 
ابتیاعی موقوفه حاج محمد کریمی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فاروج از محل مالکیت رسمی مشاعی 

متقاضی برابر رای شماره 139960307003000875-1399/10/29 کالسه30-1399هیات
ششدانگ عرصه یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک شماره...فرعی از25اصلی فوق به مساحت 5053/62متر مربع 
ابتیاعی موقوفه حاج محمد کریمی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فاروج از محل مالکیت رسمی مشاعی 

متقاضی برابر رای شماره 139960307003000873-1399/10/29 کالسه44-1399هیات
ششدانگ عرصه یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک شماره...فرعی از25اصلی فوق به مساحت 2778/96متر مربع 
ابتیاعی موقوفه حاج محمد کریمی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فاروج از محل مالکیت رسمی مشاعی 

متقاضی برابر رای شماره 139960307003000872-1399/10/29 کالسه29-1399هیات
ششدانگ عرصه یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک شماره...فرعی از25اصلی فوق به مساحت 10933/34متر مربع 
ابتیاعی موقوفه حاج محمد کریمی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فاروج از محل مالکیت رسمی مشاعی 

متقاضی برابر رای شماره 139960307003000871-1399/10/29 کالسه31-1399هیات
بخش سه قوچان پالکهای 30و34 اصلی-اراضی مرغزارو میرفضل اله

سه دانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک...فرعی از 30و43 اصلی فوق به مساحت55037/27متر مربع ابتیاعی 
آقای مجتبی قربانیان فرزند اله وردی از محل مالکیت رسمی آقایان ملک محمد خانی و علی حسین عضدی و ... 

مربع برابر رای شماره 139960307003000821-1399/10/15کالسه90-1397هیات
سه دانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک...فرعی از 30و43 اصلی فوق به مساحت55037/27متر مربع ابتیاعی 
آقای حسین خوش سیرت تیتکانلو فرزند محمدرضا از محل مالکیت رسمی آقایان ملک محمد خانی و علی حسین 

عضدی و ...  برابر رای شماره 139960307003000820-1399/10/15کالسه91-1397هیات
بخش سه قوچان پالک46اصلی-اراضی کالته بادلو

ششدانگ یکقطعه باغ میمی دارای پالک62فرعی از46اصلی فوق به مساحت2656/04متر مربع ابتیاعی خانم پروین 
حسن زاده تیتکانلو فرزند محمدرضا از محل مالکیت رسمی آقایان دملک محمدخانی  و علی حسین عضدی برابر 

رای شماره 139960307003000884-1399/10/29کالسه31-1397هیات
بخش سه قوچان پالک 58اصلی-اراضی دندنقاب

شش��دانگ یکقطع��ه زمی��ن مزروع��ی دارای پالک...فرع��ی از 58 اصلی فوق ب��ه مس��احت11017/50 متر مربع 
ابتیاع��ی آق��ای آدینه محم��د قدیمی مقدم فرزند آی محمد از محل مالکیت رس��می مش��اعی متقاضی برابر رای 

شماره139960307003000933-1399/11/06 کالسه52-1399هیات
شش��دانگ یکقطع��ه زمی��ن مزروع��ی دارای پالک...فرع��ی از 58 اصل��ی فوق ب��ه مس��احت8922/79 متر مربع 
ابتیاع��ی آق��ای آدینه محم��د قدیمی مقدم فرزند آی محمد از محل مالکیت رس��می مش��اعی متقاضی برابر رای 

شماره139960307003000932-1399/11/06 کالسه53-1399هیات
شش��دانگ یکقطع��ه زمی��ن مزروع��ی دارای پالک...فرع��ی از 58 اصل��ی فوق ب��ه مس��احت5177/32 متر مربع 
ابتیاع��ی آق��ای آدینه محم��د قدیمی مقدم فرزند آی محمد از محل مالکیت رس��می مش��اعی متقاضی برابر رای 

شماره139960307003000931-1399/11/06 کالسه55-1399هیات
شش��دانگ یکقطع��ه زمی��ن مزروع��ی دارای پالک...فرع��ی از 58 اصلی فوق ب��ه مس��احت28622/61 متر مربع 
ابتیاع��ی آق��ای آدینه محم��د قدیمی مقدم فرزند آی محمد از محل مالکیت رس��می مش��اعی متقاضی برابر رای 

شماره139960307003000930-1399/11/06 کالسه50-1399هیات
بخش سه قوچان پالک 64 اصلی-اراضی عاقح خان خبوشان

1/14 س��هم مش��اع از 8 سهم شش��دانگ یکقطعه باغ میمی دارای پالک 205 فرعی از 64 اصلی فوق به مساحت 
863/65 متر مربع ابتیاعی آقای حمید خبوشانی فرزند حسین از محل مالکیت رسمی آقای محمد ولی خبوشانی 

برابر رای شماره 139960307003000841-1399/10/21 کالسه 81-1398 هیات
1/14 س��هم مش��اع از 8 سهم شش��دانگ یکقطعه باغ میمی دارای پالک 205 فرعی از 64 اصلی فوق به مساحت 
863/65 متر مربع ابتیاعی آقای فریدرضا خبوشانی خبوشان فرزند حسین از محل مالکیت رسمی آقای محمد ولی 

خبوشانی برابر رای شماره 139960307003000844-1399/10/21 کالسه 79-1398 هیات
1/43 س��هم مش��اع از 8 سهم شش��دانگ یکقطعه باغ میمی دارای پالک 205 فرعی از 64 اصلی فوق به مساحت 
863/65 متر مربع ابتیاعی آقای مهران خبوشانی خبوشان فرزند محمود از محل مالکیت رسمی آقای محمد ولی 

خبوشانی برابر رای شماره 139960307003000843-1399/10/21 کالسه 74-1398 هیات
1/43 س��هم مش��اع از 8 سهم شش��دانگ یکقطعه باغ میمی دارای پالک 205 فرعی از 64 اصلی فوق به مساحت 
863/65 متر مربع ابتیاعی آقای محمدولی خبوشانی خبوشان فرزند محمود از محل مالکیت رسمی آقای محمد ولی 

خبوشانی برابر رای شماره 139960307003000842-1399/10/21 کالسه 77-1398 هیات
بخش سه قوچان پالک 78 اصلی-اراضی سمسار

ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک...فرعی از 78 اصلی فوق به مساحت79974/60 متر مربع ابتیاعی آقای 
مراد حسامی فرزند قربان از محل مالکیت رسمی خانم فرشته بهادری برابر رای شماره139960307003000880-

1399/10/29 کالسه15-1399هیات
لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 

وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترضین باید ةرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند خواهد نمود.ضمناً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه عمومی نخواهد بود. آ-9911697

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/05 تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/20  
محمداسماعیل فرهمند - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فاروج

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای محسن  ایروانی   دارای شناسنامه  5749832813    به شرح دادخواست به کالسه   524   از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یوسف ایروانی    به شناسنامه  2   در 

تاریخ  1392/8/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  محسن  ایروانی     فرزند یوسف  کد ملی 5749832813  ت.ت 1362/10/25 نسبت فرزند مرحوم 

2.رسول ایروانی  فرزند یوسف   کد ملی  5749760340  ت.ت  1357/1/5     نسبت فرزند مرحوم
3. عصمت  ایروانی     فرزند یوسف   کدملی 5749746208 ت.ت  1354/4/1  نسبت فرزند مرحوم   
4. یحیی  ایروانی    فرزند  یوسف  کد ملی 5749791564   ت..ت  1360/6/25  نسبت فرزند مرحوم

5 . امیر  ایروانی   فرزند  یوسف   کد ملی 1062720921  ت.ت 1351/4/16  نسبت فرزند  مرحوم
6. طاهره ایروانی  فرزند حسین  کد 5749521591 ت.ت   1319/7/5  نسبت  همسر   مرحوم

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.   آ-9911692                                                                                                           

  سید حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهر خرو 

برگ اجرایی                                                                           
مشخصات محکوم علیه

1 – سعید 2 صدیقه   3 انسیه  4 مریم 5 سمیرا  همگی خسروی راد فرزندان مرحوم محمد ابراهیم  6 فاطمه خروی  7 سعید 
پور عبدالهی بندری مجهوالمکان  نشانی محل اقامت : 1 خروسفلی خیابان ابوطالب غربی کوچه میثم پالک 27    7 . مجهوالمکان
مشخصات محکوم له مهدی خسروی راد نشانی محل اقامت :  خرو سفلی خیابان ابوطالب غربی کوچه میثم پالک 
27محکوم به . به موجب رای شماره  387   تاریخ   99/9/22   شعبه  هفت شورای حل اختالف شهر خرو و رای 

شماره – تاریخ – شعبه – دادگاه عمومی- که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محکوم است به :   حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو به شماره شهربانی 
517 ی 41 ایران 32 و پرداخت هزینه دادرسی و اخذ محکوم به در حق خواهان . ضمنا نیم عشر دولتی محاسبه شود .  
 .به استناد ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی . اجتماعی . فرهنگی  محکوم علیه 
مکلف است پس از ابالغ این برگ اجرایی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد . در غیر اینصورت برابر مواد 66.64.38.35.34.24. قانون اجرای احکام مدنی و مواد 
526.523.522 قانون دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد . آ-991169

امضاء و مهر مسیول دبیر خانه شورا امضا و مهر قاضی شورا 
سید حسن سامغانی قاضی شعبه هفت شورای حل اختالف خرو                          

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبت بخش نیمبلوک )خضری دشت بیاض (
به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده ،اینک برحسب درخواست واصله مستند به ماده 61 آئین نامه 
قانون ثبت تحدید حدود یک قسمت از امالک بخش 12 نیمبلوک حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل انجام خواهد شد.

قطعه مفروز مزرعه خضری پالک 161 – اصلی 
1-پالک 2611 فرعی از 1021 فرعی از 161 اصلی بنام دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی وزارت بهداشت و 

درمان و آموزش پزشکی ،ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت 1573/70  مترمربع.
2-پالک 3328 فرعی از 1021 فرعی از 161 اصلی بنام دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی وزارت بهداشت و 

درمان و آموزش پزشکی ، ششدانگ اعیان یکباب ساختمان و محوطه به مساحت 717 مترمربع.
در روز دوشنبه 99/12/11 ساعت 9 صبح 

لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان و مجاورین امالک مذکور اخطار می گردد که در روز مقرر در محل حضور 
یابند، چنانچه هریک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها درموقع مقرر حاضر نباشند ،مطابق ماده 15 قانون مزبور 
ملک مورد آگهی با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد ش��د و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود 
ارتفاقی و نیز صاحبان  امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند ، مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ 
تحدید پذیرفته خواهد شد و  طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض ظرف 
یک ماه دادخواست اعتراض خود را  به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم را از مراجع ذیصالح مذکور اخذ 
و به این اداره تسلیم نمایند درغیر اینصورت  متقاضی ثبت می تواند خود یا نماینده قانونی وی گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را از دادگاه ذیصالح اخذ و ارائه نمایند و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را بارعایت مقررات 

ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار دوشنبه 99/11/20  آ-9911689
حمیدرضا توسلی  - رئیس ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک
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برگ سبزو سند ماشین و برگ کمپانی کامیون کشنده 
دانگ فنگ مدل 2007  رنگ شیری معمولی به شماره 
موت���ور 69174895 و ش���ماره شاس���ی 273008692 
به ش���ماره انتظامی 974 ع 96 ای���ران 42 به مالکیت 
علیرضا زارعی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی

قو
مف

ی 
گه

آ
ب���رگ س���بز  و کارت خ���ودروی پیکان م���دل 1382  رنگ  
سفید معمولی به شماره انتظامی 95 ایران 912 ب 32 
شاس���ی  ش���ماره  و   11158256614 موت���ور  ش���ماره  و 
82447674 متعل���ق ب���ه    مصی���ب حاج���ی حس���نی 
مفق���ود گردی���ده و ازدرج���ه اعتب���ار س���اقط می باش���د. 

س
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دی
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ی 
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برگ س���بز خودروی لیف���ان هاچ بک م���دل 1395  رنگ 
سفید- روغنی به ش���ماره انتظامی 74 ایران 725 و 47 
و شماره موتور lf479q2b2150600236 و شماره شاسی 
naksg4524fb103100 متعلق به  مریم روح بخش 
مجرد مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار س���اقط می باشد. 
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ب���رگ س���بز و س���ند مالکیت و برگ کمپان���ی  و کارت 
ماش���ین  خ���ودرو وانت پی���کان م���دل 1386 به رنگ 
س���فید روغن���ی ب���ه ش���ماره موت���ور 11486012987 و 
شماره شاسی 31620954 به شماره انتظامی   328 
ن 77 ای���ران 12 به مالکیت حجی اصغر محمد زاده 

تورچی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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برگ سبز  خودرو وانت نیسان مدل 1380 به رنگ 
آب���ی روغن���ی به ش���ماره موتور 225906 و ش���ماره 
شاسی 00c66900 به شماره انتظامی   772 ج 45 
ای���ران 30 به مالکیت یعقوب فریدی کیا مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ب���رگ س���بز  خودرو پ���ژو 405 م���دل 1394 به رنگ 
س���فید به ش���ماره موتور 164b0011936 و ش���ماره 
ش���ماره  ب���ه   naam31fc6fk704308 شاس���ی 
انتظام���ی   554 س 88 ای���ران 36 ب���ه مالکی���ت  
به���زاد قره گل���ی مفق���ود و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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وزیر آموزش و پرورش:

حقوق هیچ معلمی با تأخیر پرداخت نمی شود
بــــــه گــــــــــــزارش مـــــهـــــر، مــحــســن 
بنده  اینکه  بیان  با  حاجی میرزایی 
ــن اســت کــه حقوق  همه تــاشــم ای
می توانم  که  جایی  تا  را  فرهنگیان 
ارتـــقـــا دهــــم، افــــــزود: حــقــوق هیچ 
معلمی با تأخیر پرداخت نمی شود. 
سر  هـــم  آزاد  حــق الــتــدریــس هــای 
ــی دربـــاره  ول ــاه حــقــوق می گیرند،  م
حــق الــتــدریــس شــاغــان بــایــد گفت 

معلمان رسمی عاوه بر کار رسمی شان تدریسی انجام می دهند و متناسب با 
آن دریافتی دارند که پرداخت آن ماهانه نیست و در همه سال های گذشته 
هم در چند مرحله پرداخت می شود. ماهانه نیست زیرا جزو حقوق محاسبه 

نمی شود.
حاجی میرزایی با بیان اینکه هفته گذشته ۳۸۰میلیارد تومان دریافت کردیم 
 تا حق التدریس باقی  مانده سال قبل را بپردازیم، گفت: قول گرفتیم مطالبات 

6  ماه سال  جاری را هم تا پیش از عید بپردازیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: 

 باید میان تولید برق و آالیندگی 
یکی را انتخاب کرد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: با توجه به کمبود گاز در 
نیروگاه ها، تعدادی از نیروگاه ها مجبور هستند برای تولید برق مازوت بسوزانند 

و در غیر این صورت ممکن است برق قطع شود.
عیسی کانتری به ایسنا گفت: مصرف گازخانگی در ایران طبق نظر وزیر 
نفت، امسال ۱۵درصد افزایش داشته است و از این رو نیروگاه ها با کمبود گاز 
مواجه هستند و به اندازه کافی به آن ها گاز نمی رسد. وی تصریح کرد: حدود 
۵هزار مگاوات برق در کشور با مازوت تولید می شود و به این دلیل برخی از 

نیروگاه هایی که با شهرها فاصله دارند، همچنان مازوت می سوزانند.
کانتری افزود: با توجه به این مسائل  باالخره باید میان برق و آالیندگی یکی 
را انتخاب کرد. وی در پاسخ به این پرسش که میان مدیریت تأمین برق و 
آالیندگی در شرایط مازوت سوزی، کدام را انتخاب می کنید، گفت: برای من 

هوای سالم از همه چیز مهم تر است.

معاون وزیر آموزش و پرورش:

 تنها ۱۲درصد دانش آموزان 
تبلت و گوشی مستقل دارند

سیدجواد حسینی، معاون وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت در گفت وگو 
با ایلنا، اظهار کرد: تقریباً نزدیک به ۳میلیون نفر از دانش آموزان سراسر کشور 
از تجهیزات هوشمند آموزشی بی بهره اند. همواره این را تأکید کــرده ام که 
در کنار این ۳میلیون نفر، 2 میلیون نفر هم هستند که ابزار آموزشی آن ها 

عاریه ای بوده و از گوشی و یا تبلت پدر یا مادر خود استفاده می کنند. 
وی ادامه داد: با این تفاسیر به طور کلی ۵میلیون ابزار آموزشی نیاز است، 
ولی آن تعداد که از هیچ یک از ابزارهای آموزشی برخوردار نیستند ۳میلیون 
نفر هستند، از طرفی حدود ۱2درصد دانش آموزان به صورت مستقل ابزار 
آموزشی هوشمند را در اختیار دارند و بقیه از گوشی و تبلت مادر، پدر یا 

اشخاص دیگر استفاده می کنند. 

دانشگاه  اسامی  انقاب  طیرانی   اعظم   
آن  در  که  دنیایی  گستره  به  است  بزرگی 
و  بارها  ازخودگذشتگی  و  ایثار  درس های 

بارها تکرار می شود.
انـــقـــاب اســـامـــی بـــه جــهــانــیــان آمــوخــت 
خدمت  با  اینچنین  مکتبی  تربیت یافتگان 
مثال زدنی  غیرت  و  فداکار  بسیج  مؤمنانه 
مدافعان سامت می توان هر خاکریز و هر 
جبهه را به نمادی از ایثار و مردانگی مردان 

و زنان غیور این سرزمین تبدیل کرد.
پــیــک نخست  کــه  اول  روزهــــای  هــمــان  از 
آغـــاز شــد در  کــشــورمــان  کــرونــا در  بیماری 
فضای مجازی کمپین »پرستاران فرشته اند« 
از جوشش  نــاب  و صحنه هایی  راه انـــدازی 
با  مبارزه  کــارزار  در  ایمان  و  عاطفه  عشق، 

ویروس کرونا به تصویر کشیده شد.
روزگــار  هــوای  و  حــال  با  تنها  که  تصاویری 
وقتی  به  ویژه  بود  قیاس  قابل  دفاع مقدس 
حــضــور بـــی ادعـــای گـــروه هـــای جــهــادی در 
از  دیگری  جلوه  سامت  حافظان  خاکریز 
همدلی و همراهی ایرانیان را به رُخ جهانیان 
 کشید، آنــجــا کــه شــور و شــعــور ایــرانــی در 
ــه پـــســـکـــوچـــه هـــای شـــهـــر عـــرصـــه  ــوچــ ــ ک
بــه هموطن  خــدمــت رســانــی و عــشــق ورزی 
شد، یعنی در آستانه سال جدید و در پی 
از  جهادی  گروه های  کرونا،  ویــروس  شیوع 
اقشار مختلف جامعه به عنوان »جهادگران 
و  مــیــدان شدند  وارد  ســامــت«خــودجــوش 
به ضدعفونی  اقدام  به صورت شبانه روزی 
معابر و آموزش نکات بهداشتی به ویژه در 
به  امید  تزریق  با  تا  کردند  محروم  مناطق 

جامعه، رنگ رنج  را کمرنگ سازند. 
پاسداشت  به  که  ماه  بهمن  روز  بیستمین 
اسامی،   »انــقــاب  روز  اینچنین   بزرگانی 
مدافعان  مؤمنانه،  خدمت  فــداکــار،  بسیج 
سامت« نام گرفته است، بهانه خوبی است 
تا بار دیگر از مجاهدان خط مقدم سامت 

یادی هر چند کوتاه کنیم.

کار جهادی، کاری دلی است »
سمیه نــــوری زاده، بــانــوی جــهــادگــری کــه با 
جــهــادی  فعالیت  کــشــور  در  ــا  کــرون شــیــوع 
است،  کرده  آغاز  در حوزه سامت  را  خود 
در  حضورش  چرایی  از  ما  با  گفت وگو  در 
بیمارستان ها و خدمت به بیماران کرونایی 
فعالیت های  در  که  جهادگرانی  می گوید: 
جهادی شرکت می کنند، روحیه ای جهادی 
دارند و در پیشینه تربیتی آن ها خدمت به 
مردم و جامعه به عنوان یک ارزش همواره 
که  نیست  این گونه  و  اســت  ــوده  ب مدنظر 
نیروی  عنوان  به  بگیرند  تصمیم  یک شبه 
جهادی به جامعه خدمت کنند. کار جهادی 
کاری دلی است که به خاطر مردم و برای 
جلب رضایت خدا انجام می شود و با هیچ 

کار دیگری قابل مقایسه نیست. 
وی ادامه می دهد: جهادگران در هر حوزه ای 

که جامعه نیاز داشته باشد با توجه به دانش 
و تخصص خود وارد میدان عمل می شوند 
و دوست دارند برای جامعه مفید باشند. در 
روزهای کرونایی و از روزهای نخست که این 
ویروس منحوس وارد کشور شد، جهادگران 
مصمم به حضور در بیمارستان ها شدند و این 
حضور روحیه بخش هم حال بیماران را بهتر 
کرد و هم انرژی بیشتری به کادردرمان داد. 
جهادگران پس از شیوع کرونا اصرار داشتند 
به کمک کــادر درمــان بیایند. آن هــا حتی با 
وجود مخالفت های اولیه به دلیل خطر ابتا 
به بیماری، باز هم بر درخواست خود پافشاری 
روی  بیمارستان ها  درهـــای  اینکه  تــا  کــردنــد 
آن ها گشوده شد و حاال نزدیک به یک سال 
از شیوع ویروس کرونا می گذرد و جهادگران 
سامت کمک های ارزنده ای را هم به بیماران 

و هم به پرستاران کردند.

نگاه مردم »
وی در خصوص نگاه مردم به فعالیت های 
مردم  از  برخی  متأسفانه  جهادی می گوید: 
پول  بــرای  باید  را  کــاری  تصور می کنند هر 
انجام داد و هر کجا که نیروهای جهادی را 
نخستین  می بینند  خدمت رسانی  مشغول 
پرسشی را که از آن ها می پرسند این است 
که چقدر به شما حقوق می دهند، غافل از 
اینکه هر کاری را نباید به دلیل پول انجام 
داد و ارزش خدمت به مردم پاداشی فراتر 

از پول دارد. 
نوری زاده ادامه می دهد: در این مدت به ویژه 
مواجه  بیماری  پیک شدید  با  که  پاییز  در 
بخش های  در  جــهــادی  نــیــروهــای  ــم،  ــودی ب
بیمارستان ها  از  ســامــت  ــوزه  حـ مختلف 
گرفته تا ضدعفونی معابر شهری، مدارس، 
مساجد، آرامستان ها، شست وشو و تدفین 

کجا  هــر  و  کــرده انــد  خدمت رسانی  امـــوات 
مــردم،  دوش  روی  از  را  بــاری  توانسته اند 
 ... و  شهری  خدمات  نیروهای  کادردرمان، 

بردارند، کوتاهی نکرده اند. 

باری را از روی دوش بیماران و »
کادردرمان برداریم 

زهره تاجیک، کارشناس ارشد روان شناسی 
نیز از دیگر جهادگرانی است که به عنوان 
کرونایی  بخش  در  سامت  حــوزه  جهادگر 
تــهــران مشغول  بــیــمــارســتــان هــای  از  یــکــی 
کادر درمان  به  روان شناختی  ارائه خدمات 
کارنامه  در  کــه  او  اســـت.   ــوده  ب بیماران  و 
متعدد  فرهنگی  فعالیت های  خود  جهادی 
را  کشور  مختلف  روستاهای  و  شهرها  در 
چندوجهی  بیماری  کرونا  می گوید:  دارد، 
اســت کــه عــاوه بــر جسم بــیــمــاران، روح و 
بیماران  و  می کند  درگیر  نیز  را  آن هــا  روان 
نیازمند  پزشکی،  خدمات  دریافت  کنار  در 
و  هستند  روان شناختی  خدمات  دریافت 
به همین دلیل من و تعدادی از همکارانم 
کرونایی  بخش های  وارد  گرفتیم  تصمیم 
خدمات  ارائـــه  بــا  تــا  شــویــم  بیمارستان ها 
درد  از  بخشی  بیماران،  به  روان شناختی 

بیماری آن ها را کاهش دهیم.  
ادامه می دهد: روحیه دادن به بیماران  وی 
است،  برخوردار  ویــژه ای  اهمیت  از  کرونایی 
با این حال نیروهای جهادی حوزه سامت 
در عرصه های مختلف فعالیت داشته اند و 
همین که هر فرد در حد توان خود به مردم 
ارزشمند  و  جامعه خدمت می کند، بسیار 
است؛ چرا که برخی از بحران ها نظیر بحران 
کرونا را  تنها در سایه همدلی مردم با یکدیگر 
می توان به سامت پشت سر گذاشت. همه 
برابر  ما همچون سال های دفاع مقدس در 
جامعه خود مسئول هستیم و باید در حد 
بـــاری را از دوش مـــردم بــه ویــژه  تـــوان خــود 

بیماران و کادردرمان برداریم.   

گفت و گوی قدس با بانوان جهادی حوزه سالمت 

همه مسئولیم، مثل سال های دفاع 
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خبر

آغاز واکسیناسیون کرونا از 21بهمن ماه  وزیر بهداشت گفت: منابع مختلفی را برای تهیه واکسن مورد مطالعه قرار دادیم و واکسن انتخابی ما از سبد کواکس بوده است. به گزارش مهر؛ سعید نمکی افزود: 
دو اصل را برای تهیه واکسن دنبال کردیم، حتماً باید واکسن فاز 3 را گذرانده باشد و اینکه حتماً باید دست کم چند کشور معتبر این واکسن را ثبت کرده باشند تا خیال مردم راحت باشد. وی افزود: سه شنبه 

21بهمن ماه 99 نخستین گروه یعنی ابتدا نیروهای آی. سی. یو این واکسن را دریافت می کنند و بعد به سراغ سایر گروه های هدف می رویم.

آگهی افراز
 آقای محمد سهرابی فرزند ابوالقاسم مالک مقدار12/46 شعیرمشاع از 96شعیرششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
ب��ه پ��اک 1۵91 فرع��ی از 104- اصلی واقع در بخ��ش ۵ همدان اراض��ی فامنین برابر تقاضای وارده به ش��ماره 
139921726009002394مورخ��ه 1399/11/16 تقاض��ای افراز ملکی خود را که بنا به اظهار نامبرده درمحل به 
صورت یک قطعه زمین پی کنی شده به صورت مفروز به مساحت تقریبی440/406 مترمربع می باشد را از این اداره 
نموده است لذا به استناد ماده 17 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی ازکلیه صاحبان حقیقی و حقوقی و مالکین 
مشاعی دعوت می شود راس ساعت 11 صبح  وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/12/2 درمحل وقوع ملک حاضر تا 
از مورد درخواست توسط نماینده و مهندس نقشه بردار اعزامی بازدید به عمل آید . ضمنا عدم حضور مالکین مشاعی 
وصاحبان حق مانع ازعملیات افراز نبوده و همچنین درصورتیکه نیاز به اباغ و آگهی باشد درهمین روزنامه چاپ و 

منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.)م الف 313 (  تاریخ انتشار:  1399/11/20  آ-99117۵1
 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان فامنین-  رضا بیات

 
 آگهی فقدان سند مالکیت

آقای محمد علی نخعی مقدم با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواست مورخ 99/33798 مورخ 
1399/11/1۵ تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان پنج دانگ مش��اع از شش��دانگ پاک ۵93 فرعی از ۵ 
فرع��ی از 227- اصل��ی واقع در بخش ده طرقبه ش��اندیز که در صفحه 369 دفتر 263 )دفتر الکترونیک ش��ماره 
139620306267023328 و 139620306267023327( ثب��ت گردیده و حس��ب اعام مالک متقاضی س��ند 
مالکیت در اثر س��هل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصاحی 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 س��ند معامله ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. 

م.الف   ۵۵8  آ-99117۵2
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آق��ای محمدعل��ی نخعی مقدم با ارائه استش��هاد محل��ی گواهی امضاء ش��ده طی درخواس��ت 99/33797 مورخ 
1399/11/1۵ تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان پنج دانگ مش��اع از شش��دانگ پاک ۵72 فرعی از ۵ 
فرعی از 227- اصلی واقع در بخش ده طرقبه شاندیز که در صفحه 219 و 184 دفتر 126 و 108 )دفتر الکترونیک 
شماره 139620306267023321 و 139620306267023320( ثبت گردیده و حسب اعام مالک متقاضی سند 
مالکیت در اثر س��هل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصاحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در 
یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز 
از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت 
جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف ۵۵9

آ-99117۵3
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

اخطاریه ماده 101- اموال غیرمنقول
در خص��وص پرون��ده اجرایی کاس��ه 1399040060920030۵1 متعهد: مریم فیض��ی فرزند محمدباقر کدملی 
09447۵6646 و زین��ب فیضی فرزند محمدباقر کدمل��ی 09219۵4689 و منیژه فیضی فرزند محمدباقر کدملی 
094004672۵ و م��ژگان فیضی فرزند محمدباقر کدملی 093899330۵- متعهدله: کلثوم روح آبادی فرزند کریم 
کدملی 093۵024761 به موجب گزارش مورخ 1399/10/0۵ کارشناس رسمی دادگستری پاک ثبتی 910 فرعی 
از 182- اصلی بخش 6 مشهد سهم االرث محمدباقر فیضی به مبلغ 3۵4/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه 
به مبلغ ارزیابی پاک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 10 روز از تاریخ اباغ این اخطاریه 
به ضمیمه فیش بانکی دس��تمزد کارش��ناس تجدیدنظر به مبلغ 9/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. 
ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد 

شد. م.الف ۵60  آ-99117۵4
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سید عباس نوری حسینی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست مورخ 1399/10/9 تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی میزان دویست و چهل و پنج سهم مشاع از ده هزار سهم ششدانگ پاک 17 فرعی از 
180- اصلی واقع در بخش ده طرقبه شاندیز که در صفحه 92 دفتر 434 ثبت گردیده و حسب اعام مالک متقاضی 
سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصاحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در 
یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز 
از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت 
جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف ۵61

آ-99117۵۵
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی
در خصوص رس��یدگی به اعتراض واصله به عملیات اجرایی وارده به شماره 1370/99-1399/10/03 توسط حسن 
قرئی شخص ثالث موضوع پرونده اجرایی کاسه 139۵04006092003173 متعهد: نعیمه کاظمیان مروی و طلعت 
محمدزاده و هانا شکوری توسط قیم قانونی آقای احمد شکوری و احمد شکوری- متعهدله: نعیمه کاظمیان مروی، 
نظریه رئیس ثبت به شرح بین الهالین به شما اباغ می گردد. متقضی است در صورتی که به نظریه مذکور اعتراض 
دارید، ظرف مدت 10 روز از تاریخ اباغ کتباً به این اداره اجرا اعام نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد مقرر 
واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد ش��د. )با عنایت به گزارش ش��عبه اجرا به شماره 139904۵062200000۵6- 
99/10/9 با توجه به دادنامه شماره 990997۵710۵00030- 99/1/24 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
طرقبه شاندیز و اجراییه 991042۵710۵00138- 1399/8/7 و نامه شماره 139902۵00706۵۵19- 1399/10/1 
دادورز ش��عبه یک اجرای احکام شهرستان طرقبه شاندیز شعبه اجرا می بایست نسبت به رفع بازداشت پاک 308 

فرعی از 117 اصلی بخش 6 مشهد، حسب دادنامه صدراالشاره اقدام نماید لذا در اجرای ماده 169 آیین نامه مذکور 
مراتب به ذینفع اباغ، که چنانچه به نظریه اعتراضی دارند اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از تاریخ رویت به این 

اداره تسلیم نمایند( م.الف ۵62  آ-99117۵6
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم تاجور خواجه کریمی دارای شناس��نامه ش��ماره 0748۵7۵170 به ش��رح دادخواست به کاسه 
9900469 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحمت شریف زاده 
به شناسنامه 0749۵26262 در تاریخ 1399/10/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- تاجور خواجه کریمی با کدملی 0748۵7۵170 فرزند خواجه عبدالواحد صادره از تایباد همسر متوفی

2- ناصر شریف زاده با کدملی 0740170384 فرزند رحمت صادره از تایباد فرزند متوفی 
3- محمد شریف زاده با کدملی 0740318160 فرزند رحمت صادره از تایباد فرزند متوفی
4- یاسر شریف زاده با کدملی 0740813781 فرزند رحمت صادره از تایباد فرزند متوفی
۵- فائزه شریف زاده با کدملی 0740483692 فرزند رحمت صادره از تایباد فرزند متوفی

6- فاطمه شریف زاده با کدملی 0740714201 فرزند رحمت صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-99117۵7
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای جواد صدیق اطوکش��ان دارای شناسنامه ش��ماره 0731693124 به شرح دادخواست به کاسه 
9900476 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حشمت مجیدیان 
عیدگاهی به شناس��نامه 0749332۵۵7 در تاریخ 1399/6/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- محمدصدیق اطوکشان مشهدی با کدملی 0940207613 فرزند ماشااله صادره از مشهد همسر متوفی

2- جواد صدیق اطوکشان با کدملی 0731693124 فرزند محمد صادره از تربت جام فرزند متوفی
3- جمال صدیق اطوکشان با کدملی 0740100866 فرزند محمد صادره از تایباد فرزند متوفی
4- زهره صدیق اطوکشان با کدملی 0749371188 فرزند محمد صادره از تایباد فرزند متوفی

۵- سمیه صدیق اطوکشان با کدملی 09421131۵2 فرزند محمد صادره از مشهد فرزند متوفی
6- جمیله صدیق اطوکشان با کدملی 07493۵8221 فرزند محمدصدیق صادره از تایباد فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-99117۵8
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان تایباد- سید سعید هرمزی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رأی شماره 139960306023000206- 1399/10/22 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مه والت تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای علی جانفدا فرزند مرادعلی بشماره شناسنامه ۵ صادره از تربت حیدریه در یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 31079/۵3 مترمربع قسمتی از پاک 41- اصلی واقع در اراضی شوراب و باغشک بخش 2 مه والت خریداری 
از محل مالک مشاعی خود متقاضی )علی جانفدا( محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. م.الف: 7/99/113 آ-9911721

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/0۵ تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/20  
رئیس ثبت اسناد و اماک- علی اکبر شجاعی

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختاف مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک منطقه دو 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 139960330002018978 مربوط به پرونده کاسه 1398114430002002316 خانم فاطمه 
کرمی فرزند اوطاقعلی در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 96 
مترمربع پاک شماره فرعی از 18۵2 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از 

محمد توحیدلو و غامعلی پرنلو و خانعلی رضائی صفحه 49 دفتر 231 و صفحه 60 دفتر 301.)م الف 9070( 
2� رأی شماره 139960330002018977 مربوط به پرونده کاسه 139811443000200231۵ گل علی ملکی  
فرزند قاس��معلی  در قس��متی از سه دانگ مشاع از شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 96 
مترمربع پاک شماره فرعی از 18۵2 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از 

محمد توحیدلو و غامعلی پرنلو و خانعلی رضائی صفحه 49 دفتر231 و صفحه 60 دفتر 301.)م الف 9071( 
 3- رأی ش��ماره 1399603300020171۵2 مربوط به پرونده کاسه 1398114430002002۵90 آقای حسین 
قدیمی فردوئی فرزند یحیی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 74 مترمربع 
پاک ش��ماره فرعی از 2281/3 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواس��طه از بتول 

زند صفحه 226 دفتر 306. )م الف 9072( 
4- رأی شماره 139960330002014۵77 مربوط به پرونده کاسه 1398114430002000482 قیمت حسن پور  
فرزند سعیداله در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 97/62 مترمربع پاک شماره فرعی 
از 1940/76 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 23۵ دفتر 194. )م الف 9073( 
۵- رأی شماره 139960330002017873 مربوط به پرونده کاسه 1399114430002000848 آقای عباس هادقی  
فرزند غامرضا  در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 106/23 مترمربع پاک شماره فرعی از 

2607/1۵0 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی ثبت دفاتر الکترونیکی 8464. )م الف 9074( 
 1399114430002002083 کاس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   1399603300020187۵0 ش��ماره  رأی   -6
آق��ای محم��ود علی س��اجدی فرزند علی میرزا در قس��متی از س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ قطع��ه زمین که 
در آن احداث بنا ش��ده بمس��احت 137مترمربع پاک ش��ماره فرع��ی از 233۵ اصلی واق��ع در بخش دو ثبت قم 
مبایع��ه نام��ه عادی و خریداری مع الواس��طه از تاج م��اه خانم میره ئی صفح��ه 493 دفت��ر 2۵۵.)م الف 907۵( 
 1399114430002002077 کاس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139960330002018748 ش��ماره  رأی   -7
آقای محمدموس��ی س��اجدی فرزند علی میرزا در قس��متی از س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ قطع��ه زمین که 
در آن احداث بنا ش��ده بمس��احت 137مترمربع پاک ش��ماره فرع��ی از 233۵ اصلی واق��ع در بخش دو ثبت قم 
مبایع��ه نام��ه عادی و خریداری مع الواس��طه از تاج م��اه خانم میره ئی صفح��ه 493 دفت��ر 2۵۵.)م الف 9076( 
8- رأی شماره 139960330002017823 مربوط به پرونده کاسه 1398114430002000424 آقای حسن رجبی 
فرزند محمد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 13۵/08 مترمربع پاک شماره فرعی 
از 2334/1۵ اصلی که افراز باطل شده است پاک 2333و2334 اصلی که طبق بخشنامه سازمان ثبت به پاک 2334 
اصلی تبدیل شده است واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 1۵1 دفتر 207.)م الف 9077( 
 139911443000200097۵ کاس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139960330002018۵34 ش��ماره  رأی   -9
خان��م لی��ا صبور حش��کوائی فرزن��د ابراهیم در قس��متی از شش��دانگ قطعه زمین ک��ه در آن احداث بنا ش��ده 
بمس��احت 134 مت��ر مرب��ع  پ��اک ش��ماره فرع��ی از باقیمان��ده 2382 اصلی که طبق بخش��نامه س��ازمان به 
پ��اک 2382/10۵ اصل��ی تبدیل ش��ده اس��ت واق��ع در بخش دو ثب��ت قم مبایع��ه نامه عادی و خری��داری مع 
الواس��طه از فاطم��ه چ��ای پز و ع��ذری دیم��کاران وارث غ��ام چای پ��ز صفحه 169 دفت��ر 4.)م ال��ف 9078( 
کاس��ه 1399114430002001720  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط  ش��ماره 139960330002017871  رأی   -10
آق��ای محم��د عل��ی حس��ین زاده فرزن��د حس��ن  در قس��متی از شش��دانگ قطع��ه زمی��ن ک��ه در آن احداث 
در  واق��ع  اصل��ی   2272 از  فرع��ی   360/1124 ش��ماره  پ��اک  مترمرب��ع   ۵2/20 بمس��احت  ش��ده  بن��ا 
بخ��ش دو ثب��ت ق��م مالکی��ت متقاضی طی س��ند قطع��ی ثب��ت دفات��ر الکترونیک��ی 6417.)م ال��ف 9079( 
کاس��ه 13991144300020014۵7  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139960330002016136 ش��ماره  رأی   -11
خانم اکرم صفائی  فرزند عباس در قس��متی از شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده بمس��احت 101 
مترمرب��ع پاک ش��ماره فرع��ی از 2369/2/12 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نام��ه عادی و خریداری مع 
الواس��طه از رضا رحیمی طی س��ند قطعی ش��ماره 77089 م��ورخ 93/12/26 دفتر خانه 41 ق��م.)م الف 9080( 
کاس��ه 1399114430002000317  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط  ش��ماره 139960330002017916  رأی   -12
آق��ای مع��راج نجف��ی  فرزن��د ش��عبانعلی در قس��متی از شش��دانگ قطعه زمی��ن ک��ه در آن احداث بنا ش��ده 
بمس��احت 60 مترمرب��ع پ��اک ش��ماره فرع��ی از 2094 اصلی واق��ع در بخش دو ثب��ت قم مبایع��ه نامه عادی 
و خری��داری م��ع الواس��طه از محمدعلی اکبری و حس��ین هاش��می صفح��ه 244 دفت��ر 220.)م ال��ف 9081( 
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 1۵ 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 دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )قدس(  آ-9911748
تاریخ انتشارنوبت دوم:   1399/12/۵ تاریخ انتشارنوبت اول:  1399/11/20  

عباس پور حسنی حجت آبادی � رئیس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه دو قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیات حل اختاف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و اماک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده 
های تش��کیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء 

ذیل تایید نموده اند.
1 -رأی شماره  139760330001003741 مربوط به پرونده کاسه 1392114430001001478 آقای ابوالفضل 
رنجبر فردوئی فرزند رضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 144/31 مترمربع پاک شماره 11208  اصلی  
واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم س��ند رس��می به ش��ماره 93۵20 مورخ 81/۵/10 دفتر خانه 4 

قم.)م الف 9066( 
2- رأی ش��ماره 139960330001003391  مربوط به پرونده کاس��ه 1398114430001002008 آقای داود 
س��عادتمند فرزند شعبان در شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 91/2۵ مترمربع پاک شماره  9466 اصلی 
واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمود خلیفه هاشمی 

احدی از وراث حسین خلیفه هاشمی.)م الف 9067( 
3- رأی ش��ماره 139960330001012816 مربوط به پرونده کاسه 1399114430001000232 خانم شمسی 
افشانی فرزند حبیب در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۵9/01 مترمربع پاک شماره 10۵29/10/13/28۵  
اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 680 مورخ 1381/12/20 دفترخانه 

31 قم بانضمام سهم االرث متقاضی.)م الف 9068( 
4- رأی ش��ماره 139960330001012829 مربوط به پرونده کاسه 1399114430001001298 خانم فاطمه 
خاکی  فرزند علی در شش��دانگ یک باب کارگاه به مس��احت ۵34/60 مترمربع پاک ش��ماره 11232 اصلی واقع 
درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم س��ند قطعی به ش��ماره 10472 مورخ 1392/2/14 دفتر خانه 77 

قم. )م الف 9069( 
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 1۵ 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 
منطقه1 قم تس��لیم و رس��ید 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-9911749
تاریخ انتشار دوم :  1399/12/۵ تاریخ انتشار اول:  1399/11/20  

داود فهیمی نیک - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطاع عموم در دو نوبت به 

فاصله 1۵ روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش یک بجنورد 

1-ششدانگ یکباب منزل از پاک 12 فرعی از 2909 اصلی به مساحت 114/34 متر مربع ابتیاعی خانم زیبا شاکری 
از محل مالکیت رسمی حمیدرضا حمیدی برابر رای شماره 3308-99 مورخه 1399/11/12- کاسه 99-0138

لذا بدینوسیله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعام شده اباغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود. آ-9911690
تاریخ انتشارنوبت اول1399/11/20   
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/0۵

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه یک بجنورد

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطاع عموم در دو نوبت به 

فاصله 1۵ روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش یک بجنورد 

1-ششدانگ یکباب خانه از پاک یک فرعی از 18۵3 اصلی به مساحت 76/61 متر مربع ابتیاعی آقای صادق لنگری 
از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی برابر رای شماره 3337-99 مورخه 1399/11/1۵- کاسه 99-0202

لذا بدینوسیله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعام شده اباغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف264۵  آ-9911691
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/0۵ تاریخ انتشارنوبت اول1399/11/20    

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه یک بجنورد

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه اینکه  آقای س��ید محمود حسینی دارای  شناسنامه ش��ماره  3471 به شرح داد خواست به کاسه99/2۵6 
ش��ورا درخواس��ت گواه��ی حصروراثت نم��وده وچنین توضی��ح داده که ش��ادروان عظما دررودی به شناس��نامه 
2498  درتاری��خ  1392/7/23 دراقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت ب��ه:  1-سیدمحموحس��ینی ش م ۵749264300 ت ت 1324/11/1۵ فرزندمتوف��ی 2- فاطمه حس��ینی  
ت  ت  م ۵749۵73672  سیداحمدحس��ینی ش  ت 1330/2/10فرزندمتوف��ی 3-  ت  م ۵74961۵601  ش 
1322/1/1فرزندمتوفی 4-سیدقاسم حسینی ش م ۵7496۵7973 ت ت 1337/1/20فرزندمتوفی ۵-هاجرحسینی 
ش م ۵749397361 ت ت 1333/10/4فرزندمتوف��ی 6-بیگ��م ج��ان حس��ینی ش م  ۵74962106۵ ت ت 
1331/7/1فرزندمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه استناد ماده 362ق امورحسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9911701
حسن همتی فرقاضی شورا- شعبه 6 درود شورای حل اختاف شهرستان زبرخان

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه اینکه  آقای س��ید محمود حس��ینی دارای  شناس��نامه شماره  3471 به ش��رح داد خواست به کاسه23۵ 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سید حسن حسینی به شناسنامه 766  
درتاری��خ  1386/8/8 دراقامت��گاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:  
1-سیدمحموحسینی ش م ۵749264300 ت ت 1324/11/1۵ فرزندمتوفی 2- فاطمه حسینی  ش م ۵74961۵601 
ت ت 1330/2/10فرزندمتوف��ی 3- سیداحمدحس��ینی ش م ۵749۵73672 ت ت 1322/1/1فرزندمتوف��ی 
4-سیدقاسم حسینی ش م ۵7496۵7973 ت ت 1337/1/20فرزندمتوفی ۵-هاجرحسینی ش م ۵749397361 
ت ت 1333/10/4فرزندمتوفی 6-بیگم جان حسینی ش م  ۵74962106۵ ت ت 1331/7/1فرزندمتوفی 7-عضما 
دررودی ش م ۵7492۵4۵8۵ ت ت 1302/7/1 همس��رمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
رابه اس��تناد ماده 362ق امورحس��بی یک نوبت آگهی م��ی نماید تاهرکس اعتراض��ی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی 
ن��زد اوباش��د ازتاریخ نش��رآگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدی��م دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. آ-991171۵

حسن همتی فرقاضی شورا- شعبه 6 درود شورای حل اختاف شهرستان زبرخان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه  آقای قربان رجب زاده فرزندکاظم به ش ش 827برابر سندوکالت بشماره63609-90/07/11دفتراسنادرسمی 
شماره38شیروان ازسوی آقای نقی حیدریان کهنه اوغاز فرزند حسین به ش ش 66742 به استناد دو برگ استشهادیه 
تأییدشده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان بشماره پاک 7008 
فرعی از 2 اصلی مکرر  واقع در قطعه4شیروان بخش ۵ قوچان به آدرس  خیابان گلستان 13پاک17که متعلق به 
موکل ایشان می باشدبه علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر اماک معلوم گردیده که سند مالکیت آن به 
شماره چاپی038۵3۵ صفحه 344دفتر386وشماره ثبت 703۵۵به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است سپس 
برابرسندرهنی شماره4440۵-92/07/13دفتراسنادرسمی شماره یک شیروان دررهن بانک مسکن قرارگرفته است  
لذا به استناد تبصره یک اصاحی 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 اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 
به صدور س��ند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. تاریخ انتش��ار :20 /11/ 99آ-9911694

اکبراقبالی - رئیس ثبت اسناد اماک شیروان
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

 واکنش ها نسبت به رأی دادگاه الهه درباره فلسطین ادامه دارد

استقبالحماسوتهدیدصهیونیستها
جنبش مقاومت اسالمی فلسطین از تصمیم دادگاه 
کیفری بین المللی در صدور رأی به صالحیت خود 
در رسیدگی به وضعیت سرزمین های اشغالی سال 
فــارس،  گـــزارش  بــه  کــرد.  استقبال  فلسطین   ۱۹۶۷
حماس با استقبال از رأی دادگاه کیفری بین المللی 
درباره صالحیت این دادگاه برای رسیدگی به وضعیت 
با مــجــازات جنایتکاران  اقــدام  ایــن  فلسطین گفت 
جنگی صهیونیست در محاکم بین المللی تکمیل 
می شود. حماس تکمیل اقدام های الزم برای مجازات 
جنایتکاران جنگی صهیونیست در محاکم بین المللی 
را خواستار شد و گفت تالش های دادگاه برای مقابله 
با فشارهای مورد انتظار، اعتبار و صداقت آن را تأیید 
می کند. در واکنش به رأی دادگاه الهه، وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی در اظهار نظری به طور تلویحی مقامات 
قضایی بین المللی را تهدید کرد. بنی گانتز در سخنانی 
که نشان از پذیرش شکست دارد، گفت این دادگاه به 
عنوان ابزاری در دست دشمنان اسرائیل عمل می کند. 
به نوشته روزنامه یدیعوت آحارانوت، وی افزود: دولت 
اسرائیل برای هر پیامد احتمالی که می تواند ناشی 
باشد،  و مغرضانه  اشتباه، سیاسی  این تصمیم  از 
آماده است. مراکز نظامی، همراه با سایر سازمان ها 
در اسرائیل، قاطعانه برای جلوگیری از هرگونه آسیب 

رساندن به فرماندهان و نیروهای ارتش اسرائیل اقدام 
خواهند کرد. در همین راستا، وزارت خارجه تشکیالت 
خودگردان فلسطین در واکنش به رأی دادگاه الهه 
اعالم کرد این رأی روز تاریخی برای آغاز تحت پیگرد 
گــزارش  بــه  اســت.  ]اسرائیلی[  مجرمان  دادن  قــرار 
خبرگزاری معا، رام هللا گفت تشکیالت خودگردان برای 
تحقیقات درباره جرایم صهیونیست ها آماده همکاری 
با دادگاه کیفری بین المللی است. در سوی مقابل، 
وزارت خارجه آمریکا در این باره اعالم کرد از این اتفاق 

به شدت نگران است.
در  جمعه  روز  )الهـــه(  بین  المللی  کیفری  ــاه  ــ دادگ
به  ــرای رسیدگی  ب اقــدامــی رأی به صالحیت خــود 
پرونده اراضی فلسطین اشغالی داد. مطابق این رأی، 
اراضی اشغالی ۱۹۶۷ فلسطین شامل کرانه باختری 
از جمله قدس شرقی و نوار غزه می شود و این رأی 
از آن صادر می شود که فلسطینیان بارها از جنایت  پس 
صهیونیست ها علیه خود شکایت کرده و خواستار 
رسیدگی به گزارش های ثبت شده و برقراری عدالت 
در پرونده قربانیان جرایم صهیونیست ها شده اند. این 
تصمیم دادگاه الهه، زمینه را برای گشودن تحقیق در 
مورد جنایات جنگی ناشی از اقدام های نظامی رژیم 

صهیونیستی فراهم می کند.

هشدار یحیی السنوار:

 رژیم صهیونیستی 
هوس دخالت در انتخابات 

فلسطین را نکند
رئیس دفتر سیاسی 
جــنــبــش مــقــاومــت 
فلسطین  اســالمــی 
حماس در نوار غزه، 
صهیونیستی  رژیــم 

را به شدت از هرگونه دخالت در انتخابات 
فلسطین برحذر داشت. به گزارش مرکز 
اطالع رسانی فلسطین، یحیی السنوار در 
فایلی ویدئویی که در شبکه های اجتماعی 
صــورت  در  داد  هــشــدار  شـــده،  منتشر 
سنگ اندازی دشمن صهیونیستی بر سر 
راه برگزاری انتخابات در فلسطین، تمامی 

معادالت این رژیم را بر هم خواهیم زد.
السنوار اظهار کرد سر و سامان دادن به 
و  طبیعی  حق  فلسطین  داخلی  اوضــاع 

ابتدایی ما فلسطینیان است.
سخنگوی کمیته انتخابات فلسطین هم 
اعــالم کــرده ۴۰ تا ۵۰ هــزار ناظر محلی و 
بین المللی برای انتخابات تعیین می شوند. 
همچنین ۵هزار خبرنگار محلی و بین المللی 

انتخابات را پوشش خواهند داد.

ــان مــلــل دربــــــاره ســفــر »مــارتــیــن س ــازمـ سـ
گریفیتس« نماینده ویژه دبیرکل این سازمان 
در امور یمن به تهران اعالم کرد این سفر 
دو روزه به منظور دیدار و رایزنی با مقام های 

ایران درباره یمن انجام شده است.
عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر دوره س

تعهد  در سخنرانی ضمن  لیبی  انتقالی 
طرف ها  همه  از  انتخابات  ــرگــزاری  ب بــه 

خواست از دولت موقت حمایت کنند.
ــریــش در مــصــاحــبــه ای س صــدراعــظــم ات

اعـــالم کــرد ایــن کــشــور حــاضــر اســت در 
واکسن  از  اروپــا،  اتحادیه  تأیید  صــورت 
ــا واکــســن  ــنــیــک-وی« ی روســـی »اســپــوت

چینی استفاده کند.
اجــازه س کوبا  در  حــزب حاکم کمونیست 

اکثر  در  خصوصی  شرکت های  فعالیت 
بخش های اقتصاد این کشور به جز رسانه، 

بهداشت و درمان و دفاع را صادر کرد.
ادامـــــــه س در  ــدی  ــ ــنـ ــ هـ کــــــــشــــــــاورزان 

ایــن  ــری خــــود در  ــراســ اعـــتـــراضـــات ســ
کــشــور  ایـــــن  ــت  ــ ــال ــ ای  ۲۵ در  ــور،  ــشــ ــ ک
کردند. مسدود  را  بــزرگــراه هــا  و  جــاده هــا 

عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر دوره س
تعهد  در سخنرانی ضمن  لیبی  انتقالی 
طرف ها  همه  از  انتخابات  ــرگــزاری  ب بــه 

خواست از دولت موقت حمایت کنند.
ــریــش در مــصــاحــبــه ای س صــدراعــظــم ات

اعـــالم کــرد ایــن کــشــور حــاضــر اســت در 
واکسن  از  اروپــا،  اتحادیه  تأیید  صــورت 
ــا واکــســن  ــنــیــک-وی« ی روســـی »اســپــوت

چینی استفاده کند.
اجــازه س کوبا  در  حــزب حاکم کمونیست 

اکثر  در  خصوصی  شرکت های  فعالیت 
بخش های اقتصاد این کشور به جز رسانه، 

بهداشت و درمان و دفاع را صادر کرد.
ادامـــــــه س در  ــدی  ــ ــنـ ــ هـ کــــــــشــــــــاورزان 

ایــن  ــری خــــود در  ــراســ اعـــتـــراضـــات ســ
کــشــور  ایـــــن  ــت  ــ ــال ــ ای  ۲۵ در  ــور،  ــشــ ــ ک
کردند. مسدود  را  بــزرگــراه هــا  و  جــاده هــا 

ســـازمـــان مــلــل دربــــــاره ســفــر »مــارتــیــن س
گریفیتس« نماینده ویژه دبیرکل این سازمان 
در امور یمن به تهران اعالم کرد این سفر دو 
روزه به منظور دیدار و رایزنی با مقام های ایران 

درباره یمن انجام شده است.
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 چرا اروپا میانجی مناسبی 
برای برجام نیست؟

دولت جدید آمریکا با ارائه پیش شرط هایی وعده بازگشت به برجام را 
مطرح و الحاق دوباره این کشور به برجام را منوط به اجرای کامل آن از 
سوی ایران کرده است. این در حالی است که جمهوری اسالمی، آمریکا را 
ناقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد دانسته 
و تأکید دارد آمریکا باید گام نخست را برای احیای برجام بر دارد. محمد 
جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران می گوید ایاالت متحده باید به اجرای 
تعهداتش بازگردد که در آن صورت ایران بالفاصله برای پاسخ دادن آماده 
خواهد شد. وی در این رابطه خواستار همکاری اتحادیه اروپا شده تا 
شرایط برای بازگشت تهران و واشنگتن به توافق هسته ای را فراهم کند. او 
در گفت وگو با شبکه تلویزیونی سی ان ان گفته است جوزپ بورل می تواند 
از کسوت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده برجام 

برای »آنچه که آمریکا و ایران باید انجام دهند، استفاده کند«.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در پاسخ پیشنهاد داده در 
موضوع برجام باید »فشار حداکثری« را کنار گذاشت و به »دیپلماسی 
حداکثری« روی آورد. از سوی دیگر امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه 
نیز برای »میانجیگری صادق و متعهد« در مذاکرات ایران و آمریکا اعالم 
آمادگی کرده است. اما واقعیت این است که از اروپا آبی برای برجام گرم 
نمی شود. دالیل سه گانه ناکارآمدی دیپلماسی اروپا در ایفای نقش 
میانجیگر و یا تسهیلگر در موضوع برجام را می توان به ترتیب ذیل 

توضیح داد:
دلیل نخست و شاید مهم ترین دلیل، نقشی است که اتحادیه اروپا در 
فضای پسا ترامپ نسبت به برجام برعهده دارد. اتحادیه اروپا تالش دارد 
با توجه به رویکرد اعالمی بایدن در بازگرداندن جایگاه رهبری جهان غرب 
به واشنگتن، در برجام باج خواهی کرده و توان پدافند موشکی جمهوری 
اسالمی را در دستور کار برجام قراردهد. در نتیجه ماهیتاً نمی تواند یک 

میانجی صادق و امین باشد.
دلیل دوم، فقدان استقالل عملکرد اروپاست. اتحادیه اروپا هم در حوزه 
نظامی، هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه سیاسی یک موجودیت 
وابسته است. این امر به وضوح در ناکارآمدی این اتحادیه در عمل به 
تعهدات بین المللی اش در حوزه برجام مشخص شد. دلیل سوم اینکه 
اتحادیه اروپا یک بلوک سیاسی درحال افول است. تمام روندهایی که 
سبب موجودیت و قدرت یابی این اتحادیه می شد در سال های گذشته 
مسیر معکوس پیموده اند. از جمله این موارد می توان به خروج بریتانیا از 
این اتحادیه، شکست ایده منطقه شینگن و بازگشت مرزها در این قاره 
اشاره کرد. بنابراین یک موجودیت سیاسی که در حال از دست دادن 
اهمیت راهبردی خود است و حتی موجودیت خود است، نمی تواند نقش 

مؤثری در رفع تنش های بین المللی داشته باشد.
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تظاهراتباتراکتورتظاهراتباتراکتور
کشاورزان آلمانی با تراکتور راهپیمایی کردند. به گزارش راشاتودی 
یک گروه کشاورزان آلمانی در اعتراض به تصویب مقررات جدید 
که پیش بینی می شود هزینه های بسیاری روی دست آن ها 
به نام حفاظت از محیط زیست بگذارد، دست به راهپیمایی 
زدند. ده ها وسیله نقلیه کشاورزی با عبور از دروازه براندنبورگ و 
در مجاورت یادمان های جنگ های آلمان از خیابان های پایتخت 
عبور کردند. تراکتورها و کشاورزها شعارهایی مانند »کشاورزی 
به آینده نیاز دارد«، »وقتی حق اشتباه شود، مقاومت به وظیفه 
تبدیل می شود« و »شولتز می خواهد از شر ما خالص شود« را 

حمل می کردند.
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 دکتر علیرضا رضاخواه / کارشناس مسائل اروپا و آمریکا

خبر

کمیسیون خدمات و سازندگی پارلمان 
عراق از ارسال نامه به نخست وزیر این 
کشور و درخواست توضیح از او درباره 
چرایی اجرا نشدن توافق های راهبردی 
امضاشده با چین خبر داد. در همین 
ــا، ولــیــد الــســهــالنــی، رئــیــس این  راســت
توافق نامه ای  کــرد:  تصریح  کمیسیون 
که بغداد با پکن امضا کرده، در صورت 
بسیار  پروتکل ها  همه  واقعی  اجــرای 
خوب است. وی توضیح داد تاکنون هیچ 
اقدام عملی قابل مالحظه ای برای اجرای 
این توافق نامه صورت نگرفته است. به 

گــزارش فــارس، در سپتامبر ۲۰۱۹ یک 
ماه پیش از آغاز اعتراضات خیابانی در 
نخست وزیر  عبدالمهدی  عادل  عراق، 
وقت در سفری پنج روزه به چین رفت و 
هشت توافق نامه و یادداشت تفاهم  با 
این کشور در زمینه های مالی، تجاری، 
و  فرهنگ  ارتباطات،  عمران،  امنیتی، 
آموزش امضا کرد که به گفته ناظران، 
شرق  ســوی  به  بغداد  چرخش  همین 
ــکــا، سبب  آمــری از  گــرفــتــن  فــاصــلــه  و 
فشار  تحت  را  بغداد  واشنگتن،  شد 

بی سابقه قرار دهد.

چراتوافقباچینرااجرانمیکنید؟
درخواست توضیح پارلمان عراق از الکاظمی

پس از ابراز تمایل رئیس جمهور ترکیه برای 
بازگرداندن روابط با رژیم صهیونیستی، 
بــرای  دادنـــد  خبر  صهیونیستی  منابع 
یک  گذشته  ــال  در ۱۰ســ بــار  نخستین 
رژیــم شامگاه  این  هواپیمای مسافربری 
شنبه در فرودگاه استانبول فرود آمده است. 
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت 
گــزارش داد هواپیمای  ایــن خصوص  در 
»یسرائیر«  شرکت  به  وابسته  یــادشــده 
است که پس از دریافت موافقت کامل 
مقامات ترکیه و همچنین مقامات رژیم 
صهیونیستی در استانبول فرود آمده است. 

پیشتر، سرویس های امنیتی به هواپیماهای 
را  ترکیه  بــه  سفر  اجـــازه  صهیونیستی 
نمی دادند؛ زیرا آنکارا حضور نمایندگان 
امنیتی رژیم صهیونیستی در هواپیماها را 
نمی پذیرفت؛ اقدامی که یدیعوت آحارانوت 
در  طـــرف  دو  ــــط  رواب تیرگی  را  آن  علت 
سال های گذشته عنوان کرده است. منابع 
صهیونیستی به تازگی گزارش دادند روابط 
اطالعاتی میان آنکارا و تل آویو از سر گرفته 
شده است. اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
پیش از این ابراز امیدواری کرده بود روابط 
ترکیه با رژیم صهیونیستی بهبود پیدا کند.

چراغسبزاردوغانبهصهیونیستها
فرود هواپیمای اسرائیلی در ترکیه برای نخستین بار پس از 10 سال

اندیشکده  سلطانپور    امیرمحمد   
ضرورت  به  مقاله ای  در  فارِن پالیسی 
در  آمریکا  جدید  دولت  سریع  واکنش 
خصوص کودتای اخیر در میانمار اشاره 
باراک  که  زمانی   ۲۰۱۲ سال  در  می کند. 
اوباما به عنوان رئیس جمهور وقت ایاالت 
متحده تصمیم گرفت تا تمامی تحریم های 
میانمار  از  را  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 
بردارد، برخی از کارشناسان آمریکایی به 
او اخطار دادند هنوز برای گرفتن چنین 
تصمیمی زود است. این کارشناسان نگران 
بودند اهرم فشار آمریکا بر روی کشوری که 
کنترل اصلی آن را نظامیان بر عهده دارند، 
برداشته شود. حدود یک هفته پیش نیز 
همین ارتش میانمار بود که کودتا را علیه 
»آنگ سان سو چی« رئیس حزب اتحادیه 
ترتیب  کشور  این  در  دموکراسی  ملی 
داد که با پیروزی چشمگیر در انتخابات 

پارلمان، قدرت اصلی را بدست می گرفت. 
برای ژنرال های پشت صحنه، چنین انتقال 
قدرت دموکراتیکی در میانمار قابل تحمل 
نبود و با همان روشی که رئیس جمهور قبلی 
آمریکا یعنی ترامپ جلو رفت؛ یعنی بهانه 
تقلب در انتخابات، دست به کودتا زدند.
با وجود اینکه اوباما در سال ۲۰۱۲ تالش 
کرد تا در مقابل چین، برگ برنده ای مثل 
کند،  رو  را  میانمار  با  رابطه  عــادی ســازی 

اما چنین اتفاقی که در ۳۱ ژانویه در این 
بود.  پیش بینی  قابل  کامالً  افتاد،  کشور 
حاال بسیاری از افرادی که در آن زمان در 
دولت اوباما بودند، اکنون به عنوان افرادی 
کهنه کار در کنار بایدن حضور دارند که باید 
تالش کرده تا اتفاقات سال ۲۰۱۲ را جبران 
کنند، با اینکه می دانند این چالشی بسیار 

سخت تر از قبل خواهد بود.
که  چــیــزی  آن  آمــریــکــا   ۲۰۱۴ ــال  سـ در 
ارتشی های میانمار می خواستند به آن ها 
داد؛ یعنی برداشتن تمامی تحریم ها بر 
نفت و گاز که موجب جــاری شدن پول 
سرشاری به جیب افسرهای نظامی شد. با 
اینکه آمریکا بخشی از تحریم ها را پس از 
قضایای دخالت ارتش میانمار در روهینگیا 
برگرداند، اما در حالی که تایلند و فیلیپین 
نیز دیگر مثل سابق دموکراتیک نیستند و 
از ارتش میانمار حمایت می کنند، آنچنان 

دردی را دوا نمی کند. اکنون چین موضعی 
قدرتمندانه تر نسبت به آمریکا در جنوب 
شرق آسیا دارد و آن ها نیز مشکلی با کنار 
آمدن با دولت نظامی میانمار نخواهند 
داشت. البته نقطه قوت وضعیت کنونی 
بایدن آنجاست که متحدان اروپایی ایاالت 
متحده و از همه مهم تر ژاپن که همیشه در 
مورد میانمار بااحتیاط رفتار می کرده، اکنون 

در این قضیه در کنار او خواهند ایستاد.
نخستین  میانمار  در  ژانویه   ۳۱ کودتای 
چالش بزرگ بایدن در خصوص شعارهای 
در  و  می شود  محسوب  دموکراتیک اش 
حالی که اوباما تمامی این شعار ها را در 
باید به  مورد میانمار دور ریخت، بایدن 
شکلی فوری و عمل گرا در این مورد وارد 
شود تا کشورهای اروپایی نیز متوجه شوند 
سیاسی اش  اولویت های  مــورد  در  او  که 

جدی است.

اتاق فکر

کودتایمیانمار؛نخستینچالشبزرگبایدن

دریـچـه

روزنامه آبزرور در گزارشی 
به انتقاد از دولت بریتانیا به 
خاطر سیاست های غلط 
خروج  از  پس  اقتصادی 
از اتحادیه اروپا می پردازد. 
فقط در یک نمونه بعد از 

این توافق، صادرات بریتانیا به کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا 68 درصد کاهش داشته و طبق پیش بینی ها این 
آمار بدتر نیز خواهد شد. این روزنامه همچنین معتقد 
است در مناطق فقیرنشین بریتانیا میزان کاهش روند 
ابتال به ویروس کرونا به شکل کامالً چشمگیری کُندتر از 
دیگر مناطق است. آبزور همچنین در مصاحبه با چندین 
نویسنده، موسیقیدان و بازیگر مطرح، پند و اندرزهای آنان 
برای کودکان در دوران قرنطینه را جمع آوری کرده است.

هفته نامه اکونومیست در 
پرونده ای با عنوان »انقالب 
واقــعــی در وال اســتــریــت« 
ــات جـــدیـــد و  ــ ــاق ــفــ ــ  بــــه ات
پر حاشیه ای که در حوزه 
ــورس در حال  ایــن بـــازار ب

وقوع است، می پردازد. حضور 8 میلیون کاربر در فرومی 
اینترنتی با عنوان »وال استریت بِتز« به محلی ماجراجویانه 
افــرادی تبدیل شده که به صورت سازمان یافته و  برای 
هماهنگ، این بازار و شرکت های فعال در آن را تحت تأثیر 
قرار می دهند. این مجله همچنین از زاویه دیگری تغییر و 
تحوالت گسترده در شرکت آمازون و کناره گیری احتمالی 
جف بزوس را بررسی کرده و معتقد است این شرکت وارد 

دوره »باحال« خود شده است.

آبزرور
پست  واشنگتن  روزنــامــه 
ــزارش و عــکــس اصــلــی  ــ گـ
ــخــســت خـــود  صــفــحــه ن
ــاال بـــودن  ــ را بـــه ادامـــــه ب
شــدیــد مـــیـــزان ابــتــال به 
آمــریــکــا  در   19 ــد  ــوویـ کـ

به خصوص در خودِ واشنگتن دی سی و مناطق مریلند 
و ویرجینیا می پردازد که تاکنون تنها در همین نواحی 
روزنامه  ایــن  ایــم.  بــوده  نفر  هــزار   15 شاهد درگشت 
خصوص  در  ترامپ  دونالد  که  حواشی ای  همچنین 
به ضرر  را  آورد  وجود  به  آمریکا  انتخابات  در   تقلب 
در  همچنین  و  می داند  کشور  این  دهندگان  مالیات 
مقاله ای به زندگی سخت پناهجویانی که کشورهای 

خود را ترک می کنند، از لحاظ روانی می پردازد.

اکونومیستواشنگتن پست

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور

چهار نظامی سعودی کشته شدند

اصابت دو موشک به پایگاه سعودی ها
بر اثر اصابت حداقل دو فروند موشک به محل استقرار نیروهای ارتش 
سعودی در پایگاه تداوین، دست کم چهار افسر سعودی کشته و تعداد 
بسیاری زخمی شدند. به نوشته وبگاه »البوابه االخباریه«، این حمله موشکی 
در ساعات ابتدایی صبح روز گذشته رخ داده و طبق گفته شاهدان، ارتش 
سعودی جسد چهار نیروی خود را از این پایگاه خارج کرده است که دو تن 
از آن ها با درجه سرگرد، یک نفر با درجه سروان و دیگری با درجه گروهبان 
هستند. همچنین چهار شبه نظامی وابسته به دولت مستعفی یمن نیز در 
این حمله موشکی کشته شده اند. هنوز مشخص نیست که چه گروهی این 

حمله را انجام داده است.

تقالی کاخ سفید برای محدود کردن رئیس جمهور پیشین

ترامپ اطالعات محرمانه نگیرد!
تداوم دسترسی دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا به گزارش های 
اطالعاتی حساس و مهم، موجب نگرانی دولت جدید این کشور به ریاست 
جو بایدن شده است. به گزارش فارس، جنیفر ساکی، سخنگوی کاخ سفید 
در این باره گفت بایدن تصمیم گیری دربــاره تداوم دسترسی ترامپ به 
اطالعات مهم را به مقام های مرتبط واگذار کرده و انتظار دارد آن ها این 
دسترسی را قطع کنند. رؤسای جمهور آمریکا طبق عرف، اجازه دریافت 
گزارش های اطالعاتی دارنــد، اما بایدن معتقد است ترامپ یک تهدید 

موجودیتی برای ایاالت متحده است.

حمالت علیه تروریست های آمریکایی شدت گرفته است

 هدف قرار گرفتن یک کاروان نظامی 
ایاالت متحده در عراق

یک کاروان حامل تجهیزات لجستیک برای ارتش آمریکا در استان بابل 
در مرکز عراق روز گذشته مورد حمله قرار گرفت. صابرین نیوز گزارش داد 
این کاروان در نزدیکی شهر المسیب هدف قرار گرفته است. این گزارش در 
حالی منتشر شده که روز شنبه نیز دو کاروان تجهیزات آمریکایی منفجر 
شده بود. در ماه های اخیر کاروان های حامل تجهیزات لجستیک برای 
نظامیان آمریکایی مستقر در پایگاه های نظامی مختلف در عراق بارها به 
صورت هفتگی و بعضا روزانه هدف انفجار بمب های تعبیه شده کنار جاده 
قرار گرفته اند. این کاروان ها عمدتاً از مرز سوریه در غرب عراق یا مرز کویت 

در جنوب این کشور، وارد عراق می شوند.

نتانیاهو هر روز منفورتر از دیروز
هزاران تن از شهروندان اسرائیلی شنبه شب تظاهراتی را علیه بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برگزار کردند و خواستار برکناری و 
تسریع محاکمه وی شدند. به گزارش ایسنا، این افراد برای سی و سومین 
هفته پیاپی در نزدیکی مقر اقامت بنیامین نتانیاهو در شهر قدس اشغالی، 
صدها تن نیز در تقاطع ها، پل ها و برخی از میادین شهرهای مختلف از 
جمله تل آویو و قیساریه در مقابل منزل شخصی نتانیاهو تجمع کردند. 
نتانیاهو و دولــت وی و  با ســردادن شعارهایی سیاست های  معترضان 
همچنین اقدام های خشونت آمیز پلیس رژیم صهیونیستی علیه عرب ها را 
محکوم کردند. جنبش »پرچم های سیاه« که مسئول برگزاری این تجمع های 
 اعتراضی است، نتانیاهو را متهم به تصمیم گیری در مورد کرونا و تعطیلی 

بر اساس مالحظات سیاسی غیرمرتبط کرده است.

کشف انبار اصلی تجهیزات 
داعش در االنبار

ســازمــان اطــالعــات عــراق اعــالم کــرد انبار 
مــواد منفجره داعش  و  اصلی تجهیزات 
در استان االنبار را کشف کرده است. به 
مناطق  در  انبار  این  اسپوتنیک،  گــزارش 
صحرایی در نزدیکی شهرستان هیت در 
شهر کبیسه کشف شده است. در بیانیه 
سازمان اطالعات عراق آمده است، داعش 
بــرای عملیات  انبار  ایــن  از  قصد داشــت 
تروریستی در شهرستان های هیت، فلوجه 

و الرمادی استفاده کند.
در این انبار بمب، کمربندهای انفجاری، 
ــاز و  دســتــگــاه هــا و بــمــب هــای دســـت سـ
این عملیات  یافت شد.  تجهیزات دیگر 
 بـــراســـاس داده هـــــــای اطـــالعـــاتـــی دقــیــق 

انجام شد.
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