
 

تولید گندم 5 هزار ساله خراسان درآستان قدس
 آستان  مدیرعامل مؤسسه بذر و نهال رضوی از تولید به همت مؤسسه بذر و نهال رضوی انجام شد

گندم باستانی خراســان توسط این مؤسسه خبر داد.
سلمان ساالری گفت: گندم باستانی خراسان، گندمی 
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آب پاکی ظریف و اروپا روی دست ترامپ خوش خیال جانشین بیرانوند از تبریز می آید روایت وزیر دفاع از پیشتازان فضایی ایران

: jامام رضا
کسی که برای 

تأمین نیاز خانواده اش 
در طلب روزی 

خداوند عزوجل 
برآید، اجرش 

بزرگ تر از مجاهد 
در راه خداست. 
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عک
می دانید که نمی توانید 

»اسنپ بک« کنید
»حامد لک« 

۹0 دقیقه تا  سرخپوشی
امسال ماهواره برهای سیمرغ 
و ذوالجناح را پرتاب می کنیم

 ............ صفحه 7

 هشدار سرلشکر باقری درباره عواقب عادی سازی روابط ابوظبی با صهیونیست ها 

هرگونه ناآرامی درخلیج فارس را از چشم امارات می بینیم

اجحاف درحق برخی بازنشستگان 
با تخلف سازمان تأمین اجتماعی 

در اجرای یک طرح

همسان سازی 
زیان آور برای 

مشاغل سخت!

 سیاست  پنجشنبه گذشــته بود که دونالد ترامــپ توافق کامل میان »بنیامین نتانیاهو« 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی و »محمد بن زاید« ولیعهد ابوظبی برای برقراری عادی سازی 
کامل روابط دو طرف را رسانه ای کرد. این تحول با واکنش های بسیاری مواجه شد. در حالی 
که برخی از کشورهای منطقه و گروه های فلسطینی متفق القول این مسئله را خیانت بزرگ 
امارات متحده عربی به مردم و آرمان فلســطین تعبیر و هدیه انتخاباتی این شیخ نشین به 
ترامپ نامیده و محکوم کردند، ارتجاع عربی از جمله عربستان سعودی و  بحرین از این مسئله 
استقبال کرد. حماقت بزرگ ابوظبی البته با واکنش قاطع مسئوالن کشورمان روبه رو شد. روز 

 ............ صفحه 2شنبه حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در سخنانی با...

که  اجتماعی  تأمین  بازنشستگان  جامعه     
مشاغل سخت و زیان آور داشته اند می گویند با 
اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان 
متضرر شدند؛ چرا که سابقه آن ها برخالف قانون، 
اتفاق  این در حالی  و  20 سال محاسبه شده 
افتاده که پیش از آن هیچ یک از مدیران تأمین 

اجتماعی به این تبعیض...

پیگیری قدس درباره 
آلوده ترین بخش 

یک رودخانه قدیمی

» ساماندهی« 
درکشف رود 

جاری شد

ادامه تظاهرات 
در سرزمین های اشغالی 

برای هشتمین هفته

شهروندان 
درجه دو 

علیه نتانیاهو
 ............ صفحه 8 ............ صفحه 2 قدس خراسان

در سال جاری انجام می شود

تکمیل 15 بلوک 
از فاز دوم 

زائرشهر رضوی
 ............ صفحه 3

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
علیرضا شیخ عطار

ادعای احتمال دخالت سه دولت خارجی در فرایند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
که از جانب دو مرجع رسمی آمریکایی در سطح امنیتی و سیاسی عنوان شده، در تاریخ 
حداقل 200 ساله ایاالت متحده سابقه نداشته است. به نظر می رسد چهار دلیل و منشأ 
برای این گونه اظهارنظر مقامات دولت ترامپ در شرایط کنونی قابل بررسی است. عامل 

نخست در مطرح شدن این ادعای بی اساس...

ترامپ و توهم دخالت ایران 
در انتخابات آمریکا
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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
بیمارستان امداد جنوب مشهد

شرح در صفحه 8
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فراخوان مزایده نوبت  دوم 
خدمات لیزردر کلینیک ویژه 

بیمارستان امام رضا )ع( 
شرح در صفحه 3
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فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
امورایاب و ذهاب پرسنل 

بیمارستان شهید هاشمی نژاد 
شرح در صفحه 8
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فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
تهیه م�واد اولیه ، طبخ و توزیع غذای 
شبکه بهداشت و درمان  شهرستان خواف 

شرح در صفحه 8
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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
مرکز جامع سالمت گرازی 

شهرستان خواف 
شرح در صفحه 8
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دفتلر فروش املاک  منطقه شلرق در نظر دارد تعلدادی از املاک دارای کاربری 
تجاری ومسلکونی متعلق به خود واقع در شهرسلتان چنلاران را از طریق  برگزاری  

مزایده کتبی باشرایط نقدواقساط وبدون دریافت  کارمزد بفروش برساند.
 لذا متقاضیان خرید میتوانند برای بازدید از اماک مورد نظرو کسب اطاعات بیشتر 
از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ شلرایط شرکت در مزایده   به متن کامل آگهی 
مزایلده در روزنامه های  محلی  خراسلان  در روز چهارشلنبه مورخ 1399/05/29 
و صبلح امروز  در روز دوشلنبه مورخ 1399/06/03 و همچنیلن به آدرس اینترنتی  

http;//www.emdadimam.iR مراجعه فرمایید.

 ضمنلا جهلت کسلب اطاعلات بیشلتر متقاضیلان  میتواننلد بلا  شلماره تلفنهلای 
5-05138525663 و 2-05146133001    تماس حاصل نمایند.

 فروش فوق العاده امالک و مستغالت  )مزایده شماره 2 / 99 امداد(

,ع
99
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7

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین  -  نوبت دوم
آگهی شماره   99/9642/92 -*      99/05/21

/ع
99
04
97
1

در نظر دارد انجام پروژه اجرایی عملیات مکانیکی مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری:
 1- حوض��ه آبخیز آقاگیر-جوتان شهرس��تان قزوین 2- حوضه آبخیز پلنگه)پارس��ل علی آباد( شهرس��تان قزوی��ن 3- حوضه آبخیز پلنگه 

)پارسل پلنگه(شهرستان قزوین 4 -* حوضه آبخیز کوه گیر-خرزان شهرستان قزوین 5-حوضه آبخیز نوده -*چناسک شهرستان آبیک

برآوردمدت زمانمحل پروژهحجم پروژه مترمکعبنوع پروژهردیف

بندگابیونی 2600   مترمکعباجرای پروژه های مکانیکی1
حوضه آبخیز آقاگیر-جوتان 

شهرستان قزوین
برمبنای فهرست بهای منابع به مدت 4 ماه

طبیعی وآبخیزداری1399  

بندگابیونی 3000   مترمکعباجرای پروژه های مکانیکی2
بندخشکه چین 200مترمکعب

حوضه آبخیز پلنگه- پارسل   
علی آباد  شهرستان قزوین

به مدت 4 ماه
برمبنای فهرست بهای منابع 
طبیعی وآبخیزداری1399  

اجرای پروژه های مکانیکی3
بند مالتی 000  مترمکعب

بندگابیونی 1800   مترمکعب
بندخشکه چین 200مترمکعب

حوضه آبخیز پلنگه  -پارسل 
به مدت 4 ماهپلنگه  شهرستان قزوین

برمبنای فهرست بهای منابع 
طبیعی وآبخیزداری1399  

بندگابیونی 2600   مترمکعباجرای پروژه های مکانیکی4
بندخشکه چین200مترمکعب

حوضه آبخیز کوه گیر-خرزان 
شهرستان قزوین

برمبنای فهرست بهای منابع به مدت 4 ماه
طبیعی وآبخیزداری1399  

اجرای پروژه های مکانیکی5
بند مالتی  360  مترمکعب
بندگابیونی 1680 مترمکعب

بندخشکه چین 426مترمکعب

حوضه آبخیز نوده-چناسک
شهرستان آبیک

به مدت 4 ماه
برمبنای فهرست بهای منابع 
طبیعی وآبخیزداری1399  

           تذکر1 : احجام سازه های حوزه های فوق الذکر تقریبی بوده وحسب مورد قابل تغییر و جابجایی می باشد.
            تذکر2 : صالحیت پیمانکاران باید در رش��ته کش��اورزی و منابع طبیعی - آب   با پایه 1 الی 5 و رتبه آب و آبخیزداری س��ازمان نظام 

مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باشد.
متقاضیان می توانند به منظور دریافت اسناد و  نقشه ها و .... و برگه های شرایط شرکت در مناقصه از روز شنبه  مورخ 99/05/25  الی 
روز  دو ش��نبه مورخه 99/06/03  از طریق س��امانه س��تاد ایران ) س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ( به آدرس www.setadiran.ir  و 
وب س��ایت اینترنتی Qazvin.frw.org.ir  و معاونت آبخیزداری این اداره کل مراجعه و تا روز ش��نبه مورخ 99/06/15 مدارك الزم ش��رکت 
در مناقصه را در س��امانه س��تاد بارگذاری و پاکت  تضمین ش��رکت درمناقصه را در یک پاکت سربسته الک ومهر شده دبیرخانه این اداره 
کل واقع در قزوین : خیابان  نواب ش��مالی- مجتمع ادارات کدپس��تی15136- 34199  تحویل نمایند. )بازگش��ایی پیشنهادات از سامانه 

www.setadiran.ir  در روز یک شنبه مورخ 99/06/16  انجام خواهد شد(.       
    تلفن تماس 45و33373088- 028 و 028-33379254 

الزم اس��ت مناقصه گران با عضویت و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ،  اس��ناد را از طریق سامانه ستاد ) سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ( دریافت و  ارسال نمایند . 

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین

شرکت آب و فاضاب استان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای زیربه شماره فراخوان 2099001446000060را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 

موضوع مناقصهردیف
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد
» ریال«

نوع و میزان تضمین فرایند ارجاع 
کار )شرکت در مناقصه(

1

پی  یو  لوله  خرید  عبارتست  مناقصه  موضوع 
متری   4 استاندارد  اینچ   14)UPVC(سی وی 
سی   وی  پی  یو  جدار  لوله  متر   200 و  مشبک 
14 اینچ استاندارد 4 متری ساده  جهت اجرای 
مشخصات  طبق  جام  تربت  بزد  مجتمع  پروژه 

فنی پیوست.

155/720/000/000 روز

ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی 
بانکی، واریز وجه نقد جهت 

فرایند شرکت در مناقصه به میزان  
286/000/000ریال 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است 
مناقصله گلران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سلایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شلرکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1399/05/25 می باشد. 
مهلت دریافت اسناد : ساعت 19 روزجمعه مورخ 1399/05/31
مهلت ارسال پاسخ: ساعت 12 روزدوشنبه مورخ 1399/06/10

شرایط مناقصه گر : - صرفًا خرید از تولید کنندگان و تامین کنندگان کاال می باشد . 
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد -*روبروی ایستگاه متروی صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 385193768 و 889697373
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی ع 9
90
50
19

نجات آب ، نجات زمین، نجات زندگی 
وب��ت دومآگهی شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای

ن

 ............ صفحه  ............ صفحه 22

نوسان های تصحیح کننده در بورس طبیعی استنوسان های تصحیح کننده در بورس طبیعی است
قول بورسِی رئیس جمهور به مردمقول بورسِی رئیس جمهور به مردم
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روزنامـه صبـح ایـران 2

به هیچ یک از نامزدهای ورود به کاخ سفید امیدوار نیستیم  ایسنا: محسن بهاروند، معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه در گفت وگو با شبکه التلفزیون العربی در پاسخ به این پرسش که آیا شما 
منتظر هستید که »جو بایدن« در انتخابات پیروز شود، گفت: ما منتظر آمدن هیچ فردی به کاخ سفید و یا پیروزی آن در انتخابات نیستیم؛ زیرا تاریخ به ما آموخته است که باید برای منافع خود سیاست های مستقلی 

داشته باشیم. سیاست های واشنگتن پیچیده است و ما اصولی داریم که به آن ها پایبند هستیم و به هیچ یک از نامزدها امیدوار نیستیم.

پنجشنبه   سیاست/ مهدی خالدی  
گذشــته بود که دونالــد ترامپ توافق 
نتانیاهــو«  »بنیامیــن  میــان  کامــل 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی و »محمد 
بن زایــد« ولیعهد ابوظبی برای برقراری 
عادی ســازی کامل روابــط دو طرف را 
رسانه ای کرد. این تحول با واکنش های 
بسیاری مواجه شد. در حالی که برخی از 
کشورهای منطقه و گروه های فلسطینی 
متفق القول این مسئله را خیانت بزرگ 
امارات متحده عربی بــه مردم و آرمان 
فلســطین تعبیر و هدیه انتخاباتی این 
شیخ نشــین به ترامپ نامیده و محکوم 
کردنــد، ارتجــاع عربی از 
سعودی  عربســتان  جمله 
و  بحریــن از این مســئله 
حماقت  کــرد.  اســتقبال 
با  البته  ابوظبــی  بــزرگ 
مســئوالن  قاطع  واکنش 
شــد.  روبه رو  کشــورمان 
روز شــنبه حسن روحانی، 
رئیس جمهور کشــورمان 
در ســخنانی بــا انتقاد از 
تبعات این تصمیم ابوظبی 
پای  داد کشــورها  هشدار 
باز  اســرائیل را به منطقه 
نکننــد. این پایــان ماجرا 
نبود. روز گذشته نیز رئیس 
ســتاد کل نیروهای مسلح 
کشــورمان با تأکید بر اینکه امارات در 
ارتباط خود با رژیم صهیونیستی تجدید 
نظر کند، در هشدار تلویحی به مقامات 
ابوظبی گفت: هرگونه ناآرامی در منطقه 

را از چشم شما می بینیم.

امارات در تصمیم خود تجدید نظر کند»
سرلشــکر محمد باقری که در نشســت 
»هم اندیشــی و هماهنگــی فرماندهان 
نیروهای مســلح و مدیران رسانه ملی« 
سخن می گفت، با بیان اینکه  متأسفانه 
در این ایام با مصیبت بزرگ ایجاد ارتباط 

بین رژیم امارات متحــده عربی و رژیم 
کودک کش صهیونیســتی مواجه شدیم 
که فوق العاده جای تأســف و تأثر دارد، 
تصریــح کرد: قطعاً رویکرد ملت ایران به 
این کشور همسایه از اساس تغییر خواهد 
کرد و نیرو های مسلح جمهوری اسالمی 
نیز به این کشور با محاسبات دیگری نگاه 
خواهند کرد و چنانچه اتفاقی در منطقه 
خلیج فارس بیفتد و امنیت ملی جمهوری 
اسالمی ایران دچار خدشه هرچند اندک 
شــود، ما آن را از چشم کشــور امارات 
متحده عربی می بینیم و تحمل نخواهیم 
کرد. وی افزود: امروز در شرایطی که همه 
آزادگان جهان از ایجاد ارتباط و دوستی 
با رژیم صهیونیســتی ابراز تنفر و دوری 
می کنند، یکی از همســایگان جمهوری 
اســالمی با وقاحت تمام اعالم برقراری 
ارتباط با ایــن رژیم کودک کش می کند 
که این جای تأســف دارد؛ چرا که رژیم 
صهیونیستی برای بقای خود دست و پا 
می زند و بدون توجه به موازین اسالمی و 
موازین دین یهود نسبت به هرگونه ظلم و 
ستم در جهان اسالم و حتی با مردم خود 
و همسایگانش از هیچ گونه اقدامی ابایی 
نــدارد. وی تصریح کرد: توصیه می کنیم 
تا دیر نشــده است کشور امارات متحده 
عربی نســبت به این تصمیم تجدید نظر 

کند و مسیری را ادامه ندهد که به ضرر 
امنیت منطقه و کشــورش باشد که این 

قابل پذیرش نیست.

حماقت و خیانت امارات»
اما یک مقام مسئول در وزارت خارجه در 
گفت و گو با قدس با بیان اینکه حماقت 
ابوظبــی در برقراری روابط دیپلماتیک، 
می تواند پای صهیونیست ها را به منطقه 
باز کــرده و مقامات تهــران حق دارند 
دربــاره پیامدهای این عمــل به امارات 
هشدار دهند، گفت: این گام ابوظبی بر 
نوع رابطه با تهران هم تأثیرگذار خواهد 
بود. این تأثیر در بعد سیاسی و اقتصادی 
می تواند محسوس تر باشد. حیدری در 
این باره افزود: روابط کشور ما با امارات 
با توجه بــه تحوالت سیاســی همواره 
حالت سینوســی داشــته و کم یا زیاد 
شده است، اما با وجود همه مشکالت در 
این حوزه ارتباط طرفین هیچ گاه قطع 
نشده و مشورت ها ادامه داشته است. با 
این وجود گام اخیر ابوظبی می تواند به 
نوعی بــا تبعات منفی ایجــاد کرده، بر 

روابط دو طرف تأثیر گذارد. 
رئیس اداره سیاســی امارات و قطر وزارت 
امــور خارجه بــا بیان اینکــه ذات رژیم 
صهیونیســتی بر زیاده خواهــی و تجاوز 

به دیگر کشورها بنا شــده، تصریح کرد: 
بر اســاس توافقات پشت پرده قرار بر آن 
بوده، پــس از عادی ســازی روابط میان 
ابوظبــی و تل آویو، رژیم صهیونیســتی 
الحــاق بخش هایی از کرانــه باختری به 
اراضی اشــغالی که بر پایــه معامله قرن 
می خواست اتفاق افتد را متوقف کند و این 
در حالی است که بعد از اعالم عادی سازی 
روابط نتانیاهو گفته است که طرح الحاق 
متوقف نخواهد شــد. وی ادامه داد: نکته 
دوم مشخص شدن حقیقت مهره چینی 
ایاالت متحده برای این سناریو است. این 
گام بر اســاس آنچه ترامــپ اعالم کرده، 
کامــاًل برنامه ای آمریکایی بوده و مطمئناً 
در هماهنگی کامل با رژیم صهیونیستی 
صورت گرفته است. بنابراین در این بازی 
آمریکایی - صهیونیستی بازنده اصلی این 
حماقت و خیانت، دولت امارات خواهد بود. 

مخالفت افکار عمومی داخلی با »
تصمیم ابوظبی

حیدری در ادامه با اشــاره به واکنش ها 
به عادی ســازی روابط امــارات و رژیم 
داد: جمهــوری  ادامــه  صهیونیســتی 
اســالمی از جمله کشورهایی بود که از 
همان ابتدا مخالفت خود را با این مسئله 
اعالم کرد. تهران همواره سیاســت های 
خود را بر مبنای عقالنیت اســتوار کرده 
و در موضــوع رابطه بــا ابوظبی هم در 
آینده گام های مؤثر و سنجیده بر اساس 
شــرایط مورد نظر اتخــاذ خواهد کرد. 
این مقام مســئول در وزارت خارجه در 
مورد تبعات تصمیــم امارات هم گفت: 
ما تقریباً مطمئن هســتیم که این رویه 
ابوظبی با توجه بــه بازخوردهای منفی 
که در جهــان عرب داشــته، حتی در 
میان افــکار عمومی این کشــور هم با 
مخالفت های جدی مواجه خواهد شد و 
این می تواند عاملی باشد بر اینکه امارات 
در تصمیم اتخاذ شده کمی محتاطانه تر 

عمل کند.

هشدار سرلشکر باقری درباره عواقب عادی سازی روابط ابوظبی با صهیونیست ها

هرگونه ناآرامی در خلیج فارس را از چشم امارات می بینیم

از گرانــی لبنیات چه خبر؟ بدبخت که دلش خوش بود به اینا حاال برای بچه کوچکش س
نمیتونه بستنی شیر خشکی بخرد. 09300002842 

لطفاً گوشه چشمی هم به ما معلمان زحمتکش غیرانتفاعی داشته باشید، ما هم معلم هستیم با س
هشت ماه حقوق ۵۰۰ هزار تومانی و چند روز بیمه در ماه، لطفاً صدای ما باشید. 09030000990

حداقل بگیر تأمین اجتماعی حقوقش از 2 میلیون به 2 میلیون و 8۰۰ می رسد یعنی س
4۰ در صد افزایش. در طرح به اصطالح همسان سازی، سالیانه 26 درصد افزایش دارد، ولی 
سایر سطوح 1۵ درصد به اضافه 164 هزارتومان، در طرح همسان سازی هم همین بی عدالتی 
بارز مشــهود است؛ چرا باید حداقل بگیر 4۰ درصد افزایش داشته باشد و سطوح باالتر 19 
درصد، به حداقل بگیر 4۰ درصد و بیشتر از این بدهید، ولی حقوق بقیه را هم ضایع نکنید 

09150004223 .
در حالی که روحانی می گوید کرونا نباید مانع کسب درآمد مردم شود، زیرمجموعه هایش س

در وزارت کشــور و استانداری ها و شهرداری ها به نام کرونا کسب و کارهای ملت را تعطیل 
می کنند، مثالً حمل و نقل شهری دومین شهر ایران در روزهای جمعه و تعطیل رسمی را 
شــهرداری اش تعطیل کرده! و هزینه هنگفتی بر گردن هزار نفر طبقه کارگر و مستضعف 
مشهد بابت هزینه ایاب و ذهاب گذاشته که در ماه فشار قابل توجهی را به این قشر زیر خط 
فقر تحمیل می کند، این در حالی است که روزهای جمعه خلوت ترین روزکاری اتوبوس های 

شرکت واحد است! 09360006158
نمی دانم که دیگر چه اتفاقی باید بیفتد تا آن هایی که آمریکا را کدخدا می پنداشتند و هنوز س

هم آمال و آرزوی آن ها دستبوســی آمریکاست، درس عبرت بگیرند و خود را از اَبر قدرِت 
پوشالی ُجدا کنند! 09020009961

بنده جانباز ۵۰ درصد و از کارافتاده کلی هستم. حدود پنج سال در بانک تجارت سابقه س
کار دارم. با کلی دوندگی سنوات بیمه ایم رابه سازمان تأمین اجتماعی انتقال دادم، اما تأمین 
اجتماعــی ایالم حدود۵۰ میلیون تفاوت بیمه به نــرخ روز را طلب کرده که مطابق قانون 
دولت نقل و انتقال بیمه از صندوقی به صندوق دیگر تا1۵سال از پرداخت مابه التفاوت برای 
ایثارگران معاف هستند، در صورتی که تأمین اجتماعی این قانون را قبول نمی کند و اظهار 
کرده باید از طریق دیوان آن هم رأی تجدیدنظر بگیری تا اقدام کنیم. آیا قوانین دولت  الزم 
االجراســت یا هرکسی می تواند نقض کند؟ و آیا حتماً باید رأی دیوان باشد که اجرا شود؟ 

تقاضای بررسی دارم. 09180003072

FATF تمام شد اما چرا جوسازی ها ادامه دارد؟©
با نزدیک شــدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جریان های سیاسی ایرانی که حل 
معضالت کشور را در گرو به اصطالح عادی سازی و کسب رضایت آمریکا می دانند، رؤیای 
تعامل با آمریکای دوست را باردیگر در سر می پرورانند. به گمان آن ها با روی کار آمدن 
یک رئیس جمهور دموکرات به نام »جو بایدن« -که وعده بازگشت به برجام هم داده است- 
شبکه سیاست خارجه آمریکا علیه ایران به کلی تغییر موضع خواهد داد؛ بنابراین ستادهای 

انتخاباتی بایدن را در تهران، زودتر از نیویورک و واشنگتن به راه انداخته اند.
این افراد برای پیشکش کردن یک ایران به اصطالح معقول و شیفته مذاکره، به این نامزد 
انتخابات آمریکا احتیاج دارند تا فضای سیاسی ایران را از هر نظر برای تبعیت بی چون وچرا 
از هر آن چیزی که در خارج از مرزها ساخته  و پرداخته می شوند، آماده نشان دهند. از این 

منظر تبعیت از دستورات FATF اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند.
تغییر قوانین داخلی و تطبیق آن ها با استانداردهای فرامرزی، تغییر رویکرد در مواجهه 
با تروریسم دولتی، تغییر سیاست های خارجی در مورد محور مقاومت، شفاف سازی نظام 
بانکی و مبادالت اقتصادی برای وضع کنندگان تحریم ها و بستن راه های دور زدن و فرار از 
تحریم های اقتصادی که از همکاری تام با FATF حاصل می شود، می تواند آن ها را در ارائه 
چهره مدنظر خود از ایران یاری دهد. همین عامل را می توان به عنوان یک انگیزه  محوری 
برای فرصت طلبی از ابالغ یک بخش نامه توسط واحد اطالعات مالی کانادا دانست. موافقان 
همکاری ایران و FATF که در زمان بررسی لوایح مربوط به آن در نهادهای قانون گذار، به 
جای دفاع منطقی از مواضع خود، با وعده های پوچ سعی در انحراف این نهادها از مواضع 
کارشناسی داشــتند، با ابالغ این بخش نامه، فضا را برای جوسازی و تسویه حساب های 
جناحی مهیا دیدند و ادعاهای بی اساسی را در رابطه با قطع خدمات بانکی ایرانیان بیان 

کردند تا فضا را برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود آماده کنند.
چندی پیش واحد اطالعات مالی کانادا دستورالعمل جدیدی را در رابطه با تراکنش های 
مرتبــط با ایران به بانک های این کشــور ابالغ کرد. واحد اطالعــات مالی کانادا در این 
دستور العمل از بانک های کانادایی خواسته است تا در رابطه با تراکنش های مرتبط با ایران 
الزامات شناسایی پیشرفته مشــتری را رعایت و آن ها را به واحد اطالعات مالی گزارش 
دهند. ابالغ این دستورالعمل برای جریان های سیاسی موافق همکاری بی چون وچرا ایران 

با FATF تبدیل به دستاویزی شد تا باردیگر بر طبل های پوچی بکوبند.
اما آنچه در بخش الزامات بخش نامه واحد اطالعات مالی کانادا قید شــده، این است که 
هر بانک، مؤسسه مالی، شرکت خدمات مالی، بانک های خارجی دارای مجوز و صرافی  ها 
باید با هر تراکنش مالی که مبدأ آن ایران اســت و یا مربوط به ایران می شود، بدون در 
نظر گرفتن مقدار آن به عنوان یک تراکنش با ریسک باال رفتار کرده و هویت مربوط به 
مشــتری های تراکنش ها را راستی آزمایی و شناسایی نموده و تمام این تراکنش ها را به 
واحد اطالعات مالی گزارش بدهند. این بخش نامه به هیچ عنوان خواستار قطع تراکنش ها 
یا عدم ارائه  خدمات بانکی و مالی به ایرانیان نشده است و در نتیجه، اثر این الزامات زمانبر 
شدن فرایند انجام تراکنش ها و خدمات مالی و تا حدودی دشوارتر شدن این فرایند است 
و نه قطع کامل مبادالت بانکی. تحریم های بانکی و مالی آمریکا پیش ازاین هرگونه تسهیل 
سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، همکاری با بانک مرکزی ایران، همکاری با بانک های تجاری 
ایران، همکاری با مؤسســات مالی غیر بانکی ایران، استفاده از پیام رسان های مالی برای 
ایران، انتقال درآمدهای نفتی و استفاده از دالر و سیستم مالی آمریکا را ممنوع و نهایت 
محدودیت ممکن را بر روابط اقتصادی ایران در فضای بین الملل ایجاد کرده اســت. در 
این شرایط اجرای اقدام های متقابل FATF نمی تواند تأثیری در محدودیت بیشتر روابط 
اقتصادی کشور داشته باشد. عالوه بر این براساس گفته اعضای مجمع تشخیص مصلحت 

نظام، مسئله لوایح FATF در این نهاد بسته شده است و دیگر مطرح نخواهد شد.

نامه ۱۵۹ نماینده در انتقاد از نگاه دولت به شورای عالی هماهنگی اقتصادی

تالش دارند نقش تقنینی مجلس را نادیده بگیرند©
سیاست: 1۵9 نماینده مجلس در نامه ای به رئیس مجلس عنوان کردند دولت اصرار دارد 
نیازهای قانونی خود را از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیش ببرد و عمالً نقش 
تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد. در این نامه آمده است: متأسفانه در هفته های 
اخیر شــاهد هستیم که حتی در شرایط عادی دولت اصرار دارد نیازهای قانونی خود را 
از طریق شورای عالی پیش ببرد و عمالً نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد، 
این رویه ضمن آنکه مغایر قانون است این نگرانی را تشدید می کند که تصمیمات گرفته 
شده از پشتوانه کارشناسی الزم برخوردار نباشد و تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور به 

بار آورد که نمونه آن را در تصمیم افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 1398 شاهد بودیم.

تحلیل دهقان درباره همکاری 2۵ ساله تهران و پکن

ایران و چین، ایران و چین دیروز نیستند©
ایسنا: سردار حسین دهقــان، مشاور فرمانده کل قوا در امور صنایع دفاعی و پشتیبانی 
نیروهای مسلح در گفت وگویی با شبکه فونیکس چین درباره مسائل منطقه ای، روابط 
ایران و آمریکا و قرارداد 2۵ ساله ایران و چین سخن گفت . وی در این گفت وگو تصریح 
کرد: ما در وضعیت گذار در جهان هستیم و کمتر کسی آمریکا را به عنوان هژمونی تمام 
عیار در همه ابعاد می شناســد. بنابراین آمریکایی ها تالش می کنند اوالً این وضعیت را 
بدست بیاورند و درثانی تثبیتش کنند. این موضوع در حالی است که دنیا، دنیای دیروز 
نیست. اروپا، اروپای دیروز نیست، چین، چین دیروز نیست، ایران، ایران دیروز نیست و 
البته آمریکا نیز آمریکای دیروز نیست. باید بپذیرند که آنان هم یک کشور و یک ملت اند 
و بقیه هم هستند. اگر آنان امنیت، ثبات، توسعه و رفاه برای ملتشان می خواهند، بقیه هم 
خواهان اند. این طور نیست که تصور کنند دنیا باید به قیمت رفاه مردم آمریکا و امنیت 

ساختگی آنان هرچه دارد در اختیارشان بگذارد. آن دوران دیگر تمام شده است.

دستور وزیر کشور برای تشدید نظارت بر عملکرد شوراها©
فارس: سید سلمان سامانی، معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور گفت: با توجه 
به نزدیک شدن به ماه های منتهی به برگزاری انتخابات شوراها، وزیر کشور دستور داد 
با تشــکیل کمیته ای در وزارت کشور با استفاده از ابزارهای قانونی نظارت جدی تر و با 
حساسیت بیشتری بر عملکرد شــوراها، شهرداری ها و دهیاری ها با هدف رعایت قانون 
در تصمیم گیری ها صورت پذیرد. وی در ادامه یادآور شد: گزارش نظارتی این وزارتخانه 
به صورت نوبه ای به وزیر کشور ارائه و با تخلفات احتمالی بدون اغماض برخورد قانونی و 
جدی می شــود. سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: صیانت از خدمات و زحمات خیل 
عظیمی از شوراییان کشور در گرو برخورد قاطع با تخلفات معدودی است که پیشگیری 

از وقوع آن ها همواره اولویت وزارت کشور بوده است.

ترامپ و توهم دخالت ایران ©
در انتخابات آمریکا

ادعای احتمال دخالت سه دولت خارجی در 
فرایند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که 
از جانب دو مرجع رسمی آمریکایی در سطح 
امنیتی و سیاسی عنوان شده، در تاریخ حداقل 
2۰۰ ساله ایاالت متحده سابقه نداشته است.

به نظر می رســد چهار دلیل و منشأ برای 
ترامپ  مقامــات دولت  اظهارنظر  این گونه 
در شــرایط کنونی قابل بررسی است. عامل 
نخست در مطرح شدن این ادعای بی اساس 
به وضعیت نامناسب ترامپ در افکار عمومی 
داخلی بازمی گردد. »دونالد« در پرونده های 
خارجی دســتاورد خاصی نداشته است. در 
صحنه داخلی هم به ویژه پس از ظهور کرونا 
و افتضاح مدیریتی این بحران تحت فشــار 
بســیاری قرارگرفته که می تواند رأی آوری 
او در انتخابــات آتی را با مانع جدی مواجه 
ســازد. حال این ادعا که از ســوی عوامل 
ســطح باالی دولت ترامپ مطرح شــده به 
نظر می رســد اظهارنظر انتخاباتی و اقدامی 
در جهت مدیریت افــکار عمومی و مقصر 
جلوه دادن عوامل خارجی در شکست های 

ترامپ باشد.
منشــأ دوم بــه ویژگی هــای شــخصی و 
روانــی ترامپ بازمی گــردد. ترامپ نه تنها 
در طول چهار ســال گذشــته که در مقام 
رئیس جمهــوری قرار داشــته، بلکه حتی 
پیش از آن که در دنیای بیزینس و تبلیغات 
فعال بود، نشان داده فردی است که با ایجاد 
غیرقابل پیش بینی  انسانی  اینکه  و  جنجال 
اســت، کار خود را پیش می بــرد. ویدئوی 
کوتــاه او که از دنیای ورزش کشــتی کج 
منتشرشده به بهترین شکل گواه این نکته 
اســت. هنگامی که کشتی گیری که ترامپ 
روی او شــرط بسته شکســت می خورد، 
خود دونالد به این ورزشــکار در جلو جمع 
و در مقابل دید رسانه ها حمله می کند که 
اقدامی عجیب و غیرقابل پیش بینی بود. این 
حرکت تنها نمود عصبانیت ترامپ نیست، 
بلکه او اعتقاد دارد با ایــن کارها می تواند 
جلب توجه بیشتری داشته باشد. تصمیمات 
سیاسی او در دوره ریاست جمهوری هم از 
همین نوع اســت. اکنون او با طرح دخالت 
دســت های بیگانه در انتخابات آمریکا که 
برای نخستین بار در تاریخ این کشور روی 
داد، ســعی دارد مردم را شگفت زده کرده و 

بتواند به فرافکنی های خود ادامه دهد.
منشأ سوم که به زبان راندن این گونه اظهارات 
از سوی مقامات کاخ سفید را توجیه می کند، 
شکست سیاست های ترامپ در مقابل رقبای 
خارجی و به طور مشــخص سه کشور ایران، 
چین و روسیه اســت. ترامپ انتظار داشت 
تهران را در طول سه سال گذشته با سیاست 
فشــار حداکثری از پــا درآورده و حکومت 
ایران را سرنگون کند. این نکته در اظهارات 
جان بولتون، مشــاور امنیت ملی او در سال 
96 که گفته بود ایرانی ها جشن چهل سالگی 
انقالب را نخواهند دید، به بهترین شکل عیان 
شد؛ اما این خیال خام محقق نشد. حال در 
رســانه های آمریکایی ترامپ مقصر افزایش 
تنش با جمهوری اسالمی شناخته می شود، 
سیاستی که به اذعان خود آن ها تنها موجب 
قوی تر شــدن تهران و نزدیکی آن به مسکو 
و پکن شده اســت. در مورد چین و روسیه 
هم جنگ تعرفه ای و تحریمی مدنظر ترامپ 
علیه این دو کشــور نه تنها به شکست کامل 
انجامیده، بلکه اتحــاد اضالع ضدآمریکایی 
را بیشــتر کرده اســت؛ بنابراین درحالی که 
سیاســت دونالد در مقابل ایران، روســیه و 
چین ناموفق بوده، اتهــام زنی دو مقام کاخ 
سفید به این سه کشور تنها فرافکنی روبه جلو 
باهدف خالی کردن زیر پای جو بایدن رقیب 
انتخاباتی ترامپ و ایجاد موقعیت جدید برای 

شخص رئیس جمهور است.
البته یک منشــأ چهارمی هم برای این گونه 
سخنان مقامات آمریکایی وجود دارد. ترامپ 
این احتمال را می دهد که در انتخابات آتی 
ممکن است شکست بخورد و ازآنجا که وی 
فردی نیست که به راحتی شکست را بپذیرد، 
او از هم اکنــون جــدل و جنــگ تبلیغاتی 
خود علیه بایدن را آغاز کرده اســت. ترامپ 
همچنیــن اظهارات تنش زایــی را در مورد 
تعویق انتخابــات مطرح کرده اســت. این 
مخالــف نص صریح قانون اساســی آمریکا 
اســت، اما او این را هم مثل دیگر اقدام های 
عجیب خود رو کرده اســت. اتهام زنی او به 
سه کشــور روســیه، چین و ایران در مورد 
دخالــت در انتخابات آمریکا هــم دقیقاً در 
همین راستا صورت می گیرد. به نظر می رسد 
ترامپ با این اقدام ها در حال زمینه ســازی 
اســت که اگر در انتخابات شکست بخورد 
به عنوان یک انتخابات نامشروع حریف پیروز 
خود را تحت فشار قرار دهد و اگر پیروز شود 
مدعی خواهد شــد با وجود دخالت خارجی 
توانســته در انتخابات پیروز شود؛ بنابراین 
منشــأ چهارم در پیش بینی وضعیت آینده 
است؛ یعنی ترامپ چه در صورت شکست و 
چه در صورت پیروزی از این موضوع که حاال 
مطرح کرده، بتواند به عنوان اهرم فشــاری 
یا روی رقیب پیروز خود و یا روی این ســه 

کشور استفاده کند.

صدای مردم   

خبر
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نیرو های مسلح 
جمهوری اسالمی 
به امارات با 
محاسبات دیگری 
نگاه خواهند کرد و 
چنانچه اتفاقی در 
خلیج فارس بیفتد 
و امنیت ملی ایران 
دچار خدشه شود، 
ما آن را از چشم 
امارات می بینیم و 
تحمل نخواهیم کرد
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سیاســت: پس از ناکامی آمریکایی ها در تصویب قطعنامه 
ضدایرانی تحریم تسلیحاتی، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد 
که هفته آینده برای فعال کردن مکانیسم احیای تحریم های 
سازمان ملل علیه ایران، تالش می کنند. ترامپ طی سخنرانی 
در باشــگاه گلف خود در شهر »بدمینســتر« با اذعان به اینکه 
واشنگتن از قبل می دانست قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران در شورای امنیت رأی نمی آورد، گفت: »ما می دانستیم که 
نتیجه رأی گیری چه می شود، ولی بازگشت تحریم ها را امتحان 

می کنیم. هفته آینده آن را خواهید دید«. 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در مراســم تودیع 
و معارفه ســخنگویان سابق و جدید وزارت امور خارجه درباره 
استفاده آمریکا از اسنپ بک )مکانیسم ماشه( عنوان کرد: اسنپ 
بک آمریکا آنچنان غیرقانونی اســت که قابل پذیرش نیست و 
آمریکایی ها این را می دانند. خیال نکنید اگر حرفی را بلند زدند 
و تکرار کردند حق دارند. آمریکا می داند نمی تواند اسنپ بک 
کند. هشتم می 2۰18 آقای بولتون در اوج سرخوشی از اینکه 
برجام را نابود کرد و طی سه ماه ایران را هم نابود می کند، در 
مصاحبه مطبوعاتی اش در کاخ سفید اعالم کرد ما دیگر عضو 
برجام نیستیم که از اســنپ بک استفاده کنیم. هنوز صورت 
جلسه این، روی سایت کاخ سفید است، مگر اینکه من بگویم 

بروند آن جمله را بردارند. 
پیش از این نیز، قانون گذاران ارشد حزب جمهوری خواه دولت 
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا را تحت فشــار قرار داده 
بودند تا از تالش  های خود برای تمدید تحریم های تسلیحاتی 
علیه ایران دســت کشیده و به جای آن روی بازگرداندن همه 

تحریم های سازمان ملل متمرکز شود.

سخنگوی بورل: آمریکا نمی تواند از »مکانیسم ماشه« »
استفاده کند

سخنگوی »جوزپ بورل«  مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
نیز در واکنش به ســخنان ترامپ گفــت، از آنجا که آمریکا از 
برجام خارج شده است، توانایی فعال کردن »مکانیسم ماشه« 

را ندارد. به نوشــته خبرگزاری آلمان، سخنگوی بورل گفت: 
»آمریکا به طــور یکجانبه در ماه مــی 2۰18 از برنامه جامع 
اقدام مشترک خارج شده است و هیچ مشارکتی در ساختارها 
و فعالیت آن نداشــته اســت. به همین دلیل نمی توان آمریکا 
را عضوی از برجام دانســت«. »رادیو فردا« به نقل از این منبع 
آلمانی گفت: »بنابراین ما این نکته را در نظر داریم که آمریکا در 
جایگاهی نیست که بتواند به مکانیسم های مخصوص طرف های 

برجام )از قبیل مکانیسم ماشه( رجوع کند«.
از ســوی دیگر »آنتونی بلینکن« مشــاور »جــو بایدن« نامزد 
انتخابات ریاســت جمهوری 2۰2۰ آمریکا در امور سیاســت 
خارجی با اشــاره به برجام و قطعنامه سازمان ملل اظهار کرد: 
»راه حل هــای موجود در این قطعنامه در اختیار کشــورهای 
شــرکت کننده )اعضای برجام( است. کاخ ســفید در ]زمان[ 
خروج از ایــن توافق نامه، به معنای واقعی کلمه، عنوان بیانیه 
خود را پایان دادن به مشــارکت ایاالت متحده در برجام قرار 
داد. عاقالنه خواهد بود به توافق نامه ای که کارساز است و قدرت 

دارد، پایبند بود«.

ایران باید از مکانیسم ماشه بترسد؟»
قرار اســت 26 مهر محدودیت پنج ســاله تجارت تسلیحات 
متعــارف ایران کــه در قطعنامه 2231 قرار داده شــده بود، 

برداشته شود. این محدودیت با تفاهم طرف ایرانی و آمریکایی 
در قطعنامه گنجانده شده بود و روسیه با آن مخالف بود و برای 
همین الوروف، وزیر امورخارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد 
این کشور در برجام در عکس پایانی این مذاکرات شرکت نکرد.

مسعود براتی، کارشناس سیاست خارجی در این باره نوشته 
است: برداشته شــدن تحریم تسلیحاتی در صادرات ما اثری 
نخواهد داشت؛ چرا که کشورهای هدف برای خرید تسلیحات 
ایرانی، توان مقابله بــا تحریم های آمریکا به خصوص قانون 
کاتســا را ندارند. اما احتمال زیاد در واردات اثر داشته باشد. 
چین و روسیه دو مبدأ خرید ایران توان نادیده گرفتن تحریم 

آمریکا را دارند.
وی ادامه می دهد: خرید تسلیحات پیشرفته از روسیه و چین 
عالوه بر تقویت بنیه دفاعی و افزایش توان فناورانه ما، یک اثر 
مهــم دیگر در اقتصاد دارد. ایران برای خرید تســلیحات تنها 
می تواند نفت بفروشد و خرید نفت ایران توسط چین و روسیه 
موجب تضعیف ساختار تحریم نفتی خواهد شد. آمریکا برای 
همین دو اتفاق به شــدت در حال تالش برای تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران است. امروز هم تالش کرد که موفق نبود، اما 
حتماً ادامه خواهد داد. آمریکا برای تضمین موفقیت در تمدید 
تحریم، تهدید کرده که مکانیسم ماشه را فعال خواهد کرد. به 

نظر می رسد این حرف بیشتر یک بلوف باشد، چرا؟
این کارشــناس سیاســت خارجی تأکید می کند: اوالً از نظر 
حقوقی موانع مهمی پیش روی آمریکا قرار دارد. آمریکا رسماً 
مشارکت در برجام را خاتمه داده و مسیر سختی برای استفاده 
از مکانیســم ماشــه دارد. ثانیاً آمریکا می داند که با بازگشت 
قطعنامه های قبلی، ایران نیز هســته سخت نظارتی باقیمانده 
از برجــام را از بین خواهد برد. بنابراین منافع راهبردی آمریکا 
در حفظ این نظارت هاســت. نظارت هایی که فراتر از پروتکل 
الحاقی اســت. از طرف دیگر مخالفت روسیه و چین در مقابل 
تمدید تحریم تسلیحاتی کاماًل وابسته به نظر ایران است. به نظر 
بهتر است ایران ایستادگی کند و نه از ترس ماشه و نه به امید 

بازگشت دموکرات ها کوتاه نیاید.
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 علیرضا شیخ عطار
 قائم مقام اسبق 
وزیر امور خارجه

 دوشنبه 27 مرداد 1399  27 ذی الحجه 1441 17 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9321

 دولت

با تأکید   سیاست: حسن روحانی 
بر اینکه بازار سرمایه ظرفیت قابل 
توجهی بــرای هدایــت نقدینگی 
جامعه به ســمت تولید و افزایش 
ســرمایه گذاری و اشتغال دارد، و با 
اشــاره به تصمیم دولت در اجرای 

سیاســت تقویت بورس گفت: عرضه های متنوع، ســودآور و 
مطمئن از دارایی های دولتی و عمومی در بورس براساس برنامه 
ریزی های انجام گرفته با نظم و اســتمرار تداوم خواهد یافت و 
نباید در این موضوع هیچ کندی و تعللی صورت بگیرد. رئیس 
جمهور گفت: کارشناسان بازار سرمایه نوسان های تصحیح کننده 
در بورس را امری عادی و طبیعی می دانند، اما در عین حال باید 

از ناهماهنگی در اظهار نظرها و اقدام ها اجتناب شود.

 نوسان های تصحیح کننده 
در بورس طبیعی است

قول بورسِی رئیس جمهور به مردم

 سیاست خارجی

فارس: دبیرکل کنفرانس بین المللی 
حمایت از انتفاضه فلسطین تصریح 
کرد: »رفتار مخرب و غیرســازنده 
ابوظبی در دوســتی با اشغالگران 
قــدس شــریف هیــچ توجیهی 
ندارد و این کشــور از دوســتی با 

صهیونیست ها آسیب بدی خواهد دید«. امیرعبداللهیان  با اشاره 
به تبعات سازش با رژیم صهیونیستی گفت: »عادی سازی روابط 
امارات با رژیم مجعول و غاصب صهیونیستی، منجر به صلح و 
ثبات در منطقه نخواهد شد بلکه، خوی ددمنشی و جنایتکاری 
صهیونسیت ها را در منطقه افزایش خواهد داد«. وی افزود: »این 
خطای راهبردی به منزله پشت کردن به آرمان فلسطین و دور 

شدن از وحدت جهان اسالم در قبال ملت فلسطین است«.

امارات از خوش خدمتی به 
صهیونیست ها آسیب بدی خواهد دید

دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین:

 دفاعی امنیتی

سیاست: امیرحاتمــی در نشست 
خبــری روز صنایــع دفاعی گفت: 
برنامــه فضایی ایران یــک برنامه 
دائمی اســت و چند مرحله پشت 
سر گذاشته و چند مرحله هم پیش 
رو دارد. نیازهای کشور محموله های 

سنگین تری اســت که باالی 1۰۰ کیلوگرم است و در مرحله 
بعدی مدارهای باالتر اســت که برای آن ماهواره برهای سیمرغ 
و ذوالجناح را داریم. ماهواره بر سیمرغ هنوز در مرحله تحقیقاتی 
قــرار دارد. ماهواره بر ذوالجناح از نظر شــکل و اندازه شــبیه 
ماهواره بر ســیمرغ است، اما سوختش جامد است که می تواند 
از پرتابگر سیار پرتاب شــود، فکر می کنم امسال از هر دو این 

ماهواره برها پرتاب داشته باشیم؛ البته پرتاب تحقیقاتی است.

امسال ماهواره برهای سیمرغ و ذوالجناح 
را پرتاب می کنیم

روایت وزیر دفاع از پیشتازان فضایی ایران

آب پاکی ظریف و اروپا روی دست ترامپ خوش خیال

می دانید که نمی توانید »اسنپ بک« کنید



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

  نخستین جلسه شورای علمی همایش »احیای آثار و بزرگداشت آیت اهلل استاد محمد واعظ  زاده خراسانی« آستان: در راستای عمل به دستور تولیت آستان قدس رضوی با حضور مدیر 
عامل بنیاد پژوهش ها و مهدی واعظ  زاده خراسانی فرزند استاد واعظ  زاده خراسانی و شماری از استادان و پژوهشگران این بنیاد، شورای علمی همایش »احیای آثار و بزرگداشت آیت اهلل استاد محمد واعظ  زاده 

خراسانی« تشکیل شد.در این نشست مقرر شد به تولید محتوا و نشر کتاب در بیش از 10 محور علمی اقدام شده و تصمیم های الزم برای استفاده عموم محققان از کتابخانه وقفی استاد واعظ زاده اتخاذ شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r به همت خادمان بارگاه مطهر امام رضا)ع( صورت گرفت

آغاز رزمایش »تعاون و احسان« با تدارک 60 هزار ©
بسته کمک   معیشتی 

آستان: همزمان با موج دوم شیوع ویروس کرونا، مرحله دوم رزمایش مواسات و 
همدلی خادمان بارگاه مطهر امام رضا)ع( با عنوان »تعاون و احسان« با هدف کمک 
به اقشار کم بضاعت شهر مشــهد در حرم مطهر رضوی آغاز شد. رضا خاکشور، 
مسئول اجرای رزمایش »تعاون و احسان« خدام بارگاه منور رضوی در گفت وگو با 
آستان نیوز با اعالم این خبر گفت: به دستور تولیت آستان قدس رضوی، مقدمات 
اجرای دومین مرحله از رزمایش مواسات و همدلی خدام رضوی با عنوان »تعاون و 
احسان« با تهیه و تدارک 30 هزار بسته معیشتی برای کمک به نیازمندان و اقشار 
آسیب پذیر شهر مشهد مهیا شده است.وی اضافه کرد: از آغاز شیوع کرونا، اجرای 
مراحل مختلف طرح های حمایتی آستان قدس رضوی با مشارکت اقشار مختلف 
مردم و کمک های خیران و خادمان آستان مقدس رضوی به انجام رسیده است.

خاکشــور با اشاره به کیفیت اجرای مرحله اول رزمایش »مواسات و همدلی« در 
طول ماه مبارک رمضان، گفت: این طرح با تهیه و بسته بندی ۸ هزار بسته توسط 
خادمان بارگاه رضوی و کمک های مردمی در رواق امام خمینی)ره( آغاز شد و تا 

۴۲ هزار بسته برکت پیدا کرد.
وی با تشریح نحوه توزیع بسته ها در مرحله نخست، افزود: هر روز روند بسته بندی، 
بارگیری و جابه جایی بسته ها توســط ۲۷0 خادم در محل رواق امام خمینی)ره( 
انجام می شد. هر شب، بسته های آماده شده با 300 خودرو سواری به همراه ۶00 
خادم در مناطق کم برخوردار حاشیه شهر مشهد تقسیم و توزیع می شد.این خادم 
بارگاه رضوی، بسته ها را شامل ۱۴ قلم کاال به ارزش ۲00 هزار تومان اعالم کرد و 
ادامه داد: در مجموع حدود یک هزار خادم حرم مطهر حضرت رضا)ع( در هر روز 
ماه مبارک رمضان دست اندرکار اجرای این طرح معنوی بودند.وی با تشریح جزئیات 
اجرای مرحله دوم رزمایش »تعاون و احسان« بیان کرد: در این مرحله، حدود ۲ هزار 
خادم در محل رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر حضرت رضا)ع( مشغول خدمت 
هستند و روزانه حدود ۵00 بسته کمک معیشتی را تهیه و آماده توزیع می کنند.

خاکشور با بیان اینکه در روزهای نخست اجرای این مرحله، تهیه و توزیع 30 هزار 
بســته در نظر گرفته شده، افزود: جمع آوری حداقل ۶0 هزار بسته در طول چهار 
ماه پیش بینی شده که در این مدت به موازات جمع آوری کمک ها، عملیات تهیه، 
بسته بندی و توزیع اقالم در میان خانوارهای شناسایی شده صورت خواهد گرفت.

وی در رابطه با محتوای این بسته ها اظهار کرد: بسته ها شامل ۱۴ قلم کاالی اساسی 
از جمله برنج، ماکارونی، روغن، رب گوجه فرنگی، پنیر، سویا، حبوبات، سیب زمینی، 
نبات، مایع دستشویی، مایع ضدعفونی و محصوالت فرهنگی در مجموع به ارزش 
حدود 300 هزار تومان است.مســئول اجرای این رزمایش گفت: همچون مرحله 
نخست، این مرحله نیز در رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر رضوی برگزار می شود.

کسب رتبه دوم تولید علم در بین دانشگاه هاي ©
jغیرانتفاعي کشور توسط دانشگاه امام رضا

قدس: دانشگاه بین المللي امام رضا)ع( موفق به کسب رتبه دوم از نظر تولید علم 
در بین مؤسسه های غیرانتفاعي کشور شده است. 

بر اســاس اطالعات منتشر شده توسط پایگاه سیویلیکا )مرجع دانش(، دانشگاه 
بین المللي امام رضا)ع( رتبه ۱۵۷ انتشار مقاالت بین المللي را در بین سازمان هاي 
تولیدکننده علم در کشور و رتبه دوم تولید علم در بین مؤسسه های غیرانتفاعي 
را از آن خود کرده اســت.بر اســاس داده هاي علم ســنجي در پایگاه سیویلیکا، 
پژوهشگران دانشگاه بین المللي امام رضا)ع( تاکنون با یک هزار و ۷۱ پژوهشگر 
از ۱۵۶ مرکز علمي تألیفات علمي ارائه کرده اند که تعداد مقاالت مشــترک این 
دانشگاه با دانشگاه هاي دیگر به ترتیب ۱۲۶ مقاله مشترک با دانشگاه فردوسي 
مشهد، ۱۲0 مقاله مشترک با دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد، ۸۱ مقاله مشترک 
با دانشــگاه آزاد اسالمي واحد نیشابور، ۵۱ مقاله مشترک با دانشگاه تهران، ۴۴ 
مقاله مشترک با دانشگاه پیام نور همه مراکز و ۶۴9 مقاله با سایر مراکز بوده است.

همچنین پژوهشــگران دانشگاه بین المللي امام رضا)ع( در 9۵۱ مقاله به عنوان 
نویســنده اول، ۶9۵ مقاله به عنوان نویسنده دوم، 3۶۷ مقاله به عنوان نویسنده 

سوم و ۸۸ مقاله به عنوان نویسنده چهارم همکاري داشته اند.

آستان: مدیرعامــل مؤسســه بذر و نهال 
رضوی از تولید گندم باســتانی خراســان 

توسط این مؤسسه خبر داد.
ســلمان ســاالری گفت: گندم باســتانی 
خراســان، گندمی با قدمت ۵ هزار ساله از 
خطه خراسان کنونی است که به تازگی نیز 
در سراسر دنیا شناخته شده؛ این محصول 
از غــالت پرخاصیتــی به شــمار می رود 
که پیشــینه مصرف آن به دوران باســتان 
برمی گردد.وی ادامه داد: این گندم، از نظر 
محتوای پروتئینی و مواد معدنی همچون 
ســلنیوم، روی، آهن و ســایر مواد معدنی 

غنی تر از گندم های رایج است.
مدیرعامل مؤسســه بذر و نهــال رضوی، 
کیفیت و ارزش غذایی باالی این رقم گندم 
و همچنین احیای گنجینه ژنتیکی گیاهان 
زراعــی و باغی کشــور را از جمله دالیلی 
دانست که موجب شده مؤسسه بذر و نهال 
رضوی، بخشــی از اراضی زراعی خود را به 
کشت این محصول ارزشمند اختصاص دهد.

وی با اشاره به اینکه گندم باستانی خراسان 
در بیشتر موارد بدون نیاز به کود شیمیایی 
و سموم رشــد می کند، افزود: ضمن اینکه 
ریشک های بلند آن تا حدود زیادی مانع از 

خســارت آفات می شود که این امر کاهش 
چشــمگیر مصرف آفت کش ها را به دنبال 
دارد.ساالری ادامه داد: به  طور میانگین این 
گنــدم دارای ۱۱ الی ۱3 درصد پروتئین و 
حاوی اسیدآمینه های ضروری بسیار مهمی 

بوده و منبع غذایی غنی به شمار می رود.
وی اضافه کرد: بر اساس مقاله ای در مجله 
Nutrition Reviews که در ســال ۲009 
منتشر شد، رژیم غذایی سرشار از فیبر باال 
مانند گندم خراسان می تواند سبب کاهش 
ریســک چاقی مفرط، سکته، بیماری های 

قلبی، کلســترول باال، فشــارخون، دیابت 
و مشکالت گوارشــی از جمله همورویید، 
سرطان روده، یبوست، بیماری دیورتیکولی 
و زخم اثنا   عشر شود.ســاالری با تأکید بر 
اینکه گندم خراسان، دارای کالری کمتر اما 
اسیدهای چرب مطلوب و پروتئین بیشتر 
است، گفت: با توجه به مصارف باالی غالت 
در کشور، مصرف این گندم برای تهیه آرد 
سمولینا جهت تولید پاستا و ماکارونی بسیار 
مناسب بوده و ارزش غذایی بسیار باالتری 
دارد.وی ادامه داد: مصرف گندم خراســان 

موجب پایین آوردن کلسترول، قند خون و 
ساتوکین ها می شود که عامل ایجاد تورم در 
بدن هستند. از سوی دیگر این گندم دارای 
مقادیر زیادی آهن و ویتامین های B است 
که متابولیســم بدن را باال نگاه می دارند و 
نتیجه آن سوختن کالری زیادتر و کمک به  

تناسب اندام است.
ساالری، یکی از رسالت های مؤسسه بذر و 
نهال رضوی را احیا، حفظ، اصالح و تکثیر 

توده های بومی عنوان کرد و 
گفت: این مؤسسه در آینده 
برنامه های اصالحی و احیایی 
خود را در زمینه محصوالت 
باغــی و زراعی ادامه خواهد 

داد.
بذر  مؤسســه  مدیرعامــل 
و نهــال رضوی ادامــه داد: 
همچنیــن در این مســیر، 
همکاری بخش های مختلف 

فعال در صنعت کشــاورزی و فراورده های 
غذایی می تواند کمک شایانی به تولید انبوه 
محصوالت راهبردی از این قبیل کند، پیش 
از آنکه این گنجینه های ژنتیکی منافع سایر 

کشورها و دولت ها را تضمین کند.

گندم باستانی 
 خراسان، گندمی
 با قدمت 5 هزار 

ساله از خطه خراسان 
است که به تازگی در 
سراسر دنیا شناخته 

شده است

بــــــــرش

به همت مؤسسه بذر و نهال رضوی انجام شد  

خدمتی جدید ازمؤسسه خدمات دارویی رضویتولید گندم 5 هزار ساله خراسان درآستان قدس

اپلیکیشن »داروفرست« ©
رونمایی شد

آستان: به همت مؤسســه خدمــات دارویی 
رضــوی و با هــدف ارائــه خدمــات دارویی 
غیرحضوری به بیماران خاص، طی مراســمی 
در داروخانــه مرکــزی امام)ع( اپلیکیشــن 
»داروفرســت« رونمایــی شــد.دکتر نرجس 
اهلل دادی؛ مدیر داروخانه های مؤسسه خدمات 
دارویی رضوی در مراسمی که ظهر روز گذشته 
بــا حضــور خبرنــگاران در داروخانه مرکزی 
امام)ع( برگزار شد، گفت: خدمات غیرحضوری 
مؤسســه خدمات دارویی رضوی از سال 9۷ با 
هدف ارائــه خدمات درمانی غیرحضوری ویژه 
بیماران حرکتی و خــاص آغاز به کار کرد.وی 
ادامه داد: با توجه به شیوع ویروس کرونا نیاز به 
راه اندازی نرم افزاری برای ارائه خدمات دارویی 
غیرحضوری به مردم و بیماران خاص، بیشتر 
از گذشته مورد توجه این مؤسسه قرار گرفت 
که با کمک کارشناسان فناوری اطالعات این 
مجموعه، این اپلیکیشن با ظرفیت های مختلف 
راه اندازی شــد.اهلل دادی خاطرنشان  خدماتی 
کرد: خوشــبختانه انواع داروهــای مورد نیاز 
جامعه در این اپلیکیشــن وجود دارد و صرفاً 
داروهــای خاص مــورد نظر بیمــاران با ارائه 
نسخه پزشــک قابل تهیه و ارسال است و این 
اپلیکیشن به صورت روزانه از ساعت ۷ الی ۲۲ 
خدمات غیرحضوری به مردم ارائه می کند.مدیر 
داروخانه های مؤسسه خدمات دارویی رضوی با 
تأکید بر اینکه مردم با نصب این اپلیکیشن از 
طریق برنامه بازار می توانند با ارسال نسخه دارو 
در قالب عکس و سپس بررسی نسخه توسط 
پزشک داروساز و درج نحوه مصرف دارو، بسته 
دارویی خود را به صورت غیرحضوری از طریق 
پیک رایگان دریافت کنند، اضافه کرد: شخص 
متقاضی پیش از دریافت دارو می تواند هزینه 
دارو را به صورت اینترنتی پرداخت کند یا درب 
منزل هزینه دارو را به مســئول پیک تحویل 
دهد.وی تأکید کرد: همچنین مردم و بیماران 
خاص با نصب اپلیکیشن داروفرست می توانند 
از سراسر کشور سفارشات دارویی خود را ثبت 
و از طریق نمایندگان مؤسسه خدمات دارویی 
رضوی در کشور داروی مورد نظر را به صورت 

غیرحضوری دریافت کنند.

خبر

خـــبر

 دوشنبه 27 مرداد 1399  27 ذی الحجه 1441 17 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9321
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اینجانب ابوالحس���ن سبحانی مالک خودروی تندر90 
ب���ه ش���ماره ش���هربانی 646ل62 ای���ران 12 و ش���ماره 
بدن���ه NAALSRALDHA272658 و ش���ماره موتور 
100019606RR198856 به علت فقدان اسناد فروش 
تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است 
لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور 
دارد ظ���رف م���دت 10 روز ب���ه دفتر حقوقی س���ازمان 
ف���روش ش���رکت ایران خ���ودرو واقع در پیکان ش���هر 
س���اختمان س���مند مراجعه نماید بدیهی اس���ت پس 
از انقض���ای مهل���ت مزب���ور طبق ضوابط مق���رر اقدام 

خواهد شد.

دی
قو
مف
هی
آگ

برگ س���بز وبرگ کمپانی خودرو س���واری پراید ،مدل 
90 ب���ه ش���ماره انتظام���ی  ای���ران 79 / 139 / ط 64 
وش���ماره   55430089042370 شاس���ی  ش���ماره 
موت���ور3885942 مفق���ود گردیده واز درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.)قزوین(
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دی
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ی
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آ
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برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پژوآردی رنگ 
یش���می مدل 1384 به ش���ماره موتور 11784055156 
و ش���ماره شاس���ی 13457322 ب���ه ش���ماره انتظامی 
955 ق 48 ای���ران 12 ب���ه مالکی���ت محم���د زرین دل 
حسین آباد مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی

قو
مف
ی
گه
آ

برگ س���بز خ���ودروی تندر90 مدل 1396 رنگ س���فید  
شیری روغنی به ش���ماره انتظامی 646ل62 ایران 12  
شماره موتور 100019606RR198856 و شماره شاسی 
NAALSRALDHA272658 به مالکیت ابوالحس���ن 
س���بحانی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
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دی
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مف
ی
گه
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سند، برگ سبز، برگ انتقال و برگ قولنامه خودروی 
پی���کان وان���ت م���دل 1380 رن���گ س���فید روغن���ی به 
ش���ماره انتظام���ی 993ق23 ایران 12  ش���ماره موتور 
11518017837 و شماره شاسی 80918112 به مالکیت 
عباسعلی ثاقب یزدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
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دی
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ی
گه
آ

ب���رگ س���بزو کارت خ���ودروی تیبا2 م���دل 1394 رنگ 
ن���وک م���دادی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 684ج63 ایران 
شاس���ی  ش���ماره  و   8184684 موت���ور  ش���ماره    12
NAS821100E1021579 ب���ه مالکیت ش���هین س���یدی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مبلغبرآوردموضوعمناقصهمناقصهشماره
بهریال

شمارهفراخوان
سامانهستاد

99/9
نوبتدوم

5،380،000،0002099003374000021انجامخدماتمالیشهرستانهایاستانخراسانرضوی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی یک مرحله ای

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

ادارهکلراهوشهرسازیخراسانرضویدرنظرداردمناقصهعمومیهمراهباارزیابیکیفی)فشرده(ذیلراازطریقسامانه
تدارکاتالكترونیكیدولتطبقشرایط،مدارکوبرنامهزمانیمندرجدرسامانهمذکوربرگزارنماید.

الزمبهذکراستکلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدریافتوتحویلاسنادوسایرمراحلمرتبطباآن،تنهاازطریقدرگاهسامانه
www.setadiran.irانجامخواهدشدودریافتوتحویلاسنادازسایرمحلها تدارکاتالكترونیكیدولت)ستاد(بهآدرس

امكانپذیرنخواهدبود.
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ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریمشهد)945493(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی تکالن طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4177 و شناسه ملی 10380200689

مورخ1398,12,25تصمیمات  العاده  فوق  عمومی  مجمع  اجازه  و   1399,04,07 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
سهم   318027970 به  منقسم  ریال  مبلغ3180279700000  به  ریال   742781350000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه   : شد  اتخاذ  ذیل 
اصالح  ذیل  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافته  افزایش  شرکت  دارائیهای  ارزیابی  تجدید  ازمحل  نام  با  10000ریالی 
گردید : ماده 5 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ3180279700000 ریال منقسم به 318027970 سهم 10000ریالی با نام که تمامًا 

پرداخت گردیده است.
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ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریمشهد)945299(

آگهی تغییرات شرکت مشهد آوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19321 و شناسه ملی 10380348550

دارای  ثالث  اخوان  رضا  1-آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,02,27 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
کدملی0943335965 به سمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای آقای نصراله خراسانیان دارای کدملی0681643080 به سمت نائب 
مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  اصلی  عضو  سمت  به  کدملی0941840867  دارای  مطلق  ربیعی  بابک  آقای   -3 مدیره  هیئت  رئیس 
برای مدت دو سال انتخاب شدند. وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیر 

با مهر شرکت معتبر خواهد بود.  عامل همراه 

س
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سپهر  طرح  بینالود  شرکت  تغییرات  آگهی 
پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

55561 و شناسه ملی 14005198252

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
1399,03,31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نشانی مرکز 
اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان مرکزی 
، شهرستان خمین ، بخش مرکزی ، دهستان حمزه 
شهرصنعتی  محله  خمین،  شهرصنعتی  روستا   ، لو 
خیابان   ،  3 توسعه  تالشگران  خیابان   ، خمین 
تالشگران توسعه 2 ، پالک 0 ، قطعه 349و480و364 
، طبقه همکف کدپستی 3888185119 تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مزبور اصالح 

گردید .
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویاداره
ثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریمشهد)945557(
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آگهی تغییرات شرکت بینای سیستم هوشمند 
شرق گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

43372 و شناسه ملی 10380592467

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
انیس   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,04,25
به   0730372995 ملی  شماره  به  راوریان 
به  باف  نیک  محمد  و  مدیره  هیئت  عضو  سمت 
نائب رئیس  به سمت  شماره ملی 0938414021 
شماره  به  باف  نیک  احسان  و  مدیره  هیئت 
ملی0941390764 به سمت رئیس هیئت مدیره 
کلیه  گردیدند.  انتخاب  شرکت  عامل  مدیر  و 
اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء 
با مهر  باف همراه  نیک  مدیرعامل آقای احسان 

شرکت معتبر می باشد.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویاداره
ثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریمشهد)945287(
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فراورده های غذایی  تغییرات شرکت  آگهی 
امید متین پاژ شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 68092 و شناسه ملی 14008320290

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
: - آقای  اتخاذ شد  1398,03,28 تصمیمات ذیل 
سید علیرضا مداری محدث کد ملی 0938607219 
به سمت رئیس هیئت مدیره - خانم راحله کراچیان 
کد ملی 0058832602 به سمت نایب رئیس هیئت 
محدث  مداری  علی  سیدمحمد  آقای   - مدیره 
و  عامل  مدیر  سمت  به   09424955181 ملی  کد 
انتخاب   1400,2,21 تاریخ  تا  مدیره  هیئت  عضو 

گردیدند. 
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویاداره
ثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریمشهد)945249(
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آگهی تغییرات شرکت جهان شهر معماری پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 67576 و شناسه ملی 14008217604

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,03,08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس بخش 
مرکزی ، شهر مشهد، محله دانشجو ، بلوار دانشجو جنوبی]فرهنگ31-معلم38[ ، کوچه دانشجو 19 ]پرورش 22[ ، پالک 106 ، طبقه اول ، واحد 2 کد 
پستی :9188976758 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 2- موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: انجام کلیه فعالیت ها و خدمات و امور مشاوره، مطالعات، طراحی، نظارت، مدیریت، اجرا درزمینه های شهرسازی، طراحی شهری، 
برنامه ریزی شهری و منطقه ای، راهسازی،راهداری، راه آهن، ترافیک و حمل و نقل درون شهری ، ساماندهی و توانمند سازی بافتهای فرسوده 
و سکونتگاههای غیر رسمی، عمران، سازه، معماری، معماری منظر، معماری محوطه، فضای سبز، مبلمان شهری، مبلمان و طراحی داخلی، طراحی 
صنعتی، نقشه برداری، سیستم اطالعات جغرافیایی، خدمات سیستم های نرم افزاری، ایمنی وکاهش خطرات و پدافند غیر عامل- شرکت در تمامی 
مزایده ها و مناقصه ها- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی در راستای موضوع فعالیت شرکت-استفاده از تسهیالت مالی 
و اعتباری بانکها-خرید و فروش تجهیزات، ابزار و ماشین آالت مورد نیاز جهت اجرای کلیه امور مرتبط با موضوع شرکت پس از اخذ مجوز های 
الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد 3 - تعداد اعضای هیئت مدیره از شش نفر به سه نفر کاهش یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
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ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریمشهد)945238(
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فراخوان مزایده
نوبت دوم


دانش��گاهعل��ومپزش��كیمش��هددر
نظ��رداردمحل��یراب��همنظ��ورارائ��ه

خدم��اتلی��زردرکلینیکوی��ژهبیمارس��تانامامرضا
)ع(ازطری��قانجاممزایدهعمومیبهصورتاجارهبه
بخشغیردولتیواگذارنمای��د.کلیهمراحلبرگزاری
مزایدهب��هش��مارهفراخ��وان5099000060000004،از
دریافتاس��نادمزایدهتاارائهپیش��نهادمزایدهگران
وبازگش��اییپاکتها،ازطریقدرگاهس��امانهتدارکات
www.setadiran.ir:الكترونیكیدولت)ستاد(بهنشانی
انجامخواهدش��دوالزماستمزایدهگراندرصورت
عدمعضویتقبلی،مراحلثبتنامدرس��ایتمذکورو
دریافتگواهیامضایالكترونیكیراجهتش��رکتدر

مزایدهمحققسازند.قابلذکراست:
*تضمی��نش��رکتدرمزای��دهفوقمبل��غ200.000.000
ریالضمانتنامهبانكیکهدرمهلتمقرربهحسابداری
بیمارستانمذکوربهنشانی:مشهد-میدانامامرضا

)ع(تحویلگردد.
*تاریخانتشارمزایدهدرسامانه:تاریخ99/05/26

*مهل��تدریافتاس��نادمزایدهازس��امانه:پایانروز
99/05/30

*مهلتارائهپیشنهادها:پایانروز99/06/10
*زمانبازگشاییپاکتهایمزایده:99/06/11

*هزینهدرجآگهیبهعهدهبرندهمزایدهمیباشد.
تلفنتماسس��امانهس��تادجهتانجاممراحلعضویت
ن��ام: ثب��ت درس��امانهمذک��ور:02141934ودفت��ر

02188969737و02185193768میباشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولیدی و صنعتی بایا توس )سهامی خاص(
به شماره ثبت 8342 و شناسه ملی 10380241110

بدینوس��یلهازکلیهصاحبانس��هامشرکتیانمایندگانآناندعوتبهعملمیآیددرجلسهمجمععمومی
فوقالعادهصاحبانس��هامکهدرس��اعت11صبحمورخ1399/06/10درمحلشرکتواقعدر:مشهد-شهرک

صنعتیتوس-فازیکتشكیلمیگرددحضوربهمرسانند.
دستورجلسه:

1-استماعگزارشهیئتمدیرهوبازرسقانونیشرکت
2-اتخاذتصمیمنسبتبهافزایشسرمایهشرکتازمحلتجدیدارزیابیداراییهایثابت

3-اصالحاساسنامه
4-سایرمواردیکهدرصالحیتمجمععمومیفوقالعادهمیباشد.هیئتمدیرهشرکت 9ع

90
50
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
نوبت اول  شرکت تعاونی مسکن مهر 51  

استان قم در حال تصفیه

بدینوس��یلهازکلیهاعضایتعاون��یدعوتبهعمل
میآیددرجلس��همجمععمومیمذکوررأسساعت
17روزجمعهمورخ1399/06/07بادس��تورجلس��ه
ذی��لدرمح��لخاس��تقالل،اس��تقالل1فرعیدوم
مجتمعبعثتتشكیلمیگرددحضوربهمرسانید.

الزمب��هذکراس��تداوطلبی��نعضوی��تدرهیئت
مدی��رهتصفیهوناظرتصفیهمیبایس��تیحداکثر
تاروزمجمعبادردس��تداش��تنم��دارکالزمبه
محلخیاباناس��تقاللاستقاللیکفرعیدومدفتر
مجتمعبعثتمراجعهونس��بتب��هتكمیلوتحویل

فرمکاندیداتوریاقدامنمایند.
نماین��ده معرف��ی جه��ت اعض��ا از هری��ک ضمن��أ
تاماالختیار/وکیلخودبهمنظورحضوردرجلس��ه
فوقالذکرواعمالرأیمیبایستیبهاتفاقیكدیگر
)عض��وونماینده(حداکثرت��اتاریخ1399/06/06به
محلخیاباناس��تقاللاستقاللیکفرعیدومدفتر
مجتمعبعثتمراجعهتاپسازاحرازهویتوتأیید
وکالتنام��هورقهورودبهجلس��هجهتنمایندهعضو

صادرشود.
دستورجلسه:

1– انتخابهیئتمدیرهتصفیهوناظرتصفیه
بودج��ه بوج��هس��ال1398وتصوی��ب 2—تصوی��ب

پیشنهادیبرایسال1399
شرکتتعاونیمسكنمهر51استانقم

درحالتصفیه 9ع
90

50
65

 قدس/ محمدحســین مروج کاشانی   سرپرست شرکت 
ســاختمانی، بتن و ماشــین قدس رضوی از اجــرای برخی از 
پروژه های عمرانی وساختمانی توسط این شرکت تا پایان سال 
جاری خبر داد.مهندس محمود عیدی در گفت وگو با خبرنگار 
قدس گفت: در حال حاضر این شرکت مشغول تکمیل پروژه های 
ادامه دار از سال های گذشته با مجموعه آستان قدس رضوی است 
و انتظار می رود با همت جمعی و همکاری مسئوالن، این پروژه ها 
در سال جاری به اتمام رســیده و مورد بهره برداری قرار گیرد.

این کارشناس ارشــد برنامه ریزی شهری ادامه داد: یکی از این 
پروژه ها پروژه ساخت مسکن برای زوج های جوان در شهر مشهد 

با زیربنای در مجموع حدود ۲3 هزار مترمربع است، همچنین 
تکمیل ۱۵ بلوک از فاز دوم زائرشهر رضوی با زیربنای حدود ۲0 

هزار مترمربع یکی دیگر از این پروژه ها به شمار می رود.
مهندس عیدی اظهار کرد: تکمیل پنج پروژه ورزشی و خدماتی 
در شهرستان سرخس با مجموع زیربنای ۵هزار و 300 مترمربع 
که آســتان قدس رضوی کارفرمای این پروژه ها است و ساخت 
ایســتگاه راه آهن شهرستان ســبزوار با زیربنای ۷هزار و ۵00 
مترمربع از دیگر پروژه های در دست اقدام است که به جز پروژه 
ایستگاه راه آهن سبزوار که در سال آینده به بهره برداری می رسد، 
پیش بینی می شود سایر پروژه ها در سال جاری که به نام جهش 

تولید نام گذاری شده است به بهره برداری برسد.این مقام مسئول 
همچنین به پروژه آماده سازی گلخانه ۲0 هکتاری مشارکتی در 
آســتان قدس رضوی هم اشاره و خاطرنشان کرد: یکی دیگر از 
پروژه های مهم این شــرکت پروژه شهرک گلخانه ای به وسعت 
۲0 هکتار و به صورت مشارکتی آستان قدس با بخش خصوصی 
است که در اراضی کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس در 
حال انجام است.وی یادآور شد: تاکنون دو سایت از مجموعه این 
شرکت گلخانه ای توسط این شرکت پس از ساخت و آماده سازی 
تحویل کارفرما شــده و پیش بینی می شود دو سایت دیگر این 
پروژه هم تا پایان نیمه اول سال جاری تحویل کارفرما داده شود.

خبر

توسط شرکت ساختمانی، بتن و ماشین قدس رضوی و در سال جاری انجام می شود

تکمیل 15 بلوک از فاز دوم زائرشهر رضوی
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ملک کدملکردیف  ثبتیمحل وقوع  ملکمشخصات  6دانگپالک  مساحت 
)متر مربع (

 وضعیت 
تصرف  

  قیمت پایه 
پروندهشعبهتلفنتوضیحات)ریال(

210سهم مشاع از600سهم یکباب 15759
مسکونی منزل 

مشهد-بلواراحمداباد-خیابان 
باوضع 6387234500507ابوذرغفاری29 پالک 193

54.250.000.000موجود
اعیان درسه طبقه زیرزمین،همکف وطبقه 

امتیازات  پکیج-دارای  اول-نماسنگ-گرمایش 
اب ،برق وگاز

تورچیمشهد32250199

25915
وهفت  ممیزسیصدوبیست  سه 
هزارمدانگ مشاع از ششدانگ 

آپارتمان
طرقبه-بلوارامام رضا)ع(امام رضا 

باوضع 647631.234شکوفه یک پالک 47
چهارخواب-امتیازات 9.763.000.000موجود فلزی-دارای  اسکلت 

علیرضا دادورسروش36079399آب وبرق وگاز

 3.53دانگ مشاع از 6 دانگ یک باب 34489
مسکونی باوضع 131078190130تربت جام - خ میرقوام الدین 16 منزل 

طاهریتربت جام52520120فروش با وضع موجود 1.382.583.333موجود حسین 

یکباب منزل مسکونی45503 اقبال الهوری-میالن ششدانگ  تربت جام-خیابان 
باوضع 4775166461352اول -پالک41

قادریتربت جام52523444دارای پیلوت-طبقه اول ودوم10.442.500.000موجود

چهارممیزششصد وسی وشش هزارم 55882
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان

امام خمینی-جنب  تربت جام-خیابان 
ایران خودروبنکدار 67.404.349.320تخلیه31181663300314نمایندگی 

اعیان شامل زیر زمین وهمکف با اسکلت 
فلزی-یکباب مغازه به مساحت حدود 

50متر مربع-با انشعابات برق تک فاز ویک 
انشعاب برق سه فاز -اب وکاز

جامیتربت جام52520120 محمود 

82992سهم از کل 567545 سهم 61635
ششدانگ یک قطعه زمین

کیلومتر 45 جاده فریمان-مشهد-
باوضع .6423558914روبروی روستای باغ ساالر

14.621.000.000موجود
سهم بانک حدود 81730 م.م می باشد-دارای 
پروانه بهره برداری آب با دبی 40 لیتر در ثانیه-

دارای انبارو استخرسیمانی ذخیره آب
محمد رضا فالح فریمان34622460

گوارشکی

ده سهم ونیم مشاع از بیست سهم 74266
باوضع 6956.264528تربت حیدریه-روستای حوض سرخششدانگ یک قطعه زمین

تربت 52239840دارای استخرذخیره آب-باغ پسته وانار2.800.000.000موجود
رمضان زادهحیدریه

دوسهم مشاع ازنه سهم عرصه واعیان 83647
وباغچه آبادبزازیخانه  باوضع .2992881جوین-روستای حاجی 

سهم مشاعی بانک 2880/71م.م-فروش با 500.000.000موجود
جعفربزازینقاب45221088وضع موجود

8191.87سهم مشاع از 18235 سهم 95929
یکباب مرغداری بیگششدانگ  باوضع 3421518241283کوهسرخ-روستای خضر 

سهم مشاعی یکباب مرغداری-دارای 1.507.014.320موجود
زارع خضر بیگیریوش55824343ساختمان وامتیازات آب وبرق

ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 101979
سالن دامداری وزمین متصل 

آباد- نیشابور-فیروزه-اراضی همت 
باوضع 5449500806دهستان تحت جلگه

زمین مشتمل بر سالن دامداری وزمین 4.008.500.000موجود
دامداری محرابفیروزه43523263متصل -دارای سالن وبهاربند

30 سهم مشاع از 60سهم ششدانگ 113765
یک قطعه زمین مشتمل بر دامداری

اباد-دهستان  نیشابور-اراضی خرم 
باوضع 33154140002486دربقاضی

5سالن سر پوشیده به مساحت 1401 م .م. 1.817.790.000موجود
شرکت نیشابور42222060خانه سرایداری-موتور خانه وسیلوی گندم 

مهر شیروگوشت 

34/2  دانگ از ششدانگ یک واحد 121948
مرغداری

درگز-جاده پرکند-ضلع غربی -روستای 
پاک باوضع 2124284726200سنگبر-مرغداری 

انبار 12.987.000.000موجود دارای ساخنمان کارگری ونگهبانی-سالن 
مرغداری پاکدرگز46223181دان و4سوله پرورش-گازوبرق صنعتی وچاه آب

یکباب منزل مسکونی135811 امام خمینی-امام خمینی ششدانگ  درگز-خیابان 
باوضع 40592226145 پالک4

1.800.000.000موجود
بصورت همکف در دو واحد مسکونی- اعیان 
حدودتقریبی  145متر مربع-دارای امتیازات 

اب وبرق وگاز
سعیدیدرگز46223181 مجید 

یکباب منزل مسکونی145538 پویا-پالک3ششدانگ  آزادی-کوچه  باوضع 37112295109درگز-خیابان 
حدود78متر اعیان در یک واحد مسکونی-حدود 3.300.000.000موجود

روشنی درگز3146223181 متر پارکینگ-دارای امتیازات اب-برق گاز کلثومه 
مقدم

یکباب منزل مسکونی154788 چناران - سیدآباد - روستای قزلکن - ششدانگ 
اصلی باوضع 13316802200خیابان 

دارای امتیازات آب برق و گاز ، قدمت حدود 1.490.000.000موجود
مرضیه سهل کارطوس2036580909 سال

 2.609دانگ مشاع از ششدانگ  161372
باوضع 97625968380چناران-روستای  رادکانیکباب منزل  مسکونی روستایی

3.043.833.000موجود
مشتمل بر دو طبقه  مستقل  )همکف و 
زیر زمین ( می باشد که قدر السهم بانک 

420.8متر مربع می باشد 
لعل گلیچناران46128841

 1دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 171374
مزنگزمین    باوضع 183.57853.چناران-روستای 

بیگلرزادهچناران46128841زمین مزروعی7.000.000.000موجود

شرقسرقفلی یکباب مغازه تجاری185290 -11متربالکن3.000.000.000تخلیه633052532شمارهمشهد-الماس  ارزوفرهادیامام رضا37663354طبقه سوم 

هویزه-هویزه  ششدانگ  یکباب منزل مسکونی195741 سبزوار-خیابان شهدای 
باوضع 2483962401282 پالک 19

14.950.000.000موجود
اعیانی طبقه اول وطبقه دوم به مساحت 

تقریبی206 متر مربع-زیر زمین به مساحت 
76 متر مربع

روح اله قرائیسبزوار44221325

[چهار دانگ مشاع از ششدانگ زمین 206081
مزروعی

آباد-دشت  سبزوار-روستای دولت 
باوضع .67620628946غالمان

زمین دارای اشجار پسته با قدمت 15تا 2.784.398.720موجود
محمد دولت سبزوار2044221325ساله به تعداد 1700 اصله

ابادی
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کتابی برای تحقق خانواده والیی با مجالس حسینی  معارف: »اهل بیتی ها؛ تحقق خانواده والیی با مجالس حسینی« کتابی است که به تازگی از سوی دفتر نشر معارف روانه بازار نشر شده است. این کتاب 
که ماحصل سخنرانی های حجت االسالم محمدرضا عابدینی است، سه گفتار را شامل می شود: گفتار اول، »حقیقت و مراتب خانواده« دربردارنده تکوینی و تشریعی بودن سنت خانواده، حقیقت و مراتب آن؛ گفتار 
دوم، »پیوندها و گسست های خانوادگی« شامل بحث صله رحم و قطع رحم و آثار آن در زندگی و حیات اجتماعی؛ و گفتار سوم، »الگوی توسعه خانواده والیی« در تبیین تعامل هیئت و خانواده و ربط و نسبت این دو.

کارکردهای اجتماعی زیارت)6(

مهرورزي و انسان دوستي ©
خداي متعال در قرآن کریم، خود را با اوصافی که نشانگر مهر و محبت به بندگانش 
هست توصیف کرده است؛ رئوف، رحیم، ودود، رحمان، محسن، ذوالبر و... پیامبر 
اعظم)ص( و خاندان مطهر ایشــان نیز جلوه کاملی از رحمت پروردگار در روی 
زمین هستند. کسی که به زیارت آن بزرگواران مشرف می شود در واقع می کوشد 
خود را مظهر چنین صفات الهي قرار دهد و وجودش منبع فیض و احســان به 
دیگران باشــد؛ هر کس توانســت خود را به چنین صفات کمالی که جلوه ای از 
صفات پروردگار اســت متصف کند در واقع موفق به داشتن تربیت دینی شده 
است. مهر و محبت به دیگران، رکنی مهم در تربیت انسان است و اگر دستورهای 

تربیتی آمیخته با رأفت و عطوفت باشد تأثیر بیشتر و عمیق تری خواهد داشت.
بــا نظر به همین اصــل، حضرات معصومین)ع( در برنامه تربیتی خود، ســعی 
می کردند مهرورزی و عطوفت به دیگران در جامعه گسترش یابد. می بینیم ارتباط 
صمیمی با مردم و گسترش مودت و دوستی با همنوعان به خصوص شیعیان را 
امام صادق)ع( به عنوان یک مطالبه شــرعی از مردم درخواست کرده و فرموده 
است: »تقوای الهی را رعایت کنید؛ برادر نیكوکار یكدیگر باشید، برای خدا نسبت 
به همدیگر عشق بورزید، با یكدیگر ارتباط داشته باشید، به یكدیگر مهر و محبت 
کنید، به مالقات و دیدار یكدیگر بروید و درباره مكتب ما با یكدیگر سخن بگویید 
و آن را ]در میان جامعه [ زنده و پا برجا کنید«؛ چرا که در پرتو نیكی و احسان، 
دریچه هایی از مهر و عطوفت به سوی دیگران گشوده می شود و انسان می تواند 

بر قلب ها نفوذ پیدا کند. 
فطرت انسان ها، بر پایه محبت و مهرورزی  اســتوار شده است: »ُجِبلَتِ  الُْقُلوبُ  
َعلَی ُحبِّ َمْن أَْحَســَن إِلَْیَها...«  تصور برخی از مردم چنین است که تنها باید به 
انسان های خوب محبت و نیكي  کنند، در حالي که بدکاران نیز انسان اند و بیش 
از دیگران به احســان نیاز دارند. اگر کمک به آن ها حساب شده و منطقی باشد، 
در اصالح و هدایتشان بسیار مؤثر است. چه بسیار بدکارانی که با دیدن محبت و 
احسان، از بیراهه بازگشته و در صف پرهیزگاران قرار گرفته اند. حضرت علی)ع( 
می فرماید: »نیكی به بدکاران بهترین فضیلت اســت«. ایشــان درباره ضرورت 
مهرورزی  به همه انسان ها در عهدنامه مالک اشتر می فرماید: )اي مالک!(  قلبت را 
نسبت به مردم )رعیت( مملو از مهر و عطوفت نما و نسبت به آنان همانند درنده  ای 
مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری؛  چرا که مردم دو گروه بیشتر نیستند 
یا برادر دیني تو یا همانند تو هستند در آفرینش که از آنان خطایي رخ مي دهد.

آنان که برای انجام زیارت توفیق تشــرف به اماکن متبرکه را پیدا می کنند باید 
قلبشان کانون محبت به خدا و بندگان خدا باشد. وجود کینه و نفرت نسبت به 
دیگران، همچنین وجود صفات رذیلــه ای چون تكبر، غرور، منیت و... اگر مانع 
این تكلیف الهی نباشد قطعاً از ارزش و منزلت آن فرو خواهد کاست.  از این رو 
می بینیم در آداب سفر )به خصوص سفر حج( گفته شده: مستحب است انسان 

سفر خود را به دیگران اعالم کند و از آنان خداحافظی کرده و حاللیت بطلبد.
همــه این دســتورها و آداب در خصوص مســائل اجتماعی بــرای زائر، به این 
برمی گردد که زیارت با بددلی، بدخلقی، تكبر، گردن فرازی و نادیده انگاشــتن 
حقوق دیگران سازگاری ندارد! زائر باید قلبی مهربان، روحیه ای فروتن و برخوردی 
مالیم با دیگران به ویژه با خویش، نزدیكان، آشنایان و خانواده داشته باشد. او باید 
با دعا و ثنا بر مردم )به خصوص نزدیكان و اعضای خانواده( و با قلبی آکنده از صفا 

و صمیمیت، قدم در این راه بگذارد.
از ســخنان پیامبر اکرم)ص( است که فرمود: »هر گاه دو تن همسفر شدند، آن 
کس که بیش از دیگر رفق و مدارا نســبت بــه رفیق خود پیش گیرد، نزد خدا 

محبوب تر و پاداشش عظیم تر است«.
ابوالربیع شامی گوید: در محضر امام صادق)ع( بودیم، مجلس آکنده از جمعیت 
بود، امام خطاب به حاضران فرمود: »از ما نیســت کسی که با مصاحبان خود به 
نیكی مصاحبت نكند و با رفیقان رفق و مدارا پیشه نسازد و در غذا خوردن تمایل 

دیگران را در نظر نگیرد و در ُخلق و خوی، اخالق دیگران را نادیده انگارد«.
ائمه اطهار)ع( پاسداشت شخصیت و احترام دیگران را تكلیف دینی قلمداد کرده، 
کوچک ترین عامل تحقیر دیگران را مجاز  نمی شمردند و زائران باید این توصیه ها 

را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

 معارف/مریم احمدی شــیروان   کمتر از سه سال پس از 
واقعه عاشــورا، مردم مدینه که از حكمرانی یزید بن معاویه دل 
خوشی نداشــتند، به رهبری عبداهلل بن حنظله، علیه حكومت 
اموی شــوریدند. یزید هم که پیش از آن سبعیت خود را در به 
خاک و خون کشــیدن اهل بیت پیامبر در کربال، به رخ کشیده 
بود، لشكر شام را به فرماندهی مسلم بن عقبه راهی مدینه کرد و 
شد آن چه شد... نوشته اند که لشكر شام هر چه توانست با جان، 
مال و ناموس مردم مدینه کرد و بسیاری از مردم مدینه از جمله 
80 تن از اصحاب پیامبر)ص( و 700 تن از حافظان قرآن کشته 
شــدند؛ واقعه ای که به نام »َحرِّه« شهرت یافت. در گفت وگو با 
حجت االسالم دکتر حمیدرضا مطهری، رئیس پژوهشكده تاریخ 
و سیره اهل بیت)ع( به بازخوانی این رویداد تاریخی پرداخته ایم.

«
j جنایتی دیگر از قاتالن امام حسین

حجت االســالم مطهری در ابتدا با اشاره به اینكه در زمان یزید 
وقایع وحشــتناک و غیرانسانی مانند عاشورا و شهادت اباعبداهلل 
الحسین)ع( و یارانش، واقعه حره و... برای جهان اسالم اتفاق افتاد، 
می گوید: مردم مدینه یزید را قبول نداشته و مخالف والیتعهدی 
او بودند. ریشه این جریان به عصر معاویه برمی گردد. وقتی معاویه 
درصدد بود برای یزید بیعت بگیرد، مردم مناطق مختلفی از جمله 
مردم مدینه مخالف این کار بودند. غیر از بزرگان شهر مانند امام 
حسین)ع( اشــخاص دیگری مانند عبداهلل بن زبیر، عبداهلل بن 
عمر، فرزندان صحابه و افراد مورد اعتماد مدینه و کلیت جامعه، 
والیتعهــدی را نپذیرفته و یزید را فردی مناســب والیتعهدی و 

خالفت جامعه اسالمی نمی دانستند.
او اضافه می کند: تفاوت یزید با معاویه این بود که معاویه به ظاهر 
خود را پایبند به شــرع نشان می داد اما یزید حداقل پایبندی را 
هم نداشت و حفظ ظاهر نمی کرد. در گزارش های تاریخی آمده 
است که شهرت یزید در لهو و لعب و عدم پایبندی اش به موازین 
و اخالقیات اســالمی شهره خاص و عام بوده و جامعه مسلمانان 
در مناطق مختلف از جمله مدینه مخالف جانشــینی او بودند و 

انتخاب حاکم را حق خود می دانستند.
این کارشناس تاریخ اسالم بیان می کند: معاویه اقدام های زیادی 
برای از بین بردن مخالفت ها انجام داد و سرانجام در سفری که به 
حجاز داشت با تهدید بزرگان و مخالفان به ظاهر برای یزید بیعت 
گرفت اما این بیعت بــرای مردم قابل قبول نبود و پس از مرگ 

معاویه مخالفت ها به تدریج علنی شد.
رئیس پژوهشكده تاریخ و ســیره اهل بیت)ع( در ادامه توضیح 
می دهد: حاکم مدینه عده ای از بزرگان شهر را برای دلجویی به 
شام نزد یزید فرستاد تا از بذل و بخشش های دربار اموی برخوردار 

شده و دست از مخالفت بردارند. آن ها وقتی به 
شــام رفتند هر چه از بی مباالتی و بی توجهی 
یزید به احكام دین شــنیده بودند به چشــم 
دیدند و پس از بازگشــت به مدینه مخالفت 
آن ها تبدیل به اعتراض علنی و شــورش علیه 

حكومت و قیام شد.

»حره« و قتل عام اهالی مدینه»
او می افزاید: قیام شروع شد و مدینه در اختیار 
معترضان قرار گرفت. رهبر این قیام عبداهلل بن 
حنظله بود. پدر او، حنظله معروف به »غسیل 
المالئكه« در جنگ احد و در رکاب پیامبر)ص( 
به شــهادت رسیده بود اما فرزندش عبداهلل به 
دالیل نامعلومی امام حسین)ع( را در قیام علیه 
یزید همراهي نكرد. وقتــی این خبر به یزید 
رسید سپاهی برای سرکوب آن ها به سرکردگی 
مسلم بن عقبه فرستاد. مسلم فردی متعصب 

نسبت به حكومت امویان بود.
این استاد حوزه و دانشگاه تشریح می کند: مسلم با عبور از »حره« 
در شرق مدینه پیاده شــد و به مردم مدینه سه روز مهلت داد. 
آن گاه پس از دور زدن خندق از پشــت ســر و با کمک طایفه 
بنی حارثه که با وعده های مالی فریفته شــدند، وارد شهر شد و 

جنایت های بی شماری انجام داد که در تاریخ 
اسالم بی سابقه بود و تاریخ به یاد ندارد که این 
جنایت ها را گروهی مســلمان علیه مسلمانان 

دیگر انجام داده باشند.
دکتر مطهری یادآور می شود: یزید به مسلم بن 
عقبه، فرمانده نیروهایش دستور داده بود که پس 
از پیروزي بر مدینه سه روز جان، مال و ناموس 
مردم بر تو و سربازانت حالل است. به گفته منابع 
تاریخی، چندین ســال پس از واقعه حره برای 
ازدواج شرط باکره بودن از دختران برداشته شده 
بود و فرزندان نامشروع زیادی به دنیا آمد. پس 
از قتل عام مردم مدینه و غارت و انهدام شــهر، 
یزید به مسلم بن عقبه فرمان داد تا با نیروهاي 
خود به طرف مكه حرکت کند و آن شهر را نیز 
همچون مدینه، قتل عام و ویران کند، اما خداوند 
او را مهلت نداد و در بین راه مدینه و مكه مرض 
سختي گرفت و به هالکت رسید. تاریخ به دلیل 
جنایت های فجیع این شخص، نامش را از مسلم 
به ُمسرف یا مجرم تغییر داد. او پیش از مرگ خود هیچ احساس 
پشیمانی نداشت و آن اعمال ننگین را در راستای انجام وظایف خود 
می دانست. به جای او فردی به نام حصین بن نمیر در حمله شامیان 

به مكه و آتش زدن کعبه، نقش داشت.

«  jدالیل همراهی نکردن امام سجاد 
با مردم مدینه در واقعه حره

رئیس پژوهشــكده تاریخ و ســیره اهل بیت)ع( در پاســخ به 
این پرســش که آیا حره، قیامی شــیعی و مــورد تأیید امام 
سجاد)ع( بود، تصریح می کند: بر اساس آنچه اتفاق افتاده است 
نمی توانیم تأیید امام ســجاد)ع( را برای این قیام ببینیم؛ بلكه 
حتی شــواهدی از نبود همراهی و مخالفت امام)ع( با این قیام 
وجود دارد. این جمله به معنای آن نیست که امام)ع( قیام علیه 
یزید را مناســب نمی دانســت بلكه آن حضرت)ع( قیام در آن 
مقطع زمانی و با امكانات محدود مدینه را مناسب نمی دانست. 
مدینه شــهری بود که نیروی نظامی زیادی در اختیار نداشت. 
از طرفی ســپاه شــام، تابع و مطیع خلیفه امــوی بود و امام 
ســجاد)ع( این روحیه سپاهیان شــام را می دانست و در نظر 
داشت که آن ها به هیچ چیز رحم نخواهند کرد و اگر این اتفاق 
بیفتد حرمت حرم نبوی شكسته می شود. به همین دلیل امام 

سجاد)ع( مخالف قیام در این شرایط بود.
این کارشــناس تاریخ اســالم عنوان می کند: امام سجاد)ع( با 
جنگ مخالفت نكرد امــا عدم همراهی امام)ع( به گونه ای بود 
که می توان از آن مخالفت را فهمید. امام)ع( حتی از مدینه هم 
خارج شد و همین امر نشان و دلیل دیگری برای عدم موافقت 

امام)ع( با این قیام بود.
او در پاسخ به این پرسش که چرا امام سجاد)ع( قیامی که علیه 
حكومت یزید بود را همراهی نكرد نیز می گوید: این قیام علیه 
یزید بود اما قیام گران تحت افكار و اندیشــه هایی خاص بودند. 
عملكردی که نه تنها نتیجه مثبتی نداشــت، بلكه حتی نتیجه 
منفی هم داشت و پس از شكست عالوه بر اینكه تعداد زیادی 
از مســلمانان کشته شــدند و ناموس، مال و جان آن ها از بین 
رفت و حرمت حرم نبوی شكســته شد، مسلم بن عقبه مردم 
مدینه را مجبور کرد به عنوان »برده« با یزید بیعت کنند. امام 
سجاد)ع( این موارد را پیش بینی کرده و به همین دلیل با قیام 

همراهی نمی کرد.
دکتر مطهری در پایان تأکید می کند: در این قیام هیچ نشانی 
از خونخواهی امام حســین)ع( دیده نمی شود. آن ها علیه یزید 
قیام کردند، زیرا او را شایســته حكومت نمی دانستند در حالی 
که هنوز داغ مدینه و بنی هاشــم برای امام حســین)ع( تازه و 
جاری بود. قیام گران وقتی حرکت خود را شــروع کردند، هیچ 
مشــورتی با امام ســجاد)ع( و علویان انجام ندادند. با کنار هم 
گذاشــتن این عوامل درک می شــود که نمی توان این قیام را 
شیعی دانست و می توان فهمید چرا امام سجاد)ع( با این قیام 

همراهی نكرد.

 b بازخوانی واقعه »حره« در گفت وگو با حجت االسالم مطهری رئیس پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت

داغی که بر پیشانی مدینه ماند

یزید به فرمانده 
لشکر شام دستور 
داده بود که پس از 
پیروزي بر مدینه، 

 سه روز جان، 
 مال و ناموس مردم 

بر او و سربازانش 
حالل است
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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9706850
بدینوسیله به

- روح اله افتخاری پور نام پدر: عبدالخالق تاریخ تولد: 1360/10/25 شماره ملی: 0680347178 شماره شناسنامه: 35498
- حسین عزیزی نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1364/10/14 شماره ملی: 0945447310 شماره شناسنامه: 5089

بدهکار پرونده کالس��ه 9706850 که برابر گزارش پست شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی 
شماره: 1810/110/48523971 تاریخ سند: 1392/05/12، بین شما و بانک اقتصاد نوین منعقد شده مبلغ:

موضوعات الزم االجرا: 910/000/000 ریال )نهصد و ده میلیون ریال(
- اصل طلب: 300/000/000 ریال

- سود: 473/000/000 ریال
- خسارت تأخیر تأدیه: 137/000/000 ریال،

- خسارت تأخیر روزانه: با نرخ خسارت 42 درصد، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1397/08/10
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه 
صادر و بکالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ 
می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر 
می گردد ظرف مدت 10 روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. آ-9905092م.الف 187
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی
بدینوسیله به آقای ابراهیم سیاوشی فرزند محمدحسن کدملی 0638893593 اعالم می گردد:

در خصوص رسیدگی به اعتراض واصله به عملیات اجرایی وارده به شماره 30191- 99/5/5 موضوع پرونده اجرایی 
کالس��ه فوق، نظریه رئیس ثبت به شرح بین الهاللین به شما ابالغ می گردد. مقتضی است در صورتی که به نظریه 
مذکور اعتراض دارید، ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی کتباً به شعبه/ اداره اجرا اعالم نمائید. ضمناً به اعتراضی 
که خارج از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. )با توجه به اعالم مدیون مبنی بر این که نامبرده به 
شغل سوپرمارکتی اشتغال دارد، لذا اتومبیل توقیف شده مشمول مستثنیات دین موضوع ماده 61 آیین نامه اصالحی 

نمی باشد. علی ایحال وفق ماده 169 آیین نامه اقدام نمایید.( آ-9905094 م.الف 188

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139904006093000145/1
بدینوس��یله به- زکیه باغیش��نی نام پدر: عبداله تاریخ تولد: 1338/02/20 ش��ماره ملی: 5749084809 ش��ماره 

شناسنامه: 258
- غالمرضا باغیشنی نام پدر: عبداله تاریخ تولد: 1339/08/01 شماره ملی: 5749084817 شماره شناسنامه: 259 
بده��کار پرونده کالس��ه 139904006093000145/1 که برابر گزارش 1399/03/13 ش��ناخته نگردیده اید ابالغ 
می گردد که برابر- قرارداد بانکی: ش��ماره س��ند: 269527110، تاریخ سند: 1395/07/07، بانک مربوطه: سپه بین 
شما و بانک سپه مبلغ موضوعات الزم االجرا: 173/111/606 ریال )صد و هفتاد و سه میلیون و صد و یازده هزار و 
ششصد و شش ریال( شامل: ))- اصل طلب: 139/514/528 ریال و – سود: 18/439/479 ریال و - خسارت تأخیر 
تأدیه: 15/157/599 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1399/02/27 و – خسارت تأخیر روزانه: 103/860 ریال، 
تاریخ مبنای محاس��به خسارت: 1399/02/27(( بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالس��ه 9901265 در این اجراء مطرح می باشد لذا 
طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد 

شد. آ-9905095 م.الف 188
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد )شعبه سوم(- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9709848
بدینوسیله به بدهکاران:

- فاطمه محمدآقائی نام پدر: محمد شماره ملی: 0932179622 شماره شناسنامه: 54707
- مجید محققی رفیق نام پدر: محمد شماره ملی: 0931402336 شماره شناسنامه: 52599

)به عنوان بدهکار و راهن( مدیون س��ند رهنی 178263، تاریخ سند: 1392/02/18 تنظیمی دفترخانه 59 مشهد 
ابالغ می گردد که بانک اقتصاد نوین اجرائیه ای تحت کالسه علیه شما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور پست 
مش��هد، آدرس ش��ما مورد شناسائی واقع نگردیده است، لذا بدینوس��یله به شما ابالغ می گردد که بدهی شما بابت 

سند مذکور به مبلغ:
موضوعات الزم االجرا: 3/455/687/852 ریال )س��ه میلیارد و چهارصد و پنجاه و پنج میلیون و شش��صد و هشتاد 
و هفت هزار و هش��تصد و پنجاه و دو ریال( ش��امل: - اصل طلب: 1/911/251/536 ریال- خس��ارت تأخیر تأدیه: 

1/544/436/316 ریال- خسارت تأخیر روزانه: 41 درصد و تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1397/10/20
تا تاریخ تقاضا می باشد و خسارت تأخیر و سایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه می گردد و طبق ماده 
18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، 
اجرائیه ابالغ شده محسوب می شود، در غیر این صورت طبق ماده 34 اصالحی قانون ثبت پس از گذشت ده روز از 
تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ پالک ثبتی 19838 
فرعی از 5 اصلی بخش 9 مشهد می باشد، طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و بجز آگهی مزایده، 

آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. آ-9905096 م.الف 189
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی اخطاریه ارزیابی کالسه 9301513
بدینوس��یله به شرکت پشتیبان مبنا به شماره ثبت 48629 مش��هد )به عنوان راهن و مدیون( مدیون سند رهنی 
29660 مورخه 1392/08/21 دفترخانه 78 مشهد ابالغ می گردد که بانک صادرات اجرائیه ای به کالسه 9301513 
علیه شما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور پست مشهد، آدرس شما مورد شناسائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله 
به شما ابالغ میگردد که بدهی شما بابت سند مذکور به مبلغ 1/501/744/370 ریال )یک میلیارد و پانصد و یک 
میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و سیصد و هفتاد ریال( تا تاریخ تقاضا میباشد مورد وثیقه پالک ثبتی 30830 
فرعی از 15552 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مش��هد به مبلغ 5/400/000/000 )پنج میلیارد و چهارصد میلیون 

ریال( توسط هیئت کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است. آ-9905097 م.الف 190
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی
بدینوسیله به ورثه مرحوم رضا خزاعی که عبارتند از:

- شهربانو میری نام پدر: میرهادی تاریخ تولد: 1330/01/18 شماره ملی: 0759551601 شماره شناسنامه: 1456
- آیدا خزاعی نام پدر: رضا تاریخ تولد: 1380/09/18 شماره ملی: 0925901466 شماره شناسنامه: 0925901466

- محمدجواد خزاعی نام پدر: رضا تاریخ تولد: 1383/05/30 شماره ملی: 0927208547 شماره شناسنامه: 
0927208547

- سهراب خزاعی نام پدر: اسمعیل تاریخ تولد: 1328/01/01 شماره ملی: 0889155259 شماره شناسنامه: 
1 ابالغ میگردد در مزایده روز دوش��نبه به تاریخ 1399/05/27 در صورت تمایل میتوانید در جلسه مزایده 

شرکت نمایید. آ-9905098 م.الف 191

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139804006091000736/2
بدینوسیله به خانم فریده مروی مشهدی فرزند محمدجواد شماره ملی 0940877449 بدهکار پرونده کالسه 
139804006091000736 که برابر گزارش مأمور پست شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند 
رهنی 9391- 1394/12/03 بین ش��ما و بانک ملت مبلغ 364/221/188 ریال بابت اصل طلب به انضمام 
خسارت تأخیر تأدیه با خسارت روزانه به مبلغ 269/431 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء 
مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب اس��ت فقط یک نوبت در درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده 
وز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. آ- 9905099 م.الف 194
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای مهدی زمانیان قربانی اصالتاً و برابر وکالتنامه شماره 93095 مورخ 1399/04/24 دفترخانه 
55 مشهد بوکالت از طرف ورثه مرحوم رمضان زمانیان قربانی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم 
تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت 
دو سهم مشاع باستثناء ثمن اعیان از ده سهم ششدانگ یک باب منزل به شماره پالک یک فرعی از 1686 
اصلی بخش دو مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر 
امالک، معلوم ش��د مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 7006 دفتر 66 صفحه 494 بنام غالمرضا زمانیان 
قربانی ثبت و س��ند به ش��ماره چاپی 264178 صادر گردیده است سپس برابر سند قطعی 30495 مورخ 
1353/09/11 دفتر 53 مش��هد بنام مرحوم رمضان زمانیان قربانی منتقل ش��ده است. دفتر امالک بیش از 

این حکایتی ندارد. ......
لذا به اس��تناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نس��بت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به 
این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد. آ-9905100 م.الف 195
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد رحیم زاده باجگیران برابر تفویض وکالتنامه شماره 58035- 1399/03/24 دفترخانه 115 مشهد 
از طرف خانم زهرا اکبرپور مشهدی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/11632 
مورخ 1399/05/07 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان یک سهم مشاع از سی و دو سهم ششدانگ 
پالک 184 فرعی از باقیمانده 180- اصلی واقع در بخش ده طرقبه ش��اندیز که در صفحه 449 دفتر 444 
ثبت گردیده و حس��ب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در 
اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام 
معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را 
همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از 
اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این 
اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ-9905101 م.الف 196

تاریخ انتشار: 1399/05/27
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه اقای عبد اهلل عس��گری فرزند علی گل  با ارائه دو برگ استش��هاد ش��هود مصدق اعالم داشته 
که س��ند مالکیت 360سهم مشاع از 5850 سهم  شش��دانگ عرصه و اعیان پالک1/380 اصلی - واقع در 
بخش  ثبت چهار قم در دفتر 72  صفحه 459 به نام عبد اهلل عسگری فرزند علی گل  ثبت  و سند مالکیت 
بش��ماره مسلس��ل 003138 صادر و تسلیم شده است  سپس طی انتقال قطعی مقدار 240 سهم از آن به 
غیر منتقل گردیده است و ایشان اعالم نموده که به علت جابجایی سند مالکیت مزبور مفقود گردیده است، 
لذا به اس��تناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 ائین نامه قانون ثبت در 1 نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه 
کس��ی مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باش��ند مراتب را همراه با مدارک خود پس از 
انتش��ار آگهی ظرف 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارس��ال و رسید اخذ نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد 
بدیهی اس��ت  پس از انقضاء مهلت مقرر نس��بت به صدور س��ند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد 

شد.9905067  میم الف 12871
سرپرست ثبت منطقه یک محمود مهدوی

آگهی فقدان سند مالکیت 
اقای محمد نیک آیین با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته سند مالکیت تکبرگی ششدانگ 
پ��الک 2541/1/182 اصلی واقع در بخش 2 ثبت قم در دفتر الکترونیکی 139820330002011430 به 
ش��ماره س��ریال 524492ب98 به نام محمد نیک آیین صادره و تسلیم شده که نام برده اعالم داشته سند 
مالکیت در اثر جابجایی مفقود گردیده ، لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ماده 120 ائین نامه قانون 

ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی میگردد  تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام 
معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا" به این اداره اعالم 
و ارس��ال و رس��ید اخذ نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است  پس از انقضاء مهلت مقرر نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. میم الف 12870  آ-9905071 
عباس پور حسنی حجت آبادی 
رییس ثبت اسناد منطقه دو قم 

رونوشت به ستاد اجرایی فرمان امام )ره(

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه بموجب وارده 2.2803-06/03/1399 فرامرز فتحی  با ارائه دو برگ استش��هاد شهود مصدق 
اعالم داشته که سند مالکیت 976551 ششدانگ پالک ثبت 1950/518 اصلی  واقع در بخش 2 ثبت قم 
که ذیل ثبت 71791 صفحه 233 دفتر 386 به نام فرامز فتحی ثبت شده است سپس ایشان اعالم نموده 
که به علت جابجایی سند مالکیت مزبور مفقود گردیده است، لذا به استناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 ائین 
نامه قانون ثبت در 1 نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام 
معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال 
و رسید اخذ نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است  پس از انقضاء مهلت مقرر نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد .آ-9905073
عباس پور حسنی

رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 قم   

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم فاطمه رس��ولی فرزند ش��اهدین با ارائه وکالت نامه 21404 م��ورخ 1399/03/25 دفتر خانه 7593 
قم  اعالم داش��ته که شش��دانگ یک قطعه از زمین که در آن احداث بنا ش��ده به پالک 2853 مفروزی از 
10599 اصلی واقع در بخش ثبت یک قم  که در صفحه 256 دفتر 516، به موجب س��ند قطعی 60576 
مورخ 1386/08/24 توسط دفترخانه 21 قم ، طی شماره 85499 ثبت و سند مالکیت به شماره 477014 
به نام خانم آفاق رس��ولی فرزند احمد به ش��ماره ملی 3933977061 صادر و تسلیم شده است و سپس به 
علت جابجایی ، سند مالکیت مزبور مفقود گردیده  و تقاضا صدور سند مالکیت المثنی را نموده است . لذا 
به استناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 ائین نامه قانون ثبت در 1 نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کسی 
مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باش��ند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار 
آگهی ظرف 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارس��ال و رس��ید اخذ نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی 
اس��ت  پس از انقضاء مهلت مقرر نس��بت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. میم 

الف 12868  آ-9905074
رونوشت به ستاد اجرایی فرمان امام )ره(

مدیر ثبت منطقه یک قم 
محمود مهدوی      

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانمه��ا معصوم��ه رزاقی و بتول رزاقی  هر دو فرزند رضا از ورثه خانم اعظم رزاقی به موجب حصر وراثت 
9809972524001774 م��ورخ 1398/05/14 ش��عبه 40 ش��ورای حل اختالف قم ب��ا ارائه یک برگ 
استش��هاد ش��هودی اعالم داشته اند که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به پالک 
949 فرع��ی از 653 فرع��ی از باقی مانده 8 فرعی از 163 مک��رر اصلی ، واقع در بخش ثبت  پنچ قم  به 
موجب سند قطعی 4596 مورخ 1387/071/24 دفترخانه 54 قم در صفحه 437 دفتر 86 ، ذیل شماره 
14677 ثبت و سند مالکت دفترچه ای به شماره 170584 به نام خانم اعظم رزاقی فرزند میرزا اقا به 
ش��ماره شناس��نامه 79 تسلیم شده است . سپس ورثه وی اعالم نموده اند که سند مالکیت مذکور نزد 
احدی از ورثه است و تقاضا صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند . لذا به استناد تبصره 3 ماده 120 
ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف 10 روز کتبا به 
این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است  پس از انقضاء مهلت 
مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد . الزم به ذکر است که موجب 
بخش نامه 23511 مورخ 1391/01/29 ریاس��ت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  پالک 163 مکرر 

اصلی  به 291 اصلی تغیر یافت . میم الف 12869 آ-9905075
مدیر ثبت منطقه یک قم 
محمود مهدوی      

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
مشاعی 

هیئ��ت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و ام��الک منطقه دو قم تصرف��ات مالکانه مفروزی 
متقاضیان پرونده های تش��کیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک 

موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1- رأی ش��ماره 139960330002005167 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002799 
آقای/خانم  عطااله ش��اهی فرزند نتا در 3 دانگ مش��اع از  ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
ش��ده بمس��احت 91 مترمربع پالک شماره 2172 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی 

خریداری مع الواسطه از منیر بیگدلی احدی از ورثه رضا بیگدلی  . )م الف 6975 (
2- رأی ش��ماره 139960330002005164 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002798 
آقای/خانم  راضیه بختیاری گوله گوله فرزند عباس 3دانگ مشاع از / ششدانگ قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده بمساحت 91 مترمربع پالک شماره 2172 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه 

عادی خریداری مع الواسطه از منیر بیگدلی احدی از ورثه رضا بیگدلی    . )م الف 6976 (
3- رأی ش��ماره 139960330002005425 مربوط به پرونده کالسه 1391114430002015817 
آقای/خانم  اعظم مینائی فرزند اکبر در 3دانگ مشاع  از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده بمساحت 61/05 مترمربع پالک شماره 2531 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی 

طی سند مالکیت مشاعی ثبت دفتر58صفحه310ودفتر85صفحه184  . )م الف 6977 (
4- رأی ش��ماره 139960330002003411 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001695 

آقای/خانم  حس��ین زالی فرزند عبدالصمد در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده بمساحت 33/75 مترمربع پالک شماره باقیمانده 2734 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه 

نامه عادی خریداری مع الواسطه از خدیجه بابکی  . )م الف 6978 (
5- رأی شماره 139960330002005177 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002676

 آقای/خانم  محمود بیاتی فرزند حمزه در 2دانگ مشاع از ششدانگ از / ششدانگ قطعه زمین که در 
آن احداث بنا شده بمساحت 100/60 مترمربع پالک شماره 2381 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. 

مالکیت متقاضی طی سند مالکیت مشاعی ثبت در دفتر514صفحه168  . )م الف 6979 (
6- رأی ش��ماره 139960330002005178 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002678 
آقای/خانم  محمد بیاتی فرزند حمزه  در 2دانگ مش��اع از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا ش��ده بمس��احت 100/60 مترمربع پالک شماره 2381 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. . مالکیت 

متقاضی طی سند مالکیت مشاعی ثبت در دفتر514صفحه168. )م الف 6980 (
7- رأی ش��ماره 139960330002005182 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002679 
آقای/خانم  احمد بیاتی فرزند حمزه در 2دانگ مش��اع از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده بمساحت100/60 مترمربع پالک شماره 2381 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی 

طی سند مالکیت مشاعی ثبت در دفتر514صفحه168 . )م الف 6981 (
8- رأی ش��ماره 139960330002005424 مربوط به پرونده کالسه 1391114430002015809 
آقای/خانم  احمد بابائی فرزند کریم در 3دانگ مش��اع از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده بمساحت 61/05 مترمربع پالک شماره 2531 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی 

طی سند مشاعی ثبت دفتر58 صفحه310ودفتر85صفحه184 . )م الف 6982 (
9- رأی ش��ماره 139960330002001199 مربوط به پرونده کالسه 1391114430002016438 
آقای/خانم  س��تارپور ابراهیم گلروبادی فرزند ناصر در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن 
احداث بنا ش��ده بمس��احت 68/80 مترمربع پالک ش��ماره 1939/68 اصلی واقع در بخش دو ثبت 
قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواس��طه از ربابه پس��ندی ده ثبت دفتر526 صفحه243 . )م الف 

) 6983
10- رأی شماره 139960330002004606 مربوط به پرونده کالسه 1391114430002007746 
آقای/خانم  مهدی پوس��تچی فرزند محمد در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده بمساحت 1066 مترمربع پالک شماره 11فرعی از2258 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت 

متقاضی طی سند رسمی شماره 104431 مورخ82/11/26دفترخانه19 قم  . )م الف 9684 (
11- رأی شماره 139960330002005170 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002101 
آقای/خانم  سکینه وصالی پیرایش فرزند یداله  در 3دانگ مشاع  از / ششدانگ قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده بمساحت 54/60 مترمربع پالک شماره 1963/2/60 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. 

مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمد جعفر تقوی  . )م الف6985 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند 
مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی تا چنانچه اش��خاص ذینفع اعتراضی داش��ته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار 
آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف 
مدت یکماه پس از تس��لیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس��ت خود را به مرجع 
قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس 

قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-9905102
تاریخ انتشار اول:27 /1399/05  
تاریخ انتشار دوم: 1399/06/12

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

اصالحیه
جلس��ه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مص��وب 1390/09/20 با حضور امض��اء کنندگان زیر در وقت مقرر / فوق العاده در دبیرخانه هیئت 
تش��کیل، رأی ش��ماره 139860330002027216پرونده کالس��ه 1398114430002000777 
مربوط به تقاضای آقای / خانم حمید فوالدی مبنی بر صدور س��ند مالکیت شش��دانگ / قسمتی از 

پالک شماره 2302/2  اصلی واقع در بخش دو قم تحت بررسی است.
پس از مطالعه پرونده و مالحظه سوابق مشخص شد در رای صادره شماره فوق الذکر اشتباهاتی به 

شرح زیر صورت گرفته است.
رأی اصالحی

با توجه به اینکه رای هیئت تاکنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادر به شرح ذیل اصالح می گردد:
در رای فوق الذکر پالک 2305/2 اصلی  تحریر گردیده اس��ت که صحیح آن 2302/2 اصلی بخش 
دو قم می باش��د و بقیه مفاد و مندرجات رای فوق الذکر به قوت خود باقی می باش��د. رای صادره 

قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا می باشد.آ-9905103
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

اصالحیه
جلس��ه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مص��وب 1390/09/20 با حضور امض��اء کنندگان زیر در وقت مقرر / فوق العاده در دبیرخانه هیئت 
تش��کیل، رأی ش��ماره 139860330002027218پرونده کالس��ه 1398114430002000778 
مربوط به تقاضای آقای / خانم محمدفوالدی مبنی بر صدور س��ند مالکیت شش��دانگ / قس��متی از 

پالک شماره 2302/2  اصلی واقع در بخش دو قم تحت بررسی است.
پس از مطالعه پرونده و مالحظه سوابق مشخص شد در رای صادره شماره فوق الذکر اشتباهاتی به 

شرح زیر صورت گرفته است.
رأی اصالحی

با توجه به اینکه رای هیئت تاکنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادر به شرح ذیل اصالح می گردد:
در رای فوق الذکر پالک 2305/2 اصلی  تحریر گردیده اس��ت که صحیح آن 2302/2 اصلی بخش 
دو قم می باش��د و بقیه مفاد و مندرجات رای فوق الذکر به قوت خود باقی می باش��د. رای صادره 

قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا می باشد.آ-9905104
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 
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 اخطار به کارگزاری ها به علت عدم پاسخگویی©
 به مشتریان سهام عدالت

ایرنا: حسین فهیمی، سخنگوی ســتاد آزادسازی سهام 
عدالت گفــت: تخلفــات کارگزاری ها به صــورت روزانه 
رصد شــده و در خصوص عدم پاســخگویی به مشتریان 
ســهام عدالت بــه آن ها اخطــار داده می شــود. وی در 
خصوص نحوه آزادسازی سهام عدالت بیان کرد: براساس 
تصمیم های اتخاذ شــده در شــورای عالی بورس، ۳۰ درصد ســهام عدالت در 
خردادماه و ۳۰ درصد عید غدیر آزادســازی شــد و مابقی ســهام نیز دهه فجر 
آزادســازی خواهد شــد، اما براســاس تصمیم شــورای عالی بورس، همچنان 
ســفارش فروش ها به صورت تجمیعی و در کارگزاری ها صورت خواهد گرفت.

تأمین مواد اولیه لوازم خانگی تسریع شد©
تسنیم: رئیــس اتاق اصناف ایران از تأمین مواد اولیه لوازم خانگی و سرعت در 
واردات آن خبــر داد و گفت: کمبودی در کاالهای اساســی روزمره مردم وجود 
نداشته و تالش دولت و وزارت صمت بر تأمین این کاالهاست. سعید ممبینی با 
اشــاره به اینکه رئیس جمهور و وزارت صمت همیشه تالش کرده که در تأمین 
کاالی اساســی مشکلی ایجاد نشود، گفت: تنها مشکلی که در این مدت وجود 
داشــت تأمین مــواد اولیه برخی کاالها از جمله لوازم خانگــی بود که با تدابیر 

سرپرست قبلی وزارت صمت و گمرک قرار شد مواد اولیه به سرعت وارد شود.

 پایان مرداد آخرین مهلت بساز و بفروش ها©
 برای ارائه اظهارنامه مالیاتی 

ایسنا: معاون درآمد های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 
از آخرین مهلت ارائه اظهارنامه بســاز و بفروش ها تا پایان 
مرداد ۹۹ خبر داد. محمد مسیحی افزود: امسال به پرونده 
مالیاتی بساز و بفروش هایی که پروانه ساخت آن ها در سال 
1۳۹5 و سال های پس از آن صادر شده، رسیدگی می شود 
و این دســته از مودیان، مکلف به تسلیم اظهارنامه تا پایان مردادماه و پرداخت 
مالیات هســتند. وی گفت: درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و 

فروش هر نوع ساختمان، مشمول مقررات مالیات بر درآمد است.

قرمز شدن شاخص ها موجب  عصبانی شدن برخی  از سهامداران شد 

خطر بورس  بازی  برای امنیت اقتصادی  
اقتصاد/ فرزانه غالمی: حکایت شوک آور قرمز 
شدن شاخص بورس همچنان ادامه دارد و در این 

میان، هیجان سهامداران در حال بروز است. 
بورس امســال و تا پیش از ریزش سنگین هفته 
گذشته، حدود ۳۰۰ درصد بازدهی از خود به ثبت 
رساند و به انتخاب شماره یک صاحبان نقدینگی 
تبدیل شده بود اما در همین دو هفته، سرمایه های 
مردمی را در معرض ریسک های سنگین قرار داده تا 
جایی که این ریزش های ناگهانی در حال تبدیل شدن 
به نارضایتی های اقتصادی و تهدیدی شده است.

 شورای ثبات مالی تشکیل شود»
دیروز شــاخص بورس با افتــی 88 هزار واحدی 
نسبت به روز شنبه به کانال 1/8 میلیون واحد وارد 

شد و افتی تاریخی را در یک روز رقم زد.
دو عضو کمیســیون اقتصادی مجلس در فضای 
مجازی نســبت به این مســئله و خسران مردم 
واکنش نشان دادند. احسان خاندوزی، نایب رئیس 
کمیسیون اقتصادی نوشت: هفته گذشته با اظهار 
نظر وزیر اقتصاد در برابر وزیر دیگر، بورس منفی 
شد. دیروز هم با یک تصمیم بانک مرکزی منفی تر 
شد. نوسان و ریسک در ذات بورس است اما نه آن 
نوسانی که محصول تشتت سیاست گذار و شکست 
هماهنگی باشد. پیشنهادم برای االکلنگ بورس و 

بانک، »شورای ثبات مالی« است بر فراز دو بازار.

 اتفاق های بورس، عادی نیست»
ناصر موسوی الرگانی، عضو دیگر این کمیسیون 
هم نوشــت: اتفاق هایی که در بازار بورس در حال 
رقم خوردن است،  عادی نیست. دولت باید جواب 
منطقی برای این وضعیت داشته باشد. نمی شود 
سهامداران خرد را که عمدتاً اقشار عادی مردمی 
هستند به بورس کشــاند و تا ۳۰ درصد سرمایه 
آنان را پودر کرد. در مجلس و کمیسیون اقتصادی 

پیگیر موضوع خواهیم بود.

 اعتراض ها از کجا می آید؟»
گشــت و گذار بیشــتر در فضای مجازی نشان 
می دهد تحرکات معترضان به ســقوط سنگین 
شــاخص بورس از عرش 2 میلیــون واحدی به 
فرش 1/8 میلیون واحــدی و احتمال تداوم این 
ریزش هم تا جایی پیش رفته که امروز دوشــنبه 

قرار است تجمعی برای اعتراض به آنچه بی کفایتی 
مدیران بورس کشــور و عدم حمایــت از بازار و 
دستکاری معامالت عنوان شده مقابل تاالر بورس 
برگزار شــود. معترضان به دولت و سازمان بورس 
می گویند: روشــن کنید بورس در چه جایگاهی 
است یا دوشنبه با میزهای مدیریتتان وسط خیابان 
خواهید بود!توییت دیگری که مشابه آن در فضای 
مجازی کم نیست اینکه: خیلی زودتر از آن چیزی 
که فکرش را می کردیم، مدیریت دولت درعرصه 
 بورس در حال تبدیل شدن به مسئله امنیت ملی  
است! دستکاری ســرمایه مردم در »بازار سرمایه« 
هر دلیلی که دارد، خیر مردم را شامل نمی شود و 
بیشتر شبیه اهرم فشار به حاکمیت است. »شورِش 
شهریور« دلیل می خواهد؛ دلسوزان کشور بیشتر 

دقت کنند!
شــهروندان  از  بســیاری 
بورس باز همچنین در فضای 
مجازی به این شائبه دامن 
اخیر  ریزش های  که  زده اند 
بــورس، تعمدی از ســوی 
دولت است تا شورای عالی 
اقتصادی سران قوا را در برابر 
اقتصادی اش  تصمیم هــای 

همراه و منفعل سازد.

 رئیس  جمهور و »
وعده جدید عرضه های 

سودآور
امــا دیروز و  رئیس جمهور 

در حالی که ریزش هــای ادامه دار، هیجان فروش 
در ســهامداران را به شدت افزایش داده، با تأکید 
بر ضرورت فراهم کردن زمینه افزایش مشــارکت 
مردم در اقتصــاد و کمک به جهش تولید گفت: 
تقویت بازار ســرمایه از جمله راه های تحقق این 
هدف است و این بازار ظرفیت قابل توجهی برای 
هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید و افزایش 

سرمایه گذاری و اشتغال دارد.
حسن روحانی با اشاره به تصمیم دولت در اجرای 
سیاست تقویت بورس ادامه داد: عرضه های متنوع، 
سودآور و مطمئن از دارایی های دولتی و عمومی 
در بورس طبق برنامه ریزی های انجام گرفته با نظم 
و استمرار تداوم خواهد یافت و نباید در این موضوع 

هیچ کندی و تعللــی صورت بگیرد. 
نوسان های  سرمایه  بازار  کارشناسان 
تصحیح کننده در بورس را امری عادی 
و طبیعــی می دانند اما در عین حال 
باید از ناهماهنگی در اظهار نظرها و 

اقدام ها اجتناب شود.

 راحت طلب ها پشیمان می شوند»
مدیر روابط عمومی سازمان بورس هم 
با انتقاد از رفتار عجوالنه سهامداران در 
زمان اصالح شاخص و معرفی رانتی 
و بدون تحلیل بودن بورس در فضای 
مجازی و مطلبی تحت عنوان »نه به 
رفتار هیجانی در بورس« می نویســد: 
حــاال همین ها که به وقــت اصالح، 
فروشندگان قهاری شده اند چند روز بعد در طلوع 
سبز بازار ســهام روزهای پیش را با قیمت باالتر 
می خرند و این می شود استراتژی برخی در بورس! 
در قیمت پایین بفروشــند و با قیمت باال بخرند!

 انحصار کارگزاری ها شکسته شود»
یک کارشناس بورس هم در خصوص راهکارهایی 
که می تواند ریســک را در بازار سرمایه به حداقل 
رســانده و تهدید کمتری را متوجه سرمایه های 
مــردم کند، به خبرنگار ما می گویــد: دولت باید 
کارگزاری ها و مؤسسه های سرمایه گذاری را توسعه 
دهد تا به نیابت از مردم، معامالت را انجام دهند و 
سهامداران از این طریق در جریان سود و زیان بازار 

قرار گیرند همان طور که در اغلب کشورهای دنیا 
این شــیوه اجرا می شود و ضرر کمتری را متوجه 
مردم می سازد. این مؤسســه ها و کارگزاری ها با 
حضور متخصصان و مدیران پولی و مالی فعالیت 
می کنند و اجازه نمی دهند هر نوسانی موجب وارد 
آمدن هزینه های سنگین به سهامداران شود و از 

تبعات منفی اجتماعی ممانعت به عمل می آورند.
علی حیدری ادامه می دهــد: وضعیت انحصاری 
کارگزاری ها باید شکسته شود و هر شخص حقیقی 
یا حقوقی باید اجازه تأسیس کارگزاری داشته باشد 
بدین ترتیب رقابت ســالم بین کارگزاری ها برای 
ارائه خدمات متنوع به مشتریان ایجاد خواهد شد.

به گفته وی هر گونه دخالــت حاکمیت در بازار 
سرمایه خطاست و انتظار می رود آموزش گسترده 
در خصوص بازار ســرمایه به مردم داده شــود تا 
مردم به جای ورود انفرادی از طریق کارگزاری ها و 

مؤسسه های مالی به بورس ورود کنند.
وی با اشاره به اینکه برخی کارگزاری ها به تازگی 
عملکرد متخلفانه از خود نشان داده و موجب زیان 
ســهامداران شده اند، می گوید: شاید برخی نگران 
تکرار تجربه تلخ مؤسســه های مالــی و اعتباری 
غیرمجاز و هدر رفتن سرمایه های مردمی هستند 
اما اگر اقتصاد به سمت شفافیت پیش برود و هر 
بنگاهی بداند در فضای رقابتی توسط همه مردم 
رصــد می شــود و دوام بنگاه منــوط به عملکرد 
مناسب اقتصادی اســت برای ارائه خدمات بهتر 

انگیزه خواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه حاکمیت می تواند با نظارت 

و بدون دخالت، امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری 
مردم را تضمین کند، ادامه می دهد: آنچه در بازار 
سهام اتفاق افتاده به خاطر فروش اوراق سلف نفتی 
است که فعالً فروش آن به تعویق افتاده اما عمده 
نقدینگی در بازار به سمت این اوراق رفته و میزان 
نقدینگی در بازار سهام کمتر شده است.به گفته 
حیدری، چشم بازار سهام امروز به ورود نقدینگی 
و حمایت حاکمیت و نه دولت از این بازار است که 

اگر این گونه شود بازار باز هم سبز خواهد شد.

آزادسازی سهام عدالت موقتًا متوقف شود»
کارشــناس دیگری هم به خبرنگار ما می گوید: با 
رشد نزدیک به ۳۰۰ درصدی بازار از ابتدای سال 
و رسیدن به ســد محکم 2 میلیون واحد، موعد 
اصالح فرا رسیده بود اما اقدام شتاب زده دولت در 
آزادسازی ۳۰ درصد دیگر از سهام عدالت در حالی 
که ۳۰ درصد قبلی هنوز کامالً جذب نشــده بود، 
در افت شــاخص، مؤثر واقع شد و مردم احساس 
کردند این کمکی بالعوض است که باید با شتاب 
خرجــش کنند.به گفته همایــون دارابی کاهش 
ســطح اعتباری کارگزاری ها و حد نصاب ســهام 
صندوق های با درآمد ثابت هم منجر به مازاد عرضه 
و افت شاخص شد و این ها در حالی است که اصوالً 
ریسک و نوسان در ذات بازار سرمایه است و نباید 
اسیر هیجان ها شد.این کارشناس بازار سرمایه با 
تأکید بر اینکه صبوری جزئی از بازار اســت، ادامه 
می دهد: بازیگران باید از فضای ایجاد شده استفاده 

کنند و برای خرید از آن استفاده کنند نه فروش.
دارابی ادامه می دهد: سهام عدالت، خرد و مشکل زا 
و فرایند آزادسازی آن پیچیده است و دولت باید 
موقتاً و تا زمان ایجاد زمینه های الزم این سهام را 
آزاد نکند؛ زمینه هایی مانند کارت های اعتباری تا 
سقف ۶۰ درصد از ارزش سهام عدالت به متقاضیان 
که انجام نشــد. همچنین تأکید رهبری مبنی بر 
اینکه سهام به صورت دارایی خانوارها باشد چندان 
زمینه اش فراهم نشد ضمن اینکه نحوه اعمال حق 
رأی و مشارکت در افزایش سرمایه و نحوه دریافت 
سود، هنوز به درستی اجرا نشده و کالفی سر درگم 
ایجاد کرده است.دارابی ابراز امیدواری می کند با باز 
کردن این گره ها مردم دارایی ارزشــمندی به نام 
سهام عدالت را به قیمت ناچیز نفروشند و کلیت 

بازار هم تحت فشار ناگهانی قرار نگیرد.

 اگر اقتصاد به سمت 
شفافیت پیش برود و 
هر بنگاهی بداند در 
فضای رقابتی توسط 
همه مردم رصد 
می شود و دوام بنگاه 
منوط به عملکرد 
مناسب اقتصادی 
است برای ارائه 
خدمات بهتر انگیزه 
خواهد داشت

بــــــــرش

آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن از هفته آینده   تسنیم: پروانه اصالنی، مقام مسئول وزارت راه از آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران طی هفته آینده خبر داد و گفت: ۱۵ بانک در پرداخت 
تسهیالت همکاری می کنند. وی اظهار کرد: هم اکنون اسامی واجدان شرایط دریافت وام ودیعه مسکن به بانک ها اعالم شده است و ۱۵ بانک از جمله بانک های ملت، ملی، سپه و صادرات پرداخت این تسهیالت 

را برعهده خواهند گرفت، متقاضیان واجد شرایط می توانند با اعالم قبلی برای دریافت این تسهیالت در زمان اعالم شده به بانک ها مراجعه کنند.

خـــبر

 دوشنبه 27 مرداد ۱399  27 ذی الحجه ۱44۱ ۱7 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 932۱

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علیرضا بهرامی   دارای شناسنامه   5748942909  به شرح دادخواست به کالسه  234   از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  خیرالنسا سیفی     به شناسنامه  14   در 
تاریخ  1396/11/27   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   

1.  علیرضا بهرامی   فرزند قاسم  کد ملی 5748942909   ت.ت  55/3/10  نسبت  فرزند  مرحوم  
2. محمد رضا بهرامی   فرزند قاسم   کد ملی 5749711528  ت.ت 45/6/1   نسبت فرزند مرحوم 
3. معصومه بهرامی    فرزند قاسم کد ملی 5748941066  ت.ت 47/3/1   نسبت فرزند مرحوم     

4. طیبه بهرامی   فرزند قاسم  کد ملی 5749766195 ت.ت 58/5/1    نسبت فرزند مرحوم
5 . اعظم بهرامی  فرزند قاسم  کد ملی 574944251 ت.ت  60/10/5     نسبت فرزند  مرحوم

6. قاسم بهرامی   فرزند  محمد ابراهیم    کد ملی  5749521435 ت.ت  1318/12/7  نسبت همسر   مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9905077
   سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان  

 
رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          

  نظر به اینکه آقای علی اکبر خسروی   دارای شناسنامه    1157 به شرح دادخواست به کالسه   231   از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا خروی    به شناسنامه    837  در تاریخ 

97/11/25   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1. علی اکبر خسروی  فرزند حبیب اله  کد ملی 5749125246  ت.ت  1337/5/1  نسبت فرزند مرحومه  

2.  رقیه خسروی    فرزند حبیب اله کد ملی 5749124843  ت.ت 1334/5/8 نسبت فرزند مرحومه
3. فاطمه خروی  فرزند حبیب اله کد ملی 5749672621    ت.ت  1339/6/10  نسبت فرزند مرحومه 

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

اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9905078
   سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم فاطمه  حیدری   دارای شناسنامه 5740100860  به شرح دادخواست به کالسه  235  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین حیدری   به شناسنامه   3071   

در تاریخ 99/4/21   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1. مریم  حیدری    فرزند حسین    کد ملی 5749179567  ت.ت 1336/1/7  نسبت فرزند مرحوم  

2.  ثریا  حیدری  فرزند حسین  کد ملی 5749664521  ت.ت  1338/1/5 نسبت  فرزند   مرحوم 
3  فاطمه حیدری  فرزند حسین  کد ملی 5740100860  ت.ت 56/2/20 نسبت  فرزند  مرحوم 

4 . معصومه نوذری فرزند ابراهیم  کد ملی 3492 ت.ت 1310/7/1 همسر مرحوم              
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9905079
  سید حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهر خرو 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم خدیجه عابدی جوزقانی دارای شناسنامه شماره 744 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900055 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان فاطمه عابدی جوزقانی به 
شناس��نامه 1114 در تاریخ 1398/8/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- محمود عابدی جوزقانی به ش ملی 0748407758 متولد 1355/07/01 فرزند متوفی
2- حسن عابدی جوزقانی به ش ملی 0749417870 متولد 1363/04/20 فرزند متوفی

3- محسن عابدی جوزقانی به ش ملی 0749911077 متولد 1365/10/10 فرزند متوفی
4- مرضیه عبادی جوزقانی به ش ملی 0748391843 متولد 1349/01/01 فرزند متوفی

5- سارا عابدی جوزقانی به ش ملی 0748404465 متولد 1351/01/01 فرزند متوفی
6- آمنه عابدی جوزقانی به ش ملی 0748404473 متولد 1352/04/20 فرزند متوفی
7- مریم عابدی جوزقانی به ش ملی 0748525246 متولد 1357/03/01 فرزند متوفی

8- سکینه عابدی جوزقانی به ش ملی 0749723807 متولد 1361/01/01 فرزند متوفی
9- الهام عابدی جوزقانی به ش ملی 0740200569 متولد 1372/07/26 فرزند متوفی

10- نرگس عابدی جوزقانی به ش ملی 0740016806 متولد 1368/05/18 فرزند متوفی
11- زهرا عابدی جوزقانی به ش ملی 0740139894 متولد 1371/01/01 فرزند متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق امور حس��بی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9905087
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای ابراهیم خدادادی فرمان آبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 0748546197 به شرح دادخواست به 
کالسه 4/9900178 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی جان 
خدادادی فرمان آبادی به شناسنامه 390 در تاریخ 1381/06/08 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- زینب محمدپرست بهلولی به ش ملی 0740481622 متولد 1330/03/20 همسر متوفی

2- فاطمه خدادادی فرمان آبادی به ش ملی 0749857412 متولد 1367/09/01 فرزند متوفی
3- کبری خدادادی فرمان آبادی به ش ملی 0748660674 متولد 1362/02/20 فرزند متوفی

4- خدیجه خدادادی فرمان آبادی به ش ملی 0748546170 متولد 1347/06/01 فرزند متوفی
5- صغری خدادادی فرمان آبادی به ش ملی 0749855282 متولد 1363/06/30 فرزند متوفی
6- ابراهیم خدادادی فرمان آبادی به ش ملی 0748546197 متولد 1355/06/01 فرزند متوفی

7- مریم خدادادی فرمان آبادی به ش ملی 0748546189 متولد 1349/06/01 فرزند متوفی
8- همدم خدادادی فرمان آبادی به ش ملی 0748431667 متولد 1359/11/05 فرزند متوفی
9- محمد خدادادی فرمان آبادی به ش ملی 0741015711 متولد 1370/02/25 فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9905088
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

»آگهی اصالحی«
پی��رو آگهی منتش��ره در تاری��خ 99/4/31 در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه 9400334 می��زان مالکیت مرحوم 
نورمحمد محمد فیض محمدی از پالک ثبتی 171- اصلی س��وران واقع در بخش 14 مش��هد شهرس��تان تایباد 
به مبلغ 1/620/000/000 ریال و س��هم االرث جمیل فیض محمدی به مبلغ 202/500/000 ریال ارزیابی گردیده 

است.آ-9905089
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه مهنازشکفتی عوض زاده فرزند محمد به ش ش 1367برابرسندوکالت شماره 11775- 98/3/7تنظیمی 
دفتر اس��ناد رسمی شماره2شیروان ازسوی محسن س��لیمانی فرزندنعمت اله به ش ش 18240به استناد دو برگ 
استشهادیه گواهی شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره یک شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به 
بشماره پالک 8872 فرعی از 2 اصلی  واقع در قطعه چهار شیروان بخش 5 قوچان به آدرس  خیابان رزاز4که متعلق 
به موکل  ایشان می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن 
بشماره چاپی 794968سری الف 97  ذیل دفترالکترونیک بشماره139720307114005710به نام نامبرده صادر 
و تسلیم گردیده است سپس برابر سندرهنی 11773-1398/03/05دررهن بانک توسعه تعاون قرارگرفته است دفتر 
امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا 

سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ-9905076
تاریخ انتشار :27 /99/05

صمد ابراهیم زاده
رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که آقای سید علی اصغرحسینی دارای  شناسنامه شماره  57 به شرح داد خواست به کالسه  99/84 ازاین 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان صدیقه حسینی به شناسنامه 3  درتاریخ  
1394/2/22 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سید علی 
اصغرحسینی  ش م 5749744906 2- سیدجوادحسینی  ش م 5749287793 3- خدیجه بیگم حسینی  ش م 
5749300110 4- معصومه بیگم حسینی  ش م 5749294064 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
رابه اس��تناد ماده 362ق امورحس��بی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد 

اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9905090
 تاریخ انتشار : 99/5/27

قاضی شورا- شعبه 6درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9808396
ب��ه موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9808396 خانم زه��را مهدی زاده نوبهار نام پ��در: غالمعلی تاریخ تولد: 
1357/08/01 شماره ملی: 4489730829 شماره شناسنامه: 45 به استناد سند نکاحیه به شماره 16241 
م��ورخ 1381/12/19 اجرائی��ه فوق الذکر جهت وصول مهریه خود به تعداد 72 عدد س��که طالی تمام بهار 
آزادی علیه: وراث مرحوم مجید اصغرزاده )طاهره س��روری و مهس��ا اصغرزاده و محمدحس��ین اصغرزاده و 
زهرا مهدی زاده نوبهار( صادر که پس از ابالغ اجرائیه حس��ب درخواس��ت بستانکار وارده به شماره 6458- 
1398/11/28 خودرو سواری سمند به شماره انتظامی 675 ق 24- 12 متعلق به مدیون مذکور بازداشت 
که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق گزارش کارشناس رسمی بشماره وارده 7513 مورخ 
1399/02/26 با مشخصات اعالم شده: مشخصات وسیله نقلیه: شماره انتظامی: 675 ق 24-12 نوع وسیله 
نقلیه: س��واری سیستم: سمند رنگ: گوجه ای روغنی مدل: 1391 شماره موتور: 0042816 شماره شاسی: 
213366 کارشناس��ی و ارزیابی: 1- بدنه خودرو دارای آثار بازس��ازی به نظر می رس��د. 2- رنگ ها اسپرت 
تایرها و روکش صندلی ها مستعمل می باشند. 3- وضعیت فنی خودرو مطلوب لیکن سیم کشی داخل موتور 
معیوب به نظر می رس��د. 4- هزینه های مرتبط با حمل نگهداری در پارکینگ اخذ عدم خالفی راهنمایی و 
رانندگی لحاظ نشده که پس از ترخیص و محاسبه دقیق آنها بایستی از مبلغ برآورد کسر گردد. 5- وضعیت 
بیمه نامه ش��خص ثالث خودرو نامش��خص و ارزیابی بر مبنای معتبر بودن آن صورت گرفته بدیهی است در 
صورت فاقد بیمه نامه بودن بایس��تی ارزش آن از مبلغ برآورد کس��ر گردد. و با عنایت به نکات مذکور در 
ص��ورت اصالت ارکان میران ارزش پایه خودرو مع��ادل 400/000/000 ریال )چهل میلیون تومان( برآورد 
می گردد. با توجه به گزارش مأمور اجرا و نماینده دادستان عمومی و انقالب مشهد خودرو مذکور در زمان 
بازدید در پارکینگ طبرس��ی متوقف می باش��د و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز سه شنبه مورخه 
1399/6/11 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده اتومبیل مذکور در آدرس مشهد پارکینگ موصوف 
از مبلغ پایه 400/000/000 ریال ش��روع و به باالترین قیمتی که خریدار داش��ته باشد نقداً فروخته خواهد 
شد ضمناً مبلغ 20/000/000 ریال نیم عشر دولتی و مبلغ 16/000/000 ریال حق مزایده میباشد و طبق 
ماده 121 آئین نامه اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد ش��د. همچنین در صورت 
تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. همچنین شرکت در 
مزای��ده منوط به پرداخت 10 درص��د ا ز مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده 

قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. م.الف 158 آ-9905084
تاریخ انتشار: 1399/5/27

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

 )آگهی فقدان سندمالکیت(
نظربه اینکه آقای س��یدهادی محمدحسینی سنگ نقره باستناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای 
کتبی جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی است سندمالکیت ششدانگ 
پالک5فرعی از218اصلی بخش13مشهدکه متعلق به آقای سیدهادی محمدحسینی سنگ نقره میباشدبعلت بی 
احتیاطی مفقودشده است بابررسی دفتر  امالک معلوم شدکه سندمالکیت ذیل دفتر353صفحه340وثبت56009بنام 
آقای سیدهادی محمدحسینی س��نگ نقره ثبت وسندبشماره چاپی132193سری الف سال88صادروتسلیم شده 
است وبرابرس��ند1354_1389,09,13دفتریک فریمان دررهن بانک کشاورزی فریمان قرارگرفته است.دفترامالک 
بیش ازاین حکایتی ندارد.لذابه استنادتبصره ذیل ماده120اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر می 
گرددهرکس نس��بت به ملک موردآگهی معامله ای انجام داده یامدعی وجودسندمالکیت نزدخودمی باشد بایستی 
ظرف10روزازتاریخ انتش��اراین آگهی اعتراض کتبی خودرابه پیوست اصل سندمالکیت یاسندمعامله رسمی به این 
اداره تسلیم نماید.بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر  یاوصول اعتراض بدون ارائه سندمالکیت 

یاسندمعامله رسمی نسبت به صدورسندمالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهدشد.آ-9905111
محمدرضارجایی مقدم

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک فریمان

)آگهی فقدان سندمالکیت(
نظربه اینکه آقای سید هادی محمدحسینی سنگ نقره باستناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی است سندمالکیت یک دانگ مشاع 
ازششدانگ پالک 3371فرعی از276اصلی بخش13مشهدکه متعلق به آقای سیدهادی محمدحسینی سنگ نقره 
میباشدبعلت بی احتیاطی مفقودشده است.بابررسی دفتر  امالک معلوم شدکه سندمالکیت ذیل دفتر104صفحه155 
وثبت 13313بنام آقای س��یدهادی محمدحس��ینی س��نگ نقره ثبت وسندبش��ماره چاپی931074س��ری الف 
سال81صادروتسلیم شده است .دفترامالک بیش ازاین حکایتی ندارد.لذابه استنادتبصره ذیل ماده120اصالحی قانون 
ثب��ت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر می گرددهرکس نس��بت به ملک موردآگهی معامل��ه ای انجام داده یامدعی 
وجودسندمالکیت نزدخودمی باشد بایستی ظرف10روزازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض کتبی خودرابه پیوست اصل 
سندمالکیت یاسندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر  
یاوصول اعتراض بدون ارائه س��ندمالکیت یاسندمعامله رسمی نس��بت به صدورسندمالکیت المثنی وتسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهدشد.آ-9905112
محمدرضارجایی مقدم

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک فریمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خمام

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960318015000920 مورخ 1399/04/09 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای  حس��ین نژاد پارس��ی مرز دشتی فرزند محمد هادی  به شماره شناس��نامه 366 صادره از خمام  در 
ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 36/25 مترمربع بشماره پالک 419 فرعی از 14 اصلی مفروز و مجزی شده  از 
پالک 116 فرعی از 14 اصلی واقع در مرزدشت  خریداری از مالک رسمی آقای محمد هادی نژاد پارسی مرزدشتی  
محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1083  آ-9904413
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/05/13

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/05/27 
محمد رجب پور دموچالی - رییس ثبت اسناد و امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خمام

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860318015002668 مورخ 1398/10/25 هیئت اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم ربابه نژاد پارس��ی مرز دش��تی فرزند حسین  به شماره شناسنامه 119 صادره از خمام  در ششدانگ 
یک باب خانه و محوطه مشتمل بر انبار به مساحت 219/87 مترمربع بشماره پالک 420 فرعی از 14 اصلی مفروز 
و مجزی ش��ده  از پالک 116 فرعی از 14 اصلی واقع در مرزدش��ت  خریداری از مالک رس��می آقای محمد هادی 
نژاد پارسی مرزدشتی  محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1085  آ-9904414
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/05/13

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/05/27 
محمد رجب پور دموچالی - رییس ثبت اسناد و امالک 

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 محمد علی بخشی محبی ، فرزند علی اکبر ، به صورت ششدانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به 
مساحت 2674/43 متر مربع باقیمانده پالک 2242 فرعی از یک � اصلی بخش یک فردوس ، از محل محل مالکیت 

مشاعی خودشان � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � اسالمیه � جنب کوره 
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-9904373
تاریخ انتشار نوبت اول:   12/ 1399/05                   تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/27

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

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 سید علی معزی فرزند سید جالل الدین ، به صورت ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 298/42 
متر مربع ، از پالک 4111 فرعی و از پالک 11479 فرعی از یک � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه 
از آقای غالمرضا سلیمی و همچنین از سایر مالکین رسمی کل پالک 4111 فرعی ) مشهور به اراضی توکل ( مکان 

وقوع ملک : شهرستان فردوس � خیابان طالئیه � نبش خیابان آیت اله علیزاده 
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-9904374
تاریخ انتشار نوبت اول:   12/ 1399/05             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/27

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی                                                    
برابررای شماره139460306022000820هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان،تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یونس توکلو 
فرزندحسن بشماره شناسنامه 45صادره ازفریمان کدملی 0849842018دریک باب خانه به مساحت218مترمربع 
پالک212 فرعی از231اصلی واقع دربخش13 خریداری ازمالک رسمی آقای محمدقلی توکلو محرز گردیده است.

لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله15روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نس��بت به صدور 
س��ندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تس��لیم وپس ازاخذرس��ید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرا به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض،طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهدشد.آ-9904347
تاریخ انتشارنوبت اول:99,5,12
تاریخ انتشارنوبت دوم:99,5,27

محمدرضارجایی مقدم - رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان فریمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خمام

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860318015002665 مورخ 1398/10/25 هیئت اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حس��ین نژاد پارس��ی مرز دشتی فرزند محمد هادی  به شماره شناس��نامه 366 صادره از خمام  در 
ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 356 مترمربع بشماره پالک 421 فرعی از 14 اصلی مفروز و مجزی 
ش��ده  از پالک 116 فرعی از 14 اصلی واقع در مرزدش��ت  خریداری از مالک رسمی آقای محمد هادی نژاد پارسی 
مرزدش��تی  محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1087  آ-9904415
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/05/13

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/05/27 
محمد رجب پور دموچالی - رییس ثبت اسناد و امالک

اخبار تک خطی

محمد شریعتمداری، وزیر کار: دسترسی مردم به اطالعات حقوق و مزایای 
همه مدیران وزارت کار تا دو ماه آینده. 

  رئیس اتاق اصناف ایران: دستور واردات ماسک در صورت کمبود صادر شد .
رئیس ســازمان اداری و استخدامی: متوســط دریافتی کارکنان آموزش  و 

پرورش، 5.5 میلیون تومان شد.
 عضو کمیسیون عمران مجلس: تفاهم قرارگاه خاتم با دولت برای تکمیل 

118 پروژه عمرانی.
 عضو هیئت رئیسه مجلس: دولت باید جواب منطقی برای اتفاق های بورس 

داشته باشد .
مدیرکل اقتصاد مسکن راه و شهرسازی: آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن از 

هفته آینده .
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور: از اول شهریورماه تولید 

و واردات سیگار فاقد شناسه رهگیری ممنوع می شود.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس: قالیباف قول داده طرح گشایش اقتصادی 

به مجلس بیاید.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: دولت مجوز فروش اوراق نفت سلف 

را ندارد.
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نحوه آموزش در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ترم آینده  مهر: معاون آموزشی وزیر علوم گفت: ترم تحصیلی دانشگاه ها به طور رسمی ۱۵ شهریورماه آغاز می شود. علی خاکی صدیق افزود: در 
بیشتر دوره های کارشناسی، آموزش الکترونیکی و در دوره های تحصیالت تکمیلی و یا دروس عملی و کارگاهی، آنجایی که امکان تشکیل کالس حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی باشد، کالس ها ترکیبی است. در 

ماه های گذشته صدها سند و جزوه آموزشی چاپ شده و ده ها فیلم آموزشی در مباحث مختلف مربوط به آموزش الکترونیکی در دسترس عالقه مندان، استادان و دانشجویان قرار گرفته است.

برای آزمایش های واکسن در آینده

آمریکا یک نوع »ویروس کرونا« می سازد©
ایسنا: یــک مؤسسه تحقیقاتی فدرال 
در آمریکا گفت در حال توســعه یک 
شــاخه از ویروس کرونای جدید است 
که به آزمایش های آینده تولید واکسن 

کمک کند.
به گــزارش یورونیوز، »آنتونی فائوچی« 
مدیر مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های 

واگیر ایاالت متحده آمریکا گفت: پروژه ای در این مؤسســه  آغاز شده که در آن 
یک شاخه از ویروس کرونای جدید تولید می شود که اگر الزم باشد، می تواند برای 

توسعه یک مدل از عفونت انسانی تجربی استفاده شود.
این شــاخه کرونا روزی می تواند به داوطلبان تزریق شود تا تأثیر واکسن های 

تجربی آزمایش شود.
اما نکته اینجاســت که پزشکان هنوز اطالعات کمی درباره نحوه درمان بیماران 

کووید۱۹ دارند که انجام این آزمایش ها را خطرناک تر می کند.
مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های واگیر ایاالت متحده آمریکا هنوز تصمیم قطعی 
اتخاذ نکرده و انتظار نمی رود که تا پایان سال جاری میالدی این کار انجام شود. تا 
این زمان نتایج مراحل نهایی آزمایش بالینی سه پروژه بزرگ واکسن کرونا متعلق 

به شرکت های فایزر، مدرنا و استرازنکا مشخص می شود.

 ساخت آجرهایی برای ساخت وساز ©
در ماه توسط هندی ها

ایسنا: به گــزارش تک اکسپلوریست، 
دانشــمندان ســازمان پژوهش هــای 
فضایی هند)ISRO( و مؤسســه دانش 
هنــد)IISc( در مطالعه اخیر خود یک 
فرایند پایدار برای ساختن سازه های آجر 

مانند در ماه ایجاد کرده اند.
در این مطالعه، محققان از علوم دو رشته 

مختلف زیست شناسی و مهندسی مکانیک برای ساختن این ساختارهای آجر 
مانند استفاده کردند.

 )MICP(دانشمندان نشــان داده اند رسوب کلسیت ناشی از خوردگی میکروبی
می تواند با اســتفاده از شبیه ساز خاک ماه)LSS( ساختارهای تلفیقی)آجرهای 

فضایی( ایجاد کند.
در ایــن روش، خاک ماه اســتخراج و از باکتری و صمغ گوار برای محکم کردن 
خاک و ساخت این سازه ها استفاده می شود و سپس دانشمندان می توانند از این 

ساختارهای آجر مانند برای ایجاد سازه هایی در سطح ماه استفاده کنند. 
به گفته محققان، هزینه ارســال یک پوند)۴۵۳ گرم( مواد به فضا ۷۵۰ هزار 
روپیه )حدود ۱۰ هزار دالر( است؛ در حالی که در این فرایند جدید، محققان 
از اوره )که می تواند از ادرار انسان بدست آید( و خاک ماه به عنوان مواد خام 
برای ساخت و ساز در سطح ماه استفاده می کنند که این موضوع هزینه را نیز 
کاهش می دهد. به همین ترتیب در این روش آن ها از کربن کمتری استفاده 
می کنند و این خوب اســت، چرا که آن ها از صمغ گوار به جای بتن استفاده 
می کنند. ایــن روش همچنین می تواند برای ســاختن آجرهای پایدار روی 

زمین مورد استفاده قرار گیرد.

حیوان آزاری با جراحی زیبایی!©
سیرک ها،  دلفیناریوم ها،  احداث  ایرنا: 
باغ های وحش ، انجــام انواع آزمایش ها  
روی حیوانات و هر آنچه در آن حیوانات 
به اسارت گرفته می شوند را می توان به 
برده داری در تاریخ باستان تشبیه کرد؛ 
در حالــی که تمامی موجــودات حق 

حیات و زندگی آزادانه دارند.
حاال البته کار به همین جا ختم نشده و انسان پا را فراتر گذاشته و برای دلخوشی 
و ارضای غریزه زیاده خواهی خود به جراحی زیبایی حیوانات روی آورده که بسیار 
جای تأمل دارد. این کار چند دهه گذشته در اروپا آغاز شد که امروزه با اعتراض 
دوستداران حیات وحش بسیار کمرنگ شده است اما متأسفانه این رسم غلط وارد 

کشور ما شده و شاهد همه گیری آن هستیم.
عبدالرضا باقری، فردی که بیش از ۲۰ سال است در زمینه حقوق حیوانات فعالیت 
می کند درباره جراحی زیبایی حیوانات می گوید: جراحی زیبایی حیوانات دقیقاً 
مصداق حیوان آزاری است؛ به دلیل اینکه هم به سالمت حیوان ضربه می زند و 
هم اینکه هیچ نفع و سودی برای حیوان ندارد جز اینکه حیوان عذاب می کشد. 

این فعال در زمینه حقوق حیوانات می گوید: در کشور از قدیم چوپان ها گوش و 
دم سگ های گله را می بریدند، به دلیل اینکه سگ های گله وقتی با گرگ ها درگیر 
می شوند نخستین جایی که می تواند گاز بگیرد دم و گوش سگ است که در این 
حالت حیوان آسیب می بیند؛ بنابراین چوپان ها با هدف مراقبت از گوسفندهای 
خود به محض اینکه ســگ گله از حالت تولگی خارج می شد گوش و دمش را 
می بریدند تا در صورت درگیری با گرگ آســیب نبینند، اما قطعاً این از داستان 

جراحی با هدف زیبایی جداست.
امروزه شــاهد انجام این روش به طریقی کامالً تحریف شــده در قالب جراحی 
زیبایی هستیم که دیگر هدف، نجات حیوان از جراحت نیست بلکه تغییر ظاهر 
حیوان اســت به آن صورتی که فرد به عنوان صاحب آن می خواهد. مثالً دوست 
دارد گوش ســگ های ژرمن شپر صاف بایستد و افتاده نباشد. در گذشته برخی 
روش های جراحی بود که در داخل گوش حیوان فنر می گذاشتند که یک حالت 
پروتز بود. در این شــرایط گوش حیوان به طور دائم راست بود که کامالً حیوان 
آزاری است، چون در این حالت حرکت گوش حیوان محدود می شود و مدام به 

صورت ایستاده می ماند.
وی ادامــه داد: حــرکات گوش، زبان بدن حیوانات اســت؛ یعنی وقتی حیوانی 
می خواهــد حمله کند یا به همنوع خود عالمت بدهد، گوش ها را صاف می کند 
یا زمانی که بترسد گوش را می خواباند، اما وقتی در گوش فنر کار گذاشته شود 
همواره در یک حالت می ایستد و حیوان دیگر نمی تواند عالمت خود را به همنوع 
خود بدهد. حتی راست ایستادن گوش سگ ها برای انسان هم یک حالت عالمت 
دارد، وقتی گوش را راست نگه  می دارد یعنی نزدیک تر نیا، بنابراین وقتی گوش 

مدام در یک حالت است دیگر نمی توان حس حیوان را فهمید.
این فعال حقوق حیوانات درباره اینکه در گذشته تصور می کردند اگر گوش سگی 
را ببرند آن حیوان درنده خو تر می شود، گفت: این تصور غلطی است، برخی از این 
داستان ها از طریق افرادی که حیوان نگه می دارند و می فروشند مرسوم است و 

شاید هم برای فروش حیوانات خود این تصورات را شایع می کردند.
وی به خاطره ای در این زمینه اشاره می کند و می افزاید: در گذشته فردی بود که 
سگ می فروخت و با حیوانات هم بسیار بد رفتار می کرد؛ مثالً دم و گوش حیوان 
را با قیچی باغبانی بدون بی حســی می برید و برای جلوگیری از خونریزی، آن 
قسمت بریده شده را داغ می کرد یا می سوزاند، در صورتی که دم دارای استخوان 
است و قطعاً قطع کردن آن درد زیادی دارد. به مرور، این آدم از راه خرید و فروش 
حیوانات بسیار پولدار شد و پس از مدتی دارایی خود را فروخت تا برای زندگی به 
خارج از کشور برود؛ از این رو برای خداحافظی با مادرش به شهرستان سفر کرد 
که در مسیر، تصادف بسیار بدی کرد و تمام بدنش فلج شد. تا چهار سال پیش که 
اطالع دارم همچنان در بستر بیماری بود و تمام ثروت خود را هزینه درمان کرد. 
شاید این مصداق همان ضرب المثل معروف »چوب خدا صدا ندارد« باشد؛ به هر 
حال این تصویر در ذهن نقش می بندد که آه حیوانات بی گناه دامن او را گرفت؛ 
چون قطعاً کاری که می کرد کامالً حیوان آزاری بود، پس مراقب رفتار خود باشیم.

باقری تأکید کرد: یکی از راه ها و به نظر مهم ترین راه برون رفت از این ناهنجاری ها، 
داشتن دستورالعمل از سوی نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی است تا این 
اعمال جراحی را ممنوع کنند و اگر فردی انجام داد با آن فرد برخورد شــود؛ در 
کنار آن هم باید فرهنگ سازی الزام تمام حرکت ها و فعالیت ها باشد تا به صاحب 
حیوانات اطالع داده شود که این کار حیوان آزاری است و موجب ناراحتی حیوان 

می شود؛ از طرف دیگر هم باید یک عامل بازدارنده داشته باشیم.
وی گفت: انجام این اعمال جراحی در اروپا و آمریکا تقریباً منســوخ شده، چون 
فعاالن حقوق حیوانات فشــار آوردند و امروزه زیاد مرسوم نیست و یا حداقل به 

صورت علنی انجام نمی شود.

 جامعه/ اعظم طیرانی   بازنشستگان تأمین 
اجتماعی که مشاغل سخت و زیان آور داشته اند 
می گویند با اجرای طرح همسان سازی حقوق 
سابقه  که  چرا  شدند؛  متضرر  بازنشستگان 
شده  محاسبه  سال   ۲۰ قانون،  برخالف  آن ها 
آن  از  پیش  که  افتاده  اتفاق  حالی  در  این  و 
این  به  اجتماعی  تأمین  مدیران  از  یک  هیچ 
تبعیض غیرقانونی اشاره نکرده بودند و به قول 
این تصمیم کاماًل چراغ خاموش گرفته  آن ها 

شده است. 

اجحافی که سختی کار مشاغل را »
زیان آورتر کرد 

در واقــع بازنشســتگانی کــه هم با شــرایط 
زیان آور کار کرده اند و هم با حقوق های ناکافی 
بازنشسته شــده اند در این طرح پر از تبعیض 
و غیرقانونی با قوانین داخلی تأمین اجتماعی 
که مصوب هیــچ ارگان قانون گذاری را ندارد 
از یــک تا ۳ میلیون تومان متضرر شــده اند و 
این اجحاف تأمین اجتماعی ســختی کار این 

مشاغل را زیان آورتر از پیش کرده است. 
بازنشستگان سخت و زیان آور از بی توجهی به 
سابقه سختی کار در محاسبات همسان سازی 

انتقاد دارند.
پس از صدور فیش های متناسب سازی توسط 
ســازمان تأمیــن اجتماعی، بازنشســتگان از 
نحوه محاســبه همسان سازی انتقاد کردند؛ به 
خصوص بازنشســتگان ســخت و زیان آور که 
سابقه ســختی کار آن ها در همسان سازی در 

نظر گرفته نشده است.

ضرر یک میلیون تومانی بازنشستگان »
مشاغل سخت

یکی از این بازنشستگان می گوید: من به خاطر 
سختی و زیان آور بودن شغلم، ۳۴ روز حقوق 
می گیرم اما در همسان ســازی ۲۰ روز در نظر 
گرفته شده است، یعنی سابقه سختی کار را به 
هیچ وجه در نظر نگرفته اند. این مسئله موجب 
شــده حدود یک میلیون تومان از آنچه باید، 

کمتر دریافتی داشته باشم.
وی از مراجعه هــای مکــرر بــه کانون هــای 
بازنشســتگی و همچنیــن ســازمان تأمیــن 
اجتماعی خبــر می دهــد و می افزاید: به من 
گفته بودند تفاوت مســئله، نهایــت ۱۰۰ یا 
۲۰۰ هزار تومان اســت اما حــاال که فیش ها 
صادر شده، فهمیدم حدود یک میلیون تومان 
متضرر شده ام و این در حالی است که هر سال 
این مبلغ تکرار می  شــود و در واقع تفاوت یک 
میلیون تومانی امسال، سال آینده و سال های 
بعد افزایش می یابد و پس از چندسال به رقم 

قابل توجهی خواهد رسید.

به گفتــه وی این اتفاق یک اجحاف اســت و 
بازنشســتگان ســخت و زیان آور را از حقوق 
ابتدایی خود محروم ساخته است؛ سال ها کار 
دشــوار در معادن یا یک کارگاه سخت و بعد، 
نادیده گرفته شدن این سابقه، عادالنه نیست 
و سازمان تأمین اجتماعی نباید حق و حقوق 

آن ها را پایمال کند.

 تخلفات سازمان تأمین اجتماعی »
در همسان سازی حقوق بازنشستگان 

قربانعلــی رمضانی، عضو 
بازنشستگان  عالی  کانون 
این خصوص  کشــور در 
می گوید: بر اســاس رأی 
اداری  عدالــت  دیــوان 

مشــاغل ســخت و زیان آور دو گروه مد نظر 
است؛ گروه نخســت افرادی هستند که پیش 
از ســال ۱۳86 بازنشسته شــده اند و افزایش 
حقوق آن ها براســاس ســابقه مفید پرداخت 
حق بیمه شــان محاســبه می شــد که کانون 
بازنشســتگان به دیوان عدالت شکایت کرد و 
شــعبه عمومی دیوان عدالــت رأی صادر کرد 
که این کار ســازمان تأمیــن اجتماعی خالف 
مقررات است و هر ســال مشاغل سخت باید 
۱.۵ سال محاســبه و افزایش حقوق آن ها به 
طور کامل پرداخت شود. یعنی افرادی که ۲۵ 
ســال در مشاغل ســخت و زیان آور حق بیمه 
پرداخت کرده اند باید طبق ۳۵ سال محاسبه 
شــود، به این ترتیــب مابه التفاوت حقوق این 

افراد پرداخت شد. 
با  ادامــه می دهد:  رمضانــی 
همسان ســازی  طرح  اعمال 
حقوق بازنشســتگان در سال 
جــاری، افزایــش حقوق این 
افراد نیز بر اساس سابقه مفید 
محاسبه و براساس ۲۰ یا ۲۵ 
سال انجام شده و سوابق بیمه 
این افراد براســاس ۱.۵ سال 

محاسبه نشده است. 
این عضو کانون عالی بازنشســتگان کشــور 
می افزاید: از سال ۱۳86 به بعد طبق مصوبه 
مجلس اگر فردی ۲۰ سال خدمت کرده بود 
باید بخشی از ۱۰ سال باقیمانده تا ۳۰ سال 
را دولت به سازمان پرداخت کند که بخشی 
از آن را دولت متقبل شــده و بخشــی را از 
کارگر و کارفرما دریافت کرده تا ۳۰ ســال 
کامل شــود؛ در واقع از ســال ۱۳86 به بعد 
همه بازنشســتگان مشاغل سخت، حق بیمه 
خود را براســاس ۳۰ سال پرداخت کرده اند، 
اما متأســفانه ســازمان تأمین اجتماعی در 
ســال جاری که همسان سازی حقوق را اجرا 
بازنشســتگان را  این  افزایــش حقوق  کرده 
براساس ۲۰ سال محاسبه کرده که این کار 
تخلف اســت. بنابراین در مورد گروه نخست 
بایــد افزایــش حقوق براســاس رأی دیوان 
عدالت پرداخت می شــد که این مهم لحاظ 
نشده است، همچنین در خصوص گروه دوم 
نیز که حــق بیمه کامــل پرداخت کرده اند 

تخلــف واضــح و روشــنی 
افزایش  و  گرفتــه  صــورت 
بــه طور کامل  حقوق آن ها 

لحاظ نشده است. 
شنیده ایم  می گوید:  رمضانی 
قرار اســت کمیتــه ای برای 
بازنگــری این مهم تشــکیل 
شــود. ما هم منتظر هستیم 
این طرح بــه طور کامل اجرا 
شود. امیدواریم مشکل برطرف 
شــود، اما اگر به نتیجه عادالنه نرســیدیم، به 

دیوان عدالت طرح شکایت می کنیم. 

افزایش حقوق ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی »
مستمری بازنشستگان

اکبر شوکت، عضو هیئت 
تأمین  امنــای ســازمان 
به  اشــاره  با  اجتماعــی 
افزایــش ۵۰۰ تــا 8۰۰ 
مســتمری  تومانی  هزار 

بازنشستگان بر اساس همسان سازی می گوید: 
ســازمان بایــد همسان ســازی را براســاس 
فرمولی مشــخص اجــرا می کرد و براســاس 
ســنوات بیمه پردازی محاســبه کرده اســت. 
باید بین کســی که با ۲۰ ســال سابقه و 6۰ 
سال سن و کســی که ۳۰ سال سابقه داشته 
و بازنشســته شــده، تفاوتی باشد. پرداخت بر 
 مبنای ســنوات و پایه بیمه پردازی، سیســتم 

عادالنه ای است.

اجحاف در حق شاغالن سخت و زیان آور»
شــوکت در پاســخ به این پرسش که چرا در 
بازنشستگان مشــاغل سخت و زیان آور  حق 
در محاسبه فرمول های همسان سازی اجحاف 
شــده، می  گوید: نمی توان فرایند ۱۰ ســال 
بیمه پــردازی را با فراینــد پرداخت ۴ درصد 
حــق بیمه یکی تلقی کرد. به هر حال افرادی 
که با ۲۰ سال بیمه پردازی بازنشسته شده اند 
با کســانی که با سابقه ۳۰ ســال بازنشسته 
می شــوند، تفاوتی دارند. در اینکه شغل این 
کارگران ســخت بوده حرفی نیســت و به هر 
حال ســازمان تأمین اجتماعی باید میانگینی 
برای آنان در نظر می گرفــت، اگرچه با آنان 
مشابه افراد دارای ســنوات ۳۰ سال برخورد 
نمی کرد اما نباید مانند افراد با ســنوات ۲۰ 
ســال نیز رفتار می شد. چون آنان به هر حال 
۴ درصد حق بیمه را پرداخت کرده اند و شغل 
بسیار سختی نیز داشته اند. با این حال خیلی 
از فعــاالن صنفی بازنشســتگان اعتقاد دارند 
روح قانون کار در خصوص بازنشســتگی در 
مشاغل سخت و زیان آور به شرایط ویژه آنان 
توجه دارد. به طور حتم کارگری که در معدن 
در دل زمین سال ها کار می کند؛ کارگری که 
در کنــار کوره های مــذاب صنایع ذوب آهن 
و فوالد مشــغول به کار اســت؛ کارگری که 
در صنایــع نســاجی در بخش هــای مختلف 
ساعت ها روی پا می ایستد و بوی رنگ و مواد 
شیمیایی را استشــمام می کند؛ کارگری که 
در کارخانه تولید تایر هر روز گازهای مسموم 
پالســتیکی و غیره را به داخل ریه می کشد، 
بیش از ســایر افراد دچار آســیب می شود و 
بازنشستگی ســخت و همراه با بیماری دارد 
و نباید شــرایط ویژه این کارگران را صرفاً به 
علت بیمه پردازی، در همسان سازی ۲۰ سال 

در نظر گرفت.
وی ادامه می دهد:   ای کاش این همسان سازی 
اتفاق نمی افتــاد و ما حقمان را در پایه مزدی 
سال ۹۹ می گرفتیم. بر مبنای رقم واقعی تورم 
باید حــدود یک میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان 
به دســتمزدها اضافه می شــد. این رقمی بود 
کــه ۴۰ درصد تورم اعالمــی بانک مرکزی بر 
سبد معیشــت خانوار تأثیر می گذاشت. اگر به 
درستی اضافه می شد، پایه حقوق به ۲ میلیون 
و ۷۰۰ هــزار تومان می رســید و الزم نبود با 

منت همسان سازی را اجرا کنند. 
این عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی 
می افزاید: ما به واحد حقوقی ســازمان تأمین 
اجتماعی درخواســت تجدیدنظــر داده ایم تا 
همسان ســازی مجدد بررســی و به گونه ای 
محاسبه شــود که حقوق بازنشستگان مشاغل 

سخت و زیان آور هم پایمال نشود. 

اجحاف در حق برخی بازنشستگان با تخلف سازمان تأمین اجتماعی در اجرای یک طرح

همسان سازی زیان آور برای مشاغل سخت!

ای کاش این 
همسان سازی 

اتفاق نمی افتاد و 
ما حقمان را در 

پایه مزدی سال ۹۹ 
می گرفتیم

بــــــرش

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

نظامی و انتظامی

پاسخ یک مسئول ستاد کل نیروهای مسلح
دوره آموزش سربازی تا چه 

زمانی یکماهه خواهد بود؟
 ایسنا    رئیــس اداره سرمایه انسانی سربازی 
ستادکل نیروهای مسلح اعالم کرد مدت دوره 
آموزشی سربازی برای مشموالن اعزامی مهرماه 

نیز یک ماه خواهد بود.
امیر غالمرضا رحیمــی پور گفت: برای پس از 
این دوره هنوز تصمیمی اتخاذ نشده، اما پس از 
اتخاذ تصمیم های الزم، جزئیات آن اطالع رسانی 
خواهد شــد. این مدت یکماهه ممکن است با 
احتســاب تعطیالت در برخی از یگان ها چند 

روزی اضافه شود.
وی بــا تأکید بــر اینکه تمامــی پروتکل های 
بهداشــتی در حین و پس از اعزام مشــموالن 
به دوره آموزشی و نیز در طول خدمت رعایت 
شــده و ستادکل نیروهای مسلح نیز بر اجرای 
آن نظارت دارد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
گزارش هایی که از نرخ ابتال به کرونا داشته ایم 
در بســیاری از مراکز، صفر و در برخی از مراکز 
نیز کمتر از نرخ ابتال در سطح جامعه بوده است.

آسیب های اجتماعی

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران:
به تازگی مرگ موش را 

با مواد مخدر مخلوط می کنند
 برنا    ســرهنگ عبدالوهاب حسنوند، رئیس 
پلیس مبــارزه با موادمخدر تهــران گفت: در 
روزهای اخیر محموله ای از موادمخدر کشــف 
شــد که کمیکال نــام دارد و از انــواع جدید 
موادمخدر است. این مخدر از زیرمجموعه های 
ماری جواناست اما با یک فرایند پیچیده و ضمن 
ترکیب با مواد شیمیایی متفاوت، یک اسپری 
تولید می شود که آن را روی موادمخدر توهم زا 

پخش می کنند.
وی گفــت: امروزه حتی مرگ موش را با ماری 
جوانا مخلوط می کنند تا اثرگذاری آن بیشــتر 
شود. این تغییرات در راستای باال بردن سطح 
تخریبی موادمخدر است و بسیاری با ناآگاهی 
در دام این مواد می افتند. سرهنگ حسنوند در 
خصوص افزودنی ها به ماده مخدر گل و ماری 
جوانا اظهار کرد: در مورد دیگر استون و چسب 
نیز با موادمخدر مخلــوط کرده اند تا ترکیبات 

شیمیایی جدیدی تولید کنند. 

بهداشت و درمان

سخنگوی جمعیت هالل احمر:
به زودی 2 میلیون واکسن 

آنفلوانزا وارد کشور می شود
 برنا    محمد نصیری، سخنگوی جمعیت هالل 
احمر گفت: ۲ میلیون واکسن آنفلوانزا به زودی 
وارد کشــور می شود و از نیمه دوم شهریور نیز 

توزیع آن آغاز خواهد شد.
وی در خصوص واکسن کرونا نیز گفت: معاونت 
تدارک پزشــکی هالل احمر که از زمان جنگ 
تأسیس شــده برای کمک در زمان مخاطرات 
بوده اســت. در خصــوص وارد کردن داروهای 
مربوط به کرونا همیشه در کنار وزارت بهداشت 
بوده ایــم و اگر دارویی قطعیت پیدا کند، آن را 
وارد خواهیم کرد. مهم این اســت که آن دارو 
را وزارت بهداشــت تأیید کند. نصیری افزود: 
داروخانه هــای هــالل احمر زیر نظــر وزارت 
بهداشت هســتند. هرچقدر ظرفیت انسولین 
بدهند همان را می توانیم توزیع کنیم. ما فقط 
توزیع کننده هستیم. در مورد داروهای کووید۱۹ 
باید گفت این داروها توزیع داروخانه ای ندارند و 

تنها در بیمارستان ها تجویز می شوند.

خانه و خانواده

رئیس شورای اجتماعی زنان:
پزشکانی که به »سقط جنین« 

توصیه نکنند دادگاهی می شوند!
 تسنیم   کبری خزعلی، رئیس شورای اجتماعی 
زنان گفت: در دهه اخیر غربالگری مادران باردار 
در کشور به طرز عجیبی فراگیر شده است! این 
در حالی اســت که در آمار معلوالن تغییری به 
وجود نیامده است؛ در این زمینه پزشکانی که 
به ســقط توصیه نکنند زیر فشار قرار گرفته و 
کارشان به دادگاه کشیده می شود! به پزشکان 
می  گویند یا باید اقدام به ســقط و یا مادران را 
برای پیگیری مراحل سقط به بخش های دیگری 
معرفی کنند تا به مرحله ســقط درمانی منجر 
شود وگرنه پزشک به پرداخت همه هزینه های 

فرزند مجازات خواهد شد!
خزعلی گفت: روش غربالگری که در ایران به کار 
برده می شود از تشخیص دقیق برخوردار نیست 
و نباید از آن استفاده شود؛ سیاست های کاهش 
جمعیت کشور ما در هیچ جای دیگر دنیا سابقه 
ندارد و در زمان حاضر همه کشورها فرزندآوری 

را ترویج می کنند.

رفاه و خدمات اجتماعی

یک مسئول عنوان کرد
درمانگاه ها و مطب ها برای 

معلوالن مناسب سازی شوند
 ایرنا    رئیس دبیرخانه ســتاد هماهنگی و 
پیگیری مناسب سازی کشــور گفت: بسیاری 
از درمانگاه ها و مطب ها پله  دارند و سالمندان، 
بیمــاران و معلوالن را با موانــع زیادی روبه رو 
می کنند. ابراهیم کاظمی مؤمن سرائی افزود: 
از وزارت بهداشــت می خواهیــم بــا تدوین 
بخشــنامه ای، به این گونه مجموعه ها یا مجوز 
ندهد و از آن ها که با این شــرایط مجوز داده، 
بخواهد مناسب سازی کنند یا محل خود را تغییر 
دهند. وی گفت: هنگامی که به یک مجموعه 
درمانی غیراستاندارد از لحاظ مناسب سازی، که 
با جان و سالمت مردم ســر و کار دارد، مجوز 
فعالیت اعطا می شود نباید انتظار داشته باشیم 
اماکن دیگر این مسئله را رعایت کنند. مؤمن 
سرائی افزود: اصول مناسب سازی در بسیاری از 
درمانگاه ها و مطب ها رعایت نشده؛ به طور مثال 
این اماکن آسانسور یا سرویس بهداشتی فرنگی 

برای استفاده بیماران و معلوالن ندارند.

فراسو

برداشت آزاد
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دستچین

کسی نظارت بر سقط جنین را گردن نمی گیرد! 
تســنیم: دکتر خلیل علی محمدزاده، پزشک و پژوهشگر 
حوزه جمعیت گفت: در کشــور کسی نظارت بر سقط جنین 
را گردن نمی گیرد! آمار آن ثبت و تحلیل نمی شود و جوانب 
گوناگون آن »کتمان« می شود؛ نرخ باروری در جهان نزدیک 
به ۲.۵ فرزند است اما این شاخص برای ایران در زمان حاضر 

کمتر از ۱.8 است!

مطالبه رهبری در حوزه آزاداندیشی مورد توجه قرار نگرفت
ایسنا: حجت االسالم مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها با اشاره به تأکید مقام معظم 
رهبری به برپایی کرســی های آزاداندیشی گفت: آزاداندیشی و 
گفت و گو در سال های اخیر بیشتر مورد گالیه ایشان بوده است و 
این مطالبه، آن گونه که باید در دانشگاه مورد توجه قرار نگرفت.

این مدیران را حتمًا عزل می کنیم
مهر:مهرزاد حمیدی، معاون تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش 
می گوید: اینکه در مدرســه ای درس ورزش نباشد و زنگ آن به 
درس دیگری اختصاص پیدا کند، قابل قبول نیست و حتماً مدیر 
را عزل می کنیم؛ چرا که طبق سند تحول بنیادین، توازن در همه 
ســاحت ها مد نظر است. رهبر انقالب در پاسخ اینکه »از جوانان 

چه می خواهید؟« فرمودند: »تحصیل، تحصیل و ورزش«.

ادعای رها شدن فضای مجازی بی انصافی است
ایرنا: ابوالحســن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملــی فضای مجازی 
صحبت هایی را که درباره رها شــدن فضای مجازی انجام می شود، 
بی انصافی خواند و گفت: ایران در حوزه محتواسازی، مدیریت فضای 
مجازی، خدمات و اقتصاد دیجیتال در منطقه مقام نخست را دارد. 

چطور می شود تمام این مسائل با رهاشدگی شکل گرفته باشد؟ 

چرا مردم سفر می روند؟
ایسنا: اردشیر اروجی، مدیرکل سابق آمار و برنامه ریزی سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری با اشاره به حجم سفرها با وجود هشدارها گفت: 
مردم از وضع موجود خسته شده اند، وقتی مسیر درست وجود ندارد 
چکار کنند، معلوم است که شمال می روند، بعد معترض می شویم چرا 

سفر می روند. باید مسیر قانونی پیش پای آن ها بگذاریم.

نمی  توان بحران را با تعارف مدیریت کرد
تسنیم: دکتر محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی 
گفت: مقابله با خســتگی و فرسودگی کادر درمان دو راه بیشتر 
ندارد؛ یا باید تعداد بیماران کاهش و یا تعداد کادر درمان افزایش 
پیــدا کند. نمی  توان بحران را با تعــارف مدیریت کرد. در زمان 
حاضر بیشــترین کمبود پزشک متخصص در بیمارستان ها در 

رشته های عفونی، داخلی ریه، بیهوشی و ICU است.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

سلیم الجبوری، رئیس  سابق پارلمان عراق با اشاره به اینکه 
آمریکا از عراق عقب نشینی نخواهد کرد، گفت: آمریکایی ها در 
ازای حمایت از دولت »مصطفی الکاظمی« با شروط و تعهدات 
متعدد او را به ســتوه خواهند آورد که در مقدمه آن ها قضیه 

خلع سالح و قانون  گذاشتن برای رابطه با ایران است. 

امراهلل صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفت: تدابیر 
شدید و عمیق نظامی و امنیتی ما را به صلح نزدیک می سازد. 
طالبان تنها با موعظه صلح نخواهد کرد و این گروه تنها زبان 

زور را می فهمد.

الکساندر لوکاشــنکو، رئیس جمهور بــالروس ضمن رد 
درخواست برای برگزاری دوباره انتخابات ریاست جمهوری در 
این کشور، از مردم خواست از کشورشان و استقالل آن دفاع 
کنند. وی افزود: اگر در مقابل آن ها زانو بزنیم، سقوط می کنیم 

و به عنوان یک کشور و یک ملت نابود خواهیم شد.

ادامه تظاهرات در سرزمین های اشغالی برای هشتمین هفته

شهروندان درجه دو علیه نتانیاهو
  جهان  همچنان که نتانیاهو پس از عادی ســازی روابط 
اســرائیل با امارات در قهقهه مســتانه اش غرق شده است، 
جمعیت معترضان یهودی که خواستار استعفای او از مقامش 
هستند در سراسر سرزمین های اشغالی در حال افزایش است. 
این تظاهرات ها که گویا به دلیل گرما و محیط شــرجی در 
دیرترین ساعات شب ها برگزار می شود اکنون هفته هشتمش 
را سپری می کند. در دو شب گذشته هم هزاران اسرائیلی در 
اعتراض به عملکرد دولت نتانیاهو در رویارویی با بحران کرونا 
و پرونده های فساد علیه او تظاهرات کرده و خواستار استعفای 
وی شــدند. این معترضان که جمعیت آن ها در شهر قدس 
بیش از 20هزار نفر ذکر شده، بیشترشان جوان هستند و به جز 
نتانیاهو هیچ نخست وزیری را تجربه نکرده اند. نتانیاهو از سال 

2009 نخست وزیر رژیم صهیونیستی است.
ویدئوهای منتشر شده از قدس نشان می دهد درگیری های 
شدید بین پلیس و معترضان به زخمی شدن عده زیادی از 
مردم منجر شده است. تعداد زیادی از تظاهرات کنندگان 
نیز بازداشــت شده اند که پلیس هنوز آمار دقیقی از آن ها 

ارائه نداده است.
از آن طرف اگرچه اســرائیلی ها حدود هشت هفته است که 
علیه نخست وزیر رژیم صهیونیســتی تظاهرات می کنند و 
پیشتر نتانیاهو رسانه های اسرائیلی را به تحریک علیه خود 
متهم کرده بود، اما کمتر رســانه ای در دنیای غرب حاضر به 
پوشش اخبار مربوط به آن ها شده است. یکی از دالیل اصلی 

این بی توجهی به معترضان، نژاد این تظاهرات کنندگان است. 
بیشــتر معترضان یهودی های اتیوپیایی تبار هستند که در 
اسرائیل شهروند درجه دو محسوب می شوند. اگرچه البی های 
اصلی صهیونیست یعنی آیپک و جی استریت هیچ وقت به 
طور علنی به این مسئله اشاره نکرده اند اما میزان برخورداری 
این گروه، از مزایای شهروندی در سرزمین های اشغالی همواره 

این نگاه باال به پایین را تأیید کرده است.
حتی رسانه هایی هم که اخبار تظاهرات ها را جسته و گریخته 
منتشر می کنند سعی دارند علت اعتراض ها را عملکرد ضعیف 
دولت در ماجــرای کرونا ذکر کنند، حال آنکه شــهروندان 

اسرائیلی از فساد نتانیاهو به تنگ آمده اند.
البته تظاهرات ها فقط در قدس جریان نداشته و دیگر شهرها 
هم شــاهد این تجمعات شبانه هستند. تل آویو و قیسریا دو 

شهر مهم دیگر اسرائیل اند که شاهد این تظاهرات ها هستند.
همزمان نتانیاهــو در واکنش بــه اعتراض هــای دامنه دار 
شهروندان اسرائیلی در توییتر نوشت: »کشور را به سمت هرج 
و مرج، خشونت و حمالت علیه پلیس نکشانید«. نرخ بیکاری 
در سرزمین های اشــغالی اکنون از 20درصد هم گذشته و 
نظرسنجی مرکز آمار اسرائیل نشان می دهد ۵۵ درصد از مردم 
این رژیم بیم آن دارند که نتوانند از پس مخارج زندگی شان 
برآیند. اینکه این عدد دقیقاً چقدر است هیچ مؤسسه دیگری 
نمی داند اما نسبت به آماری که همین مرکز پیش از این ارائه 

داده بود بیش از 10درصد رشد داشته است.

میشل عون:
غیرممکن است استعفا کنم©

عون،  میشــل  جهان: 
رئیس جمهــوری لبنان 
در پاســخ به پرســش 
 BFM شــبکه فرانسوی
اســتعفا  فرضیه  درباره 

از منصبش گفــت غیر ممکن اســت به خاطر 
درخواست های مطرح شــده برای استعفا پس از 
انفجار بندر بیروت، از منصبش کنار بکشــد. وی 
ادامه داد: این امر غیرممکن است، چراکه به خأل 
در قدرت می انجامد. دولت استعفا کرد، تصور کنیم 
که من نیز اســتعفا کنم، چه کسی ادامه نظام در 
لبنان را تضمین خواهد کرد؟ وی ادامه داد: تمامی 
فرضیه ها در مورد علت انفجار بندر بیروت همچنان 
وجود دارد. ما نیازمند زمان هستیم تا حقیقت را 
روشن سازیم، چراکه این مسئله جوانب مختلفی 
دارد و تمامی فرضیه ها پابرجا هســتند، نمی توان 

هیچ فرضیه ای را نادیده گرفت.
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 تعویق آتش افروزی در شرق
 تأخیر در مانور مشترک 

کره و آمریکا
جهان: با مثبت شــدن تســت کرونای 
یکی از افسران نظامی ارتش کره جنوبی، 
برگزاری رزمایش ساالنه واشنگتن و سئول 
که قرار بود روز گذشــته برگزار شود، به 
مــدت دو روز به تعویق افتاد. این مانورها 
از نزدیک توسط کره شمالی رصد می شود 
که آن را تمرینی برای جنگ نامیده است. 
آمارها نشان می دهد رزمایش های مشترک 
واشــنگتن و سئول در سال های اخیر و با 
هدف تسهیل در مذاکرات آمریکا به منظور 
خلع سالح اتمی کره شمالی کاهش یافته 
اســت. مانورهای بهاری این دو کشور هم 

لغو شده بود.

اما و اگرهای تعویق مذاکرات طالبان و دولت افغانستان©
پس از آنکه گمان ها به ســمت این می رفت که توافق طالبان و دولت افغانستان 
قریب الوقوع است، این گروه روز گذشته اعالم کرد دولت را به رسمیت نمی شناسد. 
از وقتی که دولت به شــرکای بین المللی خود اعالم کرد 400 زندانی طالبان را 
برخالف میل خود آزاد و آن ها را مرتباً به عنوان افراد خطرناک برای صلح و امنیت 
بین الملل و کشورهای دوست معرفی کرد، طالبان این رویه را دوستانه ندانست و 
اعالم کرد در مذاکرات شرکت نخواهد کرد. احتمال توافق طالبان و دولت مرکزی 
طبیعتاً ابعاد مختلفی دارد که باید به همه آن توجه شــود. در ســطوح مختلف 
تحلیل، یک ســطح تحلیل داخلی وجود دارد که شــامل متغیرها و مؤلفه هایی 
اســت که در حوزه داخلی افغانستان تأثیرگذار بوده و برایند قدرت بین طوایف و 
گروه های قومی مذهبی از یک طرف و وضعیت دولت از نظر توانمندی و قابلیت ها 
به عنوان یک نظام سیاسی از سوی دیگر است. رقابت ها و انشعابات درونی، میزان 
 استحکام و ثبات در روابط خارجی، گرایش ها و شکاف های ایدئولوژیک و هویتی، 
جنگ ساالران و قوماندان ها، همه در سطح داخلی موضوعیت دارد. ضمن اینکه در 
طرف مقابل هم باید همه این موارد را در مورد طالبان هم سنجید. انسجام درونی 
طالبان، میزان پایگاه و مشروعیت اجتماعی در داخل پشتون ها و سایر گروه های 

قومی و مذهبی هم در سطح تحلیل داخلی برای این گروه است.
سطح دوم تحلیل، منطقه ای است که باید به همه متغیرهایی که در سطح چند 
منطقه مرتبط با افغانستان شامل شبه قاره هند، خاورمیانه بزرگ و آسیای مرکزی 
مؤثر است، توجه کرد. این متغیرها شامل نقش قدرت های منطقه ای و کوچک، 
روابط و بلوک بندی های قدرت در بین این کشــورها، پویش  هایی که در ســطح 
اقتصــادی، تجاری، ترانزیتی، انرژی و همکاری های امنیتــی وجود دارد یا ندارد 
و نقش و تأثیری که قدرت های منطقه ای به خصوص کشــورهای همســایه در 
افغانستان می گذارند، می شود. سطح تحلیل بین المللی هم در نهایت وجود دارد 
که در آن به پویش های جهانی شدن در حوزه ارتباطات، فرهنگ، رسانه، اقتصاد 
و سیاست بین الملل پرداخته می شــود. قدرت های بزرگ، سازمان ها و رژیم های 
بین المللی در این سطح دیده می شود. در نهایت نیز باید این سه سطح با هم تلفیق 
شده و نمی توان به تنهایی و بدون لحاظ کردن سطوح تحلیلی دیگر به جمع بندی 
رســید. قطعاً آنچه در داخل افغانســتان می گذرد، متأثر از پویش های دو سطح 
دیگر و برعکس اســت. در واقع نباید انتظار داشت آنچه در سطح رسانه ها مطرح 
می شود، ناظر و منعکس کننده همه ابعاد واقعیت سیاسی و اجتماعی به خصوص 
در افغانستان باشد. نکته بعد این است که طالبان هیچ گاه در تمام دوره هایی که 
مذاکره با آمریکا را دنبال می کرده، از نظر خود مبنی بر به رســمیت نشــناختن 
دولت مرکزی کوتاه نیامده است. تنها بعضی اوقات، مطالبی خوشبینی های موردی 
ایجاد می کرد. این به معنای نداشــتن ارتباط و تماس نیست؛ اکنون که شما این 
مطالب را می خوانید، نفرات بلندپایه طالبان در هتل سرینای کابل حضور دارند و 
مذاکراتی را هم دنبال می کنند اما به معنای شناسایی و به رسمیت شناختن تلقی 
نمی شود. واژه ای که طالبان برای دولت غنی به کار می برد، اداره  کابل است؛ واژه 
تحقیرآمیزی که یعنی این حکومت فقط اداره کابل و حومه را بر عهده داشــته و 
نماینده تمام افغانستان نیست. بنابراین، انتظار نمی رود چنین مسئله ای به زودی  
حل شود؛ به خصوص که روی زمین هم طالبان ابتکار عمل را در دست داشته و 
به مذاکره، احساس نیاز هم نمی کند. این گروه زمانی که روی زمین ضعیف بود، از 
مذاکره ابا می ورزید؛ حال که به لحاظ عملیاتی در وضعیت مناسبی است که جای 
خود دارد. از سوی مقابل، دولت غنی هم در شراطی است که نمی تواند به راحتی 
به خواسته های طالبان تمکین کند و مقاومت هایی در سطوح داخلی جریان دارد. 
تجمیع این دو عامل خیلی ساده موجب می شود دو طرف بهانه هایی برای به تأخیر 
انداختن مذاکرات پیدا کنند. در مجموع، هنوز توافقی شکل نگرفته و اینکه توافق 
به سرانجام برسد، یک امر فرسایشی و زمانبر و شکننده است و شاید تا پایان دوره 

ریاست جمهوری اشرف غنی نیز طول بکشد.
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لیبی و آتش در سفارت اماراتلیبی و آتش در سفارت امارات
اگرچه لیبی در حال حاضر یک کشــور جنگ زده حساب می شود اما 
گویا مردم این کشور هنوز حواسشان به اتفاقات جهان اسالم هست. 
در همین زمینه لیبیایی ها در اعتراض به توافق عادی ســازی روابط 
ابوظبی و تل آویو، ســفارت امارات در طرابلس را به آتش کشیدند. 
به گزارش پایگاه خبری مرکز اطالع رسانی فلسطین، این اتفاق عصر 
شنبه و یک روز پس از اعالم علنی توافق اتفاق افتاد. لیبی نخستین 
کشــور عربی است که چنین اتفاقی در آن می افتد اما احتمال تکرار 

این رخداد در دیگر کشورها هم دور از ذهن نیست. 

 مأرب در آخرین روزهای اشغال 2 میلیون کالیفرنیایی در خاموشی عریقات خطاب به عمرو موسی:
استفاده از اسم فلسطین 

کافی است!
جیره بندی برق در 

ثروتمندترین ایالت آمریکا
درگیری های شدید بین 

مقاومت و مزدوران »هادی«
اجرایی ســاف،  دبیــرکل کمیته  جهان: 
اظهارات عمرو موســی درباره عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی را تخریب طرح 
صلح عربی دانست و از او خواست استفاده 
از نام فلســطین را متوقف کنــد. او ادامه 
داد: فلسطین به کســی نیاز دارد که به آن 
خدمت کند نه اینکه از نامش استفاده کند. 
عمرو موســی پیش از این از کشــورهای 
عربی خواســته بود، پا جای پــای امارات 
بگذارند و روابط با اسرائیل را با هدف تحقق 
دستاوردهایی برای فلسطینی ها عادی کنند! 
عریقات افزود: عادی سازی روابط با اسرائیل 

پاداشی به جنایات )رژیم( اشغالگر است.

تسنیم: در نخستین قطع نوبتی برق روز 
جمعه حدود 2میلیــون نفر در کالیفرنیا 
به مــدت چهــار ســاعت در تاریکی فرو 
رفتنــد. انتظار می رود موجــی جدید از 
گرما اواســط هفته وارد کالیفرنیا شود و 
این مســئله موجب افزایش مصرف برق 
خواهد شــد. آخرین باری که این بحران 
انرژی در کالیفرنیا رخ داد بین ســال های 
2000 و 2001 بــود که صدها هزار خانه 
و بنــگاه اقتصادی در تاریکی فرو رفتند و 
قیمت برق به بیشترین میزان خود رسید، 
در حدی که حتی بزرگ ترین بخش های 

سودآور ایالت هم ورشکسته شدند.

جهان: نیروهای مســلح یمن، وابســته به 
جریان مقاومت در جریان پیشروی به سمت 
پایگاه های مزدوران دولت مستعفی، در شمال 
شــرق مأرب به شــدت با این نیروها درگیر 
شدند. به گزارش المیادین، مزدوران عبدربه 
منصور هادی، تحــت حمایت جنگنده های 
ائتالف عربی هستند و همین، کار پیشروی 
را سخت کرده است. پیشتر نیروهای انصاراهلل 
که بر آزادسازی استان مأرب تمرکز کرده اند، 
پیشروی خود را از منطقه النضود در »خب« 
و الشعف در استان الجوف به سمت پایگاه های 
نیروهای هادی در منطقه الوادی واقع در مسیر 

مواصالتی مأرب-عربستان آغاز کرده بودند.

annotation@qudsonline.ir
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جویانه  مداخله  اظهارات  ترکیه  ایسنا     
بایدن را که در دسامبر سال گذشته میالدی 
و زمانی که از یک رویکرد جدید آمریکا در 
حمایت از مخالفان دولت آنکارا دفاع کرد، 
طی  اظهارات  این  داد.  قرار  انتقاد  مورد 
ویدئویی توسط نیویورک تایمز دوباره منتشر 
و به بحث داغ محافل توییتری ترکیه تبدیل 
شده است. بایدن در این فیلم بازنشر شده 
نگران رویکرد رجب طیب  به شدت  گفته 
کشور،  این  در  کردها  قبال  در  اردوغان، 
همکاری نسبی نظامی با روسیه و دسترسی 
به فرودگاه های آمریکایی در این عضو ناتو 

است.
بایدن در این فیلــم ادامه می دهد:  آنچه من 
فکر می کنم این اســت که مــا باید رویکرد 

بسیار متفاوتی در قبال اردوغان داشته باشیم 
و این مسئله را روشن می کند که ما از رهبری 
اپوزیســیون حمایت می کنیم. او باید هزینه 

بپردازد. واشنگتن باید رهبران اپوزیسیون را 
طوری حمایت کند تا آن ها بتوانند ادامه داده 
و اردوغان را شکست دهند؛ البته نه با کودتا 

بلکه در یک روند انتخاباتی.
فخرالدیــن آلتون، مدیر ارتباطات ریاســت 
جمهــوری ترکیــه در واکنــش بــه این 
اظهارات گفت: ایــن گفته ها بازتاب رویکرد 
مداخله جویانــه در قبال ترکیه اســت و با 
روابط دیپلماتیک کنونی دو کشور در تضاد 
است. کســی نمی تواند به خواسته مردم ما، 
دموکراســی یا مسئله مشــروعیت رئیس 
جمهوری ما که با رأی مردمی انتخاب شده، 

حمله کند.
اظهارات بایدن مربوط به 16 دسامبر 2019 
و پیش از نامزد شــدن در انتخابات ریاست 
جمهــوری 2020 آمریکاســت و کمپین 
انتخاباتــی او هنوز در این بــاره اظهارنظری 

نکرده است.

»بایدن« نیامده با »اردوغان« سرشاخ شد
خط  و نشان نامزد انتخابات آمریکا برای ترکیه

گزارش

      صفحه 8

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان ش�مالی در نظ�ر دارد از محل منابع 
اعتبارات عمرانی )اس�ناد خزانه ، اوراق مش�ارکت ( بر اساس  قانون برگزاری 
معامالت دولتی پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای
)س�تاد(  دول�ت  الکترونیک�ی  ت�دارکات  س�امانه  در  کیف�ی  ارزیاب�ی  ب�ا   

 )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید.

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

طرح اصالح  و بازسازی شبکه توزیع 1
37/532/793/580 ماهآب آشخانه اولویت 99

س�ایر توضیحات تکمیلی و ش�رح کار در اسناد اعالم ش�ده است که الزم است 
مناقص�ه گ�ران حداکث�ر ظ�رف 3  روز پس از انتش�ار آگه�ی از طریق س�امانه                      
فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده 

برنده مناقصه می باشد.
 روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

ع 9
90
50
66

آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم  . 

آگهی ارزیابی کیفی )نوبت اول(

/ع
99
05
03
6

فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظردارد چهار عدد دیگ آبگرم چگالشی 

مورد نیاز بیمارس��تان امداد جنوب مش��هد  را از طریق 
انج��ام مناقصه عموم��ی از بخش غیر دولت��ی خریداری 
، نص��ب و راه ان��دازی  نمای��د  . کلیه مراح��ل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2099000060000045  از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 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 ف��وق مبلغ 1.600.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
به امور مالی دانش��گاه به نشانی : مشهد- بلوار شهید 
فکوری - روبروی فکوری 94 - طبقه دوم ستاد مرکزی 

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/05/26

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/05/30

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/10
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/11

* 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
99
05
02
4

فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد امورای��اب و ذهاب پرس��نل 

بیمارس��تان ش��هید هاش��می ن��ژاد را از طری��ق انج��ام 
مناقص��ه عمومی به بخ��ش غیر دولتی واگ��ذار نماید  . 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2099000060000044  از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 380.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارستان مذکور به نش��انی : مشهد- 

خیابان طالب - انتهای بلوار ابوریحان تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/05/26

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/05/30

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/10
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/11

* 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
99
05
02
26

فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظردارد امور تهیه مواد اولیه ، طبخ و 

توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان  شهرستان خواف  
را از طری��ق انجام مناقصه عموم��ی به بخش غیر دولتی 
واگذار نماید  . کلیه مراحل برگزاری مناقصه به شماره 
فراخوان 2099000060000017  از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران و بازگشایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 870.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حسابداری ش��بکه  مذکور به نشانی : شهرستان خواف  

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/05/26

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/05/30

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/10
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/11

* 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
99
05
01
7

فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
پ��روژه                                                                                                                               تکمی��ل  نظ��ردارد  در 

مرک��ز جام��ع س��المت گ��زاری شهرس��تان خ��واف  را از 
طری��ق انج��ام مناقص��ه عموم��ی ب��ه بخش غی��ر دولتی 
واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه به ش��ماره 
فراخوان 2099000060000021  از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران و بازگشایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 350.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حسابداری ش��بکه  مذکور به نشانی : شهرستان خواف  

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/05/26

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/05/30

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/10
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/11

* 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

نخستین سرنخ ها از انفجار بیروت
 چه کسی بازدید »دیاب« ©

از بندر را لغو کرد؟
ایسنا: شبکه الجدید لبنان در گزارشی گفته است، 
دبیرکل شورای عالی دفاعی لبنان بند مربوط به 
نیترات آمونیوم را از دستورکار این شورا چند روز 
پیش از انفجار بندر بیروت خارج کرده بود. بنابر این 
گزارش، این محمود االسمر بوده است که تصمیم 
گرفته بند نیترات آمونیوم را از دستورکار این شورا 
چند روز پیــش از انفجار بندر بیروت خارج کند. 
شبکه الجدید لبنان گزارش داد: همچنین محمود 
االسمر به حســان دیاب، نخست وزیر مستعفی 
لبنان توصیه کرده بود کــه بازدید از بندر را لغو 
کند. االسمر در زمان نخست وزیری سعد حریری با 
ارتقای درجه، به عنوان دبیرکل شورای عالی دفاعی 

لبنان انتخاب شد.

انگلیس توقف آموزش پلیس هنگ کنگ توسط 
شریک دزد از قافله جدا شد©

جهان: انگلیس که در طول یک ســال گذشــته 
همزمان با حمایــت از معترضان هنگ کنگی، به 
پلیس این دولت شهر هم برای سرکوب اعتراض ها 
آمــوزش و تجهیزات می داد، ســرانجام تصمیم 
گرفت یکی از طرف ها را انتخاب کند. به گزارش 
گاردین، در بحبوحه وخیم شــدن روابط با چین، 
دولت انگلیس پرســنل نظامی کشــورش را از 
آموزش نیروی پلیس هنگ کنگ و دو ســازمان 
دیگر منع کــرد. وزارت دفاع انگلیس اعالم کرد: 
ارتش و نیروی هوایی سلطنتی انگلیس برنامه های 
آموزشی محدودی را برای نیروی پلیس، سرویس 
پــرواز دولــت و نیروی دریــای هنگ کنگ اجرا 
می کردند، اما در حال حاضر این برنامه ها متوقف 
شــده اند. باوجود این، یکی از سخنگویان وزارت 
دفاع انگلیس تأیید کرد: ادامه این قراردادها پس 
از پایان همه گیری کرونا مجدد بررسی خواهد شد. 
آموزش به پلیس کشــورها برای مهار اعتراض ها 
یکی از منابع مهم درآمدی در این کشــور است. 
به ویژه این آموزش ها در کشورهای کمتر پیشرفته 
اتفاق می افتد، جایی که دستگاه دیپلماسی انگلیس 

مردم را تشویق به اعتراض می کند.
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