
 

اجرای نمایش آیینی در حرم رضوی
 آستان  مدیریت تبلیغات اسالمی حرم مطهر رضوی مدیریت تبلیغات اسالمی حرم مطهر از جشن های »شمیم والیت« می گوید

از برگــزاری نمایش آیینی زنده در قالب جشــن های 
»شمیم والیت« در بارگاه منور حضرت رضا)ع( خبر داد. 
حجت االسالم و المسلمین علی بخشی، مدیر تبلیغات 

اسالمی حرم مطهر رضوی گفت: یکی از ویژه برنامه های 
تدارک دیده شــده بــرای ایام دهه والیــت و امامت، 
برگزاری نمایش آیینی به صورت زنده اســت که برای 
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 عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با قدس: 

شیوهواگذاری»هفتتپه«اشتباهبود

سازندگان ظروف یکبار 
مصرف از ضعف توزیع 

مواد اولیه شکایت دارند

سر بی کاله 
تولیدکننده 

خُرد

 قدس میهن   اعتراض های کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که حاال 
وارد پنجاهمین روز خود شده است نظر بسیاری از مسئوالن به ویژه اعضای کمیسیون 
اصل نود مجلس را برانگیخته است تا آنجا که تنی چند از نمایندگان مردم را برای رسیدگی 
و گفت وگو با نماینده های کارگری عازم خوزستان کرد. اعتراض ها و تحصن های کارگران 
هفته تپه اگرچه از سال های گذشته سابقه دارد اما از اواخر خرداد سال جاری این تحصن ها 
به شــکل مسلسل وار ادامه داشــته و حاال وارد پنجاهمین روز خود شده است. کارگران 
معترض که افزون بر 50 روز تحصن در مقابل فرمانداری را در دستور کار خود قرار دادند، 

 ............ صفحه 4می گویند: در این شرایط بد اقتصادی چهار ماه است...

 اقتصاد  نوسان های ارزی که سال گذشته قیمت 
ظروف یکبار مصرف پالستیکی را 6 برابر افزایش 
داد، امسال نیز با افزایش دو تا سه برابری قیمت 

سبب شد تا...

نتیجه حذف محالت قدیمی 
به بهانه بهسازی بافت 

پیرامونی حرم مطهر 

» بچه محل 
 »j امام رضا

خاطره شد

یک مسابقه دیدنی
برای زمانه 

فیک نیوزها

آموزش 
سواد رسانه ای 

با »شهروند و مافیا«
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وزیر آموزش و پرورش خبر داد

اعطای وام به 
فرهنگیان تا سقف 

۴۰ میلیون تومان
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annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
شعیب بهمن

در خبرها آمده بود ترکیه موافقت عمان را برای ساخت پایگاه نظامی دریایی در این 
کشــور جلب کرده است. در واقع، قسمتی از موضوع ساخت این پایگاه در عمان به 
روابط دو کشــور مرتبط می شود که در طول سال های گذشته با توسعه نسبتاً قابل 
توجهی همراه بوده است. اما بخش مهم تری از آن به تحوالت منطقه ای مربوط است 

که خود به دو شاخه تقسیم می شود. یک شاخه...

پایگاه نظامی ترکیه در عمان؛ 
علل و ابعاد
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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
اورژانس 115 مشهد 
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فراخوان مناقصه نوبت اول 
بیمارستان امید 
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آگهی مناقصه 
سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

شرح در صفحه  8

فراخوان مناقصه نوبت دوم 
امورخدمات مراقبت دهان و 

دندان معاونت بهداشتی 
شرح در صفحه 8
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ش�رکت آب و فاض�اب اس�تان خراس�ان رضوی در نظ�ر دارد ارزیاب�ی کیفی جه�ت برگزاری مناقص�ه عمومی یک مرحل�ه ای خرید 
کاال))خری�د لول�ه پل�ی اتیلن به قطر 100 م م فش�ار 10 اتمس�فر 2500مت�ر  2- خرید لوله پلی اتیلن به قطر 160 م م فش�ار 10 اتمس�فر 4000 متر  3- 
کوپلر الکتروفیژون به قطر 160 م م 360 عدد پروژه مجتمع ابوس�عدی ش�رکت تبصره 2 نیش�ابور (( به شماره فراخوان 2099001446000054 را از 
طریق س�امانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اس�ناد اس�تعام ارزیابی 
کیفی تا ارس�ال دعوتنامه ، از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیک دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د و الزم است                                                                   
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه 
محقق س�ازند .تاریخ انتش�ار فراخوان در سامانه 1399/05/13  می باشد. اطاعات و اس�ناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و 

ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز سه شنبه مورخ  1399/05/22

مهلت ارسال پاسخ استعام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز سه  شنبه مورخ 1399/06/06
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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صدای پای آب صدای پای زندگی است . 
اول» فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کاال « ت 
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی 
دو مرحله ای خدمات پیمانکاری:عملیات اجرایی سیس�تم کنترل مرکزی تاسیس�ات آبرسانی ش�هر تربت حیدریه-فاز اول-به شماره 
فراخوان 2099001446000053 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی 
کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 99/05/12 
م�ی باش�د. اطاع�ات و اس�ناد مناقصات عمومی پ�س از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارس�ال دعوتنامه از طریق س�امانه س�تاد به

 مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 99/05/20

مهلت ارسال پاسخ استعام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 99/06/03
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد -ابتدای خیابان صدف -  تلفن  5- 05138678841
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی-شرکت آب و فاضاب استان خراسان رضوی 
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی 

آب رفته به جوی بر نمی گردد، در مصرف آب صرفه جویی کنیم
وب��ت دوم  » تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری «

ن

کاروانهایجشنغدیردرراهندکاروانهایجشنغدیردرراهند
هیئت های مذهبی  کشور در تکاپوی برگزاری عید والیتهیئت های مذهبی  کشور در تکاپوی برگزاری عید والیت
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روزنامـه صبـح ایـران 2

وحدت و مودت میان ارتش و سپاه ناگسستنی است  سیاست: امیر دریادار سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران به منظور برپایی نشست هماهنگی فرماندهان ارتش و سپاه برای 
برگزاری شایسته چهلمین سالگرد دفاع مقدس در ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی حضور یافت. وی با بیان اینکه وحدت و موّدت بین برادران ارتش و سپاه یک مسیر دوطرفه ناگسستنی است، گفت: دشمن 

هوشمندانه به دنبال مخدوش کردن اتحاد و انسجام بین نیروهای مسلح به ویژه ارتش مقتدر و سپاه سرافراز انقالب اسالمی ایران است و تالش می کند به این وحدت آسیب برساند.

 سیاست/ مینا افرازه   در سال های اخیر 
عملکرد تشکیالتی و مسائل مختلف جبهه 
اصالحات به خصوص در موضوعاتی همچون 
کارنامه ناموفق دولــت و مرتبط بودن آن به 
حمایت اصالح طلبــان از دولت و نیز ناکامی 
در دیگر برهه های حساس همانند انتخابات 
مجلس و یا شــورای شــهر، موجب برخی 
نارضایتی ها و واکنش های تند درون گروهی 
شــده و استعفای افراد شــاخصی همچون 
محمدرضا عارف و عبدالواحد موسوی الری از 
شورای سیاست گذاری اصالح طلبان یا حتی 
استعفای احمد حکیمی پور از ریاست شورای 
هماهنگی جبهه اصالحات را 
در پی داشــته و بر پیچیدگی 
و سرنوشت مبهم جریان های 
اصالحات افزوده اســت. علی 
صوفی، دبیر کل فعلی حزب 
پیشروی اصالحات و نیز عضو 
سیاست گذاری  عالی  شورای 
اصالح طلبــان در گفت وگو با 
قدس به این موارد پاسخ داده 

است که در ادامه می خوانید.

پس از استعفای برخی   
افراد شــاخص شــورای 
عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان و 
حواشی پرسروصدایی که در پی آن به 
وجود آمد، مسیر و ادامه فعالیت شورای 
و  سمت وسو  چه  سیاست گذاری  عالی 

تغییراتی خواهد داشت؟
روال  هیئت مدیــره،  انتخابــات  برگــزاری 
طبیعی ساختار شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان اســت که بنا بر اساسنامه آن، 
اعضای هیئت مدیره برای یک ســال انتخاب 
می شــوند و پــس از اتمام این مــدت باید 
انتخابات مجدد صورت بگیرد. در حال حاضر 
مدت یکساله هیئت رئیســه کنونی شورای 
عالی سیاســت گذاری تمام شــده و بنابراین 
طبعاً اعضای هیئت رئیسه قبلی اگر بخواهند 
سرکار بمانند، باید باردیگر نامزد شوند، منتها 
شناسنامه شــورای عالی سیاست گذاری به 
حضــور و فعالیت برخی افــراد مانند دکتر 
عارف یا آقای موســوی الری سنجاق شده 
که آن ها نیز از ابتدای تشــکیل شورای عالی 
سیاست گذاری تاکنون همین سمت ها را در 

هیئت رئیسه شورا داشتند.
شــورای عالــی سیاســت گذاری اول و دوم 
فقط موضوعیت انتخاباتی داشــتند؛ یعنی 
تنها برای انتخابات ســال 94 و 96 تشکیل 
شــده بودند. با پایان کار انتخابات، شــورای 
عالــی سیاســت گذاری هــم کارش تمام 
می شد و تشکیل شورای عالی جدید نیاز به 
تصمیم گیری دیگری داشت؛ یعنی براساس 
رایزنی و نظرسنجی که از اعضای شورای عالی 
سیاســت گذاری در مرکز یا استان ها صورت 

می گرفت و پرســش نامه هایــی بین آن ها 
توزیع می شــد که یکی از سؤاالت آن درباره 
ادامه کار شورای عالی سیاست گذاری بود، اگر 
رأی اکثریت را می آورد، آن وقت شورای عالی 

سیاست گذاری جدید تشکیل می شد.
در واقع شــورای عالی سیاست گذاری در هر 
مقطع مخصــوص همان زمان بــود و پس 
از آن کارش تمام می شــد؛ بنابراین اساســاً 
دیگر بحث انتخاب هیئت رئیســه و یا ادامه 
کار هیئت رئیسه خودبه خود منتفی بود؛ اما 
در پی تغییراتی که اساســنامه شورای عالی 
سیاســت گذاری سوم داشــت، اوالً فعالیت 
شــورای عالی سیاســت گذاری منحصر به 
انتخابات مقرر نگردید و قرار شد که شورای 
عالی سیاســت گذاری در همــه حوزه های 
اجتماعی و فرهنگی جامعه حضور فعال داشته 
باشد. ثانیاً ، ازنظر زمانی هم فقط مختص زمان 
انتخابات نبود و فعالیتش تداوم یافت؛ بنابراین 
اینجا بود که این سؤال پیش آمد که آیا کار 

هیئت رئیسه قبلی ادامه یابد یا نه؟
ادامه کار هیئت رئیسه قبلی مستلزم این بود 
که همان افراد مشغول به کار دوباره بخواهند 
نامزد شوند، درواقع موجودیت شورای عالی 
سیاست گذاری قطعی و ادامه دار بود، اما آنچه 
تغییر می کرد هیئت رئیســه بود، درحالی که 
سیاســت گذاری  عالی  شــورای  درگذشته 

مقطعی بود.
در مرحلــه کنونــی نیــز شــورای عالــی 
سیاســت گذاری موجودیــت دارد، اما دوره 
هیئت رئیسه به اتمام می رسد، به همین خاطر 
این بحث پیش آمد که حاال هیئت رئیسه قبلی 
باید کناره گیری کنند تا هیئت رئیسه جدیدی 
روی کار بیاید یا اینکه اساساً طبق پیش فرض 
مطرح شده در اساسنامه، دوره هیئت رئیسه 
پــس از مدت زمان معیــن خودبه خود تمام 
اســت و باید افراد جدید انتخاب شــوند. به 
همین دلیل است که در حال حاضر مسئله 
هیئت رئیســه برجسته شــده، درحالی که 
درگذشــته این شورای عالی سیاست گذاری 

بود که اصل موجودیتش زیر سؤال بود.
در راستای ایجاد چنین تغییراتی، برخی افراد 

مانند آقای موسوی الری و عارف برای اینکه 
فضا را برای انتخابات و حضور دیگر نامزدهای 
عالقه مند به ریاســت یا نایب رئیسی آماده 
کنند، خودشــان از حضور در هیئت رئیسه 
بعدی انصــراف دادند؛ بنابراین این معنایش 
نه انشقاق و نه فروپاشــی شوراست، گرچه 
بحران بیماری کرونا و عدم برگزاری جلسات 
نیز به حاشــیه ها دامن زد. همچنین در این 
دوره برخالف دوره های گذشــته، شــورای 
عالی سیاســت گذاری برای ادامه فعالیتش 
مجوز قانونــی دارد؛ بنابراین در حال حاضر 
باید منتظر بود تا در درجه اول شورای عالی 
سیاســت گذاری جلسه خود را تشکیل دهد 
تا پس ازآن انتخابات هیئت رئیسه جدید در 

دستور کار قرار بگیرد.

کنونی    بــه شــرایط  توجــه  با   
استعفاهای دیگری  نیز  و  اصالح طلبان 
که این روزها خبرهای آن مطرح است، 
به نظرتان تغییــر یا اختالف دیدگاه ها 
بین اصالح طلبان تا چه حد در انتخابات 

آینده تأثیرگذار است؟
به نظرم این مسائل تأثیری در انتخابات 1400 
نخواهد داشت. احزاب اصالح طلب گرچه در 
نظر متکثر هســتند، اما در عمل تابع جمع 
اصالح طلبان هستند و تاکنون هم همین طور 
بوده اســت، همان گونه که تشکیل شورای 
عالی سیاست گذاری هم با هدف اجماع سازی 
و انسجام بخشــی صورت گرفت. همچنین 
از نظر انسجام بخشی، طرح تشکیل شورای 
عالی اصالح طلبان استان ها و شهرستان ها به 
قوت خود باقی اســت و ادامه دارد.  در رابطه 
با انتخابات 1400، بخشــی از آن مرتبط با 
انتخابات شوراهاست که انتخابات پر چالشی 
خواهد بود. با توجه به اینکه ترکیب مجلس 
یکدست اصول گرا هستند، طبعاً نظارت بر 
انتخابات شوراها و بررسی صالحیت نامزدها 
در حالــی بر عهده آن هاســت که کمی در 
نحوه عملکرد آنان مسئله است. طبعاً مجلس 
یازدهم مانند مجلس گذشته نخواهد بود که 
همه اصالح طلبان کاندیدای شوراها را تأیید 

صالحیت کردند.
اما در انتخابات ریاست جمهوری 1400 هم 
موانع زیادی پیش رو اســت و اگر سبک و 
سیاق آن مانند انتخابات 98 باشد که تنها 
نامزدهای یک جریان سیاسی تأیید شدند، 
آن وقت تکلیف روشن است و شورای عالی 
اصالح طلبــان همانند ســال 98 بیانیه ای 
می دهد مبنی بــر اینکه به علــت فقدان 
کاندیدا، امکان معرفی نامزد ریاست جمهوری 
میسر نیست. اما اگر درصدد ترمیم مشارکت 
مردم در انتخابات باشند که در انتخابات 98 
به شدت آســیب دیده و بی سابقه بوده، باید 
انتخابات را بین جریان های سیاسی مختلف 
رقابتی کنند. در این صورت قطعاً انتخابات 
پرشــور خواهــد بــود و اصالح طلبان هم 

کاندیداهای خودشان را به میدان می آورند.

 رویکرد کلی گروه های اصالح طلب   
برای انتخابــات 1400 و ائتالف با افراد 
شاخص غیر اصالح طلب و معرفی آنان 
نامزدهای احتمالی ریاســت  به عنوان 

جمهوری چیست؟
نکته اینجاست که اساســاً آیا اصالح طلبان 
رویکــردی مانند موضع گیری ســال 92 یا 
96 به انتخابات ریاســت جمهوری خواهند 
داشت؟ یعنی وقتی کاندیداهای اصالح طلب 
رد صالحیت شوند، آن ها ســراغ نامزدهای 
غیر اصالح طلــب مانند آقای روحانی رفته و 
از آن ها حمایت خواهند کرد یا اینکه به کلی 
رویکردشان را تغییر می دهند؟ همان گونه که 
در انتخابات سال 98 مجلس هم راهبردی را 
بــرای انتخاب کاندیداها تعیین کردند که بر 
اســاس آن، نامزد غیر اصالح طلب در لیست 
اصالح طلبــان قرار نگرفت. با این حســاب، 
آن وقت باید دید کاندیداهای اصالح طلبی که 
می توان به میدان آورد چه افرادی خواهند بود 
و روی مصادیق تمرکز کرد، گرچه مصداق هم 

حتماً اصالح طلبی فرد خواهد بود.
ایــن موضوع هم البته بــه تجربه حمایت از 
آقای روحانی برمی گردد، چون همان تجربه 
پیامدهای بســیار سخت و سنگینی را برای 
اصالح طلبان و جامعه داشت. باالخره چه در 
مجلس دهم و چه ریاست جمهوری کنونی، 
عبور اصالح طلبان از اصول اصالح طلبی سبب 
شد که عملکرد نامطلوبی از مجلس و دولت 
دیده شود و درواقع یک نوع ناکارآمدی بر اداره 
کشور حاکم شد و آن توقعات و انتظاراتی که 
مــردم از حضور در پــای صندوق های رأی 
داشــتند، برآورده نشــد و همین به اعتبار و 
سرمایه اجتماعی اصالح طلبان لطمه جدی 
وارد کرد. این عوامل است که مردم دیگر آن 
اقبال گذشته را نسبت به اصالح طلبان ندارند 
و همه این ها سبب شده تا اصالح طلبان دیگر 
نتوانند مسیر قبلی خود را ادامه بدهند؛ چون 

مردم دیگر از آنان حمایت نمی کنند.

علی صوفی، عضو شورای سیاست گذاری اصالح طلبان در گفت وگو با قدس پاسخ داد

»اصالح طلبان« روی گسل یا رو به وحدت؟

در دوران پیش از کرونا بسیاری از اصناف و بازارها و فروشگاه های اطراف حرم به  
برکت وجود مضجع شریف موال علی بن موسی الرضا )ع( از نعمات وبرکات خاصی 
برخوردار بودند وغالباً در ایام عید و تابســتان در سه شیفت کاری کاسبی داشتند. 
برخی مغازه ها تا 60 میلیون تومان در ماه اجاره داده شده است. و اما آیا برخی از 
این کاسبان اجناس خویش را با انصاف به زائران فروختند یا با سود چند برابر عرف، 
لبخندی تلخ بر لب  زائر حضرت گذاشتند. آیابرخی از این کاسبان محترم خمس 
درآمد های خویش رابه مراجع تقلید خویش پرداختند؟ آیا برخی از این کاســبان 
حق داشتند درمحل کســب خود از بانوان جوان و اکثراً بد حجاب و آرایش کرده 
برای فروش استفاده نمایند. آیابرخی ازمردان جوان کاسب حق داشتند با لباس های 
جلف ونیمه عریان و با رفتارهای ســبک در حضور زائرین حضرت نماینده و نمود 
بازاری های مشهد باشند. آیا در هنگام نماز جماعت بازارها را رها کردند و به بندگی 

خدا درجماعات مشغول بودند. وده ها آیای دیگر. 09150008972
خســته نباشــید، خدا قوت و ممنون. عیدی خوبی بود برای مردم. دستگیری  

تروریســت زالو صفت ،امنیت وآرامش را مدیون تالش های شــبانه روزی شماها 
هستیم. علی یارتان. 09920006490

کاش اون کسی که تونسته یارانه مردم رو 10 سال بدون تغییر نگه داره میذاشتنش  
مسئول تورم و اقتصاد و ثبات ارزی و ارزاق عمومی! 09150007819 

منافقین از کفار بدترند ! جاده صاف کن نشویم. 09390003589 
هــر چند طبق معمول پیام ها رو نمی خوانید، ولــی چرا هزینه فاضالب منازل  

برابر هزینه مصرف آب اســت! واقعاً این مبلغ شرعی نیست! شیر آب منازل وقتی 
باز می شود کنتور آب شــماره می اندازد! ولی تمام آب مصرفی تبدیل به فاضالب 
نمی شــود! مقداری آب برای آشــپزی و خوردن و مصرف گل و گیاه و شست وشو 
می شــود، مقداری آب حتی در شست وشوی ظروف و پاکیزگی و حتی استحمام 

تبخیر می شود! پس باید برای فاضالب کنتور جداگانه گذاشت. 09190004590

 روایت آیت اهلل امامی کاشانی ©
از جلسه انتخاب رهبر معظم انقالب 

سیاست: مسئله انتخاب رهبری پس از امام 
خمینی)ره( در 14 خرداد 1368 یکی از نکات 
برجســته تاریخ انقالب است.  پس از گذشت 
31 ســال از آن دوران آیت اهلل امامی کاشانی 
برای نخســتین بار در گفت وگو با پایگاه مرکز 
اسناد انقالب اســالمی به بیان خاطرات خود 
از برگزیدن رهبری پــس از امام خمینی)ره( 
پرداخت.  یکی از مهم ترین مســئولیت های آیت اهلل امامی کاشــانی عضویت ایشان در 
نخســتین دوره مجلس خبرگان رهبری اســت. او از شاهدان عینی اجالسیه 14 خرداد 
1368 محسوب می شود. آیت اهلل امامی کاشانی از جمله افرادی بود که در جلسه انتخاب 

آیت اهلل خامنه ای به رهبری سخنان مهمی ایراد کرد.
وی در این باره گفت: فیلم های آن جلســه بارها پخش شــده است. آقای خامنه ای هم 
نمی خواســتند رهبــری را بپذیرند. خیلی هــا در آن روز صحبت کردنــد. من هم یک 
صحبت هایی کردم. بعد که آقا پشت تریبون آمدند و شروع به صحبت کردند، دوباره همین 
مطالب را تکرار کردند. وقتی آقا گفتند که اکثر شما من را اهل نظر نمی دانید، من از روی 
صندلی بلند شدم که بارها از تلویزیون هم پخش شده، اما این بخش از صحبت های من 
پخش نشده است. من در آن روز گفتم: یکی از کسانی که در درس شما در مشهد شرکت 
می کرده از درس کفایه شما خیلی تعریف می کند. بعد به مجلس گفتم کسی که در حوزه 
علمیه مشهد کفایه که آخرین کتاب اصول است را تدریس می کند و افراد از آن تعریف 
می کنند، اهل نظر است. من گفتم: »شهادت می دهم که آقای خامنه ای اهل نظر است.« 
بعد خطاب به آقا گفتم حاال بعضی ها قبول نداشته باشند، خب این افراد رأی نمی دهند. 
بعد که من نشستم آقا هم صحبتشان را تمام کردند و نشستند. پس از اتمام صحبت آقا 

رأی گیری انجام شد. من در آن جلسه از فقاهت آقا دفاع کردم.
آیت اهلل امامی کاشــانی در بخشــی از این گفت وگو با اشاره به ماجرای پیشنهاد رهبری 
شورایی، به دالیل رد شدن آن پرداخت و گفت: دلیل عمده ای که فردی تصویب شد، این 
بود که رحلت حضرت امام بعد از بازنگری در قانون اساسی اتفاق افتاد. یکی از اصولی که در 
تجدید نظر قانون اساسی تغییر کرد، این بود که شورای عالی قضایی از شورا بودن به دلیل 
عملکرد ضعیف به فردی تبدیل شد. وی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف شورای عالی قضایی 
مربوط به عزل بنی صدر می شد. در قانون اساسی داشتیم که رئیس جمهور را شورای عالی 
قضایی و مجلس شــورای اسالمی می تواند برکنار کند. من در این رابطه با آقای موسوی 
اردبیلی صحبت کردم. ایشان به من گفت که به شورای عالی قضایی امیدی نداشته باشید. 
شما بروید از طریق مجلس اقدام کنید. اختالف نظر در شورای عالی قضایی زیاد است. من 

هم بعد رفتم در مجلس صحبت کردم. این مسئله در رهبری شورایی اثر گذاشت.
آیت اهلل امامی کاشــانی در پاسخ به پرسشــی درباره اینکه اگر آیت اهلل خامنه ای زیر بار این 
مسئولیت نمی رفتند، آیا خبرگان گزینه دیگری به جز ایشان داشت، تأکید کرد: من همین 
حاال هم که بررسی می کنم واقعاً غیر از آقای خامنه ای گزینه دیگری را نداشتیم. همان شب 
هم که امام دعوت حق را لبیک گفته بودند، فکر می کردیم که رهبری شورایی نتیجه نمی دهد.

واکنش قوه قضائیه به بهانه تراشی مدیرعامل هفت تپه 

»اسدبیگی« منابع دیگری برای پرداخت حقوق کارگران دارد©
میزان: قائم مقام مدیرعامل شــرکت هفت تپه روز گذشته در شبکه خبر در حالی 
مدعی شد که تعویق در پرداخت حقوق کارگران به دلیل تشکیل پرونده قضایی و 
توقیف حســاب های بانکی بوده است، که پیشتر قاضی در جلسات محاکمه به این 
اظهارات پاســخ داده بود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که این ادعا پیشتر 
نیز در جلســات دادگاه مطرح شده بود. در دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات 21 
متهم کالن ارزی، قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم اسدبیگی با اشاره به تخلفات 
ارزی وی گفت: این حساب که تخلف ارزی در آن صورت گرفته، توقیف است شما 
منابع دیگری هم دارید و از آن می توانید حقوق را پرداخت کنید. تا شــما را احضار 
می کنیم حقوق کارکنان را دو ماه عقب می اندازید. از وقتی که در اردیبهشــت ماه 
دادگاه تشکیل شده است، پرداخت حقوق را عقب انداخته اید و این کار را برای فشار 
به دادگاه انجام می دهید. این 10 میلیون یوآن اسنادش وجود دارد و این پول نتیجه 
خرید و فروش ارز اســت. برای دادسرا امکان دادن مجوز برای این پول وجود ندارد، 

شما از منابع و حساب های دیگری که دارید پول را پرداخت کنید.

 دولت معرفی وزیر صمت را ©
به تفکیک وزارتخانه مشروط نکرده است

سیاست: معاون پارلمانی رئیس جمهوری 
با تأکید بر اینکه وزیر پیشــنهادی صمت به 
زودی بــه مجلس معرفی می شــود، گفت: 
دولــت به هیچ وجه معرفی وزیر صمت را به 
تفکیک وزارتخانه مشــروط و موکول نکرده 
است. حســینعلی امیری در گفت و گو با ایرنا 
درباره ادعای برخی رسانه ها که گفته اند دولت 
اراده ای برای تعیین وزیر پیشنهادی صمت ندارد و حتی معرفی وزیر را منوط به تشکیل 
وزارت بازرگانی کرده است، افزود: قانون اساسی به رئیس جمهور اجازه می دهد چنانچه 
وزارتخانه ای فاقد وزیر باشد، برای مدت سه ماه برای آن سرپرست منصوب کند. پس از 
تغییر وزیر صمت، رئیس جمهور مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارتخانه مذکور 
منصوب کرد. دولت راجع به وزارتخانه مذکور در فرجه قانونی است، تذکر دهندگان اگر 

اندکی صبوری کنند ان شاءاهلل وزیر پیشنهادی صمت به مجلس معرفی خواهد شد.

 اتهام یک شرکت  مخابراتی عراق ©
به دست داشتن در ترور سردار سلیمانی

فارس: پایگاه خبری »شفق نیوز« به نقل از یک منبع آگاه اعالم کرد کمیته تحقیق 
ویژه ترور »ابومهدی المهندس« نایب رئیس سازمان حشد الشعبی و سردار »قاسم 
سلیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه جمهوری اســالمی ایران، اتهاماتی را درباره 
یکی از شــرکت های مخابراتی در عراق مبنی بر دست داشتن در این ترور دریافت 
کرده است. این منبع افزود: کمیته تحقیق مذکور اسناد و مدارکی را از سوی برخی 
فرماندهان حشد الشعبی دریافت کرده است که بر اساس آن یک شرکت تلفن همراه 
با دادن اطالعات تلفن همراه یکی از همراهان المهندس به فرماندهی ارتش آمریکا 
در پایگاه ویکتوری در فرودگاه بغداد، در ترور ابومهدی المهندس و سردار سلیمانی و 

همراهان آن ها دست داشته است.

فشار حداکثری؛ حماقتی با ©
نتایج معکوس برای »دونالد«

راهبرد فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه ایران 
به اذعان بســیاری از مقامات آمریکایی نه تنها 
کارساز نبوده، بلکه به تشدید تنش در منطقه 
خاورمیانه نیز منجر شــده است. آخرین اظهار 
نظر در مورد ناکارآمدی این رویکرد را »وندی 
شرمن« مقام ارشــد دولت باراک اوباما، رئیس 
جمهور ســابق آمریــکا داشــت. او اعالم کرد 
سیاست های رئیس جمهور موجب عقب نشینی 
ایران نشده، بلکه تنها جسارت بیشتری به تهران 
بــرای برخی اقدام ها در برنامه هســته ای داده 
است. چندی پیش نیز صحن سنا شاهد اعتراف 
وزیر خارجه کابینه ترامپ به شکست سیاست 
فشار حداکثری علیه ایران بود، زمانی که یکی 
از سناتورهای حاضر در جلسه از مایک پمپئو 
درباره اثرگذاری سیاست آمریکا در قبال ایران 
سؤال کرد، وزیر خارجه اعتراف کرد اقدام های 
واشنگتن، اثرگذار بوده اما نتوانسته به هدفش 
برای تغییر رفتار حکومت ایران دست پیدا کند. 
واقعیت آن است که فشــار حداکثری ایاالت 
متحده بر کشورمان راهبرد تازه ای نیست و در 
40 سال گذشته جریان داشته است. واشنگتن 
در همه ســال های پس از انقالب رویکرد ضد 
ایرانی خود را حفظ کرد و فقط ابعاد و حوزه های 
آن در مقاطع مختلف با تغییرات جزئی روبه رو 
شده است. آمریکا از تداوم این سیاست در حالت 
حداکثری یک هدف مهم را پیگیری می کند و 
آن هــم ادامه انزوای ایــران و در نهایت دنبال 
کردن طرح فروپاشی جمهوری اسالمی است. 
اما نکته قابل توجه در شرایط کنونی که مقامات 
آمریکایی هم بــه آن اذعان دارند، شکســت 
سیاست فشار حداکثری علیه ایران است که در 
دوره ترامپ به اوج خود رسیده است. تهران در 
طول سال های گذشته با نوع رویکرد خود نشان 
داده تنها و بدون پشــتوانه نظام سرمایه داری 
غربی هم می توان پیشــرفت کرد و روی پای 
خود ایستاد. ایران حتی اکنون ابرقدرتی ایاالت 
متحده و ماهیت نظام سرمایه داری را در خود 
جامعه غربی نیز زیرســؤال برده و این چیزی 
است که برای کاخ سفید غیرقابل تحمل بوده و 
همواره نقشه فروپاشی نظام حاکم بر ایران را در 
سر می پروراند. حال به نظر می رسد این سیاست 
اشتباه ترامپ علیه ایران به اهرمی برای فشار بر 
خود او تبدیل شده است. اظهارات وندی شرمن 
هم اگرچه از یک طرف اذعان به همین رویکرد 
نادرست اســت، اما از بعد دیگر جنبه مصرف 
داخلی دارد. اکنون دو حــزب جمهوری خواه 
و دموکرات بر ســر انتخابات 2020 ریاســت 
جمهــوری آمریکا به شــدت با هم سرشــاخ 
هستند. طبیعتاً دموکرات ها در این شرایط برای 
زیر ســؤال بردن ترامپ به هر ابزاری متوسل 
می شوند و چه موضوعی بهتر از پرونده ایران که 
شکست و افتضاحی بزرگ برای »دونالد« بوده 
و می تواند مورد بهره برداری سیاسی قرار گیرد. 

با این وجود همان گونه که رهبر معظم انقالب 
هم در ســخنرانی اخیر خود اشــاره داشتند، 
تحریم ها برای مردم کشورمان مشکل ساز بوده، 
اما شکننده نیست. جمهوری اسالمی نشان داده 
راه گریز از فشــار غرب را در سالیان گذشته به 
خوبی آموختــه و توانایی عبــور از آن را دارد. 
البته در شکست راهبرد فشار حداکثری طرف 
غربی، رویه مناسب کشورمان هم بی تأثیر نیست. 
نزدیکی هر چه بیشــتر تهران به مسکو و پکن 
به عنوان دو قدرت نظامی و اقتصادی توانســته 
بسیاری از توطئه های دشمنان را خنثی سازد. در 
این میان ارتباط با پکن به ویژه از جایگاه مهمی 
برخوردار است. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان 
را داراست و نشان داده با وجود همه تحریم ها به 
توسعه هر چه بیشتر مناسبات با کشورمان عالقه 
دارد و این فرصت خوبی در اختیار تصمیم سازان 
ما قرار می دهد. از سوی دیگر سیاست نزدیکی 
به همسایگان که امروز مد نظر مقامات ماست، 
می تواند چشم اندازهای تازه اقتصادی و سیاسی 
روبه روی کشورمان قرار داده و نیات پلید طرف 
غربی را بیش از پیش خنثی سازد. اما در نهایت 
تداوم رویکرد منفی غرب در قبال کشــورمان، 
بیش از پیش به ضرر آمریکا تمام شده و آن گونه 
که حتی تحلیلگران غربی اذعان دارند، تهران را 
هر چه بیشتر به اردوگاه چین و روسیه نزدیک 
خواهد کرد. پس به نظر می رســد برای مقامات 
کاخ سفید بهتر آن است با درک این موضوع در 
سیاست های ضد ایرانی خود تغییر ایجاد کرده 
و به جای مشــکل تراشی، رویکرد تعاملی را در 

ارتباط با تهران انتخاب کنند.

صدای مردم   
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شماره پیامک: 30004567

مردم دیگر آن 
اقبال گذشته 
را نسبت به 
اصالح طلبان 
ندارند و همه این ها 
سبب شده تا 
اصالح طلبان دیگر 
نتوانند مسیر قبلی 
خود را ادامه بدهند

بــــــــرش

سراغ کسانی بروید که درآمد هنگفت دارند و مالیات نمی دهندورود چین به ایران موجب بی ثباتی منطقه خواهد شد!
 سیاســت  مایک پمپئو، وزیــر خارجه 
آمریــکا در مصاحبه با شــبکه فاکس نیوز 
با تأکید بر اینکه واشــنگتن به زودی علیه 
شــرکت های نرم افزاری چینی اقدام هایی 
اتخاذ خواهد کرد، به پکن در زمینه توافق 

تجاری با ایران هشدار داد. 
وی گزارش ها دربــاره نزدیکی پکن و تهران 
برای امضای یک توافق اقتصادی 400 میلیارد 
دالری و توافق امنیتــی را محکوم کرد. وی 
اضافه کرد، تحریم های آمریکا علیه ایران بر 
شرکت های چینی نیز داللت می کند و مدعی 
شد دستیابی ایران به پول و سالح خطراتی 
برای منطقه در پی خواهد داشت. پمپئو در 
ادامه ادعاهــای خود گفت: من فکر می کنم 

کشورها در خاورمیانه باید این را ببینند که 
ورود چین به ایران موجب بی ثباتی منطقه 
خواهد شد. استفان بیگن، مقام ارشد وزارت 
خارجه آمریکا هم چهارشنبه گذشته گفته 
بود دولت این کشور توافق همکاری ایران و 

چین را به دقت رصد می کند.

 سیاســت  رئیس قوه قضائیه در واکنش به 
گزارش رئیس ســازمان بازرســی و دادستان 
تهران در خصوص بازگشــت هــزاران میلیارد 
تومان فرار مالیاتی، تأکید کرد: با صاحبان کسب 
و کار هــای متضرر از کرونا و وضعیت اقتصادی 
کشــور باید مــدارا کرد و در مقابل ســراغ آن 
برج ساز و واردکننده ای رفت که درآمد هنگفت 
دارد و مالیات هم نمی دهد. آیت اهلل رئیسی در 
جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به بیانات 
رهبری در روز عید قربان، اظهار کرد: »تحریف« 
و »تحریم« دوقلو های به هم پیوسته هستند. 
تحریف، بــازوی روانی- رســانه ای و فرهنگی 
تحریم اســت که بی توجهی به داشــته های 
داخلی، یأس، دلبســتگی به آمریکا و تســلیم 

و عقب نشــینی را ترویج می کند، حال آنکه 
آمریکا گرفتار بی عدالتی و نقض شدید حقوق 
بشر در درون خودش است. وی افزود: هرگونه 
دلبستگی به آمریکا و عقب نشینی در مقابل آن 
و به انتظار فالن اتفاق خارجی نشستن خطای 

راهبردی است.

سیاست: چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی 
دیروز در شــعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به 
ریاست قاضی مســعودی مقام برگزار شد. نکته مهم روز گذشته 

دادگاه، فرار داماد فراری به خارج از کشور بود.
علی اشــرف ریاحی، داماد محمد نعمــت زاده، وزیر صنعت دولت 
یازدهم و یکی از متهمان فســاد 6.6میلیارد یورویی پتروشیمی، 
کــه در داخل ایران متواری و البتــه ممنوع الخروج بود، حاال بنابر 
اعالم دادگاه به خارج  از کشور گریخته است. وی زودتر از خودش 

خانواده  اش را فرستاده بود.
علی اشرف ریاحی به »معاونت در اخالل کالن در نظام اقتصادی و 
بدست آوردن مال از راه نامشروع« متهم است . متهمان پرونده فساد 
ارزی در پتروشــیمی، به نام دور زدن تحریم ها،   شرکت هایی را در 
خارج تأسیس می کردند و مابه التفاوت قیمت ارزی که از فروش مواد 
پتروشیمی نسبت به قیمت ارز داخلی بدست می آوردند را به جیب 
می زدند. به گفته باشگاه خبرنگاران جوان، این پرونده 1۵ متهم دارد 
که پنج متهم آن به نام های مرجان شیخ االسالمی، محمدحسین 
شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و 

اشرف ریاحی متواری هستند.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعالم رسمیت 

جلســه گفت: در جلسه قبل بخشــی از مدافعات متهم حمزه لو 
استماع شد و در این جلسه آنچه در باب دفاعیات مدنظر دارید با 

ذکر اختصار ارائه دهید.

منابع ارزی عظیمی دستم بود»
قاضــی در بخشــی از دادگاه خطاب به حمزه لو عنــوان کرد: در 
مورد ارزی که به شــما و شیخ االسالمی تعلق گرفته، علی اشرف 
ریاحی بخشــی از اطالعات را با اســناد ارائه کرده و با پاســپورت 
دیگری از کشــور فرار کرده است. وی تصریح کرد: این فرد حتی 

علیه وزیرســابق که پدرخانمش است مطالبی در راستای تسویه 
حســاب شبنم نعمت زاده در بحث دارویی ارائه کرده و مستنداتی 
ارائه داده و مســتنداتی که ارائه شده از ناحیه شرکا و معاونان شما 
بوده و راستیآزمایی شده است. قاضی اظهار کرد: این فرد یکسری 
مستندات ارائه کرده است. متهم حمزه لو گفت: منابع ارزی عظیمی 

دستم بود و می توانستم هر کاری می خواهم بکنم. 

یک هفته فرصت برای ارائه اسناد مالی 340 میلیون یورویی»
قاضی در بخش دیگری از اظهاراتش، عنوان کرد: یک ســال است 
از شــما می خواهیم ســند بیاورید و این تأیید نشده است. قاضی 
مســعودی مقام در بخش دیگــری از دادگاه خطاب به حمزه لو 
گفت: شــما یک هفته وقت دارید برای هزینه کرد 340 میلیون 
یورو ســند بیاورید تا ما آن را بپذیریم، ما نمی توانیم به حرف رأی 
دهیم، من مدعی بیت المال هســتم و می گویم 340 میلیون پول 
مملکت کجاســت؟ شما باید سند ارائه دهید. اول باید مجوز خود 
و بعد هزینه کرد خود را بیاورید.  گفتنی اســت در ادامه قاضی از 
نماینده صنایع پتروشیمی خواست در جایگاه قرار گیرد و در پایان 
جلسه نیز اعالم کرد: دوشنبه آینده در همین مکان سعی می کنیم 

به جلسه پایان دهیم و وارد تصمیم گیری شویم.

سیاستسیاست
s y i a s a t @ q u d s o n l i n e . i r

گفت وگو

قوه قضائیه

پای محمد نعمت زاده به چهاردهمین جلسه دادگاه پتروشیمی باز شد

اسناد داماد فراری علیه وزیر سابق

قوه قضائیهسیاست خارجی
هشدار قاضی القضات درباره فرار مالیاتی ادعای مضحک پمپئو درباره توافق تجاری پکن با تهران
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خبر کوتاه

توافق مهم ظریف با همتای اماراتی©
سیاست: محمدجــواد ظریف، وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران پس از گفت و گوی ویدئو 
کنفرانســی با همتای اماراتی در توییت هایی به 
تشریح این رایزنی ها پرداخت. وی نوشت: »با آقای 
عبــداهلل بن زاید، وزیر امور خارجه امارات متحده 
عربی، گفت و گوی ویدئویی بســیار جدی، صریح 
و دوستانه ای داشــتم و درباره کرونا و همچنین 
مســائل دوجانبــه، منطقه ای و جهانــی رایزنی 
کردیم«. وی افزود: »توافق کردیم که با توجه به 
چالش های سخت و انتخاب های سخت تری که 
منطقه با آن روبه رو است، به گفت و گو بر مبنای 

ایده ابتکار صلح هرمز ادامه دهیم« .



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

والدت امام هادی)ع( موضوع سیزدهمین جلسه مجازی شعر   آستان: سیزدهمین جلسه از سری جلسات مجازی انجمن های شعر رضوی سراسر کشور با موضوع عید قربان و والدت امام هادی)ع( به 
همت انجمن ادبی رضوی در قالب ارتباط با انجمن شعر رضوی بوشهر، دیروز به صورت پخش زنده در اینستاگرام برپا شد.این محفل مجازی با حضور محمد جواد غفورزاده)شفق( استاد جلسه و محمد کاظم کاظمی 

مجری کارشناس همراه با ارتباط ویژه با مهدی رحیمی)زمستان( از قم برگزار شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r توسطسازمانکتابخانهها،موزهها
ومرکزاسنادآستانقدسرضویانجاممیشود

رونمایی از قدیمی ترین نسخ خطی در شصتمین ©
سه شنبه فرهنگی

نسخ  تاریخی ترین  کاشانی:   - قدس 
خطی مرتبط با عید والیــت، امروز در 
شصتمین سه شنبه فرهنگی به صورت 
مجازی رونمایی می شود. معاون موزه ها 
و ترویــج میــراث فرهنگی ســازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی با اعالم این خبر، افزود: به 
مناسبت دهه امامت و والیت، شصتمین 

برنامه سه شنبه های فرهنگی آستان قدس رضوی با رونمایی و معرفی قدیمی ترین 
و نفیس ترین نســخه های خطی، اسناد و آثار موزه ای موجود در گنجینه رضوی 
مرتبط با عید والیت به صورت غیر حضوری در فضای مجازی برگزار می شــود.

کتابخانه آســتان قدس رضوی یکی از مهم ترین مراکز فرهنگی معنوی ایران و 
جهان اسالم است که از پیشینه ای افزون بر هزار و 100 سال برخوردار است. در 
حال حاضر در این کتابخانه، بیش از 106 هزار نسخه خطی، 65 هزار کتاب چاپ 
سنگی، 13میلیون و 500 هزار برگ سند تاریخی و هزاران شیء موزه ای و بیش از 

2 میلیون نشریات ادواری نگهداری  می شود.
 در حال حاضر در گنجینه رضوی حدود 587 نســخه خطی از آثار منســوب به 
حضرت علی)ع( به زبان های عربی و فارسی وجود دارد که مشتمل بر احادیث و 
روایات وارد شده از حضرت است. دبیر رونمایی از آثار نفیس سازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اســناد آستان قدس رضوی در ادامه به تشریح این آثار پرداخت و 
گفت: در شصتمین برنامه سه شنبه های فرهنگی آستان قدس رضوی این نسخ و 

آثار رونمایی می شود:

نسخه خطی »غرر الحکم و دررالکلم«»
یکی از نفیس ترین و قدیمی ترین آثار موجود در کتابخانه های ایران، نسخه خطی 
غرر الحکم و دررالکلم است که در گنجینه رضوی نگهداری می شود. این نسخه 
که مؤلف آن عبدالواحد بن محمد آِمدی تمیمی)- 510 قمری( است، دربردارنده 
کلمات قصار، احادیث، حکم و مواعظ حضرت علی)ع( و به ترتیب حروف معجم و 
رعایت سجع تدوین شده است. این نسخه نفیس به خط نسخ عربی 15 سطری 

در قرن هفتم هجری قمری در 269 برگ کتابت شده است.

قدیمی ترین اسناد»
قدیمی ترین ســند موجود در برپایی جشــن عید قربان )عید اضحی( در حرم 
رضوی، به سال 1016قمری بر می گردد که به خطیب و حافظ قرآن حرم مطهر، 
خلعت داده شده است و قدیمی ترین سند مربوط به عید غدیر نیز مربوط به سال 
1019ق است.در دوره قاجاریه نیز جشن های مربوط به عید قربان و غدیر بسیار 
مفصل برگزار می شــده است. این مجالس به طور رسمی در ایوان طالی صحن 
عتیق و یا گنبد اهلل وردی خان و با حضور متولی باشــی، والی خراســان و سایر 

صاحب منصبان آستانه برگزار می شده است. 

نفیس ترین آثار موزه ای»
تابلو گل و مرغ و مینیاتور خوشنویسی شــده »غدیر؛ والیت حضرت امام علی  
علیه الســالم«، با تکنیک اکریلیک و گواش که توســط رضا بدرالسماء )نقاش(، 
سیدمسعود آقامیری )مذهب( و سید رسول آقامیری )خوشنویس( ساخته شده 
است. تابلو »والیت حضرت علی )علیه السالم(« که توسط حسین رزاقی به سبک 
مینیاتور و تکنیک اکریلیک، در سال 1375 شمسی در مشهد ساخته شده است. 
تابلو خوشنویسی »آیه اطاعت« که توسط استاد علی طه؛ خوشنویس سوری به 
خط نسخ عربی در سال 1418قمری کتابت شده است. تابلو »واقعه غدیرخم« که 
توسط سید فضل اهلل هاشمی، با تکنیک رنگ و روغن روی چوب در سال 1386 

شمسی ساخته شده است.

 قدس/محمد حسین مروج کاشانی  
مدیریــت تبلیغات اســالمی حرم مطهر 
رضــوی از برگزاری نمایش آیینی زنده در 
قالب جشن های »شمیم والیت« در بارگاه 

منور حضرت رضا)ع( خبر داد. 
حجت االســالم و المسلمین علی بخشی، 
مدیر تبلیغات اسالمی حرم مطهر رضوی 
گفت: یکی از ویژه برنامه های تدارک دیده 
شده برای ایام دهه والیت و امامت، برگزاری 
نمایش آیینی به صورت زنده است که برای 
زائران، مجاوران و عموم مخاطبان ، به ویژه 
نوجوانان وجوانان جالب و جذاب است. وی 
ادامه داد: دراین نمایش آیینی سعی شده 
است که مفاهیم و معارف دینی و قرآنی با 
موضوعات و قصص موثق اسالمی و قرآنی با 
زبان هنر نمایش زنده برای مخاطبان بیان 
وپیام مذهبی ودینی مورد نظر از این طریق 

به آنان منتقل شود.

شمیم والیت در بارگاه قدس رضوی »
حجت االســالم والمســلمین بخشــی به 
برگزاری ویژه برنامه های مذهبی و فرهنگی 
دهــه والیــت وامامت با نام »جشــن های 
شــمیم والیت« اشــاره کرد و گفت: این 
ویژه برنامه هــا از ســوی مدیریت تبلیغات 
اســالمی حرم مطهر رضــوی در ایام دهه 
والیت وامامــت، درحال برگزاری اســت.

وی گفــت: این برنامه ها شــامل: برگزاری 
 منبــر ذکر فضائل حضــرت امیرالمؤمنین 
علی بن ابی طالب)ع( و گفت وگوی معارفی، 
قرائت زیــارت امین اهلل، مدیحه ســرایی 
و مولودی خوانی، شــعر خوانی، ســرود و 
همخوانی، مسابقه ، معرفی کتاب برگزیده، 
اهدای جایزه، ویژه برنامه »غدیر دربیان سایر 
فرق و مذاهب«، ویــژه برنامه »حاضران به 
غایبان برسانند«، مراسم دعای ندبه در صبح 

روز عید غدیر ، زمزمه های عارفانه و... است.
وی خاطرنشان کرد اجرای این برنامه ها با 
عنایت به دســتورات و مصوبات ستاد ملی 
مبارزه با کرونا و جهت جلوگیری از شیوع 
این ویروس منحوس، با رعایت پروتکل ها 
و دستورالعمل های بهداشتی، از شب عید 

سعید قربان آغاز شده و تا سالروز میالد با 
سعادت امام دهم ، حضرت امام علی النقی 
الهادی )ع( وسپس تا روز عید سعید غدیر 
خم ادامه خواهد داشت و همه روزه تا روز 
عید سعید غدیر خم از ساعت 18:15 تا اذان 
مغرب و پس از برگزاری نمازجماعت مغرب 
و عشا تا ساعت 22:30 در حرم مطهر امام 
هشــتم)ع( برگزار می شود.حجت االسالم 
والمسلمین بخشی اضافه کرد: همچنین 
در ویژه برنامه »غدیر دربیان ســایر فرق و 
مذاهب« گفت وگو با بزرگان ســایر ادیان 
و مذاهب دربــاره موضوع غدیر خم پیش 
بینی شده است و در ویژه برنامه »حاضران 
به غایبان برسانند« که مربوط به خوانش 
فرازهایی از خطبه غدیرخم اســت ، سعی 
شــده است در راســتای اطاعت از دستور 
پیامبر گرامی اســالم )ص( که در روز عید 
غدیر خم بر انتقال و رســاندن این خطبه 
از پــدران به فرزندان در طول تاریخ پس از 
خود، تأکید کردند ، فرازهایی از این خطبه 
جهت آشنایی عموم مخاطبان قرائت شود.

 دعای ندبه»
 درصبح عید سعید غدیرخم

مدیرتبلیغات اســالمی حرم منور رضوی 
همچنین به برگزاری مراســم دعای ندبه 
درصبح روز عید ســعید غدیرخم اشاره و 

خاطرنشــان کرد: این مراســم براســاس 
آموزه های دینی، درصبح روزشنبه هجدهم 
ماه ذی الحجه، مطابق با هجدهم مردادماه 
ســال جاری ومصادف با روزعید ســعید 
غدیرخم، همزمان با طلوع آفتاب در بارگاه 
مقــدس رضوی برگزار می شــود و در این 
مراســم حجت االسالم والمسلمین جعفر 
اســالمی فر به سخنرانی و قرائت دعای پر 

فیض ندبه می پردازد. 
وی یادآور شد: »زمزمه های عارفانه« از دیگر 
برنامه های پیش بینی شده در دهه والیت 
وامامت است که همچون سایر ایام معمول 
وعادی سال در ساعات اولیه بامداد روزهای 

جمعه برگزار می شود.
 این مقام مســئول افــزود: در این برنامه 
که مربوط به مراســم استغاثه و مناجات و 
توسل به محضر پروردگارمتعال و حضرات 
ائمــه اطهــار )ع( بوده و از ســاعت 1:20 
بامداد روزهای جمعه در حرم مطهر رضوی 
آغاز می شــود، قرائت قرآن و ختم جمعی 
قرآن کریــم، قرائت زیارت حضرت فاطمه 
زهرا)س(، توســل به امام هشتم حضرت 
رضا)ع(، ســخنرانی و مناجات خوانی و... 

پیش بینی شده است. 
گفتنی است مطابق اعالم این مدیریت در 
جشن های شــمیم والیت در دهه امامت 
و والیت، آیات عظام وحجج اســالم: سید 

احمد علم الهدی، سید احمد خاتمی، سید 
مهدی میرباقری،کاظم راشد یزدی، علیرضا 

کاشانی،  حیدری  پناهیان، 
محمد جواد نظافت، مرتضی 
دهشــت و... به ایراد سخن 

می پردازند.
و  مداحــان  همچنیــن 
ذاکران اهــل بیت عصمت 
همچــون  وطهــارت)ع( 
آقایــان: احمــد واعظــی، 
علــی خوش چهره، ســید 
مهدی رضایــی، امیرعارف، 
رضاعرفانیــان، هادی الهی، 
ابراهیم  ناصرکهربایی،  سید 
سید  مهدی سروری،  قانع، 

رضا حسینی، رضا آتشــبار، علی مالئکه، 
مهدی نیکبخــت و... به مدیحه ســرایی 
در منقبت حضــرات ائمه اطهــار)ع( در 
جشن های دهه والیت وامامت حرم مطهر 
رضــوی می پردازند.حضور و شــعرخوانی 
آقایان: محمد جواد غفورزاده )شفق(، سید 
هاشم وفایی، مهدی فرامرزی، محمد بقائی، 
محمد جواد خراشــادی زاده، سید حمید 
رضا برقعی، سید روح اهلل مؤید و... از دیگر 
برنامه های پیش بینی شــده توســط این 
مدیریت در جشن های شمیم والیت حرم 
مطهر رضوی در دهه والیت و امامت است.

دراین نمایش 
سعی شده است 
مفاهیم و معارف 

دینی و قرآنی 
برای مخاطبان 

بیان وپیام مذهبی 
ودینی مورد نظر از 
این طریق به آنان 

منتقل شود

بــــــــرش

مدیریت تبلیغات اسالمی حرم مطهراز جشن های»شمیم والیت« می گوید  

 توزیع ۱۱۰ هزار پرس غذا ©اجرای نمایش آیینی درحرم رضوی 
در نجف آباد 

آســتان: همزمان با دهه والیت و در آستانه 
عید بزرگ غدیر، کانــون مرکزی خادمیاران 
رضوی شهرستان نجف آباد به مدت 10 شب 
110 هزار پرس غذا طبخ و بین نیازمندان این 
شــهر توزیع می کند. مدیر کانون خادمیاران 
شهرســتان نجف آباد اصفهان در گفت وگو با 
خبرنگار آستان نیوز اظهار کرد: همزمان با دهه 
والیت 110هزار وعده غذایی متبرک به نام امیر 
مؤمنان)ع( توســط خادمیاران این شهرستان 
درب منازل نیازمندان و اقشار ضعیف جامعه 
توزیع می شود.مهدی سلطانی گفت: این اقدام 
با کمک مردم خیر و ستاد کمک های مؤمنانه 
شهرستان به نیت امیر مؤمنان حضرت علی)ع( 
طبخ و با کمک خادمیاران بین نیازمندان در 
حال توزیع است.ســلطانی افــزود: همچنین 
در ماه مبارک رمضان امســال نیز با همیاری 
خادمیاران و خیران شهرستان نجف آباد استان 
اصفهان افزون بر 40 هزار پرس افطاری تهیه 
شــد و همراه با سبدهای معیشتی سر سفره 

نیازمندان قرار گرفت.

کارگاه عکاسی برای ©
خادمیاران اصفهان

آستان: نخستین دوره آموزش عکاسی ویژه 
خادمیاران  رضوی عرصه رسانه توسط کانون 

خادمیاران رسانه ای اصفهان برگزار شد.
به منظور افزایش عملکرد و تخصص خادمیاران 
این عرصه  خدمتی، کارگاه عکاســی با حضور 
اســتادان مجرب این حرفه و با رعایت کامل 
دستورالعمل های بهداشتی و فاصله اجتماعی 

در دو نوبت برگزار شد.
روح اهلل شــاه نظری، مــدرس ایــن کارگاه، 
ضمن سنجش سطح اطالعات هنرجویان به 
آموزش برخی مباحث مقدماتی در عکاســی 
از جملــه ترکیب بندی، ســبک ها، قوانین و 
تکنیک های عکاسی، زوایای دوربین در عکاسی 
و فیلم برداری و معرفی کلی انواع دوربین و لنز 
پرداخت.گفتنی است این کارگاه آموزشی در 
اوایل مرداد ســال جاری برای عالقه مندان به 
این حرفه در ســالن جلسات بسیج شهرداری 
استان اصفهان و با حضور 30 نفر از خادمیاران 

و استادان این حوزه برگزار شد.

سرزمین آفتاب

خـــبر
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927751(

آگهی تغییرات شرکت همیار گردشگر نگین خراسان رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 51460 و شناسه ملی 14004112386

دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  کل  اداره   1399,04,16 مورخ   992,128,4279 شماره  نامه  و   1399,04,11 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
وگردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - نام شرکت به " خدمات مسافرتی و گردشگری هشت یار گشت آرمان " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید. - نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله ده دی ، خیابان امام 
خمینی40]جهاد2[ ، بن بست )خیریه انصارالمحسن( ، پالک 1 ، طبقه دوم کدپستی 9136814415 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
- موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مزبور اصالح گردید: فعالیت در زمینه اخد روادید، تنظیم و انجام مسافرت گروهی 
داخلی و خارجی ، ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی با رعایت قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری پس از اخذ 

مجوزهای الزم ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . 
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انرژی  سازان  هوشمند  شرکت  تغییرات  آگهی 
ساختمان کورش شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 38942 و شناسه ملی 10380545910

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1397,02,29 مورخ  العاده  فوق 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - تعداد 
اعضای هیئت مدیره به 4 نفر افزایش 
اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت 

اصالح گردید .
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی  خراسان 
)927769( مشهد  غیرتجاری  موسسات 
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تابلو  کیان  مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 17273 

و شناسه ملی 10380328508

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1397,04,30 مورخ  العاده  فوق 
تعداد   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
به  نفر  هفت  از  مدیره  هیئت  اعضای 
شش نفر کاهش یافت لذا ماده مربوطه 
اصالح  فوق  شرح  به  دراساسنامه 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )927772(
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هنر  پرتوی  موسسه  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   59 ثبت  شماره  به  مطهر 

14005122293

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1398,11,17 مورخ  العاده  فوق 
شعبه   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
شرکت به نشانی فریمان - کمر بندی 
فریمان  شهرستان  اسناد  ثبت  اداره 
منحل   9391659778 کدپستی  به 

گردید .
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره   
و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  رضوی  خراسان 

موسسات غیرتجاری فریمان )927803(

س
,  9

90
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات 
فالت انرژی جم شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 57557 و شناسه ملی 14004050580

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مورخ 1399,04,17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
انتخاب  به قرار ذیل  : - اعضاء هیئت مدیره 
ملی  شماره  به  تقوی  عنایت  آقای  گردیدند: 
0937792799 ، خانم لیلی مستغیثی نامقی به 
شماره ملی 0639403328 و آقای امیر خانی 
به شماره ملی 0944709397 به عنوان اعضای 
هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تا 

تاریخ 1400,04,15 انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927792(

س
,  9

90
44

92
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شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد بر اساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 2 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضالب مصوب سال 
1369 ، نس�بت به واگذاری بخش�ی از پساب تصفیه خانه فاضالب شهر زنجان برای دوره زمانی محدود و معین در ازای پرداخت قیمت هر مترمکعب 

پساب با شرایط زیر به خریدار واجد شرایط اقدام نماید. 
میزان تضمین شرکت در مزایده )ریال(موضوع مزایدهشماره مزایده

4/127/498/302 ریال فروش بخشی از پساب تصفیه خانه فاضالب شهر زنجان برای مدت معین2م-99
1-مشاور طرح: مهندسین مشاور پایدار پویش مبین

 2-دوره بهره برداری تجاری : حداکثر 25 سال )خریدار می تواند بر اساس مدل مالی خود کمتر از 25 سال را درخواست نماید(
3-حجم پساب قابل فروش در افق طرح : 21/9 میلیون مترمکعب در سال )بطور متوسط 60000 مترمکعب در شبانه روز(

4-قیمت پایه هر مترمکعب پساب در سال 1399 : 28853 ریال
5-جمعیت تحت پوشش در افق طرح : 410 هزار نفر

6-محل تحویل پساب : خروجی پساب تصفیه خانه فاضالب شهر زنجان
 7- خریدار به صورت ش�خص حقیقی یا حقوقی در بخش صنعت با در دس�ت داش�تن س�ابقه مدیریتی قابل قبول ، تامین و تخصیص س�رمایه مورد نیاز را بعهده خواهد 

داشت.
8- آدرس و نحوه دریافت اسناد مزایده : اسناد از تاریخ 99/05/13  لغایت 99/05/20  به صورتهای ذیل جهت دریافت موجود می باشد.

الف( بصورت حضوری : واریز فیش بانکی به مبلغ 200/000 ریال به حساب جاری  1733059199بنام شرکت آب وفاضالب استان زنجان نزد بانك تجارت شعبه کوی قائم 
زنجان و مراجعه حضوری به اداره قراردادهای شرکت به آدرس زنجان، کمربندی شمالی، ابتدای زیباشهر، شرکت آب و فاضالب استان زنجان.  

 .www.znabfa.ir یا http://iets.mporg.ir ب(دریافت اسناد مزایده از طریق سایت:  دریافت رایگان  اسناد از یکی از سایت های
   http://iets.mporg.ir    ,   www.znabfa.ir     ,     http://tender.nww.ir : 9-سایت های ثبت آگهی

10-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده : مبلغ تضمین مطابق جدول فوق می باشد که می بایست به یکی از صور مندرج در اسناد مزایده ارائه شود.
11- مهلت تحویل اسناد و پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب  : حداکثر تا ساعت 14:30  مورخه 99/06/01 می باشد.

12-تلفن تماس جهت کسب اطالعات بیشتر: 024-33469145
13-زمان و مکان گش�ایش پیش�نهادها: پیشنهادهای مربوط به مزایده رأس س�اعت 11 مورخه  99/06/02 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان زنجان واقع در 

کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر ، بازگشایی خواهد شد.
14- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده به صورت مشروح مندرج است.    

15- هزینه کلیه آگهی ها بعهده برنده مزایده می باشد.              
دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان

آگهی تجدید مزایده عمومی  
وب��ت دومفروش بخشی از پساب تصفیه خانه فاضالب شهر زنجان 

ن

    شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی درنظردارد ازمحل اعتبارات داخلی خود نسبت به برگزاری مناقصه ، بشرح 
جدول ذیل ازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان ش��رکت در مناقصه میتوانند برای دریافت اس��ناد مناقصه 
از تاریخ 99/05/12 به س��ایت  http://www.setadiran.ir مراجعه و اس��ناد مناقصه را دریافت نمایند.آخرین مهلت 
دریافت اس��ناد 99/05/16 می باشد و داوطلبان قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت 13:00 مورخ  99/05/26  بارگذاری نمایند
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32400570 -056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.   

شرحشماره مناقصهردیف
مبلغ تضمین    

)ضمانتنامه بانکی یا 
واریز نقدی( ریال

تاریخ،روز و 
ساعت افتتاح 

پاکات 
محل افتتاح پاکات

215/د/199

قرائت کنتور و پیگیری 
وصول قبوض برق مشترکین 

عادی و دیماندی شهری 
و روستایی شرکت توزیع 
نیروی برق خراسان جنوبی

2/000/000/000

99/05/27
دو شنبه 

ساعت 08:00 
صبح

خراسان جنوبی،بیرجند، 
بلوار پیامبراعظم)ص(،
سایت اداری،شرکت 

توزیع نیروی برق 
خراسان جنوبی، سالن 

جلسات
      روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 
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شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 215/د/99  - نوبت دوم  
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رهبر منداییان ایران: صابئین خدمت به کشور را افتخار می دانند ایران زمین: رهبر منداییان ایران با بیان اینکه صابئین مندایی خدمت به کشور را موجب افتخار می دانند، اظهار کرد: ما صابئین 
مندایی احساس افتخار می کنیم از اینکه بتوانیم موجبات سربلندی هر چه بیشتر کشور عزیزمان ایران را فراهم کنیم.گنزورا نجاح چحیلی، رهبر منداییان ایران گفت: کشور ایران از جهات بسیاری مانند تنوع ادیان، 

مذاهب و قومیت ها، سرآمد دیگر کشورهای جهان است.وی ایران را مهد ادیان مختلف دانست و  خاطرنشان کرد: تمامی ادیان و مذاهب موجود در کشور در صلح و صفا و همدلی با یکدیگر زندگی می کنند.

نگاهی به بازار تاریخی کرمانشاه 

با گیوه در تاریکه بازار©
 ایران زمین / ژیار دانایی  از طاق بستان 
و افسانه شیرین و فرهاد که بگذریم، بخش 
عمده ای از تاریخ کرمانشاه را می شود در 
بازارهای تاریخی این شهر جست وجو کرد. 
»راســته«ها - یا آنچنان که خود اهالی 
کرمانشــاه می گویند »داالن«ها- ی دور 
و درازی که ســاعت ها وقت الزم است تا 
گردشگران عاشق تاریخ، حجره های کوچک و بزرگ آن را تماشا کنند و احیاناً چیزی 
به رســم ســوغات بخرند. گیوه، کاک، روغن زرد، نان برنجی؛ در بازارهای تاریخی 
کرمانشاه، هنوز هم می شود سوغاتی های فراوانی یافت. این البته همه داشته های این 
بازار نیست. اگر جایی باشد که بشود با خیال راحت ضرب المثل »از شیر مرغ تا جان 
آدمیزاد« را استفاده کرد، شک نکنید که آنجا، همین بازارهای تاریخی کرمانشاه است. 
کرمانشاه درست مثل همه شــهرهایی که بازارهای تاریخی دارند، در محل تقاطع 
شاهراه های ارتباطی قدیم قرار گرفته است. چه کاروان هایی که از سرحدات شمالی 
می آمده اند و مال التجاره ای را از کشورهای روس و عثمانی می آورده اند تا به ساحل 
خلیج فارس برسانند و چه کاروان هایی که از شرق می آمده اند تا به غرب بروند، همه 

و همه از همین کرمانشاه می گذشته اند.
حتی قافله هایی که پیکر عزیزی را همراه داشته اند تا بنا به وصیتش، ببرند و در عتبات 
عالیات )عمدتاً کربالی معلی یا نجف اشرف( به خاک بسپارند، باز از همین کرمانشاه 
می گذشته اند که هنوز هم نزدیک ترین راه به سرزمین کربالست و همین ها موجب 

شده کرمانشاه، در همیشه تاریخ، بازارهایی پررونق داشته باشد.

بازار روزگار دولتشاهی »
»محمدعلی میرزای دولتشاه« فرزند فتحعلی شاه دومین شاه قاجار بود. او به دستور 
پدر، در 1221 قمری »حاکم کرمانشاهان و سرحددار عراقین« شد و وظیفه یافت 
در جهت »اعزاز دولت فخیمه قاجار« بناهایی را در کرمانشاه پایه ریزی کند. پس از 
او پســرش »امامقلی میرزا عمادالدوله« راه پدر را ادامه داد تا آنجا که امروز در شهر 
کرمانشاه، عمده بناهای تاریخی، یا پسوند »دولتشاهی« دارند یا »عمادالدوله«. در این 
میان، بازار کرمانشاه که حتی در روزگار قاجار هم بازاری ریشه دار محسوب می شد، 
توسط میرزای دولتشاه، از نو بنا نهاده شد. آنچه امروز به عنوان بازار تاریخی کرمانشاه 
شناخته می شود، همان بازار دور و دراز سرپوشیده ای است که در روزگار دولتشاهی 
پی ریزی و در روزگار پســرانش کامل شد. »محمدعلی میرزای دولتشاه« که حتی 
می توانســت به منصب شاهی برسد، با مرگی زودهنگام، چشم از جهان فرو بست و 
حکمرانی بر کرمانشــاه را به پسرانش سپرد. پس از او ابتدا پسرش »محمد حسین 
میرزای حشــمت الدوله« سپس »محمدتقی میرزای حسام السطنه« و »طهماسب 
میرزای موعدالدوله« به حکومت رسیدند و پس از آن ها حکومت به »امامقلی میرزای 
عمادالدوله« رسید. عمده آبادی کرمانشــاه، در روزگار این حکمران اتفاق افتاد که 

مهم ترینش البته توسعه بازار و سرپوشیده کردن آن بود.
امروزه عالوه بر بازار، سربازخانه شهری، کارخانه چوب، سبزه میدان و بسیاری مسجد 
و آب انبار، میراث حکومت دولتشاهی در کرمانشاه است و مسجد عمادالدوله، سرای 
عمادالدوله، کاخ عمادیه، کاخ مسعودیه و همچنین چهارسوق بازار کرمانشاه، یادگار 

حکمرانی امامقلی میرزا عمادالدوله است.

تاریکه بازار، آن قدرها هم تاریک نیست»
بازار تاریخی کرمانشاه، بزرگ ترین بازار سرپوشیده ایران است. سقف این بازار مثل 
همه بازارهای تاریخی ایران، طاق ضربی است و در سقف نورگیرهایی تعبیه شده تا 
»تاریکه بازار« آن قدرها هم تاریک نباشد. حجره ها با سقف هایی کوتاه تر اما به همان 
شــیوه طاقی، در دو طرف راسته بازار بنا نهاده شــده اند. بازار کرمانشاه اگرچه یک 
داالن مرکزی دارد اما مثل همه بازارهای دیگر، در پیرامون این راسته اصلی، انبوهی 
از سراها و تیمچه ها و کاروانسراها قرار دارد که در کنار هم، بافت به هم پیوسته ای را 
تشکیل داده اند که زیر نام »بازار تاریخی کرمانشاه« شناخته می شود. راسته اصلی 
بازار البته با توســعه شهر کرمانشاه و گذر خیابان مدرس)سپه( به دو بخش تقسیم 
شده اســت. بازار بزرگ از »دروازه چغاسرخ« در ابتدای »بازار توپخانه« شروع شده 
و تا »دروازه پل سید جمعه« ادامه دارد. راسته عالفخانه، راسته تفنگ سازی، راسته 
ترک ها، راسته سراج ها، راسته مســگرها، راسته زرگرها، راسته کلوچه پزها، راسته 

بزازخانه و راسته آهنگرها بخشی از 18 راسته این بازار طوالنی است.
سرای کاشانی، سرای حکیم الدوله، سرای نور، سرای اصفهانی ها، سرای وکیل الدوله، 
سرای خرمافروش ها، سرای فراش باشی، ســرای عمادالدوله، سرای سنگ تراش ها، 

سرای رنگرزها و... هم بخشی از اجزای دیگر این بازار هستند.

تاریخی ترین بخش بازار کرمانشاه»
»راسته بازار توپخانه و درب طویله قشون«؛ این عبارت با کاشی کاری زیبا بر پیشانی 
یکی از دروازه های بازار کرمانشاه نقش بسته است. »دروازه در طویله« در غرب بازار 
کرمانشاه قرار گرفته است. این دروازه یکی از تاریخی ترین بخش های بازار کرمانشاه 
اســت. در گذشــته، کاروان ها که به بازار می رسیده اند، حیواناتشان را پشت همین 
دروازه نگه می داشــته اند. در اینجا به حیوانات علوفه داده می شده است. نعل بندها 
هم در همین دروازه مستقر بوده اند تا نعل حیوانات را تعویض و تعمیر کنند. اسب ها 
و قاطرهای قشــون دولتی هم در کنار بازار و در پشــت همین »دروازه در طویله« 
نگهداری می شــده اند. به همین خاطر به این دروازه »طویله قشون« هم می گویند. 
حاال البته دیگر خبری از اســب و قاطر و االغ نیست و دروازه در طویله قشون، اگر 
چه همچنان یکی از مهم ترین ورودی های بازار تاریخی کرمانشــاه است، اما راسته 

میوه فروش ها و راسته سبزی و تره بار به حساب می آید.
»دروازه در طویله« چند سالی است که توسط اداره میراث فرهنگی کرمانشاه مرمت 
شده است.اگر گذرتان به بازار تاریخی کرمانشاه افتاد، یادتان باشد سراغ محصوالت 
محلی را از فروشــنده ها بگیرید. باور کنید محصوالت نامرغوب چینی و مارک های 
مشتری فریب اروپایی را در هر بازار دیگری هم می شود پیدا کرد. در بازار کرمانشاه 
سراغ راســته کلوچه پزها را بگیرید؛ به فروشــگاه های کاک پزی بروید؛ نان برنجی 
مرغوب بخرید؛ بگردید و فروشگاهی را پیدا کنید که روغن کرمانشاهی می فروشد؛ 
حتماً گیوه بخرید و قدم زدن در بازار تاریک و روشــن کرمانشــاه را با کفش های 
کرمانشاهی تجربه کنید. ماست های محلی کرمانشاه حرف ندارد. اینجا ماست های 
محلی را در ظرف های سفالی می فروشند. یک ظرف ماست بخرید. سراغ نان هایی 
را بگیرید که روی تابه های فلزی)ساج( پخته می شوند. در بازار کرمانشاه دنبال این 

قبیل محصوالت بگردید. مطمئن باشید هیچ جای دیگر نظیرش را پیدا نمی کنید.

سبزه قبا، پرنده فیروزه ای ©
سبزه قبا از پرنده هایی است که معموالً 
در طبیعت اطراف شهرها هم به چشم 
می آید. برای همین حتماً همه ما، بارها 
این پرنده را روی ســیم های برق یا بر 
فراز شاخه های بلند درخت ها دیده ایم. 
بال ها و ســینه این پرنده از زیر قهوه ای 
روشن است اما از باال، سبز است و همین 

رنگ های تند، سبزه قبا را به پرنده ای دیدنی تبدیل کرده است. 
سبزه قباها یا سبزقباها از خویشاوندان »زنبورخوار« هستند که با پرهای خوش رنگ 
آن ها را هم می شود در طبیعت اطراف شهرها دید.  آن ها اندامی محکم و ظاهری 
شبیه به زاغ و زاغچه دارند. بدنشان 22 تا 32 سانتیمتر طول دارد. منقارشان بلند 
و اندکی خمیده  اســت و نوک منقارشان به قالب شباهت دارد. دم آن ها بلند و به 
صورت های چهارگوش یا بادبزنی اســت. بال های سبزه قبا به تدریج باریک تر و به 
نقطه ای در انتها ختم می شود. پر و بال انواع سبزه قبا به طور عمده از رنگ آبی روشن 
و سبز و قهوه ای روشن تشکیل می شود. با وجود آنکه رنگ پشت سبزه قبا قهوه ای 
اســت، بقیه پرها و بال او آبی و سبز رنگ است. بال های سبزه قبا آبی تیره و باقی 
بدنش آبی مایل به سبز است. سبزه قباها در اروپا، جمعیت بزرگی داشته اند اما در 
دهه های اخیر به علت استفاده از ماده های سمی برای نابودی حشرات و موش ها و 
کم شدن غذای این پرنده، تعداد آن ها کاهش یافته به طوری که این پرنده در لیست 
قرمز پرنده های اروپایی قرار گرفته است. در ایران، مطالعه دقیقی درباره جمعیت این 
پرنده انجام نشده است، این پرنده معموالً در جاهای بلند روی سیم های برق و نوک 
درختان می نشیند. این پرنده از حشرات بزرگ و مارمولک ها و حتی قورباغه ها تغذیه 
می کند. سبزه قباها در جنوب ایران به نام »کارنجک« شناخته می شوند »خاروشک« 

نام آن ها در هرمزگان است و در مشهد نیز به این پرنده »کالغ سبز« می گویند.

ایران زمین: هر سال همین موقع ها، می شود در 
ساحل کارون، جمعیت سفیدپوشی را دید که تن 
به آب می زنند تا یکی از کهن ترین آیین ها را در 

ایران زمین برگزار کنند. 
منداییان، صابئین یا ُصّبی ها، یکتاپرستان کمتر 
شناخته شده ایران کهن هستند. نمازشان را کنار 
رودخانه می خواننــد؛ زبان و خطی خاص دارند؛ 
دروغ را به شــدت نهی می کننــد؛ آب را مقدس 
می دانند و معتقدند آب به فرمان خدا و از عالم نور 
برای حیات و زندگی به زمین فرستاده شده است. 

در دین مندایی طالق وجود ندارد.
صابئین مرگ را تولد ابدی می دانند و برای کسی 
که از دنیا می رود عزاداری و گریه نمی کنند. آن ها 
معتقدند کســی که می میرد روحش از جســم 
او آزاد و از دنیــای فانی به دنیای باقی رهســپار 

می شود.
صابئین آیینشــان را نخســتین آیین آسمانی 
می دانند که روی زمین پا گرفته است و از این رو 
حضرت آدم)ع( را نخستین پیامبر خود می دانند. 
به اعتقاد منداییان، کتاب دینی آن ها »ِگنزا ربّا« 
صحف آدم )و صحف نوح)ع( و صحف یحیی)ع(( 
است. غسل کردن در آب روان، جزئی از مناسک 
دینی آن هاســت و به ویژه در آغاز سال نو، برگزار 
می شود. صابئین جزو اقلیت های دینی به شمار 
می آیند و بخشی از جامعه وسیع ایرانی هستند. 
شناخت دقیق تر آن ها، گوشه ای مغفول مانده از 

تاریخ و فرهنگ ایران زمین را به ما می نمایاند. 

آب، عنصر مهم در باورهای مندایی»
بنا به نقل تاریــخ، صابئین به خاطر آزار رومیان 
یا یهودیان، با حمایت اردوان اشــکانی از مسکن 
اولیه شان در حدود فلسطین امروزی و کناره رود 
اردن، به مرزهای ایران آمدند و در اطراف تیسفون 
و برخی در نواحی کرخه و کارون و در شهرهای 
پارسیان مسکن گرفتند. آن ها تا همین سده های 
اخیر، عموماً در شوشــتر و دزفول ساکن بودند. 
در زمان قاجار برخی کشــمکش ها میان آن ها و 
دیگر ساکنان این شهرها رخ داد که امیرکبیر به 

حمایت از صابئین امر کرد.
امروزه منداییان ایران، در سوسنگرد، دزفول، اهواز 
و آبادان زندگی می کنند. آیین آن ها پیوســتگی 
ویژه ای با آب دارد. آب، عنصری مهم در مناسک 

دینی آن هاست؛ آن هم نه هر آبی. این آب 
باید جریان داشته باشد و زنده باشد. به 

همین دلیل است که منداییان تنها در 
آب رودخانه ها غسل می کنند نه در 

آب های راکد. آن ها هر جا باشند، 
حتماً در آن نزدیکی رودخانه ای 

هم جریان دارد. آیین ازدواج 
صابئین هــم در کنار آب 

روان برگزار می شود.

منداییان، پیروان دینی کمتر شناخته شده و بسیار 
پر رمز و راز در ایران کهن هستند. آن ها شماری از 
مناسک دینی شــان را رو به سمت شمال و ستاره 
جدی یا ســتاره قطبی )که سمت شمال را نشان 
می دهد( انجام می دهنــد و از همین رو برخی به 
نادرســتی، آنــان را ستاره پرســت می خوانند. اما 
صابئین، یکتاپرستان پیرو حضرت یحیی)ع( هستند 
و چون غسل کردن در آب روان، برجسته ترین رفتار 
دینی شان اســت، به »تعمیدیان« نیز مشهورند؛ 
چنان که حضرت یحیی)ع( نیز حضرت عیسی)ع( 

را غسل تعمید داد.
آن ها هر یکشنبه در آب روان غسل می کنند. 

روزهای یکشنبه می توان ایشان را در کناره های 
کارون، با تن پوش های سراپا سفیدشان دید که در 
آب روان غسل می کنند یا به دست روحانیونشان 
غســل داده می شــوند. آن ها هم کتاب آسمانی 
دارند به نام ِگنــزا ربّا، آن هم با خط و زبان ویژه 
خودشان. ازدواجشان درون گروهی است و به هیچ 
روی نه به غیر خودشان دختر می دهند و نه دختر 

می ستانند.
اقلیت های دینی کم شمار،  بیشــتر 

بــرای حفــظ بقای خــود و 
پیشــگیری از کــم شــدن 
می کنند؛  چنین  پیروانشان 
نیز  زرتشــتیان  آنچنان که 

این گونه اند.نام صابئین سه بار در قرآن کریم آمده 
و به اعتقاد شماری از مراجع عظام تقلید )نیز مقام 
معظم رهبری( جزو اهل کتاب شمرده می شوند.

 تقویم مندایی »
با یکی از کهن ترین مبداهای تاریخی 

تقویم مندایی یکی از کهن ترین تقویم های بشری 
است و هر سال همین ایام ورق می خورد. روز 27 
تیرماه، آغاز ســال 445 هزار و 389 در گاه شمار 

منداییان بود.
این روزها، ســال نو  مندایی آغاز شده و صابئین، 
جشــن »دهوا ربّا« را برگزار می کنند. 
به باور آن هــا، 445 هزار و 389 
ســال پیش در چنین روزی، 
حضرت آدم)ع( آفریده شــد و 

کتاب »گنــزا ربّا« نیز بر 
وی نازل گشــت. بنا به 
باور صابئیــن، آیین 

مندایی، نخســتین آیینی است که به وجود آمد 
و حضرت آدم هم نخستین پیامبر این دین بوده 
اســت. پس از او چهار پیامبــر دیگر به نام های 
شــیتل)یا همان حضرت شــیث)ع((، حضرت 
نوح)ع(، حضرت ســام)ع( و حضرت یحیی)ع( 
به تبلیغ این آییــن پرداخته اند. تقویم مندایی 
براســاس تولد حضرت آدم نوشــته شده است. 
منداییان سال کبیسه ندارند. آن ها براین اعتقادند 
که خداوند همه چیز را بر اساس گردش و تکرار 
خلق کرده و به همین اســاس سال های مندایی 
باید گردش کنند تا این دوران حفظ شود و یک 
روز هــم به عقب یا جلو تغییر نکند. یک ســال 
مندایی 3۶5 روز است. هر ماه منداییان 3۰ روز 
است که در مجموع می شود 3۶۰ و پنج روز پنجه 
که جزو ایام 12 ماه به شــمار نمی آیند )به علت 
مقدس بودن این پنج روز(. روز تعطیل رســمی 
منداییان یکشنبه است. ماه های مندایی شامل 

12 ماهِ دوال، نونا، امرا، تورا، صلعی، سرطانا، آریا، 
شمبلتا، قینا، ارقوا، هیطا و 

گدیا است.

صّبی ها در واپسین روز سال )که سی امین روز از 
ماه گدیا باشد( ابتدا در کارون غسل تعمید کرده، 
سپس گوســفند نری را قربانی می کنند. آن ها 
قربانی کردن گوســفند ماده را گناه می شمارند. 

سپس خانه تکانی می کنند. 
با غروب آفتاب و بر آمدن نخســتین ســتاره در 
آسمان، تا بر آمدن آفتاب دو روز دیگر )در مجموع 
یک روز و نیم؛ شامل چند ساعت از غروب واپسین 
روز سال تا نیمه شب، یک روز کامل نخستین روز 
سال و چند ســاعت هم از نیمه شب تا بر آمدن 
آفتاب دومین روز ســال( که به »حصار« معروف 
اســت، نباید از خانه بیرون برونــد. آن ها در این 
ســاعات، در نوعــی اعتکاف و راز و نیاز به ســر 
می برند. معتقدند در این 3۶ ســاعت، فرشتگان 
نامه اعمال ایشان را به آسمان برده، گزارش داده 
و باز می گردند. در این مدت، در یک ظرف گلی، 
هفت گونه ماده خوراکی خام همچون پیاز، خیار، 
گوجه و... می گذارند برای فرشتگان. پس از پایان 
این 3۶ ساعت، می توانند آن ها را بخورند؛ چرا که 
اکنون متبرک هم شده است. با پایان این مدت، 

به دید و بازدید از یکدیگر می روند.

 زبان مندایی»
 ترکیبی از عربی و آرامی

منداییان ایــران، در اهواز به طورعمده به زرگری 
مشــغول  و در میان اهالی جنوب، به خوشنامی 
مشهور هستند. آیین مندایی در قانون اساسی به 
عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده 
اما چون جمعیت  صابئین کم اســت، نمی توانند 
نماینده ای در مجلس شــورای اســالمی داشته 
باشند. جمعیت  آن  ها در ایران بین 1۰ تا 2۰ هزار 
نفر برآورد می شود؛ هرچند آمار دقیقی از جمعیت 
منداییان در دسترس نیست. به نظر می رسد دو تا 
سه برابر این جمعیت هم در عراق بوده و عموماً 
در بین خودشان به زبان مندایی تکلم می کنند. 
زبــان مندایی ترکیبی از زبان عربی و زبان کهن 
آرامی است. آن ها الفبایی مخصوص به خود دارند 
که برخی از نوشتارهای خود را به آن می نویسند. 
کار صّبی ها در اهواز بیشتر حکاکی 
ظروف طال و نقره بوده اســت و 
نیز بسیاری به زرگری  امروزه 
مشــغول اند. صابئین را عموماً 
می شود از ریش بلند و سبیلی 
که روی ریش می آید و نیز 
سربند کوچک سفید 

شناخت. 

نام صابئین سه بار در قرآن 
کریم آمده و به اعتقاد شماری 
از مراجع عظام تقلید )نیز مقام 
 معظم رهبری( جزو اهل کتاب 

شمرده می شوند
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پرنده گردی

دستمبو؛ نوستالژی عاشقانه 
حســن احمدی فرد: چیزی از »دستمبو« 
می دانید یا نه؟ اگر این پرســش ســاده را از 
1۰۰ نفر بپرســید، 99 نفرشــان این شعر را 
می خوانند: »دوست دســتمبو به دستم داد 
و دســتم بو گرفت«. این مصــرع که در باور 
عمومی، از ســروده های موالناست، از آنجایی 
که سرمشق خوشنویسی در کتاب های درسی 
هنر بــوده، حاال انگار تنها چیزی اســت که 
از دســتمبو به یادگار مانده اســت؛ میوه ای 
فراموش شــده با بوی خوشی که یادآور عطر 

طبیعت و روستا و جالیز است. 
اما نه آن مصرع مشهور از حضرت موالناست 
و نه دســتمبو به تمامی به فراموشی سپرده 
شــده است. این میوه نوســتالژیک هنوز هم 
در جالیزها کشت می شــود اما از آنجایی که 
زمینــه   ای برای فروش در شــهرها ندارد، در 

خانه های روستایی باقی می ماند. 
دســتمبو، همزاد خربزه اســت و همزمان با 

خربزه، در مزارع می رسد. 
*

دســتمبو شــکل متــداول )و صمیمانه تر( 

»دســتنبو« اســت که این واژه هم احتماالً 
شکلی دیگر از واژه »دستان بو« بوده؛ هرچند 
در غزل مشهور »ای عاشقان ای عاشقان...«، 
حضرت موالنا این کلمه را به شــکل دستنبو 

در بیتی به کار برده:
عشقش دل پردرد را بر کف نهد بو می کند

چــون خــوش نباشــد آن دلی کو گشــت 
دستنبوی او

در فرهنگ لغت دهخدا هم این واژه به شکل 
دســتنبو ثبت و ضبط شده اســت. عالوه بر 
این ها در شعر بســیاری از شاعران دیگر هم 
دســتنبو، به عنوان میوه ای خوشبو استفاده 

شده است. 
*

از خانــواده  میــوه ای کوچــک  دســتمبو، 
طالبی هاســت؛ خانواده ای شــلوغ کــه انواع 
ریــز و درشــتی از این میوه جالیــزی را در 
خودش جای داده اســت. دستمبو هم مثل 
خربزه و طالبی یک میوه جالیزی اســت. بذر 
دستمبو، همراه بذرهای خربزه در زمین هایی 
با خاک هایی نســبتاً شــور کاشته می شود و 

درست همزمان با خربزه، محصول می دهد. 
کشــاورزهای خربــزه کار عــادت دارند اگر 
خربزه ای بخورند، تخم هایش را به عنوان بذر 
کنار بگذارند. کنار خانه چه های گلی که محل 
استراحت دشتبان هاست و گوشه حیاط های 
روستایی، همیشه پالستیک هایی پهن است 
که روی آن تخم های خربزه در حال خشــک 
شدن هستند. اگر دستمبویی هم چیده  شده 
و به خانه برده شود، پس از مدتی، تخم هایش 
به بذرهای خربزه اضافه می شــود و این گونه 
است که هر سال، کنار انبوه بوته های خربزه، 
گهــگاه بوته های دســتمبو هــم می روید و 

محصول می دهد. 

*
دســتمبو، بوی خوشــی دارد. شب ها که هوا 
خنک تر اســت، به گفتــه خربزه کارها، بوی 
دستمبوها می پیچید در هوای ساکت دشت. 
کشــاورزها، دستمبوهای ســفت و رسیده را 
می چینند و به خانه می برند. دســتمبوها، در 
اتاق های تر و تمیــز میهمانخانه  می مانند تا 
بوی خوشــی به آنجا بدهند. حتی یک میوه 
دســتمبو هم می تواند اتاق بزرگی را از بوی 

خودش آکنده کند. 
رســم بوده که در قدیم ، مردهــای جوان به 
نامزد هایشان دستمبو هدیه بدهند؛ هدیه ای 
عاشقانه که با اهدای دستمال های زری بافی، 

پاسخ داده می شده است. 
حاال اما نه از آن عشــق های محجوب خبری 
هست  و نه از دســتمبوها که میهمانخانه ها 
را خوشــبو کنند. امــا خربزه کارها هنوز هم 
دســتمبو می کارند. عرضه ایــن محصول در 
میوه فروشــی ها، حتماً می تواند رونقی دوباره 

به کشت این میوه بدهد. 
حتمــاً همین امــروز از میوه فروشــی ها این 
نوســتالژی عاشــقانه را ســراغ بگیریــم تا 
کشــاورزهای خربزه کار مطمئن شــوند اگر 
گوشه ای از کشت و کارشان را هم به بوته های 
دســتمبو بسپارند، محصولشــان بی مشتری 

نخواهد ماند. 

درباره میوه خوش بویی که دارد فراموش می شود

این روزها، آغاز سال نو صابئین است که پیروان یکی از قدیمی ترین ادیان الهی هستند

یکتاپرستان ایـران کهن

میوه گردی
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حکومت داری اسالمی را به صورت عملی به دنیا معرفی کنیم  معارف: حجت االسالم محمد تقدیری، معاونت امور روحانیون و حوزه های علمیه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( با بیان اینکه یکی از معانی 
والیت به معنای حکومت است، گفت: بحث مقاومت که در منطقه شروع شده، کشورها را به هم متصل کرده و حکومت اسالمی در آنجا گسترش می یابد، اما گسترش حکومت اسالمی به معنای جنگ نیست.او افزود: برقراری 

حقوق بشر، مبارزه با فساد، کمک به مستضعفان جهان و اجرای برنامه های عملی کمک می کند تا مردم و جهان حکومت اسالمی را به عنوان الگو بپذیرند. حکومت داری اسالمی را باید به صورت عملی به دنیا معرفی کنیم.

عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي: 

ظهور، هدف غدیر براي آميختگي دین و سياست را ©
محقق مي کند

شبستان:  به مناســبت فرا رسيدن دهه 
امامت و واليت و به منظور بررســي رابطه 
غدير و مهدويت با حجت االسالم »خدامراد 
ســليميان«، عضو هيئت علمي پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اســالمي و کارشناس مرکز 

تخصصي مهدويت گفت وگويي کرده ايم.
 
آیا بين غدیر به عنوان تعيين شاهراه سعادت ابدي بشریت تا به ابد   

با مهدویت و ظهور به عنــوان نقطه آرماني پایان تاریخ، ارتباط معنادار 
وجود دارد؟

 يکي از مهم ترين فرازهاي تاريخ بعثت رسول گرامي اسالم)ص(، واقعه غدير خم است به 
عبارت بهتر، در طول 23 سال رسالت نبوي،  واقعه اي به عظمت غدير يا نيست يا به ندرت 
داريم واقعه اي چنين رقم بخورد که مکمل رسالت همه انبياي الهي به ويژه نبي اعظم 
اسالم)ص( باشد. بنابراين از زواياي مختلف مي توان غدير را بررسي کرد. در ارتباط غدير 

و مهدويت بايد ارتباط اين واقعه با امام مهدي)عج( و ظهور و دولت کريمه ارزيابي شود.
غدير در پس يک اتفاق مستمر و مکرر تحت عنوان مناسک حج رخ داد، با اين تفاوت که 
در  که البته بيشــتر به  شهرت يافته، آنچه حضرت رسول)ص( در 
منطقه غدير موردتأکيد قرار دادند، همه آن چيزي است که در طول 23 سال رسالت و 
دعوت بيان کردند تا عصاره آنچه که امت بايد به آن باور داشته باشند، تبيين  و ابالغ شود. 
با توجه به اينکه حضرت رسول)ص( فرموده بودند اين حج،  است، انسان هاي 
بسياري در آن شرکت کردند تا جايي که حضور افزون  بر 100 تا 120 هزار نفر جمعيت 
در آن واقعه گزارش شده است که در آن شرايط زماني بسيار باال بوده است! اين يعني مقرر 
بود پيامبر خاتم)ص( نکاتي را مطرح کنند که براي تاريخ و بشريت سرنوشت ساز است، 

ازجمله حاکميت صالحان بر جهان که در خطبه غدير به آن اشاره شده است.
 
غدیر و تعيين خليفه الهي در زمين و ارتباط آن با حکومت جهاني امام   

مهدي)عج( پرده از چه واقعياتي برمي دارد؟
 غدير مســئله واليت و حاکميت پس از رسول گرامي اســالم)ص( را تبيين مي کند؛ 
برخالف آن ها که سياست را از ديانت جدا مي دانند، غدير ثابت کرد که نمي توان بين 
ديانت و سياست افتراق قائل شــد، چنان که حضرت رسول)ص(، اکمال دين را با فراز 
واليت و امامت تکميل کردند. يعني اگر غدير رخ نمي داد، با آنکه پيامبر اکرم)ص( بارها به 
مسئله واليت و امامت اشاره و تصريح کرده بودند، اما دين اسالم تکميل نمي شد، چنان 

که خدا در اين روز فرمود: »الَْيْوَم أَْکَملُْت لَُکْم ِديَنُکْم َو أَتَْمْمُت َعلَْيُکْم نِْعَمِتي«.
به عبارت ديگر، اين معرفي جانشين نبوي از سوي خدا، به عبادات و معنويت انسان ها 
اصالت مي بخشد؛ اين مهم در مهدويت هم به روشني و وضوح ديده مي شود، چنان که 
حضرت رســول)ص( تأکيد مي کنند: اگر مي خواهيد عبادات شما به امضا و تأييد خدا 
برسد، بايد به پيروي از وصي نبي)ص( تا آخرين آن ها -حضرت مهدي)عج(- بپردازيد. اين 

يعني حتي تهجد شبانه روزي بدون واليت، بهره اي براي انسان نخواهد داشت.
 
یعني غدیــر و والیت اميرمؤمنــان)ع( تا وصــي دوازدهم، حضرت   

مهدي)عج( شرط عبودیت و بندگي است؟
 در روايــات تصريح شــده که خداي متعال مي فرمايد: مــن از جايي که امر مي کنم، 
اطاعت مي شــوم. براي همين بود که شيطان هزار سال عبادت کرد و در لحظه اي که 
بايد، عبوديت را ترک کرد و از درگاه الهي رانده شد. از اين رو، حاکميت مهم است، آن ها 
که مي گويند حاکميت از دينداري جداســت از اساس اشتباه کرده اند. حضرت امير)ع( 
زماني که مردم مقبوليت نشــان دادند، حاکميت را در دست گرفتند. يکي از مهم ترين 
شرايط ظهور امام عصر)عج( مقبوليت و پذيرش مردم است. آنجايي که پيامبر)ص( درصدد 
زدن ُمهر پاياني بر رســالت خود برآمدند، ابالغ واليت را انجام دادند در عصر ظهور امام 

مهدي)عج( اين حاکميت و واليت به منصه ظهور مي رسد.
 
در غدیر مردم با اميرمؤمنان)ع( بيعت بستند، اما به فاصله کوتاهي از   

رحلت حضرت رســول)ص( بيعت ها را شکستند و موالي متقيان)ع( را 
خانه نشــين کردند، براي آنکه انتظارهاي ما براي ظهور امام زمان)عج( به 

چنين بيعت شکني اي دچار نشود، چه باید کرد؟
 در غدير پيامبر اکرم)ص( از انسان ها براي واليت اميرمؤمنان)ع( بيعت گرفتند، اما افرادي 
سست عنصر بعد از غدير به فرمان و ابالغ نبوي پشت پا زدند، حضرت مهدي)عج( هم پس 
از ظهور براي التزام به فرامين الهي از انسان ها بيعت مي گيرند، اما يک تفاوت اساسي 
وجود دارد که برخالف آنچه پس از غدير و رحلت نبوي رخ داد، در عصر ظهور به دليل 

آنکه بيعت کنندگان، اولياءاهلل هستند، هرگز به اين بيعت و ميثاق پشت پا نمي زنند.
تفاوتي که اساساً ميان حکومت اميرالمؤمنين)ع( و امام مهدي)عج( وجود دارد اين است 
که حضرت امير)ع( در غدير خم دست در دست پيامبر)ص( بر بلندي رفتند و بيش از 
100 هزار نفر اين صحنه را از نزديک ديدند و بعد ايشان را به مظلومانه ترين شيوه منزوي 
و خانه نشين کردند، اما امام مهدي)عج( به ياري ياران و اصحاب خالص حکومت جهاني 
را برپا مي کنند و سياست و ديانت را در هم مي آميزند چراکه جدايي اين دو سستي و 

خمودگي و انحراف مي آورد.
 
جامعه تحت والیت اميرمؤمنان)ع( با جامعه اي که توسط دولت کریمه   

امام مهدي)عج( طراحي و برپا مي شود، چه تفاوت هایي دارد؟  
 حضرت مهدي)عج( بر اســاس توصيه حضرت رسول)ص( در غدير، آميختگي عبادت 
و حاکميت را به منصه ظهور مي رسانند و اينچنين سعادت انسان ها تأمين مي شود ؛ 

بنابراين جامعه مهدوي، جامعه شايستگان با مقصد سعادت است.
مشابهت هاي بين غدير و ظهور قابل تأمل است. مظلوميت اميرمؤمنان)ع( پس از غدير 
بي مثال بود، اما حضرت مهدي)عج( بعد از تحقق دولت کريمه، ديگر در خانه نشيني و 
عزلت قرار نمي گيرند. بر اساس آموزه هاي ديني اسالمي اطمينان داريم که حاکميت 

جهان از آن صالحان با رهبري امام مهدي)عج( است.
همه اهداف الهي در آخرالزمان به دست منجي موعود)عج( محقق مي شود، هزاران سال 
بخش قابل توجهي از بشريت سر نافرماني با آموزه هاي وحياني داشته اند، اما به تصريح 
آموزه هاي ديني روايي حضرت مهدي)عج( تکميل کننده همه آن چيزهايي اســت که 

انبياي الهي نتوانستند تکميل کنند.
وقتي امام مهدي)عج( بقيه اهلل و خاتم االوصيا خوانده مي شوند يعني خدايي که هدف 
آفرينش انسان را عبادت معرفي کرده، زمينه تحقق غايي اين هدف را هم فراهم مي کند. 
اگرچه انسان هايي در طول تاريخ ديندار بوده و به عبادت واقعي اهتمام داشته اند اما آنچه 
به معناي واقعي عبادت خدا و عبوديت اســت، در عصر ظهور منجي آخرالزمان)عج( رخ 
مي دهد؛ چون ايشان ذخيره خدا براي پايان تاريخ هستند که در حاکميت جهاني ايشان 

خدا با اخالص و واقعي پرستش و عبادت مي شود.

 معــارف/ مریم احمدی شــيروان 
فــراز و فرودهای تاريخ عرفــان و تصوف با 
واليــت در آميخته و مشــارکت و نســبت 
تشــيع و تصوف را تبيين می کند. در سطح 
جهانی جايی که تشــيع نياز داشته از قوام 
و جايگاه عرفان اســتفاده کرده اســت.برای 
تبيين بيشــتر واليت اهل بيت)ع( در بين 
اهل تصوف با غالمرضــا جاللی، مدير گروه 
ســادات و مفاخر اسالمی بنياد پژوهش های 
اسالمی آســتان قدس رضوی به گفت وگو 
پرداختيم.  او تأکيد می کند چيزی که تشيع، 
تصوف و حتی بخش اعظم اهل ســنت را با 
هــم مرتبط می کند و امکان تمدن ســازی 
 را برای مــا فراهم می کنــد، جريان واليت 

اهل بيت)ع( است. 

 ارادت و اعتقاد جریان های کالمی »
bبه والیت اهل بیت

دکتر جاللی با بيان اينکه در ارتباط با امامت 
ائمــه اطهــار)ع( اختالف های زيــادی بين 
جريان های کالمی وجــود دارد، اظهار کرد: 
ماتريديه که امروزه حنفی های اهل ســنت 
يعنی حدود نيمی از جمعيت اهل ســنت را 
به لحاظ بحث های علم کالم پوشش می دهد، 
نســبت به محبت اهل بيت)ع( نظر منفی 
ندارند. چنان که جريان های مربوط به اشاعره 
هم که بيشتر شافعی ياحنفی يا پيرو مذاهب 
ديگر هستند، نسبت به اهل بيت)ع( با محبت 
و احترام برخورد می کنند. اما اختالفی که در 
اين بين وجود دارد. بحث در اين اســت که 
در واليت اهل بيت)ع( چگونه بايدعمل کنيم.

او اضافــه می کنــد: از بيــن اهل ســنت، 
جريان های طريقتی زيادی مشــرب فکری 
شــيعه را کم و بيش پذيرفته اند و با همان 
روشی که ما نسبت به واليت ائمه اطهار)ع( 
اعتقاد داريم، به اهــل بيت)ع( اعتقاد دارند. 
قريــب به اتفاق اين طريقت هــا يا معروفيه 
هســتند و به امام رضا)ع( وصل می شــوند 
و يــا مانند کميلی ها به حضــرت علی)ع(.

اين پژوهشــگر تاريخ اسالم تشريح می کند: 
معروفی ها که 14 طريقت مهم را در جهان 
اسالم اعم از طريقت های شيعی و اهل سنت 
در بر می گيرد، خــود را به حضرت رضا)ع( 
 وصــل کرده و در نتيجه ظهــور و نفوذ امام 
علــی بن موســی الرضــا)ع( واليــت او را 
پذيرفته اند. طريقت قادريه در پاکســتان و 

هند از موقعيت ويژه ای برخوردار است و در 
حدود 200 کشور دنيا دفاتر نمايندگی دارند. 
در يکی از اين دفاتر در الهور پاکستان مرشد 
طريقت حضور پيدا کرده و درس های ارشادی 
خــود را در کشــورهای مختلف منعکس 
می کند. دکتر طاهر قادری که گرداننده اين 
جريان است، از معروفيه بوده و هر سال حتماً 

به زيارت امام رضا)ع( مشرف می شود.

«
 jآموزه های امام رضا 

هدایتگر تصوف در مقابله با داعش
دکتر جاللی ادامه می دهد: زمانی که در الهور 
حضور داشتم متوجه تابلو بزرگی در دفتر دکتر 
طاهر قادری شدم. تابلويی از نئون، منقش به 
درگاه مطهــر امام رضا)ع( کــه تنها بيانگر 
گوشــه ای از واليت و تأثير سلطان خراسان، 
در تعامــل طريقت های مختلــف در جهان 
امروز است.او يادآور می شود: در رأس بيشتر 
طريقت ها سادات قرار دارند. مانند بکتاشی ها، 
قادری ها و رفاعی هاکه به لحاظ نسبی به اهل 
بيت)ع( می رسند. بخشی از پايگاه آن ها در 
 کشمير هند است و آخرين فردی که به لحاظ 
نسب نامه به اهل بيت)ع( انتساب دارد، آنجا 
حضور دارد. با چهره ای بسيار معنوی و تأثير گذار 
 و ســبب ترويج اســالم و عرفان منسوب به 

اهل بيت)ع( در هند شده است.
مدير گروه ســادات و مفاخر اسالمی بنياد 
پژوهش های اســالمی آستان قدس رضوی 
عنوان می  کند: يکی از بهترين نمونه ها برای 
بيان واليت، افراد و علمايی هســتند که در 
دشت توس حضور داشتند و نشان می دهد 
واليت چگونه سينه به سينه از مجرای عرفای 
دشت توس به دنيا رخنه کرد. آن  بزرگواران 

همــه به امام رضــا)ع( از نســبتی معنوی 
برخوردار هســتند. مانند ابوالقاسم گرکانی، 
ابوعلی فارمدی، شــيخ احمد غزالی،محمد 
غزالی، شيخ عبداهلل غرجستانی، شيخ خالد 
اســجيری، بهاءالدين ابردهی، شمس الدين 
تبادکانی و... همه از طريق سلسله های معنوی 
به هم وصل شده و با حضرت رضا)ع( ارتباط 
پيدا می کنند. يا شيخ نجم الدين کبری که 
مــزارش در خوارزم ترکمنســتان قرار دارد 
و مورد عالقه تمام ترکمن هاســت، ايشــان 
از طريق شــيخ عماربن ياســر، ابوالنجيب 
ســهروردی، احمد غزالی به امــام رضا)ع( 
می رسد. اين بزرگواران از قزاقستان، ترکيه، 
قرقيزستان و ساير کشــورها به زيارت امام 
رضــا)ع( می آينــد. مدير گروه ســادات و 
مفاخر اســالمی بنياد پژوهش های اسالمی 
خاطرنشان می کند: آنچه سبب می شود اهل 
تصوف بتوانند در برابر داعش مقاومت کنند، 
آموزه های حضرت رضا)ع( اســت. بخشی از 
طريقت های مختلف از جمله بخشی از پيران 
نقشبنديه در مناطقی مانند جنوب قزاقستان 
و دره فرغانه ازبکســتان مستقر هستند که 
نســب برخی از اين دودمان ها از راه اجدادی 
به ائمه)ع( می رســد. اين امر سبب شده در 
برابر داعش مقاومت های زيادی داشته باشند 
و برای جلوگيری از توســعه راديکاليسم در 

جهان اسالم، نقش اثرگذاری ايفا کنند.

والیت اهل بیتb شرط ورود به »
حصن الهی

او با بيان اهميت عرفــان در اعتدال جوامع 
اســالمی تصريــح می کنــد: بايــد بدانيم 
طريقت های چهارده گانــه معروفيه، اعم از 

اينکه اهل سنت باشند يا شيعه، آموزه های 
خود را از امام رضا)ع( آموخته اند. امام رضا)ع( 
در حديثی فرمود عدالت و احسان دو رکنی 
هستند که موجب استمرار و دوام نعمت های 
الهی در فرد و جامعه می شود. از ديدگاه فردی 
مانند خواجه نصيرالدين توسی که در توس 
حضور داشته و جريان های حاکم بر توس را 
بهتــر از هر فردی می داند، در اخالق ناصری 
ايشان برای اولين بار کلمه تمدن را به کار برده 
و تحت تأثير آموزه های امام رضا)ع( می گويد: 

دو چيز سبب شکل گيری تمدن 
در جوامع بشری می شود؛ عدالت 
و محبت. نظريه عدالت در ايران 
برای تمدن نوين اسالمی مطرح 
شده اســت و الزم است نظريه 

احسان نيز به آن افزوده شود.
اين اســتاد دانشــگاه می افزايد: 
اهميت محبت و احســان برای 
تمدن ســازی از عدالــت باالتر 
اســت؛ زيرا بســياری از انسان 
ها اعمال عدالت و فشــارهايی 
کــه از ناحيه دولت هــای عادل 
می تواند باشــد را به ســختی 
تحمل می کننــد. از مهم ترين 
معنوی  انســان  شــاخصه های 
اين اســت که محب خداســت 
و خدا نيــز او را دوســت دارد. 
خدادوستی يعنی عشق نسبت 

به تمام انســان ها و حل کردن مشکالت آن 
ها. امری که منشأ تمدن سازی است و اساس 
اين حرف به نقل از منابع بسيار معتبر، وامدار 

آموزه های امام رضا)ع( است.
دکتر جاللی در پايان تأکيد می کند: واليت 
اهل بيت بــه فرمايش حضرت رضا)ع( ورود 
به حصــن و حصار الهی اســت. همان طور 
که در حديث معروف سلســله الذهب آمده 
است، يکی از شرط های ورود به حصن الهی، 
مهرورزی نسبت به اهل بيت)ع( است؛ زيرا 
آن ها طبق فطرت عمــل کرده اند. واليت، 
تصوف را تحت تأثير قرار داده و قريب به اتفاق 
منابع عرفانی به واليت اذعان داشته و آن را 
تشريح کرده اند. ما با تأمل ريشه اصلی تمام 
گام های بزرگی که برای توفيقات اجتماعی 
و تمدن سازی برداشــته شده است را وامدار 
واليت اهل بيت)ع( هســتيم؛ واليتی که در 

تمام ارکان جامعه حضور و وجود دارد.

غالمرضا جاللی از نقش و تأثير والیت اهل بيتb در بين اهل تصوف می گوید

جایگاه تمدن ساز والیت در تاریخ عرفان اسالمی

طریقت های 
چهارده گانه 

معروفيه، اعم از 
اینکه اهل سنت 
باشند یا شيعه، 
آموزه های خود 

  jرا از امام رضا
آموخته اند

بــــــرش

کتاب »والیت در فرهنگ اسالم«©

معارف: کتاب »واليت در فرهنگ اســالمی« 
عنوان اثری اســت که به قلم حجت االســالم 
محمدحسين اسکندری نگاشته شده و توسط 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به چاپ رسيده است.

حجت االسالم اســکندری در اين کتاب تالش 
کرده است به مفاهيم، انواع و پيامدهای سياسی 
اجتماعی واليت بپردازد. در بخش های ابتدايی 

اين اثر آمده است:
»واليت، مهم ترين مفهومی اســت که به يک 
پديده اجتماعی فراگير اطالق می شود، جنبه 
تضايفی دارد و آثار و نتايج برجسته ای در همه 
ابعاد زندگی برای تک تک افراد و کلّيت جامعه 

در پی می آورد.
واليت، حقيقتی اســت پيچيده، دارای وجوه 
حقيقی و اعتبــاری و ابعاد روان شــناختی و 
جامعه شــناختی تا آنجا که به يک لحاظ جلوه 
عميقی از محبت و نوع دوستی است، به لحاظ 
ديگر تجلی عظيم قــدرت و اقتدار اجتماعی؛ 
از يک جهت زيباترين چهره مصلحت ســنجی 
اســت و از جهت ديگر واالترين مظهر عبادت 

و خداپرستی. 
واليــت در عمومی ترين مفهوم خود، دو چهره 

دارد:
1. واليت تکوينی که مبدأ هستی موجودات و 
منشــأ اظهار قدرت به دست انبيا برای هدايت 
يافتن و باور معجزات و زمينه ســاز معاد است 
برای نيکــوکاران و گنهکاران به منظور اجرای 

عدالت و دادن پاداش ها و عقوبات.
2. واليت تشــريعی که در شــکل واليت های 
متعــارض و واليت های متقابــل و واليت های 
متوافق ظاهر می شود؛ تا هم ابعاد سياسی ملی و 
بين المللی، تقنينی، اجرايی و قضايی را رهبری 
کنــد، به اين اميد که نظــم، امنيت، عدالت و 
آرامش همگانی را در پی داشته باشد و زمينه 
رشد به باالترين حد کمال و برجسته ترين قلّه 

سعادت برای همه فراهم گردد«.
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دیدگاه

حجت االسالم محمد باقریان
 پژوهشگر معارف اسالمی

سکوت سازمان کنفرانس اسالمی در شهادت سردار سليمانی!
 معارف/ ساحل عباسی  چهاردهم مردادماه در تقويم رسمی 
کشــور روز حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی نام گرفته است و 
مناسبت آن تهيه و تدوين اعالميه حقوق بشر اسالمی در اين تاريخ 
است. برای بررسی اينکه کشــورهای عضو سازمان همکاری های 
اسالمی در اتفاقاتی که در دنيای اسالم و خارج از آن می گذرد تا چه 
اندازه حافظ و مجری حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی بوده اند، 
با محمد جهان تيغ حقوقدان و پژوهشــگر بين المللی به گفت وگو 

پرداختيم.

آیا می توان گفت کشــورهای اسالمی حافظ و مجری   
خوبی در حقوق بشر اسالمی بوده اند؟ آیا بين حقوق بشر 

اسالمی و غربی تفاوت هایی وجود دارد؟
گرچه کشــورهای اســالمی قانون يا مصوبه حقوق بشر اسالمی 
و کرامت انســانی را به تصويب رســاندند و بر آن اجماع ورزيدند، 
اما در برخی از فعاليت ها، در راســتای حفظ حقوق بشــر آن هم 
از نوع اســالمی و نسبت به هم کيشان خود کوتاهی های بسياری 
روا داشــته اند. به هر حال بين حقوق بشر اسالمی و حقوق غربی 
شباهت ها و تفاوت هايی وجود دارد.  به طور مثال در بحث يمن و 
سوريه، عربستان با کمک، همراهی و همدستي مدعيان حقوق بشر 
غربی سال هاست به کشتار زنان و کودکان و حمايت از گروه های 
تروريستی خطرناکی چون داعش ادامه می دهد. متأسفانه درباره 
اين کشورها و ساير کشورهای اسالمی يا مسلمانانی که تحت ظلم 

هستند، کمترين واکنشی از سوی کشورهايی که قانون حقوق بشر 
اسالمی را تأييد کرده يا عضو سازمان های حقوق بشر غربی هستند، 
ديده نمی شود. بنابراين با  قاطعيت می توان گفت اين کشورها در 
موضوع اجرای حقوق بشر اسالمی کمترين تالش و فعاليتی صورت 
نداده اند، در حالی که جمهوری اسالمی ايران با فداکاری بزرگانی 
چون شهيد سليمانی و مدافعان حرم سال ها برای حرمت مسلمانان 
ودفاع از ناموس و کاشانه آن ها جان فدا کردند. اعالميه حقوق بشر 
اســالمی که در سازمان کنفرانس اسالمی به تصويب رسيد، فقط 
در حد يک نام و عنوان از حقوق بشــر اسالمی در آن باقی مانده 
اســت، شايد با قاطعيت بتوان گفت نام تنها کشوری که در زمينه 
حقوق بشر به شــدت فعال است و در سطح منطقه، خاورميانه و 
در سطح جهان فعاليت می کند، ايران اسالمی است که سال هاست 
در برابر بی قانونی ها و هنجار شکنی ها و رفتارهای ضد حقوق بشر 
و کرامت انسانی کشورهای منطقه به خصوص عربستان سعودی 

ايستاده است. 

آیا می توان در شهادت  ســردار سليمانی عنوان کرد   
کشورهای اسالمی اعتقادی به حفظ حقوق بشر اسالمی 

ندارند؟
يکی از موضوعات مهمی که جهان اســالم بــا بی اعتنايی و عدم 
موضع گيری جدی درباره آن نشــان داد عمالً الزامی به پيگيری 
يا حفظ حقوق بشــر اسالمی ندارد، شهادت ســردار سليمانی و 

ابومهدی المهندس بود. در حالی که چنين ظلم بزرگی به دو ملت 
ايران و عراق شــد، اما کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی 
کوچک ترين موضع گيری در اين موضوع از خود نشان ندادند. حتی 
در قالب يک بيانيه و شکايت به مجامع بين المللی! بنابراين حقوق 
بشر اسالمی در بين بسياری از کشورهای اسالمی مظلوم و مهجور 

مانده است. 

برای عملياتی کردن حقوق بشــر اســالمی در بين   
کشورهای اسالمی چه راهکاری قابل اجراست؟ 

به نظر می رسد کشورهای اسالمی يک بار ديگر بايد مواضع روشنی 
نســبت به رعايت حقوق بشر اســالمی اتخاذ کنند. در واقع عالوه 
بر رســيدن به اين موضوع که نيازمند همگرايی بيشتر در اجرای 
موازين حقوق بشــر اسالمی هستيم، به خصوص جنايت هايی که 
عليه مســلمانان صورت می گيرد، چه به صورت ظلم مســلمانان 
عليه مسلمانان يا ســاير کشــورها و اديان غير اسالمی، تشکيل 
دادگاه کشــورهای اسالمی يک نياز ضروری در سطح جهان اسالم 
اســت. پيگيری پرونده هايی که عليه حقوق بشر اسالمی است در 
اين دادگاه می تواند نويددهنده اهتمام بيشــتر کشورهای اسالمی 
 به رعايت حقوق بشــر و کرامت انســانی اســالمی باشد. به گفته 
مقام معظم رهبری که غربی ها ناقضان حقوق بشر در سراسر دنيا 
هستند، جهان اسالم بايد به سمت تحقق حقوق بشر اسالمی حرکت 

کند؛ چرا که هيچ رفتار غير انسانی در اسالم پذيرفتنی نيست.

گفتوگو
به بهانه روز حقوق بشر اسالمی و در گفت وگو با محمد جهان تيغ مطرح شد

پيام غدیر وحدت است©
بر اســاس آنچه در قرآن و روايات بيان شــده، 
غدير نماد امامت و استمرار نبوت و رسالت است. 
امامت ادامه رســالت و آن روی سکه محسوب 
می شود و شخص امام علی)ع( نيز ادامه دهنده 

راه حضرت محمد)ص( است.
پيامی که واقعه غدير می تواند داشــته باشــد 
در حقيقت اتحاد و ارتباط بين پيغمبر)ص( و 
حضرت علی)ع( اســت. يعنی امامت و رسالت 
می تواند پيام عمومی تری برای افراد داشته باشد 
تا به موضوع رســالت با دقت و عمق بيشتری 
توجــه کنند. رســالت و امامت يکی اســت و 
می تواند پيام اتحاد و وحدت بين مسلمانان را 

مطرح کند.
واقعه غدير بيانگر آن است که می توانيم با هم 
وحدت داشــته و يکی شــويم. اتحاد، وحدت، 
هماهنگی، آشــتی کردن و بر اســاس اصول 
مشترک پيش رفتن می تواند پيام غدير باشد 
که يکی از مؤلفه های آن محبت و مهربانی است. 
دوست داشتنی که همان واليت پذيری و تبعيت 
است. »اگر به خدا محبت داريد از من که پيامبر 
شما هستم، تبعيت کنيد« پس بين محبت و 

تبعيت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.
می توان پيام غدير را بر اساس محبتی که گفته 
می شود، جهانی کرد. اگر برای تبيين پيام غدير 
کاری نکنيم و نسل به نسل آن را بازگو نکنيم، 

اصل غدير به فراموشی سپرده می شود.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927775(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی کیان تابلو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 17273 و شناسه ملی 10380328508

به کدملی 5749284379 -آقای  : آقای حسن مرشدلو  اتخاذ شد  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,04,30 تصمیمات ذیل  به 
کدملی  به  نویدی  مجتبی  آقای   -4-  0939762854 کدملی  به  ناصر  حسنی  سیدمسعود  -آقای   0942348079 کدملی  به  ناصر  حسنی  سیدحمید 
0938082752 5- آقای مهدی رضا نیا به کدملی 0942654064 6- خانم بهنوش بامنی به کدملی 0732486599 به سمت اعضای هیئت مدیره برای 
انتخاب گردیدند. - آقایان محمدجواد رئیسی به کدملی 1062587091 و سیدامین افضلی مقدم به کدملی 0920680925بترتیب  مدت دو سال 
به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند . روزنامه وطن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927782(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی کیان تابلو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 17273 و شناسه ملی 10380328508

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,04,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ آقای حسن مرشدلو به کدملی 5749284379 به سمت رئیس 
هیئت مدیره 2ـ آقای سیدمسعود حسنی ناصربه کدملی 0939762854 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3- آقای سیدحمید حسنی ناصر به کدملی 
0942348079به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 4- آقای مجتبی نویدی به کدملی 0938082752 به سمت عضو هیئت مدیره 5- آقای مهدی 
رضا نیا به کدملی 0942654064 به سمت عضو هیئت مدیره 6- خانم بهنوش بامنی به کدملی 0732486599 به سمت عضو هیئت مدیره   حق امضای 
کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار 

خواهد بود . 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927816(

آگهی تغییرات شرکت سردخانه نیک سرمای شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 45987 و شناسه ملی 10380622155

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,04,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبدالرحمن ارجمندی به شماره 
ملی 2299260188 به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای علیرضا پزشکی راد به شماره ملی 0940337411 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا پزشکی راد به شماره ملی 0933369174 به سمت عضوهیئت مدیره و مدیر عامل 
امضاء مدیر عامل ومهر  با  بانکی شرکت  و  تعهدآور رسمی  و  بهادار  اسناد واوراق  انتخاب گردیدند.  برای مدت 2 سال 

شرکت معتبر می باشد .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927812(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی توزیعی امید الهیه مظفر شرکت تعاونی به شماره ثبت 64547 و شناسه ملی 14007591140

نامه شماره 2,17004 مورخ 99,4,5 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد  العاده مورخ 1398,08,02 و  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: خدمات فضای سبز 2- خدمات فنی 
و مهندسی ساختمان 3- خدمات تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی اداری قابل واگذاری به بخش خصوصی 4- تولید نرم افزارهای تخصصی و 
عمرانی معماری و اداری و مالی 5- خدمات تحقیقاتی و پژوهشی 6- اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات 
مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر 7- خدمات آموزشی پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
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e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r©اقساط ماهانه 1/6میلیون تومانی وام ودیعه مسکن

تسنیم: بررســی جزئیات وام ودیعه 
مسکن حاکی از آن است که مستأجران 
در بازپرداخــت ۳۶ ماهه باید ماهانه از 
۵۰۰هزار تا 1/۶میلیون تومان پرداخت 
کنند.  قرار اســت از 2۰ مــاه جاری 
متقاضیان واجد شــرایط برای دریافت 
وام ودیعه مسکن به 19 بانک و مؤسسه 
اعتبــاری برای دریافــت وام های ۵۰، ۳۰ و 1۵ میلیونی معرفی شــوند. بنابر 
اظهارات مسئوالن وزارت راه و شهرسازی، سود تسهیالت مرابحه مستأجران 
1۳ درصد اســت و طی یک ســال برای وام ۵۰ میلیون تومانی ماهانه حدود 
۵4۰ هزار تومان، ۳۰ میلیون تومانی حــدود ۳2۰ هزار تومان و برای وام 1۵ 
میلیون تومانی حدود 1۶۰ هزار تومان پرداخت خواهد شــد. از ســوی دیگر 
قائم مقام بانک مرکزی  گفته است مستأجران می توانند با نرخ سود 12 درصد و 

بازپرداخت ۳۶ ماهه وام های مذکور را دریافت کنند.
با توجه به برنامه فوق، مستأجران تهرانی که ۵۰ میلیون تومان دریافت می کنند 
با احتساب سود وام باید ماهانه یک میلیون و ۶۶۰ هزار تومان پرداخت کنند. کل 
بازپرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی در ۳۶ ماه حدود ۶۰ میلیون تومان خواهد 
بود. به عبارت دیگر سود وام ۵۰ میلیون تومانی برای مستأجران پایتخت حدود 
9 میلیون و 8۰۰ هزار تومان اســت.برای وام ۳۰ میلیون تومانی مبلغ اقساط 
ماهانه مستأجران ساکن در کالنشهرها 99۶ هزار و 429 هزارتومان است. کل 

بازپرداخت این وام حدود ۳۶ میلیون تومان در ۳۶ ماه خواهد بود. 
میزان اقساط ماهانه وام 1۵ میلیون تومانی در بازپرداخت ۳۶ ماهه، 498 هزار 
و 2۰۰ تومان اســت. کل بازپرداخت این وام 17 میلیون و 9۳۵ هزار تومان در 

ماه آخر خواهد بود.
با توجه به رقم اقســاط ماهانه وام مستأجران و در نظر داشتن این مسئله که 
اولویت پرداخت وام مذکور با کارگران و مددجویان نهادهای حمایتی است به 
نظر نمی رسد تقاضا برای دریافت این وام و بازپرداخت ۳۶ ماهه آن چشمگیر 
باشــد. احتماالً بخش زیادی از مستأجران مشمول ترجیح می دهند به جای 
دریافت وام و بازپرداخت آن طی ســه ســال، ســود این تسهیالت را یکساله 

پرداخت کنند.

 انحصار درواردات نهاده، مرغداران ©
را به خاک سیاه نشاند

فارس: یــک مرغدار گفــت: در بازار 
خوراک دام و طیور به نرخ دولتی پیدا 
نمی شــود، اما به چهار برابر قیمت هر 
چقدر بخواهی هست. چرا کسی نیست 
جلو این انحصارگران را بگیرد که نهاده 
با ارز دولتی وارد می کنند و به چند برابر 

قیمت می فروشند؟ 
سعیده مشایخی، تولیدکننده مرغ گوشتی، با انتقاد شدید از وجود انحصارگری 
در تأمین نهاده و خوراک دام و طیور گفت: متأسفانه 8۰ درصد بازار نهاده دست 
یک نفر به نام آقای مدلل اســت. این شخص ارز دولتی را           می گیرد، نهاده وارد 
می کند و با نفوذی که در شرکت های مختلف دارد، آن ها را           به قیمت چند برابر 

در بازار توزیع می کند. 
این مرغدار نائین  اصفهان گفت: مدلل خودش در ایران نیســت و در انگلیس 
زندگــی می کنــد و چند وقت یک بار بــه ایران می آید، اما پنج شــرکت در 
زیرمجموعه اش دارد که بدون نظر ایشان آب هم نمی خورند و این فرد به این 
شرکت ها می گوید که نهاده را           چه زمانی و به چه قیمتی بفروشند و به همین 

دلیل قیمت را           در بازار به  چهار برابر رسانده اند.
مشایخی افزود: چگونه یک شخص می تواند ارز دولتی بگیرد و محصول خود 
را           در بــازار آزاد به چهار برابر قیمت بفروشــد، اما وزارت جهاد کشــاورزی در 

»بازارگاهی« که تعیین کرده نمی تواند یک پنجم نیاز مرغداران را           تأمین کند.

سازندگان ظروف یکبار مصرف از ضعف توزیع مواد اولیه شکایت دارند

سر بی کاله   تولیدکننده خُرد
اقتصاد/زهرا طوسی: نوسان های ارزی که سال 
گذشته قیمت ظروف یکبار مصرف پالستیکی را ۶ 
برابر افزایش داد، امسال نیز با افزایش دو تا سه برابری 
قیمت سبب شــد تا مردم در خرید ظروف یکبار 
مصرف با احتیاط بیشتری قدم بردارند. سازندگان 
از کمبود مــواد اولیه، نحوه توزیع در بورس کاال و 
سهمیه بندی غیرمنطقی می نالند و پتروشیمی ها 
معتقدند دالل هایــی در لباس تولید بــازار را به 
هم ریخته اند.علیرضا تیموری، عضو هیئت مدیره 
انجمن صنایع همگن پالستیک با اشاره به گرانی 
مواد اولیه در بازار بورس به خبرنگار ما می گوید: از 
اول فروردین قیمت مواد اولیه کارخانجات ظروف 
یکبار مصــرف از 12هزار تومان به حدود 2۰ هزار 
تومان به عنوان کف قیمت در بورس رسیده است 
و مــا آخرین محموله ای را کــه از بورس خریدیم 
برایمــان تنی 21 میلیون تومان آب خورد که این 
رقم در ابتدای ســال تنی 12 میلیون تومان بود.

در دو سال قیمت ها 400 درصد افزایش »
داشته است

وی با اشــاره بــه اینکه 2۶ 
فروردین 97 سیاســت های 
ارزی اعالم شد و مواد اولیه 
ظروف یکبار مصرف حدود 
۵ هزار تومان بوده اســت، 
می افزاید: از دو سال پیش نرخ مواد اولیه از ۵ هزار 
تومــان به 2۰ هزار تومان رســیده و حدود 4۰۰ 
درصد افزایش پیدا کرده است.عضو هیئت مدیره 
اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی، مواد 
اولیــه اصلی در صنعت ظروف یکبــار مصرف را 
پلی استایرن مقاوم، شفاف و انبساطی)فوم( و پت 
ذکر می کند و می افزاید: کل تولیدات پتروشیمی تا 
پایان امســال به حدود 1۰۰ میلیون تن خواهد 
رسید و مواد اولیه ای که ما برای محصوالت یکبار 
مصرف نیاز داریم نیز به اندازه کافی با استانداردهای 
جهانی و باکیفیــت باال در داخل کشــور تولید 
می شود، اما متأسفانه با وجود موانع و مشکالتی در 
حوزه توزیع، این مواد حتی از طریق بورس هم به 

سختی در اختیار تولیدکننده قرار می گیرد.

سیاست های سختگیرانه در توزیع مواد اولیه»
وی با اشاره به سیاست های سختگیرانه در توزیع 
مواد اولیه می گوید: در سال 97 که سیاست ارزی 
اعالم شد بسیاری از کارخانجات به خاطر بازگشت 
ارز برای صادرات دچار مشکل شدند، به طبع وقتی 
ما صادرات نداشــتیم، چرخه گردش نقدینگی ما 
مختل شــد و چون فروش نداشــتیم در آن سال 

خرید مواد اولیه هم با میزان 
حاال  دادیم.  انجام  کمتری 
متولیان امــر با مالک قرار 
دادن حجم خریــد در دو 
ســال اخیر یعنی 97 و98 
رســیده اند  معدل  به یک 
که پایه فــروش مواد اولیه 
تلقی  تولیدکننــدگان  به 
می شــود و به این شــکل 
واحدهای تولیدی به خرید 
به اندازه همان ســهمیه از 

بورس محدود شده اند.

 کوتاه شدن دست واحدهای کوچک»
 از حضور در بورس 

عضو هیئت مدیره خانه، صنعت معدن و تجارت، 
با اشاره به عرضه مواد اولیه این صنعت در بورس 
کاال و کوتاه شدن دست واحدهای تولیدی کوچک 
از بــورس به خاطر برخی قوانین ، می افزاید: برای 
ورود به بورس تمام شــرکت های تولیدی را ملزم 
به حسابرسی کرده اند، با وجود اینکه صنعتگران 
با این موضوع موافق بوده و خود را ملزم به رعایت 
مر قانون می دانند باید گفــت در زمانی که اکثر 
واحدهای تولیدی صنایع پایین دست پتروشیمی 
یعنی پالســتیک و پلیمر واحدهای کوچک زیر 
۵۰ نفر هســتند، به دلیل نداشتن دفاتر قانونی و 
امکان حسابرســی، از حضور در بورس جا مانده و 

نمی توانند مواد اولیه خود را دریافت کنند.
تیموری با اشــاره به اینکه واحدهای کوچکی که 
به خاطر عدم احراز شــرایط نتوانستند وارد بورس 
شــوند، مجبورند از بــازار آزاد مــواد اولیه خود 
را تأمیــن کنند، می افزاید: اینکه مــواد اولیه که 

عرضه آن فقط در بورس کاال مجاز اســت چطور 
در بازار آزاد پیدا می شــود هم مسئله ای است که 
گریبان گیر تمام صنایع هســت و به اشــکال در 
سیستم توزیع برمی گردد. یعنی از وقتی ۶ میلیون 
تن تولید پتروشــیمی در زمان وزارت نعمت زاده 
داشتیم، همین مشکل را داشتیم و اکنون هم که 
1۰۰میلیون تن تولید داریم با همین مسئله دست 

و پنجه نرم می کنیم. 

نرخ مواد اولیه در بازار آزاد 30 »
درصد گران تر است

تیموری می افزاید: در بازار آزاد نرخ ها 
2۰ تا ۳۰ درصد باالتر از بورس اســت 
و هر کیلو مواد اولیــه را اگر 21 هزار 
تومان فرض کنیم در بازار آزاد 2۵ هزار 
تومان قیمت می خورد و به طبع هزینه 
تولید ظــروف بیشــتر و قیمت برای 
مصرف کننده گران تر تمام می شــود. 
راه حل مــردم هم در این مواقع حذف 
گزینه مورد نظر است که البته به خاطر 
شرایط کرونا در کشــور پیامدهای زیانباری برای 

سالمت جامعه در پی خواهد داشت.
رحیــم مقیمی اصل، رئیس 
فروشندگان  اتحادیه  سابق 
ظــروف  و  پالســتیک 
یک  عنوان  به  یکبارمصرف 
تولیدکننــده با ۵۰ ســال 
سابقه در این حرفه، از گرانی مواد اولیه انتقاد و به 
خبرنگار ما گفت: پالســتیک به حدی گران شده 
است که مردم مثل زمان های قدیم برای خرید با 

خودشان سبد می آورند.
وی می گوید: در حــال حاضر عرضه مواد اولیه با 
تقاضای بازار همخوانی ندارد و نحوه توزیع ناعادالنه 
پتروشیمی ها نیز مورد بحث و انتقاد ماست. اکنون 
عرضه مواد اولیه ظروف یکبار مصرف به شــکلی 
اســت که دســت تولیدکنندگان متوسط و خرد 
خالی می ماند و نمی توانند جنس مورد نیاز خود 
را تهیه کنند. در حال حاضر یک تولیدکننده در 
حالی که 14 دســتگاه دارد فقط با دو دســتگاه  

مشغول فعالیت است.
ســیدمجید کاظمــی، رئیــس انجمــن صنفی 
تولیدکنندگان پالســتیک استان خراسان رضوی 
نیز می گوید: مواد اولیه به واحدهای کوچکی که 
دارای پروانه هستند تعلق نمی گیرد که این مهم 
به دلیل شرایط خاص حاکم بر بورس است و آن ها 
نیــز این مواد را از بازار به صــورت آزاد و در قالب 
مواد دسته دوم یا دسته سوم خریداری می کنند 
که هم بر هزینه تولید و هم بر کیفیت محصول اثر 
می گذارد. وی می گوید: خروج مواد پلیمری از سبد 
حمایتی و عرضه این مواد در بورس کاال، موجب 
شده بازرگانی بورس با عرضه کم، قیمت ها را باال 
نگه دارد. در این بین اشخاصی که به نوعی دالل  
هســتند، مواد اولیه را از بورس می خرند و بعد به 
صورت مدت دار به تولیدکننده می فروشــند و در 
بازار با قیمت ارزش افزوده به فروش می رسانند و در 

نتیجه موجب می شود قیمت تمام شده باال برود.

 واسطه ها در کسوت تولیدکننده »
محدود شده اند

یک منبع آگاه در صنعت پتروشیمی که نخواست 
نامش ذکر شــود، به خبرنــگار ما می گوید: همه 
واحدهای تولیدی در بورس ســهمیه دارند و هر 
واحد تولیدی حتی اگر کوچک باشــد اگر پروانه 
بهره برداری داشته باشد می تواند وارد بورس شود 
یا با عضویت در تعاونی هــای مربوط برای خرید 
مواد اولیه اقدام کند، اما بقیه کســانی که امکان 
ورود به بورس را ندارند واســطه هایی هستند که 
می خواهند به اســم کارخانجات این حوزه مواد 
اولیه را بخرند و در بازار آزاد بفروشــند. در نهایت 
مشکل در این حوزه دست وزارت صمت و نیازمند 

اصالح قوانین است.

 نقص قوانین »
»مواد اولیه« را تحویل دالل می دهد

وی می افزایــد: قیمت مــواد اولیه قیمت تابلو در 
بورس اســت، ولی متأسفانه مثالً یک واحد 2۰۰ 
نفره که تولیدش را هم کم کرده است مواد اولیه را 
مثالً کیلویی 9 هزار تومان می خرد و وقتی می بیند 
یک واحد کوچک تر متقاضی مواد اولیه است این 
مواد را با قیمت باالتری مثالً 18 هزارتومان به آن 
می فروشد و در حالی که هنوز تولید نکرده است 

سود زیادی را به جیب می زند.
پتروشیمی این وسط کاره ای نیست، مقداری که 
مشخص است در بورس عرضه کرده و در باال رفتن 
قیمت دخالتی ندارد. این قسمت خوب ماجراست، 
روی دیگر ســکه این است که یک دالل با مجوز 
صوری و هماهنگی بــا کارگزاری، مواد اولیه را به 
جای خرید و فروش در بورس بار کانتینر کرده و از 
کشور خارج می کند و با نرخ روز دالر آن را معامله 
می کند و حتی ارز را هم به جای عرضه در نیما در 

چهارراه استانبول می فروشد.
وی معتقد اســت: مشــکل اصلی در این قضیه 
نقص قوانین است که موجب می شود یک دالل 
به جای تولیدکننــده واقعی مواداولیه را تحویل 
بگیرد و این مواد را یا قاچاق کرده یا به چندین 
برابر قیمت اصلی در بــازار آزاد به تولیدکننده 
واقعی بفروشــد. ســابقه این موضوع هم وجود 
دارد و در سال های گذشته بیش از ده ها پرونده 
قاچاق رسیدگی شده اســت که در آن افراد در 
حالــی که مجوز به اســم کارخانــه صوری هم 
در دست داشــتند در حال ارسال محموله های 
پتروشیمی به خارج از کشور دستگیر شدند که 
نشان می دهد برطرف کردن خأل قانونی  در این 

زمینه از اهم موارد است.

 اشخاصی که 
به نوعی دالل  
هستند، مواد 
اولیه را از بورس 
می خرند و بعد به 
صورت مدت دار 
و با ارزش افزوده 
در بازار  به فروش 
می رسانند

بــــــــرش

دادگاه ها نباید حکم تخلیه مستأجر را صادر کنند   تسنیم: نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک گفت: بنابر اعالم دادستان کل کشور، دادگاه ها و شوراهای حل اختالف با توجه به مصوبه های ستاد ملی 
مبارزه با ویروس کرونا نباید برای مستأجران حکم تخلیه صادر کنند. بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، قراردادهای اجاره مسکن در تهران، کالنشهرها و شهرهای کوچک باید به ترتیب با 25 درصد، 20 
و 15 درصد افزایش قیمت تمدید شود. این وضعیت تا سه ماه پس از اعالم وضعیت سفید کرونا ادامه دارد؛ بنابراین  دادگاه ها و شوراهای حل اختالف نباید نسبت به صدور حکم تخلیه مستأجران اقدام کنند.

خـــبر

 سه شنبه 14مرداد 1399  14ذی الحجه 1441 4 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9311

تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 1399/5/29

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139960322002000466 مورخ 1399/04/02 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای عبدالصمد صفرزایی فرزند علی بیک بشماره شناسنامه 97 صادره ازایرانشهر در ششدانگ یکباب منزل 
به مس��احت 211/50 متر مربع پالک 662 فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان ش��هر زابل کوچه سوم 
منشعبه از بلوار شهید جهانتیغ واقع در بخش دو سیستان خریداری از مالکیت مشاعی متقاضی عبدالصمد صفرزایی 
ذی��ل ثبت 26831 دفتر 187 صفحه 205  محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اط��الع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند 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:365  آ-9904503
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1399/5/14

تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 1399/5/29
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 139960322002000561 مورخ 1399/04/05هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای عبداله سنچولی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 2042 صادره از رامیان در ششدانگ یکباب منزل 
به مساحت 270 متر مربع پالک 987 فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش دو سیستان شهر زابل کوچه 13 منشعبه 
از خیابان هامون خریداری از ش��هرداری زابل ذیل ثبت 1239 صفحه 115 دفتر 70 طبق نامه 98007695 مورخ 
1398/09/21 و 4407 مورخ 1397/02/09  محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند 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 
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
آقای منوچهر رسائی مقدم فرزند ذبیح اله ، به صورت ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 1612/88 متر 
مربع ، پالک 448 فرعی از سه � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری از آقای علیرضا رسائی مقدم � مکان وقوع ملک 

: شهرستان فردوس � اراضی خداوندی 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9904501
تاریخ انتشار نوبت اول:   14/ 1399/05             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/29

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی تربت حیدریه

پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که بموجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتش��ر گردیده اینکه بر حسب درخواست 
واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین قانون ثبت تحدید حدود یکقسمت از امالک واقع در بخش 5 رخ  حوزه 

ثبتی این واحد بشرح زیر : 
از قطعات مفروز اراضی فراوق کدکن پالک 402 – اصلی 

143 فرعی بخشعلی صفائی یکباب منزل 
در روز 1399/06/18 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . 

لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و س��اعت مقرر باال در محل حضور بهم رس��انند . چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاظر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور مبلک 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 که در موقع 

مقرر حاظر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی ، معرضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف یکماه داد خواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور 

اخذ و به این اداره تسلیم نمایند . آ-9904497  تاریخ انتشار 99/5/14
رئیس ثبت اسناد و امالک  تربت حیدریه 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی تربت حیدریه

پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که بموجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتش��ر گردیده اینکه بر حسب درخواست 
واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین قانون ثبت تحدید حدود یکقسمت از امالک واقع در بخش یک اربعه 

حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر : 
از قطعات مفروز اراضی چشمه لوش پالک 84 اصلی  

11 و 17 و 21 و 23 و 25 و 37 و 43 فرعی علی وثوقی 7 قطعه 
زمین 

در روز 1399/06/23 الی 24 / 06 / 1399 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . 
ل��ذا بموجب م��اده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک 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 بهم رس��انند . چنانچه هر یک از صاحبان 
ام��الک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاظر نباش��ند مطابق ماده 15 قان��ون مزبور مبلک مورد آگهی با 
حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی 
و نی��ز صاحب��ان امالک که در موقع مقرر حاظر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا س��ی روز از تاریخ 
تحدید حدود پذیرفته خواهد ش��د و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض 
ثبتی ، معرضین می بایس��ت از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه داد خواست اعتراض خود را به 
مرج��ع ذیص��الح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تس��لیم نمایند . آ9904498  

تاریخ انتشار 99/5/14
رئیس ثبت اسناد و امالک  تربت حیدریه 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی تربت حیدریه

پی��رو آگه��ی تحدید ح��دود قبلی که بموج��ب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتش��ر گردیده اینکه بر حس��ب 
درخواس��ت واصله مس��تند به ماده مذکور و ماده 61 آئین قانون ثبت تحدید حدود یکقسمت از امالک واقع در 

بخش یک اربعه حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر : 
از قطعات مفروز اراضی دیزقند پالک 231 – اصلی 

4209 مجزی شده از 2289 فرعی معصومه چراغی صنوبری قسمتی از 
یکباب ساختمان 

دهستان رخ بخش 5 تربت حیدریه
از قطعات مفروز اراضی گرماب پالک 209 اصلی 

199 فرعی علی اکبر محمد زاده یکباب سالن مرغداری و زمین وصل به آن 
در روز 1399/6/20 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . 

لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی 
اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر باال در محل حضور بهم رس��انند . چنانچه هر یک از صاحبان امالک 
ی��ا نماین��ده قانونی آنها در موقع مقرر حاظر نباش��ند مطابق ماده 15 قانون مزب��ور مبلک مورد آگهی با حدود 
اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد ش��د و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز 
صاحبان امالک که در موقع مقرر حاظر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا س��ی روز از تاریخ تحدید 
حدود پذیرفته خواهد ش��د و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی ، 
معرضین می بایس��ت از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه داد خواست اعتراض خود را به مرجع 
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند . آ-9904500    تاریخ 

انتشار 99/5/14
رئیس ثبت اسناد و امالک  تربت حیدریه 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

   هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رس��می مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدعلی جاویدی فرزند اس��معیل به ش��ماره شناس��نامه 8 صادره از قائنات در یک قطعه باغ 
ب��ه مس��احت 2412/67 متر مربع در قس��متی از پالک 153 اصلی بخش 3 زبرخ��ان واقع در اراضی دروبخت 
خریداری از مالک رس��می حس��ین جنگجو دانه محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و درروستا ها رای هیئت الصاق تا در 
صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته 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 ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد ش��د وصدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین 
نام��ه مذکور پ��س از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولی��ن آگهی نوبتی وتحدید حدود  به 
صورت همزمان با اطالع می رس��اند ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد س��ابقه تحدید حدود واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .آ-9904431
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/5/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: 29 /99/5
سید حسن پورموسوی 

رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان

هیئت موضوع ماده3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره1399603022000259هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرس��می مس��تقردرحوزه ثبت ملک فریمان تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی عس��گری 
رفسنجانی فرزندهدایت اله بشماره شناسنامه445صادره ازمشهددریک قطعه زمین مزروعی بمساحت60000مترمربع 
پالک4فرعی از6اصلی واقع در12مشهد،خریداری ازمالک رسمی آقای هدایت اله عسگری محرزگردیده است.ِلذابمنظور 
اطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله15روزآگهی می شود،درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باشندمی تواننداز  تاریخ انتش��اراولین آگهی،بمدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس 
ازاخذرسید،ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 

درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.آ-9904429
تاریخ انتشارنوبت اول:99,5,14
تاریخ انتشارنوبت دوم:99,5,29

محمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادوامالک 

اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان

هیئت موضوع ماده3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره1399603022000258هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرس��می مس��تقردرحوزه ثبت ملک فریمان تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی عس��گری 
رفسنجانی فرزندهدایت اله بشماره شناسنامه445صادره ازمشهددریک قطعه زمین مزروعی بمساحت60000مترمربع 
پالک4فرعی از6اصلی واقع در12مشهد،خریداری ازمالک رسمی آقای هدایت اله عسگری محرزگردیده است.ِلذابمنظور 
اطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله15روزآگهی می شود،درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باشندمی تواننداز  تاریخ انتش��اراولین آگهی،بمدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس 
ازاخذرسید،ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 

درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.آ-9904430
تاریخ انتشارنوبت اول:99,5,14
تاریخ انتشارنوبت دوم:99,5,29

محمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادوامالک 

آگهی فقدان سند مالکیت
ورثه مرحوم محمد گل س��رگزی بااعالم مفقود ش��دن سند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی 
امضاءشده ذیل شماره یکتا139902152899000053ش��ماره ترتیب11616 مورخ 1399/2/3دفتراسناد رسمی 
شماره1پیش��وا و طی درخواست وارده 1399856010460001814مورخ 1399/4/16تقاضای صدور المثنی سند 
مالکیت تک برگی رانموده اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی میگردد 1. نام 
ونام خانوادگی : ورثه مرحوم محمد گل س��رگزی 2. میزان مالکیت : ده هزاروششصدسهم مشاع ازدویست وبیست 
هزارسهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی3 . شماره پالک : 103فرعی از158* اصلی 4. محل وقوع: واقع دربخش 
بهنام سوخته پیشوا 5. علت ازبین رفتن : مفقود شدن به دلیل جابجایی 6. خالصه وضعیت مالکیت : ده هزاروششصد 
سهم مشاع ازدویست وبیست هزار سهم ششدانگ عرصه واعیان باقیمانده یک قطعه زمین مزروعی فاقدمساحت تحت 
پالک 158/103قطعه باقیمانده ذیل ثبت 8433دفتر74صفحه 406 بنام محمدگل سرگزی فرزند میزان  ثبت و سند 
به شماره چاپی 838861 صادر گردیده است سپس به موجب سندرای قانونی تعیین تکلیف مقدار124/23مترمربع 
تحت پالک6541خارج گردیده است. لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکرو درخواست صدورسند 
المثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقسمت ششم این آگهی 
ذکرنشده یامدعی وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت 
اسنادوامالک پیشوا مراجعه و اعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید وچنانچه 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت 
به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ 

شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا 131م/ الف  آ-9904407
 خدادادبشیری- رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 139960301046000105تاریخ1399/3/12هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای غالمعلی روحی فرزند روزعلی بش��ماره شناسنامه 11973صادره ازالیگودرز دریک قطعه زمین وبنای احداثی 
به مساحت 25/62مترمربع پالک 2573فرعی از158 اصلی واقع درحوزه ثبت پیشواانتقال ملک ازمحل سهم االرث 
مجتبی کارخانه ازمالکیت حسین کارخانه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 
15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی تواننداز 
تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.129م/الف  آ-9904407
نوبت اول:99/5/14  نوبت دوم:99/5/29

رییس ثبت اسنادوامالک پیشوا-خدادادبشیری

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
براب��ررای ش��ماره 139960301046000162تاریخ 1399/04/02هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای سلمان سلمان زاده فرزندعلی بشماره شناسنامه 28صادره ازحوزه یک شهرستان آشتیان بخش مرکزی 
دریک قطعه زمین مزروعی به مساحت 10771مترمربع پالک97 فرعی از162 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشوا 
خریداری ازمالک رسمی آقای مهدی تاجیک باالیی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به 
فاصله 15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی 
تواننداز تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید، ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.130م/الف  آ-9904407
نوبت اول:99/5/14  نوبت دوم: 99/5/29

رییس ثبت اسنادوامالک پیشوا-خدادادبشیری

آگهی مزایده اتومبیل)سند ذمه(
بدهکار: محمدجواد صدیقی گل خطمی

بستانکار: خانم فاطمه غالم نژاد
مورد مزایده و محل آن : برابر درخواس��ت بس��تانکار فوق به ش��رح وارده به ش��ماره 99/1005693-99/04/17 به 
موجب پرونده اجرائی کالس��ه 139904007141000101 و ش��ماره بایگانی 9900114 یک دستگاه خودرو پژو 
آردی به ش��ماره انتظامی )74-937د 37( متعلق به آقای محمدجواد صدیقی گل خطمی فرزند حبیب به ش��ماره 
ملی 5240101019 مدیون پرونده اجرائی کالسه فوق که به استناد سند نکاحیه به شماره 1392/09/14-28741 
تنظیمی دفترخانه ازدواج 8 و طالق 5 بجنورد در سیستم راهور ناجا بازداشت گردیده است و طبق نظر کارشناس 
رس��می به مبلغ 168/000/000 ریال )یکصد و شصت و هش��ت میلیون ریال( برآورد شده و نظریه ارزیابی قطعی 
گردیده است از ساعت 9 تا 12 ظهر روز یکشنبه مورخه 1399/05/26 در محل اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد 
به نشانی بجنورد خ شریعتی شمالی- جنب اداره پست قدیم بجنورد از طریق مزایده به فروش می رسد، خریداران 
می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شده و  در جلسه شرکت نمایند، مزایده فقط در یک نوبت 
برگزار می گردد و از مبلغ 168/000/000 ریال )یکصد و ش��صت و هش��ت میلیون ریال( طلب بستانکار شروع و به 
باالترین قیمت پیش��نهادی از طرف خریدار نقداً فروخته می ش��ود و طبق ماده 136- اصالح آئین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یانماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار 
ساقط و مزایده تجدید می گردد الزم به ذکر است کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و 
حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمناً روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
 مشخصات خودرو مطابق نظریه کارشناس : یک دستگاه خودرو سواری پژو آردی 1600 به شماره انتظامی فوق مدل 
1383 به رنگ سبز و شماره شاسی 11783005828 می باشد و محل استقرار خودرو فوق جهت بازدید : بجنورد 

پارکینگ رضا می باشد.م الف 1730   آ-9904477
حمید عزیزی

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

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

برابر کالس��ه رأی شماره139860307114003074هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسند رسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
سعید ایوبی فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 3419صادره از  مشهددرششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
240/03 مترمربع  قسمتی از پالک یک اصلی سه یک آب قطعه 4 شیروان واقع در بخش 5قوچان خریداری ازمالک 
رسمی آقای جان محمد فیض بخش محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز 
آگهی میشود،در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم وپس از اخذرسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد. آ-9903778
تاریخ انتشار نوبت اول:99/04/30
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/05/14

صمد ابراهیم زاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139960308001000844 مورخ  99/03/26 هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی رضا احراری فرزند خواجه میر قاس��م 
بش��ماره شناس��نامه 7 و کد ملی 5239674566    در  ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 
101/70 متر مربع فسمتی از پالک 1396 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش 2 حوزه ثبت ملک 
بیرجند از محل مالکیت زینل دس��تگردی  محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9903795
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/29                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/14                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 
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اعطای وام به فرهنگیان تا سقف ۴۰ میلیون تومان   ایسنا: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در توییتر نوشت: پوشش حداکثری جامعه فرهنگیان در افزایش قدرت خرید و اعطای تسهیالت 
قرض الحسنه و کم بهره، از سیاست های رفاهی آموزش و پرورش است. در این راستا تفاهم نامه همکاری دوجانبه وزارت آموزش و پرورش و بانک قرض الحسنه مهر ایران به امضا رسید. وی ادامه داد: فرهنگیان 

عزیز می توانند تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال و زوجین فرهنگی تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۱۲ ماهه تسهیالت دریافت کنند.

مخترع »ماوس« درگذشت©
ایســنا: »ویلیام انگلیــش« مهندس 
کامپیوتر آمریکایی و مخترع »ماوس« 

در ۹۱ سالگی از دنیا رفت.
ویلیام انگلیش یکی از پیشگامان تولید 
رابط در رایانه های مــدرن، ۲۶ جوالی 
ســال جاری بر اثر نارسایی تنفسی در 

سن ۹۱ سالگی از دنیا رفت.
او به همراه داگالس انگلبارت، نخســتین ماوس جهان را در انســتیتو تحقیقات 
استنفورد اختراع و در ۱۹۶۸ میالدی نمایشگاه »مادر همه دموها« را برگزار کردند 
که در آن از بســیاری از طرح های اولیه ای رونمایی شــد که در دهه های آتی به 
رایانه ها اضافه شدند؛ مانند ویرایش آنالین متن، تماس ویدئویی و لینک های اَبَرمتن.

انگلیش یکی از معدود افرادی بود که ایده های انگلبارت را به درستی درک می کرد 
و به اندازه ای استعداد داشت که آن  ایده ها را به محصول تبدیل کند. به عنوان مثال، 
پس از آنکه انگلبارت طرحی اولیه از یک ماوس را کشید، انگلیش نمونه اولیه آن را 
ساخت. انگلبارت این طرح اولیه را در رویداد ۱۹۶۸ میالدی نمایش داد و انگلیش 

در پشت صحنه آن را ترسیم کرد.
انگلیش در دوران کاری خود با ناسا و ارتش آمریکا همکاری کرد.

مایکروسافت »تیک تاک« را می خرد©
فارس: به گزارش انگجــت، به دنبال 
اعالم تصمیم جدی ترامپ برای ممنوع 
کــردن فعالیت تیک تــاک در آمریکا، 
مایکروسافت از برنامه ریزی برای خرید 
این اپلیکیشن به اشتراک گذاری ویدئو به 
منظور حفظ و تداوم فعالیت این برنامه 

در آمریکا خبر داده است.
مایکروســافت قصد دارد به هر نحو ممکن، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
را راضــی به موافقــت با خرید تیک تاک کند. در صورت عملی شــدن این امر، 
مایکروسافت مدیریت فعالیت های تیک تاک در آمریکا، کانادا، نیوزیلند و استرالیا 

را بر عهده می گیرد.
مایکروسافت ممکن است برای تسهیل مدیریت تیک تاک سرمایه گذاران دیگری را 
نیز جذب کند. این شرکت اعالم کرده به مالحظات امنیتی مورد نظر رئیس جمهور 
آمریکا در این زمینه واقف اســت و تالش دارد آن را رعایت کند. اما معتقد است 

مالکیت تیک تاک از نظر اقتصادی به نفع آمریکاست.
اگر مایکروسافت موفق به اقناع ترامپ شود و در مذاکرات خود با بایت دنس، مالک 
چینی فعلی تیک تاک به نتیجه برسد، سود کالنی از مدیریت اپلیکیشن چینی و 
محبوب تیک تاک به دست می آورد. این نرم افزار در آمریکا نیز بسیار محبوب است.

بستری کرونایی ها در پارکینگ بیمارستان 

وزارت بهداشت: طبیعی است!©
باشگاه خبرنگاران جوان: کرونا چند 
وقتی اســت خیز دوباره ای در کشــور 
برداشــته اســت، این ویروس موذی و 
مرگبار حاال چموش تر و قدرت سرایت 
آن چند برابر بیشتر شده و شاهد روند 
صعودی ابتال و بستری به دلیل کرونا در 

بیشتر استان های کشور هستیم.
وزیر بهداشت، یکشنبه گذشته درباره بستری بیماران کرونایی گفت: خوشبختانه ما 
شرایط را به نحوی مدیریت کردیم که بیماری پشت در هیچ بیمارستانی سرگردان 
نماند؛ یک بیمار به دلیل سن و سال یا کمبود امکانات بر بیماران دیگر ارجح نشد، 
یک بیمار حتی از اتباع خارجی بدون کارت اقامت هم وقتی مبتال به کووید۱۹ شد، 

پشت در بیمارستان به دلیل بی بضاعتی اقتصادی، از درمان محروم نماند.
شــاید این ســخنان پیش از پیک دوم کرونا دســتاوردی برای وزارت بهداشت 
محسوب می شد، اما با آغاز پیک دوم کرونا در کشور به دنبال عادی انگاری مردم 
پس از بازگشایی های عجوالنه و افزایش سرعت انتشار بیماری، کمی با واقعیت 
فاصله دارد تا جایی که در هفته های گذشته با مواردی روبه رو شدیم که بیماران 
برای بســتری در یکی از بیمارستان های ســانترال کرونا در تهران در پارکینگ 
و در خودر وهای خود با کپســول اکسیژن منتظر خالی شدن تخت بیمارستانی 
بودند و بر اساس گفته برخی بیماران، حتی این مدت انتظار تا سه روز هم طول 

کشیده است.
همه این ها در حالی اســت که مسئوالن وزارت بهداشت و رؤسای بیمارستان ها 
از پُر شدن تخت های بیمارستانی و انتظار بیماران در اورژانس برای خالی شدن 

تخت سخن می گویند.

پُر شدن ظرفیت بیمارستان ها برای پذیرش کرونا طبیعی است!»
جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت درباره پُر شدن ظرفیت بیمارستان ها 
برای پذیرش کرونا، اظهار کرد: این یک موضوع طبیعی است و اگر یک بیمارستان 
که به عنوان بیمارستان کرونا فعال است پر شود، بیمارستان دوم آماده خدمت 
می شود. ما نباید تمام بیمارستان های کشور را آلوده کنیم؛ در هر استان تعدادی 
بیمارستان در نظر گرفته شده تا به عنوان بیمارستان کرونا خدمت دهند و اگر 
مراجعه به بیمارستان اول مازاد بر ظرفیت آن باشد، بیمارستان دوم ارائه خدمت 

می کند تا مردم در این دوران احساس مشکل نکنند.
او گفت: اوایل شیوع کرونا در تهران ۶ یا ۷ بیمارستان فعال بودند، اما اکنون حتی 
بیمارستانی در بخش خصوصی داریم که بیش از هزار بیمار بستری دارد و خدمات 
کرونا ارائه می دهد، اما این ها را انتخاب کردیم؛ بنابراین باید روی شبکه بهداشت 

و خدمات سرپایی کار کنیم.

خطر ورود بیمارستان های کشور به فاز خطر»
گل پیرا، رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت 
درباره وضعیت بیمارستان های کشور گفت: در حال حاضر در حقیقت داریم به 
ظرفیتی می رســیم که در سیستم، رســیدن به وضعیت نارنجی یا فاز خطر را 
احســاس می کنیم؛ چرا که وضعیت کنونی مانند شــرایط عید نیست که تمام 
خدمات غیرکرونایی را تعطیل کرده باشــیم، بلکه در حال حاضر هم به بیماران 

مبتال به کرونا و هم به سایر بیماران خدمات ارائه می دهیم .
گل پیرا اظهار کرد: درواقع به طور کلی باید در بیمارستان هایمان مراقب ظرفیت 
تخت ها باشیم. بهترین حالت زمانی است که ۳۰ درصد ظرفیت تخت های خالی 
یک بیمارستان را به کرونا اختصاص دهیم. در این صورت خیالمان راحت است که 
تعداد کسانی که به بیمارستان مراجعه می کنند و تعداد کسانی که از بیمارستان 
مرخص می شوند، در یک بازه زمانی مناسب، حرکت و چرخش تخت مناسبی را 

ایجاد می کنند. حاال اگر این درصد باالتر برود، وارد فاز خطر می شویم.
رضا جلیلی خشنود، جراح مغز و اعصاب، رئیس بیمارستان شهدای تجریش و عضو 
ستاد مبارزه با کرونای استان تهران گفت: واقعیت این است با وجود اینکه تعدادی 
از بیمارستان ها مختص بیماران کرونایی هستند و تقریباً در همه بیمارستان ها، 
بخش های ویژه بیماران کرونایی ایجاد شده و خدمات رسانی به سایر بیماران را نیز 
کاهش داده اند، امروز تقریباً ظرفیت بیشتر تخت های بیمارستان های تهران پر و 

دیگر جایی برای پذیرش ندارند.

انتظار در اورژانس برای خالی شدن تخت کرونا»
امید براتی، رئیس بیمارستان یافت آباد با تأکید بر اینکه از اول تیرماه تخت های 
بیمارستان یافت آباد پر شده است، گفت: ما روزانه ۱۵ مریض در اورژانس داریم که 

در صف بستری اند. مالک بستری نیز طبق پروتکل بیمارستان است.
براتی گفت: از طرفی، چون اورژانس بیمارستان ها شلوغ است و ممکن است برخی 
بیماران با عالئم ریوی به مرکز درمانی مراجعه کنند که گاهی با توصیه پزشکی در 
منزل قرنطینه می شوند، خیلی از موارد نیاز به بستری ندارند. مریض هایی که نیاز به 
بستری پیدا می کنند به دلیل اشغال تخت ها در اورژانس به شرایط پایدار می رسند 
و سپس به بخش منتقل می شوند. این روز ها پُر شدن تخت های بیمارستان های 
کرونایی و خالی نبودن ظرفیت برای مبتالیان به کووید ۱۹ و سایر بیماری ها یکی 
از عمده چالش های وزارت بهداشت است. به گفته حریرچی راه موفقیت در درمان 
و کنترل ویروس از بیمارستان و درمانگاه نمی گذرد، پس بهتر است پیشگیری و 
رعایت اصول سه گانه بهداشــت را مد نظر قرار دهیم و مسئوالن هم در اصناف 

مختلف نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی را سختگیرانه انجام دهند.

سال  از  مصدق    محمود  جامعه/  گروه   
۱۳۸۷، چهاردهم مرداد )پنجم آگوست هر سال( 
بنا به پیشنهاد ایران و تصویب سازمان کنفرانس 
اسالمی به نام »روز حقوق بشر اسالمی و کرامت 

انسانی« نام گذاری شده است. 
امسال سالروز بزرگداشت این روز با همه گیری 
ویروس کرونا در ایران و جهان همزمان شــده 
اســت؛ بر همین اساس حفظ حقوق اجتماعی 
یا همان شهروندی و رعایت کرامت انسانی از 
ســوی دولت و آحاد مردم بیــش از هر زمان 

دیگر اهمیت پیدا می کند. 
با وجود این، پرســش این است که دولت چه 
وظایفــی در این خصــوص دربرابر مردم دارد 
و آیــا همان گونه که در شــعارهای تبلیغاتی 
انتخاباتی بــر رعایت حقوق انســان ها تأکید 
می کــرد و نســبت به نقض حق شــهروندی 
حساس بود، حاال هم نســبت به اجرای مفاد 
حقوق ملت بر اساس آنچه در قانون اساسی و 
اعالمیه حقوق بشر اسالمی آمده، تعهد دارد و 

در عمل آن ها را پیاده می کند؟ 
از ســوی دیگر مــردم در روزهای کرونایی در 
قبال یکدیگر چه وظایفی دارند و آیا به وظایف 

خود به درستی عمل می کنند؟ 

دولت کم کاری کرده است »
پیمــان حــاج محمــود 
دادگستری  وکیل  عطار، 
قــدس  بــه  پاســخ  در 
اعالمیه  می گوید: طبــق 
بشــر  حقــوق  جهانــی 

که دولت ایران نیز به آن ملحق شــده اســت 
و همچنین میثاق حقوق مدنی و سیاســی و 
میثــاق اجتماعی و اقتصادی که مجلس و قوه 
مقننه ایران به آن ها پیوسته اند و همچنین بر 
اســاس اصول قانون اساســی، یکی از وظایف 
دولت، ایجاد بســترهای رایــگان برای رعایت 
بهداشــت و درمان برای شــهروندان از طریق 
بیمــه همگانی تأمیــن اجتماعی و ســاخت 
درمانگاه ها و بیمارســتان ها و تأمین مایحتاج 
دارویــی و بهداشــتی شــهروندان در اماکن 
عمومی و خصوصی است؛ اما با توجه به مرگ 
و بستری شدن جمع کثیری از هموطنان عزیز 
در چند ماه اخیر، به نظر می رســد بسترهای 
الزم در این خصوص از ســوی متولیان فراهم 

نشده است. 
وی در همین زمینه می افزاید: یکی از مواردی 
که دولت می توانست و باید انجام می داد عدم 
ارائه خدمات دولتی به شــهروندان به صورت 
حضوری و فیزیکی اســت؛ چون سال ها پیش 
مجلس شــورای اســالمی قانونــی را تصویب 

کــرد که بــر اســاس آن دولت مکلف شــد 
خدمات اجرایی نظیــر دریافت پروانه و پایان 
کار ســاختمان، تعویض شناسنامه و گذرنامه، 
اخذ مفاصا حســاب مالیاتــی، تمدید دفترچه 
بیمه اجتماعی و ســایر خدماتــی که مربوط 
به وزارتخانه ها و ســازمان های دولتی اســت 
را به صورت آنالین و مجــازی انجام دهد، به 
گونه ای که شــخص ارباب رجــوع هیچ گونه 
نیــازی به حضور فیزیکی در ســازمان مرتبط 
نداشــته باشــد. به طور مثال اگر شهروندی 
نیاز به پروانه احداث ســاختمان داشته باشد، 
نیازی نباشــد به صورت حضوری به شهرداری 
مراجعه کنــد بلکه با ورود به ســامانه دولت 
الکترونیک بتواند مکاتبات الزم را با شهرداری 
انجام دهد. اما متأســفانه هنوز بخش عمده ای 
از خدمــات دولتی که به مردم ارائه می شــود 
به صورت حضوری اســت کــه همین موضوع 
در شــیوع کووید ۱۹ در کشــور نقش داشته 
اســت؛ درحالی که دولت می توانست با ایجاد 
بســترهای مجازی و رایانه ای شرایط را برای 
عدم حضور شهروندان در سازمان ها و نهادهای 
عمومــی فراهم کند. ضمن اینکه بســیاری از 
دســتگاه ها و ســازمان ها بنا به تصمیم ستاد 
مقابله بــا کرونا بــا نیروی کمتــری فعالیت 
می کنند، در نتیجه برخورد کارمندان با ارباب 
رجوع در برخی موارد آن گونه که باید درخور 
یک دولت اسالمی و متناسب با کرامت انسانی 

باشد، نبوده است.
وی ســپس به بحث وظایف مــردم در قبال 

یکدیگــر در شــرایط کنونی 
می گویــد:  و  می پــردازد 
وظایفی که در قانون و شــرع 
مقــدس مبنــی بــر رعایت 
حقوق شــهروندان نسبت به 
یکدیگر پیش بینی شــده در 
افزایش  برخی موارد به دلیل 
مشــکالت اقتصادی و روحی 
نمی شود.  رعایت  شهروندان، 
در واقع مشــکالت اقتصادی 
ناشــی از تحریم و همین طور 
تعطیلی بسیاری از بنگاه های 
شــرکت های  و  اقتصــادی 
تولیدی در چند ســال اخیر 
مالی  درآمد  کاهــش  موجب 
مــردم و در پــی آن خشــم 

و عصبانیت کاذب بین شــهروندان شــده، از 
طرفی شــیوع کووید ۱۹ در کشــور نیز مزید 
بر علت شــده، به طوری که بسیاری از مردم 
چنان دچار اســترس و اضطراب هســتند که 
برای مثال با کوچک ترین مشــاجره لفظی در 
ترافیــک یا امور روزمره بــا یکدیگر به صورت 
فیزیکی درگیر می شــوند. آخریــن نمونه آن، 
درگیری مسلحانه دو گروه از جوانان در منطقه 
ســعادت آباد تهران در چند روز گذشته است. 
اتفاقی که یک هشــدار به مســئوالن است تا 
درزمینه افزایش سطح خشونت در بین مردم 
جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان و عدم رعایت 

کرامت انسانی و اخالقی هوشیار شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که 
حفظ حقوق اجتماعی یا همان 
شــهروندی در حال حاضر با 
است،  مواجه  چالش هایی  چه 
ایرادهایی  از  یکــی  می گوید: 
که در این زمینه می توان وارد 
به ویژه  رسانه ها  کم کاری  کرد 
صدا و سیماست. در چند ماه 
اخیر که مردم کشور به شدت 
درگیر کووید ۱۹ هســتند و 
با تذکرها و هشدارهای مکرر 
مســئوالن وزارت بهداشــت، 
ناگزیر هستند در خانه بمانند 
و قید مســافرت و مراجعه به 
منــزل بســتگان و خیلی از 
تفریحات سالم را بزنند، وظیفه 
رســانه ها این بود که بــا برنامه های تفریحی و 
آموزنده، اوقات شــهروندان را پُر کنند تا قدری 
از هیجان و عصبانیت کاذب شهروندان کاسته 

شود؛ اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد.

مسئوالن، بیماری کرونا را جدی نگرفته اند»
ارفع نیا،  بهشــید  دکتــر 
حقــوق  کارشــناس 
بین الملــل و عضو هیئت 
وکالی  کانــون  رئیســه 
دادگســتری مرکــز هم 

در پاســخ به قدس می گوید: در موضوع کرونا 
متأســفانه پیشــگیری به عنوان یک اصل در 

مهار بیماری ها به ویــژه بیماری های واگیر، از 
سوی دستگاه های مسئول رعایت نشده است 
به طوری که هواپیمایی ماهان تا مدت ها پس 
از رسانه ای شدن کرونا به کشور چین که مبدأ 
شیوع کرونا بوده است تردد داشت و این گونه 

کم کم کشور ما هم درگیر این بیماری شد. 
وی با اشــاره به اینکه کوویــد ۱۹ در جهان 
فراگیر شــده و تنها به کشــور مــا اختصاص 
ندارد، می افزاید: ســالمت جامعه و حفظ جان 
مردم باید در اولویت برنامه های دولت باشد و 
به همین دلیل الزم است برای ریشه کن شدن 
کرونا از هر تجمعــی جلوگیری کند، چون به 

صالح مردم و کشور نیست. 
وی با بیان اینکه مردم دربرابر یکدیگر حقوق 
و مســئولیت دارند که اســتفاده از ماسک و 
رعایــت فاصله فیزیکی به منظور پیشــگیری 
از کرونا از جمله این حقوق اســت، می افزاید: 
اتفاقاً این موضوع هم در راســتای حقوق بشر 
اســالمی و هم حقوق بشــر جهانی است. در 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی،  افراد  واقع 
عالوه بــر حقوق دیگــران، به حقــوق خود 
احترام می گذارند، چون اگر عده ای ماســک 
نزننــد بعضی دیگر هم بــه تبعیت از آنان از 
ماســک اســتفاده نمی کنند، در نتیجه کرونا 
همچنان در کشــور جوالن خواهــد داد. بر 
این اســاس رعایت فاصله فیزیکی و استفاده 
از ماســک، کوچک ترین مســئله ای است که 
تمامــی افراد باید رعایت کنند تا این بیماری 

را به دیگران سرایت ندهند. 
وی در پاســخ بــه این پرســش کــه قانون 
برای کســانی که به حقوق دیگران بی توجه 
باشــند و یا حتی تجاوز کننــد چه مجازاتی 
در نظــر گرفته اســت و آیا ایــن مجازات ها 
بازدارنــده هســتند، می گوید: قانــون برای 
جلوگیــری از تجــاوز به حقــوق دیگران در 
جاهایــی که موضوع، جنبه جرم پیدا می کند 
پیش بینی هــای الزم را کرده و مجازات هایی 
در نظــر گرفته اســت، اما در مــوارد خاصی 
مثــل ســرایت بیماری های واگیــر از جمله 
کرونا چیزی پیش بینی نکرده است. برخی از 
کشورها قوانینی در این خصوص دارند، مثاًل 
اگر کســی به عنوان مسافر به نیویورک برود 
باید ۱4 روز قرنطینه شــود و اگر چنین نکند 
و به خیابان برود و مشــکل برای شهروندان 
پیش بیاورد ۱۰ هزار دالر جریمه می شــود یا 
در استرالیا مقررات مشابهی وضع شده است. 
البته این قوانین نیز به منظور پیشــگیری از 
بیماری های واگیر اســت، اما در ایران چنین 
مقرراتی نداریم، ضمن اینکه مسئوالن ما هم 
خیلی بیماری های واگیر را جدی نمی گیرند.

کارشناسان از کم کاری ها در زمینه حقوق شهروندان می گویند

ویروس نقض حقوق شهروندی در روزهای کرونایی

وظایفی که در 
قانون و شرع 

مقدس مبنی بر 
رعایت حقوق 

شهروندان 
نسبت به یکدیگر 

پیش بینی شده در 
برخی موارد به دلیل 

افزایش مشکالت 
اقتصادی و روحی 

شهروندان، رعایت 
نمی شود

بــــــرش
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علم و فناوری

سورنا ستاری خبر داد
مشارکت نخبگانی که به کشور 

بازگشتند در پروژه واکسن کرونا
 مهر    ســورنا ســتاری، معاون علمی و فناوری 
رئیــس جمهــور در خصوص آخریــن وضعیت 
قراردادهای حوزه واکسن که توسط محققان کشور 
در شــرکت های دانش بنیان در حال اجراســت، 
گفت: در حال حاضر ۶ واکســن در حال ساخت 
است که دو واکسن آن مربوط به کروناست. یک 
تا دو مــورد از قراردادهای تولید این واکســن ها 

امیدوارکننده پیش می رود.
وی با بیان اینکه ایرانیان مقیم خارج که با استفاده 
از پلتفرم بنیاد ملی نخبگان به کشور بازگشته اند 
در یکی از پروژه های تولید واکسن کرونا فعالیت 
می کنند، بیان کرد: یکــی از تیم هایی که به آن 
خیلی امیدوار هســتیم مربــوط به متخصصانی 
می شود که از خارج برگشتند و به طور جدی روی 

این واکسن مربوط به کرونا کار می کنند.
ستاری افزود: واکســن های مربوط به کووید ۱۹ 
هنوز وارد تست های بالینی نشــده و در مرحله 

تست حیوانی هستند.

آموزش

معاون وزارت آموزش و پرورش:
برای پرداخت »پاداش پایان خدمت 

معلمان« مدارس را نمی فروشیم!
 تسنیم    معاون وزارت آموزش و پرورش گفت: 
حدود 4۸ هزار و ۳۰۰ نفر بازنشســته قطعی در 
سال ۹۸ داریم که برای پرداخت پاداش و مرخصی 
ذخیــره این تعداد، باید ۵ هــزار و 4۰۰ میلیارد 
تومان هزینه کنیم؛ هیــچ برنامه ای برای فروش 
امالک برای پرداخت پاداش پایان خدمت نداریم. 
علی الهیار ترکمن افزود: مدرسه فروشی اصالً در 
برنامه هــای وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد. 
ما اگر در شــدیدترین وضعیت کســری بودجه 
هم باشــیم و نتوانیم مطالبات را پرداخت کنیم 
به تنها چیزی کــه فکر نمی کنیم فروش امالک 
اســت.  اصالً مدرسه را در مالکیت ۱۰۰ درصدی 
خــود نمی دانیم که به فــروش آن فکر کنیم، به 
همین دلیل برای هیچ کدام از تعهدات مالی خود 
حتی در شدیدترین وضعیت کسری بودجه سراغ 

مدرسه فروشی نمی رویم.
اگر بخواهیم پاداش پایان خدمت را با فروش اموال 

بپردازیم باید ۳۲ درصد مدارس را بفروشیم!

رفاه و آسیب های اجتماعی

بختیاری خبر داد
 کمیته امداد 

۶ هزار دانش آموز نخبه دارد
 باشــگاه خبرنگاران جوان    رئیس کمیته 
امداد امام خمینی)ره( گفــت: ۶ هزار دانش آموز 

زیرپوشش کمیته امداد، نخبه هستند.
سید مرتضی بختیاری اظهار کرد: محرومیت زدایی 
همیشه دغدغه امام خمینی)ره( بود و مهم ترین 
مأموریت کمیته امداد، توانمندســازی اســت. او 
افزود: 4۱ هزار رابط کمیته امداد امام خمینی)ره( 
با آموزش و پرورش در مناطق مختلف کشور برای 
رفع مسائل و مشکالت دانش آموزان زیر پوشش 
فعالیت دارند. بختیاری گفت: هم اکنون 4۲ مرکز 
شبانه روزی دانش آموزی در مناطق مختلف کشور 
فعالیت دارند که اگر این مراکز در قالب ملی اداره 
شوند، بسیاری از مشکالت نیز خود به خود حل 
خواهند شد. توانمندسازی نیازمندان و محرومان، 
مهم ترین مأموریت کمیته امداد اســت و در هر 
جامعه ای که معلم خوب و دلســوز وجود داشته 
باشد، می توان تحوالت چشمگیری را در مسائل 

آموزشی و توسعه آن کشور مشاهده کرد.

بهداشت و درمان

معاون سازمان نظام پزشکی:
۶۰ هزار پزشک برای طبابت 

اینترنتی امضای دیجیتال گرفتند
 ایرنا    معاون سازمان نظام پزشکی گفت: تاکنون 
هیچ اپلیکیشــنی برای طبابــت از راه دور مجوز 
نگرفته اما ۶۰ هزار پزشک، امضای دیجیتال گرفتند 
و امکان ارائه این خدمات را دارند، ۳ هزار پزشــک 
نیز مجوز خدمات طبابت تلفنی گرفته اند. محمد 
جهانگیری درباره فعالیت برخی اپلیکیشــن های 
اینترنتی مانند اسنپ در حوزه ویزیت مجازی گفت: 
هیچ کدام از این اپلیکیشن ها مورد تأیید سازمان 
نظام پزشکی نیستند و مجوزی ندارند و به مردم 
هشــدار می دهیم هیچ کدام از این اپلیکیشن ها 
در حوزه خدمات پزشــکی بــه خصوص خدمات 
آزمایشگاهی تاکنون نتوانســته اند استانداردهای 
الزم را کسب کنند. هیچ یک واجد شرایط و دارای 
مجوز نیســتند و تاکنون به هیچ سامانه ای برای 
ارائه خدمات پزشــکی و آزمایشــگاهی از راه دور 
مجوز داده نشده است. وی ادامه داد: نگرانی جدی 
اکنون، ارائه برخی خدمات آزمایشگاهی به خصوص 

در مورد تشخیص کروناست.

فضای مجازی

رئیس مرکز تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا:
 فعالیت الیکی در ایران 

ممنوع است
 برنا   سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز 
تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا در خصوص 
اپلیکیشن الیکی که این روزها گریبان نوجوانان 
و جوانان را گرفته است، گفت: اپلیکیشن الیکی 
توسط مارکت های داخل کشور ارائه نمی شود 
و عمدتاً از طریق گوگل پلی در دســترس قرار 
می گیرد. او افزود: این موضوع سبب شده کنترل 
این نرم افزار سخت تر شود و به شکلی گسترش 
پیدا کرده که امروز تعــداد کاربران آن از ۵۰۰ 
میلیون نفر در جهان عبــور کرده و تبدیل به 
یک شبکه اجتماعی شده است. این محبوبیت 
به واسطه قابلیت های این نرم افزار در تنظیم و 
ویرایش عکس و فیلم است. فعالیت این نرم افزار 
در ایران ممنوع است و مارکت های داخلی مجاز 

به ارائه آن نیستند.
در راستای مقابله با چنین پدیده هایی، خانواده ها 
آگاه شــوند تا ارتقای ســواد و فرهنگ کاربری 

نهادینه شود.

فراسو

برداشت آزاد

 سه شنبه ۱۴مرداد ۱399  ۱۴ذی الحجه ۱۴۴۱ ۴ آگوست ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره 93۱۱

دستچین

کنکور سراسری سوهان روح مردم است
خانه ملت: ســعید نمکی، وزیر بهداشــت گفت:سال ۹۵ که 
سازمان برنامه و بودجه بودم، برآورد کردیم حدود ۵ هزار و ۳۰۰ 
میلیارد تومان از ســبد خانوار، برای کالس های کنکور، هزینه 
می شود. کنکور سال هاست سوهان روح مردم است. کارگرزاده ای 
که نمی تواند هزینه های کالس های کنکور را بپردازد، حســرت 

آن را می خورد.

تکلیف داروخانه ها را روشن کنید
ایسنا: دکتر بهمن صبور، نایب رئیس انجمن داروسازان تهران 
می گوید:متأســفانه نظارتی بر توزیع ماسک سه الیه پرستاری 
صنعتی با قیمت مصوب دولتی نیست. تعزیرات یک فاکتور پیدا 
کند که به داروخانه ای ماسک با قیمت مصوب داده شده و سپس 
اگر داروخانه تخلف کرده بود، با داروخانه برخورد کند. به هر حال 

باید تکلیف داروخانه ها را مشخص کنند.

هر 20 پرواز، یک نفر تلفات
میزان: عیسی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: برخی انتقاد می کنند چرا در آتش سوزی ها از امداد هوایی 
اســتفاده نشد؛ باید بگویم با تجهیزات قدیمی که وجود دارد به 
ازای هر ۲۰ پرواز، حتماً یک نفر تلفات خواهیم داشت و از طرف 
دیگر برای خرید تجهیزات هوایی نیاز به ســرمایه گذاری باالیی 

داریم که از توان اقتصادی دولت خارج است.

نباید برای برگزاری کنکور، کارشناسان را زیر فشار قرار داد
خانه ملت: عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی گفت: 
شنیده ها حاکی از این است که بخشی از دولت به وزارت بهداشت 
و کارشناسان ستاد ملی مبارزه با کرونا برای برگزاری کنکور فشار 
آورده اند؛ در حالی که باید اجازه داد این تصمیم سرنوشت ســاز 
در یک فضای کارشناســی اتخاذ شود و نباید کارشناسان را زیر 

فشار قرار داد.

بنیاد شهید موظف به پرداخت بدهی دانشگاه آزاد شد
خانه ملت: علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی 
مجلس با اشاره به تشکیل نشستی با رئیس بنیاد شهید گفت: 
هم برای پرداخت مستمری خانواده شهدا و هم پرداخت بدهی 
دانشگاه آزاد که بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بوده، به جمع بندی 
خوبی رسیدیم و قرار شد بنیاد شهید تا اواسط شهریور، بدهی 

این بخش را به طور کامل پرداخت کند.

ماجرای انتقال 40 هزار قطعه میراثی به زیرزمین مرقد امام)ره(
فارس: محمدرضا کارگــر، مدیرکل موزه هــا و اموال منقول 
تاریخــی، درباره ماجرای انتقال 4۰ هزار قطعه میراثی از دوران 
پارینه سنگی تا قاجار به زیرزمین مرقد امام خمینی)ره( گفت: 
این موضوع صحت ندارد. در شــهر آفتاب فضای ۲۵ هزارمتری 
مسقف وجود دارد که قرار است این فضا به صورت ۱۰۰ درصدی 

به وزارت میراث فرهنگی واگذار شود.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

عملیات پاک سازی زندان ننگرهار افغانستان به پایان رسید

رالی 20ساعته پلیس با داعش
  جهان  زندان جالل آباد در والیت ننگرهار افغانستان که 
عصر یکشنبه هدف حمله تروریستی داعش قرار گرفته بود 
سرانجام پاک سازی شد. شامگاه روز یکشنبه، یک مهاجم 
انتحاری، خــودرو حامل مواد منفجره را در مقابل دروازه 
زندان جالل آباد ننگرهار منفجر و راه را برای چند همراه 
دیگر خود برای حمله بــه زندان هموار کرد. خبرگزاری 
رویترز هم در گزارشــی از شرکت ۳۰ تروریست داعشی 

در این حمله خبر داد.
در پی این عملیات و درگیری که تا روز گذشته ادامه داشت، 
دست کم ۲۴ نفر کشته و زندانیان داعش موفق به فرار شدند. 
با وجود این، مقام های محلی ادعا کرده اند هیچ کس از زندان 
فرار نکرده و همه زندانیان داعش همچنان در بند هستند 
و کســانی هم که در ابتدا فرار کرده بودند، در ادامه، دوباره 
دستگیر شدند؛ اگرچه اخبار دقیق تر نشان می دهد نیروهای 
پلیس تا ظهر روز گذشته توانسته اند فقط هزار نفر از زندانیان 
فراری را دستگیر کنند. اوضاع در جالل آباد امنیتی گزارش 
شده و تمام مغازه های شهر تعطیل است. گفته می شود در 

این زندان نزدیک به ۳۰۰ عضو داعش، زندانی هستند.
عطاء اهلل خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار هم اعالم کرده 
در جریان این حمله ســه تروریســت کشته شــده اند؛ در 

حالی که دست کم ۲۱ غیرنظامی و اعضای نیروهای امنیتی 
دولتی در این درگیری ها جان باخته اند و مجموع تلفات به 
۲۴ نفر رسیده است. در همین حال روز یکشنبه خبرهایی 
از افغانستان به گوش رسید که بیان می کرد ضیاءالرحمان، 
مشهور به اسداهلل اروکزی، مسئول اطالعات شاخه خراسان 
داعش، در منطقه فامیلی ها شــهر جالل آباد مرکز استان 
ننگرهار در عملیات ویژه نیروهای امنیت ملی افغانســتان 
کشته شده است. اگرچه داعش در بیانیه اش به این موضوع 
اشــاره ای نکرده اما احتمال حمله انتقامی این گروه دور از 

ذهن نیست.
حمله داعش بــه زندان ننگرهار در حالــی اتفاق افتاد که 
آتش بس سه روزه به مناسبت عید قربان در افغانستان حاکم 
بود. آتش بســی که با ابتکار عمل گــروه طالبان رقم خورد. 
پیشــتر سهیل شاهین، ســخنگوی طالبان در گفت وگو با 
خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته بود با توجه به اعالم آتش بس 
ســه روزه این گروه، طالبان در هیچ کجای کشور عملیات 
نداشته است و به آتش بس اعالم شده خود پایبند است. اما 

داعش با استفاده از این فرصت این حمله را انجام داد.
پس از گذشت ۱۹ سال از زمان حمله آمریکا به افغانستان، 
آتش درگیری ها در این کشور همچنان فروکش نکرده است.

مشاور »عبدربه منصور هادی« خطاب به او:
به خانه ات برگرد©

عبدالعزیز  اسپوتنیک: 
جباری، مشــاور عبد ربه 
منصور هادی در توییتی 
نوشت: اهانت به مقام های 
یمنی چیز تازه ای نیست.

اظهارات سفیر ]عربســتان در یمن[ درمورد 
نحوه خروج آن هــا ]عبدربه و چند نفر دیگر 
از مقام های مســتعفی[ از صنعا یکی از این 
اهانت هاســت. جباری در ادامــه با بیان این 
ضرب المثــل که »هرکس کــه خانه خود را 
تــرک کند قــدر و منزلتش پاییــن آید« از 
منصور هادی خواست به کشــور بازگردد تا 
همه رهبــران یمنی نیز برگردنــد. پیش از 
این محمد آل جابر، سفیر عربستان در یمن 
از نحوه خروج چند مقام دولت مســتعفی و 
انتقال آن ها به جیزان گفته بود و این، موجب 
استهزای هادی و همراهانش در بین فعاالن 

سعودی شده است.

12/3813/10
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 نیروی دریایی آمریکا طی بیانیه ای:
 در تمرین نظامی 

هشت تلفات دادیم
ایسنا: بر اساس بیانیه نیروی دریایی آمریکا، 
هفت تفنگدار دریایی و یک دریانورد نیروی 
دریایی ایــاالت متحده که پــس از وقوع 
حادثــه ای در جریان تمرینــات در جنوب 

کالیفرنیا ناپدید شده بودند، کشته شده اند.
پیش از این نیز کشــته شــدن یک افسر 
نیروی دریایی آمریکا در پی وقوع حادثه ای 
در تاریخ ۳۰ ژوئیه، از سوی نیروی دریایی 
اعزامی تأیید شده بود. این حادثه در جریان 
انجام برخی تمرینــات نظامی معمول در 
ساحل جنوب کالیفرنیا رخ داده که شامل 
۱۵ نفر از اعضای نیروی دریایی و یک ملوان 

بوده است. 

پایگاه نظامی ترکیه در عمان؛ علل و ابعاد©
در خبرها آمده بود ترکیه موافقت عمان را برای ساخت پایگاه نظامی دریایی در این 
کشــور جلب کرده است. در واقع، قسمتی از موضوع ساخت این پایگاه در عمان به 
روابط دو کشــور مرتبط می شود که در طول سال های گذشته با توسعه نسبتاً قابل 
توجهی همراه بوده است. اما بخش مهم تری از آن به تحوالت منطقه ای مربوط است 
که خود به دو شــاخه تقسیم می شود. یک شــاخه، شامل بلند پروازی های شخص 
اردوغان در سیاســت خارجی است که منجر به مداخالت این کشور در بحران های 
مختلف مانند ســوریه و لیبی شده اســت. بخش مهم دیگر به رقابت های ترک ها با 
برخی از کشورهای عربی به ویژه امارات و عربستان سعودی مرتبط می شود که دارای 
جنبه های ژئوپلتیکی و ایدئولوژیکی اســت. ترک ها داعیه دار رهبری بخش ســنی 
جهان اسالم هستند و در سمت مقابل، خاندان سعودی نیز از گذشته چنین ادعایی 
را داشــته اند. ترکیه از جریان های اخوانی حمایت می کنند و آل سعود نیز پشتیبان 

گروه های وهابی و تکفیری بوده  است. 
ساخت پایگاه نظامی از سوی ترکیه در قطر بیشتر محتمل بود؛ چرا که قطری ها نگاه 
اخوانی به تحوالت داشته و این موضوع هم سبب نزدیکی دو کشور در برابر عربستان 
و امارات شده است. اما در مورد عمان، وضعیت متفاوت است. عمانی ها گرایش های 
اخوانی را همانند قطر دنبال نمی کنند و ایدئولوژی، عامل نزدیکی آنکارا و مســقط 
نبوده است. آن چیزی که در شرایط فعلی طرفین را به سمت همگرایی سوق داده، 
مســائل ژئوپلتیک است. از یک طرف ترک ها به دنبال بلند پروازی های منطقه ای و 
بین المللی خود هســتند و از طرف دیگر عمانی ها در سال های گذشته نظر مثبتی 
به سیاست های عربســتان نداشته اند. با تغییر پادشاه عمان به نظر می رسد گرایش 
جدیدی برای ابراز استقالل بیشتر به وجود آمده که می تواند این کشور را به سمت 
همکاری با رقیب ژئوپلتیک و عقیدتی عربســتان یعنی ترکیه ترغیب کند. بنابراین 
مسئله صرفاً در چارچوب مسائل دوجانبه جای نمی گیرد؛ بلکه حائز ابعاد منطقه ای، 

ژئوپلتیکی و ایدئولوژیک نیز است.
برخی نیز از تهدیدهای این پایگاه برای حوزه جنوبی ایران گفته اند. در اینکه ایران و 
ترکیه دو رقیب ایدئولوژیک و ژئوپلتیک یکدیگر هستند تردیدی نیست. هر چند در 
۲۰۰ سال اخیر هیچ جنگ و نزاعی بین دو کشور رخ نداده اما سویه های این رقابت 
ایدئولوژیک را می توان دست کم در چند سال اخیر و در بحران سوریه مشاهده کرد. 
ترک ها در چارچوب سیاست های نوعثمانی گرایانه خود به سمت تشدید این رقابت 
ایدئولوژیک حرکت کرده اند. اما دو نکته در مورد پایگاه نظامی ترک ها در عمان قابل 
توجه است. یک آنکه عمانی ها اساساً تمایلی به تقابل با ایران ندارند که متعاقب آن 
بخواهند پایگاهی را در اختیار کشــوری قرار داده که به دنبال فعالیت علیه ایران و 
کنترل امنیتی و اطالعاتی حوزه نفوذ آن باشــد. نکته دوم آن است که اردوغان این 
قــدرت را نــدارد که ترکیه را در چند جهت درگیر کند. البتــه جدا از این مباحث، 
پایگاه های قبلی این کشور مثالً در قطر هم چندان برجسته و با تجهیزات گسترده  
نیست و بیشتر نمایشــی و تبلیغاتی به نظر می رسد. در مورد عمان هم احتماالً در 
همین چارچوب خواهد بود. عاملی که می تواند مسقط و آنکارا را در این وادی نزدیک 
کند، عربســتان و امارات است که هر دو نسبت به آن نارضایتی دارند. در مجموع به 
نظر می رسد بیشتر سمت و سوی چنین اقدامی علیه عربستان و امارات خواهد بود و 
برای آن ها گران تمام خواهد شد و نمی تواند برای ایران خطری جدی محسوب شود.

  نمابر تحریریه:     ۳76۱۰۰87 -۳768۴۰۰۴  )۰۵۱(
)۰۵۱(   امور مشترکین:                 ۳76۱8۰۴۴-۵ 
  روزنامه گویا:                       ۳76۵۱888   )۰۵۱(
  روابط عمومی:                    ۳766۲۵87   )۰۵۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳76۱۰۰86   )۰۵۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳7۰88   )۰۵۱(
)۰۵۱(   ۳76۲8۲۰۵                                             
                                      فاکس: ۳76۱۰۰8۵  )۰۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵77- ۹۱7۳۵  
  تلفن:                           )۹ خط(  ۳768۵۰۱۱ )۰۵۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                      6۱8۲   و   66۹۳7۹۱۹ )۰۲۱(
 نمابر:                                     66۹۳8۰۱۳  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

نیویورکی ها رکورد تیراندازی را شکستندنیویورکی ها رکورد تیراندازی را شکستند
شمار موارد تیراندازی در شهر نیویورک از آغاز سال ۲۰۲۰ تا کنون، از تعداد کل 
تیراندازی های سال گذشته در این شهر باالتر رفته است. روز شنبه شمار قربانیان 
ثبت شده بر اثر تیراندازی در نیویورک از آغاز سال جاری میالدی به 777 مورد 
رسید. این در حالی اســت که در کل سال ۲۰۱۹، این شهر شاهد 776 مورد 
تیراندازی بود. قربانی این تیراندازی جوانی ۲۴ ســاله است و پس از انتقال به 
بیمارستان در مصاحبه ای گفت، در خیابان صدای شلیک گلوله شنیده و زمانی 
فهمیده زخمی شده که احساس درد کرده است. عالوه بر این، روز یکشنبه نیز 

۱۰ قربانی تیراندازی به آمار این شهر اضافه شد.

 وزیر خارجه لبنان استعفا کرد اسناد تازه از جنایت انگلیس انهدام انبار بزرگ تسلیحات تروریست ها
 انفجار در ادلب
شادی در حلب

 قتل 33 شهروند افغانستانی
در یک عملیات شبانه

 خانه تکانی یکروزه 
در وزارت خارجه لبنان

اسپوتنیک: صبح روز گذشته جنگنده های 
ســوریه در چندیــن موج حملــه، یکی از 
بزرگ ترین انبار های تسلیحاتی تحریرالشام 
)النصره ســابق( را هدف گرفتند که سلسله 
انفجارهای طوالنی را در پی داشت و صدایش 
در مناطق شمال غرب سوریه تا شهر حلب 
شنیده شد. یک منبع میدانی گفت: عملیات 
هدف گیری پــس از رصد یکــی از مواضع 
دشمن توسط هواپیماهای شناسایی انجام 
گرفت و مشخص شــد گروه های مسلح از 
این منطقه به عنوان انبار ذخایر تسلیحاتی 
استفاده می کنند؛ بیش از ۲۰ تروریست در 

این عملیات کشته و زخمی شدند.

گاردین: دادگاه عالی انگلستان از ارتش این 
کشور خواسته جزئیات بیشتری از جنایت 
نیروهای این کشور در افغانستان منتشر کند. 
به تازگی اسناد طبقه بندی از وقوع جنایات 
جنگی نظامیان انگلیسی و تالش نیروهای 
ویژه این کشــور برای پنهانکاری از کشتار 
شهروندان افغان علنی شده است. برپایه این 
اســناد، نیروهای ویژه این کشور ۳۳ نفر از 

شهروندان افغانستان را  کشته اند.
این ماجرا پس از آن علنی شــد که وکالی 
شــماری از خانواده های شهروندان افغان در 
دادگاه عالی این کشور، وزارت دفاع انگلیس 

را به چالش کشیده اند.

النشره: پــس از استعفای »ناصیف حتی« 
میشــل عون رئیس جمهور و حسان دیاب 
نخست وزیر لبنان، شربل وهبه را به عنوان 
جایگزیــن وی معرفی کردند. ناصیف حتی 
روز گذشــته حین تقدیم اســتعفای خود، 
علت کناره گیری را نبود چشــم انداز ملی و 
اراده ســازنده برای انجام اصالحات مطلوب 
و مورد نظر جامعه بین الملــل عنوان کرد. 
شربل وهبه در دولت سعد الحریری و زمانی 
که جبران باســیل وزیر خارجه لبنان بود، 
دبیرکلی وزارت خارجه را بر عهده داشت و 
 پس از بازنشستگی نیز مشاور امور دیپلماسی 

میشل عون شد.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

  شعیب بهمن، کارشناس مسائل ترکیه

چهره

بدون تیتر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 سه شنبه 14 مرداد 1399  14 ذی الحجه 1441 4 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9311

ایسنا: شرکت نفت یمن از ورود نفتکش یمنی 
که به تازگی آزاد شده، به بندر حدیده خبر داد. 
۱6نفتکش دیگر همچنــان در اختیار ائتالف 

سعودی است.
اسپوتنیک: جنگنده های ارتش سوریه یکی 
از بزرگ ترین انبارهای ذخایر تسلیحاتی وابسته 
به جبهــه النصره را در ادلب منهدم کردند که 
سلســله انفجارهای طوالنی را در پی داشت و 
صدایش در مناطق شمال غرب سوریه تا شهر 

حلب شنیده شد.
سی بی اس: باوجود ادعای ترامپ برای تأخیر 
در انتخابات آمریکا، رئیس دفتر کاخ ســفید 
اعالم کــرد  انتخابات در ســوم نوامبر )تاریخ 
مشخص آن( برگزار می شــود و ترامپ پیروز 

خواهد شد.
جهان: رئیس شــورای عالی جنبش انقالبی 
آزادسازی و استقالل جنوب، با انتشار پستی در 
صفحه رسمی خود در فیس بوک، مخالفت خود 

را با توافق ریاض ۲ اعالم کرد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت تولیدی آرد سفید طوس 

سهامی خاص به شماره ثبت 6935 و 
شناسه ملی 10380227456

 جلس��ه مجمع در ساعت  12یکشنبه 1399/5/26 در 
مرکز شرکت واقع در مشهد کیلومتر 15 جاده مشهد 
به فریمان  برگزار می گردد، از سهامداران ارجمند 

تقاضا دارد در زمان مقرر حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه:

- استماع گزارش بازرس
- استماع گزارش هیئت مدیره

- تصویب صورتهای مالی سال 98
- تعیین روزنامه کثیراالنتشار

- انتخاب بازرسان
- سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد

  هیئت مدیره 
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد ام��ور تعمی��ر ، نگه��داری و 

راهب��ری تاسیس��ات الکتریکی و مکانیکی  بیمارس��تان 
امی��د را از طریق انج��ام مناقصه عمومی ب��ه بخش غیر 
دولت��ی واگ��ذار نماید  . کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه 
ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000041  از دریاف��ت 
اس��ناد مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه  گ��ران و 
بازگش��ایی پاکت ها، از طری��ق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 330.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نش��انی : مش��هد 

-خیابان کوهسنگی - میدان الندشت  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/05/14

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/05/20

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/05/30
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/1

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر ثب��ت  

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد /ع
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با عنایت به عدم ایفای تعهد برخی از موسسین شرکت به تعداد 71500 سهم و همچنین 
یکی از س�هامداران )ش�هرداری س�بزوار( به تعداد 592000 س�هم، وفق ماده 35 و 36 
قانون تجارت و اساس�نامه شرکت، پس از آگهی شماره 9902070 روزنامه قدس مورخ 
1399/03/21 و مهلت 15 روزه به س�هامداران و ارس�ال اخطار کتبی و مهلت یکماهه، 
تعداد 635.500 سهم از طریق مزایده عمومی به فروش می رسد. متقاضیان می توانند 
حداکث�ر ظ�رف مهلت 7 روز پس از انتش�ار این آگه�ی به آدرس دفتر مرکزی ش�رکت 
واقع در مش�هد - بلوار هاش�میه، بین هاش�میه 16 و بلوار صارمی پالک 150 طبقه دوم 
واحد201 مراجعه کنند و تقاضای کتبی خود را همراه قیمت به ش�رکت تحویل دهند. 

بدیهی است سهام فوق به باالترین قیمت به متقاضیان به فروش می رسد.

"آگهی مزایده فروش سهام شرکت ثمین بیهق"
شماره ثبت722-شناسه ملی 10380088145

هیئت مدیره شرکت ثمین بیهق
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به اطالع می رس�اند س�ازمان همیاری ش�هرداری های اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد نسبت به 
مناقصه یک مرحله ای خرید 30 هزار تن س�یمان فله زاوه تربت حیدریه را از طریق مناقصه عمومی و 
با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)setadiran.ir( و با 

شماره مناقصه سیستمی2099097158000008 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت 99/05/14

مهلت دریافت اسناد از 99/05/15 ساعت 8:00
مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد 99/05/25 ساعت 8:00

زمان بازگشایی 99/05/26 ساعت9:00
زمان اعتبار پیشنهاد 99/06/26 ساعت 8:00

برگ�زاری مناقصه صرفا از طریق س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت می باش�د و کلی�ه مراحل فرآیند 
مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه)در صورت وجود هزینه مربوطه( پرداخت تضمین شرکت 
در مناقص�ه )ودیعه( ارس�ال پیش�نهاد قیمت و اط�الع از برنده بودن مناقصه گران محت�رم از این طریق 

امکان پذیر می باشد

آگهی  مناقصه فروش شماره2099097158000008
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س�ازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظ�ر دارد اجرای عملیات 
نمونه برداری ، آزمایش ، تحلیل و تزریق مواد ش�یمیایی مورد نیاز جهت 
اصالح پارامترهای ش�یمیایی آب های صنعتی مجموعه ح�رم مطهرحضرت رضا )ع( را از 
طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد ش�رایط واگذار نماید ، ضمنا ضمانت ش�رکت در 

مناقصه مبلغ 70.000.000 ریال چک تضمین شده بانکی با ضمانتنامه بانکی می باشد .
حداقل شرایط عبارتست از : ارائه رزومه فعالیت های اجرائی مرتبط یا موضوع عملیات و 

میزان توانمندی پیمانکار به همراه تائیدیه رضایت کارفرمایان .
ل�ذا متقاضی�ان م�ی توانن�د ت�ا پای�ان وق�ت اداری روز یکش�نبه م�ورخ 1399/05/19 
 http:// sem.aqr-harimeharm.org اینترنت�ی   س�ایت  آدرس  ب�ه  مراجع�ه  ضم�ن 

 ) تلفن 31305243-32257085- 051 ( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

آگهی مناقصه

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927787(

آگهی تغییرات شرکت شخم ران مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8895 و شناسه ملی 10380246528

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,07,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره به 
قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا برادران عالف5229508493 و آقای بهروز برادران عالف0945348444 و آقای بهزاد 
برادران عالف0922926360 برای باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 98,6,26 انتخاب گردیدند 2 - مرضیه حبیبی 0945149670 

وگیالر تواضع خلیق 2740659717بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند.
 3 - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927784(

آگهی تغییرات شرکت طوس سیر رضوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 40057 و شناسه ملی 10380559125

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,08 به استناد نامه شماره 77,99,5522 مورخ 1399,04,11 سازمان اتوبوسرانی مشهد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا یوسف پورسیفی کدملی : 2592998217 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای 
ضیاء الدین صاحبی کدملی : 0918740827 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی صاحبی شورابی کدملی : 0918749468 
به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیده اند . و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با 

امضاء ثابت مدیر عامل و امضاء متغیر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
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دهیاری روس�تای باغون آباد از توابع بخش مرکزی شهرس�تان مش�هد بر اساس مصوبه 
شورای اسالمی روستا در نظر دارد اجرای عملیات زیرسازی و جدولگذاری معابر روستا 
را از طریق مناقصه عمومی به ش�رکتهای واجد ش�رایط دارای حداقل پایه 5 صالحیت 
پیمان�کاری در رش�ته راه و تراب�ری و ی�ا ابنیه با رعای�ت ظرفیت کاری واگ�ذار نماید.  
متقاضیان می توانند جهت کس�ب اطالعات بیشتر و خرید اسناد تا تاریخ 1399/05/21 
ب�ه آدرس مش�هد ،  بل�وار ت�وس ، توس 120 ، پ�الک 2 ، طبق�ه دوم ، ش�رکت تعاونی 
دهیاریهای غرب بخش مرکزی مش�هد مراجعه نمایند . جهت خرید اس�ناد می بایس�ت 
فیش واریز وجه به مبلغ 1,000,000 ریال به حس�اب جاری ش�ماره  0107689284002 
نزد بانک ملی بنام دهیاری باغون آباد ارائه گردد . دهیاری در رد یا قبول پیش�نهادها 

مختار است . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت دوم

دهیاری باغون آباد
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دانش��گاه علوم پزش��کی مش��هد در 
نظردارد امورخدمات مراقبت دهان 

و دن��دان معاون��ت بهداش��تی  را از طری��ق انج��ام 
مناقص��ه عمومی به بخش غی��ر دولتی واگذار نماید. 
. کلیه مراحل برگزاری مناقصه به ش��ماره فراخوان 
2099000060000039، از دریاف��ت اس��ناد مناقصه تا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، 
از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد 
ش��د و الزم اس��ت مناقص��ه  گ��ران در ص��ورت عدم 
عضوی��ت قبل��ی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت 

در مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 750.000.000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر 
به حس��ابداری معاونت مذکور به نش��انی : مش��هد ، 

انتهای خیابان سناباد تحویل گردد.
تاری��خ  س��امانه:  در  انتش��ارمناقصه  تاری��خ   *

99/05/13
* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز 

99/05/20
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/05/30

* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/1
برن��ده مناقص��ه  ب��ه عه��ده  * هزین��ه درج آگه��ی 

می باشد.
تلف��ن تم��اس س��امانه س��تاد جه��ت انج��ام مراحل 
عضویت در س��امانه مذکور: 02141934 و دفتر ثبت  

نام: 02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت  دوم

 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظردارد 
ارائه خدم��ات پیش بیمارس��تانی پایگاه 

ش��ماره 18 اورژانس 115 مشهد و همچنین امور سرویس ، 
نگهداری ،تعمیرات و خدمات پش��تیبانی و اجرائی عملیاتی 
ش��بکه رادیوئی اورژان��س 115 را از طری��ق انجام مناقصه 
عموم��ی به بخش غی��ر دولتی واگذار نمای��د  . کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه به ش��ماره فراخوان 2099000060000037 
و2099000060000038، از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقص��ه  گ��ران و بازگش��ایی پاکت ه��ا، از طریق 
درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت )س��تاد( ب��ه 
نش��انی:    www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه  گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در س��ایت مذکور و دریافت گواه��ی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقص��ه پای��گاه ش��ماره 18 ، مبل��غ 
،مبل��غ  رادیوئ��ی  ش��بکه  جه��ت  و  ری��ال   320.000.000
230.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی می باشد که در مهلت 
مقرر به حس��ابداری مرکز حوادث و فوریتهای پزش��کی به 
نش��انی : مش��هد -روبروی ش��هید فک��وری 94-طبقه  اول 

ستاد مرکزی دانشگاه تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/05/12

* مهل��ت دریاف��ت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پای��ان روز 
99/05/19

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/05/29
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/1

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت در 
سامانه مذکور: 02141934 و دفتر ثبت  نام: 02188969737 

و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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پی��رو آگه��ی  من��درج در روزنامه قدس به ش��ماره 9295 م��ورخ  26 / 1399/04 ، نظر به اینکه  جلس��ه مجمع عمومی
 فوق العاده مورخ 99/05/11 به حد نصاب قانونی نرسیده بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت معادن خاور )سهامی خاص ( 
 ی��ا وکالی قانون��ی آن��ان برای نوبت دوم  دع��وت به عمل می آید تا در جلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده که در دفتر 
مش��هد ش��رکت به آدرس : مشهد-بلوار سجاد –بزرگمهر ش��مالی 2-پالک 38 –طبقه سوم که در روزچهارشنبه مورخ 

1399/05/29 راس ساعت 11 صبح تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :   -تغییر آدرس شرکت 

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آن ها که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشندمی توانند 72 ساعت قبل 
جهت ثبت نام و دریافت اطالعات به آدرس فوق مراجعه فرمایند.

رئیس  هیئت مدیره شرکت معادن خاور  )سهامی خاص( 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت معادن خاور 
)سهامی خاص (  به شماره ثبت 2013
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