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82 سال از قتل فرخی یزدی 
به دستور رضاشاه گذشت

چرا شاعر »لب دوخته« 
را خفه کردند؟

 از دو چهره خراسانی 
ورزش کشور قدردانی شد

نان پدر و شیر مادر 
حاللتان...

مهر24

آغازساخت
مسجدگوهرشاد
درسال818
هجریقمری

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان
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تعطیلیحرممطهرسختتریندورانزندگیامبود2
تولیت آستان قدس رضوی : 

راهکارهای تقویت ارزش پول ملی و افزایش قدرت خرید مردم چیست؟

عملیات نجات ریال
3

8

2

7

6

مهاجمان غرب گرا به سوی 
معترضان بازپرس پرونده 
»انفجار بندر بیروت« آتش گشودند

فتنه قضایی 
فاالنژها

قائم مقام کمیسیون قضایی 
مجلس در گفت وگو با قدس:

ثبت اموال مسئوالن 
را اجباری می کنیم
مدیرکل دفتر برنامه ریزی بودجه 
و تلفیق منابع بهزیستی:

از میزان مستمری  
مددجویان 
راضی نیستیم

پرسپولیس ایران - الهالل عربستان 
امشب ساعت 21:30

نقشه صعود 
با عبور از سعودی 

سیدمصطفی خوش چشم  
از اهداف سفر »مورا« به تهران می گوید

ارزیابی دیپلماتیک 
پیش از آغاز مذاکره
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اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی
آگهي فراخوان عمومی انجام خدمات خودرویی جهت ماموریتهای

درون و برون شهری

اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي در نظر دارد مناقصه عمومي یک مرحله ای برای 
پروژه های ذیل را از طریق سامانه تداركات الكترونيكی دولت طبق شرایط، مدارك و  برنامه 

زمانی مندرج در سامانه مذكور برگزار نماید:

الزم به ذكر است كليه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل 
آدرس  به  )ستاد(  دولت  الكترونيكي  تداركات  سامانه  درگاه  طریق  از  تنها  آن،  با  مرتبط 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امكان پذیر 

نخواهد بود.                                     

شماره 
مناقصه

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
 به ریال

شماره فراخوان 
سامانه ستاد

تجدید سوم انجام خدمات خودرویی 1400-20
)24 دستگاه(سواری جهت 

ماموریتهای درون و برون شهری

21،096،849،2112000003374000025

ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد ب��ه اس��تنادبند)ه(تبصره4بودجه مصوب سال1400نس��بت به تجدید 
مزای��ده فروش3قطع��ه زمين واقع درش��هرک صنعتی ف��رودگاه ومزایده فروش دوقطع��ه زمين از پالک 
ثبتی6130واق��ع درغ��رب امتدادخيابان30متری دانش��گاه وپالک186و187واقع در خياب��ان جعفرآبادازطریق مزایده 
)www.setadiran.ir( عمومی وباجزئيات مندرج دراسنادمزایده،با بهره گيری از سامانه تداركات الكترونيكی دولت
-2000093676000021-2000093676000024-2000093676000023-2000093676000022 مزای��ده  ش��ماره  ب��ا  و 

2000093676000020-200009367619بصورت الكترونيكی اقدام نماید.
زمان انتشار درسایت:1400/07/17

مهلت دریافت اسناد مزایده ازسایت:1400/07/22
آخرین مهلت شركت در مزایده:1400/08/04

مبلغ شركت در مزایده:5درصدقيمت پایه
ضمنا مواردذیل الزامی است:

1.برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تداركات الكترونيكی دولت ميباشدوكليه مراحل فرآیندمزایده شامل خرید 
ودریافت اس��نادمزایده،پرداخت تضمين ش��ركت در مزایده ارس��ال پيش��نهادقيمت واطالع از وضعيت برنده بودن 

مزایده گران محترم از این طریق امكان پذیر است.
2.كلي��ه اطالع��ات م��ورد اجاره ش��امل مشخصات،ش��رایط ونحوه ف��روش در ب��رد اعالن عم��وم س��امانه مزایده،قابل 

مشاهده،بررسی وانتخاب می باشد.
3.عالق��ه من��دان ب��ه ش��ركت در مزای��ده م��ی بایس��ت جه��ت ثب��ت ن��ام ودریاف��ت گواه��ی الكترونيكی)توكن(به 

شماره02141934مركز پشتيبانی وراهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس دفاترثبت نام استان ها،درسایت)www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/پروفایل مزایده گر موجود

 است.                                                                             جعفرصائمی نسب
سرپرست شهرداری سبزوار

آگهی مزایده )نوبت دوم(
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شهرداری شاندیز

شهرداري شاندیز در نظر دارد به استنادمصوبه شماره1072 مورخ 1400/07/01شورای محترم اسالمي 
شهر شاندیز نسبت به اجرای آسفالت معابر سطح شهر اقدام نماید.

شرایط مناقصه :
1-متقاضیان بایستی دارای رتبه 4 راه و ترابری از سازمان مدیریت برنامه و بودجه و دارای حداقل 

اعتبار الزم در زمان برگذاری مناقصه و انعقاد  قرارداد باشند
2- مبلغ سپرده شركت در مناقصه : 145.000.000 ریال به شماره حساب 0204880582008 بانك ملي 
بنام سپرده شهرداري شاندیز یا اخذ ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شاندیز با اعتبار 3 ماه از 

تاریخ تسلیم پیشنهادها و 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد. 
3-  در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده  برندگان اول و دوم وسوم مناقصه به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
4-زمان توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد: از تاریخ 1400/07/22 لغایت 1400/07/27

5-مهلت بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد : تا ساعت 13/30 شنبه  مورخ 1400/08/08 
6-زمان بازگشائي اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد: روز یکشنبه مورخ 1400/08/08ساعت 14 در 

محل شهرداری صورت می گیرد.
7- هزینه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

8-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است .
9-شهرداری در رد و یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.

10-كلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه ستاد به آدرس https:// setadiran.ir انجام می گردد. 
جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن :05131422 تماس حاصل فرمائید.

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شاندیز) نوبت دوم(

دانش��گاه فردوس��ی مش��هد در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی كيفی )فش��رده( یک مرحله ای 
خرید تجهيزات ساختمان آموزش كل دانشگاه فردوسی مشهد به شماره )2000091579000035( را از طریق 

سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نماید.
 كليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكتها ازطریق 
درگاه س��امانه تداركات الكترونيكی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونيكی 

را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 21 /1400/07 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19مورخ 1400/07/26

مهلت زمانی ارسال پيشنهاد : ساعت 10مورخ 1400/08/10
زمان بازگشایی پاكتها : ساعت 11مورخ 1400/08/10

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهای 
الف:  مشهد، ميدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مركزی ) تلفن 051-38802265( 

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

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
اطالع��ات تماس دفاتر ثبت نام س��ایر اس��تانها، در س��ایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخ��ش »ثبت نام/ 

پروفایل تامين كننده/ مناقصه گر« موجود است.
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

دانشگاه فردوسی مشهد

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(یک 
مرحله ای خرید تجهیزات ساختمان آموزش کل دانشگاه فردوسی مشهد

)نوبت دوم(
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شماره16بچهها!
منتشر
شــــد

خراسان

روز تلخ قندهار
یک هفته پس از انفجار تروریستی قندوز 

نماز جمعه شیعیان قندهار نیز به خاک و خون کشیده شد

فرارسیدنسالروزآغازامامتحضرتولیعصرfراتبریکمیگوییم



ارائه  طرح جمعیت 
و تعالی خانواده
 در مجلس
رئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی، 
طرح جمعیت و تعالی 
خانواده را از طرح های 
مهم کمیسیون فرهنگی 
مجلس یازدهم برشمرد 
و گفت: این طرح نیز پس 
از ساعت ها بررسی و 
تدوین، آماده شده است 
و تا پایان هفته طرح 
نهایی و ارائه می شود.  
حجت االسالم مرتضی 
آقاتهرانی در نشست 
شورای فرهنگ عمومی 
چهارمحال و بختیاری، 
با بیان اینکه سبک زندگی 
غربی، کشور را نابود 
می کند، تصویب طرح 
صیانت از فضای مجازی 
را اقدامی اصولی دانست 
و گفت: اینکه عده ای با آن 
مخالفت می کنند به سبب 
این است که منافع مالی 
آن ها به خطر افتاده است.

گفتوگو مهدی خالدی   در حالی 
که مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به واشنگتن رفته 
و مقامات آمریکایی، اروپایی 
و صهیونیست نیز طی چند 
روز اخیر دائماً به پایتخت های 
ــاره آینده  یکدیگر ســرک کشیده و به بحث دربـ
مذاکرات هسته ای با ایــران می پردازند، در سوی 
مقابل معاون جوزف بورل که به تهران سفر کرده روز 
گذشته با تنی چند از مقامات کشورمان از جمله 
علی باقری معاون سیاسی وزارت امــور خارجه 
دیدار و گفت وگو کرد. هرچند »انریکه مورا« پیش 
از ورودش به ایران هدف این اقدام را اقناع مقامات 
ایران جهت بازگشت به مذاکرات هسته  ای عنوان 
کرد، ولی اهداف پشت پرده دیگری نیز مد نظر وی 
بود. روز سه شنبه، دیپلمات های انگلیسی، آلمانی 
و فرانسوی بر حساسیت سفر نفر دوم دستگاه 
دیپلماسی اتحادیه اروپا به تهران تأکید کردند و 
نوشتند این گام را نمی توان »طبق روال معمول« 
دانست و دارای اهمیت حیاتی اســت. با وجود 
این، در نشست روز گذشته باقری و مورا مقرر شد 
رایزنی ها در روزهای آینده در بروکسل ادامه یابد. 
ــر خارجه همچنین گفت ایـــران برای  معاون وزی
مذاکرات جدی که نتیجه آن توافق عملی و نه توافق 

کاغذی باشد، همواره آماده است. 

ایرانحُقهغربراخنثیمیکند ◾
یک تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی در گفت وگو 
با قدس اما درباره اهداف سفر مقام اروپایی به 
تهران معتقد اســت: اقــدام سراسیمه مــورا در 
شرایطی صورت می گیرد که بلوک غرب فشار 
زیادی بر جمهوری اسالمی و دولت وارد کرد تا 
مذاکرات هسته ای را هر چه زودتر از سر بگیرد 
و ایران وقت نداشته باشد با یک راهبرد مدون 

و نوین وارد گفت وگوها شود و در عین حال با 
ادامه غنی سازی و افرایش اندازه ذخایر اورانیوم 
اهــرم قــدرت خود را بــرای چانه زنی در مذاکرات 

تقویت کند. 
دکتر سیدمصطفی خوش چشم در این باره تصریح 
کــرد: تهران با آگاهی از ایــن حُقه به مسیر خود 
ادامــه می دهد. البته مالقات اخیر که نخستین 
مــذاکــره پس از تعلیق چهارماهه گفت وگوهای 
وین میان مذاکره کننده ارشد اروپایی و مقامی در 
دولت تهران بود، به خودی خود در جهت ورانداز 

نوع رویکرد آینده حریف اهمیت زیادی دارد. برای 
اروپــا سنجیدن نیت دولت رئیسی مهم است و 
از طرف ایران هم مهم بود که به طرف غربی نشان 
دهد تغییر راهبرد مذاکراتی تنها در کالم نیست و 
در عمل و میدان در حال رخ دادن است. درنتیجه 
این رویداد می تواند سرآغاز روندی باشد که به طرف 
غربی نشان دهد در جهت تحقق منافع جمهوری 
اسالمی باید انعطاف بیشتری از خود نشان دهند؛ 
چرا که با دیدگاه جدید و عمل گرایانه تهران روبه رو 

خواهند بود.

مسئله،بازگشتبهمذاکراتنیست ◾
نباید از یاد برد که تهران از بی عملی اروپا در انجام 
تعهدات برجامی به شدت دلخور و نسبت به آن ها 
بدبین است، بنابراین مالحظات جدیدی درباره 
هرگونه مذاکره احتمالی حتماً از سوی ایران مطرح 
خواهد بود. خوش چشم با ذکر این نکته ادامه داد: 
پس تهران خواهان آن است که طرف غربی و به ویژه 
اروپایی در این مقطع، حسن نیت خود را ثابت 
کند و دست به اقدامی بزند که نشان دهد عمالً 
دنبال انجام تعهدات هستند. به طور نمونه برخی 
شرکت های اروپایی اعالم کرده اند حتی اگر برجام 
احیا هم شود، آن ها به ایران برنمی گردند، خوب در 
چنین شرایطی احیای توافق هسته ای هیچ سودی 
ندارد و غرب باید در این موضوعات ایران را اقناع 
و منافع ما را تأمین کند. اگــر این گونه نباشد ما 
دوباره وارد یک دور باطل خواهیم شد که باوجود 

وعده های رنگارنگ در عمل هیچ خواهد بود. 
این کارشناس سیاست خارجی پیش بینی کرد 
کشورمان تا اواخر آبان به مذاکرات وین بازگردد، اما 
در این مقطع مسئله، بازگشت به مذاکرات نیست، 
بلکه این است که ایران چه باید بکند که حداقل 
سودی را در مقابل امتیازات داده شده برجامی در 
دوره گذشته از جمله اکسیدکردن ذخایر اورانیومی 
و سانتریفیوژهای از بین رفته نقد کند. وی افزود: 
این کار دشــوار است ولی باید یک راهبرد کالن و 
نقشه راه عملیاتی دیده شود تا غرب را مجبور به 
امتیاز دهی کنیم. خوش چشم با بیان اینکه باید 
هوشیار باشیم که تجربیات بد گذشته دوباره تکرار 
نشود، تأکید کرد: واشنگتن به بهانه های مختلف 
سعی می کند مــوارد تحریمی را همچنان حفظ 
کند و دلیل بن بست در گفت وگوها هم در همین 
نکته نهفته است، ولی تهران انتظار دارد اروپایی ها 
در فرایند مذاکرات از خود استقالل عمل و اراده 

مستقلی نسبت به آمریکایی ها نشان دهند.

 دکتر سیدمصطفی خوش چشم در گفت وگو با قدس 
از اهداف سفر »مورا« به تهران می گوید

ارزیابی  دیپلماتیک 
پیش از آغاز مذاکره

خبرخبر
ویژهویژه

تولیت آستان قدس رضوی :  تعطیلی حرم مطهر سخت ترین دوران زندگی ام بود
تولیت آستان قدس رضوی در سخنانی در جمع مداحان حرم 
مطهر امام رضا)ع( از دلیل تصمیم برای ایجاد گشایش های 
ــارت ضریح مطهر رضـــوی و وقــایــع تعطیلی تا  تـــازه در زیـ
بازگشایی حرم مطهر سخن گفت. به گزارش آستان نیوز، 
حجت االســـالم والمسلمین احمد مــروی در گردهمایی 
مداحان حرم مطهر رضوی که در رواق کوثر بارگاه مقدس 

امام رضا)ع( برگزار شد، به محدودیت هایی که در زیارت حرم 
مطهر به واسطه تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا ایجاد 
شد، اشــاره و با بیان اینکه آن دوران جزو سخت ترین ایام 
زندگی بنده بود، گفت: بستن درهای حرم مطهر و محروم 
کردن زائران از زیارت کار بسیار دشواری بود، اینجا یک مکان 
عادی نیست، حرم مطهر امامی است که هزاران دل، مشتاق 

زیارت آن هستند و هر زائری که بدون حجت شرعی از زیارت 
محروم شود، بنده باید روز قیامت به امام رضا)ع( پاسخ بدهم 
و این نگاه و اعتقاد قلبی من است. وی افزود: بنده تا حجت 
شرعی برای انجام تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا در ایجاد 
محدودیت زیارت پیدا نکردم، این اقدام را انجام ندادم و زمانی 
با این تصمیم موافقت کردم که از نظر شرعی امر بر بنده 

مسلم شد و حجت شرعی برای حفظ سالمت زائران یافتم؛ 
ایجاد محدودیت در زیارت وظیفه شرعی ما بود و این وظیفه 
را بنده تشخیص ندادم و الاقل با سه تن از مراجع بزرگ قم در 
این زمینه صحبت شد و از ناحیه مراجع این تکلیف شرعی 

برعهده آستان قدس رضوی قرار گرفت.
متنکاملخبررادرصفحهیکرواقبخوانید

رئیس جمهور در هفتمین سفر 
اســتــانــی خـــود بــه اســتــان فــارس 
رفـــت؛ سفری کــه 100 مصوبه و 
بیش از 6 هـــزار میلیارد تومان 
تأمین اعتبار برای این استان به همراه داشت. 
حجت االسالم والمسلمین رئیسی در ابتدای 
ورود به شیراز به منتقدان سفرهای استانی 
پاسخ داد و گفت: »اگر من کارخانه ای که 1۳ سال 
معطل بوده را بازدید نکنم، این کارخانه چگونه 
راه بیفتد؟ مدیر باید کار را در میدان انجام دهد 
نه اینکه در اتــاق پشت میز بنشیند«. وی در 
بازدید از مجموعه تاریخی تخت جمشید در 
جریان جزئیات ترمیم این بنای ارزشمند قرار 
گرفت و آن را نشانه هنر واالی ایرانیان دانست. 
رئیسی سپس در روســتــای کــنــاره کــه یکی از 
پرجمعیت ترین روستاهای کشور محسوب 
می شود، وعده داد دولت در ماه های آینده، با 
اجــرای چند طــرح، دست دالالن و واسطه ها را 
از بازار تأمین نهاده های دامی قطع  کند. رئیس 

دولت با جمعی از قهرمانان ورزشی استان فارس 
دیدار کرد و پس از آن به مرودشت رفت و از دو 
کارخانه کاغذسازی زاگرس زرقان و تولید لوازم 

خانگی آزمایش بازدید کرد. 
رئیسی در شامگاه پنجشنبه نیز در نشست 
شــورای اداری استان فــارس گفت: در دولت 
ترجیح دادیم به جای پرداختن به اینکه کشور را 
در چه وضعی تحویل گرفتیم، در عمل به حل 
مشکالت اقدام کنیم، هیچ نیازی برای تشریح 
وضع کنونی کشور وجود ندارد، به قول معروف 
بــدون شــرح اســت و هرکس، نگاهی به سفره 
خودش بیندازد به خوبی درک می کند که با چه 
وضعی مواجه هستیم! رئیس جمهور همچنین 
روایتی از دیدار اخیرش با رهبر انقالب مطرح 
کرد و گفت: خدمت ایشان عرض کردم هر چه 
از دوره مسئولیت بنده می گذرد، نگاهم نسبت 
به آینده امیدوار تر می شود و ایشان نیز در پایان 
این دیدار به بنده گفتند به این نگاه، بنده عمیقاً 

باور دارم.

رئیسی: دولتی که تحویل گرفتم »بدون شرح« است!
قابگزارش2

قدردانی رئیس جمهور از محمدرضا گرایی قهرمان المپیک 
در حاشیه سفر به استان فارس

درحاشيه

خود 
کابوس پنداری 
ُمصی!

مسیح علی نژاد در 
پستی خود و همسر 
شاه مخلوع را »کابوس 
جمهوری اسالمی« 
دانست! این مطلب 
موجی از واکنش طنز 
کاربران را به دنبال 
داشت؛ از جمله یک 
حساب توییتری 
نوشت: »دَم نظام گرم 
که هنوز سرپاست، 
من جاش بودم از 
شدت خنده سقوط 
می کردم!«. یک کاربر 
دیگر هم نوشت: 
»کابوسِ شاه بهشتی ها 
بودن و کابوس 
جمهوری اسالمی، 
شماها! معلومه که اون 
ساقط می شه و این، هر 
روز قوی تر!« حسین 
صادقی از فعاالن 
توییتر هم نوشت: خود 
ترامپ خودشو کابوس 
ج ا نمیدونست بعد تو 
سیم ظرفشویی خودتو 
قاطی آدما حساب 
کردی؟!

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9360000158     با توجه به رایگان بودن 
واکسیناسیون برای تمام اتباع بیگانه قانونی و 
حتی غیرقانونی، تقاضا می کنم همه این افراد 

برای دریافت خدمات حتمًا و حتمًا ملزم به دریافت 
واکسن بشوند.

9150000415    با توجه به اوضاع نابسامان بورس 
و متضرر شدن سهامداران عادی خواهشمند 

است در این باره گزارشی تهیه فرمایید تامقامات 
در دولت اقدامی برای حمایت از بازار سرمایه و 

سهامداران بفرمایند.

9150000032    »در جست وجوی هویت مشهد« 
بسیار عالی بود. همه جوانب شهر و شهروند را 
شرح داده بود و تهدیدهای خالی شدن ازهویت 

شهری مانند آنچه درباره حرم مطهر اتفاق افتاد. 
لطفًا بیشتر به این گونه مسائل بپردازید.

9120000949   حمایت از تولید داخل امری پسندیده 
است، اما دستگاه های نظارتی باید برای حمایت از 

مردم در میدان باشند،  قیمت  برخی لوازم خانگی 
و سایر تولیدات که مواد اولیه آن در داخل  تولید 

می شود  از مشابه خارجی  به مراتب گران تر است!

قائم مقام کمیسیون قضایی مجلس 
در گفت وگو با قدس:

ثبت اموال مسئوالن را 
اجباری می کنیم

امید ادیب     درســت یک روز پس از تصویب 
قــانــون رو بــه جلو »تسهیل مجوزهای کسب و 
کــار« در مجلس و همزمان با فضاسازی برخی 
جریانات علیه مجلس، روزنامه شرق در گزارشی 
ــرای محرمانه کــردن  مــدعــی تصمیم مجلس بـ
سامانه اموال مسئوالن شد. سامانه ای که اساساً 
در مجمع تشخیص و با فشار مرحوم آیت هللا 
هاشمی رفسنجانی محرمانه شــد و قــانــون آن 
هم هیچ گاه به طــور کامل اجــرایــی نشد. پس از 
گزارش شرق، موجی از انتقادها به مجلس به ویژه 
از ســوی جــریــان اصــالح طــلــب مــطــرح شــد کــه با 
تکذیب اصل مصوبه از سوی برخی نمایندگان 
مواجه شد. حجت االسالم حسن نــوروزی نایب 
رئــیــس کمیسیون قضایی مجلس کــه خــود از 
دست اندرکاران طرح خبرساز مجلس است در 
گفت وگو با قــدس تأکید دارد مجلس به دنبال 
سخت تر کردن نظارت بر اموال مسئوالن است و 
مشکل محرمانگی سامانه اموال هم در کمیسیون 

قضایی یا صحن مجلس حل می شود. 

آقاینوروزی!حواشیاخیرازکجاشروعشد؟ ◾
اصل حسابرسی اموال مسئوالن مربوط به قانونی 
در سال 1۳94 است و محرمانگی اموال مسئوالن 
در مجمع تشخیص در زمــان آیــت هللا هاشمی 
رفسنجانی به تصویب رسید. مجلس یازدهم 
در قالب طرحی به دنبال آن است که مسئوالن 
فعلی کشور، تا زمانی که به اموال آن ها رسیدگی 
دقیق نشده، ممنوع الخروج شوند. به همین دلیل 
طرح »ممنوعیت خروج مسئوالن و مدیران پس  از 
اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی« در 

کمیسیون قضایی در دست بررسی است.

ــودهو ◾ پــستصمیممجلسدرقــالــبطــرحبـ
اصالحیهقانونقبلینیست؟

بله این طرح خود نمایندگان و در راستای قانون 
قبلی و شدیدتر از آن است. در قانون قبلی عبارت 
»مسئوالن اموال خود را ثبت می کنند« درج شده 
بود که این مسئله هیچ اجباری بــرای مسئوالن 
موضوع قانون نداشت. به عبارت دیگر در قانون 
قبلی، حسابرسی اموال مسئوالن نه برای مجری 
قانون یعنی قوه قضائیه اجبار داشــت و نه برای 
موضوع قانون یعنی مسئولی که باید اموال خود را 
اعالم کند. اما در این قانون سعی کردیم اعالم اموال 

مسئوالن را اجباری کنیم.

چــراایــنتصمیمایــنقــدرسروصدابهپاکرده ◾
است؟

بحثی کــه انــجــام شــده صــرفــاً یــک بحث داخــل 
کمیسیون است. در حال حاضر هم تنها سه ماده 
تصویب شده و هنوز چند ماده باقی مانده است. 
احتمال بسیار قوی وجود دارد که محرمانه بودن 
امــوال مسئوالن در صحن علنی مجلس اصالح 
شود. در خود کمیسیون هم تا زمانی که همه مواد 
به تصویب نرسد، ممکن است پیشنهاد شفافیت 
و آنالین بودن سامانه اموال مسئوالن مطرح شود.

بــهنظرشماچــقــدربــرخــوردبــاایــنتصمیم، ◾
سیاسیبودهاست؟

برخی جریانات به خاطر مصوبات مجلس، مانند 
مصوبه تسهیل مجوزهای کسب و کار دنبال نوعی 
انتقام جویی اند. مجلس از جوانب مختلف تحت 
فشار اســت. برخی وکال چند ماه است مجلس 
را تحت فشار قــرار داده انـــد. تجمعات متعددی 
از ســوی برخی گــروه هــا مانند کانون سردفتران 
و جــریــانــات مختلف ترتیب داده شــد. بــه این 
جهت به نظر می رسد حمالت به مجلس نوعی 
تسویه حساب با بهارستان و به حاشیه راندن 

مصوبه خوب مجلس است. 

بهنظرمیرسداصلانتقادمنتقداندلسوز ◾
دربارهمحرمانهبودناموالمسئوالندرستباشد،
بهخصوصکهرهبرانقالبدربارهشفافیتدارایی

مسئوالنموضعگیریداشتند.
به نظر من هم انتقادات وارده به تصمیم برخی 
اعضا در کمیسیون درســت اســت، هر چند کار 
کمیسیونی مجلس درباره سامانه اموال مسئوالن 
هنوز در مرحله ابتدایی اســت و ان شـــاء هللا این 
مشکل حل می شود. به نظر من مجلس انقالبی 
در صحن علنی بحث برخط بودن و شفاف شدن 
سامانه اموال مسئوالن را تصویب خواهد کرد تا 
مردم بتوانند بر اموال مسئوالنشان نظارت کنند. 

خبـر
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قوهقضائيهقوهقضائيهسياستخارجیسياستخارجی دفاعیدفاعی

بیانیه وزارت خارجه در محکومیت 
حمله تروریستی قندهار

وزارت امور خارجه در بیانیه ای حمله تروریستی به مسجد 
فاطمیه)س(در قندهار را محکوم و بر ضرورت مراقبت جدی تر 
از اماکن مذهبی شیعه و سنی و سایر تجمعات در افغانستان 
تأکید کرد. در این بیانیه آمده است: بار دیگر دست دشمنان 
اسالم از آستین تروریست های تکفیری بیرون آمد و جمعی 
دیگر از مردم افغانستان را در حال برگزاری نماز جمعه به خاک 
و خون کشید. ایران ضمن محکوم کردن این اقدام نسبت به 
توطئه های تفرقه افکنانه دشمنان امت اسالم هشدار داده 
و بر ضــرورت یکپارچگی شیعه و سنی و نفی خشونت و 

افراطی گری با نام اسالم تأکید می نماید.

اژه ای: دولت و مجلس فرایندهای 
فسادزا را  کوتاه کنند

رئیس قوه قضائیه گفت: شخصاً قائل بودم و دنبال این هستم 
که بعضی از فرایندهای پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت 
و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف تر، چابک تر و کارآمدتر شدن 
ساختارها، مشکالت مردم کاهش یابد. به گزارش قدس آنالین، 
محسنی اژه ای در نشست  بررسی چالش ها و راهکارهای 
اصالح فرایندهای قضایی، به پیچیدگی های قانون مالیات و 
فرایند صدور مجوزها اشاره کرد و افزود:  فرایندهای طوالنی و 
الیه الیه در این حوزه ها عالوه بر آنکه مشکالتی را برای مردم 
به وجود آورده، قطعاً فسادزا هم هست. وی پرسید: چرا یک 

قاضی باید حکمی صادر کند که خالف بیّن شرع باشد؟

اظهارات سرلشکر سالمی درباره 
آمادگی نیروی دریایی سپاه 

فرمانده کل سپاه با اعــالم اینکه ما بــرای مقابله موفق با هر 
تهدیدی آمادگی داریــم و قــدرت دفاعی و تهاجمی ما برای 
واکنش های سخت برابر دشمنان ساخته شده است، تأکید 
کرد: نیروی دریایی سپاه به مرز آمادگی رزمی عملیاتی »واکنش 
ــارس، سرلشکر پاسدار  سریع« رسیده اســت. به گــزارش ف
حسین سالمی ، در بازدید از یگان های نیروی دریایی سپاه در 
خلیج فارس، روند صعودی  سطح آمادگی های دفاعی رزمی 
یگان ها را مثبت ارزیابی کرد و افــزود: نیروی دریایی سپاه با 
استفاده از سامانه های نوین جنگالی توانسته اشراف کاملی بر 

جغرافیای خلیج فارس و تنگه هرمز بدست آورد.



درخواست 
برای تسریع 
در پرداخت 
وام صندوق 

بین المللی پول
رئیس  کل بانک 

مرکزی، ارسال هر 
چه سریع تر پرونده 

ایران به هیئت  
مدیره صندوق 

بین المللی پول برای 
تصویب پرداخت 

وام را خواستار 
شد. به گفته ایرنا، 
علی صالح آبادی 
در جلسه مجازی 
با مدیر منطقه ای 

خاورمیانه صندوق 
بین المللی پول از عدم 

پرداخت تسهیالت 
ابزار تأمین مالی 

سریع )RFI( برای 
واردات واکسن کرونا 

به دلیل فشارهای 
غیرمنطقی 

آمریکاانتقاد کرد.

در حاشیه

فضای داللی و 
سوداگری در 

ایران

محمد امینی رعیا، 
مدیر اندیشکده 

اقتصاد مقاومتی 
در توییتی نوشت: 
در سال ۹۹ حدود 

۴۰ هزار هزار میلیارد 
تومان تراکنش بانکی 
داشتیم؛ یعنی حدود 

۱۳ برابر نقدینگی! یک 
معنیِ این سرعت باالی 
گردش پول در اقتصادی 

که رشدِ نزدیک به 
صفر داشته، این است 

که عمده تراکنش ها 
در فضای داللی و 

سوداگری بوده نه بخش 
واقعی اقتصاد. کماکان 

برای این مسئله تدبیری 
نشده است. 

وی ادامه داد: با این 
حال تقریباً تمام قوانین 
مالیاتی کشور متمرکز بر 
فعالیت های مولد است 
و در مقابل، سوداگری و 
داللی معاف از مالیات! 

در واقع تمرکز نظام 
مالیاتی ما بر کسب 

درآمد است و به کارکرد 
تنظیم گری این ابزار 
توجه نشده. تحول 

مالیاتی در دولت باید 
در این راستا باشد.

خبرخبر
خوبخوب

طبق آمار صادرکنندگان میوه ایرانی به روسیه عملکرد 
خوبی در حوزه جذب مشتری داشته و فروششان ۱.5 
برابر شده است. به گزارش فارس به نقل از ایست فروت، 
در سه ماهه نخست امسال ایــران ۱۹6 میلیون دالر 
ــادرات مــیــوه و خشکبار داشــتــه اســت.  بــه روســیــه صــ
آمارها نشان می دهد صادرات میوه به روسیه در ۹ ماه 

 ابتدای سال 2۰2۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته
5۰ درصد رشد داشته است. آندره یارماک، کارشناس 
مرکز سرمایه گذاری فائو می گوید: دلیل افزایش صادرات 
میوه و خشکبار ایــران به روسیه موانعی است که این 
کشور در سال گذشته در واردات محصوالت مشابه از 
ازبکستان و مولداوی داشته است. ایران می تواند اقالم 

مختلفی از میوه و خشکبار را ارائه کرده و تقریباً در تمام 
سال آن ها را تأمین کند که از این منظر در مقایسه با دیگر 
رقیبان جایگاه برتر را دارد. در حالی که صادرکنندگان 
اهل مولداوی خیلی عالقه ای به تبلیغات محصوالت 
خود ندارند اما صادرکنندگان میوه ایران در زمینه ترویج 

محصوالت خود بسیار فعال هستند.

بازار
ماشین لباسشویی

زهرا طوسی در سالیان 
ــاهــــش قــــدرت  ــ گـــذشـــتـــه، ک
ــد مــــردم و افـــت ارزش  خــری
پول ملی به یکی از مهم ترین 
دغدغه های مردم و مسئوالن 
تبدیل  شده تا جایی که رهبر 
معظم انقالب در حکم تنفیذ آیت هللا رئیسی 
به صراحت بر تقویت پول ملی تأکید کردند. البته 
رهبری پیش از این در دیدارهایی که با مسئوالن 
دولت تدبیر و امید داشتند بارها به این موضوع 
تأکید کردند امــا با وجــود ایــن در ســال گذشته 

باالترین سرعت افت ارزش پول را ثبت کردیم.
از سوی دیگر بررسی شاخص هایی که به قدرت 
خرید خانوارها ارتباط دارد، نشان می دهد که در 
طول سه دهه گذشته قدرت خرید مردم به شدت 
کاهش  یافته است به  طوری  که خانوارها برای 
جبران توان از دست  رفته خود مجبور شده اند 
بیشتر از حــد متعارف کــار کنند تــا دخلشان 

جواب خرجشان را بدهد.

کاهش قدرت خرید مردم در سه دهه ◾
آن  طور که مرکز آمار ایران می گوید، قدرت خرید 
یک هزار تومان در سال ۱۳6۸ معادل 2 میلیون و 
6۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ و قدرت خرید یک 
 میلیون تومان در سال 6۸ معادل 265 میلیون 

تومان در سال گذشته بوده است.
مقایسه قدرت خرید هر ایرانی نسبت به سال۹۰ 
هم نشان می دهد که با وجــود افزایش درآمــد 
ــوارهــا، قـــدرت خــریــد مـــردم حــدود  اســمــی خــان

یک سوم کاهش  یافته است.
چنین کاهش قابل  توجهی در ارزش پول ملی 
سبب شــده سبک زنــدگــی مـــردم تغییر کند، 
این روزها مردم به  خاطر صرفه جویی در خرید 
اسباب و وسایل زندگی خود ۳۰ درصد بیشتر 
از قبل به استفاده از کاالهای دست دوم تمایل 
نشان می دهند، در خرید پوشاک اولویت را به 
فرزندان خودشان می دهند و در بخش خوراکی ها 
به تهیه اقالم اساسی بسنده می کنند. هر چند 
اگــر قصد خرید تنقالت را هم داشته باشند 
از میان انــواع آجیل تنها قــدرت خرید تخمه 
آفتابگردان را دارند. به تازگی در خبرها آمده بود 
مردم آن  قدر پسته نخریدند که صادرات پسته 

در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ رکورد شکسته است.

چرخه معیوب افزایش حقوق و تورم ◾
حجت هللا فرزانی، کارشناس بانکی و مالی در 
گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: بنیه اقتصادی 
خانوارها با افزایش سرانه درآمد کشور، تقویت 
ارزش پول ملی و ایجاد اشتغال تقویت می شود 
و سیاست اضطراری که توسط دولت ها برای 
جبران قدرت خرید مردم به کار گرفته می شود 

به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های اقتصادی، 
چرخه معیوب افزایش حقوق و تورم در کشور را 

رقم  زده است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه 
سیاست افزایش حقوق وقتی جــواب می دهد 
که زیرساخت های الزم برای تقویت ارزش پول 
ملی مهیا باشد می گوید: تقویت ارزش پول ملی 
راهکارهای بلندمدت می طلبد ولی می توانیم در 
کوتاه مدت و میان مدت نیز برای حفظ ارزش پول 

ملی تالش کنیم.

ضرورت هماهنگی چهار سیاست دولتی ◾
فرزانی با اشاره به اینکه حفظ ارزش پول ملی با 
جلوگیری از رشد نقدینگی، تورم و افزایش تولید 
ناخالص ملی حاصل می شود می افزاید: برای 
کنترل حجم نقدینگی باید جلو عوامل رشد 
آن  که از کسری بودجه دولت نشأت می گیرد را 
بگیریم، به اصطالح باید سیاست های تجاری، 
بودجه ای، مالی و پولی دولت را با هم هماهنگ 

کنیم.
ــان ایــنــکــه  ــیـ ــادی بـــا بـ ــصـ ــتـ ایــــن تــحــلــیــلــگــر اقـ
سوءمدیریت یک دولت در انضباط مالی و پولی 
سبب می شود دولت ها از طریق بانک مرکزی 
بــرای چاپ اسکناس اقــدام کــرده و پایه پولی را 
افزایش دهند توضیح می دهد: اگر قــرار باشد 
تأمین مالی کسری بودجه از طریق روش هــای 
 غیرتورم زا محقق شــود باید اول ســراغ تنظیم 
تراز تجاری ایران در روابط بین المللی برویم یعنی 

حجم صادرات و واردات را کنترل کنیم.

رشد بخش واقعی اقتصاد نزدیک به صفر ◾
وی می افزاید: در کنار ایــن باید سیاست های 
مالی به سمت افزایش تولید هدایت بشود و 
سیاست های پولی هم انقباضی و در راستای 
کنترل رشد نقدینگی تنظیم شود. در غیر این 
صــورت پــول پرقدرتی که توسط دولــت هــا وارد 
اقتصاد مــی شــود، بــا تـــورم شــدیــدی کــه ایجاد 

می کند گریبان مردم را خواهد گرفت.
فــرزانــی بــا تأکید بــر اینکه رشــد بخش واقعی 
اقــتــصــاد در کــشــور مــا نــزدیــک بــه صفر است 
ــودن رشــد اقتصادی به این  مــی افــزایــد: صفر ب
معناست که با افزایش حجم نقدینگی در کشور، 
ظرفیت تولیدمان افزایش پیدا نمی کند. بنابراین 
منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود 
و ایــن افزایش سطح عمومی قیمت ها کاهش 

ارزش پول ملی را در پی خواهد داشت.

کاهش ریسک برای ورود سرمایه خارجی ◾
فرزانی می گوید: پس اگر بخواهیم ببینیم چه 
راهبردهایی باید در میان مدت و کوتاه مدت برای 
حفظ ارزش پول ملی داشته باشیم در وهله 
نخست باید بتوانیم کسری بودجه دولــت را 
پوشش دهیم و ایــن تأمین مالی را از راه هــای 
غیرتورم زا انجام بدهیم، همچنین دولت باید 
با کاهش هزینه های جــاری بودجه خــودش را 
مدیریت کند. از طرف دیگر باید افزایش بودجه 

عمرانی کشور را داشته باشیم تا زیرساخت ها 
را برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
ــوازات ایــن دو اقــدام بایستی  مهیا کنیم. به  م
ریسک اقــتــصــادی کشور را کاهش دهیم تا 
ضمن جــذب سرمایه ها بــه داخـــل، از خــروج 
سرمایه از کشور نیز جلوگیری کنیم، همه این 
عوامل در صــورت تــداوم می تواند به تقویت 

ارزش پول ملی بینجامد.

یک نسل باید قید افزایش حقوق را بزند ◾
وی تأکید می کند: جلوگیری از فساد و رانت های 
اقتصادی در کنار هماهنگی چهار سیاست 
ــی، پــولــی و تــجــاری و افــزایــش  ــه ای، مــال ــودجـ بـ
سرمایه گذاری در کشور برای افزایش تولید در 
نهایت منجر به افزایش اشتغال، افزایش سطح 
درآمــد خانوار و جلوگیری از تــورم خواهد شد. 
این چرخه مستلزم این است که یک نسل برای 
جلوگیری از تورم فداکاری بکند و قید افزایش 

حقوق را بزند.
فرزانی یــادآور می شود: اگر زیرساخت ها مهیا 
نشود و سیاست های پولی انبساطی باشند و از 
آن  سو سیاست تجاری تحت  فشار واردات باشد 
و افزایش سرمایه گذاری را نداشته باشیم حتی 
فــداکــاری یک نسل هم کــاری از پیش نمی برد 
ــورم خواهد  و نسل پــس از آن هــم در آتــش تـ

سوخت.
وی می افزاید: متأسفانه سیاست هایی که در 
کشور مــا در پیش  گرفته شــده بــه نحوی اجــرا 
می شود که منابع ما صرف هزینه های جاری و 
افزایش تورم می شود و اگر سیاستی هم منجر 
ــورم نشود، سریع منجر به رکــود می شود  به ت
که البته این هم به فراهم نبودن زیرساخت ها 

مربوط می شود.

تجربه رفت و برگشتی ترکیه ◾
ــورم ده هــا سال  وی با اشــاره به اینکه مسئله ت
است در همه کشورها حل  شده یادآور می شود: 
ترکیه در مقطعی توانست با حذف چهار صفر 
از پــول ملی، جلوگیری از استقراض دولــت از 
بانک مــرکــزی، روی آوردن بــه افــزایــش امنیت 
اقتصادی در کشور، حمایت واقعی از شرکت های 
کوچک و متوسط، جذب سرمایه گذار خارجی با 
آسان گیری در اعطای مجوزها و گسترش صنعت 
گردشگری میلیاردها دالر سرمایه خارجی را وارد 
کشور کرده و تورم داخلی خودش را کنترل کند، 
حاال اردوغــان با غفلت از همین سیاست ها و 
دست بــردن به منابع بانک مرکزی دچــار تورم 
دورقمی و حاد شده است. اگر سیاست قبلی 
در این کشور ادامــه پیدا می کرد رشد و توسعه 
پایدار می توانست آن ها را به یک کشور صنعتی 

و پیشرفته تبدیل کند.

راهکارهای تقویت ارزش پول ملی و افزایش  قدرت خرید مردم چیست؟

عملیات نجات ریال

 صفر بودن رشد اقتصادی به این معناست که با افزایش حجم نقدینگی در 
کشور، ظرفیت تولیدمان افزایش پیدا نمی کند. بنابراین منجر به افزایش 
سطح عمومی قیمت ها می شود و این افزایش سطح عمومی قیمت ها کاهش 

ارزش پول ملی را در پی خواهد داشت.
گزيدهگزيده

تحلیل
 بررسی طرح تسهیل

 صدور برخی مجوزهای کسب  و کار

پایان 6 دهه انحصار وکال
اسماعیل غالمی  در دهــه هــای گذشته و به 
دلیل ایجاد محدودیت های انحصاری همچون 
تعیین ظرفیت بــرای ورود به بــازار وکالت، بــازار 
خدمات حقوقی در کشور با کمبود شدید وکیل 
مواجه بوده است. از یک سو کمبود شدید وکیل 
و از ســوی دیــگــر، ایــجــاد ســدی کــه مانع از ورود 
دانــش آمــوخــتــگــان دارای صالحیت علمی به 
رشته وکالت می شود موجب شده این حوزه به 
بــازاری کامالً انحصاری برای متولیان این صنف 

تبدیل شود.
کانون وکالی دادگستری از 6 دهه پیش، انحصار 
تعیین تــعــداد وکــیــل را در دســـت دارد. البته 
انحصارهای این کانون قدرتمند به همین  جا ختم 
نمی شود اما این مورد یکی از اصلی ترین پایه های 
قــدرت این کانون صنفی اســت. قــدرت ناشی از 
این انحصارها به قدری است که اژه ای به  صورت 
مستقیم امثال این کانون ها را مورد خطاب قرار 
داده و گفت: »برخی انحصارها در کشور شکاف 
طبقاتی ایجاد کرده است و ما در قوه قضائیه به 

دنبال شکستن این انحصارها خواهیم بود«.
در ایــران در هر ۱۰۰هــزار نفر تنها ۸5 وکیل وجود 
دارد، این در حالی است که میانگین سرانه وکیل 
در میان دیگر کشورها 2۴۰ وکیل بوده که حاکی از 
وجود شکاف عمیق سرانه وکیل ایران با متوسط 
جهانی است؛ به صورتی که سرانه وکیل در ایران 
از اکثریت کشورهای منطقه مانند کویت، عراق، 
لبنان و... که سرانه وکیل در آن ها به ترتیب ۱۴۴، 

۱۳۴، ۱2۹ است نیز کمتر است.
از طرف دیگر همچنین تعداد وکال به هیچ وجه 
پاسخگوی نیاز کشور نیست؛ به طوری که چنانچه 
تعداد ۱7 میلیون پرونده ای که ساالنه در محاکم 
قضایی بــررســی مــی شــود را بــر حـــدود 75 هــزار 
وکیل کشور تقسیم کنیم، سهم هر وکیل از کل 
پرونده های کشور حدود 227 پرونده خواهد بود. 
از همین رو بیش از 5۰۰ هزار نفر از دانش آموختگان 
حقوق خوانده می توانند در زمینه وکالت مشغول 
به کــار شوند امــا به خاطر تعارض منافع کانون 
صنفی وکالی دادگستری، از این ظرفیت استفاده 

نمی شود.
وجـــود یــک تناسب منطقی بین تــعــداد وکیل 
ــده هــای ورودی بــه قـــوه قضائیه،  ــرون و تــعــداد پ
موضوعیت دارد. با توجه به آمار موجود در کشور، 
 در حال حاضر به ازای هر ۱۰ هــزار پرونده یکتا، 
6۳ وکیل فعال و با در نظر گرفتن پرونده های یکتا 
و تکراری، ۴۱ وکیل فعال در کشور وجود دارد. در 
حالی که بر اساس گزارش های رسمی بین المللی، 
این آمار در دنیا، ۱۹5 وکیل به ازای ۱۰هزار پرونده 
است. به عبارت دیگر سرانه وکیل به ازای پرونده 
در ایران تقریباً یک سوم نُرم جهانی است و برای 
رسیدن به استاندارد جهانی تعداد وکالی کشور 

باید سه برابر شوند.
مجلس شورای اسالمی با تصویب طرح تسهیل 
صــدور برخی مجوزهای کسب  و کار به مسئله 
انحصار وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی 
دادگستری ورود کرده است. طبق مواد ۴، 5 و 6 این 
طرح، برگزاری آزمون ساالنه اجباری خواهد بود. 
این امر در شکست انحصار سردفتری بسیار مؤثر 
خواهد بود زیرا بیش از ۱۳ سال است که هیچ گونه 
آزمونی برای ورود متقاضیان باسواد به این حرفه 

برگزار نشده است.
همچنین معیار قبولی در آزمون های تخصصی 
فوق، یک سازوکار شناور دارد تا با نفوذ ذی نفعان 
و سخت کــردن غیرمنطقی پرسش ها، تعداد 
ورودی ها کمتر از حد معمول نشود. طبق این طرح، 
در هر آزمــون میانگین نمره تــراز یک درصــد برتر 
متقاضیان محاسبه شده و کسانی که 7۰درصد 
میانگین مذکور را بدست بیاورند، در آزمون قبول 

خواهند شد.
همچنین طبق این طرح، قضات و نمایندگان 
مجلس نیز برای گرفتن پروانه وکالت بایستی 
در آزمـــون وکــالــت شــرکــت کنند. تــا پیش از 
این ورود قضات و نمایندگان مجلس به امر 
وکالت بدون شرکت در هیچ گونه آزمونی و با 
فرایندهای مشابه دیگران بود. در واقع این 
رانتی بــوده که کانون وکــال به مسئوالن قوه 
قضائیه و قــوه مقننه بــرای سکوت در برابر 

انحصارهایشان می داد.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که نمایندگان 
ــژه جهش  مجلس بــه  خــصــوص کمیسیون ویـ
تولید، کار راحتی برای تصویب این مواد نداشتند 
و ذی نفعان انحصار وکالت و سردفتری، از هیچ 

تالشی برای البی دریغ نکردند. 

اقتصاد3

کشاورزی و دامداریکشاورزی و دامداری راه و شهرسازی راه و شهرسازی مجلسمجلس

دلیل اصلی افزایش نرخ اجاره بها 

 مستأجران 
از حقوق خود مطلع نیستند

محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو 
با خانه ملت، در پاسخ به این پرسش که آیا متوسط افزایش 
ــرای  ــ ــدی هزینه اجــاره بــهــا در تابستان ۱۴۰۰ب ۴6.۹ درصـ
ــرارداد داشــتــه انــد، نشان دهنده  ــ خانوارهایی کــه تمدید ق
شکست سیاست تعیین سقف 25 درصــــدی افــزایــش 
اجاره بهاست؟ گفت: مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در 
حکم قانون بوده و الزم االجراست. از طرفی اگر مستأجر و 
موجر با هم توافق کنند، کسی مانع آن نخواهد شد اما هیچ 
مالکی نمی تواند مستأجر خود را ملزم به افزایش اجاره بها 
بیش از 25 درصــد کند. وی افــزود: عدم اطــالع مستأجران 
نسبت به حقوقی که برای آن ها در مصوبه ستاد ملی مقابله با 
کرونا در نظر گرفته شده موجب می شود، برخی از مستأجران 
مسائل خودشان را پیگیری نکرده و با اجاره بهای پیشنهادی 
موجر با وجود افزایش بیش از 25 درصدی موافقت کنند. 
اگر صاحبخانه ها سکونت خود را بهانه ای برای عدم تمدید 
قــرارداد مستأجران کنند، باید توسط دستگاه های قضایی 

بررسی و صحت سنجی شود.

جزئیاتی از فساد در واردات و تولید نهاده دام

 پای اقوام نزدیک وزیران 
دولت قبل در میان است

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 
شــورای اسالمی به تسنیم گفت: یکی از وزیــران دولت 
قبل، پیش از رفتن به  موازات شرکت پشتیبانی امور دام 
شرکت های واردکننده نهاده های دامــی را ایجاد کــرد و 
پسرخاله و پسرعموها را آوردند. در واردات نهاده ها چون 
امکان به  دست آوردن پول راحت وجود داشــت، ارتباط 
خویشاوندی را ایجاد کردند که ایــن امــر خــود مصداق 
فساد است.عسکری با بیان اینکه پیگیری های جدی 
دربــاره فساد در واردات نهاده های دامی صورت گرفته و 
به دستگاه قضا اعالم شده است گفت: در سال ۹۸ مبلغ 
۴5۰ میلیون دالر ارز بــرای واردات نهاده از کشور خارج 
شده اما نهاده ای به کشور وارد نشده است. در سال ۹۹ 
نیز این مقدار و حتی بیشتر نیز ارز از کشور خارج شده 
اما نهاده ای به کشور برنگشته است. رئیس کمیسیون 
کشاورزی مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: بانک مرکزی 
و دستگاه های نظارتی نیز با توجه به مسئولیتی که دارند 

باید در این زمینه پاسخگو باشند.

نماینده مجلس تشریح کرد

روشن شدن تاریک خانه 
شرکت های دولتی

مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس انتشار 
گزارش های مالی بانک ملی را نقطه عطفی برای تغییر دانست 
و افزود: بانک ملی با تجدید ارزیابی زیاندهی را جبران کند یا 
تدابیر دیگری برای این موضوع اندیشیده شود. به گزارش 
ایسنا وی با بیان اینکه انتشار گــزارش مالی نه فقط برای 
بانک ها بلکه برای تمامی شرکت های دولتی ضروری بوده و 
منافع آن بسیار بیشتر از مضرات است، گفت: با تحقق این 
مهم عملکردها در محیطی تخصصی قابل نقد و ارزیابی 
خواهد بود که پیش از ایــن، این امکان فراهم نبود و مراکز 
تخصصی مانند دانشکده های اقتصادی، متخصصان امور 
بانکی و... از اتفاق هایی که در بانک ها رخ می داد، بی اطالع 
بودند. با تحقق شفافیت در مدیریت شرکت های دولتی، 
عملکرد مدیران نیز قابل ارزیابی می شود، امیدواریم انتشار 
گزارش های مالی در مقاطع زمانی کوتاه تر مانند گزارش های 
فصلی نیز رخ دهــد و به رســم و سنتی جدید تبدیل شود 
زیرا این امر موجب می شود مدیریت در شرکت های دولتی 

تاریک خانه ای نبوده و علنی و شفاف باشد.

WWW.QUDSONLINE.IR 9646 شنبه ۲4 مهر ۱4۰۰    9 ربیع االول ۱443   ۱6 اکتبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره

60.500.000نیم سکه35.250.000ربع سکه1.394.386بورس 259.922دالر )سنا(45.640.000 مثقال طال 17.803دینار عراق )سنا(113.380.000سکه11416000 طال  ۱۸ عیار1.783اونس طال 70.776درهم امارات )سنا(

PWN9654-AJ   پاکشوما
9.6 کیلوگرم 

۲.۵۰۵.۰۰۰ تومان

 REN5207 آبسال  
۵ کیلوگرم

۵.۷۴۴.۰۰۰ تومان

  TE-62AW/AS    ایکس ویژن
6 کیلوگرم

۷.۲99.۰۰۰ تومان

 GWM-K723W جی پالس  
۷.۵ کیلوگرم

۸.۳۴۰.۰۰۰ تومان

 BWD-7112   بست  
۷ کیلوگرم

6.۸۱۵.۰۰۰ تومان

افزایش ۵۰ درصدی 
 صادرات میوه ایران
 به روسیه



   11 داستان 
با محوریت 
 پیامبر)ص( 
 به انتخاب
 »مجید قیصری«  
مجموعه داستان »بوی 
گرم شکوفه های بادام« 
با محوریت حضرت 
محمد)ص( توسط 
سوره مهر روانه بازار 
نشر شد. به گزارش 
فارس، این کتاب 
دربردارنده 11 داستان 
کوتاه است که توسط 
مجید قیصری انتخاب 
و جمع آوری شده  اند. در 
این کتاب داستان های 
برگزیده جشنواره 
خاتم منتشر شده اند. 
این جشنواره هر سال 
با محوریت حضرت 
رسول )ص( برگزار 
می شود و امسال 
ششمین دوره خود را 
پشت سر گذاشت. 

ــه عــنــاصــر  ◾ ــ ــاه شـــمـــا ب ــگـ نـ
طبیعت در شعرتان چگونه است؟

یکی از چیزهایی که من را سریع 
به فکر فرو می برد و به من تأمالت 
طوالنی می بخشد لحظاتی است 
که در طبیعت قــرار می گیرم. در 
تخیالت من هر موجود و گل و درختی دارد حرف 
می زند. وقتی به روستای خودمان می روم به خصوص 
اینکه از تهاجم انسان دور مانده و اصالت کوه ها، 
قله ها و درختان خــودش را حفظ کــرده اســت، اگر 
هوا مناسب باشد، یکی دو سه ساعت از دوستان 
مرخصی می گیرم و دوســت دارم من را رها کنند و 
یک گوشه بنشینم و فکر کنم. فکر می کنم بیشترین 
شعرهایم را هم در طبیعت و کنار دریــا نوشته ام. 
دریا هم که از مظاهر اصلی طبیعت است. من یک 
مجموعه شعر به پیشنهاد یکی از دوستان دارم که 
مختص شعر دریایی است به نام ابرهای ساحلی. 
آقای گرمارودی و اسفندقه هم یک مقدمه گرمابخش 
برای آن نوشتند. یکی دیگر از کتاب هایم »سواحل 
بی تاب« نام دارد به این دلیل که دریا و سواحل دریایی 
و این لحظات در شعر من بسیار جریان دارد. با اینکه 
من سه سال است که در شیراز هستم و از دریا دورم، 
ولی دلم با دریاست. زمانی که در یزد بودم هم با اینکه 

یزد کویر دارد، باز دریا در شعر من زنده است. 

شما در حوزه اندیشه و شعر از چه کسانی تأثیر  ◾
گرفته اید؟ مثالً بسیاری از هنرمندان انقالب از دکتر 

شریعتی تأثیر پذیرفتند.
مــن در حـــوزه اندیشه کمتر از هــمــه، از مرحوم 
شریعتی خواندم و ایــن هم یک غفلت طوالنی 
بود. البته کتاب »ابــوذر« شریعتی آن قدر بر من 
تأثیر گذاشت که من همان موقع غزلی نوشتم با 
مطلع »ای کوچه های تمدن! کو رد پای ابــوذر / 
در کــاخ سبز شمایان گم شد صــدای ابـــوذر«. به 

غیر از آن کتاب »فاطمه فاطمه است«، »کویر« 
و »هبوط« را هم خوانده ام ولی خب این طور که 
با اندیشه ها و نوشته های شعله ور شریعتی انس 
داشته باشم نبوده اســت. سه چهار سال پیش 
هم دیــدم که مجموعه آثــار شریعتی با ویرایش 
استاد محمدکاظم کاظمی منتشر شد و من آن 
آثار را گرفتم ولی آن طور که دوست داشتم با آثار 
دکتر شریعتی زیست نداشته ام. من بیشتر با آثار 
شهید مطهری انس داشتم و بعضی از آثار ایشان 
را دو سه بار هم خوانده ام. در میان نویسندگان 
هــم مــرهــون اســتــاد محمدرضا سنگری و کتاب 
»آینه داران آفتاب«  ایشان هستم که شرح حال 

تک تک شهدای کربالست و کار بسیار متفاوت و 
متمایزی است؛ همچنین باید بگویم که من رمان 

زیاد می خوانم.

 از نادر ابراهیمی هم چیزی خوانده اید؟ ◾
از نادر ابراهیمی کتاب »بر جاده های آبی سرخ« را 
خوانده ام که درباره میرمهنا قهرمان مردم جنوب 
است. آن قدر آن کتاب بر من اثر گذاشت که یک 
قصیده برای میرمهنا نوشتم. میرمهنا را تقریباً 
عــوام بوشهر هم می شناسند ولــی به شکلی که 
نادر در این رمان او را به طور تاریخی و ادبی به ما 
شناساند، سابقه نداشت. کتاب »عاشقانه های 

ــاره امــام و »آتــش  آرام«، رمــان »ســه دیـــدار« دربـ
بدون دود« را هم از نادر خوانده ام. خوب است به 
شما بگویم یکی از علت هایی که تخیل در شعر 
من کمرنگ نیست، همین انس و الفتم با رمان 
است. مثالً کارهای رضا امیرخانی را خوانده ام، 
کارهای آقای سرشار به خصوص رمان »آنک آن 
یتیم نظرکرده« را خوانده ام، رمان آقای حسن بیگی 
دربــاره پیامبر)ص( را خوانده ام و به صــورت کلی 
بسیاری از آثار انتشارات شهرستان ادب را هم 
زود به زود می خوانم، مثل کتاب »پس از بیست 
سال« یا رمان ادامــه دار »ایران شهر«. خالصه از 
خواندن هر کتابی غفلت کنم، خواندن رمان در 

اوقات من جاری و ساری است.

در شعر چطور؟ ◾
در میان گذشتگان با فردوسی، حافظ، سعدی و در 
سبک هندی اول بیدل و بعد با صائب مأنوسم. 
دیوان عرفی و حزین و واقف الهوری را هم می خوانم و 
دوستشان دارم. واقف الهوری بیشتر در افغانستان 
مشهور است و جالب اینکه دیوان او هنوز در ایران 
تصحیح و منتشر نشده است. تنها کاری که انجام 
شده تقریباً ۳۰ سال پیش بوده که آقای موسوی از 
هزار غزل ایشان حدود 8۰ غزل انتخاب کرده است. 
در میان شاعران معاصر هم ابتدا با اخوان و بعد با 
سهراب سپهری و شفیعی کدکنی بیشتر دمخورم. 
در میان شاعران انقالب هم بیشتر از همه با آقای 
قزوه همدلم. هر هفته یکی از خوانندگان شعر من 
آقای قزوه است و من هم شعر ایشان را می شنوم و 
گاهی هم جسارتی می کنم. آقای ذکریا اخالقی هم 
که شعر و شخصیتش روی من تأثیر فراوان گذاشته 
است و همین حاال هم گاه گاهی شعر من را می بیند و 
نظر می دهد و از هیچ تشویقی مضایقه نکرده است. 
در کنار این ها منزوی، قیصر، سیدحسن حسینی 
ــاد می خوانم. از بین  و سیمین بهبهانی را هم زی

شاعران جوان تر هم شعر آقای مؤدب، سیار، عرفانپور 
و آل کثیر را هم زیــاد می خوانم. آقــای محمدکاظم 
کاظمی هم جزو پنج انتخاب برتر من از شعر معاصر 
است که هم از شعر و هم از نقد و نظر ایشان همیشه 

بهره برده ام.

 در شب شاعر که چندی پیش بــرای شما برگزار  ◾
شد، آقای حداد عادل نقل قولی از رهبر انقالب آورد که 
ایشان به شعر شما محبت داشتند. از این ماجرا چیزی 

برای گفتن دارید؟
یکی از ســعــادت هــای مــن در شعر و زنــدگــی این 
بوده است که ایشان چند بار به صورت ویژه من را 
مورد محبت و تفقد قرار داده اند. یک بار در دیدار 
شاعران که خــودم کتابم را تقدیم ایشان کــردم، 
ایشان فرمودند من هر شعری از شما خوانده ام، 
خــوب تــریــن بـــوده و خــدا نفس شما را گــرم نگه 
دارد. بار بعدی من کسالت داشتم و توفیق دیدار 
نداشتم،  کتابی به واسطه آقای عبداللهی فرستادم 
کــه رهــبــری از حــال مــن جــویــا مــی شــونــد و وقتی 
می شنوند که من بیمار هستم فرموده بودند من 
آقای انصاری نژاد را می شناسم و کارهای ایشان 
خیلی خوب است. باری دیگر یک هفته پیش از 
شهادت حاج قاسم بود که کسالتی داشتم، یک 
روز جمعه بود که آقای حداد زنگ زد و گفت من 
یک نشست دوساعته با رهبری داشتم و نام و یاد 
شما به میان آمد. رونمایی از این پیام محبت آمیز 
ــود. آقــای حداد  اخیر هم دقیقاً داخــل جلسه ب
به خاطر اینکه من را خوشحال کند به خود من 
این پیام را نگفته بود. ظاهراً وقتی رهبری چهار 
جلد کتابی که به تازگی از من منتشر شد را دیده 
و خوانده اند، آن جمله تشویق آمیز و کریمانه را 
فرموده بودند که آقای حداد لطف کردند و با کسب 
اجازه از دفتر رهبری و ایشان، آن را در مراسم شب 

شاعر بیان کردند.

گفت وگو  با  محمدحسین انصاری نژاد،  شاعر بوشهری

دلم با دریاست...

درنگدرنگ

طبیعت گرایی در شعر من، ریشه در دوران کودکی دارد
محمدحسین انصاری نژاد: من شعر را در سن ۱۲ یا 
۱۳ سالگی شروع کردم. آن موقع زندگی ما در روستا بود 
و هنوز هم روستای ما به خاطر اینکه در ارتفاع قرار دارد، 
از دستبرد آدم ها دور مانده و هنوز همان حال و هوای 
قدیمی خــودش را دارد. وقتی می خواستیم به خواب 
برویم مــادرم بــرای من، بــرادر و خواهرهایم با شعرهای 

باباطاهر و... الالیی می خواند. البته آن موقع من باباطاهر 
را نمی شناختم ولی بعدها فهمیدم دوبیتی هایی که 
مــادرم می خواند از فایز، باباطاهر و دیگر شاعران بود. 
بعضی دوبیتی های گمنام و روستایی و ایلیاتی هم 

می خواند. 
من فکر می کنم بیشترین جرقه شعر و شاعرانه من از 

همان زمان کودکی نشأت می گیرد. یک بخش دیگر 
که بیشترین تأثیرگذاری را در شعر من داشت همان 

طبیعت بکر روستا بود. 
شرایط روستا و زندگی ما طوری بود که اگر کسی بیمار 
می شد و ما ناگزیر از رفتن به شهر می شدیم، تازه آن 
موقع بود که ماشین می دیدیم. از جمله کتاب هایی که 

پدرم آن موقع برای من می آورد داستان رستم و سهراب 
بود که با نقاشی همراه بود. 

بعضی از دوستانی که به شعر ما لطف دارند می گویند 
این طبیعت گرایی در شعر من خیلی پررنگ و برجسته 
است. این هم به همان ایام کودکی و زندگی در روستا 

برمی گردد.

  جواد شیخ االسالمی      ۲۹ شهریور ماه در مراسم 
شب شاعر که در تجلیل از شعر و شخصیت شاعر شوریده و 
خوش ذوق حجت االسالم محمدحسین انصاری نژاد برگزار 
شد، دکتر حداد عادل از پیام محبت آمیز رهبر معظم انقالب 

درباره شعر انصاری نژاد رونمایی و آن را برای حاضران بیان 

کرد. رهبر انقالب که پیوندی دیرین با شعر و ادبیات ایران و 
جهان دارند و همواره به روزترین کتاب های شعر و داستان 

کشور را مطالعه می کنند، انصاری نژاد را شاعری معرفی کرده 
بودند که »بسیار خوب شعر می گوید و در آینده قابلیت بهتر 
شدن را دارد«. انصاری نژاد متولد بوشهر است و کتاب های 

متعددی در قالب های مختلف شعری از خود منتشر کرده 
است. به بهانه برگزاری پنجاه و سومین شب شاعر که به 
محمدحسین انصاری نژاد اختصاص داشت و همچنین 
انتشار چهار جلد کتاب تازه از این شاعر، با او گفت وگویی 

درباره شعر و نگاهش به ادبیات داشتیم که می خوانید.
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و هنر فرهنگ 

حسینانصارینژاد
محمد

شاعر
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کارت خودرو و برگ س���بز )شناس���نامه مالکیت( 
خودرو بارکش س���ایپا ۱۵۱ رنگ سفید مدل ۱۴۰۰ 
به ش���ماره موتور M13650547 وشماره شاسی 
NAS451100M4934339 و ش���ماره پالک ۹۵ 
ایران ۹۱۲ن  ۳۶متعلق به سیدابوالقاس���م ایرانی 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.
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گواهینامه موقت کارشناس���ی رش���ته جغرافیا 
از دانش���گاه آزاد مش���هد ب���ه نام ه���ادی زلفی 
زاده فرزن���د محم���د ج���واد ب���ه ش���ماره مل���ی 
۰۹۴۶۱۲۷۲۵۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
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اص���ل ب���رگ س���بز، کارت س���وخت، کارت ماش���ین، 
کارت بیمه و س���ند خودروی وانت پیکان به ش���ماره 
انتظام���ی ۵۲ ای���ران ۹۴۷ ب ۱۶ ب���ه ش���ماره موت���ور 
 BG۲۵۳8۳۶ شاس���ی  ش���ماره  و   ۱۱۴۹۰۰۵۰۷۲۳
متعلق به آقای علی افش���ارپور مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ش���ماره   ۱۳8۰ م���دل   RD س���واری  س���بز  ب���رگ 
موت���ور  ش���ماره   8۷ ه  ای���ران8۱۲-۷۴  پ���الک 
 8۰۷۲۰۳۵۱ شاس���ی  ش���ماره   ۲۲۳۲8۰۲۰۳۳
ب���ه مالکی���ت فاطم���ه ف���کار ی���زدان آب���اد مفقود 
گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط م���ی باش���د.
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س���ند قطع���ی خ���ودروی س���واری  ج���ک j۳ هاچ 
ه  ر ب���ک رنگ مش���کی متالیک مدل ۹۱ ب���ه ش���ما
شاس���ی  G13S1DLCO219294 ر  ت���و مو

گردی���ده  مفق���ود   NAKHF7117CBOO1565
است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ سبزخودرو سواری – سواری پژو تیپ ۴۰۵ جی 
ال ایک���س آی 8/۱ م���دل ۱۳88 به رن���گ نقره ای – 
متالیک به ش���ماره موتور ۱۲۴88۰۱۹۶۱۲ به ش���ماره 
شاسی NAAM ۰۱ CA ۳۹ E  8۲۲۲۲۲   به شماره 
پالک ۲۷۱ط۲۷ ایران ۹۵ بنام یاس���ر نظرزائی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س���بز  و س���ند قطعی خودروی سواری پراید 
مدل ۱۳8۳ جی تی ایکس رنگ سورمه ای متالیک 
ب���ه ش���ماره موتور ۰۹۷۳۲۰۵۹ و ش���ماره شاس���ی 
S۱۴۱۲۲8۳۲۶۳۳۷8 و ش���ماره انتظام���ی 8۹۹ و 

۴۵ ایران ۴۲ مفقود و فاقد اعتبار می باشد. 
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اص���ل تعرف���ه واگ���ذاری قطع���ه ۱۳۵محل���ه۶ به 
متراژ۶8.۷۲ مترمربع با کاربری تجاری مسکونی 
صادرش���ده از ش���رکت آبادان���ی و مس���کن الهی���ه 
خراس���ان بن���ام اینجان���ب حس���ن رزمی���ان مقدم 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط است.
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برگ کمپانی ، برگ س���بز خودرو ، کارت 
خ���ودرو ، کارت س���وخت و بیم���ه نام���ه 
س���واری رن���و تن���در ۹۰ پ���الس اتوم���ات 
۱۶۰۰cc ش���ماره پ���الک انتظامی ۶۲ص 
شاس���ی  ش���ماره   ۳۶ ای���ران   _۷۴8
ش���ماره   NAALSRBYWHA60220
م���دل   ۱۰۰۰۱۷8۲۷RR۰8۷۱۶۷موت���ور
روغن���ی  سفیدش���یری  رن���گ   ۱۳۹۶
اف���روز  ب���ه مالکی���ت آرمی���ن اس���المی 
باش���د. م���ی  اعتب���ار  فاق���د  و  مفق���ود 

دی
قو

مف
هی 

آگ
 بدینوس��یله از کلیه اعض��ای تعاونی دعوت به 
عمل می آید در جلسه مجمع عمومی مذکور رأس 
ساعت 10 روز یک ش��نبه مورخ 1400/08/09 با 
دستور جلسه ذیل در محل دفتر شرکت تعاونی 
واقع در خیابان امام – 16 متری آیت اله سعیدی 
نبش ک��وی 4 طبق��ه فوقانی ات��و گاری مهزیار 
واحد 1 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانید .

ضمنًا هر یک از اعضا جهت معرفی نماینده تام 
االختیار/ وکیل خود به منظور حضور در جلسه 
ف��وق الذکر و اعمال رأی می بایس��تی به اتفاق 
یکدیگر )عض��و و نماین��ده( حداکثر ت��ا تاریخ 
1400/08/08 به محل دفتر ش��رکت مراجعه تا 
پس از اح��راز هویت و تأئی��د وکالتنامه ورقه 
ورود به جلسه جهت نماینده عضو صادر شود .

دستور جلسه :
1-طرح و تصویب تمدید فعالیت شرکت 

 مهر و امضا هیئت مدیره 

 آگهی دعوت مجمع عمومی
 فوق العاده نوبت دوم

شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و 
پرورش منطقه 2 قم

ف
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88

با توجه به استعفای اعضای هیئت 
مدی��ره، مجمع عمومی ع��ادی بطور 
فوق العاده شرکت در ساعت 10 روز 
پنجشنبه 1400/08/06 در نشانی: 
تهران خیابان دکتر علی ش��ریعتی 
پایی��ن ت��ر از خیابان بهار ش��یراز 
پالک 371 برگزار می شود. از همه 
سهامداران و یا نمایندگان قانونی 
آنان، برای حضور در جلس��ه مجمع 

دعوت می گردد.
دستورات جلسه:

1-انتخ��اب اعض��ای اصل��ی و عل��ی 
البدل هیئت مدیره

2-سایر موارد در صالحیت مجمع.
 هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده شرکت همگام 

صنعتی الکتریک خراسان رضوی 
)سهامی خاص( شماره ثبت 569

شناسه ملی 10380459965
سرمایه ثبت شده 126.000 میلیون ریال

ف
/1

40
66

04

 مجم��ع عموم��ی ع��ادی بط��ور فوق 
الع��اده ش��رکت در س��اعت 12 روز 
پنجشنبه 1400/08/06 در نشانی: 
تهران خیابان دکتر علی ش��ریعتی 
پایی��ن ت��ر از خیابان بهار ش��یراز 
پالک 371 برگزار می شود. از همه 
سهامداران و یا نمایندگان قانونی 
آنان، برای حضور در جلس��ه مجمع 

دعوت می گردد.
دستورات جلسه:

1- انتخ��اب عضو علی البدل هیئت 
مدیره.

2- سایر موارد در صالحیت مجمع.
 هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده شرکت صنعتی 

الکتریک خراسان رضوی
 )سهامی خاص( شماره ثبت 11275

شناسه ملی 10860259656
سرمایه ثبت شده 24.600 میلیون ریال
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بدینوس���یله اعالم می گردد پرونده گواهی 
 ۱۰۵.۶.۱۱۱۶ ب���ه ش���ماره  دام���داری س���نتی 
متعل���ق آق���ای محمدباقر ش���یرکوند مفقود 
ش���ده و از درجه اعتبارس���اقط می باش���د.از 
یابنده تقاضامی ش���ود درصورت یافتن، به 
سازمان نظام مهندس���ی کشاورزی و منابع 
طبیع���ی اس���تان تهران ب���ه نش���انی تهران-

خیابان شهیدبهش���تی -خیابان پاکس���تان- 
کوچ���ه حافظ���ی- پ���الک ۱۵ تحوی���ل و یا با 
ش���ماره88۷۳۶۰۰۲یا88۵۲۹۴۶8اطالع 

دهند.
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شهرداری شاندیز

شهرداري شاندیز در نظر دارد به استنادمصوبه شماره1071مورخ 1400/07/01شورای محترم اسالمي 
شهر شاندیز نسبت به واگذاری بازار میوه و تره بار  اقدام نماید.

شرایط مزایده :
1- غرفه هاي  بازار میوه و تره بار بلوار امام رضا )ع( حدفاصل امام رضا )ع( 22 و 24 با مساحت حدود 

180 مترمربع داراي انشعابات مستقل برق، تلفن، گاز و انشعاب مشترك آب مي باشد.
2- مبلغ سپرده شركت در مزایده : 45.000.000 ریال به شماره حساب 0204880582008 بانك ملي 
با  پذیرد  شاندیز صورت  وجه شهرداری  در  بانکی  اخذ ضمانتنامه  یا  شاندیز  بنام سپرده شهرداري 

اعتبار 3ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها و 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد. 
3- در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده  برندگان اول و دوم وسوم مزایده به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
4-زمان توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد: از تاریخ 1400/07/22 لغایت 1400/07/27

5-مهلت بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد : تا ساعت 13/30 شنبه  مورخ 1400/8/8 
6-زمان بازگشائي اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد: روز شنبه مورخ 1400/8/8ساعت 14 در محل 

شهرداری صورت می گیرد.
7- هزینه درج آگهي ها به عهده برنده مزایده مي باشد.

8-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج شده است .
9-شهرداری در رد و یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.

10-كلیه مراحل برگزاری مزایده از طریق سامانه ستاد به آدرس https:// setadiran.ir انجام می گردد.
 جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن :05131422 تماس حاصل فرمائید.

آگهی مزایده عمومی شهرداری شاندیز) نوبت دوم(

برگ سبز،س���ندکمپانی ،کارت سوخت و کارت موتور 
آریانا مدل ۱۳8۲ رنگ آبی به شماره انتظامی 

سیکلت 
۷۶۷ / ۹۲۵۴8  شماره موتور ۱۵۷FMTAR۱۰۱۱۳۱۴ و 
شماره تنه AR8۲۰88۵۴ به مالکیت احمد شریعتی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
ح
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برگ س���بز خودروی پژو پارس XU7 CNG به شماره 
انتظام���ی ۷۴ ای���ران ۵۵۴ و ۷8، رن���گ خاکس���تری 
متالیک به ش���ماره موتور ۱۲۴K۱۴۳۶۳۴۵ و شماره 
شاس���ی NAAN۲۱VE۱LH۲۷۰۵۰8 متعلق به آقای 
ج���واد میرزائی کیا مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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۲۰۶SD- ب���رگ س���بز خودرو س���واری پ���ژو   تی���پ
TU۵ رن���گ س���فید روغنی مدل ۱۳۹۹ به  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   ۱۶۳B۰۳۲8۹۱۵ موت���ور 
NAAP۴۱FE8LJ۰۷۰۴۱۴ ب���ه ش���ماره پ���الک ۷۴ 
ای���ران ۲۴۴ ه ۱8 مالکی���ت ج���واد قدبلند رضوانی  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد 
مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 
آگهی می گردد:    آقای نظیر جاللی به شناسنامه شماره 14 کدملی 0749542004 صادره تایباد فرزند غالمحسن 
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 21118 مترمربع پالک شماره 282 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت متقاضی و قسمتی از پالک ** کالسه 99-415      
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو  ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  آ1406645
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/24                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/9

کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد 
مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 
آگهی می گردد:  خانم فاطمه علی خوجه قلعه حمامی به شناسنامه شماره 0720012996 کدملی 0720012996 
صادره تایباد فرزند محمد در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 110/90 مترمربع پالک شماره 3542 فرعی از 
765 و 1038 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت 

مالکیت رسمی و مشاعی خانم فاطمه علی خوجه حمامی و تمامی پالک** کالسه 99-579
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 

به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو  ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  آ1406646
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/24                                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/9

کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 
ذیل آگهی می گردد:    خانم صالحه فدائی به شناس��نامه ش��ماره 0740319337 کدملی 0740319337 صادره 
تایباد فرزند جالل الدین در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 110/90 مترمربع پالک شماره 3542 فرعی از 765 
و 1038 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت 
رسمی و مشاعی خانم صالحه فدائی و سمتی از پالک** کالسه 327-99    لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی تا دو  ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست. آ1406647
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/24                                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/9

کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده



احمد بن بّل 
)2012 - 1916م( 

وی مبارز الجزایری 
و رهبر سیاسی جهاد 
بزرگ مردم این کشور 
علیه استعمار فرانسه 

بود. بن بل برای رهایی 
مردمش از چنگ 

استعمارگران، رنج 
فراوانی را تحمل کرد.

 او دست به مبارزه 
مسلحانه زد، بارها 

گرفتار شد و از زندان 
گریخت. 

بن بل نخستین 
رئیس جمهور تاریخ 

الجزایر است که 
دست به ملی کردن 

مزارع و املک 
فرانسوی های اشغالگر 

در الجزایر زد.
 او عمری دراز یافت و 
در سال 2012، در 96 

سالگی درگذشت.

دیدگاه

نظر» بن بل« 
درباره 

انقلب اسلمی 

بن بال، رهبر مشهور 
مبارزات آزادی خواهانه 
الجزایر علیه استعمار 

فرانسه، در مصاحبه ای 
می گوید: »در دوران 

زندان، جز قرآن، هیچ 
رفیقی همراهم نبود. این 
را بدانید که من، الئیک 

نیستم؛ کسی که به سوی 
الئیک دعوت می کند؛ 
می خواهد لباس ناساز 
غربی را بر قامت تمدن 

اسالمی بپوشاند.« 
بن بال درمورد انقالب 

اسالمی ایران گفته بود: 
»برای اولین بار انقالبی 

با طرح فرهنگی تولد 
یافته است.« او درباره 
نسل جوان و مسلمان 
معتقد بود: »جوانان 

کشورهای اسالمی 
هویت واقعی اسالمی 
خویش را می جویند. 

آن ها برنامه های تمدن 
غربی را رد می کنند. وقتی 

این جوانان به مسجد 
می روند، صحبت از 

فرهنگ غرب به تنهایی 
کافی نیست؛ بلکه باید از 

فرهنگ اسالمی سخن 
گفت. طرد فرهنگ غربی 

از جانب ما به دلیل 
نژادپرستی نیست، بلکه 

به دلیل آن است که 
مناسب حال و شرایط ما 

نیست«.

مفاخرمفاخر

مـــــــــیـــــــــان  در 
شخصیت هایی که 
طــی دوران 16 ساله 
سلطنت رضــاشــاه، 
به دلیل مخالفت با 
رفتارهای مستبدانه 
ــار درازی را  او، به قتل رسیدند یا روزگـ
در زندان ها گذراندند، زنده یاد محمد 
فرخی یــزدی، شهرت فــراوانــی دارد. او 
که در 25 مهرماه سال 1318، با دستور 
رضـــاشـــاه و بــه وســیــلــه آمــپــول هــوای 
پزشک احمدی، به قتل رسید، متولد 
ســال 1264 در شهر یــزد بــود. فرخی از 
زمانی که خواندن و نوشتن را آموخت، 
اســتــعــداد هــای شعری خــود را آشکار 
کرد. به دلیل مشکالت مالی خانواده، 
در یک نانوایی مشغول کار شد و بعد 
از راه افتادن مدرسه ای در یــزد، توسط 
انگلیسی ها، تصمیم گرفت به آن جا 
برود و درس بخواند؛ اما هنوز یک هفته 
از ورودش به مدرسه نگذشته بود که به 
دلیل رفتارهای نژادپرستانه انگلیسی ها، 
سخت برآشفت و شعری را علیه آن ها 
سرود؛ به همین دلیل فرخی را از مدرسه 
بیرون کردند و او دوباره بازگشت به همان 
نانوایی قدیمی. فرخی یــزدی از همان 
ابتدا، طرفدار مشروطه بــود؛ او روحی 
آزاده داشت و همواره با دیدن استبداد و 
ستم بر می آشفت. قلم فرخی، یکسره 
در خــدمــت مــشــروطــه خــواهــی بـــود. با 
پایان یافتن دوره استبداد صغیر و فرار 
محمدعلی شاه، همه انتظار داشتند که 
دوران استبداد و ستم به سر برسد، اما 
اینچنین نشد. ضیغم الدوله قشقایی، 
حاکم یــزد، جــان مــردم ایــن شهر را به 
لب رســانــده بــود و فرخی یــزدی، که در 
آن ایام جوانی 25 ساله بود، با سرودن 
شعری علیه حاکم ستمگر، در شهر 
ولوله ای بپا کرد. با دستور حاکم، فرخی 

را بازداشت کردند و در زندان، لب های 
او را دوختند. به همین دلیل، بعدها 
به »شاعر لب دوخته« مشهور شد. او 
در نوروز 1290، از زندان گریخت و خود 
را به پایتخت رساند؛ اما انگار این کار، 
تازه شروع یک مبارزه بی امان با ظلم و 

ستم بود.

آزادی خواه مشهور یزد در تهران ◾
فــرخــی یـــزدی در تــهــران بــه دلــیــل طبع 
شعری که داشــت به محافل ادبــی راه 
یافت و بــه تــدریــج مشهور شــد. او در 
روزنامه های فعال پایتخت، شعر و مقاله 
منتشر می کرد و مستقل از هر جناح و 
گروهی، تنها به استقالل و عزت ایران 
می اندیشید. در ســال 1298 به دلیل 
مخالفت با قرارداد 1919 وثوق الدوله که 
ایــران را به مستعمره انگلیس تبدیل 
می کرد، مدتی را در زندان گذراند. او به 
دلیل مخالفت با استعمارگران، تحت 

تعقیب انگلیسی ها بود و یک بار ناچار 
شد مسیر کرماشاه تا تهران را برای فرار 
از دســت آن هــا، پیاده طی کند. فرخی 
در شهریور 1300، روزنــامــه »طــوفــان« 
ــزون بر  را منتشر کــرد؛ روزنــامــه ای که اف
شهرت، بــرای او گرفتاری های زیــادی را 
ایجاد کرد؛ 15 بار بازداشت شد و بارها 
مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او در سال 
1307، نماینده یــزد در مجلس شــورای 
ملی شد و به همراه یک نماینده دیگر، 
فراکسیون اقلیت را در برابر رضاشاه ایجاد 
کرد. به همین دلیل، از او سلب نمایندگی 
شد و پس از مدتی بست نشستن در 
ساختمان مجلس، شبانه و مخفیانه 
بــه خـــارج گریخت و بــه برلین رفــت تا 
فعالیت های سیاسی را در آنجا ادامــه 
دهد. او در پایتخت آلمان، در دادگاهی 
علیه رضاشاه حاضر شد و بر ضد وی 
شهادت داد. با فشار رژیم پهلوی، فرخی 
را از آلمان اخراج کردند و او بعد از مدتی 
دربه دری، ناچار شد با پادرمیانی برخی 
رجال سیاسی ایران، به کشور باز گردد، 
این بزرگ ترین اشتباه زندگی فرخی بود.

میهمان پزشک احمدی ◾
ــه ایـــران  فــرخــی یـــزدی در ســـال 1311 ب
ــه فعالیت  ــازگــشــت، امـــا از هـــر گــون ب
سیاسی و اجتماعی محروم بود. با این 
حــال، دســت از مخالفت خــود با رژیم 
پهلوی برنداشت. در سال 1315، او را به 
بهانه بدهکاری مالی بازداشت کردند 
و به زنــدان انداختند. فرخی در زندان 
شکنجه های سختی را تحمل کرد، اما 
حــاضــر بــه همکاری بــا رژیـــم نــشــد. به 
همین دلیل، با دستور رضاشاه، پزشک 
ــزدی رفــت و  احــمــدی بــه ســراغ فرخی ی
در شب 25 مهرماه سال 1318، او را با 
تزریق آمپول هــوا، به طــرز فجیعی به 

قتل رساند.

82 سال از قتل فرخی یزدی به دستور رضاشاه گذشت

چرا شاعر »لب دوخته« را خفه کردند؟
تاریخ در هفته پیِش رو

 پایان 48 سال
 دیکتاتوری قذافی

چهارشنبه این هفته، یعنی 28 مهرماه، دهمین 
ــی، دیــکــتــاتــور و  ــذاف ســـال کشته شـــدن معمر ق
سیاستمدار منفور اهل لیبی است. او در روز 28 
مهر سال 1390، در حالی که همراه با چند محافظ 
و فرمانده ارتش، در حال فرار از شهر »سرت« بود، 
هدف حمله نیروهای انقالبی لیبی قرار گرفت و پس 
از تسلیم خود به این نیروها، بالفاصله با شلیک 

گلوله به سرش، به قتل رسید. 
قذافی به دلیل حکومت ظالمانه  از سال 1348 
تا 1390، کشتار گسترده مخالفانش در لیبی و 
همچنین، ربودن امام موسی صدر در سال 1357، 
شخصیتی منفور در جهان اسالم داشت. رفتارهای 
نامتعارف او در محافل سیاسی و بین المللی، 
بسیاری را به این مسئله معتقد کرده بود که قذافی، 
فاقد تعادل روانــی اســت. بعدها و در پی سقوط 
دیکتاتوری وی، داستان ها و روایت های عجیب 
و غریبی از جنایات وی در حق دختران و پسران 
جوان لیبیایی منتشر شد که اگر فقط یک درصد 
ایــن گــزارش هــا درســت باشد، باید قذافی را یک 
شیطان مجسم بدانیم. او که به مدت نیم قرن، 
مردم سرزمینش را عذاب داده بود، پس از بازداشت 
به جوانان خشمگین می گفت که پدر آن هاست 
و همه شان را مانند فرزندانش دوست دارد! طبق 
برخی گزارش ها، عامل اعدام قذافی جوانی به نام 
سندالصادق العریبی بود. گمان می رفت که با مرگ 
قذافی، ثبات و آرامش به سرزمین کهنسال لیبی 
باز گردد؛ اما دخالت های همه جانبه غرب و به ویژه 
آمریکا که خواهان سهمی مناسب از نفت بسیار 
مرغوب لیبی هستند، آتــش جنگ را بر محور 
درگیری های فرقه ای و اعتقادی در این کشور، روشن 
نگه داشت و این سرزمین 10 سالی است که روی 

آرامش را ندیده است.

 اگر نان ندارید
 شیرینی بخورید!

امــروز، 24 مهرماه، مصادف با 16 اکتبر، مصادف 
با دویست و بیست و هشتمین سالروز اعــدام 
مشهورترین ملکه تــاریــخ فرانسه اســت؛ مــاری 
آنــتــوانــت، دختر پــادشــاه اتــریــش و همسر لوئی 
شانزدهم، با پیروزی انقالب فرانسه مجرم شناخته 
شد و در سال 1793، در چنین روزی، سرش را در 
میدان کنکورد پــاریــس، با گیوتین قطع کردند. 
ملکه فرانسه در زمان اعــدام، 37 سال داشت. او 
به دلیل ملیت اتریشی و تالش برای باال کشیدن 
ثروت مردم و آنچه که فریب لوئی شانزدهم خوانده 
می شد، به شدت مورد نفرت فرانسوی ها بود. طبق 
روایت مورخان، ماری آنتوانت نقش بسیار مهمی 
در بی تفاوتی شاه فرانسه نسبت به امور روزمره 
مــردم داشــت. او مــردم را رعایایی می دانست که 
صرفاً برای خدمت به شاه و ملکه خلق شده اند. 
مــاری هیچ تصوری از مشکالت مــردم نداشت و 
یک بار که به او گفته بودند دلیل اعتراض مردم، 
نداشتن نان است، گفته بود: اگر نان ندارند، خب 
شیرینی بخورند! انتشار اخبار مربوط به ولخرجی 
و خوشگذرانی های او، سبب بیزاری روزافزون مردم 
نسبت به خاندان سلطنتی فرانسه شد. با آغاز 
انقالب در ســال 1792م، لوئی شانزدهم و ماری 
آنتوانت توسط مردم دستگیر و زندانی شدند. با 
این حال، دخالت برخی از اشراف ذی نفوذ، مانع از 
محاکمه و اعدام آن ها شد. حدود یک سال بعد از 
سقوط رژیم سلطنتی در فرانسه، با تالش تعدادی 
از روزنامه نگاران، محاکمه و اعدام این زن و شوهر 
به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح شد؛ ابتدا لوئی 
در 21 ژانویه 1793 اعدام گردید و چند ماه بعد از او، 
ماری آنتوانت نیز به سرنوشت شوهرش دچار شد 

تا عبرتی برای همه دیکتاتورهای تاریخ باشد.
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تاریخ5

اقامت شبانه خواجه نظام الملک طوسی در حرم رضوی
خــواجــه نــظــام الــمــلــک طــوســی، یــکــی از برجسته ترین 
شخصیت های سیاسی و فرهنگی در تاریخ ایــران است؛ 
وزیر مقتدر آلب ارسالن و ملکشاه سلجوقی و صاحب کتاب 
بسیار معروف »سیاست نامه«. خواجه در حدود 20 سال، 
وزیر دربار سلجوقی بود و در این دوره، باید او را سلطان بی تاج 
و تخت ایــران بدانیم. او پس از مرگ آلب ارسالن، دومین 

امیر سلجوقی، برای به قدرت رسیدن ملکشاه، پسر وی که 
اتفاقاً شاگرد خواجه بود، تالش فراوانی کرد. نقل است که 
در آن زمان، ملکشاه باید با برادران و عموهایش، برای کسب 
قدرت درگیر می شد و چون جوان بود، در انجام این کار تردید 
داشت. شرایط آشفته کشور، بی نظمی و ناامنی آن قدر زیاد 
بود که حتی یک روز تردید ملکشاه، می توانست شرایط را 

بسیار وخیم تر کند. این بود که استادش، خواجه نظام الملک 
طوسی، وی را به سرزمین اجدادی خودش آورد، یعنی به 
طوس. آن جا بود که به ملکشاه گفت، برای کسب آرامش و 
تصمیم گیری دقیق، باید مکانی آرام و معنوی را پیدا کنیم و 
شبی را تا صبح در آن جا به تفکر بگذرانیم. پیشنهاد خواجه، 
حرم مطهر امام رضا)ع( بود که در میان مردم خراسان و البته، 

سراسر ایران، ارج و احترام فراوانی داشت. به این ترتیب، 
ملکشاه جــوان، همراه با اســتــادش خواجه نظام الملک 
طوسی، راهی مشهد و به زیارت حرم رضوی مشرف شد. 
آن ها پس از زیارت و اقامه نماز در مسجد باالسر، در کنار 
صندوق مرقد مطهر، نشستند و پس از ساعاتی تفکر و 

تدبّر، راهکاری برای برون رفت از آن وضعیت یافتند.

گزارشی ترسناک از ایران 

اواخر عصر نادری

معماهای تاریخیمعماهای تاریخیایران باستانایران باستان ما قبل تاریخما قبل تاریخ

 راز لوگوی کرایه چی 
اردشیر هخامنشی!

البد تا به حال سر و کارتان با کرایه چی ها افتاده است؛ افرادی 
که کــارشــان اجــاره دادن وسایل پذیرایی، دیــگ و این جور 
چیزهاست. معموالً ظرف ها و وسایلی که توسط کرایه چی ها 
بــه افـــراد اجـــاره داده مــی شــود، نشان یــا بــه قــول امــروزی هــا 
لوگو مخصوص خــودش را دارد کــه یــک وقــت گـُـم نشود. 
ممکن است فکر کنید این رسم لوگو زدن روی ظرف و ظروف، 
مربوط به دوران ماست، اما خب، این طوری ها هم نیست. 
جالب ترینش همین اردشــیــر یکم هخامنشی خودمان! 
اردشیرخان هخامنشی، مثل دیگر فرمانروایان این دودمان، 
عادت داشت هر جا می رود اسمش را روی در و دیوار بنویسد 
یا روی وسایل شخصی اش درج کند. موضوع درج نام بر روی 
وسایل شخصی اردشیر هخامنشی، موقعی فاش شد که 
سه بشقاب نقره را از دوره او و در زمان ها و مکان های مختلف 
پیدا کردند. کشف این بشقاب های نقره، موجب شادی 
فراوان باستان شناسان شد؛ منتهی وقتی دیدند رویش چند 
جمله ای هم حکاکی شده، گُل از گُلشان شکفت که بله! حتماً 
یک راز خاصی را پیدا کرده اند. آقایان باستان شناس رفتند 

سراغ یک متخصص خط میخی دوره هخامنشی. 
فکر می کنید چی نوشته بــود؟ »اردشــیــر شــاه بــزرگ، شاه 
شاهان، شــاه همه مــردم، پسر خشایارشاه ، خشایارشاه 

ــاه  ــر داریــــــــــــوش شــ ــــســ پ
هــخــامــنــشــی، کــســی که 
ایــن بشقاب نــقــره ای در 
ــاخ او ســاخــتــه شـــد.«  ــ ک
احتماالً باستان شناسان 
پــس از شنیدن معنای 
نوشته روی بشقاب ها و 
در واقــع لوگو کرایه چی 
اردشیر یکم، همه با هم 

گفته اند: زرشک!

 به دماغ فرعون
چه کار دارید؟!

وقتی وارد مــوزه هــای مصرشناسی می شوید یا عکس های 
مربوط به فرمانروایان مصر باستان را مرور می کنید، می بینید 
که بینی بسیاری از این مجسمه ها شکسته است؛ به این معنا 
که یک نفر آدم بیکار، از تنه مجسمه های به آن بلندی باال رفته 
و با پُتکی، چیزی، زده و دماغ آقای فرعون را شکسته است! این 
مسئله تا همین چند وقت پیش، خیلی نظر افراد را جلب نکرده 
بود و شاید اهمیت چندانی برای مورخان نداشت. اما همین 
اواخر، شبکه العالم گزارشی را به نقل از یک باستان شناس 
به نام ادوارد بالیبرگ نقل کرد که سبب حیرت همگان شد. 
خب، حرف آقای بالیبرگ چی بود؟ ایشان که متصدی موزه 
هنری بروکلین در ینگه دنیاست، ظاهراً هنگام کنجکاوی در 
مورد الگوی تخریب مجسمه فراعنه، متوجه شد که بیشتر 
این پیکره های بزرگ و هنری، بینی خود را از دست داده اند. 
او بعد از مدتی و با بررسی اسناد و نوشته های مصر باستان، 
متوجه شد این تخریب ها هدفمند هستند؛ یعنی گروهی به 
صورت عمدی مرتکب این اقدام می شدند. بالیبرگ مدتی را 
صرف مطالعه درباره این موضوع کرد و البته به جایی نرسید. 
تا اینکه ضمن مطالعه یک مقاله در مــورد عقاید عجیب و 
غریب مصر باستان، متوجه شد بر اساس اعتقادات آن ها، 
اگر بینی مجسمه فرعون از بین برود، او در دنیای دیگر، قادر به 

تنفس نخواهد بود و کارش در 
آن جهان سخت خواهد شد 
و نمی تواند هیچ کار خاصی 
علیه افراد حاضر در این دنیا 
انجام دهد؛ به عبارت بهتر، 
فرعون ها دستور می دادند 
دماغ مجسمه دشمنانشان 
را بشکنند، تا از شر اقدامات 
ارواح خبیثه آن ها در امان 

بمانند!

 انسان های اولیه
 اهل ازدواج فامیلی نبودند!

دانشمندان در مؤسسه ماکس پالنک آلمان، هزار و 785 
ژنوم انسان اولیه را مورد مطالعه قرار دادنــد که ببینند 

این ها حاصل ازدواج خانوادگی هستند یا نه؟ 
نتیجه تحقیقات نــشــان داد کــه تنها ســه درصـــد از 
ازدواج هـــای انسان های اولیه، با فامیلشان بــوده  است؛ 
یعنی از هــر 100 نفر انــســان نخستین، فقط ســه نفر 
 تمایل داشــتــنــد بــا دخترعمو یــا پسرعموی خــودشــان 

ازدواج کنند.
 ایــن آمــار در روزگـــار ما چیزی حــدود 10 درصــد اســت و 
البته، در یک قرن اخیر، خیلی بیشتر از این ها بــوده و 
در همین ایــران خودمان، شاید به حدود 30 درصد هم 

می رسیده است. 
جالب است که بدانید این انسان های اولیه متمایل به 
ازدواج فامیلی هم، فقط در مناطق شمالی دریای خزر تا 
دریای سیاه، یعنی همین منطقه قفقاز خودمان زندگی 
می کرده اند و احتماالً ماجرای ازدواج فامیلی، از همین 

منطقه شایع شده و در سراسر دنیا رواج یافته است.
 شما نمی دانید ایــن ازدواج فامیلی چــه بــر ســر برخی 
دودمـــان هـــای بـــزرگ آورد؛ در مصر باستان یکی دو تا 
از همین دودمــان هــای فراعنه، به دلیل ازدواج فامیلی 

و بـــیـــمـــاری هـــای ژنــتــیــکــی 
ناشی از آن اصالً منقرض 
ــع رویــکــرد  شــدنــد! در واقـ
منفی انــســان هــای اولــیــه 
بــه ایـــن مــقــولــه، شــایــد به 
نوعی ضامن بقا و افزایش 
ــوع بــشــر در  ــ جــمــعــیــت ن
جهان شد که البته بحث 
چـــرایـــی و چــگــونــگــی آن 

مفصل است.

 نادرشاه در اواخر حکومت خود، گرفتار 
مالیخولیا شد، پسرش را کور کرد، بسیاری از 

سرداران وفادارش را کشت و بر مردم سخت گرفت. 
او در سال 1126 خورشیدی، به دلیل همین 

ستمگری، به قتل رسید. ژان اوتر، سیاح فرانسوی 

که دو سال بعد از مرگ نادرشاه به ایران آمده بود، 
در این باره می نویسد: »در تمام این راه ها ]در مسیر 
لرستان[، بدبختی ها و بیچارگی های زیادی دیده 

می شود. مردم در اثر جنگ یا بدرفتاری  مأموران، از 
ِملک تارانده شده و به کوهستان های لرستان پناه 

برده اند و در آن جا هم باز از آزار برکنار نبوده اند. با 
این ناامنی های طوالنی، زمین ها نکاشته و خانه ها 
ویران مانده اند. اگر در پاره ای از جاها کسانی باقی  
مانده اند، روزگار سختی را می گذرانند. تلش برای 
پیداکردن گوشت، برنج و دیگر خوراکی ها بیهوده 

بوده و در جاهایی هم که زراعت  می نمایند، نان و 
ماست و سبزیجات و ... به زحمت پیدا می شود. 

فقری را که در هنگام رفتن به اصفهان دیده بودم، 
مرا آزموده  کرده بود. لذا وادار شدم که در مسافرت 

تازه، پیش بینی های بیشتری  بنمایم«.

هرچند که با گسترش شبکه های اینترنتی و پایگاه داده ها در سطح 
دنیا و از جمله ایران، استفاده از فتوکپی به تدریج از رونق افتاده است، 
اما برخی از مدیران ما هنوز هم دو دستی به آن چسبیده اند؛ چون به 
شبکه ها اعتماد ندارند. تا همین دو دهه قبل، تصور کارهای اداری 
بدون فتوکپی غیرممکن بود. همه مردم به نحو گسترده ای با این فناوری 
آشنا و از آن استفاده می کردند، اما شاید هیچ کس نمی دانست که 
نخستین بار، از چه زمانی سر و کله فتوکپی پیدا شد. نخستین بار در 
سال 1937م، چستر کارلسون، یک وکیل متخصص ثبت اختراعات، 
فناوری تازه ای را به نام الکتروفوتوگرافی کشف کرد که در واقع مبنا و 
عامل اصلی طراحی و تولید دستگاه های فتوکپی بود. کارلسون با آنکه 
در رشته حقوق تحصیل کرده و در مؤسسه تلفن الکساندر گراهام بل 
استخدام شده بــود، اما اصــالً عالقه ای به وکالت نداشت و بیشتر 
دوست داشت دست به اختراع و اکتشاف بزند. کارلسون متولد سال 
1906 میالدی بود. او در سال 1935 ازدواج کرد و بعد از آن بود که به دلیل 
افزایش نیاز مالی، تصمیم گرفت از این توانمندی خودش هم استفاده 
کند. کارلسون در این باره می گوید: »تازه ازدواج کرده بودم و شرایط 
مالی ام زیاد خوب نبود. وقتی به ایده الکتروفوتوگرافی رسیدم، با خودم 
گفتم می شود با یک تیر دو نشان زد؛ اوالً یک اختراع خوب و جهانی 
ثبت می کنم و ثانیاً، خودم را از این بدبختی و بی پولی نجات می دهم. با 
خودم گفتم اگر درست بشود، شانس خوبی است«. او در آشپزخانه 
خانه اش، آزمایشگاهی را ایجاد کرد و فعالیت های خود را آغاز نمود. 
کارلسون در سال 1937، اختراع خود را با عنوان الکتروفوتوگرافی ثبت 
کرد؛ اختراعی که مبتنی بر تمرکز بار الکتریکی بر روی کاغذ و افشاندن 
پودر گرافیت روی آن بود. با این حال امروز اختراع کارلسون را با عنوان 
الکتروفوتوگرافی نمی شناسیم؛ اغلب آن را فتوکپی یا به اسم شرکت  
معروف تولید کننده دستگاه های این فناوری، زیراکس می خوانیم. 
اگر بخواهیم دقیق بگوییم، حدود 84 سال است که در دنیا از فتوکپی 

استفاده می شود.

درباره تاریخ فتوکپی چه می دانید؟

یک برگ »الکتروفوتوگرافی« 
شناسنامه لطفاً! 

خواندنی ها



 وام های دانشجویی
 ۳۰ درصد
 افزایش یافت

 رئیس صندوق رفاه 
دانشجویان وزارت 
علوم گفت: در نیمسال 
نخست تحصیلی 
حدود ۳۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای 
وام های دانشجویی 
پیش بینی شده که 
نسبت به سال پیش 
۳۰درصد افزایش دارد. 
به گزارش مهر ناصر 
مطیعی افزود: زمان 
ثبت نام وام های نیمسال 
نخست تحصیلی پس از 
تشکیل کامل کالس های 
دانشگاه هاست و 
صندوق رفاه با ابالغ 
بخشنامه ای به 
دانشگاه ها زمان دقیق را 
اعالم می کند.

کـــودکـــان  اعظم طیرانی  
بی سرپرست، زنــان سرپرست 
خــانــوار، سالمندان، معلوالن، 
کــودکــان کــار و خــیــابــانــی، زنــان 
آسیب دیده و در معرض آسیب 
بخشی از جامعه هدف سازمان 
بهزیستی کشور را تشکیل می دهند. تالش برای 
حفظ کیان خانواده  های آسیب دیده و آسیب  پذیر 
و نــگــهــداری، مراقبت و توانبخشی آن هـــا بــرای 
از سرگیری زنــدگــی عـــادی آن هـــا در جامعه، به 

کمک های مالی این سازمان وابسته است. 
اما آیا این کمک ها که با عنوان مستمری پرداخت 
می شود می تواند پاسخگوی نیاز آن ها باشد و دیگر 
آنکه این گروه ها قــرار است تا چه زمــان زیر چتر 

حمایتی سازمان بهزیستی بمانند؟
مدیرکل دفتر برنامه ریزی بودجه و تلفیق منابع 
بهزیستی کشور در گفت وگو با ما به این پرسش ها 

پاسخ داده است.

چقدر مستمری بگیر داریم؟ ◾
ــیـــزان مــســتــمــری هــای  ــمــی بـــه مـ ــراهــی ســعــیــد اب
خـــانـــواده هـــای زیــرپــوشــش ایـــن ســازمــان اشـــاره 
می کند و می گوید: سال 1392 مستمری سازمان 
بهزیستی بین 53 تا 100 هــزار تومان بــود. سال 
1396 بــا تصویب قــانــون برنامه ششم توسعه 
ــاده 79 آن تأکید شـــده بـــود مستمری  کــه در مـ
مــددجــویــان ســازمــان بهزیستی و کمیته امــداد 
امــام دست کم باید 20 درصــد حقوق قانون کار 
باشد، این مستمری به 161 هــزار و 500 تومان تا 
516 هــزار و 500 تومان رسید. سال 1397 تعداد 
مستمری بگیران سازمان بهزیستی از 503 هزار 
خانوار در سال 96 به حدود یک میلیون و 80 هزار 
خانوار افزایش یافت و همه افراد پشت نوبت به 

جمع مستمری بگیران این سازمان پیوستند. 

 وی ادامه می دهد: سال 98 ارقام مستمری تغییری 
نکرد و سال 99 در مقایسه با دو سال پیش از آن 
شاهد 24 درصد افزایش مستمری ها بودیم. با این 
حــال ایــن مبلغ همچنان رضایت بخش نیست، 
اما واقعیت این است برای نظام بودجه کشور هم 
به دلیل تحریم ها و شیوع کرونا امکان رساندن 
این میزان به رقم های واقعی وجود نداشت ضمن 
آنکه اثربخشی این افزایش نیز به دلیل مشکالت 
اقتصادی ناشی از کرونا کاهش یافت، از سوی دیگر 

از آنجا که حداقل مستمری مددجویان سازمان 
بهزیستی و کمیته امداد باید 20 درصد قانون کار 
باشد مبلغ مستمری مددجویان در ســال 1400 
با اهتمام مجلس و دولــت رشد خوبی نسبت به 
سال های گذشته داشت؛ به عنوان نمونه به کسی 
که سال گذشته 198 هزارتومان مستمری دریافت 
می کرد امسال 350 هزار تومان پرداخت می شود. 
یعنی براساس بعد خانوار، خانواده یک نفره 350 
هزارتومان، دو نفره 500 هزار تومان، سه نفره 700 

هزارتومان، چهار نفره 900 هزارتومان و خانواده 
پنج نفره و به باال یک میلیون و 100 هزار تومان از 
مستمری بهره مند می شوند که تقریباً 19 درصد 
حداقل حقوق قانون کار محقق شده است. با این 
حال هنوز مبلغ مستمری ها کافی نیست و ما هم از 
آن رضایت نداریم؛ اما باید به این مهم توجه داشته 
باشیم که پشت نوبتی های دریافت مستمری نیز روز 
به روز در حال افزایش هستند و آن ها هم هر سال به 
جمع مستمری بگیران این سازمان افزوده می شوند.

 نیمی از اعتبارات بهزیستی  ◾
صرف مستمری ها شود 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی بودجه و تلفیق منابع 
بهزیستی کشور در ادامه از رشد مناسب بودجه این 
سازمان در مقایسه با سال گذشته خبر می دهد و 
می گوید: اعتبارات سال گذشته سازمان 2 هزار و 600 
میلیاردتومان بوده؛ امسال این اعتبار به دو بخش 
تقسیم شده به طوری که 7 هزار و 500 میلیاردتومان 
بابت فعالیت های جــاری ســازمــان درنــظــر گرفته 
شده و 2 هزار میلیاردتومان هم به دو بخش یعنی 
هـــزار میلیارد تــومــان بابت کمک هزینه مسکن 
مددجویان، 500 میلیارد تومان بابت مابه التفاوت 
کارمزد وام مسکنی که مددجویان دریافت کرده اند 
و 500 میلیارد تومان هم به آسیب های اجتماعی 
و زنــان سرپرست خــانــوار تخصیص یافته است. 
از 7 هــزار و 500 میلیارد تومان بخش نخست 3 
هــزار و 400 میلیارد تومان آن مربوط به مستمری 
مددجویان زیر پوشش این سازمان است که عالوه بر 
این، 3 هزار و 500 میلیارد تومان دیگر نیز از سازمان 
هدفمندی به این مبلغ افــزوده می شود و در واقع 
7هزار میلیاردتومان از اعتبارات بودجه عمومی کل 
کشور و کمی کمتر از 50 درصد از اعتبارات سازمان 
بهزیستی به پرداخت مستمری مددجویان زیر 

پوشش این سازمان اختصاص می یابد. 

تأثیر کمک های مردمی  ◾
ابــراهــیــمــی در خــصــوص کــمــک هــای مــردمــی به 
ســازمــان بهزیستی نیز مــی گــویــد: ایــن سازمان 
همه مراکز نگهداری را واگذار کرده است، بنابراین 
بیشتر کمک های مــردمــی بــه مــراکــز غیر دولتی 
سوق داده می شوند و این مراکز کمک های اهدایی 

را صرف هزینه های جاری مددجویان می کنند. 
وی ادامه می دهد: کمک هایی نیز در قالب پازل 
همدلی بــه منظور خــریــد تبلت بـــرای فــرزنــدان 
تحت سرپرستی سازمان از ســوی مــردم و بنیاد 
ــن نــهــاد شــده و در واقـــع اگر  مستضعفان بــه ای
کمک های مردمی به بهزیستی نباشد، با توجه 
به گستردگی جامعه هدف و نیازهای متنوع آن ها، 
این سازمان به تنهایی نمی تواند وظایف خود را 

انجام دهد. 

مستمری ها همیشگی نیست  ◾
ایــن مسئول در پــاســخ بــه ایــن پــرســش کــه چه 
ــرادی و در چــه صــورتــی از حمایت ســازمــان  ــ اف
خارج می شوند، می گوید: هدف اصلی سازمان 
بهزیستی این است که افراد توانمند را از طریق 
ــرداخــت تسهیالت، تأمین مسکن و ایجاد  پ
اشتغال و حمایت های شغلی بــه خودکفایی 
برساند تا از چرخه حمایت های مستمر خارج 
شوند بنابراین افراد زیر پوشش باید بدانند این 
مستمری همیشه بــرقــرار نیست و باید تالش 

کنند به خودکفایی برسند.
ابراهیمی با اشاره به اینکه در سال جاری سازمان 
بهزیستی 3 هـــزار مــیــلــیــارد تــومــان تسهیالت 
اشتغال بــه مــددجــویــان داده اســت، می افزاید: 
ــه طــرح هــای  ــ همه مــددجــویــان مــی تــوانــنــد بــا ارائ
خوداشتغالی و حتی کارآفرینی از ظرفیت ها و 
تسهیالت سازمان بهزیستی استفاده کنند تا به 

خودکفایی برسند. 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی بودجه و تلفیق منابع بهزیستی کشور در گفت وگو با قدس:

از میزان مستمری  مددجویان 
راضی نیستیم

ددستچينستچين

آن هایی که باید 
مستمری بگیرند

سعید ابراهیمی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
بودجه و تلفیق منابع بهزیستی می گوید: 

دهک های پایین جامعه بر اساس شاخص های 
وزارت رفاه و تشخیص مددکار سازمان مشمول 

دریافت مستمری از سوی سازمان بهزیستی 

می شوند و در صورت توانمند شدن با تشخیص 
مددکاران سازمان، فرد یا خانواده ای از چرخه 

حمایت های سازمان خارج می شود تا بتوانیم فرد 
و یا خانواده ای دیگر را که نیاز بیشتری به حمایت 
دارد زیر پوشش قرار دهیم. برای مثال بسیاری از 

معلوالن با وجود داشتن چندین فرزند محصل، 
شغلی ندارند، بنابراین آن ها در اولویت دریافت 
مستمری هستند و ناچاریم خانواده ای را که 

توانمند شده و یکی از اعضای آن می تواند کار کند 
از چرخه دریافت مستمری خارج کنیم.

 مبلغ مســتمری ها کافی نیست اما پشــت نوبتی های دریافت مستمری نیز 
روز به روز در حال افزایش هستند و آن ها نیز هر سال به جمع مستمری بگیران 

این سازمان افزوده می شوند.
گزيدهگزيده
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کم لطفی وزارت فرهنگ در تولید کتاب های گویا  ◾
علی اکبر جمالی، مدیرعامل انجمن نابینایان 
به ایسنا می گوید: در حال حاضر در ایران 
تنها یک چاپخانه چــاپ کتاب های بریل 
وجــود دارد. مگر یک چاپخانه روزانــه چقدر می تواند 
تولید کند؟ انتظار می رود وزارت ارشاد اعتبار خاصی برای 
تولید کتاب های بریل و گویا داشته باشد اما متأسفانه این 

وزارت هم در این زمینه کم لطفی می کند.

ابعاد ابر بحران جمعیت ◾
ــح قـــاســـمـــی، جــمــعــیــت شــنــاس  ــ ــال صــ
ــاروری ــ ــد: امــــروز نـــرخ ب ــه مــهــر مــی گــوی  ب
1.6 فــــرزنــــد بــــه ازای هــــر زن و در 
کالنشهرها کمتر از 1.5 فــرزنــد اســت و در برخی 
شهرها بــه یــک فــرزنــد بــه ازای هــر زن رســیــده؛ این 
 آمار نگران کننده حاکی از ابعاد ابر بحران جمعیت 

است.

تعطیلی فله ای را انتخاب کردیم! ◾
فیروز کریمی، کارشناس تعلیم و تربیت به 
فارس گفت: در حوادثی مثل کرونا، مدرسه 
آخرین مرکزی است که تعطیل و نخستین 
مرکزی اســت که بازگشایی می شود.این موضوع در 
مورد ما بر عکس است یعنی مدرسه در صدر لیست 
تعطیلی ها و در ذیــل لیست بازگشایی هاست. ما 

ساده ترین گزینه، تعطیلی فله ای را انتخاب کردیم!

واکنش به داروخانه داری مقام های دولتی ◾
ــارس، محمدرضا شانه ساز،  به گــزارش ف
رئیس ســازمــان غــذا و دارو در خصوص 
انتقادها به اینکه کارکنان دولــت دارای 
داروخانه هستند، گفت: براساس قوانین، هیچ منع 
قانونی بر اینکه یک داروســـاز شاغل در بخش های 
دولتی، داروخانه داشته باشد، وجود ندارد هیچ کس 

هم نمی تواند مانع شود.

جامعه

آگهی تاریخ   24 / 07  / 1400 صفحه 12      
آگهی  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۹۸0-1400/6/14 هیات پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض مثقاضی آقای محمد جعفری حاذق 
فرزند موس��ی بشماره شناس��نامه 2102۹ صادره از بهاردر اعیانی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1۹6/۸4 
مترمربع پالک117۹4 فرعی از 1۳۹ اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک ۹55 فرعی از 1۳۹ اصلی واقع در بخش 
چهار حوزه ثبت ملک بهار خریداری از مالک رسمی آقایان محمدآقا و شیخ محمد حسن محرز گردیده است تا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.)م الف 271( آ14066۳7
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/7/24                                    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/۸/۹

 جالل حدادی – رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان بهار

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

      قطعه یک ایالم 
   1- برابر رأی شماره 140060۳150010025۳5 مورخ 1400/06/0۸ هیأت اول/هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی منصوری، فرزند حسین، به کد ملی 4500625501 مقدار دو دانگ مشاع از )ششدانگ( یک باب 
ساختمان) مرغداری(، به مساحت 4000مترمربع ، پالک شماره 441 فرعی از 11/25 اصلی، واقع در چوار- روستای 

مورت-پایین تر از گاو داری کمیته امداد، خریداری شده از- و منتسب به مالکیت مشاعی خود متقاضی. 
   2- برابر رأی شماره 140060۳150010025۳6 مورخ 1400/06/0۸ هیأت اول/ هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای امجد کرمی ، فرزند منصور، به کد ملی 4501077514 مقدار دو دانگ مشاع از )ششدانگ( یک باب 
ساختمان)مرغداری( ، به مساحت 4000مترمربع ، پالک شماره 441 فرعی از 11/25 اصلی، واقع در چوار– روستای 

مورت- پایین تر از گاو داری کمیته امداد، خریداری شده از- و منتسب به مالکیت مشاعی خود متقاضی. 
  ۳- برابر رأی شماره 140060۳150010025۳7 مورخ 1400/06/0۸ هیأت اول/ هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای صادق یارمحمدی،  فرزند حسن، به کد ملی 4500561۳66 مقدار دو دانگ مشاع از )ششدانگ( یک 
باب س��اختمان)مرغداری( ، به مس��احت 4000مترمربع ، پالک شماره 441 فرعی از 11/25 اصلی، واقع در چوار– 
روستای مورت- پایین تر از گاو داری کمیته امداد، خریداری شده از- و منتسب به مالکیت مشاعی خود متقاضی.     
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی 15 روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف مدت دو ماه و در مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی ، اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ14066۳6
 تاریخ انتشار نوبت اول : 07/24 /1400                                    تاریخ انتشار نوبت دوم : 0۸/0۹ /1400   

رستمی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم
                         

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه خانم زکیه مرشدلو دارای شناسنامه شماره 574۹۸6225۹ به شرح دادخ.است به کالسه  ۳16 از این شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  فاطمه رحمانی  به شناسنامه 574۹22206۳  
در تاریخ  1400/6/2۹ در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به : 

1.زکیه مرشدلو فرزند موسی کد ملی 574۹۸6225۹ ت.ت 1۳6۳/1/1 نسبت فرزند مرحوم 
2.اعظم مرشدلو  فرزند موسی   کد ملی  574۹۹450۳0 ت.ت  1۳67/2/5 نسبت فرزند مرحوم 
۳.فهیمه مرشدلو فرزند موسی  کد ملی  10516۸۹6۸ ت.ت  1۳6۹/2/1۸  نسبت فرزند مرحوم 

4.اکرم  مرشدلو فرزند موسی کد ملی  10641۹2157 ت.ت  1۳65/4/6 نسبت فرزند مرحوم 
5.محمد علی مرشدلو  فرزند موسی کد ملی 574006۳۳5۳ ت.ت   1۳7۳/11/22 نسبت فرزند مرحوم 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده ۳62 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس 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 . آ14066۳5
  سید حسن سامغانی قاضی شورا شعبه هفتم شورای حل اختالف زبرخان

 
آگهی فقدان سند مالکیت

 نظر به اینکه آقای س��ید جواد س��ید حس��ینی فرزند س��ید علی به ش ش یک برابر وکالت نامه شماره 440۳7 - 
1400/05/16 دفتر 14 نیشابور و برابر گواهی انحصار وراثت شماره ۹۹00650 - 1۳۹۹/0۸/06 شورای حل اختالف 
زبرخان از طرف وراث مرحومه خانم افسر جابری نژاد فرزند عیسی به ش ش 46۳ باستناد دو برگ استشهادیه گواهی 
امضا شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است که 
سند مالکیت به شماره چاپی 016451 مربوط به شش دانگ یک باب منزل به مساحت 724/06 متر مربع به شماره 
پالک 40 فرعی واقع در اراضی جالل آباد پالک 20 اصلی بخش 2 زبرخان بنام افسر جابری نژاد می باشد به علت 
نامعلومی مفقود گردیده که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید که سند مالکیت نامبرده ذیل ثبت 1۸5۹4 صفحه 
1۳۸ دفتر 161 به نام نامبرده )افسر جابری نژاد( ثبت گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا به استناد 
ماده 120  آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض کتبی 
خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم 
وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدورسند 

مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. انتشار: 1400/07/24 
   سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان

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

 براب��ر رای ش��ماره 140060۳27001000464 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم زهرا احمدی فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 4270۸1۳۸7۳ صادره از در اعیانی یک باب عمارت 
به مس��احت 46/6۹ مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 1174 فرعی از 42 اصلی واقع در 
بخش7 زنجان محرز گردیده است.     لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ14066۳۳
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/24                             تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/0۸/0۹

                                                 محمدرضا حسنی - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابررای شماره 140060۳21006000۹0۸هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای کاظم شریفی 
مقدم فرزند صادق بشماره شناسنامه 670 صادره از یزد دریکدانگ و نیم مشاع  از ششدانگ ساختمان باستثناء ثمینه 
اعیانی یک دانگ ونیم به مساحت 2۹/5مترمربع پالک 4۳۹ اصلی بخش 7 یزد واقع در طزرجان خریداری از مالک 
رسمی خانم ثریا شریفی محرزگردیده است.  لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ14066۳2
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1400/07/24                      تاریخ انتشارنوبت دوم: یک شنبه 1400/0۸/0۸

امیرحسین جعفری ندوشن-مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت 

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳۹0،۹،20 
و برابر رای ش��ماره 140060۳1001۳011456 مورخ 1400،06،24 هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/ خانم فریدون مطلبي فرزند 
بهاءالدین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳00.00 مترمربع به شماره پالک 1144 
فرعی از 1۸ فرعی از ۳۳ اصلی واقع در قریه کردآباد بخش 11 خریداری شده از آقای / خانم پدرام مطلبي و غیره 
مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رس��می و ماده 1۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / 
سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 

نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.م الف 1205۸27  آ14066۳1
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،07،24                    تاریخ انتشار نوبت: دوم: 1400،0۸،0۸

عین اله تیموری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

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

برابر رای شماره 140060۳1۸60۳006475مورخ 1400/06/24 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای محسن بشری گوراب زرمخی فرزند غالمحسن به شماره شناسنامه 1۹7۸ صادره از صومعه سرا در قریه شالکو 
در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 125/04 متر مربع پالک فرعی 406۹۸ از اصلی 
77 مفروز مجزی از پالک 1۸1 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای وراث علی 
کالنتری محرز گردیده است؛ لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1۹5۹ آ14066۳0
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/24                               تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/0۸/0۹ 

سعید بدوی-سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسنادذمه(
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه140000115له: خانم زهرا صادقی پس ویش��ه علیه :میثم گلی فرزند عباس��علی 
به ش��ماره ملی0۸2۹۸14۸76شش��دانگ پ��الک ثبتی 1567 فرعی) یکهزاروپانصدوش��صت وهف��ت فرعی( از 1 
اصلی)یک اصلی( بخش 5 قوچان ناحیه 4 به مس��احت) 1۹5(یکصدونودوپنج مترمربع با ش��ماره دفتر الکترونیک 
1۳۹720۳071140051۳4 ک��ه ب��ه موجب دس��تور ش��ماره140005۸07150000200-1400/0۳/06 به نفع 
بستانکار پرونده توقیف گردیده است و سند مالکیت اصلی به شماره چاپی5۸0552سری الف سال۹7 به نام مالک 
میثم گلی صادر ش��ده اس��ت به آدرس شیروان بلوار فلس��طین انتهای زمین های بسیجیان خیابان شقایق انتهای 
خیابان شقایق سوم یکی مانده به آخر جنوبی که طبق نظر هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ششدانگ 
پالک فوق به مبلغ4/6۸0/000/000 ریال)چهارمیلیاردوششصدوهش��تاد میلیون ریال( ارزیابی شده است و پالک 
ف��وق به صورت یک قطعه زمین مس��کونی و فاقد اعیان می باش��د و به صورت زمین بای��ر )فاقد حصار و خالصه( 
که با موقعیت جنوبی می باش��د و در حاش��یه معبر 12 متری واقع اس��ت و محدود به حدود اربعه ش��ماال : درب 

و دیوار بطول ده متر)10/00(  به خیابان ش��رقأ: پی به پی بطول )1۹.50(نوزده متروپنجاه س��انتی متربه ش��ماره 
یکهزاروپانصدوشصت وشش فرعی جنوبأ:پی به پی بطول ده متر )10/00(به شماره یکهزاروپانصدوشصت ودو فرعی 
غربأ:پی به پی بطول )1۹/50(نوزده متروپنجاه سانتی متر به شماره یکهزارو پانصدوشصت وهشت فرعی می باشد  
ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به شماره پالک فوق از ساعت ۹ الی 12 روز پنج شنبه ششم آبان ماه سال یک 
هزار و چهارصد)1400/0۸/06( در اداره ثبت اس��ناد و امالک ش��یروان شعبه اجرا واقع در شیروان خیابان امام رضا 
)ره( از طری��ق مزایده به فروش می رس��د مزایده 6 تا ۹ پالک ف��وق از مبلغ4/6۸0/000/000ریال  )چهار میلیارد و 

ششصدوهشتاد میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأفروخته می شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د و نیم عشر و حق مزایده نقدأ وصول می گردد و 
مزایده حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و منوط به پرداخت 10 )ده(درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعالمی و فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را در 
صورت پرداخت از طریق PCPOS )پوز(4۸ ساعت اداری قبل از شروع مزایده و در صورت پرداخت از طریق سیستم 
بانکی ,72 ساعت اداری قبل از شروع مزایده به همراه درخواست کتبی به واحد اجراتسلیم و ثبت نمایند همچنین 
استرداد وجوه از دهم ماه بعد قابل اجرا می باشد ضمنأ چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد 

از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.آ140662۹           تاریخ انتشار: 1400/07/24
اکبراقبالی-رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک ۳46فرعی از ۹ –اصلی ملکی خانم فاطمه رودینی واقع در قطعه 
یک بمپور از بخش 12 بلوچس��تان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/۸/15 راس ساعت ۸ صبح شروع و بعمل 
خواهد امد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تا در محل حضور 
بهم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان یا نماینده قانونی انها در موقع تحدید حدود در محل حاضر نباشند تحدید 
حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض انها برابر ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود  بمدت ۳0 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و۸6ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تس��لیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی  الزم از مرجع 
مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه  و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه دهد.آ140662۳              تاریخ انتشار :1400/7/24
 اردشیر محمودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایرانشهر

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک ۳۹۳0فرعی از 416 –اصلی ملکی اقای جابر سنجرزهی آهورانی  
واقع در قطعه یک ایرانشهر  از بخش 5 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/۸/15 راس ساعت ۸ صبح 
شروع و بعمل خواهد امد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تا 
در محل حضور بهم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان یا نماینده قانونی انها در موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود  بمدت ۳0 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و۸6ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی  الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه  و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به 

اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه دهد .آ1406624    تاریخ انتشار :1400/7/24
اردشیر محمودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایرانشهر

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به پالک  ۳۹27 فرعی از 416 –اصلی ملکی خانم عایشه 
دامنی  واقع در قطعه یک ایرانشهر  از بخش 5 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/۸/15 راس ساعت 
۸ صبح شروع و بعمل خواهد امد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می 
گردد تا در محل حضور بهم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان یا نماینده قانونی انها در موقع تحدید حدود در محل 
حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و 
اعتراض انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود  بمدت ۳0 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و۸6ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و 
گواهی  الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه  و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت 

بدون توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه دهد .آ1406625   تاریخ انتشار :1400/7/24
اردشیر محمودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایرانشهر

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمدعلی صادقی مع الواس��طه برابر وکالتنامه شماره 44۳۳۹- 1400/04/05 دفترخانه 11۳ طرقبه از طرف 
خانم ناهید زیبائی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواست 1400/12۸۸1 مورخ 1400/04/1۳ 
تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان شش��دانگ پالک 4441 فرعی از 1- اصلی واقع در بخش شش طرقبه 
شاندیز که پالک فوق الذکر به شماره شناسه الکترونیکی 1۳۹520۳0600۸002125 ثبت گردیده و حسب اعالم 
مالک متقاضی س��ند مالکیت در اثر س��هل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه 
قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود 
می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت 
محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک 

خواهد نمود. م.الف ۸6۳  آ1406626
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواست آقای محمدرضا ابارشی به وکالت از طرف خانم لیلی مجید فیاض بعنوان مالک ششدانگ مبنی بر 
تعیین طول ابعاد و مساحت جهت پالک های 1116 و 4745 فرعی از 10- اصلی بخش 6 مشهد نماینده و نقشه بردار 
این اداره در روز شنبه تاریخ 1400/0۸/15 ساعت 10 صبح جهت معاینه محل ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک 
حضور خواهند یافت لذا بموجب این آگهی از کلیه مجاورین پالک فوق دعوت بعمل می آید به جهت حفظ حقوق 
مالکانه و عدم تضییع حق احتمالی، در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حضور یابند. بدیهی 

است عدم حضور در موعد تعیین شده فوق مانع ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد. م.الف ۸64 آ1406627
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی-از طرف محمد ایرانی

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ((
نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20، 1۳۹0،۹ و 
برابر رای شماره 140060۳1001۳010724 مورخ 1400،06،11هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / خانم مسعود فصیحی دهکردی 
فرزند محمود نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2۳۸.6۳ مترمربع به شماره پالک 125 
فرعی از 1۸ اصلی واقع در قریه کیابسر بخش یک واگذاری شده از آقای / خانم محمد شکوری و خشایار فصیحی 
مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
س��ند رس��می وماده 1۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / 
سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 

نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.   م الف 11۹۹۸2۸   آ1406140
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،07،10                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،07،24

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان - عین اله تیموری

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (( 
نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳۹0،۹،20 و 
برابر رای شماره 140060۳1001۳011۳۸7 مورخ1400،06،2۳هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/ خانم مسعود نواده بابالی فرزند 
محمدتقی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت۳۸4.00 مترمربع که مقدار 40 سیر مشاع 
عرصه وقف می باشد به شماره پالک 2۸۸ فرعی از 4۹ فرعی از 15 اصلی واقع در قریه کچلده بخش یک خریداری 
شده از آقای / خانم اسد اصغر پور مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.م الف 11۹۹7۸1    آ1406141

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،07،10                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،07،24
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آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20، 1۳۹0،۹ 
امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل - دهستان لیتکوه

26- اصلی ) قریه ورکاده(
6۹2 فرعی آقای رحمت درخشان رشکالئی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی 
به مس��احت 225.50 مترمربع خریداری شده بالواس��طه از حسین زارع و مع الواسطه از علی رمضان زاده ولیسده.

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ – آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاهارای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روس��تاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 1۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار 
نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.  م الف 11۹۸5۳4 آ1406142

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،07،10                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،07،24
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موسوی: در 
حق من نامردی 

شد
سیداحمد موسوی، 
مدافع - هافبک تیم 

استقالل به یکباره در 
لیست خروج فرهاد 
مجیدی قرار گرفت.

موسوی در گفت وگو 
با کادر فنی استقالل 

به آن ها گفت که 
ایرادی ندارد 

بازیکنی در لیست 
خروج قرار بگیرد و 
نظر سرمربی مهم 
است، اما اینکه یک 
هفته به آغاز لیگ 

چنین تصمیمی 
گرفته شود، نامردی 
است. بیژن طاهری، 

سرپرست تیم 
استقالل که متوجه 

عمق ناراحتی 
موسوی شد به او 

گفته نباید خودش را 
ببازد .

در  حاشيه

 پنجره  
نقل و انتقاالتی 

شهرخودرو 
بسته شد

با شکایت مربی سابق 
شهرخودرو پنجره نقل 
و انتقاالتی این باشگاه 

بسته شد.
یک ماه پیش بعد از 

اینکه باشگاه شهرخودرو 
نتوانست مطالبات 

مربی ایتالیایی خود را 
پرداخت کند، باشگاه 

شهرخودرو طی حکمی 
با رأی فیفا در پرونده 

کوزین به پرداخت 
7هزارو500 فرانک 
سوئیس به عنوان 
دیرکرد و همچنین 

پرداخت 75هزار دالری 
به این مربی ایتالیایی 

محکوم شد. با توجه به 
اینکه مهلت یک ماهه 

فیفا به شهرخودرو 
برای پرداخت طلب 

75هزار دالری و جریمه 
7هزارو500 فرانکی به 
کوزین به پایان رسید، 
پنجره نقل و انتقاالتی 

شهرخودور بسته شده 
است و تا زمانی که این 

باشگاه بدهی این مربی 
ایتالیایی را پرداخت 

نکند پنجره مشهدی ها 
بسته خواهد بود و بعد 

از پرداخت مطالبات این 
مربی دوباره پنجره این 

تیم باز خواهد شد.

خبرخبر
روزروز

  مهدی قایدی
ستاره سابق استقالل پیراهن خود را 

به سامان صفاری هدیه داد. سامان 
صفاری بازیگر فیلم سامورایی در 

برلین پیراهن باشگاه استقالل را از 
مهدی قایدی هدیه گرفت.

  سوشا مکانی 
مکانی که مدتی است خودش را طرفدار 
سرخپوشان نمی دانداین بار با آرزوی  

موفقیت برای الهالل در اینستاگرام 
موجب اعتراض هواداران پرسپولیس 

شده است.

  لیونل مسی
لیونل مسی کاپیتان تیم 
ملی آرژانتین در صفحه 
اینستاگرامش نوشت که 

همیشه با داور برزیلی دیدار 
مقابل پرو مشکل داشته.

ورزشگاه امیر فیصل ساعت 
21:30 شنبه شــب میزبان 
ــای ســخــت و  ــازی هـ یــکــی از بـ
حساس لیگ قهرمانان آسیا 
بین پرسپولیس ایران و الهالل 
عربستان خواهد بود، دیداری 
که باید یک تیم برنده برای صعود به مرحله نیمه 

نهایی داشته باشد.
به گزارش سرویس ورزش، الهالل در این مسابقات 
به دنبال کسب هشتمین عنوان قهرمانی در 
پیکارهای آسیایی و البته چهارمین قهرمانی در 
رقابت های لیگ قهرمانان )جام باشگاه های آسیا( 
خواهد بــود، آن هــم پس از اینکه دو فصل پیش 
بعد از 19 سال موفق به تکرار عنوان قهرمانی خود 
شد. لئوناردو ژاردیم می داند با توجه به ستاره هایی 
که به خدمت گرفته است این انتظار از او وجود 
دارد که تیمش را به فینال این مسابقات و عنوان 

قهرمانی برساند.
اما یحیی گل محمدی در حالی امشب تیمش 
را برابر الهالل به میدان می فرستد که شنیده 
می شود فقط یک تغییر نسبت به بازی با استقالل 
ــراســاس اخبار  تاجیکستان خــواهــد داشــت.ب
دریافتی از اردوی پرسپولیس در ریاض عربستان 
در صورتی که اتفاق خاصی نیفتد این نفرات در 
ترکیب اصلی این تیم برابر الهالل عربستان به 

میدان خواهند رفت.

دروازه بان؛ حامد لک ◾
دروازه بان پرسپولیس در دیدار مرحله قبلی )یک 
هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا( یک سوپرسیو 
فوق العاده داشت و اجازه نداد دروازه اش باز شود. 
از طرفی حامد لک مهارت خاصی در ضربات 
پنالتی دارد و درصــورتــی که سرنوشت بــازی به 
این ضربات بکشد می تواند توانایی خــودش را 

نشان دهد.

دفاع وسط؛ سید جالل حسینی ◾
لیدرخط دفاعی و تیم پرسپولیس همچنان سید 
جالل حسینی است. مدافع 39 ساله پرسپولیس 
یکی از آمــاده ترین نفرات این تیم در تمرینات 
اخیر بــوده و با توجه به تجربه باالیش می تواند 
بــه موفقیت تیمش در دیـــدار بــا الــهــالل کمک 
کند. کاپیتان پرسپولیس باید به شدت مراقب 
گومیس مهاجم مشهور الهالل باشد. سید جالل 
همچنین عطش زیــادی برای گلزنی دارد و بعید 
نیست با پیش کشیدن هنگام کرنر یا ضربات 

ایستگاهی یکی از گلزنان تیمش لقب بگیرد.

دفاع وسط؛ فرشاد فرجی ◾
فــرشــاد فرجی هماهنگی خوبی بــا سید جالل 
حسینی پیدا کــرده و ازجمله مدافعان سرعتی 
پرسپولیس است. احتماالً او مأمور مهار موسی 
مارگا مهاجم قدرتی و اهل مالی الهالل خواهد بود. 
شماره 3 پرسپولیس اگر خودش باشد می تواند 
خیال گل محمدی را راحت کند هرچند کارآسانی 

پیش روی نخواهد داشت.

دفاع راست؛ سیامک نعمتی ◾
خودش دوست دارد درخط میانی بازی کند اما 
مدافع راســت مــورد اعتماد یحیی گل محمدی 
در آسیا، سیامک نعمتی است. سیامک نعمتی 
گرچه یک مقدار از اوج فاصله گرفته اما می تواند از 
همین بازی با الهالل درخشش مجدد را آغاز کرده 

و استارت فصل جدید را بزند.

دفاع چپ؛ سعید آقایی ◾
یکی از آمــاده تــریــن نفرات پرسپولیس به گواه 
کسانی که تمرینات این تیم را از نزدیک تماشا 
کرده اند، سعید آقایی است. مدافع چپ رونده 

پرسپولیس دربازی های دوستانه تیمش عملکرد 
خوبی نشان داده و باز هم مثل گذشته پاس گل 
داده است. آقایی با نفوذهای خود از سمت چپ 

می تواند خطری دائمی برای الهاللی ها باشد.

هافبک دفاعی؛ رضا اسدی ◾
بهترین خرید پرسپولیس از نگاه کادرفنی این 
تیم رضــا اســدی اســت.  هافبک دفاعی ســرزن و 
جنگنده ای که مربیان پرسپولیس معتقدند مرد 
مسابقه است. او یک هافبک کاشته زن است که 
می تواند از این مهارت خود برابر الهالل عربستان 

استفاده کند.

هافبک دفاعی؛ میالد سرلک ◾
نبض بازی پرسپولیس در دستان نه ببخشید 
پاهای )!( میالد سرلک است.  هافبک ملی پوش 
پرسپولیس نبرد سختی هم با پریرا هافبک 
برزیلی الهالل دارد اما تجربه نشان می دهد 
او یک بازیکن خونسرد و بدون استرس است. 
شاید نتیجه بــازی پرسپولیس و الــهــالل در 

عربستان را جدال همین دو نفر تعیین کند.

هافبک راست؛ امید عالیشاه ◾
ــای دوســتــانــه  ــازی هــ ــ ــنــات و ب گـــرچـــه در تــمــری
پرسپولیس، یحیی گل محمدی باردیگر احسان 
پهلوان را  در این پُست آزمایش کرد اما شنیدیم 
گزینه اول او در این دیــدار امید عالیشاه است. 
کاپیتان دوم پرسپولیس یکی از بازیکنان باتجربه 
و تکنیکی پرسپولیس اســـت کــه مــی تــوانــد با 

دریبل های خود خط دفاع الهالل را به هم بریزد.

هافبک چپ؛ مهدی ترابی ◾
بزرگ ترین نگرانی یحیی گل محمدی بازی نکردن 
مهدی ترابی در تیم ملی و شرایط روحــی و روانــی 
ــال حاضر  ایــن بازیکن کلیدی اســـت. تــرابــی درحـ
ستاره پرسپولیس محسوب می شود که از سوی 
دراگــان اسکوچیچ به بازی گرفته نمی شود و شاید 
این موضوع روی عملکردش تأثیر بگذارد. با همه 
این تفاسیر اگر مهدی ترابی خودش باشد می تواند 
همچون دیدار با استقالل تاجیکستان، تیمش را به 
مرحله بعدی و نیمه نهایی برساند. مهدی ترابی در 
لیگ قهرمانان آسیا یا گل می زند یا پاس گل می دهد.

مهاجم سایه؛ وحید امیری ◾
وحید امیری به معنای واقعی کلمه آچارفرانسه 
تیم پرسپولیس و تیم ملی است. حاال شنیدیم 
این بازیکن چپ پا و ملی پوش قرار است در ریاض 
عربستان فوروارد باشد و مدافعان الهالل را پِرس 
کند! دوندگی بی امان وحید امیری می تواند فضای 

خوبی برای مهاجم بغل دستی او مهیا کند.

مهاجم نوک؛ عیسی آل کثیر ◾
امید اصلی پرسپولیس و یحیی گل محمدی برای 
گشودن دروازه الهالل، عیسی آل کثیر است. 
مهاجمی که گفته می شود دوباره به اوج برگشته و 
می خواهد در دیدار با تیم عربستانی خیلی چیزها 
را ثابت کند. آل کثیر درگذشته هم نشان داده که 
مرد بازی های بزرگ است و یحیی گل محمدی 
امیدواراست این مهاجم زهردار بتواند گره گشای 

پرسپولیس در این دیدار باشد.

نکته ◾
 تنها تغییر یحیی گل محمدی دراین دیدار نسبت 
به بازی با استقالل تاجیکستان، نیمکت نشین 
کــردن مهدی عبدی و قـــراردادن عیسی آل کثیر 
در ترکیب اصلی است. مهدی عبدی جوان این 
فرصت را دارد که درنیمه دوم و درصـــورت گره 
خوردن بازی وارد زمین شود و به نظر می رسد در 

شرایط عادی اولین تعویضی پرسپولیس باشد.
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نقشهصعودباعبورازسعودی
زیر ذره بين

پیشنهاد جنجالی کمک 28 میلیاردی 
فدراسیون به پرسپولیس رد شد

عزیزی خادم در برزخ! 
چــهــارشــنــبــه شـــب هــفــتــه گــذشــتــه یــکــی از 
رســانــه هــای خــبــری، از بــه بــن بست رسیدن 
طـــرح پیشنهادی شــهــاب عــزیــزی خـــادم به 
حمید ســجــادی بـــرای کمک بــه پرسپولیس 
خبر داد. گویا وقتی حمید سجادی راهی برای 
انتقال قانونی کمک 28 میلیارد تومانی وزارت 
ورزش به باشگاه پرسپولیس بــرای پرداخت 
مطالبات گابریل کالدرون پیدا نکرد )چــرا که 
مجلس هرگونه پرداخت پول از وزارت ورزش 
به دو باشگاه سرخابی را ممنوع کرده( رئیس 
فدراسیون فوتبال که با مجید صدری ارتباط 
حسنه ای دارد، پیشنهاد کرد وزیر این مبلغ را 
به حساب سازمان لیگ بریزد و سازمان لیگ 
به عنوان یک مؤسسه خصوصی 28 میلیارد 
را در اختیار پرسپولیس بــگــذارد، امــا حیدر 
بهاروند از ترس اعتراض سایر تیم های لیگ 
برتری حاضر به انجام این کار نشد و مشاوران 
حقوقی فدراسیون هم شهاب عزیزی خادم 
را از ورود سازمان بازرسی ترساندند تا رئیس 
فدراسیون از پیشنهادی که به وزیر ورزش ارائه 

کرده بود، پشیمان شود.
انعکاس این مطلب با واکنش تند هــواداران 
استقالل و سایر باشگاه های لیگ برتری مواجه 
شد تا حدی که مدیر روابط عمومی فدراسیون 
فوتبال در گفت و گو با یک برنامه تلویزیونی 
مدعی شد فدراسیون اصالً چنین پولی ندارد! 
پس از اینکه مدیر روابــط عمومی فدراسیون 
فوتبال این خبر را تکذیب کرد، مجریان برنامه 
وی را سؤال پیچ کردند تا از اصل ماجرا خبردار 
شوند که شریفی ناچار شد اصل ماجرا را بیان 
کند، وی در ایــن خصوص گفت:فدراسیون 
فوتبال قرار نیست چنین پولی را به پرسپولیس 
پرداخت کند. چند وقــت پیش اردویــی برای 
استقالل در امــارات متحده عربی برگزار شد 
که فدراسیون روند پرداختی های استقالل را 
تسهیل کرد، برای پرسپولیس هم االن همین 
است و غیر از پرسپولیس هم اگر هر باشگاهی 
مشابه این درخواست را از فدراسیون داشته 
باشد فدراسیون تالش می کند مسیر پرداخت 

را برای آن ها تسهیل کند. 
ــط عمومی فدراسیون فوتبال  امــا ادعــای رواب
مبنی بر اینکه فدراسیون قبالً مشابه همین 
کمک را به استقالل هم کرده، واکنش تند عضو 
سابق هیئت مدیره این باشگاه را در پی داشت. 
این شخص که تمایل به افشای نامش نداشت، 
گفت: من دیگر منصبی در استقالل ندارم که 
بخواهم بــه صــورت رسمی پاسخ فدراسیون 
فوتبال را بدهم و این وظیفه آجورلو به عنوان 
مدیرعامل استقالل یــا مظلومی کــه هــم در 
هیئت مدیره قبلی حضور داشته و هم در این 
هیئت مدیره عضویت دارد، است که از حق 
ــاع کنند و جلو نشر ایــن ادعــای  استقالل دف

غلط را بگیرند.
 فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش در ماجرای 
ــارات هیچ کمکی به  ــ اردوی اســتــقــالل در ام
ما نکردند. ما بــرای اینکه هزینه ایــن اردو را 
پرداخت کنیم، بهترین بازیکن تیم خودمان را 
فروختیم. ما مهدی قائدی را به شباب االهلی 
فروختیم تــا بــا پــولــی کــه از فـــروش او بدست 
می آوریم مطالبات استراماچونی را بپردازیم. 
بخشی از پول همین انتقال هم هزینه اردوی 
ما در امـــارات شد و ایــن اصــالً چیزی نبود که 

فدراسیون بخواهد برای ما تسهیل کند. 
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پرسپولیس - الهالل با قضاوت داور ژاپنی ◾
یک داور ژاپنی دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و الهالل 
را قضاوت می کند. پیش از این عنوان شده بود »ادهم 
مخادمه« داور اردنی بازی پرسپولیس - الهالل را سوت 
می زند اما براساس اعالم بعضی از رسانه های عربستان، 
قضاوت این مسابقه بر عهده »ریوجی ساتو« از ژاپن 
است.این خبر را »سعد السبیعی« خبرنگار روزنامه الیوم 

عربستان هم تأیید کرده است.

استقالل گزینه ای برای کارگزار ندارد ◾
مؤمنی عضو هیئت مدیره استقالل مدعی شد که های وب 
همچنان در استقالل فعالیت می کند و این در حالی است که 
این شرکت تیم هوادار را خریداری کرد و به نظر می رسد آن ها 
تمایل ندارند با استقالل کار کنند.نکته جالب این است که 
آجورلو، امیدوار بود اسپانسری با مبلغ باال برای استقالل به 
خدمت بگیرد اما حاال شنیده ها حاکی از آن است که این 

باشگاه فعالً هیچ گزینه ای برای کارگزار در اختیار ندارند.

شکست استقالل در آستانه شروع لیگ ◾
تیم فوتبال استقالل که آخرین دیدار تدارکاتی خود با ترکیب 
حسینی، آقاسی، مرادمند، دانشگر، سلمانی، مهدی پور، 
رضاوند، خاقانی، غفوری، رمضانی و قاسمی نژاد وارد زمین 
شد در طول بازی مظاهری، یزدانی، چشمی، نیک نفس، 
مطهری، رابط، مهری، به آفرین، مرادی، آزادی و آذری هم 
فرصت بازی کردن پیدا کردند.تک گل این بازی را اوسانی در 

دقیقه 90 برای تیم ملی دانشجویان به ثمر رساند.

سکوت عجیب یحیی مقابل صدری ◾
گل محمدی از زمان حضور صدری به عنوان سرپرست 
باشگاه هیچ گونه اظهار نظر منفی علیه او نداشته است. آن 
هم در شرایطی که نه تنها بازیکنان همچنان از نظر مالی در 
مضیقه بودند، بلکه اتفاقات عجیب و غریبی نظیر آن چه 
در فرودگاه مهرآباد رخ داد نیز پیش آمد. اما سرمربی نه تنها 
در این خصوص سکوت کرد بکه از تمام دستیاران و همین 

طور بازیکنان  خواست تا در این خصوص صحبتی نکنند.
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یحیی گل محمدی درخصوص 
ــا الهالل  تقابل پرسپولیس ب
عربستان در لیگ قهرمانان آسیا 
گفت: الــهــالل تیم پرمهره ای 
است و دو تیم کامل دارد. آن ها فوتبال مالکانه 
و رو بــه جلو را انــجــام می دهند. کــار سختی 
داریــم. این مسابقه در زمین حریف است و 

تماشاگران هم در ورزشگاه حضور دارند.
ــرویـــس ورزش، ســرمــربــی  ــه گـــــزارش سـ بـ
پرسپولیس با بیان اینکه الهالل در خط 
حمله مــهــره هــای گــرانــقــیــمــت، حــرفــه ای، 

سرعتی و سرزن دارد، تأکید کرد: بازی 
سختی خواهد بود اما آن قدر انگیزه 
داریـــم کــه بتوانیم دل هــــواداران را 
شاد و برای کشور و هواداران افتخار 

کسب کنیم. شاید انگیزه متفاوتی 
نسبت به الهالل داشته باشیم.
گــل مــحــمــدی تــصــریــح کــرد: 

الــهــالل هــفــت بــازیــکــن 
خــارجــی دارد کــه اسم 
چهار نفر را برای لیگ 
قهرمانان آســیــا رد 

ــرا  ــری کــــرده انــــد. پ
بــازیــکــن برزیلی 
پــشــت مــهــاجــم 
ــازی مــی کــنــد. ــ ــ ب

ــا را از پــورتــو  ــارگ م

خریده اند و گومیس در محوطه جریمه 
خیلی خطرناک است. یک مدافع کُره ای 
هم دارند. باید خیلی مراقب این ها باشیم.

ــادآور شــد: بــایــد نظم خــوبــی هــم در  ــ وی ی
دفاع کردن و هم زمانی که توپ را در اختیار 
داریم، داشته باشیم. نباید اسیر اتفاقات 
بـــازی شــویــم. جــو سختی بـــرای بازیکنان 
ماست و باید خیلی تمرکز داشته باشیم. 
نباید اشتباه تأثیرگذار داشــتــه باشیم و 
اجازه ندهیم اتفاقات و حواشی مسابقه، 

نتیجه بازی را رقم بزند.
سرمربی پرسپولیس خاطرنشان 
کرد: باید بتوانیم فوتبالی به الهالل 

ضربه بزنیم. 
اگر قرار شد اتفاقی رخ بدهد، باید 
فوتبالی باشد نه با اخــراج، اخطار 
بی مورد یا پنالتی. تقابل ما با الهالل 
فینال زودرس آسیاست، 
ولی باید با تمام وجود از 
غــیــرت ایــرانــی استفاده 
کنیم و عملکرد خوبی 
ــای  ــه بــاشــیــم. دعـ ــتـ داشـ
خـــیـــر هـــــــــــواداران پــشــت 
ــاســـت. شــخــصــاً به  ــر مـ سـ
بازیکنانم امـــیـــدوارم چون 
مــی دانــم بــا تمام وجــودشــان 

بازی می کنند.

حامد کاویانپور که با پیراهن 
پرسپولیس یــک گــل خــاطــره 
انگیز بــه الــهــالل عرستان زده 
است در خصوص تقابل دوباره 
این تیم ها صحبت های جالبی مطرح کرد:در 
این دیدار دو قدرت فوتبال آسیا برابر هم قرار 
می گیرند و به طور حتم تمرکز کل فوتبال آسیا 
به این دیــدار خواهد بــود. به طور حتم بازی 

جذابی را هم شاهد خواهیم بود.
به گزارش ایرنا، وی در باره  پیش بینی خود از 
نتیجه بازی گفت:فکر می کنم پرسپولیس 
ــــدار بــاشــد. پرسپولیس در  بــرنــده ایــن دی

ســال هــای اخیر آن قــدر خــوب کــار کرده 
که بزرگ ترین تیم ها هم از ما می ترسند 
و به طور حتم پتانسیل برتری در این 
دیــدار را داریم.کاویانپور دربــاره اینکه 
الــهــالل هــر ســال بــا جــذب بازیکنان 

چند 10میلیون دالری سعی 
دارد برای قهرمانی در 

ــردارد،  آسیا گــام ب
تـــــــوضـــــــیـــــــح 

داد:الــهــالل 
از قــدیــم 

تـــــیـــــم 
ــوی  ــ ق

و 

مدعی بود اما اگر دقت کرده باشید ما همیشه 
مقابل آن هــا یک سر و گــردن بــاال تر بودیم و 

بردهای مقتدرانه زیاد داشتیم.
زننده گل یکی از خاطرانگیز ترین صحنه ها 
در تقابل پرسپولیس با الهالل در خصوص 
اتــفــاقــات آن بـــازی مــی گــویــد: واقــعــاً خاطره 
شیرینی بود. ما توانستیم در شرایط حساسی 
آن تیم را شکست دهیم و در آن روز بازی را 
بردیم. خوشحالم که توانستم آن گل را بزنم 
و دل هــواداران را شاد کنم.آن زمــان الدعایه 
یکی از برترین دروازه بــان هــای آسیا بــود که 
دروازه اش را باز کردم.او واقعاً دروازه بان 
خوبی بود و همان روز هم عملکرد 
خوبی داشت اما روز ما هم بود و 

توانستیم ببریم.
وی در پایان توضیح داد:قطعاً ما 
بهترین تیم آسیا هستیم. الهالل 
تیمی اســت که به بازیکن متکی 
اســت امــا ما نفرات خوبی 
داریــــــم و بـــه مــعــنــای 
واقـــعـــی تــیــم خوبی 

هستیم. 
ــوانـــم بگویم  مـــی تـ
که بهتر از الهالل 
هستیم و آن هــا 
شـــکـــســـت  را 

خواهیم داد.

گل محمدی: 

باید خیلی زود به الهالل ضربه بزنیم! 
کاویانپور: 

الهالل از بازی مقابل پرسپولیس ترس دارد 



   عجله ای برای 
به رسمیت 
شناختن طالبان 
نداریم
والدیمیر پوتین 
در اجالس سران 
کشورهای مستقل 
مشترک المنافع 
گفت: هیچ عجله ای 
برای به رسمیت 
شناختن طالبان 
وجود ندارد. پوتین 
اشاره کرد وضعیت 
افغانستان نگرانی ها 
و خطراتی را برای 
منطقه آسیای میانه 
ایجاد می کند و گفت: 
در شمال این کشور 
2هزار شبه نظامی 
داعش هستند 
و رهبران آن ها 
قصد دارند بر دیگر 
کشورها و مناطق 
تأثیر بگذارند.

ــم تــشــیــیــع  ــراســ علوی مــ
ــدای روز پــنــجــشــنــبــه  ــهــ شــ
در بــیــروت نــیــز بــه درگــیــری 
انجامید.رئیس  مسلحانه 
شـــــورای اجـــرایـــی حـــزب هللا 
لبنان در ایــن مراسم گفت: 
کشته شدن در راه خدا ما را نمی ترساند بلکه 
برای ما افتخار است، هر قطره خون هر یک از 
شهدای ما که بر زمین مــی ریــزد، قــدرت و عزم 
ما را افــزایــش مــی دهــد. آنچه رخ داد اعتراض 
مسالمت آمیز علیه بی عدالتی بود که به نام 
قـــوه قضائیه صـــورت مــی گــیــرد. شــیــخ هاشم 
صفی الدین یادآور شد: این تجمع می توانست 
بدون خشونت به پایان برسد و پیام خود را به 
صورت مسالمت آمیز برساند، اما برای فتنه در 
این تجمع از پیش برنامه ریزی شده بود. ما با 
جنایتی عمدی روبه رو هستیم و حزب القوات 
اللبنانیه عمداً آن را انجام داد. وی تأکید کرد: به 
حامی این حوادث در سطح منطقه و بین الملل 
می گوییم هرگز به اهدافشان ]جنگ داخلی[ در 
لبنان نخواهند رسید، حزب هللا و امل به وظایف 
خــود عمل می کنند امــا همه مسئوالن باید 
مسئولیت پذیر باشند و ما از خون شهدایمان 

نخواهیم گذشت.
رئیس جمهور لبنان نیز در واکنش به حوادث 
بیروت گفت: استفاده مجدد از ســاح قابل 
ــذیــرش نیست و حــکــومــت، آزادی بــیــان را  پ
تضمین خواهد کرد. میشل عون افزود: لبنان 
دیگر تاب تحمل مشکات خیابانی را ندارد و 
حل این مشکات در نهادهای دولتی به ویژه 
هیئت دولــت صــورت خــواهــد گــرفــت. عــون با 
تأکید بر اینکه قانون اساسی تنها راه حل این 
مشکل اســـت، نــه تــهــدیــد، خاطرنشان کــرد: 
»رخــدادهــای امــروز از نظر امنیتی و قضایی، 
پیگیری خواهد شد و تا مشخص شدن نتیجه 

تحقیقات، بیدار خواهم ماند«. 
»نجیب میقاتی« نخست وزیر لبنان هم مردم را 
به آرامش دعوت کرد و خواهان برگزاری نشست 

فوق العاده شورای امنیت مرکزی این کشور شد. 
در همین حال، ارتش لبنان در بیانیه ای اعام 
کــرد: تظاهرات کنندگان حین حرکت به سوی 

کاخ دادگستری هدف حمله قرار گرفته اند. 
سیاسی عمل کردن بازپرس قضایی لبنان در 
پرونده انفجار بندر بیروت صدای بسیاری را در 
لبنان درآورده و معترضان می گویند وی بنا به 
دستورات خارجی دنبال هدف گرفتن گروهی 
خاص است. گفتنی است بیطار مورد حمایت 

علنی کنگره آمریکا بوده است.

رد پای حزب نزدیک به آمریکا و سعودی ◾
در پــی تـــیـــرانـــدازی در بـــیـــروت، جنبش های 
حـــزب هللا و امــل در بــیــانــیــه ای مشترک همه 
را بـــه آرامــــــش و کــشــیــده نـــشـــدن بـــه فتنه 
فــراخــوانــدنــد. حـــزب هللا و امــل تأکید کــردنــد: 
تک تیراندازان از روی پشت بام، شرکت کنندگان 
در ایـــن تجمع را هـــدف گرفتند و پــس از آن 
صـــدای تــیــرانــدازی شنیده شــد کــه در پــی آن 
چندین نفر شهید و زخــمــی شــدنــد. در این 

بیانیه تأکید شده تیراندازی به سمت سرهای 
تظاهرات کنندگان بوده است. این دو جنبش 
در بیانیه دیگری عامان این جنایت را وابسته 
به حزب »القوات اللبنانیه« اعــام کردند. در 
این بیانیه آمده است: »گروه هایی وابسته به 
حــزب مسیحی القوات اللبنانیه )بــه ریاست 
سمیر جعجع( عامل تعرض مسلحانه علیه 
اعتراض مسالمت آمیز بوده اند. این گروه ها در 
محله های مجاور و بر بام ساختمان ها مستقر 
شدند و تیراندازی مستقیم را آغــاز کردند«. 
در ادامـــه ایــن بیانیه تأکید شــده:  »گــروه هــای 
حزب القوات عامدانه کشتار به راه انداختند 
و در نتیجه، این تعداد افــراد شهید و مجروح 
شدند. تحریک کنندگان، این عملیات عامدانه 
را از اتاق های سیاه مدیریت کردند. آ ن ها باید 
محاکمه شوند و اشد مجازات  علیه آن ها اعمال 

شود«.
نکته جالب توجه این است این تیراندازی از 
سوی عامان یکی از احزاب غرب گرا به تجمع 
اعتراضی به دخالت های آمریکا درست روزی 

انجام شد که معاون وزیر خارجه ایاالت متحده 
در بیروت حاضر بوده و با رئیس جمهور لبنان 
دیــدار کــرده اســت. در دیــدار ویکتوریا نوالند، 
مــعــاون امــور سیاسی وزیــر خــارجــه آمریکا با 
میشل عـــون، دورتـــی شیا سفیر دسیسه گر 
این کشور هم حضور داشته است. در همین 
حـــال، سخنگوی وزارت خــارجــه آمــریــکــا در 
واکنش به حوادث بیروت اتهامات علیه جنبش 
حــزب هللا لبنان را تکرار کــرد. »ند پرایس« در 
ادامه با تکرار ادعاهای واشنگتن علیه حزب هللا 
لبنان گفت: »مــا هــمــواره به روشنی گفته ایم 
فعالیت های تروریستی حزب هللا امنیت، ثبات 
و حق حاکمیت لبنان را تضعیف می کند«. این 
در حالی اســت که عامان تیراندازی، متعلق 
به حــزب الــقــوات اللبنانیه وابسته به آمریکا 

بوده اند.

 جنایت در بیروت؛  ◾
حربه آمریکا برای ضربه به مقاومت

ــا، یـــک پــایــگــاه لــبــنــانــی به  ــ ــت در هــمــیــن راســ
استانداردهای دوگانه مزدوران آمریکا در لبنان 
پــرداخــت و تأکید کــرد: حـــوادث بــیــروت، فتنه 
آمریکایی دیگری برای ضربه زدن به مقاومت 
است. پایگاه خبری »العهد« نوشت: در لبنان 
یک گروه سیاسی و رسانه ای وجود دارد که به 
هر طرفی که آمریکا حرکت کرد، حرکت می کند؛ 
افرادی که می توان آنان را »بردگان« آمریکا در 
لبنان قلمداد کرد و در این راستا، هیچ اهمیتی 

به قانون نمی دهند.
 ضربه زدن به مقاومت، آرزوی چندین ساله 
آمریکاست که از فتنه سال 2005 تا به امروز 
در پی آن بوده، ولی هر بار مفتضحانه شکست 
خورده است. واشنگتن امروز نیز با عَلم کردن 
بیطار به عنوان یک مهره، قانون را به بازی گرفته 
و تجاوزهای زیادی را مرتکب شده است، ولی 
هیچ کس نیز جرئت نمی کند بیطار را برکنار 
کند؛ شخصی که حضورش تهدیدی برای صلح 

داخلی در لبنان است.

مهاجمان غرب گرا به سوی معترضان بازپرس پرونده »انفجار بندر بیروت« آتش گشودند

فتنه قضایی فاالنژها
یادداشت

خبر کوتاه

در  حاشيه

آمریکا دست 
از پا درازتر 
برگشت

آمریکا دست از پا 
درازتر به مجمع 
عمومی سازمان ملل 
برگشت. این رخداد 
سه سال پس از آنکه 
دولت دونالد ترامپ 
به بهانه غرض ورزی 
شورای حقوق بشر 
سازمان ملل علیه 
رژیم صهیونیستی و 
فقدان اصاحات در 
آن، آمریکا را از این 
شورا بیرون کشید 
رخ می دهد. حاال 
آمریکا بدون مواجهه 
با مخالفتی در یک 
رأی گیری محرمانه از 
سوی مجمع عمومی 
سازمان ملل که ۱۹۳ 
عضو دارد، ۱۶۸ رأی 
مثبت برای بازگشت 
به شورای حقوق بشر 
سازمان ملل دریافت 
کرد. دوره عضویت سه 
ساله واشنگتن در این 
شورا اول ژانویه آغاز 
می شود در حالی که 
دوره های عضویت پکن 
و مسکو از سال جاری 
میادی آغاز شد.

واکاوی شکست اسالم گرایان 
در آفریقا

سعیده اسدی   
کارشناس مسائل سیاسی:
ــا  ــتـــراض هـ ــوج اعـ ــ آغــــــاز مـ
در کـــشـــورهـــای عـــربـــی از 
ــل ســـال 20۱۱، سبب  ــ اوای
سقوط دیکتاتورها و تغییر نظام های حکومتی 
در کشورهای عربی منطقه غرب آسیا و شمال 
آفریقا شد. در این بین، برخی از کشورها همچون 
مراکش برای جلوگیری از تسری موج اعتراض ها 
و نتایج حاصل از آن، اقدام به اعمال اصاحاتی 
فوری کرده و با ایجاد تغییرات اساسی، راه را برای 
بازیگری و کنشگری احزاب و جریان های اسام  گرا 
و مردمی باز کردند. ایجاد چنین تغییراتی سبب 
شد با برگزاری انتخابات پارلمانی در سال های 20۱۱ 
و 20۱۶، حزب اسام گرای عدالت و توسعه بتواند 
پس از سال ها در حاشیه بــودن به ترتیب ۱0۷ و 
سپس ۱25 کرسی را از آن خود کند و از آنجایی که 
پادشاه این کشور، نخست وزیر را از حزب بزرگ تر 
بــرای تشکیل کابینه و دولــت انتخاب می کند،  
حزب عدالت و توسعه توانست طی ۱0 سال اخیر 

قدرت را در این کشور در اختیار داشته باشد.
امــا ایــن دوران خــوش دوام نیافت و در دور سوم 
انتخابات پارلمانی که هشتم سپتامبر سال جاری 
 مــیــادی بــرگــزار شــد و بــا وجــود مشارکت بــاالی

 50 درصد در این کشور و برخاف گمانه  زنی های 
موجود، این حزب دچار شکست بزرگی شده و از 
۳۹5 کرسی در پارلمان توانست تنها به ۱2 کرسی 
دســت باید. در ایــن کـــارزار سیاسی در مراکش، 
احــزاب محافظه کار و لیبرال آرای الزم را کسب 
ــان هسپرس چاپ  کــردنــد. نشریه فرانسوی زب
مراکش نتیجه این انتخابات را سناریویی فاجعه  بار 
توصیف کرد که حتی بدبین  ترین افــراد نیز آن 
را تصور نمی کردند؛ در این بین، می توان دالیل 
مختلفی برای علت شکست سنگین این حزب و 
از دست دادن قدرت در مراکش پس از ۱0 سال نام 
برد. دالیلی مانند غیبت و حضور نداشتن عبدهللا، 
رهبر سابق و کاریزماتیک حزب عدالت و توسعه، 
اعمال قوانین جدید انتخاباتی در مراکش از ماه 
مارس 202۱ که براساس آن، احزاب کوچک تر تأثیر 
بیشتری در انتخابات بدست آوردند، موفق نبودن 
در متوقف کردن قوانینی چون تقویت آموزش زبان 
فرانسه و استفاده از حشیش برای مصارف پزشکی 
که این حزب به عنوان حزب حاکم از مخالفان 
ــا بـــود، انفعال حــزب در قــبــال رونــد  جــدی آن هـ
عادی سازی روابط مراکش و رژیم صهیونیستی 
که تردیدهایی را در خصوص قدرت این حزب در 
بین نخبگان مراکشی ایجاد کرد، نارضایتی مردم 
از مشکات اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا 
و مدیریت نکردن درســت این حزب در کاهش 
اثرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از همه گیری، 
کاهش رشد اقتصادی در کنار افزایش بیکاری در ۶ 
سال گذشته، از بین بردن امنیت شغلی معلمان 
با ایجاد قرارداد دوساله با آن ها و همچنین افزایش 
سن کارگری از ۶0 به ۶۳ سال در ماه های اخیر سبب 
خشم اتحادیه های کارگری و کارمندان دولت شده 
و پایگاه این حزب را نزد آنان کاهش داد، مجموع 
این عوامل سبب شده نظام سیاسی به رهبری 
حزب عدالت و توسعه از اهدافی که طی ۱0 سال 
اخیر ترسیم کرده بود، فاصله داشته باشد و بالطبع 
در رقابت انتخاباتی ناکام شود. شکست حزب 
اسام گرای مراکش در کنار شکست دومینووار 
سایر جریان های اسام گرا در مصر و تونس نشان 
از آن دارد که این جریان ها، با وجود حضور ۱0 ساله 
ــدرت، برخاف شعارهای خــود نتوانستند  در ق
پیشرفت چندانی در عمل به وعــده هــای خود 
داشته و مقبولیت عمومی خود را حفظ کنند و با 
سوءمدیریت و ناتوانی در حکمرانی عملی، سیری 
از تزلزل و فرود در قدرت را شاهد بوده اند؛ سیری که 
در صورت نداشتن ابتکار و مدیریت، احتماالً در 
آینده نیز تداوم خواهد داشت و سبب کنار رفتن 

احزاب اسام گرا در منطقه خواهد شد.

 نخستین نشست علنی تل آویو
 با 6 کشور عربی در امارات

رسانه های اسرائیلی از نخستین نشست علنی 
دولت رژیم صهیونیستی و ۶ کشور عربی که به 
عادی سازی روابط با این رژیم پرداخته اند در امارات 
خبر دادند. روزنامه جویش اینسایدر، در گزارشی 
اعام کرد: امارات روزهای سه شنبه و چهارشنبه 
شاهد حادثه ای نادر بود که نخستین در نوع خود 
است. اسرائیل در کنار امارات، بحرین، مصر، اردن، 
 »N۷« مراکش و سودان در نشستی تحت عنوان
شرکت کرد که نماد واژه عادی سازی و طرف های 
شرکت کننده در این نشست بود. این نشست در 

حاشیه نمایشگاه بین المللی اکسپو برگزار شد.
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صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 آغاز ساخت مسجد گوهرشاد  در سال 818
در تقویم تاریخ، امروز مصادف با سالروز آغاز عملیات 

اجرایی مسجد گوهرشاد است. ساخت این مسجد 
با همت گوهرشاد خانم، همسر شاهرخ بن تیمور 

گورکانی و در دوران استانداری پسرش بایسنقر میرزا، 
در ضلع جنوبی حرم رضوی آغاز شد. مسجد جامع 

گوهرشاد که از 818 تا 821 قمری ساخت آن به طول 
انجامیده، اثر تاریخی به جای مانده از دوره تیموری 
و از مساجد معروف ایران است. این مسجد هم اکنون 

جزئی از حرم رضوی محسوب می شود.
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جهان

منابع خبری از وقوع انفجار انتحاری در شهر 
قندهار افغانستان حین برگزاری نماز جمعه 
در بزرگ ترین مسجد متعلق به شیعیان در 
مرکز این والیت خبر دادند. به گزارش ایسنا، 
مــقــام هــای محلی افغانستان گفته اند این 
انــفــجــار تــوســط ســه عــامــل انــتــحــاری بــه وقــوع 
پیوست و بزرگ ترین مسجد شیعیان در استان 
قندهار در جنوب افغانستان را هدف گرفت. 
بــه گفته منابع محلی، ایــن انفجار مسجد 

»فاطمیه« متعلق به شیعیان واقع در ناحیه 
پلیس شهر قندهار را هدف گرفت و به هنگام 

برگزاری نماز جمعه رخ داد. 
در همین حــال اسکای نیوز به نقل از برخی 
 مــنــابــع مــحــلــی اعــــام کــــرد: در ایـــن حــادثــه
۳5 تن شهید و ۷0 تن زخمی شدند. خبرگزاری 
المیادین هم از افزایش تلفات این انفجار خبر 
داده و شمار شهدا را ۴۶ و زخمی ها را 200 تن 

اعام کرده است.

نیروهای طالبان پــس از ایــن انفجارها بــرای 
ــه مسجد  بــســتــن تـــمـــام راه هــــــای مــنــتــهــی بـ
دست به کار شدند. سخنگوی وزارت کشور 
طالبان هم گفت: برای تحقیقات بیشتر این 
رویداد یک تیم ویژه به محل اعزام شده است. 
هفته گذشته نیز در جریان انفجاری انتحاری 
در حسینیه ســیــدآبــاد در منطقه خــان آبــاد 
قندوز شمال افغانستان ۱20 تن شهید و 200 

تن دیگر زخمی شدند.

خبر خبر 

یک هفته پس از انفجار تروریستی قندوز 
 نماز جمعه شیعیان قندهار 

نیز به خاک و خون کشیده شد
روز تلخ قندهار

گزارش خبری
مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا نشستی با موضوع تنش های بین المللی برگزار کردند

قاره سبز و کالف سردرگم وابستگی به چین
محمد سجاد کاشانی  آنتونی 
بلینکن، وزیر امور خارجه ایاالت 
متحده روز گذشته در دیـــدار با 
جــوزف بـــورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در خصوص موضوعات 
گسترده ای از جمله وضعیت اقتصادی دوطرف 
گفت وگو کــرد. به گفته ند پرایس، سخنگوی 
وزارت امور خارجه آمریکا در این دیــدار درباره 
موضوعاتی چون تعهد ایاالت متحده بر همکاری 
با اتحادیه اروپا برای مقابله با چالش های مشترک 
صحبت شــده، همچنین طرفین ابــراز تمایل 
ــاال در  کــردنــد بــه زودی گــفــت وگــوهــای سطح ب

خصوص روسیه و چین انجام دهند.
اما در وهله اول با تزلزل جایگاه ایاالت متحده 
و تنزل این کشور در امور اقتصادی، باالگرفتن 
تب رقابت در کشورهایی چون چین و روسیه 
موجب شده هرم قدرت اقتصادی امروز با میزان 
وابستگی بــازار کشورها به چین تعریف شود. 
به ایــن ترتیب، پس از کــره شمالی، استرالیا، 
نیوزیلند و ژاپن که چهار کشور به شدت وابسته 
به سرمایه داران چینی هستند، اعضای اتحادیه 
اروپا به سردمداری آلمان که در صدر کشورهای 
وابسته قــــراردارد، جایگاه های بعد را اشغال 
می کنند. بنابراین باتوجه به اهمیت نقش مؤثر 
اروپا بر وضعیت کنونی، اکنون این پرسش مطرح 
می شود که اروپا در چه محورهایی )اقتصادی و 
سیاسی( به پکن وابسته شده و آیا می تواند این 

وابستگی را قطع کند؟

 اروپای رو به ورشکستگی ◾
مرعوب بازارهای پکن

آمریکا و چین درحالی سه ماهه نخست سال 
202۱ را سپری کــردنــد کــه از رشــد قابل توجه 
بــازارهــای اقتصادی خــود خرسند هستند، با 
این حــال، اتحادیه اروپــا با رکــود اقتصادی 0.۶ 
درصدی عملکرد مناسبی را از خود ارائه نداده 

است. بنابراین درحالی که روسیه غیرقابل اعتماد 
و آمریکا نیز برای یورو غیرقابل اتکاست، چین 
مناسب ترین بازارها را برای جذب سرمایه گذار یا 

سرمایه گذاری خواهد داشت.
همچنین عاوه بر رکود اقتصادی، فشارهای گروه 
5، روند کند واکسیناسیون کرونا که بیشترین 
ــرده اســت،  ــا وارد کـ ــ ضــربــه را بــه اقــتــصــاد اروپ
مداخات سیاسی رقیبان در استقال اروپای 
متحد و رو به ورشکستگی رفتن کشورهای بزرگ 
یورو که یونان در رأس آن هاست نیز سکه های 
سرمایه گذاران اروپایی را درگیر جاذبه آهن ربای 

پکن می کند.
ــا البته یکی از  مــجــذوب نــمــودن سرمایه اروپـ
برنامه های اصلی چین نیز اســت. در شرایط 
کنونی اتحادیه اروپـــا بزرگ ترین صادرکننده 
خــودروهــای ســواری به چین اســت که ۳/ 5۳ 
درصد از کل واردات خودروهای چینی را از نظر 
ارزش تشکیل مــی دهــد. از ســوی دیگر چین 
دومین مقصد اصلی برای خودرو های سواری 
ساخته شده در اتحادیه اروپاست، 5/ ۱۷ درصد 
از ارزش کل صــادرات خودروهای اتحادیه اروپا 
برای چین است. اروپا اما فقط صادرکننده خودرو 
به چین نیست بلکه در چین، پایگاهی برای 

تولیدات خود نیز به راه انداخته است. در سال 
20۱۸ تولیدکنندگان خودرو متعلق به اتحادیه 
اروپــا تقریباً ۶ میلیون خــودرو ســواری در چین 
تولید کردند که 25 درصد از کل تولید خودروهای 
چینی را تشکیل می دهد. همچنین شرکت های 
چینی سال گذشته بیش از ۴22 هزار دستگاه 
خودرو  سواری در اتحادیه اروپا در پنج کارخانه 
در بلغارستان، بلژیک، سوئد و انگلستان تولید 

کرده اند.

هرم هژمون های اقتصاد، رو به وارونگی ◾
کشورهای قاره سبز همواره کوشیده اند ارز رایج 
خود )یــورو( را جایگزین دالر کنند. اما امــروز با 
اتمام پشتوانه طای آن ها، تنها اعتیاد کشورها 
به دالر است که این ارز را پابرجا نگه داشته است. 
با بحران های داخلی و قدرت نمایی بسیاری که 
چین از خود در بازار جهانی نشان داده، تحوالت 
گسترده ای در بازارهای جهانی رخ داد که یکی 
از آن ها وابستگی اروپا به یک متحد اقتصادی 
و هژمون، در دوره ای است که دو قدرت اصلی 
یعنی پکن و واشنگتن درحال بلعیدن یکدیگر 
و بازارهای موجود در جهان هستند. از آنجایی 
که آمریکا از منظر سیاسی کشور مناسبی برای 

توافق های بین الدولی نبوده و نخواهد بود )یکی 
از تجربه های منفی اتحادیه را می توان در لغو 
قرارداد امنیتی استرالیا و فرانسه به نفع آمریکا 
دانست( و اروپا نیز این را به خوبی می داند، باز 
هم چین معتمد مناسبی بــرای آلمان خواهد 
بود تا با کمک ارتقای روابط دیپلماتیک خود، 
شرایط مناسبی را برای بقا و سپس رشد اتحادیه 

داشته باشد.

نگرانی اروپا از بسته شدن در های چین ◾
این یک واقعیت است که در اقتصاد بین الملل 
هیچ ثباتی وجـــود نـــدارد و همه چیز متأثر از 
تصمیمات ناگهانی قدرت های اصلی است. در 
چنین ساختاری، اصلی ترین نگرانی وابستگان 
به چین، رفتارهای ناگهانی این کشور در جایگاه 
خــود اســت. چــراکــه چین هــمــواره سریع ترین 
تحوالت را داشته و این اتفاق بــرای اروپایی که 
بیشتر تــخــم مــرغ هــای خــود را در سبد چین 
گذاشته، شرایط سختی را به وجود خواهد آورد. 
بنابراین باهمه وابستگی که اتحادیه اروپا به چین 
پیدا کــرده به نظر می  رسد کشورهای مختلف 
رفته رفته ماک های تصمیم گیری خود را تغییر 
می دهند.به گفته یورگ ووتکه، رئیس اتاق صنایع 
ــا در چین، چشم انداز  و بازرگانی اتحادیه اروپ
فعالیت شرکت های اروپا در کوتاه مدت همچنان 
مثبت خواهد بود، اما نشانه هایی نگران کننده 
دال بر این وجود دارد که چین روز به روز مرزهای 
اقــتــصــادی و بـــازار خــود را بـــه روی شرکت های 
خارجی می بندد و تمرکز خــود را منعکس بر 
استقال داخلی می کند. در نتیجه، تمرکز چین 
بر فناوری های داخلی، حمایت و پشتیبانی از 
مخابرات، استارت آپ ها، خودروسازان و باالبردن 
کیفیت در تولیدات داخلی، می تواند با کاهش 
مراجعه پکن به یورو برای ثبت سفارش های خود 
باشد که ایــن استقال، بسیاری از کشورها را 

متضرر خواهد کرد. 
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