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 سید حسین حسینی 
در گفت وگو با قدس:
مزد تمرین هایم را 

می گیرم

 گفت وگوی قدس 
با محمدرضا راشدمحصل
دعوت مولوی  به تفکر 
در حوادث روزگار

مهر۹

قتل کلنل 
محمد تقی 
پسیان 
در سال۱۳۰۰

قیمت در مشهد و تهران 3000 تومان - سایر مناطق کشور 2000 تومان

۴۷

 شــنبه   9مهر  ۱40۱      4بیع االول ۱444       ۱ اکتبر2022     ســال ســی و پنجم  
ـه ویژه خراســان          ـه رواق            4 صفـح شــماره 99۱۶      8 صفحــه           4صفـح

شهید بهترین الگو برای ارزش های واالی انسانی استرواق۱
تولیت آستان قدس رضوی در یادواره شهدای شهرستان قوچان:

وزارت اطالعات در بیانیه ای جزئیات فعالیت اغتشاشگران و همکاری آن ها با تروریست ها در حوادث روزهای اخیر را تشریح کرد

از آموزش  نظامی تا قشون کشی سایبری
با حمله اشرار مسلح در سیستان وبلوچستان به اموال عمومی و کالنتری  ها  فرمانده اطالعات سپاه  این استان به فیض شهادت نائل شد

اعالم برائت مولوی عبدالحمید از حوادث زاهدان
2

2

۸
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از سوی رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح اعالم شد

هشدار قاطع به 
ارتش تروریستی 
آمریکا

انفجار در یک مرکز آموزشی 
 در منطقه شیعه نشین کابل
با بیش از 70 کشته و زخمی
طالبان باز هم 
وعده امنیت داد!
خراسان

امام جمعه مشهد با قدردانی 
از دستگاه های دولتی و مردم:
ابتکار آستان قدس 
برای اسکان زائران 
درخور تقدیر است

در نشست بازخوانی »فرهنگ سلبریتی زنانه« 
از منظر اندیشه اسالمی مطرح شد

پوچ گرایی 
اساس فرهنگ سلبریتی
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      صفحه1

آگهی تحویل چغندر کارخانه
 شرکت قند تربت حـيدریه

شرح در صفحه 4
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ش�ركت كش�اورزی رضوی در نظر داردچوبهای 
حاصل از قطاعی درختان خش�کیده )گردو،چنار 
، می�وه( كش�ت و صنعت باغات خ�ود را  از طریق 
مزای�ده بفروش رس�اند . ل�ذا از كلی�ه خریداران  
دعوت می ش�ود جهت دریافت اس�ناد مزایده به 
آدرس سایت https://epf.ir   )قسمت معامالت/

مزایده( مراجعه نمایند ، مهلت ارائه پیشنهادات تا 
پایان  ساعت اداری  مورخ 1401،07،16 می باشد 
. ضمنًا در صورت نیاز به دریافت اسناد در صورت 
فع�ال نبودن س�ایت به دبیرخانه كش�ت و صنعت 
باغات  به آدرس خیابان حر عاملی بین 63/1 و 65 
مراجعه و یا از طریق شماره تلفن 051-37122692 

داخلی 121 اطالعات كسب فرمایید. 

آگهی مزایده 
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واحد اقالم حفاری و لوله اداره تداركات خرید كاالی داخلی )تلفن تماس  061-341-22471  ( 

شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالي مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري مناقصه ي عمومي 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( تأمین نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 

در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
           

فراخوان ارزیابی کيفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای
تقاضای شماره 0030174-09-38-08 -  مناقصه شماره  DT1 0108380030174 )نوبت اول( 

مبلغ تضمینشماره فراخوان در سامانه ستادجمع مقاديرموضوع مناقصهتعداد اقالم

03

ACCESSORIES FOR TUBING 

HANGERS 

3 IN. NOM.          P/N : 030246-28

4-3/8 IN. NOM.    P/N : 030246-56 

6-5/16 IN. NOM.  P/N : 690312-03     

000ر000ر840ر3 ريال602001092288000213

لذا کلیه شرکتهایي که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالي مورد درخواست مي باشد مي بایست ظرف مدت 14 روز از تاریخ درج آگهي فراخوان نوبت دوم با مراجعه به درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(، نسبت به استخراج و تکمیل» فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهاي شرکت ملي مناطق نفتخیزجنوب« و بارگزاری آن به 
همراه مدارك و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابي کیفي )براي معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط ( در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت ) ستاد (اقدام نمایند.  
 کسب حداقل نمره 60 در ارزیابي کیفي جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/سازندگان الزامي است.

اسناد و مدارك مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط ارسال خواهد شد.
 ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  000ر000ر840ر3 ریال مي باشند.

کاالي تقاضاي مذکور میبایست از سازندگان مورد تایید داخلي تامین و تحویل گردد.                                                                                                             شناسه آگهی:1383302

ش��هرداری س��بزوار در نظر دارد به اس��تناد مجوز ش��ورای محترم اسالمی ش��هر با شماره 
18918-1401/4/4 و بند)ج( تبصره 4 بودجه مصوب سال1401 نسبت به فروش بلوک 5 ارگ امیریه 
با شماره مزایده 2001093676000010 از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با 
بهره گیری از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( بصورت الکترونیکی اقدام 

نماید.
زمان انتشار در سایت:1401/7/2

آخرین مهلت دریافت اسناد: 1401/7/12
آخرین مهلت شرکت در مزایده: 1401/07/23

مبلغ شرکت در مزایده: 2 درصد قیمت پایه
ضمنا رعایت مواردذیل الزامی است:

1.برگ��زاری مزای��ده صرف��ا از طری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دول��ت میباش��دوکلیه مراحل 
فرآیندمزای��ده ش��امل خرید ودریافت اس��نادمزایده، پرداخت تضمین ش��رکت در مزایده ارس��ال 
پیشنهادقیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق  امکان پذیر است.

2.کلیه اطالعات مورد مزایده ش��امل مشخصات،ش��رایط ونحوه مزایده در برد اعالن عمومی س��امانه 
مزایده،قابل مشاهده،بررسی وانتخاب میباشد.

3.عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی)توکن(
به شماره02141934مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس دفاترثبت نام اس��تان ها، درس��ایت )www.setadiran.ir( بخ��ش ثبت نام/پروفایل 
مزایده گر موجود است.

موسی رجب زاده-شهردار سبزوار

»آگهی مزایده «نوبت دوم
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 رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت در گفت وگو با قدس هشدار داد

خطر سرعت در جاده سالمندی



پیام تسلیت 
رهبر انقالب 
درپی درگذشت 
حاج محسن 
لّبانی
حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در پیامی 
درگذشت عبد صالح 
و مؤمن و بصیر، آقای 
حاج محسن لّبانی 
را تسلیت گفتند. به 
گزارش قدس، متن 
پیام رهبر انقالب 
اسالمی به این شرح 
است: درگذشت عبد 
صالح و مؤمن بصیر، 
مرحوم آقای حاج 
محسن لّبانی را به 
خاندان و بازماندگان و 
نیز دوستان و همکاران 
آن مرحوم تسلیت 
عرض می کنم و 
رحمت و مغفرت الهی 
برای ایشان مسألت 
می نمایم. 

گزارش

ــات  ــاعــ ــدس وزارت اطــ ق
کشورمان عصر روز گذشته، در 
بیانیه ای تحلیلی به جزئیات 
بیشتری از پشت پرده حوادث 
ــای اخیر در برخی نقاط  روزهــ
کشور پــرداخــت کــه بخشی از 
اهم متن آن به شرح ذیل است: به استحضار مردم 
شریف و سرافراز ایران اسامی می رساند حوادث 
روزهای اخیر در برخی نقاط کشور، پوسته ای آشکار 
و محسوس و الیه های پنهان متعددی در پشت 
صحنه های خــود داشــت. در روزهـــای عبرت آموز 
گذشته که فعالیت الیه های پنهان فتنه گر تشدید 
شده بود، به همان نسبت امکان شناسایی عوامل 
مخرب و تروریست نیز افزایش یافت. طُرفه آنکه 
میدان رویــارویــی مدافعان وطــن و حافظان نظم و 
امنیت کشور در روزهای گذشته، با مجموعه هایی 
از عناصر متنوع گروهکی، عوامل سازمان های 
جاسوسی بیگانه، دخالت مستقیم دولت های 
آمریکا و انگلیس و دنباله روهای سعودی آن ها تا 
عناصر ناآگاه و فریب خــورده  اغتشاشگر در کف 

خیابان ها مواجه بود. 
بخشی از کشفیات و دستگیری های صحنه و 
پشت صحنه را به آگاهی ملت فهیم، صبور و 

مقاوم ایران اسامی می رساند:
1- در روزهای گذشته، ۴۹ نفر از عوامل و مرتبطان 
گروهک منافقین بازداشت شدند که به دستور 
تروریست های آلبانی نشین، از تولید اخبار جعلی 
تحریک کننده  اغتشاشگران تا سازمان دهی ترور و 
تخریب، جهت دهی به شعارها، حضور مستقیم 
در صحنه های اغتشاشات خیابانی و تخریب اموال 
عمومی، تأمین تجهیزات مختلف برای مقابله با 
پلیس و مواد محترقه برای به آتش کشیدن اماکن و 

خودروهای عمومی و شخصی، فعالیت داشته اند.
۲- بازداشت ۷۷ نفر از عوامل گروهکی کردستان، اعم 
از مزدوران رسمی گروهک های صهیونیستی موسوم 
به کومله، دموکرات، پاک، پژاک تا تعدادی از کادرهای 
رده باالی این گروهک ها که در دو سوی مرزهای غربی 
کشور مشغول توطئه علیه مردم مظلوم کردستان 
بودند. در میان بازداشت شدگان، یک کادر برجسته 
و عضو مرکزی یکی از گروهک هایی که مقیم اقلیم 
کردستان عراق است نیز حضور دارد. وی آموزش های 
نظامی را در پایگاه های آمریکاییـ  صهیونیستی 
اقلیم مذکور فراگرفته و به عنوان فرمانده مبرز نظامی 
شناخته می شود. او در حال طراحی، سازماندهی و 
هدایت هسته های آشوبگر برای منطقه غرب کشور 
بود که در یک عملیات غافلگیرانه، دستگیر و به 
محل های از پیش تعیین شده منتقل و هم اکنون 

در زندان است.
۳- دستگیری پنج عضو گروهک های تکفیریـ  
تروریستی همراه با ۳۶ کیلوگرم مواد منفجره که با 
استفاده از فرصت اغتشاشات، درصدد بمب گذاری 
در محافل مردمی و نیز در جمع آشوبگران و انتساب 
انفجارها به طرف های مقابلِ هر یک، برای تشدید 
نزاع و درگیری طرفین بودند. تروریست های یادشده 
عــاوه بر طرح تــرور یکی از مسئوالن ارشــد کشور، 

طرح های بمب گذاری در یکی از هیئت های عزاداری 
شیراز و در میدان شهدای مشهد را داشتند که با 

عنایت اهل بیت )ع( خنثی شدند.
۴- سازمان جاسوسی بهاییت بنا به دستور مرکزیت 
مستقر در حیفای اشغالی، ورود پرحجمی به صحنه  
آشوب و اغتشاش و تشویق به خرابکاری و تخریب 
اماکن عمومی داشت. بر این مبنا در روزهای اخیر 
هسته  اصلی و سری بهاییت شامل سه نفر از سران 
بهاییت و دو نفر از تیم رسانه ای آن هــا بازداشت 

شدند.
۵- ۹۲ نفر از وابستگان رژیم منحوس پهلوی و از 
سلطنت طلبان نشان دار در صحنه های اغتشاش و 

پشت صحنه ها شناسایی و بازداشت شدند. 
۶- ۹ تبعه  بیگانه از اتباع آلمان، لهستان، ایتالیا، 
فرانسه، هلند، سوئد و ... در صحنه  اغتشاشات یا در 

پشت صحنه های توطئه بازداشت شدند.
۷- شناسایی عناصر مرتبط با رسانه های بیگانه در 
تهران و استان های مختلف کشور که تعدادی از آن ها 
بازداشت، تعدادی احضار و برای عده  ای دیگر فعاً 
تشکیل سابقه شد تا پس از دریافت مجوز مرجع 

قضایی، احضار یا بازداشت شوند.
۸- ضمن زیــر نظر داشــتــن سفارتخانه هایی که 
عوامل آن ها کوچک ترین دخالت یا ورود به صحنه  
اغتشاشات داشتند، تذکر الزم به شکل مقتضی 
ــط داده شـــد. من جمله  ــ بــه دیــپــلــمــات هــای ذی رب

سفارت های آلمان، فرانسه، انگلیس، سوئد و ...
۹- شناسایی و بازداشت ۲۸ نفر از اراذل و اوباشی 
که سابقه  زنـــدان، خرید و فــروش و مصرف مواد 
مــخــدر، اوبــاشــگــری، تــجــاوز بــه عنف و ... را دارا 
هستند در صحنه  اغتشاشات. حمله  نامبردگان 
به نیروهای حافظ امنیت کشور و مجروح نمودن 
آن هــا مستند اســت. همچنین دو کــارگــاهِ تولید 

کوکتل مولوتف از آن ها کشف شده است.
1۰- تعداد قابل توجهی کلت کمری، انواع مسلسل، 
فشنگ های مربوط و تفنگ های ساچمه زنی نیز 

کشف و ضبط شده است.
همچنان که گفته شد، فهرست فوق االشاره صرفاً 
شامل عوامل گروهکی، فرقه ای، سازمانی و بیگانه 
است و دربردارنده  بازداشت ده ها عنصر اغتشاشگر 
که بــه صــورت هدفمند )و به اصطاح تک زنی در 

صحنه( نیست. اما تحقیقات اولیه از متهمان اشاره 
شده، نشان دهنده  سازمان دهی و آمادگی پیشینی 
گروهک های مختلف و آدمکشان حرفه  ای برای 
بهره گیری از هر واقعه  ای، فارغ از نوع واقعه، محل 

وقوع آن، طبیعی یا مصنوعی بودن حادثه است.
همچنان که درگذشت غمبار مرحومه امینی در 
این مقطع را صرفاً دستاویزی برای پروژه و توطئه  
 بزرِگ طراحی شده برای تحریک اقشاری از مردم، 

وارد کردن گروهک های تروریستی و تکفیری به 
صحنه، انجام خرابکاری و کشته سازی در چارچوب 
»مــدل صهیونیستی حداکثر خشونت« قــرار 
دادند. اما پیش از واقعه  مذکور و در خال روزهای 
اغتشاش نیز، وقایع دیگری به عنوان مقدمات 
شورش یا مکمل و مقوم آن اتفاق افتاده است که به 

برخی از آن ها اشاره می شود:
الــف( در چند مــاه گذشته، برخی سرویس های 
جاسوسی غربی و رژیــم صهیونیستی، دوره هــای 
»آموزش مربیان براندازی« برای تعدادی از عناصرِ 
مرتبط و از پیش نشان شده برگزار کرده بودند. در این 
دوره ها که برخی در کشورهای منطقه و تعدادی خارج 
از منطقه برگزار می شدند، آموزش های نحوه  مبارزه 
با نظام مقدس جمهوری اسامی، نافرمانی مدنی 
و براندازی تدریس می شد و قرار بر این بود که افراد 
آموزش دیده، آموخته ها را به عناصر دیگری در داخل 
کشور منتقل کنند. اما تعدادی از این افراد از همان 
ابتدا توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( شناسایی 
و چند نفر از آن ها ظرف ماه های گذشته بازداشت 
شده و سناریوی جبهه  استکبار را تشریح کرده بودند. 
شایان ذکر است دو تبعه  فرانسوی بازداشت شده در 
اردیبهشت ماه گذشته نیز دقیقاً برای سازماندهی و 
آموزش و پیوند دادن سندیکاها و تشکیات صنفی 
معارض و سازمان های غیردولتی به یکدیگر وارد 
ایران شده بودند که هر دو عنصر دستگیر و در همان 
مقطع، اطاع رسانی محدودی درباره آن ها صورت 
گرفت. اکنون و با عنایت به حــوادث اخیر، ظرف 
روزهای آینده اطاع رسانی مشروحی در این مورد 

صورت خواهد گرفت.
ب( طرح انفجار یک مرکز حساس صنعتی در دو 
ماه گذشته - موضوع اطاعیه های مورخ اول و پنجم 
مرداد ماه – بخشی از تمهیدات پیش از توطئه بزرگ 

اغتشاش بــود که در ایــن مــورد نیز، اطاع رسانی 
محدودی صورت گرفت و مستند مشروح آن ظرف 

روزهای آتی منتشر خواهد شد.
ج( خرابکاری در دو هواپیمای مسافربری با هدف 

سقوط آن ها که با عنایات الهی خنثی شد.
د( طبق اطاع موثق، مقامات اطاعاتی آمریکا از 
آغاز اغتشاشات خیابانی دستورالعمل مشروحی به 
کارگزاران خویش و عواملِ شاغل در رسانه های فارسی 
زبان آمریکایی- انگلیسی- سعودی اباغ کردند. 

من جمله مفاد آن دستورالعمل:
نخست( تقویت محتوا و گسترش زمان رسانه های 
فارسی زبان بیگانه، تقویت همکاری های فیمابین و 

پوشش مشترک و گسترده تر آشوب ها.
دوم( افزایش بودجه فیلتر شکن ها و سایر ابزارهای 

تأمین دسترسی به اینترنت.
سوم( شبکه توییتر با حداقل 10 برابر کردن ظرفیت 
انتشار پیام برای هر کاربر در یک ساعت و لغو برخی 
محدودیت های دیگر، نهایت سعی خود را در کمک 
به نشر اخبار مورد نظر، انجام عملیات روانی و تشدید 
فعالیت روبات های سازمان یافته )مشابه مرکز اعتدال 
عربستان و تروریست های آلبانی نشین( علیه ایران 
را اعمال نماید )دقیقاً به همان شیوه که هیاری 
کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا در سال 1۳۸۸ با 
دستور مستقیم و برای حمایت از فتنه گران، مانع از 

خاموش شدن توییتر شد(.
چهارم( افزایش و آشکارسازی حمایت مقامات 
آمریکایی، اروپایی و سلبریتی های آن ها از آشوبگران.
پنجم( تشویق اعتصابات و پیش کشیدن دوبــاره 
بحث تحریم های به اصطاح حقوق بشری علیه 

مردم ایران برای تأثیرگذاری بر اقتصاد کشور.
ــان بیگانه بــه ویــژه شبکه   ه  ( شبکه های فارسی زب
اشرافیت خرافه پرست انگلیسی )بی بی سی فارسی( 
و شبکه  اشرافیت بَدَوی سعودی )ایران اینترنشنال( 
از روز نخست غائله  آشوب ها، برنامه های عادی خود 
را تغییر داده، بخش های خبری ویژه  ای به بخش های 
ثابت خود اضافه کردند و کل برنامه های خبری و 
تحلیلی خویش را بر جعل و دروغ و بزرگ نمایی برخی 
اتفاقات ایران و آموزش مبارزه با پلیس کشور و تولید 
بمب دستی و تشجیع آشوبگران به ادامه و گسترش 
اغتشاشات متمرکز نمودند. در این راستا وزارت 
اطاعات عاوه بر اقدامات پیش گفته در برخورد 
قانونی با مرتبطان این نارسانه ها، برای اعضای مجرم 
آن شبکه ها نیز پرونده هایی تشکیل و آن ها قطعاً 

پاسخگوی اعمال مجرمانه  خویش خواهند بود.
و( ده ها مورد حمات سایبری با ابعاد گسترده 
که صرفاً در قالب جنگ های فناورانه  دولت های 
خــاص )همچون ویـــروس استاکس نت( قابل 

انجام است.
ــاع مـــوثـــق، شــیــپــور قشون کشی  ز( طــبــق اطــ
بی سابقه  سایبری بــرای دامـــن زدن به »جنِگ 
تمام عیار شناختی« و ایجاد گسست ذهنی 
بین فضای حقیقی و دنیای وهم و خیال و مَجاز، 
از مــبــادی آمــریــکــایــی- انگلیسی و اَشرافیت 
ـَـَدوی سعودی نواخته شده اســت؛ تا آنجا که  ب
اسیرانِ چشم و گوش بسته  عالَم مجازی و برخی 
سلبریتی های بی هویت یــا مــأمــور، در جهان 
مجازی با ایرانی مواجه می شوند که سقوط کرده 
یا در معرضِ سقوط نزدیک است! فرو افتادگی 
بدفرجام و شگفتی آور برخی سلبریتی های نام 
آشنا در روزهای گذشته، ریشه در چنین وهمی 
دارد که آن قشون کشی سایبری به آن هــا القا 

کرده بود.

 وزارت اطالعات در بیانیه ای جزئیات فعالیت اغتشاشگران و همکاری آن ها با تروریست ها 
در حوادث روزهای اخیر را تشریح کرد

از آموزش  نظامی تا قشون کشی سایبری

خبرخبر
روزروز

خبر مشروحرصد

در  حاشيه

وزیر خارجه 
 عراق 
حامل پیام 
آمریکا بود

وزیر امورخارجه 
کشورمان روز گذشته 
در مصاحبه ای اعام 
کرد برخی وزرای خارجه 
تاش کرده اند در 
ماه های گذشته پیام 
هایی را از طرف آمریکا 
به ایران منتقل کنند. 
امیر عبداللهیان افزود: 
فؤاد حسین وزیر امور 
خارجه عراق نیز حامل 
پیام آمریکا بود و درست 
 است آن ها اراده الزم 
برای رسیدن به توافق را 
دارند ولی برای ما مهم 
است که حسن نیت 
آن ها روی زمین ترجمه 
شود.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

 0911000020     آقای اژه ای، سلبریتی ها را محاکمه 

کنید، علی کریمی و هنرپیشه ها باید محاکمه 
شوند. چرا مسامحه می کنید؟

 0911000052     قوه قضائیه و صدا وسیما، چرا در 

مورد اموال سوخته شده ما در آتش فتنه حرفی 

نمی زنید؟ ماشین پراید من جلو چشمم آسیب دید 
و از کار افتاد چه کسی باید به فریادم برسد؟
 0912000049     انتظار است نیروی انتظامی 

همچون گذشته با پشتیبانی گسترده ملت در 
تأمین امنیت و آسایش جامعه و مقابله با فساد 

و ناهنجاری های اخالقی عزم خود را جزم و 
قاطعانه با عوامل و عناصر قانون شکن و مفسد 

برخورد نماید.
0904000063     اموال بیت المال وبرهم زدن امنیتی که 
شهدای عزیزمان بانثار خونشان برای ما به ارمغان 

آورده اند و مهم تر از همه بی احترامی به مقدساتمان، 
مجازاتش فقط به دار آویخته شدن است.

0904000063     باعرض ادب واحترام، لطفًا همه 
اخاللگران به مجازات اعمالشان برسند تا عبرتی 

باشند برای دیگران.

با حمله اشرار مسلح در سیستان وبلوچستان به 
اموال عمومی و کالنتری  ها  فرمانده اطالعات 
سپاه  این استان به فیض شهادت نائل شد

اعالم برائت مولوی عبدالحمید 
از حوادث زاهدان

حسین محمدی اصل  روز گذشته همزمان 
ــرادران اهــل سنت در  ــ بــا پــایــان نــمــاز جمعه ب
مسجد مکی زاهدان،  گروهی از اغتشاشگران 
مسلح به اسلحه گــرم و کوکتل مولوتف پس 
از آتـــش زدن چــنــد الســتــیــک و ســطــل زبــالــه 
ــازار ایــن شهر و هجوم مسلحانه به یک  در ب
نــانــوایــی خــود را بــه جمعیت پشت مسجد 
 مکی رســانــده و بــار دیگر ماهیت تروریستی 

خود را اثبات کردند . 
به دنبال این حادثه، سرهنگ سیدعلی موسوی 
فرمانده اطاعات سپاه سیستان و بلوچستان 
با گلوله از ناحیه قفسه سینه مورد اصابت قرار 
گرفت و به بیمارستانی در زاهدان منتقل شد، 
امــا دقایقی بعد به شهادت رسید. به گــزارش 
ایــرنــا، مشاهدات میدانی حاکی است)شب 
گــذشــتــه( بــیــش از 1۵ نــفــر زخــمــی شــده انــد و 
شـــاهـــدان عــیــنــی  هــم گفتند 1۹ نــفــر کشته 
شده اند، ولی آمار رسمی تاکنون  در این زمینه 
منتشر نشده است. یک منبع آگاه تأیید کرد 
تاکنون)شب گذشته( 1۵ نفر از عوامل انتظامی 

زاهدان زخمی شده اند.
یــک نــمــازگــزار بــه خبرنگار ایــرنــا گفته اســت: 
اغــتــشــاشــاگــران بــا ســوءاســتــفــاده از جمعیت 
نمازگزار،  پس از اقامه نماز به سمت کانتری 1۶  
هجوم بردند و با اتوبوس به دیوار کانتری زده و 
قصد تخریب دیوار و ورود به کانتری را داشتند 
که موفق نشدند و تنها بخشی از دیوار تخریب 
شــد. در ادامـــه اقــدامــات آشوبگرانه ایــن گــروه 
خرابکار ، آن ها  به یک ماشین آتش نشانی، یک 
پایگاه اورژانس و برخی اماکن دیگر حمله کرده و 
این اماکن را به آتش کشید ند که تاش آن ها برای 
ادامــه اغتشاشات با حضور نیروهای امنیتی 
ناکام ماند و امنیت به شهر برگشت. هوانیروز 
سپاه پاسداران انقاب اسامی با آگاهی از این 
حــادثــه، بافاصله وارد عمل شد و نسبت به 
تعقیب و انهدام این گروه اغتشاشگر اقدامات 
مقتضی را انجام داد. سرهنگ رحیمی، معاون 
اجتماعی انتظامی استان سیستان و بلوچستان 
نیز اعام کرد اوضاع شهر زاهــدان آرام است و 

تردد مردم به خوبی انجام می شود.

سرایت فتنه به مرزها پازل جدید اغتشاشات  ◾
اوج گیری حمات نیروهای مسلح کشورمان به 
مواضع تروریست های مستقر در شمال غرب 
اقلیم کردستان عــراق، به خطر افتادن امنیت 
متحدان آمریکا، رژیم صهیونیستی و همچنین 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را به همراه 
داشته است. آغاز فتنه گری ها در اهواز و تاش 
هسته های خرابکاری وابسته به ضدانقاب در 
جنوب کشورو همچنین عملیات تروریستی 
روز گذشته زاهدان را می توان در وهله نخست 
روایتی از تــاش دشمن بــرای استمراربخشی 
به فتنه دانست. در وهله دوم می توان به این 
مهم اشاره کرد معاندان و ضدانقاب به دنبال 
ــردم هستند  ضــربــه زنــی امنیتی بــه نــظــام و مـ
تا نیروهای مسلح را مجبور به کاهش فشار 
عملیات ها در مبارزه با ضد انقاب کردستان 
کنند. با توجه به اینکه گروه های ضدانقاب از 
دیرباز با هسته گزینی در مناطق مرزی خاص 
مانند سیستان و بلوچستان و خوزستان به 
دنبال ضربه زنی به امنیت ملی بوده است، این 

نگاه، به واقعیت نزدیک تر است. 

اعالم برائت مولوی عبدالحمید از حوادث زاهدان ◾
 مولوی عبدالحمید، امــام جمعه مسجد مکی 
زاهدان روز گذشته و پس از حمله به یک کانتری 
در شهر زاهــــدان در گفت وگویی اعـــام کـــرد: از 
مردم استان سیستان و بلوچستان می خواهم به 
شایعاتی که در سطح شهر در حال چرخش است، 
گوش ندهند. وی با بیان اینکه شیعه و سنی در 
کنار هم سال هاست در استان زندگی می کنند و 
وقایع رخ داده امروز دست عوامل نفوذی دشمن 
بوده است، تأکید کرد: از نیروهای امنیتی و انتظامی 
استان درخواست می کنیم با عوامل اغتشاشات 
با قاطعیت بــرخــورد کنند. مولوی عبدالحمید 
افزود:دشمنان قسم خورده اهداف خاصی دارند 
تا از شرایط بحرانی سوءاستفاده کنند.مردم با 
اقــدامــاتــی نسنجیده فرصت ســوءاســتــفــاده به 
دشمنان را ندهند تا این موضوع موجب برادرکشی 

و متشنج  شدن منطقه نشود.

خبـر
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هشدار قاطع به ارتش تروریستی آمریکاصدور  نخستین شناسنامه فرزند مادر ایرانی در لیسبون
سفیر کشورمان در پرتغال از صدور نخستین شناسنامه 
فرزندی از مادر ایرانی و پدر )پرتغالی( در این سفارتخانه 
خبر داد. به گزارش ایرنا، دامن پاک در این باره گفت: 
با صــدور این شناسنامه »آنـــدره«، صاحب نخستین 
شناسنامه ایرانی صادره درلیسبون شد. بر اساس قانون 

اعطای تابعیت، هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج 
کــرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر 1۸ سال 
باشد و  هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد 
شــده و بیش از 1۸ ســال تمام داشته باشد، می تواند 

شناسنامه ایرانی دریافت کند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص ادعای انهدام یک 
فروند پهپاد ایرانی توسط نیروهای آمریکایی در اقلیم شمال 
عراق اعام کرد اگر آمریکایی ها نسبت به پهپادهای ایرانی 
اقدامی داشته باشند، نیروهای مسلح جمهوری اسامی به 
این اقدام خصمانه پاسخ قاطع خواهند داد و این حق مقابله و 

انتقام را برای خود محفوظ می دانیم. سرلشکر محمد باقری، در 
ادامه با توصیه به کشورهای همسایه که پایگاه های آمریکایی 
و صهیونیستی در آن هــا مستقر اســت، گفت: اگــر اقــدام 
خصمانه ای علیه ایران، از پایگاه های آمریکایی در کشورهای 
همسایه اتفاق بیفتد، حتماً به آن پایگاه ها جواب خواهیم داد.

هنوز کفن ملکه الیزابت دوم 
ــنــگــاه  ــــشــــده کــــه ب خـــشـــک ن
خــبــرپــراکــنــی بــی بــی ســی روز 
گذشته بــا انــتــشــار بیانیه ای 
ــرده اســـت در مـــیـــراث رســـانـــه ای  ــ ــام ک ــ اع
باکینگهام، تغییرات عــمــده ای را اعمال 
خواهد کــرد که پیشنهاد تعطیلی رادیــوی 
ــان ایـــن ســـازمـــان، یــکــی از آن هــا  ــارســی زب ف

خواهد بود. 
بــی بــی ســی در تــوضــیــح طـــرح پیشنهادی 
جدید برای بستن رادیوی فارسی می گوید: 
»بازار رسانه ای ایران پیشرفته است و مردم 
ــوی مــوج کــوتــاه از تلفن های  ــ بــه جــای رادی
هوشمند استفاده می کنند«. بــر اســاس 
 بیانیه ای کــه منتشر شــده، در ایــن طــرح، 

۳۸۲ شــغــل نــیــز در ســـراســـر جــهــان و در 
بخش های مختلف بی بی سی بسته خواهد 
شــد. در طــرح جــدیــد پیشنهاد شــده قــرار 

است هفت سرویس دیگر، محتوای خود 
را تنها بر روی پلتفرم های دیجیتال مانند 
وب سایت یا شبکه های اجتماعی منتشر 
کنند. با اضافه شدن این هفت سرویس، 
محتوای نزدیک به نیمی از سرویس های 
زبـــان هـــای خــارجــی بــی بــی ســی، تنها روی 

اینترنت در دسترس خواهند بود. 
بنگاه بی بی سی پیش از این نیز اعام کرده 
بود به دلیل اوضاع نامساعد اقتصادی، در 
مجموع باید ۵00 میلیون پوند از هزینه های 
ساالنه خود بکاهد که در نتیجه این کاهش 
بودجه، سرویس جهانی بی بی سی هم باید 
۲۸/۵ میلیون پوند از هزینه هایش کم کند. 
بخش فارسی بی بی سی، در سال 1۹۴0 با 
تأسیس یک رادیــوی فارسی زبان با هدف 
نفوذ در افکار عمومی ایران و اجرای عملیات 
روانی کارش را آغاز کرد و این رادیو نزدیک به 

۸۲ سال سابقه دارد.

به دنبال ورشکستگی  بنگاه خبرپراکنی انگلیس

BBC تعطیلی بخش فارسی رادیو
به دلیل فشار اقتصادی تحمیلی 
به مردم که حاصل تحریم خارجی 
و کارشکنی جریان نفوذی داخلی 
اســت کشور در وضعیت فشار 
حداکثری جنگ ترکیبی قــرار دارد، دشمن در 
این جنگ با همه توان به صحنه آمده و جنگ 
سایبری، بیولوژیک، ماورایی را به سوی ترور، 
ــوب و کــشــف حجاب  خـــرابـــکـــاری، تــــورم، آشــ
هدایت کــرده اســت. از ایــن مرحله به بعد فاز 
عملیاتی ســرویــس هــای اطاعاتی دشمن به 
سمت جنگ شهری سلولی و محله محور 
تغییر مسیر خواهد داد. شبکه سلبریتی ها 
محرک نرم در این جدال سخت هستند. ریکی 
جرویز، کمدین و مجری جشنواره سینمایی 
ــاره ماهیت  گلدن گلوب مثال قابل توجهی درب
سلبریتی ها داشته و دراین باره می گوید: »شما 
بازیگران حتی اگر داعش به شما پیشنهاد بازی 
بدهد قبول می کنید، شما در موردهیچ چیزی 

صاحیت ندارید سخنرانی کنید. حتی به اندازه 
یک بچه محصل هم ســواد ندارید. پس لطفاً 
بیایید بــاال، جایزه تان را بگیرید و گورتان را گم 
کنید و بروید!«. این تحلیل دقیق از روان شناسی 
سلبریتی ها نــشــان مــی دهــد ایـــن مــدل هــای 
اینستاگرامی گاهی می توانند خطرناک تر از 
یک عامل بمب گذاری خیابانی نیز عمل کنند 
و خسارت های سنگینی به بار بیاورند. در این 
وضعیت چگونگی، سرعت و نحوه برخورد 
با شبکه محرکه اغتشاشگر از اهمیت باالیی 
برخوردار است. بر اساس گزارش منتشر شده 
از سوی مشرق، حجت االسام محسنی اژه ای، 
رئیس قوه قضائیه در آخرین دستورش بر اهمیت 
شناسایی و دستگیری عناصر اصلی و پشت 
پرده اغتشاشات اشاره  کرده است. در برخورد با 
عوامل شهرآشوب، عامل محرک مهم تر از یک 
عصیانگر میدانی است و قرار است موج بعدی 

اغتشاشات را سلبریتی ها پیش ببرند!

بررسی نقش سلبریتی ها در جنگ ترکیبی علیه کشورمان 

جایزه بگیرها، گم می شوند!



 واردات 
دانه های روغنی 

با تعرفه صفر
به نقل از وزارت 
صنعت، معدن و 

تجارت، محمد مهدی 
برادران، معاون 

وزیر صمت گفت: با 
اجرای طرح توزیع 

عادالنه یارانه ها، 
دولت این اجازه را به 

واردکنندگان داده است 
تا دانه های روغنی 

و روغن تصفیه 
نشده را با تعرفه 

صفر وارد کنند. وی 
افزود: اگر از ظرفیت 

واردات استفاده شود 
قیمت مواد اولیه در 
بازار افت می کند و 

موجب می شود قیمت 
تمام شده محصول 

هم کاهش یابد ضمن 
اینکه بازار های 

صادراتی هم حفظ 
می شود.

خبرخبر
خوبخوب

مینا افرازه در حال حاضر 
بازار سرمایه دوران شکننده 
ــی را تــجــربــه  ــانـ ــوسـ ــر نـ ــ و پ
می کند که عوامل متعددی 
ازجــمــلــه خــبــرهــای سیاسی 
و اقــتــصــادی مــاه هــای اخیر 
و نیز بــرخــی سیاست های اقــتــصــادی دولــت 
همچون روند افزایشی نرخ سود بانکی در بروز 
شرایط فعلی مؤثر بوده است. در همین راستا، 
رئــیــس ســازمــان بـــورس در نــامــه ای بــه معاون 
اول رئیس جمهور، چالش های بــازار بــورس را 
ناشی از روند افزایشی نرخ سود بانکی و تأثیر 
آن بر خروج نقدینگی از بازار، کاهش حاشیه 
ســود شرکت ها ناشی از افزایش نــرخ خــوراک 
ــرژی، قیمت گذاری دستوری  و حــامــل هــای انـ
محصوالت صنایع از قبیل خــودرو، شوینده، 
الستیک و...، انجام معامالت شرکت پاالیش و 
پخش در بورس انرژی، نوسان در نرخ ارز و تأثیر 
آن در افــزایــش نااطمینانی های صنایع برای 
توسعه فعالیت، واگذاری سهام در شرکت های 
خــــــودروســــــازی، اتـــخـــاذ تــصــمــیــمــات بـــرای 
شرکت های صادرات محور بدون درنظرگرفتن 
منافع کالن اقتصادی و قطعی برق در تابستان 
و گاز در زمستان و آثار منفی آن بر تولید و بهای 
تمام شــده، عنوان کــرده اســت. بدین ترتیب 
می توان ریشه تمامی چالش های مطرح شده 
را در ناپایداری وضعیت کالن اقتصادی کشور 
خالصه کرد، موضوعی که راهکارهای خروج از 

آن نیز در این نامه آمده است.

ــازار سرمایه، بــدون سازوکار  ◾ قیمت گذاری ب
مدیریت تغییر است

در همین زمینه، محمدرضا فلفالنی کارشناس 
ــا قـــدس دربـــاره  ــازار ســرمــایــه در گــفــت وگــو ب ــ ب
وضعیت فعلی بورس و راهکارهای برون رفت 
این بــازار از بحران، اظهار کــرد: به نظرم عالوه 
بر نکاتی که در نامه رئیس سازمان بــورس به 
مــعــاون اول رئیس جمهور مــطــرح شــده، باید 
به چند نکته دیگر هم توجه شــود. نخستین 
نکته، شرایط بازارگردانی در بازار سرمایه است. 
در قسمت قوانین مرتبط با حوزه بازارگردانی، 
سازوکارهای نظارتی، ارتباط میان بازارگردان با 
اختیارات موجود و همچنین شایستگی هایی 
کــه یــک بـــازارگـــردان داشــتــه بــاشــد، مناسبات 
مؤثری بین این ها برقرار نیست و همین موجب 
شده عملکرد بازارگردان ها در راستای منافع 
بازار و سهامدار نباشد بلکه منفعت شخصی 
را مدنظر قرار دهند. البته این وظیفه سازمان 

بورس است که چنین مسائلی را مدیریت کند.
فلفالنی ادامـــه داد: مسئله مهم دیــگــری که 
در نامه هم به آن اشاره  شده، حذف نرخ هاب 
اروپــایــی از فرمول نــرخ سوخت خــوراک و گاز 
است. در واقع در نامه بیشتر از جنبه اصالحی 
به موضوع نگاه شــده درحالی که باید علل را 
ــرای مثال،  ــرد. ب بــه صــورت ریــشــه ای بــرطــرف ک
زمانی که بین روسیه و اوکراین اختالف و تنشی 
نبود، فرمول نرخ خــوراک ما چنین اشکالی را 
نداشت اما زمانی که جنگ رخ داد به واسطه 
بحران انــرژی و افــزایــش هزینه انتقال گــاز از 
روسیه به اروپا، قیمت گاز طبیعی در آب های 
انگلیس و هلند به شدت افــزایــش پیدا کرد. 
درواقــع یکی از مبانی قیمت گذاری در کشور 
ما، قیمت گاز طبیعی در هاب های انگلیس و 
هلند است. نکته ای که مغفول مانده این است 
که ما در این نوع قیمت گذاری ها و به طورکلی 
درمــجــمــوع قیمت گذاری های بـــازار سرمایه، 
سازوکار مدیریت تغییر نداریم. بدین صورت 
که باید سازوکار مدیریت تغییر داشته باشیم 
تا چنانچه جنگ رخ داد و قیمت گاز طبیعی 
در هاب های انگلیس و هلند افزایش پیدا کرد، 

فرمول ما به صورت خودکار تغییر یابد.
ایــن کارشناس بـــازار سرمایه گفت: عــالوه بر 
این ها، در حال حاضر یکی از موضوعاتی که 
ــازار بــا آن مــواجــه اســت بحث بــلــوک سهام  بـ
شرکت های خودروسازی است. رئیس سازمان 
بهابازار نیز در نامه به آن اشاره کرده و گفته بود 
باید سریع تر تعیین تکلیف شــود و واگــذاری 
سهام خــودروســازهــا صــورت بگیرد. تأکید بر 

تعیین تکلیف هــرچــه سریع تر نکته مهمی 
اســت، زیــرا متأسفانه تبعات خبرها در بــازار 
سرمایه را چندان جدی نمی گیریم. هر خبری 
که در بــازار منتشر می شود یا مصاحبه ای که 
مسئولی انجام می دهد، یک سری انتظارات 
برای بازار ایجاد می کند و درنهایت آن چیزی 
که محرک قیمت می شود تفاوت انتظار بازار 
و واقعیت هایی است که در عمل رخ می دهد. 
این در حالی است که در بازه طوالنی مدتی انواع 
خبرسازی ها برای واگذاری سهام خودروسازها 
ــادی صـــرف شـــده و  ــ صـــورت گــرفــتــه و زمـــان زی
ــازار معطل  مــانــده اســـت، همین  درایــن بــیــن بـ
موجب شده بازار، در زمانی که قیمت بلوکه ای 
خودروسازی اصالح شده واکنش جدی به آن 

نشان ندهد.

ــی و فعالیت  ◾ ــردانـ ــازارگـ ــوع بـ ــر نــشــدن نـ ذکـ
بازارگردان ها در بخش پیشنهادها

ــرد: البته اینکه اخــبــار در بــازار  وی تصریح ک
پیش خور مــی شــود عامل دیــگــری اســت، اما 
به طورکلی با صرف زمــان زیــاد عمالً انتظارات 
حــســاب نــشــده ای ایــجــاد مــی شــود کــه بــایــد به 
ــا تــوجــه  ــ ــذاری هـ ــ تــعــیــیــن تــکــلــیــف ســـریـــع واگـ
داشـــت. از ســوی دیــگــر، بحث قیمت گذاری 
دســتــوری و نــرخ ســود بین بانکی هــم بسیار 
مؤثر اســت. متأسفانه در تصمیم گیری ها و 
قــانــون گــذاری هــا بــه مــخــاطــرات و فرصت های 
تصمیم ها و اقدام های اتخاذشده یا حتی به 
تأثیر آن در بازار سرمایه چندان توجه نمی شود. 
 بدون شک باید مسئوالن از تفکر سیستمی 

برخوردار باشند، یعنی بتوانند عوامل مختلف 
را در چــرخــه هــای بـــازخـــوردی علت و معلول 
ــر متغیری را افــزایــش  بسنجند و ببینند اگ
می دهند، آیا این متغیر بر متغیرهای بعدی 
تأثیر دارد یا نه و تبعات آن چه خواهد بود. 
امــا مغز سیستم در تصمیم گیری ها بسیار 
کــوچــک تعیین مــی شــود و درنــهــایــت ممکن 
است نتیجه بدست آمده با نتیجه مورد انتظار 
سیاست گذار متفاوت باشد؛ بنابراین ضرورت 
دارد اتاق فکر تشکیل شود و از فن های مختلف 
تصمیم گیری بهره برد تا درگیر تبعات نشویم و 

تصمیمات سنجیده ای گرفته شود.
ــن هــا،  فــلــفــالنــی مــعــتــقــد اســــت: عــــالوه بـــر ای
پیشنهادهای قید شده در نامه نیز مطالبات 
درستی است و عموم فعاالن بــازار سرمایه به 
آن تأکید دارنـــد. البته برخی نکات همچون 
ــوارد مرتبط بــا فعالیت  ــی و مـ ــازارگــردان ــوع ب ن
بــازارگــردان هــا در نامه لحاظ نشده و جــای آن 
در پیشنهادها خالی اســت. بااین حال یکی 
از موضوعاتی که به آن پرداخته شده، واریــز 
مابقی تعهدات صندوق توسعه ملی به صندوق 
تثبیت است. یک اشکال نظارتی در این زمینه 
وجود دارد؛ بنا به مصوبه هیئت مدیره سازمان 
ــورس، صــنــدوق هــا مانند صــنــدوق مشترک  بـ
توسعه بازار متأسفانه معاف از افشای اطالعات 
به تفکیک سهام و حق تقدم هستند؛ بنابراین 
هــمــیــن مــوجــب مـــی شـــود ســـازوکـــار نــظــارتــی 
ناکارآمد شود و عموم فعاالن بازار درخصوص 
اینکه این صندوق ها چه فعالیتی به تفکیک 
سهام داشته اند، ناآگاه باشند. درواقع، حتی 
اگر مابقی تعهدات صندوق توسعه ملی هم 
انجام شــود، کماکان به خاطر نبود شفافیت 
در افــشــای اطــالعــات چــنــدان ایــن اقـــدام مؤثر 
نخواهد بود. درنتیجه باید فعاالن بازار سرمایه 
درخصوص چگونگی فعالیت این صندوق ها 
به تفکیک سهام و حق تقدم آگاهی داشته 

باشند.
وی اظهار کرد: درنهایت باید سایر پیشنهاد ها 
هم با توجه به اینکه چه گستره ای از بــازار را 
شامل می شوند، مورد اولویت بندی قرار گیرند. 
برای مثال حذف نرخ هاب اروپایی از فرمول نرخ 
خــوراک و سوخت گــاز می تواند عامل مؤثری 
باشد، زیرا بیشتر شرکت های پتروشیمی کشور 
از این موضوع متأثر هستند و ارزش باالیی را 
هم به خودشان اختصاص داده اند. همچنین 
با توجه به اینکه سهام خــودرویــی بیشتر در 
بازار بازخورد دارد، بحث حذف قیمت گذاری 
دستوری خودرو و تعیین تکلیف سریع واگذاری 
ــرورت دارد. از سوی  ســهــام خــودروســازهــا ضـ
دیگر باید تثبیت نرخ سود بین بانکی در کانال 
از پیش تعیین شده در دستور کار باشد، زیرا 
چنین کاری با توجه به روند افزایشی و اطالع 

نداشتن از سرنوشت آن، بسیار مهم است.

آیاپیشنهادهایرئیسسازمانبورسبهدولت،گرهگشاست؟

نسخه ای برای پایداری بازار سرمایه
خبر

خبر خوش وزیر اقتصاد: 
کارمزد وام های قرض الحسنه  

خرد صفر می شود 
وزیــر اقتصاد گفت: در یکی دو مــاه آیــنــده با 
هماهنگی که بین دو بانک قرض الحسنه صورت 
گرفته است، برای وام هــای خرد قرض الحسنه 
۱۰میلیون تومانی و کمتر از آن، کارمزد ۴درصد 
را به صفر خواهیم رساند تا برای نخستین بار 

مردم بدون کارمزد وام بگیرند.
به گزارش تسنیم، سیداحسان خاندوزی ضمن 
بیان این مطلب که با توجه به قدمت و فراگیری 
خوب قرض الحسنه به عنوان یکی از ظرفیت های 
خــوب تأمین مالی کشور، وظیفه ما در دولت 
تشویق و تسهیل عملکرد ایــن حـــوزه اســت، 
افزود: نباید شرایط به سمتی برود که با موانع و 

چالش های متعدد این حوزه روبه رو شوند. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: با توجه به 
رویکرد دولت در صنعت تحول، ما هم با افزایش 
سهم صــنــدوق هــای قرض الحسنه و بانک های 
قرض الحسنه در تأمین مالی خرد مــردم، نه تنها 
موافق هستیم بلکه دستوراتی را مدنظر داریــم 
ــرای آن هــــا در ســـال جــــاری شــــروع شــده  ــ کـــه اجـ
اســت. خــانــدوزی در ادامــه افـــزود: در ایــن راستا و 
در گام نخست، دو برابر شدن سرمایه بانک های 
قرض الحسنه در ســال جــاری رخ داد، همچنین 
دستورالعمل ساماندهی صندوق های قرض الحسنه 

در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
ایــن مقام مسئول بــا اعــالم ایــن خبر کــه بــرای 
نخستین بار دستگاه های دولتی و اجرایی مجاب 
شدند حساب های پــرداخــت حقوق کارکنان 
خــودشــان را در بخش شبکه قرض الحسنه 
کشور متمرکز کنند، تصریح کــرد: ایــن اجــازه 
به افزایش رســوب و قــدرت وام دهــی بانک های 

قرض الحسنه در کشور کمک شایانی می کند.
ــور اقــتــصــادی و دارایــــی تصریح کــرد:  ــر امـ وزیـ
مجموعه ایــن اقــدام هــا در کنار تالش هایی که 
توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایــران 
صورت می گیرد؛ به این امر کمک خواهد کرد 
تا ســال۱۴۰۱ درخصوص افزایش سهم شبکه 
تأمین مالی قرض الحسنه، شاهد یک جهش 
نسبت به گذشته باشیم.سیداحسان خاندوزی 
در ادامه گفت: باوجود سقف 2درصدی افزایش 
ترازنامه بانک های کشور، بانک مرکزی با نگاه 
حمایتی سقف بــانــک هــای قرض الحسنه را 
5درصد یعنی 2/5برابر بیشتر از سایر بانک ها 
مقرر کرده است که این امکان را می دهد بانک ها 
و صندوق های قرض الحسنه غیربانکی کشور 
امسال با موانع کمتر و سرعت بیشتر به فعالیت 
تأمین مالی که مورد نیاز و خواست مردم است، 
در شرایط تورمی و فشار اقتصادی که خانوارها 

با آن مواجه هستند، عمل کنند.

اقتصاد3
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 PARS XU7 پ���ژو ف���روش س���واری  فاکت���ور  س���ند 
ش���ماره  روغن���ی   س���فید   رن���گ    1393 م���دل  
شاس���ی ش���ماره   124K0451345 موت���ور 

 NAAN01CA2EH131342  ش���ماره پالک انتظامی 

87 ای���ران 851 ط22 بن���ام صفرعلی بیگدلی کد ملی 
4282869550  مفقود   و  از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مدرک کارشناس���ی  اینجان���ب آزاده کیان خواه 
فرزند بهرام  شماره شناس���نامه  0670161705 
دانش���جویی   ش���ماره  ب���ه  ازبجن���ورد  ص���ادره 
9312710149 مقط���ع کارشناس���ی نقاش���ی   از 
موسسه اموزش عالی فردوس مشهد  مفقود 
گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد .ازیابنده 
تقاضامی شود اصل مدرک رابه موسسه آموزش 
عال���ی فردوس   مش���هد به نش���انی خراس���ان 
رضوی مشهد ،بلوارشهیدکالهدوز،کالهدوز 30 

ارسال نماید .
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پروان����ه اش����تغال موق����ت ) کارت کار( اتب����اع 
متعلق به اینجانب حس����ن حسین زاده فرزند 
ناظ����ر حس����ین متول����د 1368/11/01 با ش����ماره 
اختصاصی 162013208325 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 برگ س���بز و کلیه مدارک موتورسیکلت مهران تیپ 
125cc س���ال 1394 به شماره شهربانی 42851-777 
و ش���ماره بدن���ه N2D***125M9415465و ش���ماره 
موتور0125N2D941398 به مالکیت حجت خدابخشی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. 
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سند کمپانی خودروی اینجانب مسعودمرادیان 
مالک خ���ودروی پژو206تیپ 2م���دل 1383به 
ش���ماره شاس���ی  83645690ش���ماره موت���ور
Fss14817978به علت فقدان اس���ناد فروش 
تقاض���ای رونوش���ت المثن���ی اس���ناد مذک���ور را 
نموده اس���ت لذا چنانچه هر ک���س ادعایی در 
م���ورد خ���ودروی مذکور را دارد ظ���رف 10 روز به 
دفتر حقوقی س���ازمان فروش ایران خودرو در 
پیکان ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نمایند 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد
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س���واری  خ���ودروی  س���بز  وب���رگ  مالکی���ت  س���ند 
روغن���ی  رن���گ س���فید  م���دل 1395   SE132 س���ایپا
شاس���ی  ش���ماره   M13/5759920 موت���ور  ش���ماره 
NAS421100G1206996 ش���ماره پالک 382ب85 

ای���ران 47 متعل���ق ب���ه اعظم طلوع ش���کننده مفقود 
شده و فاقد اعتبار می باشد.
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برگ س����بز و س����ند خودرو س����واری تیب����ا 2 مدل 
1399 به شماره موتور M15/9035238 و شماره 
شاسی NAS821100L1282975 و شماره انتظامی 
694 ص 65 ای����ران 12 به مالکیت مهدی زورمند 

آل مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی  فراخوان
سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري مشهد در نظر دارد،

)تامين كارت خام شهروندي Mifare Desfire EV1 4KB( توليد ايراني از طريق شركتهاي توليدي ساخت 
داخل كشور تامين نمايد. لذا به اطالع كليه واجدين شرايط و تامين كنندگان مي رساند در صورت وجود، نمونه هاي 
توليدي مورد نظر را به همراه مشخصات فني حداكثر تا تاريخ 20 مهرماه 1401 كتبا و در قالب بسته پستي به دبيرخانه 
سازمان فاوا به آدرس مشهد، بلوار معلم، نبش معلم يك ارائه نمايند. جهت كسب اطالعات بيشتر به تلفن 31296712 

تماس حاصل فرماييد.
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آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 200109438000002
موضوع : واگذاری خدمات حجمی تامين خودرويی موسسه فرهنگی شهرآرا

مبلغ برآورد : 18،128،383،844ريال )هجده ميليارد و يکصدو بيست و هشت ميليون و سيصدو هشتاد و 
سه هزار و هشتصد و چهل و چهار ريال( 

جهت كسب اطالعات بيشتر، دريافت اسناد و شركت در مناقصه، به سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( به 
درج      www.rrk.irنيز  آدرس   به  رسمی  روزنامه  در  آگهی  اين  نماييد.  مراجعه   www.setadiran.ir آدرس 

می گردد.       .  ش                                                                                              شهرداری مشهد/ موسسه فرهنگی شهرآرا
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آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه سامانه ستاد: 2001095004000015
موضوع مناقصه: احداث و نصب پنج دستگاه تابلو آگهي نما )بيلبورد( تبليغاتي در سطح شهر مشهد

مبلغ برآورد اوليه: نوزده ميليارد و ششصد و شصت و هشت ميليون و ششصد و شصت هفت هزار و هفتصد و 
بيست و شش )19.668.667.726(

 www.setadiran. ir جهت شركت در مناقصه و كسب اطالعات مناقصه به سامانه تداركات الکترونيکی دولت به نشانی
مراجعه نماييد و همچنين جهت اطالع در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir مراجعه نماييد.

              معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد-سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
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آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 200109438000004
موضوع: واگذاری خدمات حجمی حوزه چاپ موسسه فرهنگی شهرآرا

مبلغ برآورد: 12،234،635،780ريال )دوازده ميليارد و دويست و سی و چهار ميليون و ششصد و سی و پنج 
هزار و هفتصد و هشتاد  ريال(

جهت كسب اطالعات بيشتر، دريافت اسناد و شركت در مناقصه، به سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( 
www.rrk.ir آدرس   به  رسمی  روزنامه  در  آگهی  اين  نماييد.  مراجعه   www.setadiran.ir آدرس  به 

نيز درج می گردد.                                                                                                      شهرداری مشهد/ موسسه فرهنگی شهرآرا

بدینوس��یله از عم��وم س��هامداران محترم ش��رکت 
یاسمین گناباد )سهامی خاص( به شماره ثبت 29902 
دعوت میش��ود جهت حضور در جلس��ه مجمع عمومی 
فوق العاده ش��رکت، که در س��اعت 18 روز سه شنبه 
مورخ 1401/07/19 در محل ش��رکت واقع در مشهد- 
بلوار فردوس��ی- خیابان مهدی- مه��دی 11- پالک 10 

تشکیل خواهد شد، حاضر شده و شرکت نمایند.
دستور جلسه عبارتست از: 

1.تغییر مواد اساسنامه )در خصوص تغییر آدرس(
2. تغییر آدرس شرکت. 

رئیس هیات مدیره شرکت        
پویان مجیدزاده هروی

آگهی دعوت مجمع عمومی
 فوق العاده صاحبان سهام 

شرکت صنعتی معدنی یاسمین گناباد 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 29902
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قیمت دوربین 
عکاسی

  کانن لنز 55-18 
2000D EOS مدل
11.500.000 تومان

  کانن لنز 45-15 
EOS M50 مدل

32.973.000 تومان

  کانن لنز 55-18 
4000D EOS

10.430.000 تومان

  نیکون لنز 55-18 
D5600 مدل 

23.000.000  تومان

  کانن لنز 135-18 
850D EOS مدل

31.550.000  تومان

  کانن لنز 135-18 
7D Mark II EOS مدل

36.900.000 تومان

با کاهش صف های فروش، بورس سبزپوش شد
در آخرین روز معامالت بازار بورس در هفته گذشته، شاخص 
کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل، ۱2هزار و ۱۱6 واحد 
رشد کرد و به رقم یک میلیون و 3۴6هزار و 56۴ واحد رسید.  
شاخص هــم وزن بورس با افزایش ۴هــزار و ۴66 واحــدی در 
سطح 392 هزار و ۴98 واحدی ایستاد. همچنین شاخص 

کل فرابورس )آیفکس( ۱78 واحد باال آمد و در سطح ۱8هزار 
و 362واحد قرار گرفت. نمادهای »شپنا«، »فوالد« و »نوری« 
بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در مقابل 
نمادهای »کگل«، »وامید« و »کچاد« بیشترین تأثیر منفی 
را بر شاخص کل داشتند.  در فرابورس نیز نمادهای »مارون«، 

»آریا« و »شاوان« بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »پارتا«، »کگهر« و »توسن« بیشترین 
تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند. در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس خــودرو صدرنشین است و شپنا و خساپا 
در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، 

فرابورس و کرمان پرتراکنش  ترین نمادها هستند. همچنین 
ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 9هزار و 952 میلیارد 
تومان کاهش یافت. ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار 
ثانویه 5هزار و 287 میلیارد تومان بود که 53درصد از ارزش کل 

معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد.



   تأثیر خواندن 
داستان های 
کالسیک بر زندگی 
نوجوانان  
حسین فتاحی، نویسنده 
»قصه های شیرین 
ایرانی« درباره تأثیر 
این داستان ها بر زندگی 
نوجوانان می گوید: از 
آنجا که مثنوی معنوی 
کتابی است دارای 
محتوای احساسی، 
عرفانی، فلسفی و 
سیاسی بچه ها حین 
خواندن این داستان ها یاد 
می گیرند که در مواجهه 
با مشکالت چگونه 
تصمیم گیری کنند. 
وقتی قهرمان داستان 
با فکر کردن می تواند 
دیو قصه را از بین ببرد 
همین موضوع در نوجوان 
نهادینه می شود و به او 
این باور را می دهد که 
برای حل مسئله باید 
اندیشید و راه حل مناسب 
را پیدا کرد.

خواندنی ها  

صبا کریمی  جــمــعــه ای 
کــه گذشت روز بزرگداشت 
مولوی شاعر پـــرآوازه ایرانی 
ــر کـــســـی اســـت  ــمــت بــــــود. ک
ــای مــــوالنــــا را  ــرهــ ــعــ کــــه شــ
نخوانده یــا داســتــان زندگی 
پرفراز و نشیب او را نشنیده باشد. اگرچه در 
میان شــاعــران نــامــدار ایــرانــی حافظ و سعدی 
بین مخاطبان عام محبوبیت باالیی دارنــد اما 
موالنا نیز از جایگاه ویــژه و بی بدیلی برخوردار 
است. با این حال شاید عده ای کمتر از راه و رسم 
ورود به دنیای موالنا بدانند و به همین دلیل 
تورق آثار او برایشان پرزحمت باشد. بی شک 
برای خواندن مثنوی که مهم ترین اثر مولوی و 
حاصل پربارترین دوران عمر اوست و برای بشر 
سرگشته امروز نیز پیام رهایی و وارستگی دارد، 
به مقدمات و آگاهی از روحیه این شاعر بزرگ 
نیازمند است. دکتر محمدرضا راشد محصل، 
ــان و ادبــیــات فارسی در گفت وگوی  دکــتــرای زب
حاضر با نگاهی متفاوت به مولوی این بار از چند 
و چون و مقدمات آشنایی مخاطبان با اشعار او 
می گوید و پیشنهادهایی برای انس و فهم بهتر 
از شعرهای موالنا پیش روی عالقه مندان به این 

عارف بزرگ قرار داده است.

چگونه به سراغ خواندن آثار مولوی برویم ◾
دکتر راشد محصل در ابتدای این بحث به راه 
ورود به دنیای این شاعر اشاره می کند و رمز آن را 
آگاهی از زمانه او و روحیاتش می داند و معتقد 
اســت: بــرای خــوانــدن اشــعــار مــولــوی باید از او 
پیش زمینه داشت. از او می پرسیم عالقه مندان 
به شعر و ادبیات به ویژه مولوی دوستان چگونه 
قدم به دنیای او بگذارند و او پاسخ می دهد: کسی 
که می خواهد اشعار موالنا را بخواند و آن ها را 
بهتر و دقیق تر بفهمد نیازمند مطالب حاشیه ای 
برای دریافت آثار مولوی است. به نظرم حتماً 
بــایــد از زنــدگــی و انــدیــشــه او در آثـــار مختلف 
مانند »فیه ما فیه« مطلع شــود. دکتر محمد 
استعالمی، ادیب و مولوی پژوه  در هفت جلد 
شرحی بر مثنوی مولوی نوشته است، همچنین 
مرحوم فروزانفر هم در این باره خالصه ای دارد 
 امــا مقدمه دکتر استعالمی مفصل تر است. 

به نظرم کسی که می خواهد آثار مولوی را بخواند 
باید ابتدا در این حد اطالع داشته باشد و بعد 
بـــرود ســـراغ مثنوی و پــس از آنکه عشق را به 
خوبی دریافت و آمادگی پیدا کرد دیوان شمس 

را بخواند.
ایــن استاد دانشگاه با اشـــاره به اهمیت نگاه 

انسان دوستانه  مولوی در پاسخ به این پرسش 
که انس گرفتن با اشعار این شاعر پرآوازه چقدر 
در تلطیف فضای روحــی فرد و جامعه اثرگذار 
است، می گوید: حتماً در روحیه مردم مؤثر است 
و زمانی که بخش بزرگی از جامعه با اندیشه هایی 
از نوع اندیشه عرفانی مولوی آشنا شوند این 
اتفاق در فضای کلی جامعه هم تأثیر خودش را 
خواهد گذاشت. البته نمی توان گفت این روند 
خیلی سریع اتفاق می افتد اما سرانجام در مدت 

زمانی اثر خودش را می گذارد.
وی در ادامــــه مـــی افـــزایـــد: امــــروز رســانــه هــای 
پرمخاطب و پرتیراژ غالباً عکس ایــن را تبلیغ 
می کنند و البته تأثیر آن ها هم در جامعه بسیار 
اســت امــا اگــر مبنا را بــر ایــن بــگــذاریــم کــه آثــار 
مولوی یا دیگر عرفا به ساحت اندیشه بنشیند 
قطعاً اتفاق مهمی رخ می دهد؛ گرچه این تأثیر 
دیرهنگام تر از تأثیرهای رسانه هاست اما دور از 

دسترس نیست.

برای شکستن فضای پر از خشونت به ادبیات  ◾
پناه ببریم

راشد محصل در واکنش به اهمیت سینما به 

عنوان پل ارتباطی بین شاخه های هنری برای 
ارتباط بیشتر با مولوی معتقد است: به خوبی 
می توان از این ظرفیت ها بهره برد. او می گوید: 
ــرای شکستن فضای پر از خشونت از  حتی ب
کتاب های دیگری مانند شاهنامه هم می توان 
استفاده کرد تا خاطره های جمعی را رواج بدهد. 
استفاده از شعرها و دیــوان مولوی هم که جای 
خود دارد زیــرا فضایی آرامبخش را در جامعه 
ترویج می کند و مسلماً تأثیر آن از طریق ساخت 

فیلم بیشتر است.

مواجهه شاعران و عارفان با حوادث روزگار ◾
این ادیب برجسته در بخش دیگری از سخنان 
خود در پاسخ به این پرسش که رشد و تعالی 
شاعرانی همچون مولوی، سعدی و حافظ در 
زمــانــه ای که پر از درگیری و تحوالت سیاسی 
و اجتماعی بــوده چگونه ممکن شــده، تأکید 
می کند: فــرامــوش نکنید ارتــبــاط در زمــان ما 
بسیار سریع تر از زمان  آن ها بوده و طبیعتاً تا 
اتفاقی فراگیر شود زمانی هم سپری می شده 
است. همان طور که می دانید در زمان حمله 
مغول شهر شیراز به دلیل خردمندی حاکمان 

خودش از حمله مصون ماند و سعدی یا حافظ 
در شیراز در اوضاع آرامی کار می کردند؛ خب 
این شاعران در چنین فضایی هستند و ارتباط 
هم به سرعتی که ما امروز داریم نیست و این 
خیلی غیرعادی نیست که سعدی و حافظ در 
یک فضای بسیار آرام نظراتشان را بیان کنند 

و شعر بسرایند.
ــد: در دوران مـــولـــوی نیز  ــه مـــی دهـ ــ وی ادامـ
حلقه های فکری تشکیل می شود که ارتباطی 
با حکومت ندارند یا حتی می بینیم که حکومت 
هم آن ها را می پذیرد. همان طور که در قونیه 
می بینیم که حکومت، مولوی را می پذیرد و 
با اندیشه هایش دمخور می شود اما درست 
بیرون از آن فضا شاهد هستیم که سلجوقیان 
با همدیگر در نبرد هستند و مغوالن هم حضور 
دارنــد ولی در مجموع فضای بیرونی با درون 

درگیری ندارد.
این استاد دانشگاه توجه به اندیشه در کارها و با 
فکر عمل کردن را از مهم ترین ویژگی های مولوی 
می داند و می گوید: در »فیه ما فیه« می بینید که 
مولوی یک فضای پر از آرامش را تبلیغ می کند 
که این فضا از اندیشه های او تراوش کرده است 
و اهمیت بسیاری دارد. مثنوی سراسر دعوت 
بــه تفکر می کند و انــدیــشــه و تفکر در کارها 
عمده ترین مؤلفه هایی است که در آثار مولوی 
وجود دارد و به نظرم باید در هر کسی هم آن را 

جست وجو کرد و یافت.

چند پیشنهاد برای عالقه مندان به موالنا ◾
دکــتــر راشـــد محصل در پــایــان بـــرای آشنایی 
بیشتر عالقه مندان با دنیای موالنا و فهم بهتر 
از اشعار او به معرفی چند کتاب می پردازد. او 
در توضیح بیشتر می گوید: سخنرانی  مکتوب 
شـــده ای  از دکــتــر شفیعی کدکنی در زمینه 
موسیقی شعر مــولــوی وجــود دارد کــه توسط  
انــتــشــارات کتابخانه مــرکــزی دانشگاه تهران 
چاپ شده است. همچنین سخنرانی مکتوب 
مرحوم مجتبی مینوی و علی اصغر حکمت 
از آثــار قابل تأمل در این بــاره اســت. این ها در 
ــاره مــولــوی است  ــ واقـــع یــک مــجــمــوعــه ای درب
و بین شــمــاره هــای 18 تــا 22 قــابــل دسترسی 
است. به ویژه کار دکتر شفیعی بسیار خوب 
اســت و بــه گمانم بــه طــور مختصر آن را در 
مقدمه  کتاب برگزیده غزلیات شمس هم چاپ 
کرده اند؛ همان طور که پیشتر هم اشاره کردم 
عالقه مندان به مولوی حتماً مقدمه جلد اول 
شرح مثنوی دکتر استعالمی را هم بخوانند که 

برایشان بسیار مفید خواهد بود.

گفت وگو با محمدرضا راشد محصل به انگیزه بزرگداشت »جالل الدین محمد بلخی«

دعوت مولوی  به تفکر، در حوادث روزگار 

زاویه زاویه 
دیددید

چرا »مثنوی« محبوب عامه مردم است؟
محمد جــعــفــری قــنــواتــی، پــژوهــشــگــر فــرهــنــگ عامه 
می گوید: مثنوی از همان زمان سرایش در میان عامه 
مردم محبوبیت و مقبولیت خاصی یافت؛ ابن بطوطه، 
جهانگرد تونسی که حدود 60 سال پس از مرگ مولوی 
در سفر طوالنی خود به قونیه رفته بود، از حرمت فراوان 
مثنوی در میان مردم شهر و خواندن آن در خانقاه ها 

گــزارش کــرده اســت. مقبولیت و محبوبیت مثنوی در 
میان عامه مردم دالیل گوناگونی دارد اما استاد زنده یاد 
ــی«، بحث  زریــن  کــوب در کتاب ارجمند خــود، »ســر ن
مستوفایی دربــاره این دالیل کرده و شواهد و مصادیق 
فراوانی را از مثنوی استخراج کرده که در اینجا به برخی 
از این موارد اشاره می شود: استفاده از اصطالحات زبان 

گفتاری مانند »خیر باشد« یا »خیر است«، »شاباش«، 
»لُنج« که در تداول مردم جنوب ایران نیز به معنی لب و 
دور دهان به کار می رود و »نهار« )به جای ناهار(، »جان 

تو« )به عنوان سوگند(
 که بترسید گر جوابی وادهد/گوهری از لُنج او برون فتد

اشاره به طب عامه و اشاره به برخی از باورهای مردم  و 

استفاده فراوان از امثال و حکم نیز در خور تأمل است.
آفتاب آمد دلیل آفتاب     

چونکه صد آمد نود هم پیش ماست
گر تو بهتر می زنی بستان بزن.

و صدها مثل دیگر که یا در میان عامه مردم یا در بین 
خواص از معروفیت فراوان برخوردارند. 

  سریال »آتش سرد« را با صدای ساالر عقیلی ببینید
سریال »آتش سرد« به نویسندگی محسن سرتیپی و 

نازنین فرخلو، کارگردانی رضا ابوفاضلی و تهیه کنندگی 
علی مهام از امروز ساعت 2۱:۳۰ از شبکه2 سیما پخش 

می شود. ساالر عقیلی به عنوان خواننده تیتراژ این 

سریال معرفی شده و ترانه »آتش سرد« با شعری از 
محمدمهدی سیار و موسیقی دانیال ساالری و علی وانیار 

ساخته شده است.
آتش سرد که در ۳۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای ساخته شده، یک 

ملودرام اجتماعی است.

 بازیگرانی همچون پرویز فالحی پور، عبدالرضا اکبری، 
فریبا متخصص، شیوا خسرومهر، مهسا کرامتی، جعفر 
دهقان، مهدی سلوکی، بهزاد خداویسی، پویا امینی، یلدا 

قشقایی، مریم موسویان و شاهد احمدلو در این سریال 
نقش آفرینی دارند.

درباره »مست عشق«
 رازآلود ترین دیدار 

تاریخ ادبیات ایران  

داستان ماجرای آشنایی جالل الدین محمد بلخی 
معروف به موالنا با محمد بن علی بن ملک داد 
تبریزی ملقب به شمس الدین یا شمس تبریزی 
را شاید بتوان رازآلودترین داستان در تاریخ ادبیات 

ایران دانست.
می گویند شمس تبریزی عاشق سفر بود و عمرش 
را در سفر و سیاحت می گذراند و در یک جا قرار 
نمی گرفت. شمس تبریزی در 26 جمادی الثانی 
6۴2 به قونیه رسید. با مولوی مالقات کــرد و با 
شخصیت نیرومند و نفس گرمی که داشت موالنا 
را دگرگون کرد. تا پیش از دیــدار شمس تبریزی، 
مولوی از عالمان و فقیهان و اهــل مدرسه بــود و 
در آن زمان به تدریس علوم دینی مشغول بود و 
در چهار مدرسه معتبر تدریس می کرد و علما 
در رکابش پیاده راه می رفتند، اما با دیدار شمس 
تبریزی، مولوی لباس عوض کرد و درس و وعظ را 

یک سو نهاد. 
اواخــر شهریور ۹8 بود که رسانه ها اعــالم کردند 
حسن فتحی قـــرار اســت »مست عشق« را با 
موضوع زندگی شمس و موالنا بسازد و شهاب 
حسینی قرار است در نقش شمس تبریزی بازی 

کند.
خبر بعدی این بود که پارسا پیروزفر یعنی یک بازیگر 
ایرانی برای نقش موالنا انتخاب شد. کم کم دیگر 
بازیگران این فیلم معرفی شدند؛ ترکیبی از بازیگران 
ترکیه ای و ایرانی. سلما ارگچ )همسر مولوی(، بنسو 
سورال )مریم(، بوراک توزکوپاران )سلطان ولد(، هانده 

ارچل )کیمیا، دختر مولوی( و... . 
»مست عشق« قرار است یک نسخه سینمایی 
باشد که پس از اکران، یک نسخه مینی سریال هم 
خواهد داشت. مهران برومند، تهیه کننده در ابتدای 
سال جاری با توضیحاتی درباره نوع ارائه و اکران این 
پروژه گفته بود: »مست عشق یک فیلم سینمایی 
است که به زودی در ایران و ترکیه به صورت همزمان 
اکـــران خواهد شــد. پس از اکـــران سینمایی، یک 
نسخه مینی سریال پنج قسمتی هــم خواهیم 
داشت. هنوز با هیچ  یک از پلتفرم ها برای انتشار 
این مینی سریال قراردادی نبسته ایم و فقط مذاکره 
کردیم. ضمن اینکه اطالعات دقیق درباره زمان اکران 

فیلم را هم به  زودی اعالم می کنیم«. 

کسی که می خواهد اشعار موالنا را بخواند و آن ها را بهتر 
و دقیق تر بفهمد نیازمند مطالب حاشیه ای برای دریافت 
آثار مولوی است. به نظرم حتمًا باید از زندگی و اندیشه او 

در آثار مختلف مانند »فیه ما فیه« مطلع شود.
گزیدهگزیده
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و هنر فرهنگ 

تلویزیون
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آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095005000007
موضوع: تهیه مصالح و خط کشی محوری با رنگ سرد ترافیکی در سطح شهر مشهد مقدس. 

مبلغ برآورد:  17.816.500.000ریال.
جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
نیز   www.rrk.ir به آدرس   روزنامه رسمی  در  آگهی  این  نمایید.  مراجعه   www.setadiran.ir به آدرس 
درج می گردد.                                                                                                                      سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
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آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094938000003
موضوع: واگذاری خدمات حجمی حوزه توزیع موسسه فرهنگی شهرآرا

مبلغ برآورد : 40،090،310،733ریال )چهل میلیارد و نود میلیون و سیصدو ده هزار و هفتصدو سی و سه ریال(
جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
www.rrk.irنیز  آدرس   به  رسمی  روزنامه  در  آگهی  این  نمایید.  مراجعه   www.setadiran.ir آدرس  به 

درج می گردد.ها                                                                                      شهرداری مشهد/ موسسه فرهنگی شهرآرا

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب استان قم
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آگهی فراخوان عمومی شماره 1401/800/1325  شناسايی سرمايه گذار 
شركت آب و فاضالب استان قم در نظر دارد » ساخت، راه اندازی و تولید آب شیرین در قبال بهره مندی از حق فروش آب تولیدی در مجموعه تاسیسات آبرسانی شهید ده نمکی را 

به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
شرح مختصر كار: سرمایه گذاری و اجرای عملیات ساخت، راه اندازی و تولید آب شیرین با ظرفیت تولید حداقل 3000 متر مکعب در شبانه روز و فروش آب به مشترکین صنعتی در 

محدوده جاده قدیم قم-تهران و تانکرهای سیار سطح شهر
محل پروژه: ابتدای جاده قدیم قم-تهران، بعد از پل شهید دستغیب، مجموعه تاسیسات آبرسانی شهید ده نمکی

مدت بهره برداری: حداقل 7 ساله )با توجه به مدل مالی نهایی توافق شده( 
شرایط متقاضیان سرمایه گذاری:

توانمندی فنی و تخصصی و مالی جهت انجام سرمایه گذاری ، ساخت و بهره برداری از پروژه 
تاریخ مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی: واجدین شرایط می توانند اسناد ارزیابی کیفی را از تاریخ 1401/7/9 لغایت 1401/7/23 جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به دفتر قراردادهای 
شرکت آب و فاضالب استان قم یا وب سایت شرکت www.abfa-qom.ir و سایت ملی مناقصات مراجعه و یا برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 32856463-025 تماس حاصل 

نمایند.
تاریخ مهلت و تحویل اسناد ارزیابی: متقاضیان مشارکت و سرمایه گذاری حداکثر تا ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 1401/8/7 مهلت دارند تا سوابق و اسناد مربوطه و پیوست های الزم 

را در پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان قم تحویل و رسید دریافت نمایند.
ارسال اسناد ارزیابی هیچ گونه حق مکتسبه ای را برای متقاضی سرمایه گذاری ایجاد نمی کند.

آگهی شروع تحويل چغندر
تحويل چغندر در كارخانه قند تربت حيدريه از ساعت 9 روز يك شنبه  1401/07/10 

آغاز ميشود.
از پيمانكاران محترم چغندر كار تقاضا دارد با هماهنگی با بخش كشاورزی كارخانه 

نسبت به حمل و تحويل چغندر خود اقدام نمايند.
            شركت قند تربت حیدريه

به اطّلاع ميرساند
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 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت 
ارمغان آستارایی به شماره ثبت 3390 و شناسه ملی 10380192915 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
در تاریخ 1401/07/19 ساعت 20 در محل قانونی شرکت واقع در بلوار فردوسی خیابان رسالت استخر ارمغان 

دارای کد پستی 9197976788 حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 1- انتخاب هیئت مدیره 2- تصویب ترازنامه سال مالی 1400 و بررسی چگونگی محاسبه سود و 

زیان شرکت در صورت لزوم پرداخت سود خالص بین سهامداران 3- سایر موارد 
رئیس هیئت مدیره: علی اکبر علیزاده قناد 



صالح الدین 
 ایوبی

)572 -516ش(
سردار مشهور 

مسلمان و 
نجات دهنده 

بیت المقدس؛ وی 
835 سال پیش 
در چنین روزی، 
9مهر سال567 

خورشیدی، توانست 
 به تسلط

 100 ساله صلیبی ها 
بر بیت المقدس پایان 
دهد و پیروزمندانه 
وارد این شهر شود. 

پیروزی صالح الدین 
به استیالی صلیبیون 

بر فلسطین خاتمه 
داد و آن ها به تدریج از 
سرزمین های اسالمی 

بیرون رانده شدند. 
صالح الدین در متون 

تاریخی اروپا، به دلیل 
شجاعت و مدارا با 

اسیران، مورد تمجید 
قرار گرفته  است.

حاشیه

جشن پس از 
آزادی قدس

»فتح بیت المقدس فتح 
عظیمی بود و جمعیتی 

انبوه از علما و اهل حرفه 
و طریقه در آن حضور 
داشتند، زیرا هنگامی 

كه مردم از فتوحات 
صالح الدین در شام و 
قصد وی بـرای آزادی 
بیت المقدس اطالع 
یافتند، همه علمای 
سرشناس از مصر و 
شام به او پیوستند، 

صداها به دعا و تهلیل 
و تكبیر بلند و آنجا 

خطبه ای خوانده شد و 
در روز نماز جمعه، همه 

در بیت المقدس نماز 
خواندند و صلیبی را كه 
بر قبه مسجد الصخره 
نصب شده  بود، پایین 

آوردند و خداوند اسالم 
را یاری نمود و پیروز 

گردانید«.
»نوادرالسلطانیه«، 

قاضی ابن شداد

 نقبی نقبی

به تاریخبه تاریخ

نیکبخت  محمدحسین 
رضاخان با کودتا بر سرِکار آمد؛ 
سوم اسفند سال1299، او در 
کسوت بازوی نظامی کودتای 
ســـیدضیاءالدین طـــباطبایی 
یزدی و البته، با پولی که انگلیسی ها برای تقویت 
روحیه قزاق ها در اختیار وی قرار دادند، وارد عمل 
شد و تهران را پس از زد و خوردی کوتاه گرفت و 
عنوان »سردار سپه« را تصاحب کرد. رضاخان 
با وجود کسب موفقیت ظاهری در آن کودتا، 
هیچ وقت از زیر سایه این هراس بیرون نیامد که 
ممکن است روزی، چنین بالیی را بر سر خودش 
بیاورند. این نگاه و این ترس دائمی، موجب به هم 
ریختن سیستم عصبی او می شد و شک را در 
روان وی تشدید می کرد. به همین دلیل، درباره 
کوچک ترین تحرکات در اطراف خود حساس بود 
و قدرت گرفتن افرادی را که آشکارا از توانمندی ها 
 و سوابق بیشتری نسبت به او برخوردار بودند، 

بر نمی تابید و به صورت جدی، پروژه حذف آن ها را 
کلید می زد. بسیاری بر این باورند که رضاخان این 
رویه را در مقابل مخالفان سرسخت خود، نظیر 
شهید مدرس، در پیش می گرفت. اما بررسی 
عملکرد او در دوران حکومتش، از 1304 تا 1320 
خورشیدی نشان می دهد بخش قابل مالحظه ای 
از قربانیان شک و ترس رضاخان، کسانی بودند که 
اتفاقاً در زمره رفقای وی قرار داشتند و در به قدرت 
رسیدن او، نقشی اساسی ایفا کردند. 89 سال 
پیش، در چنین روزی، یکی از رفقای بسیار نزدیک 
رضاخان، قربانی شک و ترس او شد؛ عبدالحسین 
نَرْدینی، مشهور به سردار معزز بجنوردی و ملقب 

به »تیمورتاش«.

تیمورتاش و اقتداری که بر باد رفت ◾
عبدالحسین تیمورتاش وابسته به یک خانواده 

اشرافی دوره قاجار بود؛ پدرش، کریم داد نردینی 
خراسانی، حاکم سبزوار و از زمین داران قدرتمند 
نواحی »نردین« و »جاجرم« محسوب می شد. 
تیمورتاش در عشق آباد و سن پترزبورگ درس 
خواند و به زبان روسی و فرانسه تسلط خوبی 
داشت. او پس از بازگشت از روسیه، حاکم 
»جوین« شد و مدتی بعد، با دخالت خانواده اش، 
به عنوان جوان ترین نماینده، به دوره دوم 
مجلس شورای ملی راه پیدا کرد. براساس گزارش 
مهدیقلی خان هدایت، ملقب به »مخبرالسلطنه«، 
از نخست وزیران سال های نخست حکومت 
رضاخان، تیمورتاش اصوالً عالقه ای به مذهب 
نداشت و با نگاهی غربگرایانه، در پی حذف مذهب 
از جامعه ایران بود. مخبرالسلطنه، تیمورتاش را از 
بازیگران ماجرای لباس متحدالشکل می داند که 

اوایل دوره پهلوی اول، اتفاق افتاد.
او مردی بسیار قدرتمند و در عین حال بی رحم 
بود و توانست با جلب اعتماد رضاخان، نخستین 
وزیر دربار او شود. تیمورتاش در همان حال، به 
تشویق پهلوی اول برای حذف مخالفانش مبادرت 
ورزید و برخی معتقدند که جریان دستگیری 
و تبعید شهید مدرس، با اشاره و پیشنهاد وی 
انجام شد. تیمورتاش در جریان اجرای به اصطالح 
برنامه تجدد رضاخانی، نقش عمده ای ایفا کرد. 
او همسفر محمدرضا پهلوی در سفر به سوئیس 
بود و پسرانش را همراه با وی، در مدرسه »لِه روزه« 

نام نویسی کرد. 

گرفتار شدن در تورِ شک و ترس رضاخان ◾
با این حال، طولی نکشید که افول ستاره بخت 
تیمورتاش آغاز شد. عبدالحسین خان نردینی که 
روزگاری به عنوان دست راست رضاخان شناخته 
می شد، حال در دایره شک و ترس رضاخان قرار 
گرفته  بود. پهلوی اول، تیمورتاش را یک نظامی 

تحصیلکرده می دید که از هر جهت توانایی گرفتن 
جای او را دارد. انگلیسی ها که از نقطه ضعف 
قزاقِ پیر آگاه بودند و از طرفی مشکوک بودند که 
تیمورتاش با شوروی سر و سرّی دارد، تصمیم 
گرفتند وی را با استفاده از بیماری ترس و شک 
رضاخان، از میان بردارند. درست زمانی که مذاکرات 
برای تمدید قرارداد نفتی با بریتانیا در جریان 
بود، در سوم دی  سال1311، تیمورتاش به جرم 
جاسوسی برای روس ها، بازداشت شد. از او سلب 
نمایندگی مجلس هم کردند؛ وی از دوره ششم تا 
هشتم مجلس شورای ملی، همزمان با وزارت دربار، 
نماینده منصوب رضاخان از نیشابور هم بود، بدون 
اینکه حتی یک بار در مجلس حاضر شود! گزارش 
دستگاه اطالعاتی انگلیس به رضاخان، بهانه 
خوبی به دست او داد تا برای همیشه از شر این 
موجود ترسناک که زمانی با مساعدت وی قدرت 
را بدست گرفته بود، راحت شود. خودِ تیمورتاش 
اعتقاد داشت وی قربانی دامی شده  است که آیُرم، 
رئیس شهربانی وقت و سیدحسین تقی زاده برای 
او پهن کرده اند. هرچند ارتباط میان تیمورتاش 
و این افراد خوب نبود، اما بدون تمایل رضاخان، 
هیچ اقدامی نمی توانستند علیه تیمورتاش انجام 
دهند. پهلوی اول، وزیر دربار خود را به اختالس و 
جاسوسی متهم کرده  بود، اما مدرکی برای اثبات 
این اتهام ها نداشت؛ البته این چیز مهمی نبود، 
قزاق پیر وقتی اراده می کرد کسی را از بین ببرد، 
نیازی به سند و مدرک نداشت و صرف ادعا کفایت 
می کرد؛ مدارک را پس از آن می ساختند! تیمورتاش 

این را می دانست.
او به عباسقلی گلشائیان که در آن زمان مأمور 
بازجویی از تیمورتاش بود )و بعدها، در جریان 
نهضت ملی شدن صنعت نفت، طرف انگلیسی ها 
را گرفت و برای تصویب الیحه مورد نظر آن ها در 
مجلس، همه کار کرد( گفت: »خودِ رضاشاه بهتر 

از هر کس می داند که من اختالسی نکرده ام و این 
مبلغ را دستمزد داده ام، اما چون باید نابود شوم این 

پرونده ها را برایم درست کرده اند.«

دیدار با پزشک احمدی ◾
اول قرار بر این بود که وزیر دربار مقتدر پهلوی اول، 
با سمّ مُهلک »استریکنین« نیست و نابود شود. 
پزشک احمدی، مأموریت داشت تیمورتاش را 
مسموم کند؛ اما گویا بدنِ او در برابر سم مقاومت 
کرد و عبدالحسین خان، باوجود زجری که کشید، 
نمُرد. در همان حال، از دربار دائم پیگیر وضعیت 
تیمورتاش می شدند و پزشک احمدی باید 
گزارش قتل وی را می داد. به همین دلیل، به شگرد 
همیشگی خودش رو آورد؛ استفاده از آمپول 
هوا! سحرگاه روز نهم مهر سال 1312، سرانجام 
عبدالحسین تیمورتاش با آمپول هوای پزشک 
احمدی از نفس افتاد تا خیال رضاخان از بابت او 

راحت شود.

تیمورتاش نفرِ آخر نبود ◾
عبدالحســـین تیمورتـــاش تنهـــا رفیـــق رضاخان 
نبود کـــه قربانی ترس و شـــک وی شـــد. بـــه غیر از 
تیمورتـــاش، رضاخـــان بســـیاری از رفقایـــش را به 
دیار عـــدم یا حبس و تبعید فرســـتاد. محمدعلی 
فروغی که تئوریســـین تغییـــر ســـلطنت از قاجار 
بـــه پهلـــوی و اولیـــن نخســـت وزیر رضاخـــان بود، 
خانه نشـــین شـــد. فیروزمیـــرزا نصرت الدولـــه، 
پســـر فرمانفرمـــا که نقـــش مهمـــی در بـــه قدرت 
رسیدن رضاخان داشـــت، در ســـال 1316، هنگام 
تبعید در ســـمنان به طرز فجیعی به قتل رســـید. 
علی اکبرخـــان داور، مشـــاور رضاخـــان و رئیـــس 
عدلیه او، از ترس کشـــته شدن به وســـیله آمپول 
هوای پزشـــک احمدی، با خـــوردن مقـــدار زیادی 
تریاک خودکشـــی کرد. ســـردار اســـعد بختیاری 
کـــه از طرفـــداران به قدرت رســـیدن رضاخـــان بود 
و مدت هـــا حکومـــت ایاالتـــی ماننـــد خراســـان را 
برعهده داشـــت، پس از شـــک پهلـــوی اول مبنی 
بـــر تـــالش ســـردار اســـعد بـــرای خرید ســـالح، به 
طرز فجیعی کشـــته  شـــد. برخی از این افـــراد، به 
جرم رفتارهای خصمانه فرزندان یا بستگانشـــان 
به دایره تـــرس و شـــک رضاخـــان وارد  شـــدند؛ به 
غیر از فروغـــی که به خاطـــر اعالم جـــرم علیه پدرِ 
دامـــادش، محمدولـــی اســـدی، مغضـــوب شـــد، 
ارباب کیخســـرو شـــاهرخ، نماینده زرتشـــتیان در 
مجلـــس نیـــز بـــه خاطـــر فعالیت هـــای ضدرژیم 
پســـرش در اروپـــا، مظنـــون بـــه بدخواهـــی شـــده 
و بـــه قتـــل رســـید. در ایـــن بیـــن، برخـــی از رفقا و 
همکاران رضاخان، توانستند از دست او بگریزند؛ 
حســـین دادگـــر ملقـــب بـــه »عدل الملـــک« کـــه 
زمانی ریاســـت مجلس را برعهده داشت، یکی از 
این افراد بود کـــه به اروپا فـــرار کرد. حســـین آیرم، 
رئیس شـــهربانی رضاخـــان که نقـــش مهمی در 
پرونده سازی علیه قربانیان پهلوی اول ایفا می کرد 
نیز به محض اطـــالع از قرار گرفتـــن در دایره ترس 
و شـــک رضاخان، به بهانه درمان بیماری از کشور 
خارج شـــد و هر چه به او وعـــده و وعیـــد دادند که 

برگـــردد، دُم به تلـــه نداد.

نگاهی به معامله رضاخان با دوستانش به بهانه سالروز قتل تیمورتاش

پذیرایی از رُفقا با آمپول هوا!
تاریخ معاصر
 دارالفنون 

و آرزوهای بر باد رفته امیرکبیر
چهارم ربــیــع االول 1268، سرانجام دارالفنون 
افتتاح شد؛ نخستین دانشگاه مدرن در ایران 
که با همت و اهتمام امیرکبیر شکل گرفت، 
امــا بانی آن هرگز روز افتتاح مدرسه را ندید. 
ــال1268، ناصرالدین شاه باالخره  18محرم سـ
فرمان عزل امیرکبیر را صادر و در 26محرم همان 
سال، او را از تمام مناصب حکومتی خلع کرد و 
به تبعید فرستاد. این تبعید، تنها 40روز طول 
کشید و پــس از آن، میرزاتقی خان در حمام 
فین کاشان به شهادت رسید و مراسم افتتاح 
مدرسه دارالفنون، بدون حضور او برگزار شد. 
هدف امیرکبیر از تأسیس دارالفنون، رسیدن 
به استقالل علمی بود. او نمی خواست جوانان 
بااستعداد ایرانی را به فرنگ بفرستد تا پس از 
صرف هزینه های بسیار، خودباخته و مغلوب 
فرهنگ آن سامان، به کشور بازگردند و به جای 
برداشتن سنگ از سر راه پیشرفت کشور، سد 
راه ترقی ایران و ایرانی شوند. تجربه فرستادن 
دانشجو به اروپا، در زمان فتحعلی شاه و با همت 
عباس میرزا نایب السلطنه، نتایج مورد نظر رجال 
وطن دوست ایران را در پی نداشت. امیرکبیر به 
مسیو داوودخــان، نماینده دولت ایران در اروپا 
دستور داده بود تا معلمان دارالفنون را از میان 
اتباع کشورهایی که در ایران سابقه فعالیت های 
استعماری نداشته اند، انتخاب کند و او، بیشتر 
اساتید دوره نخست ایــن مــدرســه را از میان 
اتریشی ها و ایتالیایی ها برگزید که تعدادی از 
آن هــا، به خصوص در رشته های طب و نظام، 
به ایــران رسیدند و تدریس را آغــاز کردند. این 
رویکرد امیرکبیر، دلیلی است بر آن، که وی به 
دنبال استقالل علمی کشور و تثبیت قدرت 
ایران در این حوزه بوده  است. امیرکبیر پیش از 
این اقدام، با تأسیس دارالترجمه و تالش برای 
برگردان کتاب های علمی مفید به زبان فارسی، 
نخستین گام را برای گسترش آموزش و پرورش 
ــران برداشته  بــود. از منظر او، همه  نوین در ای
جوانان باهوش ایرانی، اعم از اینکه عضوی از 
جامعه اعیان و اشراف باشند یا نه، حق داشتند 
در این مدرسه پذیرش شوند و آموزش ببینند. 

شد، آنچه نباید می شد ◾
امـا آرزویـی کـه امیرکبیـر در پـی تحقـق آن بـود، بـا 
عزل و تبعیـد وی، بر بـاد رفت. مدرسـه دارالفنون 
نیز به سرنوشت دیگر اصالحات امیرکبیر دچار 
شـد؛ تنهـا فرزنـدان اعیـان و اشـراف بـه دارالفنون 
راه یافتنـد و از موهبـت آمـوزش برخوردار شـدند. 
واقعیـت آن بـود کـه پـرورش اسـتعدادهای همـه 
ایرانیـان، مطابق خواسـت دربـار خودکامـه قاجار 
نبـود؛ آن هـا طبـق سـفارش آقامحمدخـان بـه 
فتحعلی شـاه، بـه دنبـال بی سـواد نگـه داشـتن 
مردم ایران بودند. طولی نکشید که پای معلمانی 
از روسـیه و انگلیس نیز به مدرسـه دارالفنـون باز 
شـد و ایـن مدرسـه، بـه تربیـت افـرادی پرداخـت 
کـه بیـش از ایـران، بـه بیگانـگان گرایش داشـتند. 
در دهه هـای بعـد و زمانـی کـه بریتانیـا قـدرت 
بیشـتری در ایـران پیـدا کـرد، اعضـای برجسـته 
فراماسـونری نیـز در جرگـه معلمـان ایـن مدرسـه 
قرار گرفتند تا نقشـی بیش از گذشته، در تربیت 
شـخصیت های وابسـته بـه اسـتعمار داشـته 
 باشـند. یکـی از ایـن افـراد، محمدعلـی فروغـی، 
ملقب به »ذکاءالملک« بود که افزون بر استادی 
اعظم فراماسونری، در کسوت معلمی دارالفنون 
هم فعالیت داشت. خان ملک ساسانی، مورخ و 
ادیب هم دوره فروغی، خاطره ای از او نقل می کند 
که در شناخت عملکرد وی و افرادی مانند فروغی 
در مدرسه دارالفنون مؤثر است: »خوب به خاطر 
دارم یـک روز درس تاریـخ داشـتیم و گفت وگـو از 
مسـتعمره های انگلیـس بـود کـه آیـا خـود اهالـی 
قـادر بـه اداره  کـردن ممالـک خـود هسـتند یـا نه؟ 
میرزا محمدعلـی ذکاءالملک گفت: آقایان شـما 
هیچ وقت سرداری )لباس مرسـوم در دوره قاجار( 
برای دوختن به خیاط داده اید؟ همه گفتند: آری. 
گفت: خیاط برای سـرداری شما آستین گذارده؟ 
همـه گفتنـد: البتـه. گفـت: وقتـی سـرداری را از 
مغـازه خیاطـی بـه خانـه آوردیـد، آسـتین هایش 
تکان می خـورد؟ همه گفتند: نه! گفـت: پس چه 
چیزی الزم بود که آسـتین ها را به حرکت درآورد؟ 
شـاگرد ها گفتنـد: الزم بـود دسـتی تـوی آسـتین 
باشـد تـا تـکان بخـورد. جنـاب فروغـی فرمودنـد: 
مقصـود مـن هـم همیـن بـود کـه بدانیـد ایـران 
شـما مثـل آسـتین بی حرکـت اسـت که تا دسـت 
 دولـت انگلیـس در آن نباشـد، ممکـن نیسـت 

تکان بخورد.«
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اسرار کشته شدن کلنل محمدتقی خان پسیان
کلنـــل  شـــدن  کشـــته  ســـالروز  مهرمـــاه،  دهـــم 
محمدتقی خان پسیان، افســـر وطن دوست ژاندارمری 
است. مردی که از 13 فروردین ســـال 1300 تا 10 مهرماه 
همان  سال، والی خراســـان بود و با اقداماتش در همین 
دوره کوتاه، ســـیمای مشـــهد را تغییر داد و زمینه  بهبود 
شـــرایط را فراهـــم کـــرد. همین ســـابقه نیک، بســـیاری 

را دربـــاره کشـــته شـــدن وی و ســـبب آن، دچار اشـــتباه 
می کند. کلنـــل، چنان که برخـــی معتقدنـــد، در پی یک 
تظاهرات ضداســـتعماری کشـــته نشـــد؛ قوام السلطنه 
که والی ســـابق خراســـان بـــود و طبق دســـتور حکومت 
مرکزی، توســـط کلنل بازداشـــت و به تهران اعزام شـــد، 
ســـخت با وی دشـــمن بود و مرحوم پســـیان، بـــه دلیل 

همین دشـــمنی و کینه قوام السلطنه، حاضر به تمکین 
در برابر او کـــه پس از مدتی به نخســـت وزیری رســـیده  
بود، نمی شـــد. این را می تـــوان از تلگراف هایـــی که میان 
کلنل و افرادی نظیر شـــوکت الملک عَلَم رد و بدل شده 
و انتشار یافته  اســـت، به خوبی دریافت. کلنل نه فقط 
نگران جان خود، بلکه دلواپس وضعیت نیروهای جان 

برکف ژاندارمری بود که هوادار وی بودند و برای برقراری 
نظم و امنیت، از جان مایه گذاشـــتند. قوام السلطنه که 
از ابتدا به دنبال کشـــتن کلنل بود، سرانجام با تحریک 
برخی خوانین شـــمال خراســـان، زمینه محاصره شدن 
او در جعفرآبـــاد قوچـــان و ســـپس کشـــته شـــدنش را 

فراهـــم کرد.

دانستنی های تاریخی

روز اول اکتبر سال 1946، 76 سال پیش در چنین 
روزی، سرانجام نمایشی که پس از تمام شدن 
جنگ جهانی دوم آغاز شده  بود، به پایان رسید؛ 
دادگاه نورنبرگ که متفقین، آن را برای محاکمه 
سران آلمان نازی به راه انداخته  بودند، با محاکمه 
27 نفر و محکوم کردن 12 نفر از آن ها به اعدام، 
ختم فعالیت خود را اعالم کرد. تردیدی نیست 
که برخی از سران حکومت نازی، مستحق اعدام 
بودند، اما آیا می شد به رویکرد دادگاه و محاکمه 
منصفانه آن هم اعتماد داشــت؟ برای سال ها، 
هیچ محققی این جرئت را نداشت که دادگــاه 
نورنبرگ و احکام صــادره آن را زیر ســؤال ببرد؛ 
دادگاهی که خیلی ها، مانند روژه گارودی، معتقد 
بودند اصـــوالً بــراســاس نیل به عدالت خواهی 
شکل نگرفته و حتی بدیهی ترین اصول دادرسی 
و حقوقی در آن رعایت نشده  است. دلیل آن ها 
هم منطقی بود؛ اساسنامه دادگاه، یعنی قانونی 
که قرار بود قضات براساس آن حکم صادر کنند، 
مبنایی کامالً تبلیغاتی داشت و هرگز برای سند 
و مدرک ارزشــی قائل نبود. اصل 22 اساسنامه 
این دادگاه اذعان داشت: »دادگاه در مواردی که 
شهرت فراوان دارد، طلب سند و مدرک نخواهد 
کرد و این شهرت، به عنوان یک حقیقت پذیرفته 
ــد.« هــولــوکــاســت و شایعه کشتار  خــواهــد شـ
دسته جمعی یــهــودیــان، بــا همین اصــل جنبه 
قانونی پیدا کــرد و تنها شهرت آن که ناشی از 
اقدام های تبلیغاتی صهیونیست ها بود، اسباب 

رسمیت یافتنش را فراهم کرد؛ دادگاه تأیید کرد 
که 6میلیون یهودی، در قالب یک نسل کشی 
از میان رفته اند و با این اقــدام، ورود به پژوهش 
و بررسی اسناد این واقعه را بــرای پژوهشگران 
بی طرف غیرممکن کرد. این در حالی بود که در 
این دادگــاه، از 30 میلیون اسالو قربانی شده که 
در شوروی و سرزمین های اروپای شرقی سالخی 
شدند، هیچ سخنی به میان نیامد و نسل کشی 

آن هــا که صاحب میلیون ها مــدرک و سند بود، 
در زباله دان تاریخ دفن شد، چون ممکن بود پای 
برخی از کشورهای دول متفق در پرونده ها به 

میان بیاید!

جنایتکارانی که از محاکمه گریختند ◾
از طرفی، اگر قرار بود در دادگاه رسیدگی جنایات 
جنگــی، مجرمــان جنــگ جهانــی دوم را محاکمه 

کننــد، بی تردیــد نازی هــا تنهــا نبودنــد. بمبــاران 
هدفمند شهرهای جنوبی آلمان و بخش هایی از 
اتریش بــا بمب های فســفری انگلیــس و آمریکا، 
صدهــا هــزار کشــته غیرنظامــی، شــامل هــزاران 
زن و کــودک بــر جــا گذاشــته  بــود؛ مناطقــی کــه 
ارتش آلمان از آن عقب نشــینی کــرده و ضرورتی 
نداشــت مــورد حمالتــی چنیــن وحشــیانه قــرار 
بگیرنــد. شــوروی نیــز دســتش تــا مرفــق بــه خــون 
لهســتانی ها آلــوده بــود؛ قتل عــام »کاتیــن« بــه 
عنــوان یکــی از وحشــیانه ترین کشــتارهای تاریخ 
بشــر، هنوز از یاد مردم لهســتان نرفته اســت. در 
مــاه مــی ســال 1940، زمانــی که اســتالین بــا هیتلر 
رفیــق بــود و در توافقــی پنهــان، لهســتان را میــان 
خودشــان تقســیم کردند، 22 هزار افســر و سرباز 
ــر نظــر الورنتــی  لهســتانی در جنــگل کاتیــن و زی
بریــا، رئیــس کمیســاریای خلــق در امــور داخلــی 
ــای  شــوروی، ســالخی شــدند. بعدهــا فقــط بقای
4هزار و 143 قربانی بدست آمد. قتل عام کاتین، 
یکــی از بزرگ ترین قتل عام هــای تاریخ بــود؛ حتی 
نازی هــا هــم نظیــر آن را مرتکب نشــده  بودنــد، اما 
جای اســتالین و الورنتی در میان متهمان دادگاه 
نورنبــرگ، خالــی بــود. بــه همیــن دلیــل، بســیاری 
از مورخــان معتقدنــد دادگاه نورنبــرگ، بیــش از 
آنکــه یــک محکمــه بــرای دادرســی باشــد، یــک 
نمایش تبلیغاتــی و جنجالی برای تثبیــت قدرت 
دولت هــای پیــروز بــود و ربطــی بــه اجــرای عدالــت 

نداشــت.

متهمانی که هرگز محاکمه نشدند 

اسرار دادگاه نورنبرگ 
تاریخ جهان 
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  حماسه فراموش شده نیشابوریان
26 خرداد سال600 خورشیدی، سرانجام 

نیشابور سقوط کرد. لشکر جّرار مغول، متشکل از 
300 هزار سرباز به شهری هجوم آورد که تنها 
10 هزار نفر به پاسداری از آن مشغول بودند و 

افزون بر این، دیوار اصلی شهر، با اقدام ابلهانه 
سلطان محمدخوارزمشاه و برای جلوگیری از قیام 
دوباره مردم نیشابور، تخریب شده  بود. با این حال، 
نیشابوریان مردانه مقاومت کردند و نه فقط مغوالن 

را سه روز پشت دروازه های شهر نگه داشتند، 

بلکه داماد چنگیز را هم که ساالری سپاه را برعهده 
داشت، به هالکت رساندند. این مقاومت تاریخی 

چندان در متون ما شناخته شده  نیست، اما مغوالن 
پس از تسلط بر نیشابور و به تالفی آن حماسه 

جاودانه، همه مردم را از دم تیغ گذراندند و حتی 

به سگ ها و گربه های شهر نیز رحم نکردند. دختر 
چنگیز که کینه نیشابوریان را در دل گرفته  بود، 

دستور داد شهر را ویران کنند و بر آن آب ببندند. آن 
ویرانی بزرگ، نیشابور باشکوه را از میان برد و این 

شهر، دیگر گذشته زرین خود را باز نیافت.

تاریخ



شهریه های 
نجومی 
دانشگاه های 
خودگردان 
صحت دارد؟
قاسم عموعابدینی، 
معاون آموزشی وزارت 
علوم درباره اخبار 
دریافت شهریه های 
نجومی از دانشجویان 
پردیس های 
خودگردان 
دانشگاه های سطح یک 
به باشگاه خبرنگاران 
گفت: از این خبر اطالع 
ندارم، هر تصمیمی 
هیئت های امنای 
دانشگاه ها تصویب 
کنند، همان اجرایی 
می شود. اگر تصویب 
کرده باشند، مباحث 
میزان شهریه های 
نجومی دانشگاه های 
پردیس و خودگردان 
صحت دارد؛در غیر این 
صورت کذب است.

گــرچــه  مــصــدق  محمود 
ــان، بــا  ــاســ ــ ــن ــارشــ ــ بــــه گـــفـــتـــه ک
پــیــشــرفــت هــای بــســیــار دانـــش 
پزشکی، سن امید به زندگی در 
کشور ما به 75 سال رسیده؛ اما با 
این حال آنچه می تواند در آینده 
ایجاد بحران کند، سالمندی جمعیت است؛چون با 
افزایش جمعیت سالمند یک کشور، نیاز به خدمات 
مراقبتی، درمانی، بهداشتی، توانبخشی، حمایتی 
و معیشتی و بیمه ای زیاد می شود. ضمن اینکه از 

نیروی جوان و کار آن جامعه نیز کاسته می شود. 
حال پرسش اساسی این است که از امــروز برای 
عبور کم آسیب از بحران سالمندی چه گام هایی 
ــر رونـــد فعلی تغییر نکند و  بــایــد بــرداشــت و اگ
تصمیم گیران کشور همچون گذشته به فکر پدیده 
سالمندی جمعیت ایران نباشند، آن وقت شاهد 

چه اتفاقی خواهیم بود؟ 

10درصد جمعیت کشور سالمند هستند ◾
محسن شتی، رئیس اداره سالمت سالمندان 
وزارت بهداشت، کاهش نــرخ بـــاروری یــا موالید 
و افــزایــش امــیــد بــه زنــدگــی را در دهــه هــای اخیر 
عمده ترین دالیــل سالمندی جمعیت می خواند 
و به قدس می گوید: براساس سرشماری سال95، 
9/28درصـــد جمعیت ایــران سالمند یا بــاالی 60 
سال بوده اند و پس از آن سرشماری تازه ای انجام 
نشد تا امروز آمار دقیق تری از جمعیت سالخورده 
داشته باشیم؛ امــا احتماالً درحال حاضر حدود 
10درصــد جمعیت کشور سالمند هستند. یعنی 
حــدود 8/5 میلیون ایــرانــی در سن سالخوردگی 
قرار دارند و از آنجا که اگر 12درصــد جمعیت یک 
کشور سالمند باشند به آن جمعیت سالخورده 
گفته می شود، می توان گفت ما در حال ورود به 
سالخوردگی هستیم. البته همین االن هم برخی از 

استان ها مثل گیالن سالخورده محسوب می شوند. 
وی با اشاره به اینکه با افزایش متوسط سن جامعه، 
یکی از نگرانی ها افزایش درصد سرباری و افرادی 
است که نیاز بیشتری به دریافت خدمات مراقبتی، 
بهداشتی، درمــانــی، توانبخشی و رفاهی دارنــد، 
مــی افــزایــد: ناتوانی جسمی بــا گذشت عمر باال 
می رود و احتمال بروز بیماری های مختلف به ویژه 
بیماری های مزمن در دوره سالمندی افزایش 
می یابد. البته سالمندی به مفهوم بیماری نیست 
و اگــر شخص در دوره کــودکــی، نوجوانی، جوانی 
و میانسالی شیوه زندگی سالمی داشته باشد 
سالمندی خوبی خواهد داشت هرچند با کاهش 

ظرفیت ارگان های بدن مواجه باشد. 

روند پرشتاب سالمندی ◾
شــتــی، از ســرعــت بــســیــار کــشــور به 

ســوی سالخوردگی جمعیت خبر 
ــد: دو بــرابــر  ــزای مــی دهــد و مــی اف

شــدن جمعیت سالمند در 
آمریکا و کشورهای اروپایی 
ــدود 100 تــا 150 ســال  حــ
ــران  طــول کشید امــا در ای

فقط 40 ســال طــول کشید 
تـــا جمعیت ســالــمــنــد دو بــرابــر 

شود و نکته قابل توجه دیگر اینکه دو برابر شدن 
جمعیت سالمند برای دفعه بعد 20  تا 30 سال 
دیگر اتفاق می افتد. یعنی به احتمال زیاد حدود 

20 درصد جمعیت کشور در سال 1420 تا 1430 
سالمند خواهند بود. این اعداد و ارقام به خوبی 

چند برابر کشورهای نشان می دهند ایران 
بــــــــــــــه ســـــمـــــت یاد شده سریع تر 

ــنـــدی  ــمـ ــالـ ــت سـ ــ ــی ــ ــع ــ ــم جــ
مــی رود. این پــــــــیــــــــش 

اســـت که درحــالــی 
ــی، منابع  ــال م

ــت هـــای رفــــــــــــاهــــــــــــی و  زیـــرســـاخـ
ــی،  ــ ــت ــداشــ ــهــ ــ درمــانــی کشورهای ب
نداریم. ضمن اینکه اروپـــــــــایـــــــــی را 

آن ها فرصت بیشتری داشتند تا برای مقابله با  
سالمندی  و حمایت از جمعیتی که نیاز به حمایت 
و مراقبت دارد، آماده شوند. بنابراین باید خیلی 
بیشتر از گذشته بــرای بحران سالمندی وقت و 
بودجه بگذاریم تا بتوانیم به نیازهای جمعیت 
سالمندان کشور به نحو بهتری پاسخ دهیم و 

سالمت و رفاه آنان را تأمین کنیم.

فکری برای بیمه سالمندان کنیم ◾
وی با اشاره به اینکه رفاه سالمندان و توجه به سالمت 
آن ها باید یکی از اولویت های دولت و مجلس و دیگر 
تصمیم گیران کشور باشد، می گوید: راه های نرفته 
زیادی در حوزه سالمندی جمعیت داریم. برای مثال 

یکی از آن ها مربوط به بیمه سالمندان است. 
بــایــد مــراقــبــت از ســالــمــنــدان در مــنــزل و یا 
مراقبت های طوالنی مدت و توانبخشی 
را تحت پوشش بیمه قــرار می دادیم، 
چون سالمندانی داریم که نمی توانند 
ــبــت کــنــنــد و  ــان مــراق ــودشـ از خـ
ــه روزی  ــان ــد در مـــراکـــز شــب ــای ب
نــگــهــداری شــونــد و یــا تحت 
نظر یــک پرستار بــه صــورت 
24 ساعته باشند. این درحالی 
است که سازمان های بیمه گر همین حاال 
کــه 50درصــــد ضــریــب تخت بیمارستان ها به 
سالمندان  اختصاص دارد، به شدت تحت فشار 
هستند. درواقع بیمه ها چند برابر سهم جمعیتی 

سالمندان بــرای آنــان هزینه می کنند. بنابراین 
برای انجام چنین اقدام هایی ابتدا باید سازمان 
برنامه وبودجه، دولت و مجلس از بیمه ها حمایت 
مالی کنند تا آن هــا هم بتوانند حمایتشان را به 
جایی منتقل کنند که هنوز سالمند بستری نشده 
است. چون در این صورت؛ هم سالمت سالمندان 
بهتر حفظ می شود و هم هزینه های سازمان های 

بیمه ای زیاد نمی شود. 
رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت 
درخصوص افزایش نرخ باروری به منظور کاهش 
سن جمعیت هم می گوید: تأکید بر افزایش نرخ 
باروری یا تعداد موالید یکی از راهبردهای دولت و 
وزارت بهداشت است تا به این شکل میانگین سن 
جمعیت کشور کاهش پیدا کند. اما باید توجه 
داشته باشیم که دست کم 15سال طول می کشد تا 
افرادی که به دنیا می آیند، به سن استقالل برسند 
و دیگر سربار نباشند. بنابراین اگر دستگاه های 
متولی براساس سند ملی سالمندی به وظایف 
خود عمل کنند و تمرکزشان را روی سالمندی فعال 

و سالم بگذارند بهتر و زودتر نتیجه می گیریم.   
شتی، در پاسخ به این پرسش که اگر در سال های 
آینده هم مثل گذشته بودجه سالمندی افزایش 
پیدا نکند، آن وقت باید شاهد چه اتفاقی باشیم؟ 
ــد:  همین االن ضــریــب اشــغــال تخت  ــوی مــی گ
بیمارستان ها از سوی سالمندان حدود 50درصد 
است حال اگر جمعیت آن ها طی 20 سال از حدود 
10 میلیون نفر به 20 میلیون نفر برسد آن وقت 
ضــریــب تــخــت بــیــمــارســتــان هــای کــشــور توسط 
سالمندان از 50درصد به 100درصــد می رسد. در 
نتیجه تخت برای کسانی که در تصادفات مصدوم 
و یا دچــار نارسایی قلبی و عروقی و... می شوند 
نخواهیم داشت. بنابراین اگر با همین فرمان پیش 
برویم و پدیده سالمندی را مدیریت نکنیم این 

بحران هرچه بیشتر تشدید می شود.

رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت در گفت وگو با قدس هشدار داد

خطر سرعت در جاده سالمندی

ددستچينستچين

محسن شتی
رئیس اداره سالمت سالمندان 

وزارت بهداشت

سند ملی سالمندان تصویب شده و برنامه 
عملیاتی آن از سوی دستگاه های مختلف در 

حال انجام است. وزارت بهداشت نیز از سه، چهار 
سال پیش برنامه عملیاتی کردن سند یاد شده 
را در دست اجرا دارد. در واقع به منظور حفظ و 

ارتقای سالمت جسمی، روحی و توانبخشی 
سالمندان، بیش از 50 پروژه داریم که بسیاری از 
آن ها اجرایی شده اند و تعدادی هم در حال اجرا 

هستند. ضمن اینکه دستگاه های دیگر به ویژه 
وزارت تعاون و همچنین سازمان بهزیستی 

نیز براساس سند یاد شده در زمینه سالمندان 
نقش هایی دارند که باید آن ها را ایفا کنند. البته 
وزارتخانه های بهداشت و رفاه اجتماعی برای 

اجرای سند ملی سالمندان باید هماهنگی و 
همکاری های بیشتری داشته باشند.
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 طرح جوانی جمعیت چه زمانی نتیجه می دهد؟ ◾

ــورای عالی  پیمان صــالــحــی، دبــیــرکــل شـ
علوم، تحقیقات و فناوری به ایسنا گفت: 
ما اکنون در شورای عالی عتف به دنبال 
این هستیم که طرح جوانی جمعیت، یک طرح کالن 
ملی شود. این طرح کامالً مربوط به علوم انسانی و 
تحولی است؛ ولی وقتی طرح اجرا شود، ممکن است 

10 سال دیگر نتیجه بدهد.

با این آب نمی شود کشاورزی کرد ◾
محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس به 
ایلنا گفت: در موضوع زایــنــده رود، بحث 
ــا را مطرح می کنند که  انتقال آب از دری
بــی شــک آب انتقالی از دریـــا صــرفــه اقــتــصــادی بــرای 
کشاورزی نــدارد و هر مترمکعب آبی که به اصفهان 
برسد 80 تــا 100 هــزار تــومــان تمام مــی شــود و امکان 

کشاورزی با این آب نیست.

تهدید پذیرش پرستار بدون کنکور  ◾
مــحــمــد شــریــفــی مــقــدم، دبــیــرکــل خانه 
ــه بــاشــگــاه خــبــرنــگــاران گفت:  پــرســتــار ب
پذیرش دانشجو در مقطع کــاردانــی در 
گــروه پرستاری، بــدون کنکور و حتی از طریق دیپلم 
 رشته علوم انسانی یک کار غیرکارشناسی است و 

ایــن گونه اقــدام هــا در آینده می تواند تهدیدکننده 
سالمت بیماران باشد.

آموزش فنی وحرفه  ای هنوز اساسنامه ندارد ◾
حسین حــق وردی، رئیس کمیته آموزش 
فنی وحرفه ای کمیسیون آموزش مجلس با 
بیان اینکه تدوین اساسنامه برای سازمان 
آموزش فنی وحرفه  ای باید در دستور وزیر جدید باشد، 
به خانه ملت گفت: متأسفانه این سازمان فاقد هرگونه 
اساسنامه است و فقط از قانون تشکیل آن در گذشته 

پیروی می کند.

جامعه

      صفحه 11
آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: 
برابر رای ش��ماره 140160310006006943مورخ 1401/06/16 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرس��تان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی بنام داریوش رضایی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 320.80 مترمربع به 
پالک 2665 فرعی از 1- اصلی واقع در امیرآباد مازندران بخش 10 ثبت نور محرز گردیده ست. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به 
آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انثشار آگهی 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 با تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی اس��ت در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1383644  آ-40108606

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/0۷/09                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/0۷/23
علی سعادتی سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر 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 قریه جوالده پالک 15 اصلی بخش 1 قشالقی

64 فرعی آقا/ خانم سعدی سینکائی چتن فرزند موسی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری 
خانه بهداشت( به مساحت 1۷3.18 مترمربع قسمتی از پالک 38 فرعی خریداری بدون واسطه / باواسطه از عاطفه 

و هما و صدیقه و طاهره و مرتضی شهرت همگی گرجی بحری
لذا به موجب 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 این روزنامه محلی / کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، 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 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 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 13 آئین نامه مذکور در 
مورد قس��متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند 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 1386۷48  آ-4010862۷
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/0۷/09             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/0۷/23

صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد امالک نوشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی قائم ش��هر مورد رس��یدگی و 

تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد:
  امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکتی پالک 59 اصلی بخش 16

12323 فرعی بنام خانم فرزانه فالح پور کوتنائی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است که ده سیر عرصه وقف می باشد به مساحت 200.۷0 مترمربع خریداری بدون واسطه از خانم زبیده عابدیان 

کاسگری مالک رسمی. 
لذا به موجب 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 این روزنامه محلی / کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین اگهی 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 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی  تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارانه 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 13 آئین نامه مذکور در 
مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود، مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می 

نماید . م الف 13865۷9    آ-40108630
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/0۷/09      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/0۷/23  

یونس قصابی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قائم شهر

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 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردر 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 سه ثبت آمل- دهستان دشت سر

34-اصلی ) قریه کنسی (
332 فرعی دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 
خانه بهداش��ت روس��تای کنسی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری بهداشتی به مساحت 

234.۷3 مترمربع خریداری شده بالواسطه از علی اصغر حمزه ای با تایید شورای اسالمی محل و دهیاری.
  لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 - آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طربق 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 روستاها از طریق 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 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 13 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 1384585   آ-40108632

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/0۷/09              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/0۷/23
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۷10- اصلی آقای میران داوری و غیره واقع در نمردیان 
جزء قطعه یک ایرانش��هر از بخش 5 بلوچس��تان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1401/0۷/30 رأس ساعت 8 صبح 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تا 
در محل حضور بهم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها 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 آمد و 
اعتراض آنها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمناً برابر تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد ۷4 و 86 آئین 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 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون 

توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه دهد.  آ-4010860۷
تاریخ انتشار: 1401/0۷/09

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایرانشهر- اردشیر محمودی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه 1 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 14060316001001412 مورخه 1401/05/11 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه 
ناحیه 1 تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای پرویز پاشایی فرزند محمد به شماره شناسنامه 353۷5 کد ملی 
3250351۷۷6 صادره از کرمانشاه در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 48 متر مربع در محدوده اراضی 
پالک 138 اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه به ادرس کرمانشاه الهیه خیابان طالقانی قلعه کهنه کوی 39 

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

خواهد شد . شماره : 12/م الف / 1529  آ-40108615
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/0۷/09                     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/0۷/25

مهدی زارعی وش -رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمی
برابر راي ش��ماره 1401603190۷8006094 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا س��الجقه به شناسنامه ش��ماره 3841 کدملي 3130038256 
صادره بافت فرزند خداداد در شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 299.3 مترمربع پالک شماره2584 
فرعي از20 اصلي واقع بخش6 حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان ادرس کرمان قائم اباد بلوارولی عصر 
)عج( کوچه 20 خریداري از مالک رسمي آقاي علی ایالقی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. شناسه آگهی:1382132   آ-40108616
تاریخ انتشارنوبت اول1401/0۷/09                      تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/0۷/24

محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمی
برابر راي ش��ماره 1401603190۷8006181 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مریم افضلي به شناس��نامه شماره 1 کدملي 2993649108 صادره 
کرمان فرزند احمد  در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 250 مترمربع  که موازی 90.35 مترمربع 
از ششدانگ عرصه متعلق به وقف و در اجاره مالک متن می باشدپالک شماره 22536 فرعي از1۷83  
اصلي واقع در  بخش3 حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان آدرس کرمان خیابان جهاد یاسین 2 سمت 
راس��ت  خریداري از مالک رسمي آقاي سید کاظم طباطبایی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  شناسه آگهی:1383506  آ-4010861۷
تاریخ انتشارنوبت اول1401/0۷/09                تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/0۷/24

محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمی
برابر راي ش��ماره 1401603190۷800590۷ هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي مریم ش��یخعلي بابائي به شناسنامه شماره 2131 کدملي 2992666440 
صادره کرمان فرزند محمود در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154/5 مترمربع پالک شماره16980 
فرعي از3968 اصلي مفروز و مجزی ش��ده از پالک 885 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش2 حوزه 
ثبت ملک منطقه دو کرمان آدرس کرمان خیابان س��رباز کوچه 58 غربی 15انتهای کوچه درب آخر  
خریداري از مالک رسمي آقاي ارسطو کیان پور محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 
قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

شناسه آگهی:1383408  آ-40108618 سند مالکیت صادر خواهد شد. 
انتشارنوبت اول1401/0۷/09                      تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/0۷/24

محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان

آگهي تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی بشرویه
آگهي تحدید حدود یک قسمت از بخش سه شهرستان بشرویه

پیرو آگهي نوبتي منتشره و بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره هاي زیر :
شماره فرعي از دو اصلي  بخش سه بشرویه

پالک 6280 فرعی مجزا شده از2۷92 فرعی آقای علی حیدری فرزند حسن ششدانگ  یکباب منزل 
شماره فرعي از 160  - اصلي  بخش سه بشرویه

1 - پالک 4۷2 فرعي موقوفه حاج محمدحسین بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه بشرویه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
2 -پالک1۷09 فرعی آقای علی ترابی بتصدی در وقف ششدانگ یک قطعه زمین 

در 30 /۷ /1401  انجام خواهد شد.لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره هاي 
فوق الذکر بوسیله این آگهي اخطار مي گردد که در روز مقرر باال در محل حضور بهم رسانند. جنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانوني آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهي با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقي و نیز صاحبان امالک 
که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سي روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد  
وبرابر ماده 86 ایین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین مي بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائي تقدیم و گواهي الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم 
نمایند.در غیر اینصورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به 
اداره ثبت تسلیم واداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.   آ-40108619

تاریخ انتشار :  09     /0۷     /1401
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بشرویه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خلیل آباد 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 1401603063510000۷1مورخ 1401/06/05 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خلیل آباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ خانم اعظم ش��ریفی  فرزند عبد الجواد به ش��ماره ملی090116۷282و ش��ماره 
شناس��نامه 290 صادره از کاش��مر در یک دانگ  مشاع از ش��ش دانگ یکباب قطعه زمین مزروعی به مساحت34 
/15190متر مربع قسمتی از شش دانگ از پالک شماره 21 اصلی واقع در بخش دو خلیل آباد به آدرس خلیل آباد 
–اراضی س��رمزده-جاده س��رمزده بزنجرد- نزدیک کوره آجر پزی خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم  عبد الجواد 
شریفی سرمزده 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 اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . آ-40108620
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/0۷/09                  تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/0۷/24

علی خدادادی-رئیس ثبت اسناد و امالک 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خلیل آباد 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 1401603063510000۷3مورخ 1401/06/05 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خلیل آباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ خانم محمد رضا شریفی  فرزند عبد الجواد به شماره ملی 0901255۷26 وشماره 
شناسنامه 185۷ صادره از کاشمر در دو ونیم دانگ  مشاع از شش دانگ یک  قطعه زمین مزروعی به مساحت34 
/15190متر مربع قسمتی از شش دانگ از پالک شماره 21 اصلی واقع در بخش دو خلیل آباد به آدرس خلیل آباد 
–اراضی س��رمزده-جاده س��رمزده بزنجرد- نزدیک کوره آجر پزی خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم عبد الجواد 
شریفی سرمزده 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 اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-40108622
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/0۷/09                     تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/0۷/24

علی خدادادی-رئیس ثبت اسناد و امالک 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خلیل آباد 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 140160306351000069 مورخ 1401/05/31هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خلیل آباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ خانم علیرضا شریفی  فرزند عبد الجواد بشماره شناسنامه 3524 صادره از کاشمر 
در دو ونیم دانگ  مشاع از شش دانگ یکباب قطعه زمین مزروعی به مساحت34 /15190متر مربع قسمتی از شش 
دانگ از پالک ش��ماره 21 اصلی واقع در بخش دو خلیل آباد به آدرس خلیل آباد –اراضی س��رمزده-جاده سرمزده 
بزنجرد- نزدیک کوره آجر پزی خریداری از مالک رس��می آقای/ خانم  عبد الجواد ش��ریفی سرمزده 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 اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد.   آ-40108623
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/0۷/09                تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/0۷/24

علی خدادادی-رئیس ثبت اسناد و امالک 

متن آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیر منقول کالسه 140100033 

به موجب پرونده اجرائی کالسه  فوق له بانک صادرات علیه شرکت فصل اول آریائیان امیر ارسالن ) بعنوان وام گیرنده 
( و صفر وظیفه دان ) بعنوان راهن (  یک باب منزل مسکونی  سه طبقه دارای پالک ثبتی 2659 فرعی از 4 اصلی 
به آدرس س��رخس _ خیابان صاحب الزمان ) عج(16 که س��ند آن به نام صفر وظیفه دان ثبت و صادر شده است .  
که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  2۷/000/000/000 ریال ارزیابی شده. و برابر سند رهنی شماره 
61499_1398/12/26دفتر اسناد رسمی شماره یک سرخس به مبلغ 10/500/000/000 ریال در رهن رهن بانک 
صادرات سرخس قرار گرفته است.  پالک فوق در سه طبقه به مساحت 250 متر مربع و 159/20 متر مربع اعیان 
مسکونی تکمیل شده و 428/25 متر مربع در حد سفت کاری با لحاظ مصالح مرغوب و دارای انشعابات 3 کنتور آب 
و برق و گاز ،اسکلت ساختمان فوالدی سقف کامپوزیت که برابر گزارش مامور اجرا ملک مزبور در تصرف راهن ) صفر 
وظیفه دان( می باشد و پالک فوق از ساعت 9الی 12 روزدو  شنبه مورخ 1401/0۷/18در اداره ثبت اسناد و امالک 
سرخس از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته 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 باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه 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 مسترد خواهد شد  و نیم عشر وحق مزایده نقدا وصول 
می گردد  ضمنآ چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می اعالم گردد،مزایده روز اداری بعداز تعطیلی در همان س��اعت و 

مکان مقرربرگزار خواهد شد.  آ-40108626
مدیر اجرای ثبت اسنادو امالک سرخس _  حجت بصیرت زاده 



دومین شوک
به صیادمنش

باشگاه هال سیتی 
با انتشار بیانیه ای 

اعالم کرد شوتا 
آروالدزه سرمربی 

خود را به دلیل 
کسب نتایج ضعیف 
برکنار کرد. اللهیار 
صیادمنش یکی از 

خریدهای تابستانی 
این مربی برای هال 

سیتی بود. اخراج 
شوتا می تواند 
جایگاه مهاجم 

ایرانی را در تیم 
به خطر بیندازد. 

مصدومیت بدموقع 
سبب شد تا این 

مهاجم جام جهانی 
را از دست بدهد.

خبر

امروز 
 ازسرگیری 

لیگ برتر
لیگ برتر فوتبال امروز  

و فردا در شهرهای 
مختلف برگزار می شود 

که برنامه آن به شرح 
زیر است:

شنبه 9 مهر
آلومینیوم اراک - ملوان 

ساعت 18:00

نساجی - نفت مسجد 
سلیمان

 ساعت18:00

گل گهر- استقالل 
ساعت18:30

فوالد- مس کرمان 
ساعت19:00 

ذوب آهن- پیکان 
ساعت 19:00

یکشنبه 10 مهر
هوادار-سپاهان 

ساعت 17:00

پرسپولیس- تراکتور 
ساعت 18:30

صنعت نفت آبادان- 
مس رفسنجان 

ساعت19:00

خبرخبر
روزروز

  آنتونیو کونته 
سرمربی تاتنهام از گمانه زنی ها 

در مورد احتمال همکاری با 
 یووه انتقاد کرد. این مربی

 ۵۳ ساله گفت: این اخبار در این 
مقطع از فصل باورنکردنی است.

  جواد خیابانی 
گزارشگر پرحاشیه فوتبال به دلیل مشکالت 

قلبی، در بیمارستان بستری شد. حال 
عمومی خیابانی خوب توصیف شده او 

چندی قبل با اشاره به دوپینگ استقاللی ها 
در دربی قدیمی جنجال ساز شد.

  گابریل ژسوس 
 مهاجم آرسنال درباره جدایی از سیتی 
گفت:»مسئله درک سبک فوتبال توسط 
پپ گواردیوال و درخواست هایی بود که 

او از بازیکنان در زمین داشت. اگر شما 
آن را نپذیرید، باید بروید«.

کارلوس کی روش درباره آینده حرفه ای اش با تیم 
ملی ایران گفت: امروز نمی دانم که سرنوشتم با 
تیم ملی به کجا خواهد رسید، اما امیدوارم این 
دوره حضورم در تیم ملی همراه با لحظه ای خاص 
برای هواداران ایران شود و اینکه بتوانیم به مرحله 
یک هشتم نهایی جام جهانی صعود کنیم، چون 

ما می خواهیم در میان بهترین بازیکنان و بهترین تیم ها باشیم.

می خواهیم کوسه بزرگ باشیم◾
وی در ادامه با اشاره به همگروهی ایران با تیم هایی همچون انگلیس 
و آمریکا اظهار کرد: وقتی ما در جام جهانی هستیم، کوسه های بزرگ 
ظاهر می شوند، اما واکنش من به قرعه ای که نصیب ایران شد این 
بود که این گروه خاصی است، اما مهم این است که در جام جهانی 
رقبایمان را بزرگ تر از چیزی که هستند، نکنیم و خودمان را هم کوچک 
فرض نکنیم. من سعی می کنم  از قدرتم استفاده کنم و از برتری ام برای 

محافظت از بازیکنانم بهره ببرم.

دوئل با بهترین های جهان◾
سرمربی پرتغالی تیم ملی در مواجهه با این پرسش که آیا به نظرتان 
این انتظار باالی هواداران از تیم ملی ایران واقع بینانه است؟«، گفت: 
)باخنده( به نظرم ما همچنین در گروهی قرار داریم که در رده بندی 
دستمزدی هم در بهترین جایگاه است. انتظارات هواداران باالتر از 
انتظاراتی که ما از تیم داریم، نیست. ما انتظارات باالیی از تیممان 
ــم. ما نمی توانیم بــدون چنین انتظاراتی زندگی کنیم، در غیر  داری
این صورت ما نیازی به هواداران نداریم، نیازی به نفس کشیدن نداریم 
و غیره و غیره. هر روز صبح به بازیکنانم می گویم شما یک چالش پیش 
روی خود دارید و آن هم این است که باید بر خودتان غلبه کنید، اینکه 

به دیروز فکر کنید که چه کار کردید و امروز باید بهتر از دیروز باشید.

جام جهانی جایی برای شهرت نیست◾
»آیــا فکر می کنید با وجــود انگلیس، ولز و آمریکا در گــروه B به 
خصوص با وجود دو تیم آخر، این بهترین فرصتی است که تاکنون 
برای رساندن ایران به مرحله حذفی جام جهانی داشته اید؟ به نظر 
می رسد ایران سطح برابری با تیم های ولز و آمریکا دارد«.کی روش 
این پرسش را هم این طور پاسخ داد: نه، من این گونه فکر نمی کنم، 
چون تمامی بازی های جام جهانی درجه سختی مشابهی دارند. 
در بازی اول رویکرد ذهنی تیم خیلی مهم است، سپس در حالی 
پا به بازی دوم می گذارید که به ترکیبی از نتایج گروه بستگی دارد و 
وقتی به بازی سوم می رسید فشار زیادی روی تیم وجود دارد؛ چون 
برای همه چیز یا هیچ بازی می کنید. ما مشکلی برای به رسمیت 
شناختن انگلیس نداریم، چون آن ها بخت اول صعود از این گروه 

به عنوان صدرنشین هستند. 

»کین« در لحظه بازی را تغییر می دهد◾
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه »تیم شما به 
خاطر دفاع بسیار مستحکمش در طول هشت سالی که پیش از این 

هدایت ایران را برعهده داشتید، مشهور بود. 

در تقابل با هری کین اوضــاع چطور پیش خواهد رفــت؟«، گفت: 
)باخنده( باید این پرسش را از هری کین هم بپرسید. کین بازیکنی 

است که می تواند در یک لحظه روند بازی را تغییر دهد.

ما هم شانس صعود داریم◾
»آیا این فرم بد انگلیس در بازی های اخیرش به تیم شما اعتمادبه نفس 
می دهد؟«، وی در پاسخ به این پرسش هم گفت: نه، این طور نیست. 
ما تنها می توانیم زمانی اعتمادبه نفسمان را باال ببریم که از بهترین 
تیم ها چیزهایی یاد بگیریم و روحیه برتری جویی  خودمان را تقویت 
کنیم. چنین چیزی وجود ندارد که ما بر این باور باشیم به خاطر مشکل 
تیمی دیگر به نتیجه می رسیم! اگر در روز مدنظر و در لحظه درست 
آماده نباشیم، مهم نیست که حریفمان مشکل دارد یا خیر، قطعاً 

رسید. این دوره از جام به موفقیت نخواهیم 
ــوران و اواســط جـــهـــانـــی درســــت  در ک
بـــرتـــر انــگــلــیــس فصل جاری لیگ 
که برای بازیکنان برگزار خواهد شد 
ــود، مـــــــــــا آســـــــــــان  نــخــواهــد بـ
ــا چـــون بازیکنان  انـــگـــلـــیـــس ب
جاه طلبی باال به آمادگی کامل و با 

انگلیس به لحاظ قطر خواهند آمد. 

تیمی خیلی خوب است، بنابراین ما باید بهترین عملکردمان را به 
نمایش بگذاریم و از شانس های خود مقابل تیم های انگلیس، ولز و 

آمریکا استفاده کنیم.

من برادر بزرگ تر بازیکنانم هستم◾
آیا بازیکنان تیم ملی ایران با شما در تماس بودند که به تیم ملی 
برگردید: نه، این طور نبود. پس از اینکه رئیس جدید فدراسیون 
فوتبال ایران )مهدی تاج( و هیئت رئیسه فدراسیون تصمیم به 
ایجاد تغییر در کادر فنی گرفتند، پیام هایی بین ما )فدراسیون و 
خودش( رد و بدل شد، اما باید بگویم این بازیکنان شگفت انگیز 
هستند و از زمانی که ایران را در سال 2019 ترک کردم با بسیاری 
ــودم و با رد و بــدل کــردن پیام ها از یکدیگر  از آن هــا در ارتــبــاط ب
حمایت می کردیم و من بازی های همه آن ها را دنبال می کردم. 
ما رابطه فــوق الــعــاده ای با هم داریــم.مــا عضوی از یک خانواده 
 فوق العاده هستیم و بهتر است بگویم که من مثل برادر بزرگ آن ها 

هستم.

باید جادو کنم!◾
کی روش همچنین دربــاره فرصت کمی که برای آماده سازی تیمش 
برای جام جهانی قطر و آنالیز رقبا خواهد داشت، گفت: این چالش 
پیش روی من است و در این بازه زمانی کوتاه باید جادو کنم. شرایط 
به هر حال همین است و شکایتی هم نــدارم. پس از این همه سال 
کار در فوتبال حرفه ای، این دشوارترین چالشی است که تاکنون خدا 

پیش روی من گذاشته است.

 با هیچ مربی ای رقابت ندارم◾
سرمربی پرتغالی تیم ملی کشورمان که در قطر چهارمین 
حضورش در رقابت های جام جهانی به عنوان سرمربی را 
تجربه خواهد کرد، در پاسخ به این پرسش که »فرصت 
برای رسیدن به رکورد بورا میلوتینوویچ که پنج حضور در 
جام جهانی داشته، چقدر در تصمیمتان برای بازگشت 
به تیم ملی تأثیرگذار بوده اســت؟«، گفت: »من در 
مورد جام جهانی با هیچ مربی ای رقابت ندارم. رؤیای 
من این بود که چهار بار از طریق مسابقات انتخابی 
به جام جهانی برسم که این اتفاق منحصربه فردی بود و 

طعم خاصی داشت«.
سرمربی پرتغالی تیم ملی در پایان این پرسش را که »درست 
ــد، امــا با  اســت بازیکنان تیم ملی از شما شناخت خوبی دارن
توجه به فرصت کمی که تا آغاز جام جهانی باقی مانده، اگر در 
قطر اوضاع طبق خواسته شما پیش نرود و جام جهانی ضعیفی 
داشته باشید، نگران این نیستید که میراثی که در ایران از خود به 
جا گذاشته اید، تحت تأثیر قرار بگیرد و اینکه چطور در این کشور 
از شما یاد شود؟«، گفت: البته که این یک ریسک است! هدف 

من و تیمم این است که هواداران را خوشحال کنیم.
تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی خود در جام جهانی 2022 
قطر در تاریخ 30 آبان به مصاف انگلیس خواهد رفت و در ادامه با 

تیم های ولز و آمریکا روبه رو می شود.

کی روش و آرزوی صعود به یک هشتم نهایی جام جهانی

باید به فکر یک جادوی بزرگ باشیم
زیرذرهبین

خبر

آبروریزی در لیگ دسته 2 و 3؟
 کارنامه سازی مردود

در فوتبال خراسان رضوی
سرانجام پس از چند ماه بالتکلیفی با پیگیری های 
صــورت گرفته ، امتیاز تیم پیام توس مشهد در 
خــراســان رضــوی ماندنی شد و ایــن تیم از طرف 
مشهد در رقابت های فصل آتی لیگ دسته دوم، 
جام آزادگان شرکت خواهد کرد.پیش از این اخبار 
متفاوتی منتشر می شد مبنی بــر اینکه هیوا 
حسین زاده، مالک سابق پیام می خواهد امتیاز 
تیم را به مجموعه ای در استان مازندران واگذار کند 
که البته با مخالفت مدیران ورزش روبه رو شده  بود.
به این ترتیب، از عصر روز پنجشنبه هفتم مهرماه 
تمرینات تیم مشهدی در زمین شماره 2 تختی آغاز 
شد. به زودی اسامی مدیران و کادرفنی جدید تیم 
اعالم خواهدشد.تیم فوتبال پیام باید در نخستین 
مسابقه خود در لیگ 2، یکشنبه دهم مهرماه در 
مشهد به مصاف شهرداری نوشهر برود. بسیاری 
معتقدند با مدیریت فوتبال در مشهد که متولی 
آن احسان اصولی است پیام هم به سرنوشت 
امیدوحدت دچــار خواهد شد. در واقــع اصولی 
می کوشد با تصمیم های احساسی و بدون پشتوانه 
برای هیئت تحت امر خود کارنامه سازی کند و با 
خلق و حفظ تیم هایی که مثل روز روشــن است 
آینده شان سیاه است، با حیثیت فوتبال خراسان 
بازی کند. تأسف برانگیز اینکه دارودسته اصولی 
پس از راه انداختن پروپاگاندای رسانه ای در مورد 
عملکرد خود تیمی با شاکله ای نظامی در لیگ 
دسته سوم را هم قرار است حمایت کنند. حمایتی 
که به گفته خود اصولی وظیفه هیئت نیست. در 
بینش غیرفوتبالی احسان اصولی، وقتی تیمی 
موفق می شود، هیئت وظیفه اش را به خوبی انجام 
داده و وقتی تیمی آبروریزی به راه می اندازد هیئت 
وظیفه ای در قبال تیم داری ندارد.آنچه عیان است 
اینکه اصولی پس از خروج از شورای شهر و کوتاه 
شدن دستش از منابع مالی شهری تمام وقتش 
را برای فدراسیون گذاشته و عمالً فوتبال خراسان 
رضــوی را تنها با بــرگــزاری چند کــالس و ســرزدن 
به شهرستان ها بــرای جمع آوری رأی مجمع به 
حال خود رها کرده است. امروز برای اهالی فوتبال 
مشهد آنچه بیش از برگزاری کالسA آسیا اهمیت 
دارد، سرنوشت تیم هایی است که قرار است برای 

اصولی و دارودسته اش کارنامه سازی کنند.

آخرین رنکینگ فیفا پیش از جام جهانی
ایران در رتبه بیستم فوتبال جهان

در آخرین رنکینگ فیفا پیش از آغاز جام جهانی 
که چند روز دیگر به صورت رسمی اعالم می شود، 

ایران در رتبه بیستم قرار دارد.
ــه 5/78 و تــســاوی مقابل  پــیــروزی بــرابــر اروگــوئ
سنگال نیز 0/20 امتیاز مثبت به تیم ملی اضافه 
کرد تا در مجموع با کسب5/98 امتیاز مثبت، 
مجموع امتیازات ایران به عدد 1564/62 برسد 
و شــاگــردان کــی روش با دو پله صعود، خــود را به 
جایگاه بیستم دنیا رسانده و صدر آسیا را همچنان 
در اختیار داشته باشند. هر سه تیم همگروه ایران 
در رقابت های جام جهانی 2022، روزهای تاریکی 
را سپری کردند. تیم ملی انگلیس که دوران بدی را 
می گذراند، با شکست برابر ایتالیا و تساوی مقابل 
آلمان، 8/99 امتیاز از دست داد و در مجموع با 
کسب 1728 امتیاز در همان رتبه پنجم دنیا باقی 
ماند، اما اختالف آن ها با ایتالیا به تنها 2 امتیاز 
رسید. شکست دور از انتظار برابر ژاپن و تساوی 
مقابل عربستان سبب شــد آمریکا دو پله در 
رنکینگ فیفا سقوط کند. آن ها با 7/54 امتیاز 
منفی روبه رو شدند و از رتبه چهاردهم به جایگاه 

شانزدهم سقوط کردند.
ولز بیشترین امتیاز ممکن را در این فیفا دی از 
دســت داد ولــی رتبه نوزدهم خــود را حفظ کرد. 
آن ها برابر بلژیک و لهستان شکست خوردند تا 
با کاهش 12/31 امتیاز روبه رو شوند. اکنون آن ها 

1569 امتیازی هستند.
تیم ملی برزیل در این فیفا دی دو برد برابر غنا و 
تونس کسب کرد تا  3/75 امتیاز مثبت را بدست 
آورد و شمار نمرات خود را به عدد 1841 رساند تا به 

تنهایی درصدرباقی بماند.
شکست بلژیک برابر هلند 9/48 امتیاز از تیم 
روبرتو مارتینز کسر شد. البته پیروزی برابر ولز 
4/24 امتیاز مثبت را به اندوخته های آن ها اضافه 
کرد اما در مجموع برآیند کاری شیاطین اروپا در 
این فیفا دی منفی بود و آن ها با 1816 امتیاز، اکنون 

فاصله خود را با برزیل بیشتر از قبل می بینند.
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◾B پاداش 12 درصدی برای صعود از گروه
بر اســاس توافقی که کــارلــوس کــی روش با فدراسیون 
فوتبال کشورمان داشته، او تا پایان جام جهانی ماهیانه 
50 هزار یورو دریافت خواهد کرد.همچنین در صورت 
 صعود تیم ملی به مرحله بعد جام جهانی، کادرفنی

 12 درصد پاداش صعود را دریافت خواهند کرد. عالوه 
بر ایــن بــرای پــیــروزی و کسب نتایج خــوب نیز پــاداش 

جداگانه  پرداخت خواهد شد.

محمدحسین محمدیان زیر تیغ ◾
محمدحسین محمدیان ملی پوش وزن 97 کیلوگرم 
کشتی آزاد که دستش از رسیدن به مدال جهانی کوتاه 
ماند از خجالت اینکه مــدال نگرفته در منزل یکی از 
اقوامش در انزلی حضور دارد و هنوز به خانه بازنگشته 
ــا( را از  ــاکــی)زون اســت. ایــن کشتی گیر سوغاتی دردن
مسابقات جهانی با خود به ایران آورده و به همین دلیل 

نیز مورد عمل جراحی قرار گرفت.

پرونده نکونام در تیم ملی بسته شد◾
پس از بازگشت کی روش به نیمکت تیم ملی یکی از 
ابهامات موجود، انتخاب یک دستیار ایرانی برای سرمربی 
پرتغالی بود. در ابتدا چنین عنوان شد جواد نکونام به 
عنوان مربی روی نیمکت تیم ملی خواهد نشست اما 
دیروز در پایان نشست خبری پیش از بازی با مس، نکونام 
به صورت رسمی اعالم کرد در خدمت فوالد خواهد بود تا 

پروژه حضور این مربی در کادرفنی تیم ملی بسته شود.

شروع خوب مشهدی ها در لیگ برتر بسکتبال◾
تیم بسکتبال آویژه  صنعت مشهد در نخستین بازی خود 
در لیگ برتر بسکتبال پیروز شد.هفته نخست رقابت های 
لیگ برتر بسکتبال برگزار شد و تیم بسکتبال آویژه صنعت 
پارسای مشهد در نخستین گام، در سالن سجاد مشهد 
میزبان تیم نبوغ اراک بود.این بازی با پیروزی 70 بر 68 
شاگردان سرجان ایوانوویچ به پایان رسید تا مشهدی ها گام 

نخست را در لیگ برتر امسال محکم بردارند.

ستارگان ورزش

حمیدرضا عرب   دروازه بــان استقالل در 
بــازی با سنگال یکی از مــردان اصلی ترکیب 
کی روش بود. حسینی از تجربه بازی با سنگال 
می گوید:» با حریفی بازی داشتیم که قهرمانی 
قاره آفریقا را یدک می کشد و یکی از تیم های 
عنوان دار فوتبال جهان اســت. سنگال در 
رنکینگ باالتر از فوتبال ایران است اما شکر 

ــه یک فوتبال  خــدا ما توانستیم با ارائ
رو بــه جــلــو و حــســاب شـــده گل 
آن ها را جبران کنیم. پیش بینی 
می کردیم بــازی سختی باشد و 
آن ها روی دروازه ما فشار بیاورند. 

من خــودم را آمــاده یک 
روز سخت کرده بودم. 
همین طــورهــم شد. 
ــنـــگـــال حــمــالت  سـ
ــت اما  ــادی داشـ ــ زی
از طـــرفـــی نــبــایــد 
فراموش کنیم که 
سرمربی تیم ملی 
دنــبــال شناخت 
بیشتر نفرات بود 
و تــعــویــض هــای 
زیــادی درجریان 
ایــن بـــازی انجام 
ــاره  شــد«. او درب
گلی که دریافت 

کرد، گفت:» ازاین اشتباه ها برای هر مدافعی 
پیش می آید و مرتضی جزو یکی از بهترین 
مدافعان فوتبال ایران است. همه ما باید تالش 
کنیم تا شــروع جام جهانی اشتباهات خود 
را به حداقل برسانیم«. حسینی که دوبــاره 
باید درلیگ درچارچوب دروازه استقالل قرار 
بگیرد به بازی سخت مقابل گل گهر هم اشاره 
دارد:» کمی فشار روی ماست، اما موظفیم 
برای استقالل بازی کنیم. گل گهر تیم خوبی 
است. آن ها مدعی قهرمانی درلیگ برتر 
هستند. اگر این تیم را شکست بدهیم 
شرایط بهتری درصدر جدول 
پیدا می کنیم. پس از این بازی 
هــم باید مقابل فـــوالد قــرار 
بگیریم. دو بــازی سخت و 
پرفشار پیش روی ماست که 
امیدوارم با بهترین عملکرد 
ممکن این دو بازی را به پایان 
برسانیم.« حسینی درپایان 
ــیــل رشــد  ــش دل حــرف هــای
خـــودش در یــک ســال و نیم 
اخیر را بیان کرد:» تمرینات زیادی 
انــجــام مــی دهــم. هــم درتمرینات 
گــروهــی فعالم و هــم اختصاصی 
تمرین می کنم. مزد تمرینات سختم 
را با حضور درترکیب اصلی تیم ملی 

گرفتم«.

حـــذف عــلــیــرضــا فــغــانــی از لــیــســت داوران 
بین المللی، اماو اگرهایی را به دنبال داشت. 
خـــداداد افشاریان، رئیس کمیته داوران در 
این باره گفت: »در سال 2022 خودم به عنوان 
مسئول کمیته داوران وی را بــه عــنــوان نفر 
نخست لیست معرفی کــردم، چراکه شانس 
اصلی قضاوت در جام جهانی بود .اما باتوجه 
به تغییر محل جغرافیایی زندگی فغانی، اینکه 

در اول سال میالدی 44سال و 9ماه سن 
خواهد داشت و تورنمنتی وجود ندارد 
که او تا به حال موفق به حضور در آن 
نشده باشد، تصمیم به خط زدن او 

گرفتیم«.
افــشــاریــان در شــرایــطــی در 

مصاحبه خـــود عــنــوان 
کـــرده فغانی بــه زودی 
45 ساله می شود و تا 

قبل از 45 سالگی 
او تــورنــمــنــتــی 
ــرای قــضــاوت  ــ بـ
ــدارد  ــ ــ وجـــــــود ن
ــرای  ــه فیفا ب ک
دیــگــر  داوران 

ــت سنی  مــحــدودی
ندارد. 

در ایران داوران تا 45 سالگی 
ــــد، امــا در  حــق قــضــاوت دارن

 AFC تورنمنت های بین المللی زیر نظر فیفا و
دیگر محدودیت سنی برداشته شده و داوران 
تا هر زمان که آمادگی جسمانی داشته باشند،  
می توانند در عرصه های بین المللی سوت 

بزنند.
بر این اساس فغانی اگر در لیست ایران باقی 
می ماند،  شانس اول قضاوت در جام ملت های 
آسیا 2023 را داشـــت. امــا خــروج نــام او این 
شانس را از او خواهد گرفت. شانس مجدد 
ــرای قضاوت فغانی در جــام ملت های  ب

صورتی داده می شود که آیــــنــــده در 
او در لیست الیت 
داوران اســتــرالــیــا 
قــرار گرفته باشد که 
پــیــگــیــری هــا نــشــان 
ــن کشور  مــی دهــد ای
ــیــت  هـــفـــت داور ال
خود را انتخاب کرده و اثری 
از فغانی در فهرست فدراسیون 

استرالیا دیده نمی شود. 
هرچه هست جــام جهانی قطر 
آخرین تورنمنتی است که فغانی 
زیــر پرچم ایـــران بــه قــضــاوت می 
ــردازد و از ســال 2023 او دیگر  پـ
ــران نیست و  در لیست الیت ای
احتماالً شاهد خداحافظی اش 
از قضاوت های بین المللی باشیم.

ورزش7

سید حسین حسینی در گفت وگو با قدس:
 مزد تمرین هایم را می گیرم 

جوان گرایی یا اختالفات پشت پرده؟
حذف فغانی از لیست داوران بین المللی



   انتخابات 
پارلمانی

 فاجعه ای برای 
ملت بحرین است  
شیخ عیسی قاسم، رهبر 
نهضت اسالمی بحرین 
انتخابات پارلمانی در 
این کشور را فاجعه ای 
برای ملت بحرین خواند 
و گفت، این به خاطر 
برنامه ریزی رسمی از 
سوی رژیم آل خلیفه 
است تا »در نتایج 
آن، دستکاری کنند؛ 
بنابراین انتخابات، 
گواهی برای به حاشیه 
راندن مردم بحرین و 
مصادره آزادی و سایر 
حقوق آن است«. وی 
ضمن درخواست از 
مردم برای مشارکت 
نداشتن در انتخابات، 
ابراز امیدواری کرد 
شهروندان، به عقل و 
وجدان خود رجوع کنند 
تا شاید از این اقدام 
منصرف شوند.

اخبار
 ناکامی پارلمان لبنان 

در انتخاب رئیس جمهور جدید
پارلمان لبنان در جلسه اخیر خود نتوانست 
رئیس جمهور جدید این کشور را انتخاب کند. 
به گزارش خبرگزاری مهر، هیچ یک از نامزدهای 
ریاست جمهوری لبنان دوسوم آرای نمایندگان 

را کسب نکردند. 
نبیه بـــری رئــیــس پــارلــمــان لــبــنــان گــفــت ۱۲۲ 
نماینده در جلسه رأی گــیــری بـــرای انتخاب 

رئیس جمهور جدید لبنان رأی دادند.
میشل معوض، نامزد ریاست جمهوری ۳۶ رأی 
از ۱۲۸ رأی را کسب کــرد. الجزیره گــزارش داد 

۶۳نماینده برگه سفید انداختند. 
ــروز پــارلــمــان لبنان  ــ گفتنی اســـت جلسه دی
ــرای انــتــخــاب رئــیــس جمهور جــدیــد پــس از  بـ
به حدنصاب رسیدن نمایندگان بــرگــزار شد. 
نبیه بری رئیس پارلمان لبنان پیش از این، روز 
پنجشنبه را موعد جلسه پارلمان برای انتخاب 

رئیس جمهور جدید تعیین کرده بود.

شگفتی های انتخابات کویت
 موفقیت بی سابقه شیعیان

تا راهیابی زنان

دولت کویت روز گذشته نتایج رسمی انتخابات 
پارلمانی ایــن کشور را اعــام کــرد . بــه گــزارش 
خبرگزاری فارس، آخرین گزارش ها حاکی از آن 
است که ترکیب نمایندگان جدید پارلمان کویت 
به میزان ۵۴درصد تغییر داشته و تنها ۱۲ نامزد 
از دور پیش دوبــاره انتخاب شــده انــد. از سوی 
دیگر نمایندگان ائتاف شیعه در مجلس امت 
کویت که در پارلمان ۲۰۲۰ تنها ۶ کرسی داشت 
حاال موفق به بردن ۱۰ کرسی در دوره جدید شده 
است که تاکنون بی سابقه بــوده اســت. پایگاه 
خبری-تحلیلی »عربی۲۱«  درباره دستاوردهای 
زنان در راهیابی دو نامزد زن به پارلمان جدید 
هم نوشت: »زنان کویتی پس از آنکه دو نامزد 
خــود یعنی جنان بوشهری و عالیه الخالد دو 
کرسی پارلمان را در دور جدید مجلس بدست 
آوردند، موفق شدند حضوری را که در دور قبلی 
مجلس از دست داده بودند، دوباره بازیابند«. 
راهیابی این دو زن موجب خوشحالی فــراوان 
کویتی ها و استقبال گسترده کاربران عرب زبان 
در شبکه های اجتماعی از جمله توییتر شده 

است.

تدابیر ویژه امنیتی در بغداد 
منابع عراقی از تدابیر ویــژه امنیتی در بغداد 
پایتخت ایــن کشور در آستانه تظاهراتی که 
ــرار اســت امـــروز اول اکتبر بــرگــزار شــود، خبر  ق
می دهند. پیش از این تظاهرات کنندگان در مرکز 
و جنوب عراق و نیز فعاالن مدنی در استان های 
صاح الدین و دیالی اعام کردند روز شنبه، اول 
اکتبر، در سالروز تظاهرات اکتبر ۲۰۱۹، تظاهراتی 
در بغداد برگزار خواهند کرد. از پنجشنبه شب 
خیابان های اطــراف منطقه سبز شاهد تدابیر 
شدید امنیتی و بــازرســی خــودروهــای عبوری 

است.
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جهان

هــــــدایــــــت 
 جــــاویــــدان 

رئـــیـــس جــمــهــوری 
روســیــه در اقــدامــی 
کــه مــی تــوانــد آینده 
جنگ با اوکــرایــن را 
وارد مرحله ای جدید و البته غیرقابل 
پیش بینی کــنــد، فــرمــان بــه رسمیت 
شناختن خرسون و زاپــروژیــا در شرق 
اوکــرایــن بــه عــنــوان مناطق مستقل و 
سپس الــحــاق آن بــه خــاک روســیــه را 
امضا کرد. بر اساس این گزارش، اسناد 
فرمان پوتین در پایگاه کرملین منتشر 
شده است. این در حالی است که پیش 
از ایــن دیمیتری پسکوف، سخنگوی 
کرملین اعام کرده بود والدیمیر پوتین، 
روز جمعه جمهوری های دونتسک 
و لوهانسک و دو منطقه زاپــروژیــا و 
ِخرسون را به روسیه الحاق خواهد کرد. 
پسکوف گفته بود این مراسم، در کاخ 
بزرگ کرملین با امضای »توافق الحاق 
قلمروهای جدید به فدراسیون روسیه« 

برگزار خواهد شد.

یک تیر و چند نشان پوتین ◾
ــیــوســتــن چــهــار  ــرســی بـــــرای پ هــمــه پ
منطقه مذکور، از هفته گذشته آغاز 
شد و سه شنبه به اتمام رسید. پس 
از رأی موافق اکثریت قریب به اتفاق 
شرکت کنندگان در ایــن همه پرسی، 
مــنــاطــق مـــذکـــور درخـــواســـت رسمی 
ــرای پیوستن به روسیه ارائــه  خــود را ب
کردند. اوکراین و کشورهای غربی این 
همه پرسی را ساختگی و نامشروع 
خوانده اند. الحاق این مناطق به روسیه 
بدان معناست که مسکو ناحیه ای به 
وسعت کشور پرتغال را به قلمرو خود 

اضافه خواهد کرد.

یک تحلیلگر سیاسی تحول اخیر را 
بسیار مهم ارزیابی کرده و در پاسخ به 
ایــن پرسش که الحاق مناطق شــرق و 
جنوب اوکراین به روسیه چه اهمیتی 
دارد؟ مــی گــویــد: اهمیت ایــن حرکت 
تــا جــایــی اســت کــه بــه نظر مــن جنگ 
اوکــرایــن را باید به پیش و پس از این 
تصمیم مسکو تقسیم کــرد. علیرضا 
تقوی نیا با بیان اینکه مناطق الحاقی 
به خاک روسیه بسیار مهم هستند، 
توضیح داد: لوهانسک نــزدیــک به 
هفت، دونتسک ۲۶ ، خرسون ۲۹، و 
زاپورژیا ۲۶ هزار کیلومتر مربع وسعت 
دارنـــد. بــه لحاظ وسعت ایــن مناطق 
در مقابل روسیه ۱7 میلیون کیلومتر 
مربعی چیزی نیستند، امــا به لحاظ 
اقتصادی، استراتژیک و ژئوپلتیکی 
حــائــز اهــمــیــت هستند. وی معتقد 
است دستاوردهای روسیه با الحاق این 
مناطق را به شرح زیر می توان فهرست 
کرد: نخست اینکه عمق استراتژیک 
روســیــه افــزایــش پــیــدا می کند. یعنی 
روس ها با آمدن به حاشیه رود دنیپرو 
موقعیت مناسبی را به لحاظ مرزی با 
غرب اروپا و ناتو پیدا خواهند کرد؛ چرا 
که از گذشته راهــبــرد نظامی روس هــا 
ایــن بــود به لحاظ سرزمینی به جایی 
برسند که اقیانوس، رود یا رشته کوه 
باشد تا بتوانند موضع پدافندی خوبی 
را در آنجا ایجاد کنند و قابل پیش گیری 
نباشند. نکته دوم ایــن اســت که این 
مناطق به لحاظ کشاورزی بسیار مهم 

است. 
شرق اوکراین به انبار غله اروپا معروف 
است. از این لحاظ هم دستاورد مهمی 
بــرای روسیه محسوب می شود. دیگر 
اینکه منطقه دونتسک یک منطقه 
صنعتی مهم است. بسیاری از صنایع 

شوروی سابق و اوکراین در آنجا مستقر 
است. در نهایت اینکه روس ها به دنبال 
این هستند که اوکراین را تنبیه اساسی 
کنند و بــه دشــمــنــان بــالــقــوه خــود هم 
بفهمانند دشمنی با روسیه و نزدیکی 

با ناتو برای آن ها هزینه زا خواهد بود.

دستاورد مهم برای مسکو ◾
تقوی نیا در مورد تأثیرات فرمان پوتین 
هم عنوان کرد: با امضای این فرمان از 
امــروز چهارمنطقه مذکور جــزو خاک 
روسیه هستند و هرگونه تعرض به آن ها 
تعرض به روسیه است. این هشداری 
 اســت که روز گذشته یک مقام روس 

داد.  
»دیمیتری پسکوف« روز جمعه در 
نشست خبری کاخ کرملین اعام کرد 
با الحاق جمهوری های استقال یافته 
دونباس به این کشور، حمات اوکراین 
به این مناطق تعرض به خاک روسیه 
تلقی می شود. پس از این به بعد مسکو 
برای دفع هر حمله ای به این مناطق هم 
ممکن است به ساح هسته ای متوسل 
شــود و ایــن دســت ناتو را بــرای دفــاع از 

اوکراین کوتاه خواهد کرد. 
وی با بیان اینکه با توجه به وضعیت 
داخــلــی روســیــه و وضعیت جنگ در 
اوکراین اصاً بعید نیست پوتین دست 
به اقــدام اتمی بزند، گفت: آمریکا در 
چنین شرایطی قطعاً واکنش نشان 
نخواهد داد؛ چرا که در دکترین دفاعی 
ایــاالت متحده دفــاع اتمی از متحدان 
مطرح نیست. با وجود این، واشنگتن 
پس از این بیشتر در تنور جنگ خواهد 
دمید. در نهایت اینکه روس ها به دنبال 
آن هستند با یک دستاورد نسبی به 
جنگ پایان دهند و به نظر این همین 

دستاورد مدنظر پوتین است. 

پوتین فرمان پیوستن 4منطقه جدایی طلب اوکراین  به خاک کشورش را امضا کرد

الحاق مناطق جدید به روسیه چه اهمیتی دارد؟

در پی وقوع حمله ای انتحاری که یک مرکز آموزشی در 
منطقه دشت برچی در غرب کابل پایتخت افغانستان را 
هدف قــرار داد، بیش از ۳۲ کشته و ۴۰ زخمی بر جای 
گذاشت؛ اقدامی تروریستی که بیشتر قربانیان آن دانش 
آمــوزان دختر بودند. انفجار حوالی ساعت 7:۳۰  صبح روز گذشته 
هنگامی رخ داد که امتحان آزمایشی کنکور در مرکز آموزشی »کاج« در 
جریان بود. منابع محلی می گویند مهاجمان انتحاری در ابتدا محافظ 
این مرکز را هدف قرار داده و سپس وارد ساختمانی شدند که مملو از 

جمعیت بوده است.
همچنین بیشتر کشته شدگان این حادثه تروریستی، از اقلیت هزاره 
شیعه در افغانستان بوده اند. گروه تروریستی داعش که پیش از این 
چندین بار مسئولیت اتفاقات این گونه در افغانستان را برعهده گرفته، 
با نشر خبری مسئولیت حمله اخیر به آموزشگاه کاج را نیز پذیرفته 
است. با این حال سخنگوی طالبان ضمن محکومیت این حادثه گفت 
عامان این حادثه مجازات خواهند شد. ذبیح هللا مجاهد، در توییتی 
نوشت: »طالبان حمله به مرکز آموزشی کاج را وحشت بزرگ خوانده 
و آن را به شدت محکوم می کند. اقدامات جدی برای کشف و مجازات 

عامان انجام خواهد شد«. 
جنایت اخیر همچنین واکنش های مختلفی را به همراه داشته است. 
عبدهللا عبدهللا، رئیس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین، در 
واکنش به هدف قرار گرفتن دانش آموزان، گفت این کشتار قساوت بار 
کار دشمنان صلح و پیشرفت کشور است. نمایندگی سازمان ملل 
در افغانستان )یوناما( نیز گفته است سازمان ملل این ظلم و جنایت 
را محکوم و با همه  عزاداران این حمله ابراز همدردی می کند. مقتدی 
صدر رهبر جریان صدر عراق ولی در واکنش به انفجار تروریستی در 
غرب کابل که به کشته شدن شماری از شیعیان هزاره منجر شد، از 
طالبان خواست به مسئولیت های خود در حفظ جان شهروندان افغان 
پایبند باشد. سفارت ایران در افغانستان هم این حمله تروریستی را 

محکوم کرده است. 
سفارت ایران در توییتی نوشته است: »جمهوری اسامی ایران وقوع 
حادثه ددمنشانه و تروریستی در غرب کابل که منجر به شهادت 
ــژه دخــتــران و پسران  و زخمی شــدن شــمــاری از مــردم بــی گناه بــه وی
دانش آموز افغانستانی شد را به شدت محکوم کرده و مراتب تسلیت 

خود را به بازماندگان این حادثه جانسوز اعام می دارد«. 
حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان نیز در تماس 
تلفنی با مقامات وزارت بهداشت طالبان از آمادگی تهران برای کمک 

به آسیب دیدگان انفجار کابل خبر داده است.
حمله انتحاری اخیر در حالی رخ داد که جمعه گذشته نیز در پی وقوع 
انفجاری در یک مسجد در کابل چهار نفر کشته شدند. دو هفته 
پیش هم انفجار در مقابل بازار »بهار سراب« و ایستگاه »پل خشک« 
در منطقه شیعه نشین غرب کابل ۱7 کشته و زخمی برجا گذاشت. 
طالبان به عنوان حاکمان جدید افغانستان که مدعی تسلط بر کل 
جغرافیای این کشور بوده و مهم ترین دستاورد خود را تأمین امنیت 
سرتاسری می دانند، اما در مقابل این کشتارهای هدفمند علیه جامعه 
شیعیان افغانستان تاکنون جز وعده و وعید چیزی ارائه نکرده و تنها به 
محکومیت لفظی اکتفا کرده اند. این در حالی است که ناظران سیاسی، 
کوتاهی این گروه در برخورد با عوامل پشت پرده چنین جنایاتی را 
مهم دانسته و شناسایی و مقابله جدی با عوامل چنین حماتی برای 

جلوگیری از تکرار آن را خواستارند.

 انفجار در یک مرکز آموزشی در منطقه شیعه نشین کابل

با بیش از 70 کشته و زخمی
طالبان باز هم وعده امنیت داد!

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

 قتل کلنل محمدتقی پسیان
ـ.ش(  کلنل محمدتقی خان پسیان )درگذشته ۱۳۰۰ ه

از نظامیان اواخر دوره قاجار و فردی با احساسات قوی 
ملی گرایانه بود. او پس از پایان جنگ به ریاست ژاندارمری 

خراسان رسید و به محض ورود به این منطقه، مشغول 
به اصالح امور و برقراری امنیت شد. کلنل پسیان در سال 

۱۳۰۰ پس از شورش علیه دولت مرکزی به نخست وزیری 
احمد قوام السلطنه، در جریان درگیری با نیروهای دولتی 

در قوچان در خراسان کشته شد. 

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر
11/54

4/36

اذان مغرب
18/07

غروب خورشيد
17/48

 نیمه شب شرعی
23/12
طلوع فردا
6/00

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر
11/21

4/03

اذان مغرب
17/34

غروب خورشيد
17/16

 نیمه شب شرعی
22/39
طلوع فردا
5/27

  ارتباطات مردمی:                           37610086 )051(
  امور مشترکین:                          37618044-5 )051(
)051(   روابط عمومی:                            37662587 
  نمابر سردبیر:            37610087 - 37684004 )051(
  سازمان آگهی ها:             37628205 - 37088 )051(

فاکس: 37610085  )051(
  سفارشات چاپی:                         37676596 )051(

  چاپ مشهد:                     مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                           چاپخانه جوان

  آدرس دفتر مرکزی مشهد:
بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                               577 - 91735  

  تلفن:                                    14- 37685011 )051(
  دفترتهران:        

بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                       66937575  )021(

)داخلی226(  66430122  )021(   نمابر:                     
 پیامک:                                                 30004567

      صفحه 8
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شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت، سرمایه گذار در مسکن و ساختمان
تمدیدآگهی مزایده عمومی فروش آهن آالت پروژه 

ملک الشعرا بهار در شهر مشهد مقدس به مدت یک هفته
 ( شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت در نظر دارد آهن آالت پایکار 
قابل برچیدن- غیر قابل برچیدن(خود را به مدت 7 روز ، از طریق مزایده 

به وب سایت  بیشتر  اطالع  برای  میتوانند  متقاضیان محترم  برساند.  فروش  به  عمومی 
همراه  تلفن  شماره  با  یا  و  نمایند،  مراجعه   www.sabanaft.com نشانی  به  شرکت 

09124931868 بصورت مجازی ارتباط برقرار نمایند.
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خورشید روشنایی بخش جهان است ، با استفاده از نور طبیعی شکر گذار این نعمت الهی باشیم.

آگهی مزایده عمومی شماره 401/402 تجدید شده

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

نوبت اول

برگزار کننده مزایده: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی در نظردارد ؛ انواع تیر سیمانی 
اسقاط خود را از طریق مزایده عمومي به فروش برساند. متقاضیان می توانند 

نسبت به دریافت اسناد مزایده با توجه به شرایط ذیل اقدام نمایند.
* موضوع مزایده: فروش انواع تیر سیمانی اسقاط تجدید شده

* مهلت، محل دریافت و تحویل اسناد :  از تاریخ  1401/07/09 تا تاریخ  1401/07/16 
نشانی به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  آن  دریافت  محل  و 

 www. Setadiran.ir خواهد بود.
*مبلغ خرید اسناد مزایده500.000 ریال میباشد

*تاریخ تحویل پاکتهای مزایده تا ساعت 12:00 روز سه شنبه  مورخ 1401/07/26 

و تاریخ گشایش پاکتهای مزایده ساعت  12:10  همان روز می باشد.
*میزان تضمین شرکت در مزایده مبلغ 470.227.520  ریال می باشد که نحوه 
تهیه و ارائه آن در شرایط مزایده اعالم شده است. به پیشنهادهای فاقد سپرده 
وامضـاء . مشروط . مخدوش  و پیشنهاداتی که بعد از انقضـاء مدت مقرر در 
فراخوان واصـل می گردد ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و 

جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
اطالعات  کسب  و  مزایده  اسناد  دریافت  جهت  توانند  می  متقاضیان   *
اینترنتي: آدرس  به  یا  تماس   058-31777413.10 تلفن  شماره  با  بیشتر 

WWW.SETADIRAN.IR  مراجعه نمایند.
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آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه سامانه ستاد  2001050224000027
معماری  و  ابنیه   ، مخابراتی  و  مکانیکی  الکتریکی،  تاسیسات  تعمیرات  و  نگهداری   ، سرویس  موضوع: 

ساختمانهای اداری ستاد و مناطق  شهرداری مشهد    
مبلغ برآورد: 177.254.477.244  ریال

جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
آدرس به  رسمی  روزنامه  در  اطالع  جهت  وهمچنین  نمایید.  مراجعه   www.setadiran.ir آدرس  به 

  www.rrk.ir درج می گردد.                                                                                            شهرداری مشهد ) مرکز (

اولی��ن مجم��ع عموم��ی انجمن صنف��ی مذک��ور روز 
چهارش��نبه م��ورخ 1401/07/27 س��اعت 10 درمحل 
دفترنظام مهندس��ی گاز ب��ه آدرس جغت��ای میدان 
ش��هرداری برگزارمیگردد. ازکلیه کارفرمایان عضو 
ش��اغل درصن��ف مربوطه دعوت میش��ود در جلس��ه 
مذکور ش��رکت نمایند.همچنین داوطلبین عضویت 
درهیئت مدیره  و بازرس��ان انجمن  از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت 15 روز درخواست کتبی خود را 
به آدرس میدان ش��هرداری دفترنظام مهندسی گاز 

ارسال و رسید دریافت نمایند.
دستورجلسه:

1-تصویب  اساسنامه
2-انتخاب اعضای اصل��ی و علی البدل هیئت مدیره 

بازرسان
3-انتخ��اب روزنامه کثیراالنتش��ار جهت درج آگهی 

های انجمن
هیئت موسس

1.مرتضی بردبار 2.حسن انصاری 3.حسن گوری 
تلفن تماس : 09159720818

آگهی دعوت مجمع عمومی 
موسس انجمن صنفی کارفرمایی گازرسانان 

شهرستان جغتای

ح
/ 4
01
08
63
5



WWW.QUDSONLINE.IR۴۲۹۵ شنبه ۹ مهر 1۴01  ۴ ربیع االول 1۴۴۴  1 اکتبر ۲0۲۲   سال سی و پنجم    شماره ۹۹1۶   ویژه نامه

امام جمعه مشهد با قدردانی از دستگاه های دولتی و مردم: 

ابتکار آستان قدس برای اسکان زائران درخور تقدیر است
آموزش آشوب 

در قالب تورهای  
تفریحی خارجی!

امیرشاطری در یادواره شهدای بشرویه:

دسیسه دشمنان 
 با وحدت 

خنثی می شود

اختیارات شهرداری 
مشهد نیازمند بازنگری 

جدی است

2

خراسان شمالی

شناسایی ۱۲۸ ساختمان 
ناایمن در بجنورد

خراسان جنوبی

 تعطیلی 4 ساله

سینما قدس فردوس

18311632 1631

111

4

3

4

2
4

معاون وزیر نیرو در جلسه راهبرد برون رفت 
از بحران آب و تعادل بخشی حوضه آبریز 
افــزود:  پایایی مشهد  با هدف  کشف رود 
بعضی از تصمیمات اشتباه گذشته مانند 
ساخت برخی از سدها در حوزه آب شرایط 

را در این حوزه سخت کرده است و اکنون 
مجبور به ادامه آن هستیم.

عــمــومــی  ــط  ــ ــ رواب ــل  کـ اداره  ــزارش  ــ ــ گ ــه  بـ
ــداری خـــراســـان رضـــــوی، محمد  ــانـ ــتـ اسـ
جوانبخت ادامه داد: افزایش مصرف آب 

نتیجه بسیاری از اقدامات انجام شده در 
حوزه آب است که در سال های گذشته به 

اشتباه انجام شده است. 
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه اکنون الگوی 

مصرف در بخش ...

معاون وزیر نیرو در جلسه راهبرد برون رفت از بحران حوضه آبریز کشف رود  مطرح کرد

ساخت تصفیه خانه ها نیازمند سرمایه گذاری  محلی

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

س
قد

ت-
بیا

ید 
وح

 

چندی پیش عده ای در پوشش حقوقدان و وکیل 
پیامی مدعی شدند  انتشار  با  در فضای مجازی 
می خواهند برای لیدرهای آشوبگر با عنوان »عدالت 

ترمیمی« وکیل بگیرند که این موضوع با...

گفت:  خــراســان جنوبی  در  ارتـــش  نظامی  ارشـــد 
شهیدان ما همه از خون خود گذشتند و زیر بار 
این خاک به دست  از  تا یک وجب  نرفتند  ظلم 

دشمن نیفتد...

اختیارات  حاضر  حال  در  گفت:  مشهد  شهردار 
هزار  یا ۲۰۰  که ۱۰۰  با شهری  شــهــرداری مشهد 
نفر جمعیت دارد، تفاوتی نداشته و این موضوع 

نیازمند بازنگری  جدی است...

4

      صفحه  1 خراسان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه تبت ملک جغتای هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

رس��می  س��ند  فاق��د  س��اختمانهای  و  اراض��ی  و  ثبت��ی  وضعی��ت  تکلی��ف  تعیی��ن  قان��ون  نام��ه  آئی��ن   ۱۳ م��اده  و  قان��ون   ۳ م��اده  موض��وع  آگه��ی 
برابر رای شماره ۱۸۰۰۰۱۵۴ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جغتای تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اله یار جغتائی فرزند علی جان بشماره شناسنامه ۷۵ صادره از در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۵۰۴۶۳/۰۷ مترمربع قسمتی از 
پالک ۴۱ فرعی از ۱۷ اصلی بخش ۷ سبزوار حوزه ثبت ملک جغتای واقع در اراضی مزرعه طرسک از محل مالکیت مشاع ثبتی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-۴۰۱۰۸۱۳۴              تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۶/۲۴                     تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۷/۰۹          
حمید رضا آریان پور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک
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آگهی مزایده نوبت اول 
مزایده شماره:1 / ج/4330/01

هیأت اجرایی فروش امالک، ملک مازاد بر نیاز خود را با وضع موجود و با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند. متقاضیان می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر، بازدید از ملک و دریافت اسناد مزایده همه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 08:00 صبح الی 16:00 به دفتر هیئت اجرایی فروش امالک به 
نشانی: تهران- بزرگراه شهید سلیمانی، پل سید خندان، خیابان شهید کابلی)دبستان(، ساختمان ولی امر)عج(، طبقه هشتم مراجعه و یا در ساعات اداری با  شماره 

تلفن 23832537 تماس حاصل فرمایند.
مهلت ارائه پیشنهادات پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/07/30 می باشد. بازگشایی پاکت ها روز یکشنبه مورخ 1401/08/01 انجام و نتایج آن به متقاضیان اعالم خواهد شد.

شرایط پرداخت الف :
الف: معادل 40% کل مبلغ)با احتساب مبلغ تضمین شرکت در مزایده( 

همزمان با تنظیم مبایعه نامه دریافت می گردد.
ب: معادل 40% ثمن معامله ظرف مدت 45 روز پس از تنظیم مبایعه نامه 

همزمان با تحویل ملک به خریدار دریافت می گردد.
ج: معادل 20% ثمن معامله ظرف مدت 90 روز پس از تنظیم مبایعه نامه 

همزمان با انتقال سند مالکیت به نام خریدار دریافت می گردد.

شرایط شرکت در مزایده عمومی:
1- داشتن اهلیت قانونی

2- دریافت و تکمیل فرم شرکت در مزایده
3- ارائه یک فقره چک تضمینی بانکی جهت تضمین شرکت در مزایده 

به مبلغ مندرج در جدول فوق برای هر یک از امالک مورد تقاضا
4- اعالم قیمت پیشنهادی به صورت محرمانه و مکتوب، در پاکت 

دربسته تحت عنوان پاکت )ب(
5- ارائه فرم امضاء شده شرکت در مزایده به همراه برگه امضاء شده 

شرایط مزایده، تصویر چک تضمینی و تصویر کارت ملی در پاکت الف
6- مزایده گزار در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد 
و پیشنهاد قیمت ناقص، مخدوش، مشروط یا فاقد ضمانت بازگشایی 

نخواهد شد.
40%مبلغ  پرداخت  از  مزایده  برنده  استنکاف  صورت  در   -7
پیشنهادی و یا امضای مبایعه نامه، سپرده او ضبط و با نفر دوم 
مزایده مبایعه نامه منعقد خواهد شد و سپرده برنده دوم مزایده 
امضای  یا  و  %40 مبلغ پیشنهادی  از پرداخت  نیز در صورتی که 

مبایعه نامه امتناع ورزد، ضبط شده و با نفر سوم مزایده مبایعه نامه 
تنظیم خواهد شد.

8- تضامین پیشنهادی نفرات اول تا سوم تا زمان تنظیم مبایعه 
نامه فروش نزد مزایده گزار خواهد ماند و تضامین سایر شرکت 

کنندگان حداکثر ظرف 15 روز کاری عودت می گردد.
9- هزینه های  انتشار آگهی روزنامه  و کارشناس رسمی دادگستری 

برعهده برنده مزایده خواهد بود .

شهرردیف
پالک ثبتی

مساحت عرصه کاربری
)مترمربع(

مساحت اعیان 
مبلغ تضمین شرکت در توضیحاتقیمت پایه )ریال()مترمربع(

شرایط پرداختنشانیمزایده )ریال(
فرعیاصلی

153/7062048.500.000.000تجاری31044سبزوار1
دارای 4 طبقه شامل زیرزمین 153مترمربع، همکف 153 مترمربع،طبقه 

اول 157 مترمربع و طبقه دوم 157مترمربع با کاربری تجاری که با 
وضعیت موجود واگذار می گردد.

سبزوار-بلوارمدرس-نبش 2.500.000.000
الفبسیج 11
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت باغداری کشاورزی سرافرازان 

احرار خراسان رضوی
به شماره ثبت 35514

بدینوسیله از سهامداران شرکت دعوت میشود 
در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در مورخ 
1401/07/20 رأس ساعت 9 صبح در محل مشهد، 
انتهای امامت 39، پالک 72 برگزار میگردد حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
2- انتخاب اعضای هیئت مدیره

3- انتخاب بازرس قانونی شرکت
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار کشور

هیئت مدیره



کمبود تجهیزات 
و نیرو در 
آتش نشانی  
بیرجند

مهدی بهترین 
شهردار بیرجند 
با اشاره به کمبود 
شدید نیرو در 
آتش نشانی گفت: 
استخدام ۱۵نیرو 
جدید آتش نشان در 
حال پیگیری است 
اما ایستگاه های 
آتش نشانی در 
قسمت های تازه ساز 
شهر با مشکل جدی 
کمبود خودرو و 
تجهیزات مواجه 
هستند.

نماینده ولــی فقیه در خراسان 
رضــوی، ایامی چون دهه پایانی 
صفر و حضور میلیونی زائــران 
در مشهد الرضا)ع( را یــک امر 
ملی دانست و از ابتکارات آستان 
قدس رضوی و خدمات خالصانه 
مجموعه های دولتی و مردمی در خدمت رسانی به 
زائران قدردانی کرد. آیت هللا سید احمد علم الهدی در 
خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته که در رواق امام 
خمینی)ره( حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: 
در هفته دفاع مقدس با حضور افتخارآمیز عزیزان 
و دالوران ارتــش جمهوری اسالمی ایــران از بیانات 
فرمانده ارشد شمال شرق کشور در سخنرانی پیش 
از خطبه ها استفاده کردیم. خاطراتی که نقل شد، 
خاطرات افتخارآمیز همه ماست و خوشبختانه این 
جریان افتخارآفرینی در قامت رزمنده و دفاع مقدس 
همچنان ادامه دارد و نمونه صالبت و اقتدارش را هم 
در موشک های نقطه زنی که به سمت دشمن پرتاب 
شد و آنان را نابود و متالشی کرد، مشاهده می کنیم.

امام جمعه مشهد افــزود: خطبه امروز ناظر بر چند 
تشکر ویژه است؛ اوالً تشکر از شما مردم دلداده والیت 
و وابسته به عشق ابی عبدهللا)ع( و اهل بیت)ع( که در 
شعائر دو ماهه اخیر در محرم و صفر اقامه عزا کردند و 
مراسم با فضیلت و با عظمتی را شکل دادند که نمونه 

بارز آن، مواکب پذیرایی از زائران بود.

تمایز والیتمدار انقالبی با والیتمدار غیرانقالبی ◾
نــمــایــنــده ولــی فــقــیــه در اســتــان خـــراســـان رضــوی 

خاطرنشان کرد: مواکبی که به همت هیئات مذهبی 
و شما عزاداران برپا می شود، به  مثابه حسینیه هایی 
است که گاهی شمار متعددی از آنان در یک خیابان 
یافت می شود. این ها همان ایستگاه های صلواتی 
دوران دفاع مقدس است که مبتنی بر فرهنگ جبهه 
و دفاع مقدس برپا می شد و امروزه به موکب حسینی 
تبدیل شده و ثابت می کند که اوج دلدادگی مردم به 
انقالب و مجاهدت ها و پایمردی هایشان در عشق به 

قیام کربال و نهضت حسینی بنا شده است.
امام جمعه مشهد ادامه داد: برخی افراد متحجر به 
این نکته توجه داشته باشند که فرد والیی انقالبی با 

فرد والیی غیرانقالبی تفاوت دارد. والیی غیرانقالبی 
کسی است که در حرم امام رضا)ع( و یا کربالی معلی 
زیر باد کولر می نشیند و فقط زیارت نامه می خواند؛ اما 
والیی انقالبی کسی است که در خط مقدم بحران ها با 
مشکالت روبه رو می شود، گره از کار مردم باز می کند و 

در همان حال، ذکر یاحسین)ع( بر لب دارد.
وی افزود: تشکر بعدی من از همه بزرگوارانی است 
که برای امام رضا)ع( در دهه آخر صفر میهمانداری 
کردند. وجود مقدس امام هشتم)ع( به میهمانانشان 
بسیار اهمیت می دهند و همه عزیزانی که در این 
عرصه مباشر حضرت در تکریم میهمانان و زائران 

بودند، مشمول عنایات خاصه حضرت هستند.
ایشان تأکید کرد: تولیت معزز و همه خدمتگزاران 
آستان مقدس رضوی که افتخار زندگی شان پذیرایی 
از میهمانان امام رضا)ع( است، در این راه تالش های 
بــســیــاری انــجــام دادنــــد. خوشبختانه ابــتــکــارات 
ارزشمندی در آستان قدس رضوی صورت گرفت تا 
زائران به شایستگی اسکان یابند و پذیرایی شوند که 
همه آن ها شایسته قدردانی و تجلیل است. عالوه 
 بر این، سپاه امام رضا)ع( و بسیجیان استان هم از 

حمل و نقل گرفته تا سایر عرصه های رسیدگی، 
خدمات بسیار ارزشمندی ارائه دادند.

آیــت هللا علم الهدی گفت: ارتــش مقتدر و دالور 
ــران و همچنین استانداری  جمهوری اســالمــی ایـ
خراسان رضوی همه ظرفیتشان را در خدمت زائران 
به کار گرفتند. شهردار محترم و اعضای شورای شهر 
هم خصوصاً در عرصه اســکــان، ده هــا هــزار زائــر را 
سازمان دهی کردند. آخرین تشکر هم از هالل احمر 

است که دهه آخر صفر با همه توان پای  کار بودند.
ایشان ابراز کرد: همچنین از دو نهاد مردمی هم تشکر 
می کنم؛ تشکل »هم محله ای های امــام رضــا)ع(« 
هــم کــه بــه همت مرکز رسیدگی بــه امــور مساجد 
ــرادران و خواهران دلــداده و  استان تشکیل شد تا ب
هم محله ای امــام رضـــا)ع(، بیش از 450 خانه را به 
پذیرایی از زائران اختصاص دهند و تعداد زیادی را 
هم با غذای گرم پذیرایی کنند، به  مــوازات خدمات 
جمعیت استقبال از زائران پیاده در خدمات مختلف 
از حمل و نقل گرفته تا تمهیدات درمانی و رسیدگی 
به کوچک ترین جزئیات زندگی چند روزه زائران در 

مشهدالرضا)ع(، قریب به 3هــزار نفر را به میدان 
آوردنــد و فرهنگی را نهادینه کردند که تا همیشه 

برکات آن ماندگار خواهد بود.

مشهد در پیک های زیارتی، نیازمند امکانات  ◾
ملی است

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت تمرکز 
امکانات ملی به مشهدالرضا)ع( در مناسبت های مهم 
و زائرپذیر اظهار کرد: باید از خدمات دولت خدمتگزار 
مردمی قدردانی کرد؛ زیرا تا پیش از این، پیک های 
زیارتی به عنوان یک مناسبت محلی تلقی می شد و 
امکانات استانی هم پاسخگوی پذیرایی از این حجم از 
زائران نبود. با این حال، به کمک ارتباطاتی که به برکت 
حضور معاون اول و معاون اجرایی رئیس  جمهور در 
مشهد صورت گرفت، امکاناتی در شهر امام رضا)ع( 
ایجاد شد که جریان خدمتگزاری به زائران به بهترین 

نحو انجام شود.
وی مسئله پیک زیارتی مشهد را نه یک مناسبت 
استانی بلکه یــک مسئله ملی دانــســت و افــزود: 
اگــر خدمات دهــه آخــر صفر با چنین شــوری ارائــه 
شــد، بــه خاطر اخـــالص خــادمــان ایــن عرصه بــود؛ 
زیرا از کسانی که کفش زائــران را واکس می زدند تا 
عالی ترین مسئوالن شهری و استانی که صبح و شب 
در میدان بودند، در اوج اخالص از زائران امام رضا)ع( 
میهمانداری کردند. خوشا به حال کسانی که زندگی 
خود را در این مسیر صرف کردند. از خداوند متعال 
می خواهیم که رأفت خاصه امام رضا)ع( شامل حال 

همه این خادمان باشد.

امام جمعه مشهد با قدردانی از دستگاه های دولتی و مردم:

ابتکار آستان قدس برای اسکان زائران درخور تقدیر است

خبرخبر
روزروز

اختیارات شهرداری مشهد نیازمند بازنگری جدی است
شــهــردار مشهد گــفــت: در حــال حــاضــر اخــتــیــارات 
شــهــرداری مشهد با شهری که ۱00 یا ۲00 هــزار نفر 
جمعیت دارد، تفاوتی نداشته و این موضوع نیازمند 

بازنگری  جدی است.
به گزارش ایرنا، سید عبدهللا ارجائی در آیین بهره برداری 
از ایستگاه شماره ۹ آتش نشانی مشهد با بیان اینکه 

شهرداری مشهد بیش از 30 هزار نیروی انسانی پرتالش 
دارد، افـــزود: مشهد شهر جهانی و ملی بــا مدیریت 
منطقه ای است؛ اما اختیارات استاندار خراسان رضوی 
و شــهــردار مشهد بــا سایر شهرها تفاوتی نـــدارد. اگر 
می خواهیم مدیریت مشهد در تراز ملی و بین المللی و 
آبــروی کشور و نظام  باشد، توجهات به مشهد نیز باید 

در همان سطح باشد. وی با طرح این پرسش که آیا نگاه 
مجلس شورای اسالمی، وزرا و معاونان به مشهد یک نگاه 
ملی است، خاطر نشان کرد: تفاوت دهه پایانی ماه صفر با 
عید نوروز چه بود؟ پس از عید نوروز، مردم ناراضی بودند؛ 
اما در دهه پایانی ماه صفر همه تشکر کردند؛ زیرا نگاه به 
مشهد ملی شد. مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران 

هم در این مراسم گفت: شهر مشهد چشم و چراغ کشور 
است و توانسته به خوبی نشان دهد که آمادگی کامل 
را برای مقابله با بحران ها دارد. وی اظهار امیدواری کرد 
همان گونه که مشهد در بسیاری از مسائل پیشتاز است، 
در زمینه آتش نشانی هم به برکت امام رضا)ع( و تالش و 

فداکاری کارکنان خود پیشگام بوده است.

خبر
خراسان شمالی

  پروازهای فرودگاه بجنورد افزایش می یابد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان 

شمالی گفت: پیگیری های الزم برای افزایش هفت 
پرواز در هفته از فرودگاه بجنورد انجام شده است 

و به زودی این مهم محقق می شود. مهدی رشیدی 

اظهار کرد: نبود پرواز مناسب در فرودگاه بجنورد 
از چالش های استان محسوب می شود و باید این 

مشکل بررسی و برطرف می شد. متأسفانه ناوگان 
حمل و نقل هوایی کشور ضعیف است. ضمن اینکه 

ایرالین ها از برقراری پرواز در فرودگاه بجنورد 

نیز به خوبی استقبال نکرده اند. وی ادامه داد: نبود 
پروازهای مناسب در فرودگاه بجنورد سبب شده تا 
سرمایه گذاری در این منطقه مورد استقبال بخش 

خصوصی نباشد. وی بیان کرد: فرودگاه بجنورد به 
لحاظ زیرساخت شرایط مناسبی دارد و دارای یکی 

از بلندترین باندهای فرودگاهی کشور است؛ ولی از 
این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است. 

وی خاطرنشان کرد: در سفر دولت به استان 
۸۰میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی فرودگاه 

بجنورد اختصاص یافت.

از کسانی که کفش زائران را واکس می زدند تا عالی ترین مسئوالن شهری و 
استانی که صبح و شب در میدان بودند، در اوج اخالص از زائران امام رضا)ع( 
میهمانداری کردند. خوشا به حال کســانی که زندگی خود را در این مسیر 

صرف کردند.
گزيدهگزيده
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در استان
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کرایه اتومبیل تفتی
 کرایه خودروهای صفرایرانی
09155156053

کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
09155115692 علیرضا شاهزیانی

ج
/4
01
02
81
4

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/4
01
02
35
5

ط
/4
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03
3

خرید خودرو
فرسوده نقدًا- حمل رایگان

 09153133785
09308809145

ج
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41
22
78

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ج
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41
25
40

پیمانکاری ساختمان 
صفرتاصد،بامصالح بدون مصالح 
09199197160بانازلترین قیمت دراسرع وقت

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708-09153169265
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01
91
7

ج
/4
01
00
33
5

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
38824494آسانسور هر توقف 8000ت 
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08
19
9

به چندمشاورباتجربه
 وحرفه ای آقا وخانم 

جهت همکاری در امالک 
بامحیطی مناسب وسابقه 
درخشان درمحدوده ی 

وکیل آبادنیازمندیم 
امالک ماوا  09155100221

ج
/4
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39
4

گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

ج
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02
15
2

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

ج
/4
01
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01
5

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ج
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41
06
60

ج
/4
01
08
38
0

ج
/1
40
57
47

مشهدالرضالوله بازکنی 
 وصل اگو

 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
37285670 مطه��ری 
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ج
/1
40
67
17

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

زندگی برمدار قرآن 
آموزش تخصصی قرآن کریم
روخوانی،تجوید،صوت ولحن

10جلسه تضمینی 
باارایه گواهینامه 

موسسه فرهنگی قرآن وعترت 
آوای وحی بقیة ا...)عج( 

مدیریت)غیور(09152020602
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مشاورخانم جهت 
دفترامالک نیازمندیم 

09373418872محدوده الهیه
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47
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به تعدادی نیروی خانم 
جهت تماس تلفنی نیازمندیم .

09304594690میدان امام حسین میدان بارولی عصر

ج
/4
01
07
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1

نیروی ساده فروشنده 
خانم جهت مواد غذایی 

09154284045نیازمندیم )بلوارقرنی(

ج
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1

نیروی خانم به تعدادی 
جهت کاردرچاپ سیلک 

نیازمندیم .
ساعت کاری9صبح تا16:30

فقط درمحدوده سیدی اول صبا
09158106770

ج
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08
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3

برای 40روزکاریبه تعدادی نیرو
 8میلیون تومان ماهیانه به مبلغ

باصرف نهارساعت کاری 
8صبح تا8عصر

جهت قیچی کردن گل 
زعفران بدون تعطیلی و
مرخصی حتی ساعتی 

سن نیروها
بین 18الی 30سال 

آدرس :
بلوارمصلی 8

نبش چهارراه اول 
0915920911605133689199سمت راست

شجاعی

 آرایشگرخانم 
بامدرک ومهارت 

وتجربه کاری 
نیازمندیم هاشمیه آب وبرق

09155509110
09025509111

ج
/4
01
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76
7

کرایه خودرو خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

قالی شویی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

آموزشگاه های
تخصصی

بازاریاب

کارگر ساده

آرایشگر

پیمانکاری ساختمان

تخریب ساختمان

آسانسور

      صفحه 8
4
0
1
0
6
9
7
9

نشان� اداره امور 
مالیات� واحد مالیات� جمع درآمد یا ماخذ 

مشمول مالیات (به ریال )
جمع اصل مالیات 

(ریال)
عملکرد 

سال
مرجع 
صدور

شماره و تاریخ 
برگ قطع�

شماره 
شناسنامه/ثبت

نام نام خانوادگ�/
شرکت

شماره 
پرونده ف

دی
ر

خیابان بهشت� 
خیابان احمد 

قصیر (بخارست) 
کوچه هشتم 

پالک ١ کدپست� 
١٥١٤٧١٢٣٤٥

٣٣٠٩١٧ ١٫٣١٠٫٣١٣٫٠٠٠ ١٩٫٦٥٤٫٦٩٥ ١٣٨٨ ارزش افزوده ١٤٠١١٤٠١١٠٠٨٨٨٨٨٥٤
١٤٠١ ٠٢ ١٠ ٣٨٤٠٠١١٥٢٣ کاروان بهلول زاده ١٠٠٨٠٤١ ١

٣٣٠٩١٧ ٦٠٫٠٢٧٫١٠٣٫٥٦٥٫٠٠٤ ٩٠٠٫٤٠٦٫٥٥٣٫٤٧٦ ١٣٨٩ ارزش افزوده
١٤٠١١٤٠١١٠٠٨٨٨٨٨٥٥

١٤٠١ ٠٢ ١٠ ٣٨٤٠٠١١٥٢٣ کاروان بهلول زاده ١٠٠٨٠٤١ ٢

٣٣٠٩١٧ ١٢٣٫٩٢٩٫٧٤٧٫٣٣٠٫٧٧٥ ٢٫٧٢٦٫٤٥٤٫٤٤١٫٢٧٧ ١٣٩٠ ارزش افزوده
١٤٠١١٤٠١١٠٠٨٨٨٨٨٥٦

١٤٠١ ٠٢ ١٠ ٣٨٤٠٠١١٥٢٣ کاروان بهلول زاده ١٠٠٨٠٤١ ٣

٣٣٠٩١٧ ٥٩٫٨٦٥٫٦٧٩٫٧٥٧٫٢٤٨ ١٫٧٣٦٫١٠٤٫٧١٢٫٩٦١ ١٣٩١ ارزش افزوده
١٤٠١١٤٠١١٠٠٨٨٨٨٨٥٧

١٤٠١ ٠٢ ١٠ ٣٨٤٠٠١١٥٢٣ کاروان بهلول زاده ١٠٠٨٠٤١ ٤

آ﹎﹩ ا︋﹑غ اوراق ﹝︀﹜﹫︀︑﹩
در اجراى  ماده 208 قانون مالياتهاى مستقيم 
بدينوسيله    ،  1380 سال   ماه  بهمن  مصوب  
با  افزوده   ارزش  بر  ماليات  قطعى   برگهاى 
مشخصات  زير به مودى ذيربط ابالغ  مى گردد 
داشتن  در دست  با  تعيين شده،  زمان   در  تا 
اسناد و مدارك ، به نشانى  مندرج در  جدول 
ذيل حضور يابند . بديهى است كه عدم حضور 
مودى، مانع از صدور برگ اجرايى  نخواهد  بود .

شناسه آگهى 1370067 م الف 2101اداره ﹋﹏ ﹝︀﹜﹫︀ت ︋︣ ارزش ا﹁︤وده ︫︣ و ا︨︐︀ن ︑︣ان

︨︀ز﹝︀ن ﹁﹠﹩ و ﹡﹍︡اری ︣م ﹝︴︣ ر︲﹢ی  در ﹡︷︣ دارد
︑﹫﹥ و ︑﹢﹏ ١٠د︨︐﹍︀ه  و ۵ د︨︐﹍︀ه  4*4 

را از ︵︣ـ﹅ ﹝﹠︀﹇︭ـ﹥ ︻﹞﹢﹝ـ﹩ ︣︠︡اری ﹡﹞︀︡ ، ﹜ـ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝ـ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︑︀ ︀︎ـ︀ن و﹇️ اداری روز 
١۴٠١  ︲﹞ـ﹟ ﹝︣ا︗︺ـ﹥ ︋﹥ ︨ـ︀️ ا﹠︐︣﹡︐﹩ ا︨ـ︐︺﹑م ﹨︀ و ﹝﹠︀﹇︭ـ︀ت ︋﹥ آدرس   ٠۶ ︀ر︫ـ﹠︊﹥ ﹝ـ﹢رخ ٩
٠۵١) ﹡︧ـ︊️ ︋ـ﹥ در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  //: ( ︑﹙﹀ـ﹟ : ٣١٣٠۵٢۴٣

.︡ ︀﹠ـ ︡ام ﹡﹞ ا﹇ـ

 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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︣︡ د︨︐﹞︀ل ﹋︀︾︢ی، د︨︐﹊︩ و ﹋︀︾︢ »  ︠﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ »      
 ( ۵ آ︨ـ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️ ︋﹥ ︣︠︡ د︨︐﹞︀ل ﹋︀︾︢ی، د︨︐﹊︩ (و﹠﹫﹏) و ﹋︀︾︢ ( ۴ 

︀ـ︡. ︡ام ﹡﹞ ︀﹇︭ـ﹥ ︻﹞﹢﹝ـ﹩ ا﹇ـ ︣ـ﹅ ﹝﹠ ـ﹢د از ︵ ﹝ـ﹢رد ﹡﹫ـ︀ز︠ 
 ﹜ـ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫ـ︀ن ﹝︐︣م ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹝︪ـ︀﹨︡ه ︫ـ︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ و در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ ﹡︪ـ︀﹡﹩

 ١۴٠١ ٠۶ ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١۵  ︫﹤ ︀︻️ ١٣:٣٠ روز︨  ︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨   ︋ ://  
.︡﹠︀﹝﹡ ـ︡ه ا﹇︡ام ـ︣ا︳ ا︻﹑م︫  ـ︡ه و ﹝︡ارک ﹝︴︀︋﹅︫  ﹫︪ـ﹠︀دات ︑﹊﹞﹫﹏︫   ︎﹏﹢︑ ﹤ ﹡︧ـ︊️︋ 

︡︋ ـ﹢د. ﹢ا﹨ـ ︀﹇︭ـ﹥︠  ︣﹡ـ︡ه ﹝﹠ ︣ ︻ـ︡ه︋  ︀︋ ـ ︤﹠ـ﹥ ـ︀پ آ﹎ـ﹩ در روز﹡︀﹝ـ﹥ ﹨ـ ﹨ ً︀  ︲﹞﹠ـ
ـ﹞︀ره ﹨︀ی ︑﹞︀س ٠۵١٣٢٠٠١٠٢۵ و ٠۵١٣٢٠٠١۴٢٠   ︫

 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی  
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︨︀ز﹝︀ن ﹁﹠﹩ و ﹡﹍︡اری ︣م ﹝︴︣ ر︲﹢ی  در ﹡︷︣ دارد
︑﹫ـ﹥ و ︑﹢﹏١٠د︨ـ︐﹍︀ه  

را از ︵︣ـ﹅ ﹝﹠︀﹇︭ـ﹥ ︻﹞﹢﹝ـ﹩ ︣︠︡اری ﹡﹞︀︡ ، ﹜ـ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︑ـ︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز  
١۴٠١  ︲﹞ـ﹟ ﹝︣ا︗︺ـ﹥ ︋﹥ ︨ـ︀️ ا﹠︐︣﹡︐﹩ ا︨ـ︐︺﹑م ﹨ـ︀ و ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋﹥ آدرس  ۶ ︀ر︫ـ﹠︊﹥ ﹝ـ﹢رخ ٩
٠۵١) ﹡︧ـ︊️ ︋﹥ در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ٣١٣٠۵٢۴٣ : ﹟﹀﹚︑ ) ://

ا﹇ـ︡ام ﹡﹞︀﹠ـ︡.

 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

      صفحه  1 خراسان
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کمیسیون ن︷ارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد مقدس
) هیت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان برگزاری انتخابات هیت مدیره و بازرس اتحادیه صنف ابزار و یراق فروشان مشهد مقدس
اتحادیه های صنفی موضوع  وبازرسان  مدیره  انتخابات هیت  اجرایی  نامه  آئین  اصالحی   «  11  » ماده  اجرای  در 
9٦  بدینوسیله به ا︵الع می رساند انتخابات هیت مدیره و  04 تبصره 3 ماده 22  قانون ن︷ام صنفی مصوب 24
بازرس اتحادیه صنف ابزار و یراق فروشان مشهد مقدس با رعایت کامل مفاد دستورالعمل بهداشتی ابالغی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا برگزار خواهد شد. لذا بدینوسیله از کلیه اعضاء دارای پروانه کسب معتبر اتحادیه صنف 
ابزار و یراق فروشان مشهد مقدس دعوت میگردد شخصًا با در دست داشتن اصل یا فتوک︍ی پروانه کسب معتبر 
1401جهت شرکت در  0٦ به همراه کارت شناسائی عکس دار از ساعت 8 صبح ل︽ایت  14 روز یکشنبه مورخ  20
حد فاصل چهارراه ابو︵الب و  انتخابات هیت مدیره وبازرس اتحادیه ، به تاالر آرزو واقع در بلوار شهید قرنی 
سمت راست مراجعه و نمایندگان مورد ن︷ر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء  میدان فردوسی 

اصلی هیت مدیره وی﹈ نفربازرس اصلی انتخاب نمایند .
 تعداد اعضاء علی البدل هیت مدیره دو نفر و بازرس علی البدل نیز یک نفر می باشد .   

 رعایت شیوه نامه های بهداشتی در حین برگزاری انتخابات مورد ت︃کید و الزامی است .  
هیت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی ، به افراد بدون ماسک اجازه ورود به محل برگزاری انتخابات 

را نخواهد داد .  
) اسامی داو︵لبان هیت مدیره اتحادیه صنف ابزار و یراق فروشان مشهد مقدس

به ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داو︵لبان بازرس اتحادیه صنف ابزار و یراق فروشان مشهد مقدس به ترتیب حروف الفبا (

هیت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد مقدس

نام و نام خانوادگیردیف
علی رضا ابراهیم زاده1
رضا ایمانی2
محسن بهرام فر3
زهره بیگلریان قوچان عتی﹅4
محمدجواد رزاقی5
محمدرضا سوهان گر٦

نام و نام خانوادگیردیف
ابو︵الب ︵البی ن︥اد7
عباسعلی فتح آبادی8
سعید قناد قرصی9
سید مهدی مدنی ︵لب10
قاسم یزدی ن︥اد11

نام و نام خانوادگیردیف
میالد جوالئی خواه 1
رضا خاموشی خلیل آباد2
هادی غالم زاده کرمان 3
سیده مریم کرامت نیا4
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️︠︡﹫ ︣دار︋   ︫ -  ﹩︐︠︡﹫ ︀ ︻﹙﹩ ا﹋︊︣ی︋                        ﹝﹞︡ر︲

اين شهردارى در نظر دارد به استناد مصوبه هيئت عالى 
مشاركت و سرمايه گذارى شهردارى، نسبت به ساخت 
ضلع  در  خدماتى  و  تجارى  واحد  و  ورودى  مجموعه 
جنوبى پارك الله (واقع در حاشيه خيابان آزادى)، از 
طريق مشاركت درساخت با افراد حقيقى و حقوقى،  با 

شرايط ذيل اقدام نمايد:
1-آورده شهردارى: زمين مورد نياز براى احداث پروژه و 
طراحى و نظارت و اجرا و صدور پروانه ساختمانى و تراكم 

بر اساس ضوابط شهردارى
2-آورده شريك: پرداخت كليه ى هزينه هاى ساخت 
تا اتمام عمليات ساختمانى براساس نقشه و مشخصات 

اعالمى از طرف شهردارى
3-حداقل سهم شهردارى  20٪ كل مجموعه

4-مالكيت زمين با اداره اوقاف مى باشد 
بردارى  و استفاده مطابق  بهره  امتياز  و 

قرارداد با شهردارى مى باشد.
5-مدت زمان ساخت از زمان تحويل زمين و نقشه هاى 
اجرائى حداكثر 9 ماه و عدم تكميل و بهره بردارى در 

موعد مقرر، مشمول جريمه خواهد بود.
مبلغ  به  تعهدات  انجام  حسن  نامه  ضمانت  6-ارائه 
اين  وجه  در  ماهه   6 اعتبار  با  ريال   4,000,000,000

شهردارى 
دريافت  و  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  متقاضيان 
اسناد، مى توانند از تاريخ 1401/6/5 لغايت ساعت 14 
مورخ 1401/6/24 به شهردارى مراجعه يا با شماره تلفن 

09122127139 تماس حاصل فرمايند.

︀︠️( ﹡﹢︋️ اول) آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝︤ا︡ه   ﹝︪︀ر﹋️ در︨ 

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن کلبه سازان نور بدیع درساعت 1٦ عصر 
1401 درمحل مش��هد بولوار دانشجو- دانش��جو 29 فرهن﹌ سرای ترافیک شهرداری  0٦ روز چهارش��نبه مورخه 23
س��الن همایش با دستور جلسه ذیل  تش��کیل می گردد.از کلیه اعضا محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن 

گواهی عضویت جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:  1(استماع گزارش هیت مدیره                    2(ارائه گزارش بازرس

3(︵رح و تصویب صورت های مالی سال  1399 و 1400         4(︵رح و تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 1401 
5(انتخاب بازرس اصلی و علی البدل                               

٦(تصمیم گیری در خصوص اخراج اعضای بدهکار مطاب﹅ ماده 17 اساسنامه
7(تصمیم گیری در خصوص تعیین مبلغ قابل پرداخت به اعضای اخراجی گذشته و آتی

8(تصمیم گیری در خصوص اقدام به کارشناسی قیمت گذاری 
9(تصمیم گیری در خصوص نحوه واگذاری پارکین﹌ ها

10(تصمیم گیری در خصوص مطالبات شرکت تعاونی از اعضای بدهکار
11(تصمیم گیری در خصوص نحوه پیگیری ح﹅ و حقوقات اعضای شرکت تعاونی

تذکر: 1- در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د می تواند ح﹅ رآی خود را به موجب وکالتنامه 
ب��ه عض��و دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید.در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا س��ه رأی با وکالت و 
غیر عضو فقط یک رأی با وکاللت می تواند داشته باشد. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده 
1401 در ساعت اداری به دفتر شرکت مراجعه  0٦ خود حداک︓ر تا تاری یک هفته مانده به برگزاری مجمع مورخ 23

نمایند در صورت انقضای مهلت مذکور وکالت ها معتبر نمی باشد.
ضمنا داو︵لبان عضویت در بازرسی شرکت مو︸فند از تاری انتشار این آگهی حداک︓ر به مدت یک هفته جهت ︔بت 

نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند.
ف هیت مدیره تعاونی مسکن کلبه سازان نور بدیع
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︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده(﹡﹢︋️ دوم) آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 
︹︡ ︀زان ﹡﹢ر︋  ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹋﹙︊﹥︨ 

از آنج��ا ک��ه جنابعالی به دلیل ع��دم رعایت مقررات 
اساسنامه و سایر تعهدات قانونی موجبات ورود ضرر 
و زیان تعاونی و تضییع حقوق س��ایر اعضا را فراهم 
آورده ای��د ، لذا از این بابت به ش��ما اخطار می گردد 
︸رف 3 روز کاری نسبت به تعیین وضعیت و تکلیف 
خ��ود اقدام نمایید، در غیر اینص��ورت برابر ماده 17 
اساس��نامه تعاونی ها نس��بت ب��ه اخراج ش��ما اتخاذ 

تصمیم می گردد .
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︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︀ران ︵︊﹫︺️ از:︫ 
 ︋﹥: ︠︀﹡﹛ ا﹜﹥ ︠︡ا︋︩ زاده 

﹝﹢︲﹢ع: ا︠︴︀ر ﹇︀﹡﹢﹡﹩( ﹡﹢︋️ اول)
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اين شهردارى در نظر دارد نسبت به واگذارى خدمات شهر و فضاى سبز و خدمات 
عمومى  به بخش خصوصى از طريق مناقصه عمومى، به شركتهاى ذيصالح بشرح ذيل،  

اقدام نمايد:
1-مدت قرارداد يكسال شمسى از تاريخ 1401/8/5 لغايت 1402/8/5

2-مبلغ پايه آگهى مناقصه خدمات شهر 33،118،499،525 ريال مى باشد.
3-مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 2،000،000،000 ريال با اعتبار سه ماهه،يا واريز وجه مذكور به حساب 

3100003490002 شهردارى نزد بانك ملى.
4- مهلت دريافت اسناد از مورخ 1401/5/31 لغايت پايان وقت ادارى 1401/6/14 

5-مهلت بارگذارى اسناد شركت در مناقصه در سامانه ستاد، ساعت 14 مورخ 1401/6/16 خواهد بود.
6-پيشنهادات فاقد فيش سپرده يا ضمانت نامه شركت در مناقصه،مبهم و مشروط، قابل بررسى نخواهد بود.

7-جهت كسب اطالعات بيشتر،به شهردارى مراجعه يا با تلفن 09122127139 تماس حاصل فرمايند.
 محمد رضا على اكبرى  بيدختى-  شهردار بيدخت

︣ (﹡﹢︋️ دوم) ︡﹝︀ت︫   ︠﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ



قاچاق سوخت 
در بار گوگرد

حسین پور؛ مدیر کل 
تعزیرات حکومتی 

خراسان جنوبی 
گفت: 2 هزار و 800  
لیتر سوخت قاچاق 

از نوع گازوئیل 
که زیر بار گوگرد 

یک دستگاه تریلر 
جاساز شده بود، 

کشف و فرد خاطی 
به پرداخت 2میلیارد 

و 595 میلیون ریال 
جزای نقدی در حق 

دولت محکوم شد.

خبرخبر
روزروز

قاضی رحمانی گفت: دستگاه 
قضایی در این زمینه دغدغه مند 
ــوده و هست. به همین خاطر  ب
هـــویـــت و دیـــگـــر مــســتــنــدات 
ــراد مذکور  ــازداشــت تمامی افـ ب
ــورد بــررســی قــرار  ــ ــت م را بــه دقـ
دادیم و قضات تک به تک با افراد دستگیر شده به 
صورت شبانه روزی مصاحبه کردند تا خدایی ناکرده 
بی گناهی در میان افراد بازداشت شده وجود نداشته 

باشد و پاالیش دقیقی صورت گرفت.
اگر در این مسیر تشخیص داده می شد فردی از سر 
کنجکاوی در محلی حضور پیدا کرده، آن ها را از میان 

لیدرهای اصلی جریان جدا و آزاد کردیم.
ایــن مقام قضایی گفت: امــا از ســوی دیگر نگرانی 
اکثریت جامعه را درک می کردیم و این موضوع برای 
ما پذیرفتنی نبود که عده ای به خودشان اجازه بدهند 
در برخی خیابان های شهر حضور پیدا کنند و برای 
مردم و جامعه ایجاد ناامنی کنند. امنیت کشور را 
هدف قرار بدهند و پس از بازداشت این افراد با یک 
اظهار ندامت منافقانه، از خطای آن ها گذشت شود 

و در جامعه رهایشان کنیم.

لیدرها در انتظار اشد مجازات ◾
معاون دادستان مشهد ادامــه داد: در میان افراد 
بــازداشــت شــده بودند افـــرادی که نقش راهــبــری و 
هدایت کننده جمعیت اندک آشوبگر را داشتند. 
با کمک ضابطان عــام و خــاص تک تک ایــن افــراد 
شناسایی شدند. تمامی آن هــا در میان جمعیت 
شناسایی و دستگیر شدند. برای آن ها قرار بازداشت 
موقت صادر شده است و بدون شک برای افرادی 
که نقش راهبری و هدایت جریان را داشتند، اشد 
ــرادی که  ــ مــجــازات در نظر گرفته خــواهــد شــد. اف
توسط جبهه نفاق آمــوزش دیده بودند، شناسایی 

و دستگیرشدند نمی توانیم بپذیریم مأموری که بر 
حسب وظیفه و برای ایجاد امنیت در شهر حاضر 
می شود، مورد حمله عده ای قرار بگیرد و او را به آتش 
بکشند. دستگاه قضایی به هیچ عنوان در این زمینه 
کوتاه نخواهد آمد. قاضی رحمانی تصریح کرد: بنده 
به عینه دیدم که این افراد به راحتی به جان و مال مردم 
آسیب و زیان وارد می کردند. در یکی از موارد در کف 
خیابان حضور داشتم و دیدم که چگونه خودرو پراید 
یک کارگر ساده را به آتش کشیدند. این فرد به شدت 
گریه می کرد و مشخص شد راننده اسنپ است و 

خرج زندگی اش وابسته به این خودرو بود.

عامالن اصلی که بازداشت شده اند، نقش راهبری در 
ماجرا داشتند و به هیچ عنوان مردم عادی نبودند که 
شاید به واسطه یک غفلت در خیابانی حضور پیدا 
کرده و سپس پی به اشتباه خود برده باشند. این افراد 
بودند که به دنبال کشیدن چادر از سر زن مسلمان 
بودند. جهاد تبیین که رهبر معظم انقالب فرمودند، 
این قسمت است. این افراد یک عقبه هم داشتند. آیا 
آن ها )لیدرها( بدون پشتوانه وارد ماجرا شدند؟ هرکس 
بگوید ماجرا اتفاقی بــوده و به واسطه فوت یک فرد 
وارد صحنه شده اند، یک خیال خام است. ما هزاران 
شهید و مجروح در مرزها و در درگیری های مختلف 

تقدیم انقالب کرده ایم. چرا این افراد برای این عزیزان 
وارد میدان نشده اند و احساس مسئولیت نکردند؟

آموزش لیدرها در تورهای تفریحی ◾
وی تصریح کرد: سال ها روی افرادی که می توانستند 
برای آن ها نقش راهبری در اغتشاشات داشته باشند، 
کار کردند و برخی از آن ها را به سفرهای خارجی خاص 
بردند و امکانات برایشان فراهم کردند. در ظاهر تفریح 
بود؛ اما در واقع آموزش های مورد نیاز را آنجا دیدند. 
عقاید فکری آن ها را از بین بردند. پول در اختیارشان 
گذاشته شد و روش آشــوب در خیابان را به آن ها 
آموختند. همانطور که در میان دستگیرشدگان از 

این دست افراد داریم.

ــگــران در پوشش  ◾ حــمــایــت از قــاتــان و آشــوب
»عدالت ترمیمی«!

ــه ای که ما باید  قاضی رحمانی ادامــه داد: امــا زاویـ
احساس مسئولیت بکنیم، جایی است که افرادی با 
عنوان استاد دانشگاه و حقوقدان دست به اقدامات 
مشکوکی می زنند. گزارش هایش هم به دستگاه 
قضایی رسیده است. این افراد رفتار حاشیه سازی 
دارند. آن ها مدعی شده اند که ما می خواهیم برای 
راهبران جریان آشوب وکیل بگیریم. اسم آن را هم 
می گذارند »وکیل ترمیمی«. فکر می کنند دستگاه 
قضایی و مــردم به ایــن افــراد ظلم می کنند و آن ها 
می خواهند در مقابل ظلم قرار بگیرند. نه این گونه 
نیست. بــه ایــن هــا می گویم زمــانــی کــه شما شب 
را راحــت در خانه استراحت می کنید، نیروهای 
انتظامی، امنیتی، جوانان حزب اللهی و انقالبی در 
حال تأمین امنیت برای شماها هستند. اگر این ها 
نباشند، همین آشوبگران به شما هم رحم نخواهند 

کرد و اموال شما را هم آتش خواهند زد.
ضابطان خاص هم همپای قضات با تمامی افراد 

بازداشت شده مصاحبه می کنند که خدایی ناکرده 
فرد بی گناه و هیجانی بین بازداشت شده ها نباشد 
و مهره های مهم را شناسایی کنند. آن وقت برخی 
که مدعی حقوقدان بــودن هستند، ادعــا می کنند 
می خواهند بــرای این افــراد اقداماتی انجام دهند. 
ــده ای از آن هـــا پول هایی از بیت المال دریافت  عـ
می کنند که اگر پرداخت آن قطع شود دیگر خدمتی 
در آن مکان ها ارائـــه نخواهند کــرد. وی بیان کرد: 
دستگاه قضایی با توسل به سیره حضرت امیر)ع( 
به هیچ عنوان راضی نیست فرد بی گناهی بازداشت 
شود؛ ولی مدعیان دلشان برای فردی نسوخته است. 
سؤال من از این افراد به ظاهر حقوقدان این است 
که زنی دوست دارد با چادر و حجاب در خیابان ها 
حضور پیدا کند و این اعتقاد دینی اوست. چه کسی 
به این افراد اجازه داده به او حمله کنند و چادر از سر او 
بکشند؟ شما از چه کسانی می خواهید دفاع کنید؟

افتخاری که نصیب شهید »دوست محمدی« شد ◾
ــوار »دوســت  ــزرگ ــزود: شهید ب ــ قــاضــی رحمانی اف
محمدی« که از هیچ جا حقوقی دریافت نمی کرد، در 
جبهه مقابل این افراد قرار داشت. این عزیزان، مقابل 
جبهه کفر ایستاده اند و با خدا معامله می کنند و از 
هیچ کس انتظاری هم نداشتند. زمان رزم هم دست 
از آرمــان هــای خــود بر نمی دارند؛ چــرا که فرمایش 
رهبر معظم انقالب مبنی بر »حفظ نظام از اوجب 
واجبات است« را به جان خریده اند. نظام متعلق به 
چهار نفر متملق و فریبکار نیست. برخی از آن ها در 
مناصبی قرار گرفته اند که نباید آنجا باشند. مطمئن 
هستیم خون شهدا راه را باز می کند. بزرگ ترین اجر، 
شهادت است و نصیب هرکس نمی شود. حضرت 
امیر)ع( می فرماید: یکی از درهای ورود به بهشت، 
جهاد است. مجاهدان در راه خدا، اولیای خاص خدا 
هستند. شهید دوست محمدی الیق این افتخار بود.

معاون دادستان مشهد در مراسم هفتمین روز شهادت مدافع امنیت فاش کرد

آموزش آشوب در قالب 
تورهای تفریحی خارجی!

در شهر3
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چمران : دشمنان از نمایش تصویر سردار سلیمانی در سازمان ملل ترسیدند
ــهــران گــفــت: حضور   رئــیــس شــــورای اســالمــی شــهــر ت

رئیس جمهور در آمریکا و سخنرانی در سازمان ملل 
و نمایش تصویر حاج قاسم سلیمانی و معرفی رئیس 
جمهور پیشین آمریکا به عنوان قاتل ایشان، قدرت بزرگی 

برای کشور بود که دشمنان از همین قدرت ترسیدند.
ــن، مــهــدی چــمــران در مراسم  ــالی بــه گـــزارش قــدس آن

اختتامیه هفته دفــاع مقدس در مشهد گفت: شوق 
شهادت و شهادت طلبی در بین مردم همچنان روشن 
و پایدار است و تا زمانی که این حال شهادت طلبی در 

ملت ما زنده است، ملت ما زنده خواهد ماند.
وی اضافه کرد: همان گونه که امام خمینی)ره( فرمودند 
ــد تا اسالم  محرم و امــام حسین)ع( را زنــده نگه داری

زنده بماند، باید بگویم که با شهادت همه این ها زنده 
خواهند ماند.

چمران با بیان اینکه بــرای ما ناراحت کننده است که 
جوانانمان فریب بخورند، عنوان کــرد: باید در مسیر 
تربیت نسل جدید بیش از شعار دادن کوشا باشیم و 
درست برنامه ریزی کنیم. تربیت جوانان همانند دیروز 

نیست و راه و روش دیگری را طی می کند و باید روش های 
دشمن در این راه را خنثی کنیم و نسل جدید را به گونه ای 
تربیت کنیم که در مسیر مکتب پیش بروند. البته از 
نسل جدید، جوانان زیادی در مسیر مکتب و انقالب 
هستند و اربعین امسال گویای این موضوع بود و دشمن 

از همین موضوع ترسید.

پرونده روز
عقیل رحمانی     چندی پیش عده ای در پوشش 

حقوقدان و وکیل در فضای مجازی با انتشار پیامی 
مدعی شدند می خواهند برای لیدرهای آشوبگر با 

عنوان »عدالت ترمیمی« وکیل بگیرند که این موضوع 
با واکنش شدید معاون دادستان مشهد مواجه شد؛ 

چرا که این افراد همان هایی هستند که در چند روز 
اخیر چادر از سر زن مسلمان کشیده و تعدادی از 

جوانان بی گناه را به شهادت رسانده اند. 
پاالیش لیدرهای آموزش دیده در بازداشت

معاون دادستان مشهد در دادسرای عمومی و انقالب 

مشهد، پنجشنبه شب در مراسم هفتمین روز شهادت 
مدافع امنیت »رسول دوست محمدی« که با حضور 

جمعی از مردم متدین و انقالبی مشهد در مسجد 
الزهرا)س( برگزار شد، ابتدا اشاره ای به پشت پرده های 

آشوب های خیابانی و بازداشت لیدرهای جریان کرد 

و در این زمینه گفت: با توجه به مسئولیتی که دارم و 
همچنین حساسیت ماجرا از همان ابتدای امر و پس از 
بازداشت عده ای از عامالن اغتشاش در شهر، نگران این 

ماجرا بودم که بین جمعیت شاید فرد بی گناهی دستگیر 
شده باشد که این امر هم طبیعی است.

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علی خیاط باشی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 13469
 به نش��انی: بلوار امامت بین 37 و 39 از نبش 

37مغازه دوم پالک 487/2
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 

روز از تاری��خ نش��ر آگه��ی به مح��ل فوق الذکر 
مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155213480
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

4/ر
01

08
61

1

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای امیر غفاریان حاتمی

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 11131
 به نش��انی: خیاب��ان راهنمایی تقاطع س��لمان 

فارسی و راهنمایی 20/1 پالک4 
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 

روز از تاری��خ نش��ر آگه��ی به مح��ل فوق الذکر 
مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151154654
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

4/ر
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آگهی دعوت مجمع عمومی ساالنه مرحله اول شرکت تعاونی چندمنظوره عام ثامن سبز بوم ) شماره ثبت 13018(
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا و سهامداران محترم میرساند جلسه مجمع عمومی  مرحله اول سال مالی 1401-1402 در حوزه های فرعی به شرح ذیل در مورخه 

1401/7/27 ساعت 10 لغایت 13 تشکیل میگردد.
دستور جلسه :انتخاب نمایندگان سهامداران ) از طریق صندوق آراء (  به ازای هر 11 نفر سهامدار یک نماینده جهت شرکت در مجامع عمومی برای مدت سه سال 

مکان استقرار صندوقتعداد نمایندهتعداد سهامدارنام حوزه ردیف
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری25623 اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان رضوی1
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 555اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان جنوبی )بیرجند(2
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری222اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان شمالی3
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 222اداره منابع طبیعی و آبخیزداری  فردوس4
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 182اداره منابع طبیعی و آبخیزداری   قاین5
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 222اداره منابع طبیعی و آبخیزداری   طبس6
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 71اداره منابع طبیعی و آبخیزداری   بشرویه7
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 121اداره منابع طبیعی و آبخیزداری   تربت حیدریه8
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 242اداره منابع طبیعی و آبخیزداری    نیشابور9
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 172اداره منابع طبیعی و آبخیزداری    سبزوار10
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 91اداره منابع طبیعی و آبخیزداری    تربت جام11
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 172اداره منابع طبیعی و آبخیزداری    کاشمر12
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 151اداره منابع طبیعی و آبخیزداری    سرخس13
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 131اداره منابع طبیعی و آبخیزداری    خواف14
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 202اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گناباد و بجستان15
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 71اداره منابع طبیعی و آبخیزداری  تایباد 16
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 71اداره منابع طبیعی و آبخیزداری  درگز17

هر سهامدار یا وکیل ایشان به تعداد سهمیه نمایندگان حوزه مربوطه از بین سهامداران همان حوزه حق انتخاب دارد. نمایندگان منتخب از بین داوطلبینی که 
تا 5 ) پنج( روز قبل از شروع رای گیری اعالم آمادگی کرده اند با رای کتبی و نصاب اکثریت انتخاب میشوند.

وکیل ) نماینده ( سهامدارانی که نمیتوانند شخصا ) اصالتا( دررای گیری حضور یابند میتوانند تا قبل از شروع رای گیری  به نماینده مقام دعوت کننده ) در 
هیئت مدیره شرکت تعاونی ثامن سبز بوممحل رای گیری (   مراجعه  و پس از تائید مراتب وکالت ) نمایندگی (  در رای گیری مشارکت نمایند.    
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میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868
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به تعدادی خانم جهت جمع 
آوری اطالعات حضوری درسطح 
09304594690شهر نیازمندیم )بازارولی عصر(
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58

به یک آشپزتخته کارویک 
کمک آشپزنیازمندیم. بابیمه 
09153026007وسرویس شهرک صنعتی توس

/ج
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17

به نیروهای ذیل نیازمندیم  
پذیرش آقا

خانه دار
الندری )خشکشویی(

نگهبان
 مراجعه حضوری

 هتل اپارتمان ترنم 
میدان بیت المقدس 

متفرقهمشاغل گوناگون درهای اتوماتیک

      صفحه 6
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شركت صنايع غذايى رضوى در نظر دارد 
اقالم و ماشين آالت مازاد و ضايعاتى و تفاله گوجه فرنگى استحصال شده از خطوط 
توليدى رب گوجه فرنگى خود را از طريق مزايده به فروش برساند. از متقاضيان محترم 
تاريخ1401/06/05  از  مزايده  در  فرم شركت  و دريافت  بازديد  دعوت مى شود جهت 
بزرگراه  ابتداى  مشهد-   : شركت  آدرس  به  ادارى  ساعات  در   1401/06/10 لغايت 

آسيايى- جنب ميدان بزرگ قائم- پيامبر اعظم 2 مراجعه نمايند.
سايت به  ميتوانيد  مربوطه  فرم  دريافت  و  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  ضمنا   

. مراجعه فرمائيد. .

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ا﹇﹑م و ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت 
﹝︀زاد و ︲︀︺︀︑﹩ و ︑﹀︀﹜﹥ ﹎﹢︗﹥ ﹁︣﹡﹍﹩ 

بـــرگ ســـبز خـــودروی وانـــت سیســـتم پیـــکان تیپ 
۱۶۰۰OHV مـــدل ۱۳۸۷ رنگ ســـفید- شـــیری روغن� 
به شـــماره موتور ۱۱۴۸۷۰۵۸۴۰۷ و به شماره شاس� 
 و بـــه شـــماره انتظامـــ� 
۱۱۱ق ۴۵ ایـــران ۳۶ بـــه نام زهـــرا نادریان مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

,ح
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10
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۳۹

دی
فقو

ی م
آگه

برگ ســـبز و ســـند اتومبیل پژو پارس رنگ سفید 
روغن� مدل ۱۳۸۸ به شماره موتور  ۱۲۴۸۸۲۱۷۸۶۹

به شماره شاســـ� NAAN۰۱CA۳AE۶۷۰۱۴۴ به 
شـــماره پالک ایـــران ۳۶-۸۲۵ه۷۲ به نام ســـمیه 

ملک� مفقود و از درجه اعتبار ساقط م� باشد.
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دی
فقو

ی م
آگه

کارت شناســـایی اسلحه شکاری ساچمه ای 
به شـــماره تنه ۹۲۷۴۷۰۹ بـــه مالکیت غالم 
حســـین دالرام� مفقـــود و از درجـــه اعتبار 

ساقط گردیده است.
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دی
فقو

ی م
آگه

۷XU ۴۰۵GLX CNG شناســـنامه خودرو ســـواری پژو
مدل ۱۳۹۶ به رنگ نقره ای – متالیک به شماره موتور ۱۱۴۳۲۲۱

۱۲۴K به شماره شاســـ� ۱۱VE۲HK۰۱۷۶۲۶ به 
شـــماره پالک ۸۴۱م۳۲ –ایران ۹۵ بنام یحیی شریف پور 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد / ایرانشهر 
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دی
فقو

ی م
آگه

برگ سبز خودرو سواری هاچ بک ام وی ام تیپ X۳۳Sرنگ 
نوک مدادی-متالیک سال۱۳۹۹  به شماره شهربان�۹۹ق۶۱۹

ایران ۴۲ و شماره بدنه NATGBAYL۰L۱۰۳۰۲۸۰ و شماره 
موتــــورMVM۴۸۴FBDL۰۲۹۸۰۱ بــــه مالکیت عل� اصغر 
تیمــــوری قره چاه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســــاقط 

م�گردد
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دی
فقو

ی م
آگه

کارت دانشجویی اینجانب عل� هادی مسعود به 
شـــماره ۹۷۱۳۰۳۸۱۴۴ و کد مل� ۰۰۲۳۲۳۱۷۳۴

دانشـــجوی رشته کامپیوتر  مجتمع آموزش عال� 
فن� و مهندس� اسفراین مفقود  و فاقد اعتبار است.

,ح
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دی
فقو

ی م
آگه
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مـــدرک موقـــت پایـــان تحصیـــالت  اینجانـــب 
شـــماره  بـــه  گـــر  کـــوزه  محمدباغســـتان� 
شناســـنامه۱۱۳ وکدملـــ� ۰۹۳۹۱۵۵۸۱۹صادره 
ازمشـــهد و در مقطع کارشناســـ� ارشـــد رشته 
تاریخ فرهنگ وتمدن ملل اســـالم�  صادره از 
دانشـــگاه آزاد اسالم� مشـــهد مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار م�باشد. 
از یابنـــده تقاضـــا م�شـــود اصل مـــدرک را به 
دانشـــگاه آزاد اســـالم� مشـــهد بـــه نشـــان�: 
استان خراســـان رضوی-مشـــهد-نبش امامیه 
۴۲دانشـــگاه آزاد اســـالم� مشـــهد اداره امـــور 

دانش آموختگان ارسال نماید.   

دی
فقو

ی م
آگه

برگ ســـبز ســـواری پرایـــد ۱۴۱ رنـــگ نوک مـــدادی – 
۵۱ ن   ۸۱۱ انتظامـــ�  شـــماره   ۱۳۹۱ مـــدل  متالیـــک 

۳۲ ایران شماره موتور : ۴۵۶۷۵۲۰ شماره شاس� : 
S۳۴۸۲۲۹۱۳۵۹۳۰۰ بنام رمضان�ل� اصغرزاده فرزند 
عل� اصغر کد مل� ۰۷۰۲۱۵۲۷۴۹ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است .
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دی
فقو

ی م
آگه

برگ سبز و سند کمپان� موتورسیکلت هندا سیستم 
ایرانـــا به شـــماره پالک ۷۶۱-۳۹۵۲۴ و شـــماره موتور

NFA۱۲۵ بنام  NFA۰۳۹۱۵۷ و شماره تنه ۸۸۵۰۷۴۱
صادق ســـبزی بروت� مفقود و از درجه اعتبار ســـاقط 

م� باشد.

,ح
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دی
فقو

ی م
آگه

برگ ســـبز خـــودرو ســـواری پـــژو تیپ۲۰۶رنگ 
شـــماره  بـــه  ســـال۱۳۸۳  ای-متالیـــک  نقـــره 
شـــهربان� ۵۷ ب ۶۸۸ ایران ۷۴ و شماره بدنه 
۱۰FSS۱۴۸۹۴۸۳۶ و شماره موتور۸۳۶۵۷۰۱۸
مفقـــود  پیرآبـــدوان  نفیســـه  مالکیـــت  بـــه 

گردیـــده و از درجـــه اعتبـــار ســـاقط م�گـــردد
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دی
فقو

ی م
آگه

مدرک فارغ التحصیل� اینجانب فرزانه شـــکیبا مقدم  
فرزندمصیب به کد مل� ۰۹۲۱۸۹۲۷۲۱ صادره از مشهد 
در مقطع کارشناســـ� رشـــته نقشـــه کشـــ� معماری 
موسســـه آموزش عال� بینالود مفقود گردیده است و 

فاقد اعتبار م� باشد.  40
10
71
57

دی
فقو

ی م
آگه

بدینوس��یله از کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که هرگونه ادعایی نسبت به شرکت پارس مسکن تدبیر 
سهامی خاص به شماره ثبت 45574 و شناسه ملی 10380615041 که در حال تصفیه میباشد در اجرای ماده 
225 الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت دعوت میشود با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک در ︸رف 
مدت حداکثر 6 ماه از تاری انتشار اولین آگهی به نشانی استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
مرکزی ، ش��هر مشهد، محله سجاد ، خیابان پام︙ال[ س��جاد14] ، بلوار سجاد ، پالك -270 ، طبقه اول ، واحد 
جنوبی به کد پستی 9186993867 مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت در مقابل هرگونه ادعای احتمالی که 

خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت . 
مدیرتصفیه - شرکت پارس مسکن تدبیر 40
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︀ص  ︠﹩﹞︀ ︀رس ﹝︧﹊﹟ ︑︡︋﹫︨︣   ︎️﹋︣ ︣﹋️ در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥︫  ︧︐︀﹡﹊︀ران︫  آ﹎﹩ د︻﹢ت از︋ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴۵۵٧۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۶١۵٠۴١ -﹡﹢︋️  ︨﹢م 

اداره ارتباطات و اطالع رسانی - اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ارز︣﹞ ﹉ ﹩︋︀﹙﹥ای
 اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩(﹡﹢︋️ دوم)
اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در ن︷ر دارد مناقصه عمومی 

کریمو به طول 8٫65 کیلومتر»  را از طریق سامانه  «اصالح واریانت و تعری︰ محور سرایان 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  برگزار نماید.

مناقصه گران محترم می توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به سامانه مذکور مراجعه نمایند.
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بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

 ️﹫﹡﹢ ︕﹫﹊ ︣︡ آ︨︀﹡︧﹢ر﹨︀ و︎   ︠﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
 (﹩︪︀ ﹞︣﹎-﹩︪︀ ﹞︨︣)

︣ه وری ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی  ︋﹠﹫︀د︋ 
﹝︺︀و﹡️ ﹁﹠﹩ و ︻﹞︣ا﹡﹩ ︋﹠﹫︀د ︋︣ه وری ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت آ︨ـ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در 
﹡︷︣ دارد « ︣︠︡ آ︨︀﹡︧﹢ر﹨︀ و دو د︨︐﹍︀ه ︎﹊﹫︕ ﹢﹡﹫️ (روف ︑︀پ ︎﹊﹫︕)» 
﹊ـ﹩ از ︎ـ︣وژه ﹨︀ی ︠ـ﹢د را ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︖ـ︤ا از ︵︣ـ﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ 
 ️︗ ︡︀﹝﹡ ﹩﹞ د︻﹢ت ︳︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︡ ︫ـ︣ا﹛ .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار
١۴٠١ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︺︀و﹡️  ٠۶ ٠٩ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ️﹁︀در
﹁﹠ـ﹩ و ︻﹞︣ا﹡﹩ ︋﹠﹫︀د ︋︣ه وری ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت آ︨ـ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ︋﹥ ﹡︪ـ︀﹡﹩ 
﹝︪ـ ،︡︀رراه ︫︡ا، ︨ـ︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی آ︨ـ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی، ﹝︣ا︗︺﹥ و 
︀ ︋︀ ︫ـ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٠۵١٣٢٠٠١١٢۶ ︑﹞︀س  ﹤﹠︤﹨ ︀﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀︀پ 

آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
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رونمایی از 
دانشنامه دفاع 
مقدس خراسان 
رضوی 
سردار سرتیپ دوم 
پاسدار حسینعلی 
یوسفعلی زاده؛ مدیر 
کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع 
مقدس خراسان 
رضوی گفت: 
دانشنامه دفاع 
مقدس خراسان 
رضوی به زندگی 
هزار شهید استان با 
درجه گروهبانی و 
باالتر در قالب
۳۰ جلد می پردازد.

خراسان جنوبی

افزایش
 4 برابری 
گردشگران 
مدیر کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی خراسان 
جنوبی گفت: حدود 
2میلیون گردشگر 
داخلی و خارجی از 
ابتدای سال تاکنون در 
تأسیسات گردشگری 
استان اقامت داشتند.
به گزارش خبرگزاری 
صدا و سیما، شاهوردی 
افزود: یک میلیون 
و ۹۷۸ هزار و ۶۵۴ 
گردشگر از ابتدای سال 
تاکنون در ۱۹۱ مورد از 
تأسیسات گردشگری  
حضور داشتند.
وی گفت: آن ها بیشتر 
در شهرستان های 
طبس، فردوس 
و بیرجند اقامت 
داشتند وعمده 
گردشگران خارجی 
از کشور های اروپایی 
از جمله انگلیس، 
ایتالیا، فرانسه، سوئد 
و سوئیس به خراسان 
جنوبی آمدند. 
گردشگران از کشور های 
آسیایی از جمله 
افغانستان، پاکستان و 
چین، خراسان جنوبی 
را به عنوان مقصد 
سفرشان در این مدت 
انتخاب کردند.
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افقی ◾
ــرای پیشگیری از ابتال بــه  برخی   ۱. ب
 بیماری ها انجام می شود - شتر تازی

ــور - شــیــریــنــی  ــ ــرن ــ ــره - پ ــشــ ــ 2. اف
ساخته شده از کاکائو 3. گوسفند نر 
-  نگهبان جــاده - آینده ۴. دستاورد 
- دستی - درختی با چوبی محکم و 
سیاه رنگ ۵. پول سامورایی - پرتالش - 
النه زنبور - حرارت بدن بیمار ۶. بلندی 
- پدروپسر فوتبالیست بازنشسته 
ایتالیایی ۷. از انواع کالباس - شیشه 
آزمایشگاهی - ضمیر عربی ۸. همسر 
حضرت ابراهیم)ع( - خورشید - برادر 
ــری از  کارتن ۹. پیش درآمد پــرت - اث
دافــنــه دومـــوریـــه - درخـــت پــرشــاخ و 
برگ جنگلی ۱0. از مرکبات سرشار از 
ویتامین ث - احــتــرام ۱۱. نت چهارم 
موسیقایی - ویــرگــول - عبوس - گل 
سرخ ۱2. رنگی از خانواده آبی - فعل 

- مقابل اسید ۱3. شجاع - بسنده 
نیست - همنشین جسم ۱۴. نعمات 
- بتی در جاهلیت - ضرورت ۱۵. مادر 
ــاران - مهتر - کنایه از میزان نیروی  ب

کسی است

عمودی ◾
  ۱. حــقــیــقــت - فــرومــایــه - حــــرارت 
2. ســـــدبـــــاســـــتـــــانـــــی مـــــصـــــر - 
خوش خط وخال گزنده - روش 3. بهتر 
از هیچی اســت - اتــحــاد دو یــا چند 
شرکت برای تعیین قیمت خدمت یا 
کاالیی - هوس آبستن ۴. آفت مزرعه 
گندم - از مقاطع تحصیالت عالیه 
- پیوسته ۵. درخــت تسبیح - واحد 
اختالف پتانسیل الکتریکی - داستان 
بلند - باال ۶. تناوب زراعــی - پروتئین 
سفیده تخم مرغ و شیر ۷. نابودی - 
بی مانند - شیمی کربن ۸. لوح فشرده 

 - تخته های بــزرگ چوبی - تصویرگر 

ــاق مــدرســه -  ۹. چــروک پیشانی - ات
سوریه قدیم ۱0. بازدهی - پشت سر 
۱۱. سایه - جایگزین - عمومی تر - رفیق 
شفیق ۱2. آتــشــدان - روزی گــرفــتــه - 
عضو صــورت ۱3. نــوع شیپور نظامی 
- سنگ زینتی ســرخ رنــگ - تکان و 
جنبش ۱۴. ضــروری - حرف خوردنی 
- گیاه خورشتی ۱۵. تکه پارچه کهنه - 

یگانه - به زحمت انداختن
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 4 ل ک   ا ه   ا س   و س ع   ن ر
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 10 ک ت ه   ا ن ج  ی  ل   ا ی    ی  ی 
 11 د ر   ش ل و ا ر   ا ن و ا ر  
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حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

مردان آسمانی 

دفاع مقدس

مــعــاون وزیــر نیرو در جلسه 
ــت از بحران  راهــبــرد بــرون رف
آب و تعادل بخشی حوضه 
ــا هــدف  ــز کـــشـــف رود بـ ــریـ آبـ
پایایی مشهد افــزود: بعضی 
از تصمیمات اشتباه گذشته 
مانند ساخت برخی از سدها در حوزه آب شرایط 
را در این حوزه سخت کرده است و اکنون مجبور 

به ادامه آن هستیم.
به گــزارش اداره کل روابــط عمومی استانداری 
خراسان رضــوی، محمد جوانبخت ادامــه داد: 
افزایش مصرف آب نتیجه بسیاری از اقدامات 
انجام شده در حوزه آب است که در سال های 

گذشته به اشتباه انجام شده است. 
مــعــاون وزیــر نیرو بــا بیان اینکه اکــنــون الگوی 
مصرف در بخش کشاورزی نیازمند مدیریت 
است افزود: صیانت از منابع آبی، از مهم ترین 
اهــداف ماست. هم اکنون زمــان آن رسیده که 
دولـــت تــصــدی گــری در ایــن حـــوزه را رهــا کند و 
وظایف نظارتی خویش را انجام دهد. تفویض 
اخــتــیــارات در حــوزه آب در هــر اســتــان از دیگر 

رویکردهای وزارت نیرو است.
وی اظهار کرد: برطرف کردن مشکالت حوزه آب 
در برخی از مناطق کشور چیزی شبیه معجزه 
اســت و با توجه به تصمیمات گرفته شــده در 

سال های گذشته این کار امکان پذیر نیست.
وی در خصوص حــوزه مدیریت پسماندهای 

شهری مشهد هم گفت: باز تخصیص پساب ها 
به سرمایه گذار مدنظر وزارت نیرو است. ساخت 
تصفیه خانه با اعتبارات دولتی، اقدام مناسبی 
نیست و نیازمند سرمایه گذاری های محلی است.

آب، دغدغه مشترک تمام نهادهاست ◾
استاندار خراسان رضوی هم گفت: نگاه جامع 
ــای مختلف باشد و  به موضوع آب باید از زوای

برای هر بخش یک برنامه مدون مدنظر قرار گیرد 
و در این مسیر هر دستگاه نیازمند یک نقشه 
راه و هم افزایی است که باید به سرعت وارد فاز 

عملیاتی شود.
نظری ادامــه داد: تأمین منابع مالی، مهم ترین 
الزامی است که از وزارت نیرو انتظار داریم و بقیه 
موارد را در حوزه استان اجرایی خواهیم کرد. اصالح 
شبکه آب، استانداردسازی انشعابات و توسعه 

شبکه و خطوط انتقال فــاضــالب از مهم ترین 
اولویت هایی است که دنبال می کنیم.

استاندار خــراســان رضــوی با اشــاره به مسئله 
کشف رود گفت: دستگاه ها در ایــن خصوص 
منتظر اعتبارات دولتی نباشند و وظایف خود را 

انجام دهند تا اعتبارات دولتی فراهم شود.
رئــیــس کمیسیون اصـــل ۹0 مجلس شـــورای 
اسالمی هم با بیان اینکه تصدی گری دولت در 
موضوع آب همانند دیگر موارد مثمر ثمر نبوده 
ــزود: برداشت های غیرمجاز، یکی از  اســت، اف

دغدغه های حوزه آب در خراسان رضوی است.
حجت االسالم نصرهللا پژمانفر افزود: به لحاظ 
فنی در استان زیرساخت های کافی وجود دارد 
که بتوانیم آن را مدیریت کنیم و این کار تنها 
نیازمند تفویض اختیار و برنامه ریزی دقیق 

دستگاه هاست.
وی گفت: عملکرد وزارت نیرو در حوزه آب های 
سطحی و زیرزمینی در کمیسیون اصل ۹0 در 
حال بررسی و ارائه پیشنهاد است. متأسفانه 
اطالعات حوزه آب مربوط به چندین سال پیش 
اســت و چــون تصمیمات بــر اســاس آن گرفته 

می شود، قابل اتکا و اثربخش نیست.
وی گفت: کشف رود بیش از ۱0 سال است که 
مورد بحث و بررسی قرار می گیرد؛ اما اجرا نشدن 
طــرح اگــو، اســتــانــدارد نبودن تصفیه خانه ها و 
نساختن تصفیه خانه سبب معطل ماندن پروژه 

ایمن سازی آب کشف رود شده است. 

معاون وزیر نیرو در جلسه راهبرد برون رفت از بحران حوضه آبریز کشف رود مطرح کرد

ساخت تصفیه خانه ها نیازمند سرمایه گذاری  محلی

خبرخبر
روزروز

کوتاهی دستگاه های دولتی برای ایمن سازی ساختمان ها
رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند گفت: دستگاه های 
اجرایی در انجام وظیفه خــود در حــوزه رعایت موازین 

قانونی ایمن سازی ساختمان های خود کوتاهی می کنند.
ــزارش مــهــر، رضـــا حسنی صفت افــــزود: مـــردم به  ــ بــه گ
دلیل اینکه پایانکار می گیرند، بــرای رعایت ایمن سازی 
قــانــون مــدارتــرنــد و دستگاه های دولــتــی نــه تنها پایانکار 

نمی گیرند، بلکه برای ایمن کردن ساختمان های خود کوتاهی 
می کنند. وی بیان کرد: آتش نشانی از جمله مشاغلی است 
که تعطیلی نــدارد و هرچند کار عاشقانه ای است؛ اما در 
مقایسه با دیگر مشاغل با وجود سختی های بسیار آن، 

در گرفتن حداقل ها از ادارات دیگر کمتر دریافت می کنند.
وی ادامه داد: مسئوالن کشور و استان در تأمین امکانات 

و تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی مرکز استان باید به این 
مورد توجه کافی داشته باشند که آن ها به همه خراسان 

جنوبی خدمات می دهند.
وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در آتش نشانی بیرجند 
و اینکه استانداری همکاری الزم را در این خصوص ندارد، 
گفت: زمانی که حادثه در مرز ماهیرود اتفاق می افتد، 

همین مسئوالن به آتش نشانان مرکز استان دستور 
می دهند که در آنجا خدمات ارائه کنند.

رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند اظهار کرد: وجود تنها 
یک باالبر با توجه ایجاد ساختمان های مرتفع در شهر 300 
هزار نفری بیرجند، خدمات رسانی به چند نقطه شهر در 

زمان وقوع حوادث را با مشکل مواجه کرده است.

خبر
خراسانشمالی

  خام فروشی؛ 
چالش صنایع معدنی و کشاورزی

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: نبود و ضعف صنایع تبدیلی و تکمیلی در 

بخش های مختلف استان موجب خام فروشی شده 

است و ارزش افزوده کمی نصیب تولیدکنندگان 
می شود. علی جدی اظهار کرد: خام فروشی در 

حوزه های مختلف کشاورزی و معدنی استان 
زیاد است و کارخانه آلومینای ایران، تنها فرصت 

برای فراوری معدن در این استان است و بقیه مواد 

معدنی به صورت خام از استان خارج می شود. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره 
خام فروشی در بخش کشاورزی و دامپروری 

استان گفت: ساالنه ۸۰۰ هزار رأس دام به صورت 
زنده از استان خارج می شود. اگر این تعداد دام در 

استان کشتار شود، ارزش افزوده مناسب نصیب 
تولیدکننده می شود.

باید واحدهای مربوط به فراوری پوست و پشم 
حاصل از کشتار دام در استان ایجاد شود تا ارزش 

افزوده برای استان فراهم شود.

مدافع حرم »رضا بخشی« 

والدت: 1365/۷/9
متولد: مشهد

شهادت: 1393/1۲/9
محل شهادت: سوریه 

عملیات آزادسازی تل قرین در حومه درعا
مزار: بهشت رضا مشهد

سرور یزدی   ســـردار شهید مــدافــع حرم 
»رضــا بخشی« با نــام جهادی فاتح در تاریخ 
۱3۶۵/۷/۹ در مشهد در خانواده ای متدین و 

مذهبی به دنیا آمد.
در دوره دبیرستان به عنوان دانش آموز نمونه 
شناخته شــد و در تمامی مسابقات قرآنی، 
تفسیر، نهج البالغه و... در زمـــره برترین ها 
محسوب می شد و مقام های بسیاری کسب 
کرد و به ورزش فوتبال عالقه شدیدی داشت و 
اهل شنا نیز بود. شهید بزرگوار که تحصیالت 
حوزوی و دانشگاهی را مکمل هم می دانست، 
در ادامه وارد جامعةالمصطفی العالمیه شد و در 
رشته علوم قرآن و حدیث و کارشناسی ارشد فقه 
و معارف اسالمی ادامه تحصیل داد و به عنوان 
دانشجوی برتر نخبه در زمینه های پژوهشی از 
او دعوت به همکاری شد. او همچنین مسلط به 
سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی بود و موجب 
شــد بورسیه تحصیلی اش بــرای تحصیل در 
مسکو قطعی شــود؛ اما در همین زمــان بود که 
خبر تهدید حرم حضرت زینب)س( را شنید و 
برای دفاع از حرم اهل بیت)ع( با نام جهادی فاتح 
عازم سوریه شد و در عتیبه، ملیحه، درعا، غوطه 

شرقی و حلب رشادت های زیادی انجام داد.
ــت، اعتماد  ــت و پشتکاری کــه داشـ او بــا درایـ
فرمانده ابوحامد را جلب کرد و او را به عنوان 
جانشین خــود انتخاب کــرد. یک بــار از ناحیه 
بــازو مــورد اصابت گلوله قــرار گرفت و مجروح 
شــد حتی بــرای مـــداوا و بهبودی بــه مرخصی 
نرفت. او خود را برای ادامه دادن تحصیالتش 
در مقطع دکترا در رشته حقوق آماده می کرد. 
در سن 2۷ سالگی روز شنبه ۹ اسفند ماه سال 
۱3۹3 و در حال و هوای ایام فاطمیه در درگیری 
با تروریست های تکفیری در جریان عملیات 
آزادسازی تل قرین در حومه درعا دعوت حق را 
لبیک گفت و در کنار فرمانده ابوحامد جان به 

جان آفرین تسلیم کرد. روحش شاد.

امیرشاطری در یادواره شهدای بشرویه:
دسیسه دشمنان 

با وحدت خنثی می شود

مرتضوی   ارشد نظامی ارتش در خراسان 
جنوبی گفت: شهیدان ما همه از خون خود 
گذشتند و زیر بار ظلم نرفتند تا یک وجب از 

این خاک به دست دشمن نیفتد.
امیر شاطری در یادواره شهدای بشرویه افزود: 
ــد و امــروز  رزمندگان به ما درس آزادگـــی دادن
اقتدار جمهوری اسالمی ایران به حرمت همین 
خون شهداست و دسیسه های دشمنان برای 
ناآرام کردن جامعه به لطف وحدت ایجاد شده 

در کشور مانند همیشه خنثی می شود.
فرمانده لشکر 30 ارتــش جمهوری اسالمی 
ــران در خــراســان جنوبی بــیــان کـــرد: مــا نیز  ایـ
همچون همه سربازان این نظام، مدافع نظام 
و امنیت مــردم هستیم و نخواهیم گذاشت 
لحظه ای در دل مردم احساس ناامنی ایجاد 
شود و در کنار مردم و ملت با اقتدارتر از گذشته 

ایستاده ایم.
وی در پایان گفت: یادواره شهدا یک تلنگر به 
همه ماست که بدانیم این نظام آسان بدست 

نیامده است.

پژمانفر : عملکرد وزارت نیرو در حوزه آب های ســطحی و زیرزمینی در 
کمیسیون اصل 9۰ در حال بررسی و ارائه پیشنهاد است. متأسفانه اطالعات 
حوزه آب مربوط به چندین سال پیش است و چون تصمیمات بر اساس آن 

گرفته می شود، قابل اتکا و اثربخش نیست.
گزيدهگزيده

سینما قــدس فـــردوس بــه عــنــوان قدیمی ترین 
سینمای خراسان جنوبی با ۵0 سال قدمت، چند 
سالی است که تعطیل شده و قرار است با همکاری 
نهاد های متولی، از ظرفیت دیگر سالن ها برای 

اکران فیلم استفاده شود.
این سینما در سال ۱3۸۸ بازسازی شده و تا سال 
ــران  شده  ۹۷ نیز فعال بــوده و در آن ۱۱۸ فیلم اک
است. حاال چهار سال است که این سینما تعطیل 
شــده و تعدادی از صندلی های آن نیز از سالن 
خارج شده است. بر اساس پیگیری ها، قرار است 
آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسالمی دوباره 

این سینما را راه اندازی کنند.

ــردوس بــه باشگاه  ــ یکی از شــهــرونــدان شهر ف
خبرنگاران گفت: دلیلی که برای بسته بودن این 
مکان عنوان می شود، استحکام نداشتن بنا و نیاز 

به بازسازی آن است.
او افــزود: تا سال ۹۷ که این مجموعه فرهنگی و 
تفریحی در شهرستان فعال بود، استقبال خوبی 
از سوی نوجوانان و جوانان برای اکــران فیلم های 

مختلف وجود داشت.
اکبری؛ شهردار فردوس گفت: به آموزش و پرورش 
ــراردادی 20 ساله،  اعــالم کرده ایم که بر اســاس قـ
بهسازی و بهره برداری از این سالن را به ما بسپارد.
اما بر اساس پیگیری های صورت گرفته قرار است 

طرح دیگری برای بازسازی و بهره برداری از سالن 
سینما قدس فردوس اجرایی شود.

ــردوس در  ــ ــرورش ف ــ ــوزش و پ ــ رحــیــمــی؛ مــدیــر آم
خصوص نبود نیمی از صندلی های سینما قدس 
گفت: ۱2۶ صندلی این مجموعه ترمیم شده و در 

سالن دیگری در حال استفاده است.
او افزود: آموزش و پرورش مالک سینما قدس 
است و قصد داریم با همکاری خیران و صندوق 
ذخیره فرهنگیان، دربــاره بــازســازی ایــن مکان 
اقدام کنیم. رحیمی از دریافت مجوز واگذاری 
سیستم پخش فیلم برای فعالیت آن در سالن 

شهید آوینی خبر داد.

تلنگر تلنگر 

تعطیلی 4 ساله 
سینما قدس 

فردوس

ــان رضــــوی بـــا صـــدور  ــراسـ هــواشــنــاســی خـ
اطالعیه ای دربــاره وزش باد شدید همراه با 

گرد و خاک هشدار سطح زرد صادر کرد.
بنا به اعــالم اداره کل هواشناسی خراسان 
رضوی، هوای استان تحت تأثیر جریان های 
ــرار می گیرد کــه پیامد آن،  نــاپــایــدار جــوی ق
افزایش شدت وزش باد همراه با گرد و خاک و 
احتمال بروز خسارت در بیشتر نقاط استان 

خواهد بود.
افزایش شدت وزش باد همراه با گرد و خاک، 

وقوع بارش های رگباری همراه با رعد و برق 
در نیمه شمالی استان با احتمال آبگرفتگی 
ــوا تــا صبح  ــای هـ ــ و کــاهــش مــحــســوس دم

سه شنبه پیش بینی شده است.
همچنین در این اطالعیه توصیه شده است 
تمهیدات الزم برای جلوگیری از خسارت های 
احتمالی ناشی از شــدت وزش بــاد در نظر 
گرفته شود و همچنین شهروندان از توقف 
و تــردد در حاشیه رودخــانــه هــا و صعود به 

ارتفاعات خودداری کنند.

مــدیــر عــامــل آتش نشانی بجنورد گفت: 
بـــازرســـی از ســاخــتــمــان هــای بلندمرتبه 
مرکز استان منجر به شناسایی ۱2۸ بنای 
مسکونی ناایمن بــه لحاظ رعــایــت مــوارد 

آتش نشانی شد.
به گزارش روابط عمومی آتش نشانی خراسان  
شمالی، محمد حسن صحراگرد اظهار کرد: 
عمده این ساختمان های بلندمرتبه در بافت 
فرسوده شناسایی شده است و اخطار الزم 
برای رعایت نکته ها و ضوابط ایمنی در این 

ساختمان ها به مالکان داده شد.
مــدیــر عــامــل آتــش نــشــانــی بــجــنــورد افـــزود: 
شناسایی ساختمان های اداری که مشکل 
ایمنی دارند هم در دست اقدام بوده و تاکنون 
۷0 درصد از این بناها مورد بازدید و نظارت قرار 
گرفته که در این باره اخطار الزم به مالکان و 

مسئوالن داده شده است.
وی ادامه داد: تاکنون ۷0 مورد اخطار ایمنی 
به مالکان واحدهای تجاری و 20 مورد اخطار 

به مالکان تاالرهای بجنورد داده شده است.

شناسایی ۱۲۸ ساختمان ناایمن در بجنوردهشدار سطح زرد هواشناسی 



یاد

... تا رسیدیم به سال42

خبرگزاری هـــا چنـــد روز پیش نوشـــتند: »حاج محســـن لبانی 
مطلـــق« یکـــی از پیرغالمان اهل بیت عصمـــت و طهارت)ع( 
در شـــامگاه ســـی ام صفر مصادف با سالروز شهادت حضرت 
علـــی بن موســـی الرضـــا)ع( دعوت حق را لبیـــک گفت« خبر 
البته البه الی شـــور عزاداری ها و اخبار ریز و درشـــت، چندان 
دیده نشـــد. واقعیـــت این اســـت که زندگی »حاج محســـن« 
فقـــط بـــه مداحی خالصـــه نمی شـــود. این را می شـــود از پیام 
تســـلیت روز گذشـــته رهبر معظـــم انقالب فهمید کـــه از یار 
قدیمـــی امـــام)ره( و انقـــالب بـــه عنـــوان »عبد صالـــح و مؤمن 
بصیـــر« یاد کردنـــد. در ادامه این مطلب معرفی مختصری از 
شـــخصیت حاج محسن و سپس بریده هایی از سخنان او در 
سال1398 را به نقل از روزنامه جمهوری اسالمی می خوانید:
93 ســـال پیـــش در تهـــران بـــه دنیـــا آمـــد. پـــس از پایـــان 
تحصیـــالت دوره ابتدایی، هـــم در فعالیت های اقتصادی بازار 
فعـــال بـــود و هـــم در حـــوزه علمیـــه مـــروی درس می خواند و 
توانســـت تحصیـــالت خـــود را تا ســـطح مکاســـب و منظومه 
انصـــاری،  شـــیخ  چـــون  اســـتادانی  شـــاگردی  دهـــد.  ادامـــه 
آیـــت هللا ســـبط ، حاج آقا صـــدر رضوی ، آیت هللا شـــعرانی و 
آیـــت هللا مهدوی کنی را هـــم در درس های مختلف کرده بود. 
بـــه  و  آشـــنا شـــد  نـــواب صفـــوی  بـــا شـــهید  نوجوانـــی  در 
فعالیـــت در گـــروه فدائیـــان اســـالم پرداخـــت. آشـــنایی اش 
بـــا امـــام خمینـــی)ره( هـــم از ســـال 1342 شـــروع شـــد تـــا 
همیشـــه در مبـــارزات انقالبـــی همـــراه و یـــار امام)ره( باشـــد.
حاج محســـن پیش از پیروزی انقـــالب نماینده حضرت امام 
خمینی)ره( در بازار بود و در جریان های پیش از انقالب به کمک 
اعتصاب کننـــدگان اصناف و کارکنان شـــرکت نفت شـــتافت. 
خـــودش دربـــاره آشـــنایی بـــا نهضـــت امـــام)ره( گفتـــه بـــود: 
»مـــا صبح هـــای جمعـــه می رفتیـــم هیئـــت بنی فاطمـــه)س(. 
یکـــی از جلســـات هیئـــت افتـــاده بـــود امامـــزاده قاســـم)ع( 
شـــمیران کـــه گفتنـــد امـــام هـــم آمـــده امامـــزاده. البتـــه آن 
موقـــع بـــه امـــام می گفتنـــد حاج آقـــا روح هللا. اولیـــن بـــار کـــه 
بنـــده امـــام خمینـــی را دیـــدم آنجـــا بـــود. آقـــای زریبـــاف هم 
بـــه  مختلـــف  مناســـبت های  بـــه  مرتـــب  آن  از  بعـــد  بـــود. 
بـــه ســـال 42...  رســـیدیم  تـــا  امـــام می رســـیدیم.  خدمـــت 
وقتـــی ماجـــرای 15 خـــرداد پیـــش آمد مـــن کربال بـــودم. یک 
روز صبـــح دیـــدم روزنامه هـــای عراقـــی تیتر زده انـــد: تظاهرات 
بـــزرگ در ایـــران بـــه ســـبب دســـتگیری آقـــای خمینـــی...«.
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نکته ها/ حجت االسالم حسین انصاریان
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یادداشت

aهجرت پیامبر 
 سرآغاز مدنیّت اسالمی

درباره زندگی و مجاهدت های زاهد عالم، شیخ محمدجواد 
خراسانی در سالروز درگذشت او

 jزائری که ثامن الحجج 
به استقبالش رفت

حجت االسالم سیدمحمدکاظم طباطبایی مطرح کرد

 عصری سازی سنت و سیره
b الزمه الگوگیری از اهل بیت

    سال دوم    ویژه نامه 444    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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رضوی  حــرم  متبرکه  اماکن  معاون  توکلی،  محمد 
گفت: پس از ۶3 روز عــزاداری محرم و صفر و ایام 
ماه  روز  طلوع سومین  در  ــا)ع(  رضــ امـــام  شــهــادت 
ربیع االول پرچم سبز مزین به آیه شریفه »نصر من 
هللا و فتح قریب« بر فــراز گنبد و بارگاه رضــوی به 
اهتزاز درآمد و جایگزین پرچم سیاه عزاداری شد. وی 

افــزود: به همین مناسبت ضمن 
تعویض پوش ضریح حرم رضوی 
نــقــاره هــای رضـــوی کــه میراثی از 

قرن های گذشته است ...

در نشست بازخوانی »فرهنگ سلبریتی زنانه« از منظر اندیشه اسالمی مطرح شد

پوچ گرایی؛ اساس فرهنگ سلبریتی
آیین تعویض پرچم گنبد منور رضوی 

برگزار شد

j پرچم سبز رضا 
 قبله نمای

دل ماست

2

4

نیمکت زندگی

سفید به رنگ ِسرُم

رقیه توسلی  عادتم است تا قطره پنجاهم  
را بشمارم. از وقتی یادم می آید این کاره بودم و 
برای غلبه بر ترس و فرار از درد می شمردم. در 
واقع قصه ام مال بچگی ست. مال وقتی که توی 
 گوشم گفتند نترسم. که اگر با این چک چکه های 

آب و نمک دوســت باشم چشم به هم نزده 
از تخت مــی آیــم پایین. بــه هــر حــال همیشه 
می شمارم و از همان زمان رفته توی مالجم که 
شمردن خوب است. تزریقاتچی خوب است. 

حتی نورهای نئون باالی تخت خوب است.
ــرُم را دنبال  ِس تــوان دارم قطرات  تا  امــروز هم 
به  ســه  و  بیست  از  و  نمی شود  امــا  می کنم. 
جیغ های  یعنی  می کنم.  گم  را  بعد، شمارش 
گوشخراش پسرکی که آمده توی اتاق و وعده 
و وعید مادر هولش نمی گذارد. حجم فغانش 
از  کــه  می فهمم  قــدر  همین  اســـت.  ترسناک 
هق هق زیاد به لکنت افتاده و اطرافیان به هر 

طریقی می خواهند به دادش برسند.
سوم  تخت  روی  کنار.  می زنم  را  برزنتی  پــرده 
تنها نشسته و مادرش رفته برایش آب بیاورد. 
باورم  کباب می شود  بــرای جثه کوچکش  دلم 
نمی شود ایــن همه ســروصــدا و دادوقـــال مال 
همان  با  می کنم  که  باشد. سالم  کوچولو  این 
میخکوب  مــی شــود.  میخکوبم  چــشــم گــریــان 
سرمی که آویــزان شده به من. طفلک اوضاع 

را کمی ورانداز می کند و گریه اش را می خورد.
وقت را مساعد می بینم و موبایل را می گذارم 
روی فیلم برداری و شروع می کنم به حرف زدن 
از خودم و آقا»دامون«. اسمش را در بدو ورود 
تــوی دستم و  می فهمم. لوله ســرم را می گیرم 
می گویم می دونید بچه ها خیلی حوصله ام سر 
رفته بود و دستمم یه ذره درد گرفت اما دامون 

که اومد بهترم. میخوام باهاش حرف بزنم.
نمی فهمد  می شود،  غیرمنتظره ام  رفتار  محو 
چرا دارم این کار را می کنم، خجالت می کشد، 
را  دســت هــایــش  در،  سمت  می چرخاند  کله 
قفل می کند توی هم اما باالخره آرام می گیرد و 
دوباره نگاه می کند به صورت غریبه ام. در کمال 
می پرسد  یکهو  ــدارد.  نـ اخــم  می بینم  تعجب 

راست گفتی؟
از برقراری ارتباط ذوق مرگ می شوم.

هیجان زده جواب می دهم: چُی عزیزم؟
دو تا انگشت ریز سبابه و شستش را می گیرد 
باال و چشمهایش را تنگ می کند که؛ یه ذره 

دردت اومد؟
را  موبایل  می دهد.  قلقلکم  شیرینش  کلمات 
می بندم و می خندم و تصمیم می گیرم قصه 
شمردن را بچینم توی ســرش. شاید شمارش 

اعداد به دردش بخورد. 

سنجاق
حضرت محمد)ص(: هر کس با کودکی سروکار 

دارد با او كودكانه رفتار کند.

تولیت آستان قدس رضوی در یادواره شهدای شهرستان قوچان:
شهید بهترین الگو برای ارزش های واالی انسانی است

رضوی  قــدس  آستان  تولیت 
در مــراســم یــــــادواره ســـردار 
ــوســف کـــالهـــدوز و  شــهــیــد ی
شهدای شهرستان قوچان که 
با حضور اقشار مختلف مردم 
در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد، با اشاره 
به صلوات خاصه حضرت رضا)ع( اظهار کرد: در این 
صلوات از حضرت امام علی بن موسی الرضا)ع( با دو 

صفت »صدیق« و »شهید« یاد می شود.
وی با اشاره به روایتی از پیامبر گرامی اسالم)ص( که 
می فرمایند: »باالتر از هر خوبی، خوبی هست به جز 
شهادت« عنوان کرد: شهادت در فرهنگ دینی اسالم 
یک نشان برای اثبات میزان اهمیت و جایگاه رفیع 
یک عمل خیر است، به طوری که برای نشان دادن 
عظمت اعمال خیر اجر آن را با شهادت می سنجند.
والمسلمین  حجت االسالم  آستان نیوز،  گــزارش  به 
مروی با طرح این پرسش که چرا فرهنگ دینی برای 
شهید به این میزان اجر قائل شده است؟ توضیح 
داد: فلسفه همه احکام خیر برای این است که انسان 
از خود عبور و توجه اش منحصر به خداوند باشد 
زیرا سعادت انسان در گرو عبور از خود و رسیدن به 

خداست و این امر خالصه تمام اسالم است. 

بصیرت رمز مصونیت از انحرافات است ◾
تولیت آســـتان قـــدس رضوی بـــا بیان اینکه شـــهید 
بهتریـــن مصـــداق بـــرای ارزش هـــای واالی انســـانی 
و بشـــری اســـت، ابراز کرد: بزرگداشـــت شـــهدا تنها 
یـــک مراســـم یـــادآوری و یادبود نیســـت، این محافل 
و مجالـــس نشـــان دهنده التـــزام قلبـــی و عملی ما به 
ارزش هـــا، شـــعارها و مســـیر نورانـــی و حیات بخش و 

ســـعادت آفرین شهداســـت.
حجت االسالم والمسلمین مروی با اشاره به تأکیدات 
رهبری معظم انقالب در خصوص بصیرت آفرینی، 
است  آن  معظم له  تأکیدات  ایــن  دلیل  کــرد:  اظهار 
هنگامی که انسان بصیرت داشته و حق را بشناسد 
آن گاه گرفتار انحراف ها نشده و پای حق می ماند؛ 
یاران اباعبدهللا)ع( و شهیدان ما حق را شناختند و 

برای همین تا پای جان از آن دفاع کردند.
استکباری  رسانه های  هجمه های  به  اشـــاره  با  وی 
با  ــرد: دشــمــن  کـ ــراز  ــ اب فرهنگی دشــمــن،  تهاجم  و 
بــرای  را  فضا  می کند  ــالش  ت ــه ای  رســان هجمه های 
در چنین  کند،  دشـــوار  و  غبارآلود  حــق،  تشخیص 
شرایطی اگر انسان حق را نشناسد ممکن است در 

دام دشمن و انحراف ها گرفتار شود.
ــوی بــا بــرشــمــردن برخی  تولیت آســتــان قــدس رضـ
ظلم های استکبار در دوران سیاه رژیم پهلوی، عنوان 
کرد: در دوران حکومت ذلیل پهلوی که استکبار بر 
ایران حکومت می کرد چه دستاوردی جز وابستگی 
و خفت برای این کشور داشتند؟ آن ها در آن دوران 
ایران را ذلیل و فضیلت های اخالقی را نابود و ملت ما 
را از هر جهت وابسته به بیگانگان کردند. در آن دوران 
آمریکا به حقوق ملت ایران تجاوز و نظامیان آن ها از 

این مردم حق توحش می گرفتند.
وی افـــزود: اســـتکبار کـــه امـــروز در دنیـــا حکومـــت 
می کنـــد چـــه آورده ای جـــز ظلـــم، جنایـــت و غـــارت 
داشـــته؟ ده ها ســـال آمریکا در ایران بود چه خدمتی 
بـــه این مـــردم کرد؟ چه عمران و آبادی در این کشـــور 
ایجـــاد کرد جز اینکـــه در تمام حوزه ها ما را وابســـته 

بـــه خود کرد، روحیه اعتماد به نفس ملت ایران را از 
بین برد و ســـرمایه های مادی و معنوی کشور را نابود 
کـــرد. امـــام خمینـــی)ره( بـــه ملـــت ما عـــزت و حیات 
دوباره داد و اســـالم را زنده کرد و روحیه خوداتکایی و 

اعتمـــاد به نفـــس را در این ملـــت احیا کرد.
 

مقوله اعتراض با اغتشاش متفاوت است ◾
بـه  اشـاره  بـا  مـروی  والمسـلمین  حجت االسـالم 
اغتشـاش اخیـر گفـت: اعتـراض موضوعـی طبیعـی 
اسـت و هـر ملـت و کشـوری ممکـن اسـت بـه برخـی 
امـور اعتـراض داشـته باشـد، اعتـراض حـق طبیعـی 
هـر انسـانی اسـت، امـا آیـا آدم کشـی اعتـراض اسـت؟ 
آیـا بریـدن رگ گـردن نیـروی امنیتـی بـا چاقـو نامـش 
و  عمومـی  امـوال  زدن  آتـش  آیـا  اسـت؟  اعتـراض 
کتک زدن مردم اعتراض اسـت یا وحشـی گری؟ بله از 
نظـر فرهنـگ آمریکایـی ایـن اقدام هـا نامـش اعتـراض 
اسـت زیـرا جنایـت و غارتگـری فرهنـگ آن هاسـت.

وی اضافـــه کرد: دشـــمنان متوهم این کشـــور بدانند 
ملت ایران به خوبی حق را شـــناخته اند، اگر مردم ما 
در شـــناخت حق کمبودی داشـــتند همان سال های 
ابتدایـــی انقـــالب ایـــن نظام شکســـت می خـــورد. در 
دهه ۶0 کشـــور گرفتار جنـــگ و توطئه های منافقین 
بـــود، در عرصـــه دفـــاع مقـــدس بـــا صدامـــی روبـــه رو 
بـــود که جریـــان اســـتکباری و ارتجاعـــی را نمایندگی 
می کـــرد و در داخـــل در یـــک عملیـــات تروریســـتی 
نخســـت وزیر و رئیس جمهـــور کشـــور بـــه شـــهادت 
رســـیدند و در عملیـــات تروریســـتی دیگـــر شـــهید 
بهشـــتی و 70 نفر از مسئوالن و ارکان انقالب شهید 
شـــدند، هـــر کـــدام از این حـــوادث کفایـــت می کرد تا 
مـــردم متزلزل شـــوند، اما هیـــچ کدام از ایـــن حوادث 
کوچک تریـــن خللـــی در اراده مـــردم ایجاد نکـــرد زیرا 

ملـــت ایـــران، حق را بـــه خوبی تشـــخیص داده اند.
تولیت آســـتان قـــدس رضوی اظهـــار کرد: اســـتکبار 
بازی هـــا  ایـــن  بـــا  مـــردم می خواســـتند  اگـــر  بدانـــد 
عقب نشـــینی کننـــد همـــان ســـال ۶0 کـــه اوج ایـــن 
فتنه هـــای آمریکایی و عوامـــل داخلی آن ها منافقین 
ذلیـــل و حقیـــر بـــود، عقـــب می نشســـتند. اگـــر این 
نظـــام می خواســـت بلـــرزد بـــا آن توفان هـــا می لرزید، 
امـــروز که ایـــن نظام یک درخت تنومند شـــده با این 
نســـیم های پلیـــد کوچک تریـــن تکانـــی نمی خـــورد. 

حجت االسالم والمسلمین مروی با تأکید بر اینکه 

انقالب اسالمی در دل و ایمان مردم جای دارد و با 
ایمان مردم نمی شود بازی کرد؛ خطاب به مستکبران 
و دشمنان ملت ایران گفت: با این اقدام ها خودتان را 
خسته می کنید و عوامل مزدور و فریب خورده خود را 
به جان مردم می اندازید و چند روزی زحمتی درست 

می کنید و باز دوباره ساکت می شوید.

دلجویی از خانواده شهید و جانباز اغتشاش های  ◾
قوچان

بــا حضور  قــدس رضـــوی  تولیت آســتــان  همچنین 
در منزل شهید مسلم جاویدمهر و جانباز حسن 
از  دلجویی  و  تسلیت  مراتب  ابـــراز  ضمن  شکفته 
خانواده ایشان، بر ضرورت پیگیری و برخورد قاطع با 

مسببان این جنایت و حادثه تلخ تأکید کرد.
حجت االســـالم  والمســـلمین احمـــد مـــروی در ایـــن 
دیدارها ضمن ابراز تأســـف از وقوع این حوادث تلخ، 
اظهـــار کـــرد: این وقایع نشـــان از شـــقاوت دشـــمنان 

انقـــالب اســـالمی و ملـــت ایـــران دارد کـــه ایـــن  گونه 
بی رحمانـــه به نیروهـــای انتظامـــی و حافظان امنیت 
مـــردم حملـــه می کننـــد، این حـــوادث گواهـــی بر این 
اســـت که دشـــمنان انقالب اگر قدرت پیدا کنند چه 

جنایت هایـــی را مرتکب خواهند شـــد.
بر کسانی  را  نــام معترض  کــرد: نمی توان  ابـــراز  وی 
ــه شــهــادت  گــذاشــت کــه ارتــشــی و مـــوکـــب دار را ب
می رسانند و نیروی انتظامی را این  گونه مورد حمله 
قرار می دهند، این افراد دشمن امنیت مردم هستند.
جایـــگاه  بـــه  مـــروی  حجت االســـالم  والمســـلمین 
رفیـــع شـــهید و اهمیـــت امنیـــت جامعـــه اشـــاره و 
برخـــی  اخیـــر  اعتراض هـــای  در  کـــرد:  خاطرنشـــان 
جوانـــان فریب خورده در میان اغتشاشـــگران حضور 
داشـــتند اما صـــرف نظر از آنان باید با افـــرادی که در 
این اغتشـــاش ها مرتکب جنایت شـــده اند ســـریع و 

قاطـــع برخـــورد کرد.
تولیـــت آســـتان قدس رضوی با اشـــاره بـــه واقعه تلخ 
شـــهادت شهید مســـلم جاوید مهر، عنوان کرد: این 
شـــهید بزرگـــوار در حالی  کـــه مأموریت نداشـــته و با 
لباس شـــخصی بوده است با مشاهده اغتشاش ها، 
بـــا انگیزه انســـانی و دینـــی، غیرتمندانـــه در صحنه 
دفـــاع از امنیـــت مردم حضور می یابـــد و جان خود را 
در راه حفظ امنیت کشـــور نثـــار می کند که بی تردید 

بهشـــت از آن اوست.
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السمعهال یحب الرفعه و یکره 
)مؤمن( بزرگى و 
رفعت را ناخوش دارد 
و انگشت نما شدن را 
دوست نمى دارد.

مشهورهیرکب دابه یشهره او یبلس ثوبا خزیا ان کفی باملرء 
آدمى را رسوايى 

همين بس كه 
جامه اى بپوشد كه 

موجب انگشت نمايى 
 او گردد يا 

 مركبى انگشت نما
سوار شود.

سلبريتى 
و جهان 

بى خداى 
پست مدرن

 در جهان 

پست مدرن، ما کامالً 
با یک جهان بی خدا 

مواجه هستیم؛ به 
همین دلیل چون 
فراروایتی در این 

عصر وجود ندارد، به 
شدت وارد بحث های 

نسبیت گرایی 
می شویم و دیگر اینکه 
چه چیزی خوب است 
و چه چیزی بد معنایی 

ندارد، مسئله ای که 
فرهنگ سلبریتی نیز 
به شدت روی آن تأثیر 

می گذارد. 

سلبريتى 
و جنون 
خودسرانه 
زيبايى

شما هر لحظه که در 
آینه نگاه می کنید، به 
این فکر می اندیشید 
که بدن من طبق آنچه 
که باید باشد، هست 
یا خیر؛ دلیلش نیز 
این است که بدن 
سلبریتی ها هفت 
روز هفته و 24 ساعت 
از طریق رسانه های 
مختلف در معرض 
دید همگان قرار 
دارد. به همین دلیل 
است که نوعی جنون 
خودسرانه زیبایی 
در کل زندگی روزمره 
منتشر می شود.

برش برش

ــرآن و اهل  کتاب »رفــتــار با همسایه بر اســاس آمــوزه هــای ق
بیت)ع(« اثر حجت االسالم عیسی عیسی زاده به چاپ رسید.
به گزارش رواق، کتاب »رفتار با همسایه بر اساس آموزه های 
قرآن و اهل بیت)ع(« اثر حجت االسالم عیسی عیسی زاده 
است که در پژوهشکده فرهنگ و معارف قــرآن پژوهشگاه 
 علوم و فرهنگ اسالمی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در

 ۶۰ صفحه منتشر شد.

زندگی اجتماعی و جمعی بشر، در عین حال که محّسنات 
و نقطه های مثبت و قابل تمجیدی دارد، برخی آثار منفی و 
زیانبار نیز در پی دارد. از این رو الزم است قوانین و دستوراتی 
وضع شود تا زندگی جمعی را سر و سامان بدهد و انسان به 
راحتی بتواند به زندگی خویش در کنار جمع ادامه دهد. یکی 
از مواردی که نیاز به وجود قوانین و دستورات فقهی و اخالقی 

دارد، همسایه داری است.

در این اثر، پس از مفهوم شناسی سبک زندگی اسالمی و مبانی 
و گستره سبک زندگی و مفهوم شناسی، اهمیت همسایه داری 

و انتخاب همسایه تبیین شده است.
نویسنده در ادامه این اثر، ضمن تبیین حد همسایگی، موانع 
همسایگی )تغییر فرهنگ در ساخت و سازهای خانه و رشد 
برج سازی و مجتمع های آپارتمانی در جامعه( را تشریح کرده و 
سپس آداب همسایگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

»بایدهای رفتاری با همسایه بر اساس آموزه های قرآن و اهل 
بیت)ع(« از دیگر مباحث این اثر است که در این راستا احترام، 
تعلیم آداب، تعلیم آیت الکرسی، نیکی، توجه به معیشت، 
آشکار کردن خوبی ها، پوشاندن بدی ها و اسرار، خوش اخالقی، 
حسن ظن، یاری رساندن، خیرخواهی، امر به معروف و نهی 
از منکر، دعا، عیادت، تأمین پوشاک، قرض دادن، نصیحت، 
همدردی هنگام مصیبت، گذشت از خطا، شرکت در تشییع 

جنازه، پذیرش دعوت، عاریه دادن، هدیه دادن، فروتنی، رعایت 
حقوق در ساخت منزل و... توصیه شده است.

نویسنده در پایان این اثر به »نبایدهای رفتاری با همسایه بر 
اساس آموزه های قرآن و اهل بیت)ع(« می پردازد که از جمله 
این آداب می توان به پرهیز از اذیت و آزار، پرهیز از نگاه به داخل 
منزل، پرهیز از خیانت در ملک، پرهیز از حسادت، پرهیز از 

تحقیر و... اشاره کرد.

در بخشی از این اثر با عنوان »توجه به معیشت همسایه بر 
اساس آموزه های قرآن و اهل بیت)ع(« می خوانیم: 

توجه به همسایه به ویژه همسایه ای که در تغذیه نیاز به کمک 
دارد، از سفارش های مؤکد در آموزه های دینی است. این مسئله 
به قدری اهمیت دارد که رسول خدا)ص( می فرماید: »به من 
ایمان ندارد، کسی که سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد. 
اهل یک آبادی که شب را بگذرانند و در ایشان گرسنه ای باشد، 

روز قیامت خداوند به آن ها نظر رحمت نیفکند«.
در این موضـــوع در سفارشـــی بـــه ابـــاذر می فرمایـــد: »وقتی 
غذایـــی پخـــت می کنـــی، آبـــش را بیشـــتر کن تـــا بتوانـــی به 
همســـایه نیز بدهـــی«. در ســـیره همســـایه داری آن حضرت 
نیز نقش شـــده اســـت وقتی برای آن حضرت یک قدح شیر 
آوردند، اهـــل صفه را کـــه از همســـایه های ایشـــان بودند، در 

نوشـــیدن شـــریک کرد.

تازه های نشر  
»رفتار با همسايه 
بر اساس 
آموزه هاى قرآن« به 
كتاب فروشى ها رسيد

نکته ها 
حجت االسالم حسین انصاریان

   عذاب بخيل در قيامت
دو آيه شريفه در قرآن كريم وجود دارد كه عقوبت بخل را بيان 

كرده است. اين دو آيه در رديف آياتى هستند كه وقتى حضرات 
معصومين)ع( هنگام قرائت قرآن به آن مى رسيدند، عابران كوچه 

صداى گريه آنان را مى شنيدند: »وال يحسبّن الذين يبخلون بما 

آتاهم اهلل من فضله هو خير لهم بل هو شّر لهم سيطّوقون ما بخلوا به 
يوم القيامه«. خداوند مى فرمايد: كسانى كه از احسان و فضل خود 
ثروتشان دادم و بخل ورزيدند، گمان نكنند كه اين عمل به سودشان 

است، بلكه به زيانشان است. مالكان دوزخ در قيامت تمام ثروت 
اندوخته شان را به صورت حلقه هاى آتش بر گردنشان مى آويزند و 

مى گويند: اين ثروت شماست كه آن را در دنيا اندوخته بوديد!
آيا نبايد به وعده قرآن ايمان داشت؟ آيا انسان بخيل باز هم مى تواند با 

خواندن اين آيه بگويد خدا مهربان است و مرا عقوبت نخواهد كرد؟
»و الذين يكنزون الذهب و الفضه و ال ينفقونها فى سبيل اهلل فبشرهم 

بعذاب أليم«. و كسانى را كه طال و نقره مى اندوزند و آن را در راه خدا 

هزينه نمى كنند، به عذاب دردناكى مژده ده. بخيل عذابى اليم خواهد 
داشت، هر كس كه مى خواهد باشد. كسانى كه مدام ثروت اندوختند 
و بر موجودى حساب هاى بانكى خود افزودند و مردند، چه عقوبتى 
دردناک در انتظارشان است! به قول سنايى غزنوى: هر كه در زندگى 

بخيل بود/ چون بميرد چو سگ ذليل بود. »يوم بحمى عليها فى نار 

جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما كنزتم ال نفسكم 
فذوقوا ما كنتم تكنزون« روزى كه تمام ثروت اينان را به صورت فلز در 
جهنم مى گدازند، سپس آن ها را به پيشانيشان مى چسبانند )كه ديگر 
تا ابد برداشته نمى شود(. چرا به پيشانى؟ چون اين ها به جاى خدا به 

پول سجده كردند و آن را معبود خود گرفتند. مالكان عذاب همچنين آن 

فلزهاى گداخته را با اين كنايه كه بخيالن به پول عشق مى ورزيدند بر 
دو پهلوى آنان مى چسبانند و مى گويند: اين هم معشوقتان! نيز آن ها 
را به پشتشان مى چسبانند، چون اينان يك عمر حّمال پول بودند. بعد 
به آنان مى گويند: »هذا ما كنزتم ألنفسهم«، چيزهايى كه به پيشانى و 

پهلوها و پشتتان چسبانديم همان پول هايى است كه به بانك ها سپرده 

بوديد و همواره بر مبلغش مى افزوديد. »فذوقوا ما كنتم تكنزون«، حاال 
از اندوخته هاى خود بچشيد. اين عذاب بخيل است. ديگر نمى پرسند 
اين بخيل بى نماز و روزه خوار بوده است يا به زيارت مكه و امام رضا)ع( 

نرفته است؛ چون خود بخل به تنهايى بر چنين عقوبتى در حق 
صاحبش كفايت مى كند.

حـــجـــت االســـالم ســیــدمــحــمــدکــاظــم طــبــاطــبــایــی، 
استاد دانشگاه قرآن و حدیث گفت: ما چــاره ای جز 
عــصــری ســازی سنت و سیره معصومین)ع( بــرای 
الگوگیری در زندگی امروز نداریم البته عصری سازی 
باید همراه با روش مناسب و تحلیل درست و استخراج 

معیارها و مالک ها باشد.
ــزارش ایــکــنــا، حـــجـــت االســـالم والمسلمین  ــ بـــه گـ
سیدمحمدکاظم طباطبایی، استاد دانشگاه قرآن 
و حدیث در نشست علمی »عصری سازی سیره 
ــی« گــفــت: بــر پایه  پــیــامــبــر)ص(؛ چیستی و چــرای
آموزه های قرآن و سنت، تأسی و الگوگیری از سیره 
پیامبر)ص( امــری الزم و ضـــروری اســت؛ چنان  که 
خــداونــد متعال، رســول خـــدا)ص( را به عنوان الگو 
معرفی کــرده و مؤمنان را به تأسی از سیره ایشان 

فراخوانده است.
وی افــزود: امیرالمؤمنین)ع(، تأسی به سیره انبیا به 
 ویژه رسول اکرم)ص( را جزو وظایف دینی مسلمانان 
برشمرده و آنان را به پیروی از رفتار حضرت دعوت 
کرده است، ولی الگوگیری از رفتار پیامبر)ص( همیشه 
ساده و هموار نیست و گاه بهره گیری از سیره ایشان به  
دلیل محدودیت های تاریخی با دشواری همراه است.
استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: چه  اینکه غذا خوردن 
با بردگان، سوار شدن بر االغ بی پاالن، دوشیدن شیر 
بُز و پوشیدن لباس پشمی از جمله کارهایی است 
که در زمان حیات پیامبر)ص(، مطلوب و پسندیده 
بود و امروزه به دلیل تغییر شرایط زمانی و تفاوت نگاه 
فرهنگی، نامرسوم اســت؛ چرا که فعل پیامبر)ص( 
مطابق با شرایط و فضای دوره حضور ایشان شکل 
گرفته است و طبیعتاً متناسب با عرف و فرهنگ آن 

زمان فهمیده می  شود.
طباطبایی اضافه کرد: در دوره معاصر، شرایط زمانی 
و محیطی تغییر کرده و تلقی مخاطب از ارزش هــا و 
هنجارهای رفتاری متفاوت شده است. از  این رو برای 
الگوگیری از سیره پیامبری که 14قرن با مخاطب امروز 
فاصله دارد، می بایست اقتضائات عصر جدید را در 
نظر گرفت و رفتارهای ایشان را متناسب با فرهنگ 

زمانه »عصری سازی« کرد.

ضــــرورت تبیین مــبــانــی و روش تحلیل رفــتــار  ◾
معصومان)ع(

وی با بیان اینکه اگر پیامبر)ص( امروز زندگی می کردند 
سوار شدن بر االغ و دوشیدن آن را انجام نمی دادند، 
تصریح کرد: بنابراین عصری سازی موضوعی است 
که با تکیه بر توصیف متون رفتارشناسانه پیامبر)ص( 
پدید نمی  آید و نیازمند تعریف مبانی، تبیین روش و 

تحلیل نمونه های رفتاری است.
طباطبایی اظهار کرد: یکی از مسائل دیگر در سیره 
ایشان هم سالم کردن به کودکان است که البته رفتاری 
فرازمانی است یا لباس پشمینه پوشیدن ممکن است 
یک امر شخصی باشد یا ممکن است نشانه تواضع 

و فروتنی ایشان باشد.
طباطبایی بیان کرد: در نگاهی کلی می بینیم حضرت 

فــرمــودنــد مـــن چند 
کــار را انجام می دهم 
کــه سنت شــود ولی 
بــرخــی از ایــن هــا در 
دوره های بعد سنت 
ــن  ــد، زیـــــــرا ایـ ــشــ ــ ن
رفــتــارهــا از محیط 
خودش اثر پذیرفته 
بـــــــود. هــمــچــنــیــن 
بعضی از رفتارهای 
ایشان ابهام دارند 

یعنی نمی دانیم یک امر حقیقی 
فرازمانی و یا فرامکانی بــوده یا تحت تأثیر محیط 
مانند نحوه پوشش حضرت که عمدتاً لباس سفید 
می پوشیدند و ما نمی دانیم این لباس به خاطر محیط 
گرم عربستان بوده یا خود لباس سفید موضوعیت 

داشته است.

ــایــد مـــاک و مــعــیــارهــا را  ◾ ــرای عــصــری ســازی ب ــ ب
استخراج کنیم

وی با بیان اینکه برخی رفتارهای معصومین)ع( مسلماً 
فرازمانی و فرامکانی، برخی مسلماً تحت تأثیر محیط 

و برخی مبهم و برخی هم نوپدید و جدید هستند که 
در دوره پیامبر)ص( اصالً تصور هم نمی شده است، 
افزود: چاره ای نداریم که بتوانیم یک پیامبر)ص( در 
دوره کنونی خودمان داشته باشیم البته آن هم نه 
محیط زندگی یک قاره زیرا سبک زندگی در پنج قاره 
دنیا پنج روش کامالً متفاوت است. بنابراین چاره ای 
جز عصری سازی رفتارها و گفتارهای معصومین)ع( 

نداریم.
طباطبایی بیان کرد: برای عصری سازی باید مالک و 
معیارها را استخراج کنیم تا در زندگی امروز ما اثرگذار 
باشد؛ اینکه حضرت فرمودند من بر چند کار )سالم بر 
کودکان، غذاخوردن با بردگان، دوشیدن شیر گوسفند 
و سوار شدن بر االغ بدون پاالن( اصرار دارم تا همیشه 
سنت باشد یعنی حضرت هــر کـــاری را کــه سبب 
تشخص و برتری طلبی و تکبر بر دیگران است نفی 
کرده است، بنابراین معیار این سخن، آن است که هر 
فردِ دارای موقعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... 

نباید خودش را از دیگران متمایز کند.
وی افزود: پس مهم ترین کار در عصری سازی آن است 
که بتوانیم رفتار حضرات را دقیقاً بررسی و تحلیل کنیم 
و معیارهای حاکم بر حضرات را استخراج کنیم. در این 
بین گفتار معصومین)ع( و عرضه بر قرآن خیلی مفید 
خواهد بود و با این روش تا حد زیادی استخراج این 
معیارها برای ما ممکن است و وقتی معیار روشن باشد 
می توانیم رفتارهای امــروزی را بر آن رفتارها منطبق 
کنیم. طباطبایی بیان کرد: امام علی)ع( گرچه حاکم 
جامعه بود ولی با همه اقشار مردم رفت و آمد داشتند 
و در خانه ایشان به روی مردم باز بود و در روایت بیان 
شده وقتی امام علی)ع( غذا می خوردند برخی افراد 
بر آن ها وارد شده اند. در رفتار حضرت مشهود است 
که مردم به راحتی در دوره حکومت ایشان در مدینه 
و کوفه به ایشان دسترسی داشتند. به مالک هم 
فرمودند نباید حجابی بین تو و مردم باشد و خودت 

شخصاً با مردم مرتبط باش.
وی اضافه کرد: امروز وظایف حکومتی و دولت آن قدر 
زیاد شده و نحوه حکومت داری متفاوت شده که جای 
این پرسش مطرح است که آیا امروز هم رئیس جمهور 
و مسئوالن می توانند هر روز به بــازار سر بزنند و از 
وضعیت آن آگاه شوند؟ آیا امکان دارد 8۰میلیون نفر 
بتوانند به آسانی وارد دفتر رئیس جمهور شوند و با 
او مالقات کنند؟ در اینجا حکومت باید طوری عمل 
کند که همه افراد بدون دغدغه و با آسانی بتوانند به 
سیستم دسترسی داشته باشند از این رو نداشتن 
حجاب بین حاکم و مردم در اینجا به معنای مالقات 

فردی نیست.

رفتارهایی وجود دارد که برای امروز جوابگو نیست  ◾
طباطبایی بیان کرد: سیستم باید طوری عمل کند که 
مردم ارتباط سریع و در لحظه با نهادهای حاکمیتی 
داشته باشند و مشکالت خــود را حل کنند وگرنه 
برخی مشابهت سازی ها بدون عصری سازی و تقلید 
صــرف حتی مــی تــوانــد ناپسند تلقی شــود و حتی 
فجایعی هم به بار بیاورد. پس اگر بخواهیم 
دین و شریعت و الگوها 
و اسوه های مثال زدنی در 
زندگی امــروزمــان حضور 
داشته باشند باید رفتارها 
و گفتارها را عصری سازی 

کنیم.
وی افـــــــــزود: امـــــــروز اگـــر 
ــر)ص( در یــک  ــ ــب ــ ــام ــ ــی ــ پ
قــــاره ای زنــدگــی می کردند 
ــا امــکــان دسترسی همه  آی
ــود  ــان وجــ ــــشــ ــه ای ــ مــــــردم ب
داشــت؟ بنابراین عصری سازی الزم است ولی باید 
معیارهای درستی هم برای آن داشته باشیم که دچار 
برداشت های نادرست و شخصی و تفسیر به رأی 
نشویم. باید تنقیح مناط در فعل و قول معصومان)ع( 
صــورت بگیرد و معیار و مالک ها را بدست آوریــم تا 
بتوانیم عصری سازی کنیم. بنده حــدود ۳۰۰ رفتار 
استخراج کــرده ام که در محیط آن زمان کامالً جواب 
می داده و برای عرف قابل پسند بوده است ولی امروز 
جواب نمی دهد یا در نظر عرف خوب جلوه نمی کند یا 

مالک و معیار آن کامالً دگرگون شده است.

رســانــه KHAMENEI.IR بــه مناسبت فرارسیدن 
مــاه ربــیــع االول در یادداشتی به قلم حجت االسالم 
 والمسلمین علی ذوعلم نگاهی به فرصت های ماه 
ربیع االول برای امت اسالمی داشته است که در ادامه 

می خوانید.
اول ربــیــع االول سالروز هجرت پیامبر اعظم)ص( به 
مدینه و سرآغاز شکل گیری جامعه اسالمی و نقطه 
شروع تمدن سازی اسالمی است. تعیین سال هجرت 
پیامبر به عنوان مبدأ تاریخ مسلمانان که به تاریخ 
هجری مشهور شده است اهمیت این حادثه را نشان 
می دهد. هجرت پیامبر، برجسته ترین نقطه عطف 
تاریخ اسالمی و حادثه ای حماسی است که متأسفانه 

در ذهنیت عمومی امت اسالمی، 
ــرار گرفته و بــدان  مــورد غفلت ق

پرداخته نشده است.
مــجــاهــدت هــای طــاقــت فــرســا و 
ــوار مسلمانان در 1۳ســال  دشـ
دوران دعــوت پیامبر اکــرم)ص( 
در مکه مکرمه اکــنــون بــه بار 
ــا بــیــعــِت  ــت و بـ نــشــســتــه اســ
جمعی از مسلمانان یثرب و 
دعوت آنان برای حضور پیامبر 

در آن شهر، زمینه تأسیس »مدینةالنبی« و آغاز 
مدنیّت اسالمی فراهم شده است و پیامبر اکرم)ص( 
تنها و تنها با خروج شبانه و پنهانی از مکه و با فداکاری 
بی مانند امیرالمؤمنین علی)ع( برای ماندن و خوابیدن 
به جای پیامبر)ص(، توطئه کفار را خنثی می کند و 
از یک تهدید بـــزرگ، فرصتی تاریخ ساز مــی ســازد و 
ــدک از  ــیــع االول بــه هــمــراه تــعــدادی ان در دوازدهــــم رب
مسلمانان که در بین راه به پیامبر پیوسته بودند، 
مورد استقبال یــاران خود در یثرب قرار می گیرد و در 
منطقه »قبا« منتظر می ماند تا علی)ع( پس از انجام 
سفارش های پیامبر)ص( به او بپیوندد و در این مدت، 
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ـ مسجد قباـ  بنا نهاده می شود و سپس به مدینه وارد 
می شود و »مسجد نبوی« را پایه گذاری می کند.

ــداد تاریخی عظیم و باشکوه، حــاوی نکات  ایــن رویـ
برجسته ای در سیره تمدن سازی پیامبر اکرم)ص( است 
که فراتر از جنبه تاریخی آن، امروز می تواند الهام بخش 

و هدایتگر باشد. 
بازخوانی ایــن حادثه عظیم و نقش محوری آن در 
گسترش دعوت پیامبر)ص( و تثبیت و تحکیم پایه های 
اســالم، روح اجتماعی و مدنیّت اســالم را به  گونه ای 
واضح و انکارناپذیر ترسیم می کند که هیچ مسلمانی 
نمی تواند آن را نادیده بگیرد. اول ربیع االول، یوم هللا 
ــی را خلق  ــراوان ــوم هللا هــای ف برجسته ای اســت کــه ی
ــرژی عظیم نهفته در یــاران  کــرد. بــدون »هــجــرت«، ان
پیامبر)ص( و ظرفیت عظیم فکری و انگیزشی اسالم 

هرگز شکوفا نمی شد و راهی به سوی نجات انسان ها از 
ظلم و ظلمت گشوده نمی شد.

یکی از نمادهای مهم هویت مستقل و متمایز »امت 
اسالمی« در روزگار ما، با وجود همه اختالفات و فراز و 
نشیب ها و خألهای فکری و اجتماعی و اخالقی، نشانِ 
بی مانندِ »تاریخ هجری« است که هر چند بر مبنای 
محاسبه بر اساس سال قمری و سال شمسی دو شاخه 
شده است، ولی مبدأ واحد آن، عامل مهمی در وحدت 
هویتی امــت اسالمی و الهام بخش وحــدت هویتی 

جهان اسالم و مسلمانان جهان خواهد بود.
مدنیت اسالمی با »هجرت« و »هجرت« با »بیعت« 
گــره خــورده اســت. بــرای امتداد و بازآفرینی ظرفیت 
تــمــدن ســازی اســـالم در 
روزگار ما، این دو عنصر، 
ــری اســـاســـی  ــاصــ ــ ــن ــ ع
هستند: هجرت در هر 
دو بُعد هجرت سیاسی 
و جغرافیایی و هجرت 
معنوی و اخالقی و بیعت 
به معنای پیوستن عناصر 
بصیر و مجاهد و مخلص 
از هر نقطه عالم به اسالم 
ناب محمدی و جبهه تمدن سازیـ  که جز با جهاد و 
مقاومت شکل نمی گیردـ  و رشد اعتقادی و فرهنگی 
مسلمانان برای پذیرش مدنیت اسالمی و حکمرانی تراز 
اسالم، دو راهبرد اساسیِ تسریع در تمدن سازی نوین 
اسالمی است. اگر رســول هللا )ص(، »اســوه حسنه« 
بــرای همه مردمان در همه زمان هاست، این اســوه و 
الگو بودن، تنها به عرصه آداب و اخالق فردی منحصر 
نمی شود و این دو اصلِ برجسته در سیره تمدن سازی 
پیامبر اکرم)ص( الگویی برای امروز امت اسالمی است.
احیای این مناسبت و تبیین و اشاعه آن در سطوح 
ــه ای و هنری  ــانـ ــژوهــشــی، تبلیغی، رسـ مختلف پ
می تواند ظرفیت عمیقِ الهام بخش، بصیرت آفرین، 
انگیزه بخش و هدایت گریِ »هجرت« را به فعلیت 
برساند و این سرمایه نهفته و سر به مُهرِ امت اسالمی 
را برای وحدت آفرینی و تقویت کنشگریِ هم افزای آن 
به پشتوانه معنوی و اجتماعی امــت اسالمی برای 
بازآفرینی مدنیت اسالمی به عنوان امتداد و استمرار 

هجرت پیامبر اکرم )ص( تبدیل کند.
بــازه زمانی اول تا هفدهم ربــیــع االول فرصت بسیار 
مناسبی است بــرای بازخوانی ابعاد و اعماق اسالم 
تــمــدن ســاز، یعنی هــمــان اســـالم سیاسی و اســالم 
اهل بیت)ع( که اسالم ناب محمدی است. این فرصت 
را دریابیم و به هر شیوه و راهکار جذاب و اثربخشی در 
کنار ارتباط عاطفی و معنوی، ارتباط معرفتی و رفتاریِ 
کــالن امــت اسالمی را با پیامبر رحمت و حکمت و 

مجاهدت تقویت کنیم.

حجت االسالم سیدمحمدکاظم طباطبایی مطرح کرد

عصری سازی سنت و سیره 
 bالزمه الگوگیری از اهل بیت

aهجرت پیامبر 
 سرآغاز مدنّیت اسالمی

یادداشت دیدگاه 

کتاب »پری خاطره ها« به قلم »کلر ژوبرت« 
و بــا تصویرگری »عاطفه ملکی جو« به 
تازگی توسط انتشارات کتاب جمکران 

منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، پری خاطره ها کتابی با موضوع 
خــاطــرات دفـــاع مــقــدس از ســوی واحـــد ادبــیــات پــایــداری 
انتشارات کتاب جمکران، به قلم »کلر ژوبرت« و با تصویرگری 

»عاطفه ملکی جو« چاپ و روانه بازار نشر شد.
کلر ژوبرت، نویسنده نام آشنای کودک با استفاده از خاطرات 
حسین یزدی فرزند شهید علی عباس یزدی از رزمندگان 
لشکر1۷ علی  بن  ابیطالب)ع( استان قم کتاب پری خاطره ها 
را برای گروه سنی کودک نوشته است. این نویسنده در این 
کتاب، کودکان را در دنیای خیال با پری ها همراه و به جبهه 

می برد.
در انــتــهــای ایـــن کــتــاب نیز خــالصــه ای از زنــدگــی شهید 

علی  عباس یزدی و تصویر شهید آورده شده است.
شهید علی عباس یزدی متولد 1۳۳۰ در روستای نیزار قم بود 
که در کودکی پدر را از دست داد. این شهید گرامی پس از 

هجرت از روستا به قم به همراه مادر و برادر بزرگترش مدتی به 
شاگردی در نانوایی پرداخت. در سال 1۳۵۵ با دخترخاله اش 
ازدواج کرد و صاحب دو فرزند دختر و یک پسر شدند. شهید 
یزدی در عملیات کربالی یک و در سال 1۳۶۵ به شهادت 
رسید و فرزند چهارم ایشان پس از شهادت پدر به دنیا آمد.

حسین یزدی نخستین فرزند شهید راوی خاطرات این کتاب  
است.این کتاب در 28 صفحه و با قیمت ۳8هزار تومان راهی 

بازار نشر شده است. 
در قسمتی از کتاب می خوانیم: یک روز صبح، پری خاطره ها 
به پری های کوچولو گفت: »آمــاده ایــد بچه ها؟ امــروز دلم 
می خواهد بروید از رزمنده ها خاطره جمع کنید؛ آن هایی 
که وقتی دشمن حمله کرد رفتند با او بجنگند«. پری های 
کوچولو سر تکان دادنــد. ولی یکی شان اخمو شد و گفت: 

»من از جنگ خیلی بـدم می آید«.
پری خاطره ها با مهربانی گفــت: »من هم همین طور، پری نور 
جان. رزمنده ها هم جنگ را دوست نداشتند ولی برای دفاع 
از کشورشان با دشمن جنگیدنـد تا بچه ها باز هم بتوانند با 

خیال راحت بازی کنند«.

خبر
با انتشار کتاب »پری خاطره ها«

 كلر ژوبرت
راوى دفاع مقدس براى كودكان شد 

فاطمى نژاد  محسن 
فرهنگ سلبریتی در جامعه 
ایرانی به مدد گسترش بیش 
از پیش شبکه های اجتماعی 
ــدل به  در ســال هــای اخیر ب
فرهنگی تأثیرگذار شده است. سلبریتی ها و به طور 
ویژه زنانِ سلبریتی نمایندگان و مهم ترین راهبران این 
فرهنگ هستند. دکتر »حوریه بزرگ« در نشستی با 
عنوان »فرهنگ سلبریتی زنانه در ایران؛ از بازاندیشی 
معنایی تا بازنمایی مجازی« که به همت پژوهشکده 
فرهنگ و هنر اسالمی برگزار شد، به صورت بندی 

مقوله سلبریتی از منظر اندیشه اسالمی پرداخت. 
دکتر حوریه بزرگ تعریف فرهنگ در این پژوهش 
را از منظر حکمت صدرایی معرفی و عنوان کرد: 
منظورمان از فرهنگ صورتی از آگاهی عقلی یا خیالی 
است که از آسمان وجودی خودش نازل می شود و در 
مرتبه بعد در جهان اندیشه و ذهن انسان ها نمایان 

شده و در وهله بعد پا به عرصه عمومی می گذارد.
وی با بیان اینکه برای شکل گیری »فرهنگ شهرت« 
باید سه گام شکل بگیرد، عنوان کرد: در گام نخست 
افراد آگاهی هایی را در این خصوص که چگونه باید به 
شهرت رسید کسب می کنند و بعد اراده خودشان را 

در برابر این قوانین شهرت تسلیم می کنند. 
ــزود: وقتی تسلیم شــدن اتــفــاق می افتد که  وی افـ
بخشی از آن در مرتبه دوم، ذهنی و اندیشه ای است، 
در مرتبه سوم رفتارها و کنش هایی به دنبال دارد که 
موجب شکل گیری یک نوع سبک زندگی در عرصه 
عمومی می شود. با ایجاد این سبک زندگی آدم ها 
این آمادگی را پیدا می کنند که اراده خودشان را در 
برابر این قوانین و اصول خاص دیده شدن تسلیم 
کنند که در این لحظه ما می گوییم این فرهنگ شکل 

گرفته است. 
حوریه بزرگ معتقد است بنا بر پژوهشی که او انجام 
داده است، تا پیش از عصر پست مدرن، فرهنگی 
با عنوان فرهنگ شهرت وجود نداشته است. وی 
تصریح کرد: اگر چه از دوران غرب مدرن زمینه و بستر 
فرهنگ سلبریتی وجود داشت ولی اینکه شهرت 
تبدیل به یک فرهنگ بشود که همه آدم ها دنبال این 
باشند که دیده شوند و دغدغه آن ها دیده  شدن باشد 

در عصر پست مدرن شکل گرفت. 
ــه در تشریح سیر تــطــورات شهرت تا  وی در ادامـ
رسیدن به دوره پست مدرن، از سه دوره تاریخی 
پیشاروشنگری، روشنگری و پساروشنگری سخن 
به میان آورد و از بررسی آن ها در دو الیه بنیادین و 
روبنایی در این پژوهش خبر داد. بزرگ ادامــه داد: 
در الیه بنیادین، هستی شناسی، معرفت شناسی 
و انسان شناسی را بررسی کــرده و الیه های ارزش، 
ابزار شهرت، هنجار و کنش مؤلفه های آن ها را مورد 

پژوهش قرار دادیم. 
وی در بــیــان مــخــتــصــات دوره پــیــشــاروشــنــگــری، 
آن را مــعــادل دوران رنسانس و عصر اصالحات 
مــذهــبــی مــعــرفــی کـــرد و گــفــت: در ایـــن دوره ما 
در بحث هستی شناسی، دنــیــاگــرایــی؛ در بحث 
معرفت شناسی، خــودگــرایــی انتزاعی و در بحث 
انسان شناسی شاهد انسان گرایی بودیم. در این 
دوره آدم هایی که از قوانین دوران قرون وسطا اعراض 
می کردند، آدم هایی بودند که خیلی دیده می شدند 
و ابزار شهرت در آن هنر، نقاشی، شعر و ادبیات بود. 
وی افــزود: هنجار در این دوره این بود که هر چقدر 
در نمایش خــودِ اصالح طلب دنیوی موفق باشی، 
مشهورتر می شوی. لوتر به همین دلیل خیلی مشهور 
شــد؛ چــرا که می گفت هر کسی می تواند کشیش 
خــودش باشد و از مبانی دینی و سنتی که داشت 
اعراض کرد. کنش نیز در این دوره، انتشار آثار هنری، 

نقاشی های بدن نما، ادبیات اومانیستی، نمایش 
خود تحول طلب در قالب کتاب های مذهبی، تاریخی 

و فلسفی بود.
وی ادامه داد: اتفاق مهم در این دوران نمایش خود 
اروتیک توسط بازیگران زن در تئاتر بود. یعنی در 
قرن های 1۵ و 1۶ زنان در یک سری بداهه نمایش، 

حضور اروتیک پیدا کردند. 
ــه تــشــریــح مؤلفه های  ــه بـــزرگ پــس از آن ب حــوری
عصر روشنگری پــرداخــت و عنوان کــرد: در عصر 
روشنگری ما با دنیاگرای صرف مواجه نیستیم بلکه 
سکوالریسم و بحث های انــســان مــداری جدی تر 

شده است. 
ــودن به  وی افــــزود: ارزش در ایـــن دوره قــهــرمــان بـ
مــعــنــای الـــــزام بـــه اخــــالق ســـکـــوالر و هــنــجــار نیز 
نمایش خوداستعالیی و اروتــیــک اســت. منظور 
خوداستعالیی این است که انسان ها در دوره مدرن 
و دوره روشنگری خودبنیاد شدند یعنی فردی شکل 
گرفت که می گفت من می توانم همه جهان را کشف 
و بر جهان تسلط پیدا کنم و بــرای خــودش چنین 

ارزشی قائل بود. 

فرهنگ سلبریتی؛ فرهنگی جنسیت زده ◾
ــزرگ، قهرمان در عصر روشنگری  به بــاور حوریه ب
همچنان شایسته مدار است و باید شایستگی هایی 
ــرای احـــراز شهرت کسب کند؛ کنش، مصرف  را ب
مبتنی بر نیاز است؛  نمایش خوداستعالیی از طریق 
تولیدات مکتوب فلسفی و علمی است و نمایش 
خود اروتیک از طریق نقاشی، پرتره و تئاتر ادامه دارد. 
بزرگ با بیان اینکه در عصر پساروشنگری، شاهد 
دوران انقالب صنعتی و شکل گرفتن رسانه های 

جمعی همچون رادیــو، تلویزیون و سینما هستیم، 
گفت: در این دوره ستاره بــودن ارزش می شود و از 
اخالق سکوالر به اخالق رفاه می رسیم یعنی کسی که 

ملزم به اخالق رفاه است، دیده می شود. 
وی ابزار شهرت در این دوره نسبت به دوره های قبل 
را به واسطه پیشرفت در عرصه فناوری و تبلیغات، 
پیچیده تر معرفی و اظهار کرد: تبلیغات در تحوالت 
این دوره بسیار مهم است. هنجار در این دوران، این 
است که از طریق رسانه های جمعی، خودِ برتر و در 
عین حال صمیمی را باید نشان داد. در این مقطع 
ستاره هایی داریم که در عین اینکه یک برتری دارند 
ولی در عین حال سعی می کنند صمیمیتی نیز بین 
آن هــا و مخاطبان شکل بگیرد که از آن به تعامل 

فرااجتماعی یاد می کنیم. 
وی در تشریح اصــطــالح »تعامل فرااجتماعی« 
گفت: آدم ها در این نوع تعامل باید فکر کنند که این 
ستاره ها تا چه حد به آن ها نزدیک هستند و دوست 

دارند که با آن ها ارتباط برقرار کنند. 
وی با بیان اینکه مصرف تجمل مآبانه در این دوران 
کم کم جای مفاهیمی چون قناعت و سخت کار کردن 
را که در دوره روشنگری ارزش تلقی می شدند گرفت، 
اظهار کرد: در دوره پساروشنگری آدم ها هر آنچه مد 

می شود را دوست دارند تهیه و استفاده کنند. 
حــوریــه بـــزرگ معتقد اســـت: تــحــوالت ســه دوره 
پیشاروشنگری، روشنگری و پساروشنگری بستری 
برای ورود به عصر پست مدرن و شکل گیری فرهنگ 

شهرت در این دوره شد. 
وی با بیان اینکه الیه بنیادین فرهنگ شهرت در 
ساحت هستی شناسی، پوچ گرایی اســت، گفت: 
آدم ها تقریباً از غرب مدرن یعنی دوران رنسانس، 

کــم کــم غــیــب انــدیــشــی و شــهــودانــدیــشــی را کنار 
می گذارند تا اینکه در جهان پست مدرن، ما کامالً 
با یک جهان بی خدا مواجه هستیم؛ به همین دلیل 
چون فراروایتی در این عصر وجود نــدارد، به شدت 
وارد بحث های نسبیت گرایی می شویم و دیگر اینکه 
چه چیزی خوب است و چه چیزی بد معنایی ندارد، 
مسئله ای که فرهنگ سلبریتی نیز به شدت روی آن 

تأثیر می گذارد. 
وی افـــزود: زمانی که کــالن روایــت هــا از بین بروند، 
آن چیزی که مبتذل است مــورد توجه و استقبال 
بیشتری قـــرار می گیرد بــه همین دلــیــل اســت که 
می گوییم فرهنگ سلبریتی یــک فرهنگ کامالً 

جنسیت زده است. 
وی با بیان اینکه در ساحت انسان شناسی این عصر 
نیز شاهد انسان مداری افراطی هستیم، ادامه داد: در 
الیه  رویی ارزش این است که سلبریتی ها دیده شوند 
و ملزم به اخالق لذت هستند؛ ابزار شهرت، اینترنت، 
تلویزیون واقع نما و شبکه های اجتماعی اســت و 
هنجار و قانون طالیی شهرت این است که از طریق 
رسانه ها افراد خودِ جنسی شان را به نمایش بگذارند. 
حوریه بزرگ فرهنگ سلبریتی را حائز چهار کنش 
کلیدی معرفی و عنوان کرد: این چهار کنش، مصرف 
افراطی، خودشیفتگی، خودبرندسازی و خودافشاگری 
است. وی افــزود: در خصوص کنش مصرف افراطی 
باید گفت در جهانی که خدا وجود ندارد این کاالست 
که مهم می شود و هویت انسان ها به واسطه تمایزشان 

به مثابه یک کاال تعریف می شود. 
وی ادامه داد: بنا بر دیدگاه فوکو، در این فضا انسان 
جدیدی که شکل می گیرد، خدایی است تجسد 
یافته در وجود انسان و انسان در این زمان به آستانه 

الوهیت پا می نهد و به دنبال حق خودبودگی مطلق و 
التذاذ حداکثری و آزادی بیش از پیش است.

بزرگ تصریح کرد: فوکو می گوید انسان پست مدرن 
از هر چیزی که جدید و جذاب باشد استقبال و سعی 
می کند به هر قیمتی آن را تجربه کند. فوکو اعتقاد 
دارد سوبژکتیویته برخالف مدرنیته، ابژکتیویته را در 
قالب امر روانی و یا سلیقه شخصی طرد نمی کند، 
بلکه با آغوش باز آن را می پذیرد و به دنبال امتحان 
همه چیز است؛ چرا که می ترسد با مصرف نکردن، 

لذتی را از دست بدهد. 
حوریه بزرگ با اشاره به مفهوم »اخالق لذت« گفت: 
افراد در این دوران انگار مجبور به لذت بردن هستند؛ 
موتور محرکه این مسئله نیز اقتصاد نئولیبرالی است. 
از ایــن منظر دیگر شما در آن الزم نیست قناعت 
کنید و اتفاقاً به لذت بردن و مصرف بی رویه فرمان 

داده می شوید. 
وی افزود: بودریار این قضیه را »سیستم تفریح« نام 
می نهد یعنی تکلیف به خوشگذرانی و استفاده کامل 
از همه امکانات بــرای به هیجان آوردن خــود، لذت 
بردن و یا بذل و بخشش کردن؛ بنابراین لذت اینجا 
اجباری شده است، حق فرد نیست بلکه تکلیف و 

وظیفه اوست. 
وی با اشاره به کنش خودبرندسازی، شکل گیری آن را 
از دهه 199۰ به بعد دانست و گفت: خودبرندسازی 
از دهه 199۰ به بعد شکل می گیرد و سبب می شود تا 
بدن و تن مهم شود. تا پیش از شبکه های اجتماعی 
ــد روی  ــودن ــه مــشــهــور ب ــی ک ــایـ در خــصــوص آدم هـ
فردگرایی استثنایی تأکید می شد، اینکه فرد با بقیه 
افــراد متفاوت اســت و برخی شرکت ها و صنعت 
ستاره سازی نیز روی آن ها کار می کردند ولی از این 
دهــه به بعد فردگرایی استثنایی خیلی مهم شد 
و سلبریتی ها خــود، برند خودشان را در قالب ها و 

حوزه های مختلف می ساختند. 
وی با بیان اینکه خودبرندسازی سبب اهمیت یافتن 
بدن و تن و در ادامــه شکل گیری خود بهینه سازی 
شد، اظهار کرد: خودبهینه سازی به این معناست 
که شما هر لحظه که در آینه نگاه می کنید، به این 
می اندیشید کــه بــدن مــن طبق آنچه باید باشد، 
ــا خــیــر؛ دلــیــلــش نــیــز ایـــن اســـت کــه بــدن  هــســت ی
سلبریتی ها هفت روز هفته و 24 ساعت از طریق 
رسانه های مختلف در معرض دید همگان قرار دارد. 
به همین دلیل اســت که نوعی جنون خودسرانه 
زیبایی در کل زندگی روزمره منتشر می شود بنابراین 

بدن به عنوان یک هنجار نمایش داده می شود. 
وی در ادامه با اشاره به کنش خودافشاگری گفت: 
خودافشاگری به معنای محو هر گونه مرز میان امر 
خصوصی و همگانی با محوریت خودجنسی است؛ 
چرا که خودجنسی در اینجا از هر چیزی جذاب تر 
می شود. اینجا شاید بتوان گفت سلبریتی های زن 
گاهی موفق تر از مردها باشند؛ چرا که در این وجه 

توانایی و قوت بیشتری دارند. 

صورت بندی مقوله سلبریتی از منظر اندیشه  ◾
اسامی

ــنــدی مقوله  ــه صــورت ب ــه بـــزرگ در ادامــــه ب حــوری
سلبریتی از منظر اندیشه اسالمی پرداخت و گفت: 
اگر بخواهیم مسئله سلبریتی را از منظر ادبیات 
دینی بررسی کنیم به چند کلیدواژه می رسیم که 
نخستین کلیدواژه، واژه قرآنی »شهوت« و کارکردهای 
قوه شهویه است. از منظر قرآنی این واژه هم وجوه 
مثبت و هم منفی دارد ولــی آن چیزی که مدنظر 

ماست، وجه منفی آن است. 
وی افزود: قوه شهویه همواره در پی مخالفت با قوه 
عقلیه است و اگر تحت حاکمیت قوه وهمیه قرار 

بگیرد، همه توانش را برای مقابله با هر گونه ستر و 
خویشتن داری، دیدنی کردن انواع تمایالت شهوانی 
و طبیعی کردن قبح هر امری که متابع با هوای نفس 

است، می گذارد. 
وی اضافه کرد: شهوت بر این مبنا و در این پژوهش به 
معنای آشکارگی و نمایشگری خودافراطی نفسانی و 
لذات مرتبط با آن است که این ها امور قبیح هستند 
ولی در فضای فرهنگ سلبریتی به مثابه یک امر 

طبیعی نمایش داده می شود. 
حوریه بــزرگ معتقد اســت از منظر ادبیات دینی 

فرهنگ سلبریتی همان فرهنگ شهوت است. 
وی با بیان اینکه از منظر ادبیات دینی، آدم هایی که 
می خواهند به شهوت و شهرت برسند را می توان در 
چهار سطح دسته بندی کرد، گفت: شهوت شکم، 
شهوت مال، شهوت عاطفی و شهوت جنسی از این 
موارد هستند که در فرهنگ سلبریتی زنانه شهوت 

جنسی و عاطفی در آن نمود برجسته تری دارد. 
حوریه بزرگ در تعریف چهار سطح شهوت و شهرت 
از منظر اندیشه اسالمی گفت: شهوت جنسی به 
معنای هر کنشی است که ناقض خویشتن داری 
جنسی و عفت ورزی و برهم زننده اعتدال جنسی 

باشد.
شهوت عاطفی به معنای هر نوع ابــراز احساسات 
افراطی و غیرعقالیی است؛ چیزی همچون عواطف 
افــراطــی مـــادر بــه فــرزنــد کــه بــه مــادرانــگــی نمایشی 
در ایــن فرهنگ بــدل مــی شــود. مخالفت با احکام 
الهی سختگیرانه و هر گونه خشونت معقول نیز 

نمونه هایی از این نوع شهوت هستند. 
شهوت مال به معنای زیـــاده روی و تجاوز از حدود 
الهی در انباشت مال و ثروت است که هم می تواند 
حالل و هم حــرام باشد که از اســراف شــروع شده و 
به امور حرامی چون تبذیر، تکاثر و تفاخر می رسد. 
شهوت شکم نیز هر گونه افراط در خوردن و نوشیدن 
ــه مــضــامــیــن پــایــه آن طــعــام شــبــهــه نــاک،  اســـت ک

حرام خواری و اسراف است. 
وی در ادامه با مطرح  کردن این پرسش که آیا می توان 
به عفت و شهوت به منزله فرهنگی که دیده شدن 
مطلوب در آن قرار دارد، فکر کرد، گفت: در پاسخ به 
این پرسش به این نتیجه رسیدیم که در ادبیات دینی 
ما دیــده شدن مطلوب را ذیل خــودِ انسانی داریــم؛ 
آنجایی که قوه شهویه تحت حاکمیت قوه عقلیه 
قرار می گیرد و کنش ها، کنش های عفیفانه می شود. 
وی با بیان اینکه سلبریتی شدن، آشکارگی و افشای 
توأمان سطوح سه گانه خــود نفسانی اعــم از خود 
متفاخرانه، خود عاطفی و خود جنسی در بستر 
شبکه های اجتماعی اســت، اظهار کــرد: با ادبیات 
دینی اگر بخواهیم این فرایند را توضیح دهیم باید 
بگوییم وقتی در حاکمیت قوه شهویه، وهمی با هدف 

ادراک لذت دیده شدن داشته باشیم. 
وی وجه متمایز سلبریتی گری در ایران را عدم التزام 
تمام و کمال به افشای خود نفسانی و آشکارگی خود 
انسانی دانست و عنوان کرد: یک جاهایی به این 
دلیل که سلبریتی های ایرانی در یک بستر فرهنگی 
اسالمی ایرانی در حال کنشگری هستند می بینیم 
به سطوحی از عفت و شهرت نزدیک می شوند که 
می تواند در بحث های سیاست گذاری مورد توجه 

سیاست گذاران قرار گیرد. 
ــان گــفــت: نــتــیــجــه اینکه  ــایـ ــزرگ در پـ ــ ــه بـ ــوریـ حـ
کــنــشــگــری هــای شــهــوی وهــمــی ســلــبــریــتــی هــا بر 
کنشگری های عفیفانه آن ها غالب است و این ها در 
حال مصادره امر متعال در قالب فرهنگ سلبریتی 
هستند و زنــان سلبریتی پیشگام تغییر مرزهای 
کنشگری جنسی و آشکارگی مطلوب امر مستور 

هستند. 

   يك جاهايى به اين دليل كه سلبريتى هاى ايرانى در يك بستر فرهنگى اسالمى ايرانى در حال كنشگرى هستند مى بينيم به 
سطوحى از عفت و شهرت نزديك مى شوند كه مى تواند در بحث هاى سياست گذارى مورد توجه سياست گذاران قرار گيرد.

  نتيجه اينكه كنشگرى هاى شهوى وهمى سلبريتى ها بر كنشگرى هاى عفيفانه آن ها غالب است و اين ها در حال مصادره 
امر متعال در قالب فرهنگ سلبريتى هستند و زنان سلبريتى پيشگام تغيير مرزهاى كنشگرى جنسى و آشكارگى مطلوب امر 

مستور هستند.  

گزيدهگزيده
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صفحه 10

آگهی فقدان سند مالکیت.
نظر به اینکه آقای هادی زرین کفش زرنوخی به شماره شناسنامه ۴۶ متولد ۱۳۶۳ به شماره ملی ۶۵۱۹۹۲۳۷۶۱  
فرزند رمضانعلی به موجب دو برگ کپی استش��هادیه شهادت شهود تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول  
تمامی شش��دانگ یک یکباب منزل پالک ۸۲۸ فرعی متصل به ۳۴۴ از ۴۵ اصلی بخش یک مه والت به آدرس : 
شادمهر امام رضا ۱۴   را نموده و مدعی است که یک جلد  سند مالکیت مزبور به  دلیل بی احتیاطی   مفقود گردیده  
اس��ت که به حکایت دفتر امالک   مالکیت آن بنام   هادی زرین کفش زرنوخی ثبت و س��ند مالکیت آن   در دفتر 
امالک جلد ۳۵۹ صحفه۳۰۱ ذیل ۹۱۲۶۸ به ش��ماره چاپی ۰۳۸۳۰۵ سری الف سال ۸۹سند نسبت به ششدانگ 
صادر وتسلیم گردیده است. دفتر امالک  بیش از این حکایتی ندارد. لذابه استنادقسمت پنج تبصره یک اصالحی ماده 
۱۲۰ آیین نامه قاتون ثبت امالک متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی  معامله ای انجام داده یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد  باید ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سندمالکیت یا سند معامله رسمی تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر عدم 

ارسال اعتراض سند مالکیت المثنی طبق مقررات صادر و به متقاضی تحویل خواهد شد.  آ-۴۰۱۰۸۶۲۵
عبداله گلشن آبادی به آباد --رئیس ثبت اسناد وامالک مه والت

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش ۱۴ 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:
آقای محمد خودس��تان به شناسنامه شماره ۰۷۴۰۰۳۸۱۴۱ کدملی ۰۷۴۰۰۳۸۱۴۱ صادره تایباد فرزند حیدر در 
شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت ۱۱۹/۴۳ مترمربع پالک ش��ماره ۴۹۵۳ فرعی از ۲۵۱ اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش ۱۴ مشهد حوزه ثبت ملک تایباد و از محل قسمتی از مالکیت غالمرضا دوست محمدی و قسمتی از 

پالک** کالسه ۳۹- ۱۴۰۱

لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 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 مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  آ-۴۰۱۰۸۶۰۹
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹                        تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۷/۲۴

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه ۱۴۰۰۰۰۳۳۵

به موجب پرونده اجرائی کالس��ه فوق خانم سهیال س��لطانزاده فرزند محمد شماره ملی ۰۷۴۹۴۰۶۵۶۹ برابر سند 
ازدواج ش��ماره ۶۳۷۶- ۱۳۷۹/۰۷/۰۲ دفتر ازدواج ۷۰ تایباد اجراییه تحت کالس��ه فوق علیه خس��رو صابری فرزند 
دوست محمد بشماره ملی ۰۷۴۸۶۹۴۸۴۶ جهت وصول تعداد هفتاد عدد سکه تمام بهار آزادی صادر و پس از ابالغ 
اوراق اجرایی در مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ حسب تقاضای بستانکار ششدانگ پالک ثبتی ۳۵۶ فرعی از ۲۷۶- اصلی واقع 
در بخش ۱۴ مشهد شهرستان تایباد ذیل دفتر بازداشتی الکترونیک ۱۴۰۰۰۵۸۰۶۰۱۵۰۰۰۹۱۸- ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ 
بازداش��ت گردیده که حدود و مش��خصات بشرح- ش��ماالً بطول ۲۵ متر بدیوار پالک ۲۵۵ فرعی ورثه رضا جانعلی 
ش��رقاً: بط��ول ۱۶/۴۰ متر بدیوار منزل گل محمد فرزند مالقلی پ��الک ۳۵۲ فرعی جنوباً: بطول ۲۱/۶۵ متر بدیوار 
منزل حسین نظری پالک ۳۵۲ فرعی غرباً: بطول ۱۷/۷۵ متر درب و دیواریست به ممرعام که سپس میزان مالکیت 
آقای خسرو صابری به میزان ششدانگ پالک فوق الذکر به مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )شش میلیارد ریال( طبق 
نظر کارش��ناس رس��می ارزیابی شده و قطعیت یافته جلس��ه مزایده پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز شنبه مورخ 

۱۴۰۱/۰۷/۳۰ در اداره ثبت اسناد تایباد از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ارزیابی ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته 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 اینکه 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 مسترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز 

اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. آ-۴۰۱۰۸۶۰۸
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه تبت ملک جغتای هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۸۰۰۰۱۵۴ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جغتای تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای اله یار جغتائی فرزند علی جان بشماره شناسنامه ۷۵ صادره از در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت ۵۰۴۶۳/۰۷ مترمربع قسمتی از پالک ۴۱ فرعی از ۱۷ اصلی بخش ۷ سبزوار حوزه ثبت ملک جغتای واقع در 
اراضی مزرعه طرسک از محل مالکیت مشاع ثبتی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   آ-۴۰۱۰۸۱۳۳
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۶/۲۴                   

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۷/۰۹          
حمید رضا آریان پور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ و 
برابر رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۸۰۰۰۶۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ هیئت تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی طرقبه شاندیز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عباس ابراهیمی فرزند کاظم شماره 
ملی ۰۰۳۱۷۴۳۵۸۷ شماره شناسنامه ۷۴۰۶۷ مورد تقاضا و انتقال از محل مالکیت مالک خود متقاضی از ششدانگ 
یک باب منزل به مس��احت ۱۷۲/۷۴ مترمربع قس��متی از پالک ۵ فرعی از ۱- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
۶ مشهد حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که 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 را 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. م.الف ۲۶۵    آ-۴۰۱۰۷۷۳۰

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۱/۰۶/۱۶                        تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

در نشست بازخوانی »فرهنگ سلبریتی زنانه« از منظر اندیشه اسالمی مطرح شد

پوچ گرایی؛ اساس فرهنگ سلبریتی 



محمدحسین 
 نــیــکــبــخــت 
آشــــــــــــــیــــــــــــــخ 
محمدجواد هم 
اهــل علم بــود و 
هم اهل دل؛ یعنی از آن هایی نبود که 
به قول معروف، از یک طرف بام بیفتد. 
کتاب هایش نشان مــی داد که تسلط 
کم نظیری بــر مــعــارف اســامــی و علوم 
عقلی دارد و َسکَنات و مَنِش خاصی که 
داشــت، معلوم می کرد سیمش به باال 
وصل است و با رفیق اعلی، نرد عشق 
می بازد. مسجد ساده اش در سرآسیاب 
تــهــران نــمــادی از ســادگــی صــدر اســام 
بــود و زنــدگــی زاهــدانــه اش نماد آنچه 
ــنــی و بــزرگــانــش  ــام از عــلــمــای دی  اســ

انتظار دارد. 
ارادت عجیبی به اهل بیت)ع( داشت؛ 
معتقد بود باید با پای ارادت به زیارت 
 آن هــا رفــت. بــه همین دلــیــل، بیش از 

ــای پــیــاده از نجف تــا کربا  ــار بــا پ 17 ب
رفت و به زیارت سیدالشهدا)ع( نائل 
شد و از زمانی که به تهران آمــد هم، 
ــارت امــام  بیشتر ســال هــا پــیــاده بــه زیـ
رضـــا)ع( مــشــرف مــی شــد. دوستانش 
ــام اقــــامــــت و  ــگـ ــنـ ــد هـ ــنـ ــتـ ــسـ ــی دانـ مـ
تحصیل در نجف، هر شب به زیارت 
ــارت  ــ امـــیـــرمـــؤمـــنـــان)ع( مـــــی رود و زی
جامعه کبیره مــی خــوانــد و شب های 
ــا پـــای پــیــاده  ــودش را ب چهارشنبه خـ
بــه مساجد سهله و کــوفــه می رساند 
ــات مــخــصــوص  ــاجـ ــنـ ــا و مـ ــ ــا از دعـ ــ  ت

این شب بازنماند. 

افتخارروضهخوانی ◾
آشیخ محمدجواد که به خاطر والدتش 
در مشهد، بــه ســال 1292 خورشیدی 
به شیخ محمدجواد خراسانی شهرت 
داشت، آدم جذابی بود؛ مردم را با اخاق 
و زهــدی که داشــت جذب می کرد و این 
بــی نــیــازی او از دنــیــا، شجاعتی درخــور 
ــا آنکه  ــه وی می بخشید. ب تحسین ب
ــود و در محضر  عــالــمــی جــلــیــل الــقــدر بـ
ــات ســیــدابــوالــحــســن  ــ ــون آی ــی چـ ــان ــزرگ ب
ــا ضــیــاءالــدیــن عــراقــی  ــ اصــفــهــانــی و آق
درس خــوانــده و درجــه اجتهاد و سابقه 
تــدریــس در حـــوزه هـــای علمیه نــجــف و 
کربا را داشت، اما روضه خوانی را افتخار 
خـــودش مــی دانــســت و نخستین اثــرش 
یعنی »بینه رحمت« را به مجموعه مراثی 
و مــدایــح اهــل بــیــت)ع( اختصاص داد و 
بیش از همه به این کتاب عاقه  داشت؛ 
این در حالی بود که آشیخ محمدجواد، 
 در طــول دوران حیات بابرکتش بیش از
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اعم از تفسیر، حدیث، تاریخ اسام، اصول 
فقه، رجال، ادبیات و کام منتشر کرد. 

اهلمبارزهوسیاست ◾
آشیخ محمدجواد از همان دوران شروع 
طلبگی اش، اهل مبارزه و سیاست بود. 
مــدرســه ای کــه در آن درس می خواند 

یعنی مــدرســه »ســعــدیــه« مشهور به 
»پایین پا« در مشهد، در دوره رضاخان 

تخریب شــد و او بــه دلیل اعتراضش 
به این اقدام ها و البته دیگر رفتارهای 

ضددینی و ضدملی پهلوی اول، مورد 
آزار و اذیت قرار گرفت و ناچار به عتبات 
رفــت و سال ها آنجا ماند. بعدها پس 
از سقوط رضــاخــان تصمیم گرفت به 
مشهد بازگردد، اما به دالیل و موانعی، 
در تهران رحل اقامت افکند و از همان 
ابتدای کــار، مبارزه گسترده ای را علیه 
حـــزب تــــوده و جـــریـــان مــارکــســیــســت 

سازماندهی کرد. 
ــام مــحــکــم شیخ  ــ ســـاده زیـــســـتـــی و ک
مــوجــب شــد بــســیــاری از کــســانــی که 
فــریــب شــعــارهــای مــارکــســیــســت هــا را 
ــودنــد، بــه خــصــوص خیلی از  خـــورده  ب
جوانان طبقات مستضعف و کارگران 
ــــد. شیخ  ــردن ــ ــازگ ــ بـــه دامــــــان اســـــام ب
محمدجواد خــراســانــی پــس از عمری 
ــرای نشر  ــ زنـــدگـــی زاهـــدانـــه و تـــاش ب
معارف اسام، در چهارم اسفند 1355 
مــصــادف بــا چــهــارم ربـــیـــع االول 1397 
چشم از جــهــان فــروبــســت و در جــوار 
ــامــزاده علی بــن جعفر قـُـم بــه خاک   ام

سپرده  شد.

برخیزیدوبهاستقبالزائرانبروید ◾
یکی از ماجراهای خواندنی دوران حیات 
آشیخ محمدجواد، قصه ارادتــش به امام 
رضـــا)ع( و حکایتی اســت کــه در یکی از 
پیاده روی هایش به سوی مشهد رقم خورد. 

مرحوم آیت هللا مجتهدی تهرانی نقل 
می کرد در یکی از سال های دهه 1340، 
زمانی که آشیخ محمدجواد خراسانی و 
تعدادی از شاگردان و عاقه مندانش، 
پیاده از تهران به سوی مشهد حرکت 
کــرده  بودند، چند نفر از اهالی یکی از 
روســتــاهــای بین راه ظــاهــراً در نزدیکی 
ــواب دیــدنــد کــه وجــود  ســـبـــزوار، در خـ
مــقــدس حــضــرت ثــامــن الــحــجــج)ع( به 
آن هــا امر می کند که برخیزند و همراه 
امام)ع( به استقبال زائران آن  حضرت 

بروند. 

پایانماجرا ◾
کسانی که این خواب را دیدند، هنگام 
یافتند کــه در مشاهده  نماز صبح در
ایــن رؤیــا تنها نیستند. وقتی موضوع 
بــه گــوش امــام جماعت و مــردم روستا 
رسید، بی درنگ از آبادی بیرون آمدند 
و بــر فـــراز تــپــه ای بــه انتظار نشستند. 
ساعتی بعد، از دور گروهی را مشاهده 
ــرچــم بـــه دســـت در حــال   کـــردنـــد کـــه پ

حرکت اند. 
اهالی روستا به سوی این گروه حرکت 
کردند و با شیخ محمدجواد خراسانی 
ــه رو شــدنــد؛ از آن هــا  و همراهانش روبـ
دعوت کردند که برای رفع خستگی به 
روستای آن ها بروند. شیخ ابتدا در قبول 
دعوت تردید داشت، اما وقتی حکایت 
آن رؤیاها را شنید، میهمان مــردم آن 
روستا شد و شبی را در آن مکان درنگ 
کرد و اهالی نمازهای یومیه را به امامت 

وی خواندند.

درباره زندگی و مجاهدت های زاهد عالم، شیخ محمدجواد خراسانی در سالروز درگذشت او

زائری که ثامن الحجج j به استقبالش رفت

در حرم در حرم 

پرچم سبز رضا j قبله نمای دل ماست
محمد توکلی، معاون اماکن متبرکه حرم رضوی گفت: 
پس از ۶3 روز عزاداری محرم و صفر و ایام شهادت امام 
رضا)ع( در طلوع سومین روز ماه ربیع االول پرچم سبز 
مزین به آیه شریفه »نصر من هللا و فتح قریب« بر فراز 
گنبد و بارگاه رضوی به اهتزاز درآمد و جایگزین پرچم 

سیاه عزاداری شد. وی افزود: به همین مناسبت ضمن 
تعویض پوش ضریح حرم رضوی نقاره های رضوی که 
میراثی از قرن های گذشته است و نشان از عظمت و 
شکوه این بارگاه مقدس دارد هم نواخته و گل های فوق 

ضریح تعویض شد.

معاون اماکن متبرکه حرم رضوی گفت: این مراسم با 
حضور خادمان رضوی به ویژه خدام سادات و با اجرای 

برنامه های مداحی و مدیحه سرایی برگزار شد.
خاطرنشان می شود هر سال دو بار پرچم گنبد مطهر 
حضرت امــام رضـــا)ع( به طــور رسمی و در آیینی ویژه 

تعویض می شود که یک بار آن در ابتدای ماه محرم الحرام 
است که این پرچم به مدت ۶3 روز بر گنبد حرم مطهر 
ــزاداری حضرت اباعبدهللا الحسین)ع(  بــه نشانه عــ
برافراشته می ماند و یک مرتبه نیز در سالروز میاد 

ثامن الحجج )ع( انجام می شود.

بین المللی 
   تمدید سوگواره 

  » j ملت امام حسین«
دبیر اجرایی دومین سوگواره بین المللی ملت 

امام حسین)ع( از تمدید مهلت ارسال آثار 
متقاضی به دبیرخانه این رویداد عاشورایی 

تا پایان مهرماه خبر داد.حجت االسالم 
رحیمی در گفت وگو با »مهر« تصریح کرد: با 
توجه به درخواست ها و تماس های فراوان 
متقاضیان و به منظور فراهم سازی حضور 

حداکثری شرکت کنندگان، زمان ارسال 

آثار به این دوره از سوگواره تا پایان مهرماه 
۱۴۰۱ تمدید شد. دومین سوگواره ملت امام 

حسین)ع( پویش تولید محتوای فضای 
مجازی و کنشگران عاشورایی در بخش های 

متون ادبی، رسانه های تصویری، صوت 

و رادیو، کنشگری عاشورایی، گرافیک و 
رسانه های خبری است و عالقه مندان برای 
شرکت در این سوگواره می توانند به نشانی 

 https://soogvareh.com مراجعه 

کنند.

WWW.QUDSONLINE.IR شنبه 9 مهر 1401   4 ربیع االول 1444   1 اکتبر2022    سال سی و پنجم    شماره 9916   ویژه نامه 444

مایتقبلمایتقبلکیف یقل کیف یقل تقوی و تقوی و عمل مع عمل مع الیقل الیقل 
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همراه باشد اندك 
نیست، چگونه 
آنچه مقبول خـدا 
قرار گرفته، انـدك 
محسـوب شـود؟

      صفحه 12
آگهی مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل ۸1

یک دستگاه خودرو پراید مشکی دوگانه مدل 1381 به شماره شهربانی ایران 36-686ق52 متعلق به مدیون که برابر 
نظریه خبره محلی به مبلغ 300میلیون ریال )سیصد میلیون ریال(با توجه به رنگشدی خودرو در چند ناحیه و خورده 
شدگی شاستی جلو ارزیابی گردیده از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از ساعت  9 الی 12 مورخ1401/7/25 
در محل خراسان رضوی شهرستان خلیل آباد میدان صاحب الزمان اداره ثبت اسناد از مبلغ ارزیابی آغاز و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد، مزایده  
روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و س��اعت انجام میش��ود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول 

خواهد شد. آ-40108559
 تاریخ انتشار:  1401/07/09

علی خدادادی-رئیس ثبت اسناد امالک شهرستان خلیل آباد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظ��ر به اینکه آقای مصطفی حالجان برابر وکالتنامه 223964 م��ورخ 1401/05/20 وکالتا از طرف مرضیه رئوفی 
زاده برابر تقاضانامه شماره 17939 مورخ 1401/07/02 منضم دو برگ گواهی استشهادیه و شهادت شهود تقاضای 
المثنی نوبت اول را نموده و مدعی اس��ت که س��ند مالکیت مقدار 2000 س��هم  مش��اع از 16 هزار سهم مشاع از 
311574/5 سهم سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 623149 متر مربع تحت پالک 
4 فرعی از 129  اصلی بخش 12 نیشابور) که اکنون به پالک 24 فرعی از 128 اصلی تغییر یافته است(  به علت 
جابجایی مفقود گردیده که به حکایت دفتر امالک سند مالکیت  پالک مذبور ذیل ثبت صفحه 58 دفتر 239 بنام 
مالک مرضیه رئوفی زاده ثبت و سند مالکیت صادر گردید دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا چنانچه سند 
مالکیت مزبور جهت انجام هرگونه معامله ای به آن دفتر خانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری سند مربوطه را 

اخذ و جهت ابطال به این اداره ارسال فرمائید.
 لذا به استناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.  م الف:1325    آ-40108562            
سید ابوالفضل حسینی-مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خمام
هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 140160318015000913مورخ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
جواد شهبازی کرمی فرزند محمد بشماره شناسنامه 8652 صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر یکبابخانه دو طبقه و محوطه به مساحت 255/57  متر مربع پالک 887 فرعی از 17 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 1 و 7 و 15فرعی از 17 اصلی واقع دربخش 5 گیالن خریداری از مالک رس��می آقای علی اصغر قاس��می 

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

خواهد شد. م الف 1339   آ-40108580
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/7/9                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/23

محمد رجب پور دموچالی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء شمارات 1401/3288- 1401/3096-1401/3287-1401/3286 و 1401/3289 مورخه 1401/06/21 
پرونده کالسه شمارات 1401/327-1401/328-1401/329-1401/336و1401/337 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی میتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقایان عبدالحسن، گل حسن، رضا علی، محمد علی شهرت همگی رجبی فرزندان 
گل حسین در 5277.62 سهم از 23749 سهم و خانم ستاره رجبی فرزند گل حسین در 2639.01 سهم از 23749 
س��هم از شش��دانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 237.49 متر مربع از پالک شماره 338 فرعی از 164 اصلی 
واقع در خراسان شمالی بخش دو حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 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. شناسه اگهی1385788   آ-40108589
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/07/9                 تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/07/24

علی اوسط رستمی -رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه2بجنورد

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بجنورد 
به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

 بخش 2 بجنورد
139 اصلی موسوم به برج

ششدانگ پالک 3726 فرعی یک قطعه زمین
مالکیت : ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( تابع دولت جمهوری اسالمی ایران

در روز سه شنبه مورخه سوم آبان ماه سال هزار و چهارصد و یک )1401/08/03( ساعت 9صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد.

 ل��ذا ب��ه موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین ش��ماره های فوق الذکر 
بوس��یله این آگهی اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر باال در محل حضور به هم رس��انند چنانچه هریک از 
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با 
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز 
صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ 
تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی ، معترضین 
می بایس��ت از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی 

تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. 
شناسه اگهی 1383639  آ-40108595

 تاریخ انتشار :1401/07/09
علی اوسط رستمی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد

آگهی  تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش پنج حوزه ثبتی شهرستان اسفراین 
پیرو آگهی قبلی به موجب ماده چهارده قانون ثبت اسناد و امالک تحدید حدود شماره زیر:

قریه خواجه ها پالک هفتاد وچهار)74(-اصلی
384 فرعی مفروز از24 فرعی آقای محس��ن لعل س��ازگار  فرزند ضیاء  شش��دانگ س��اختمان در روز یکش��نبه 
1401/08/01 ساعت 9 الی 12.30 قبل از ظهر در محل بعمل خواهد آمد.)در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی(
لذا به موجب ماده چهارده قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره فوق الذکر 
به وس��یله این آگهی اخطار میگردد که در روز وس��اعت باال در محل حضور بهم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشد مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین ،تحدید خواهد شد واعتراضات مجاورین نسبت به حدود ارتفاقی ونیز صاحبان امالک وحقوق 
ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته 
خواهد شد ودر اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی ،معترضین می بایست 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضائی 

تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ وبه این اداره تسلیم نمایند.   آ-40108596
تاریخ انتشار: شنبه 09 /1401/07

اردالن محمدی کوشکی-رئیس  اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر راي شماره 1401/1742مورخ06/19/ 1401هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای بابامراد ابراهیمی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 13 
صادره ازاس��دآباد در ششدانگ یک باب س��اختمان داری کاربری مسکونی به مساحت 122/76 
متر مربع در قس��متی از پالک ش��ماره 66  اصلی واقع دراسدآباد خیابان کاشانی کوچه کاشانی 
17 انتهای کوچه شهید محمد مراد ابراهیمی در بخش 6 حوزه ثبت ملک اسدآباد خریداری از 
مالک رسمی صفات اله سبزه ای  محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف 358(   آ-40108597
تاریخ انتشار اول : 1401/07/09           تاریخ انتشار دوم  :1401/07/24

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد- سیروس قلی زاده

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

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

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابرکالسه353-1400ورأی شماره 140160307114001970 خانم زهرا یعقوبی فرزند علی بشماره شناسنامه 
14070صادره از ش��یروان   در شش��دانگ یکباب منزل  به مساحت 188/60 متر مربع قسمتی از پالک 33فرعی 
از30فرعی از1اصلی سه یک آب واقع دربخش5قوچان وناحیه4شیروان از محل مالکیت علی اکبر بخش آبادی )سهم 

االرث محمدعلی بخش آباد(
2-برابرکالس��ه 147-1401 ورأی ش��ماره140160307114001974    آقای علیرضا غالمی فرزندعبدالحس��ین 
درشش��دانگ  منزل  به مس��احت631/75 متر مربع به اس��تثناء ثمن اعیان قس��متی از  پالک شماره 274فرعی 

از13اصلی واقع در بخش 5قوچان قطعه 3شیروان ازتمامت  مالکیت خودمتقاضی
 به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  آ-40108598
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/07/09              تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/07/24
علی محمودی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر 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 قریه حمزده سفلی پالک 8 اصلی بخش 3 قشالقی 

473 فرعی آقا/ خانم عظیمه نادری فرزند مانده علی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری 
باغات( به مساحت 170 متر مربع خریداری بدون واسطه / با واسطه از عادل حاج بابایی

لذا به موجب 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 این روزنامه محلی ا کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، 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 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 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 13 آئین نامه مذکور در 
مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 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  1377225   آ-40108599
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/09                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/23 

صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر 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 قریه کوشکسرا پالک 14 اصلی بخش 1 قشالقی 

193 فرعی آقا/ خانم ناهید احمدیه فرزند علی حسن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
234.72 مترمربع خریداری بدون واسطه با واسطه از علی حسن احمدیه 

لذا به موجب 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 این روزنامه محلی اکثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، 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 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
با 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 13 آئین نامه مذکور در 
مورد قس��متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید.  آ-40108600
م الف 1378815

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/09            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/23 
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی فقدان سند مالکیت 
سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان بمساحت 95.97 متر مربع تحت پالک 1568 فرعی از 33 اصلی واقع 
در قریه علی آباد میر بخش دو قش��القی حوزه ثبت نوش��هر استان مازندران به شماره مسلسل 767652 ذیل ثبت 
18314 صفحه 83 دفتر 85 بنام آقای مهدی آقامحمد دباغ س��ابقه ثبت دارد. احدی از وکیل مالک آقای علیرضا 
درویش نیاسرابستانی برابر وکالتنامه شماره 65241 - 5/5/1401 دفتر 423 تهران با ارائه دو برگ استشهادیه شهود 
مصدق دفتر 385 نوشهر اعالممفقودی سند مالکیت به علت جابجایی، درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده 
اس��ت. دراجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می گردد و چنانچه اش��خاصی 
مدعی انجام معامله و یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��ند باید از تاریخ انتش��ار آگهی، ظرف ده روز مدارک 
اعتراضی خود را به همراه سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت دارند. بنابراین چنانچه 
پس از اتمام مهلت مقرر اعتراضی نرسد 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. 
رونوشت به ستاد اجرای فرمان حضرت امام )ره( 

مشخصات هویتی مالک: به شماره ملی 0043600921 شماره شناسنامه 361 نام پدر عباسعلی 
م الف 1384650  آ-40108601

تاریخ انتشار: 1401/07/09
صفر رضوانی گیل کالئی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نوشهر

آگهی اختصاصی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نور
 پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون اخیر الذکر تحدید حدود پالک 59 فرعی از 39- اصلی واقع در دینکوه بخش 
6 ثبت نور به نام آقای⁄خانم ولی دهقان نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 591.07 
مترمربع طبق رای شماره 140160310006001726 مورخ 1401/03/24 هیئت قانون تعیین تکلیف در ساعت 9 

صبح روز چهارشنبه 1401/08/04 در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد.   
لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود، در وقت مقرر در محل وقوع ملک 
حضور به هم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک 

موردتقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده 20 قانون ثبت 
و مواد 74 و 86 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود 
را کتباً به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی 
وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.م الف 1385681   آ-40108602

تاریخ انتشار: 1401/07/09
علی سعادتی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
امالک متقاضیانی که در هیات 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 دربخش دو ثبت آمل- دهستان دابو

  105-اصلی ) قریه آهنگر کال(
 287 فرعی آقایان رحمت علی فرس��وی و محمد فرس��وی و اسماعیل فرسوی هر یک به نسبت دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی که هفت سیر مشاع از دویست و چهل سیر عرصه 

موقوفه است به مساحت 151.30 مترمربع خریداری شده بالواسطه از عقیل فرسوی.
 لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 - آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار 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 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 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبالً 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 1385946     آ-40108603

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/7/9         تاریخ انتشار نوبت دوم1401/7/23
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره های 12001274 و 12001275 مورخ1401/5/10 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضیان آقای عباس گلی پور سیدخیلی به شماره ملی 4999668491 فرزند اسماعیل و خانم محدثه 
کریمی آکردی به ش��ماره ملی 2181661227 فرزند محمد که هر کدام در س��ه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و 
اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 120 مترمربع پالک 57- اصلی واقع در مازندران بخش 18 ثبت 
نکا به کالسه های71/1401 و72/1401 خریداری شده از آقای ابراهیم ولی زاده محرز گردیده لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود تا درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متفاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 

بدیهی است درصورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف 1385764  آ-40108604

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/7/9         تاریخ انتشار نوبت دوم1401/7/23
امیر خندان رباطی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر 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 قریه مال کال پالک 5 اصلی بخش 4 قشالقی

451 فرعی آقا⁄ خانم حسن نصیرزاده ماسوله فرزند فرخ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری 
زراعی( به مساحت 578 مترمربع خریداری بدون واسطه⁄ با واسطه از کورش رویانیان

  لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13 آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و 
در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، 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 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارانه 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 13 آئین نامه مذکور در 
مورد قس��متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند 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 1385277   آ-40108605
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/7/9         تاریخ انتشار نوبت دوم1401/7/23

صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر


