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ســفر »رافائل گروسی« دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به کشورمان از 
ابعاد مختلف حائز اهمیت بوده و قابل بحث و بررسی است. برخی معتقد هستند 

ازآنجایی که آمریکا تمام تالش های یکی دو ماه اخیرش ...

پاسخایرانبهسنگاندازی
احتمالیآژانسانرژیاتمی

عرضه دومین ســهام دولتی  اقتصاد
مشهور به دارا دوم که پیشتر خبر عرضه 
نشدن آن نقطه شروع ریزش بازار بورس 
شد، امروز چهارشنبه در حالی آغاز شده 
که بازار ســرمایه سنگین ترین صف های 
خرید و فروش را تجربه می کند.نخستین 
 ETF دولــت چنــدی پیش بــا نماد 
دارا یکم عرضه شــد که شــامل سهام 
باقیمانده دولت در ســه بانک و دو بیمه 

بود. طبق وعده مســئوالن قــرار بود دو 
صنــدوق دیگر که یکی شــامل صنایع 
فلــزی و خودرو و دیگری شــامل چهار 
شرکت پاالیشی می شود نیز عرضه شود. 
خبر عرضــه دومین صندوق قابل معامله 
دولتی، اولین بــار در اوایل مــرداد ماه 
توسط فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی اعالم شــد، اما روز دوشنبه ۲۰ 
مرداد ماه، علیرضا صالح، رئیس سازمان 

خصوصی سازی، لغو شدن عرضه دارا دوم 
را به دلیل عدم همکاری وزارت نفت اعالم 
کرد. در شرایطی که توقف عرضه دارا دوم 
اذهان عمومــی را غافلگیر کرده بود این 
خبر تکذیب شد و وزیر اقتصاد از عرضه 

دارا دوم در پنجم شهریورماه خبر داد. 
این صندوق شامل سهام چهار شرکت از 
جمله پاالیش نفت تهران، پاالیش نفت 
اصفهان، پاالیش نفــت تبریز و پاالیش 

نفت بندرعباس است که همه خواستار 
ســهام آن بودند. اما با حواشی که در دو 
هفته اخیر ایجاد شــد از  لغو عرضه دارا 
دوم، عرضه آبشاری سهام عدالت و کاهش 
شدید شــاخص بورس گرفته تا موضوع 
گشــایش اقتصادی و عرضه اوراق سلف 
نفتی، منجر شــد تا  استقبال از دارا دوم 
محل تردید کارشناســان این حوزه قرار 

گرفته و وضعیت آینده...
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آستان قدس 
موسسه عمران و توسعه رضوی

»  فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار«

روابط عمومی مؤسسه عمران و توسعه رضوی

مؤسس�ه عمران و توسعه رضوی در نظر دارد انجام کارهای ذیل را در پروژه هتل 
ق�دس مش�هد از طریق مناقص�ه و برابر مش�خصات مندرج در ج�دول ذیل واگذار 
نمای�د. کلی�ه نمایندگ�ی های مجاز و رس�می ف�روش و نصب می توانن�د فرم های 
فراخوان ارزش�یابی را از س�ایت س�ازمان به آدرس : WWW.oaqr.ir و یا از طریق 
مراجع�ه حض�وری به امور پیمان مؤسس�ه به آدرس ذیل دریاف�ت نموده و پس از تكمیل ب�ه همراه مدارك 

مربوطه حداکثر تا تاریخ 12/ 99/06 تحویل و یا پس�ت پیش�تاز فرمایند.
آدرس: مشهد، تقاطع بلوار سجاد خیام- نبش بلوار شهید دستغیب، امور پیمان )تلفكس: 051-37682199(

شماره 
تعدادعنوان کارمناقصه 

برآورد اولیه 
پیمانکاران میلیون ریال

335

تهیه و نصب UPS باتوان 80 کیلو ولت آمپرو بک 
آپ 10 دقیقه دارای تکنولوژی آنالین بدون ترانس 

)Trans less( و پاورفکتور خروجی 0.9 ،
SOCOMEC و PILLER و GE از برندهای 

1 دستگاه

35.000

-کلیه نمایندگی های مجاز و رسمی فروش و 
نصب برندهای مذکور که دارای تجربه و سابقه 
مرتبط می باشند)ارائه گواهی نامه نمایندگی 

معتبر الزامی می باشد(.
- سیستم ارائه شده بایستی به صورت ارجینال 

همراه با تأییدیه از برندهای مربوطه باشند.
تذکر: انجام کارهای مذکور میبایست مطابق 
مشخصات مندرج دربرگه پیشنهادقیمت باشد.

تهیه و نصب UPS باتوان 160 کیلو ولت آمپرو بک 
آپ 10 دقیقه دارای تکنولوژی آنالین بدون ترانس 

)Trans less( و پاورفکتور خروجی 0.9 ، 
SOCOMEC و PILLER و GE از برندهای
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آستان قدس رضوی در نظر دارد تجهیزات شبكه و رایانه ای
 م�ورد نی�از خ�ود را از طری�ق مناقص�ه عموم�ی خریداری 
نماید، لذا متقاضیان محترم جهت مشاهده شرایط مناقصه و دریافت اسناد 
مربوط�ه می توانند به نش�انی http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه 
و حداکث�ر تا س�اعت 12:30 روز پنجش�نبه مورخ 1399/06/13 نس�بت به 
تحویل پیشنهادات تكمیل شده، اسناد و مدارک مطابق شرایط اعالم شده 
اقدام نمایند، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه 

خواهد بود. شماره های تماس 32001166-051 و 051-32001039 

مناقصه عمومی خرید تجهیزات شبکه و رایانه ای
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تشکر رهبر انقالب از رعایت اصول بهداشتی در مجالس عزاداری  سیاست: حساب توییتری پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای از قدردانی رهبر معظم انقالب از رعایت اصول 
بهداشتی در مجالس عزاداری خبر داد. متن این توییت به شرح زیر است: »از برگزار  کنندگان و منبری های محترم و مداحان محترم مجالس عزاداری محرم که تا امروز بحمداهلل اکثر آن ها توصیه های ستاد ملی مقابله 

با کرونا را مراعات کرده اند تشکر می کنم. حاال شاید برخی در گوشه  و کنار باشند که رعایت نکرده باشند که به آن ها هم توصیه و تأکید می کنم که این جهات سالمت را مراعات کنند«.

 سیاست/ مینا افرازه  در حالی جمع آوری 
امضا برای استیضاح وزیر نفت از سوی برخی 
نمایندگان در جریان است که دیروز رسانه ها 
متن شکایت 200 نماینده از وزیر نفت را 
درباره »ترک فعل« وی منتشر کردند و این 

شکایت به قوه قضائیه ارجاع شده است.
بر اساس همین موضوع، ابوالفضل ابوترابی که 
طراح شکایت تنظیمی از وزیر نفت است، در 
مصاحبه ای دراین باره اظهار کرد: این شکایت 
به لحاظ ترک فعل وزیر و مســدود شــدن 
راه های مقابله با تحریم ها تدوین شده است 
و برای رســیدگی تقدیم رئیس قوه قضائیه 

می شود.

 ترک فعل »
عامل اصلی شکایت نمایندگان

شکایت درباره عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت 
و نیز وضعیت نابســامان این 
وزارتخانه است که ترک اجرا 
و پیگیری برخی قراردادهای 
نفتی نیز عامل اصلی شکایت 

بوده است.
شــکایت نمایندگان مجلس 
در حالی است که پیش ازاین 
نیز مســائلی همچون ضعف 
زنگنه در دیپلماســی انرژی، 
حل وفصــل نشــدن پرونده 
کرسنت، خام فروشی نفت و جایگزینی بازار 
نفت و گاز ایران در منطقه توسط کشورهای 
رقیب موجب کلید خوردن اســتیضاح وزیر 

نفت شده بود.

پیگیری همزمان استیضاح با شکایت»
اما جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر نفت 
برای چندمین بار توسط نمایندگان مجلس 
در ماه های پایانی دولت شروع شده و شکایت 
از وزیر نیز درواقع ادامه همان استیضاح و با 
همان محورهای مشخص شده است. البته بر 
اســاس خبری که در رسانه ها منتشر شد، 

شکایت به حسن روحانی، محمدباقر قالیباف 
و سید ابراهیم رئیسی به عنوان رؤسای قوای 
مجریه، مقننه و قضائیه هم ارسال شده است.

رابطه من با نمایندگان خوب است!»
تالش های برخی نمایندگان برای کشاندن 
وزیــر نفت به مجلــس و پاســخگویی به 
انتقادها در حالی است که زنگنه در برنامه ای 
تلویزیونی در واکنش به آن گفت: رابطه من 
با نمایندگان خوب اســت! برخی از آقایان و 
خانم ها در مجلس شورای اسالمی از عملکرد 
من انتقاد کرده اند و مــن هم در نامه ای به 
رئیس جمهوری و خدمت ســران قوا اعالم 
آمادگی کــرده ام تا در جلســه ای با حضور 
نمایندگان و سران سه قوه حضور یابم و پاسخ 

دهم. هر قضاوتی که بکنند، قبول دارم.
در همین راستا وزیر نفت همچنین نامه ای 
را به رئیس جمهور نوشته و در آن درخواست 
کرده که موارد مطرح شده توسط نمایندگان 
در جلسه ای با سران قوا طرح شود و رؤسای 
قوا درباره نتیجه نهایی بر اساس صحبت های 

وزیر و نمایندگان تصمیم بگیرند.
پیش ازاین نیز جلســاتی بیــن نمایندگان 

مجلس یازدهم و وزیر نفت درباره مســائل 
مطروحه برگزار شــد که حضــور زنگنه در 
کمیسیون انرژی و ارائه توضیحات نسبت به 
موارد مطرح شده از جمله آن بود، با این حال 
ادامه جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر و 
ارجاع شکایت به قوه قضائیه نشان می دهد که 
نمایندگان از اظهارات قبلی وزیر قانع نشده و 
پیگیر به نتیجه رساندن شکایت و استیضاح 

خودشان هستند.

عملکرد وزیر برخالف تأکیدات رهبری »
و اقتصاد مقاومتی است

در همیــن رابطه، ابوالفضــل ابوترابی که از 
امضاکنندگان اســتیضاح وزیر هم هست، 
درباره جزئیات شکایت نمایندگان از زنگنه 
اظهار کرد: شکایت از آقای زنگنه پنج محور 
دارد. یکی از موضوعات مهم این اســت که 
کارت ســوخت ابتــدا حذف و بعــد دوباره 
احیا شــد که بر اثر آن، براساس برآوردهای 
کارشناسی حداقل حدود 200 هزار میلیارد 
تومان به کشور خســارت وارد شد. از سوی 
دیگــر، از لحاظ موضوع منابع نفتی و گازی 
روابط ایران با تمام همسایه های خود همچون 

پاکستان، عراق، ترکمنستان و حتی ترکیه 
تیره شده است و شــاهدیم که هر از گاهی 
احکامی هم علیه کشــور صادر می شــود و 
تمامی این هــا در دوران وزارت آقای زنگنه 

اتفاق افتاده است.
نماینده مردم نجف آباد در گفت وگو با قدس 
اظهار کرد: بحث های مربــوط به توتال نیز 
دلیل دیگری برای شکایت بود که در همین 
رابطه، قراردادها با این شرکت محل ابهام و 
انتقاد زیادی است و وزیر عمالً کشور را معطل 
شرکت توتال کرد. همچنین پرونده کرسنت 
نیز موضوعی بود که بر اساس آن 14 میلیارد 
دالر خسارت وارد شد، درحالی که آقای زنگنه 
در زمان پذیرش مجدد وزارتخانه بارها گفتند 
ظرف مدت سه ماه اوضاع را سامان می دهند، 

اما همچنان نابسامان است.
وی همچنین افزود: متأســفانه وزیر نفت 
هیچ اعتقادی به تولید و فراوری نفت خام 
در ایران ندارد و به دنبال خام فروشی است 
که این موضوع را بارها در جلسات مختلف 
به ایشــان گوشــزد کردیم؛ موضوعی که 
به صراحت با برنامه های اقتصاد مقاومتی 
و تأکیــدات رهبــری تضــاد دارد و اگر 
به راحتی  داشتیم  زیادی  پاالیشــگاه های 

می توانستیم تحریم ها را دور بزنیم.
ابوترابــی تأکید کرد: عالوه بــر آن، ایجاد 
باشگاه نفتی ها توسط وزیر که بازنشسته های 
نفــت را در آن جمع کردند نیــز از دیگر 
محورهای شــکایت اســت. در واقع ایشان 
با این اقدام، تمامی مســائل نفتی را با این 
باشگاه قرارداد می بندند که به نوعی استعمار 
دولت است تا از دولت نفت بگیرند و آن را به 
بخش نیمه خصوصی که خودشان گزینش 
می کنند، واگذار کنند. در واقع تمامی این ها 
به وابســتگان وزیر نفت واگذار می شــود و 
درنتیجه تمام اختیارات به دست خود زنگنه 
می افتد تا پس از اینکه از وزارتخانه به آنجا 
رفت، تیم قوی تری از وزارت نفت را در آنجا 

تشکیل دهد.

نمایندگان مجلس پرونده وزیر نفت را به قوه قضائیه ارجاع می دهند

شکایت از ترک فعل »زنگنه« 

  لطفاً در خصوص نیروهای قراردادی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع س
دستی پیگیری نمایید. پس از 10، 15 و 20 سال زحمت در راه حفظ مواریث تاریخی 
کشور... هیچ گونه تصمیمی در خصوص تعیین تکلیف قراردادهای موقت ، طرح عمرانی 
و تعرفه ای کارکنان ننموده اند و همکاران دلسوزمان با کمترین حقوق با تبعیض نسبت 

به دستمزد همترازان رسمی، ایثارگرانه مشغول خدمت  اند. با تشکر. 09150002074
روزی دم روباهی در حادثه ای قطع شــد، روباه برای پنهان کاری به روباه های دیگر س

گفت: شماهم مثل من دمتان را قطع کنید تا آزاد و سبک شوید، همان بود که تعداد دم 
بریده ها آن  قدر زیاد شد که بعداً به روباه های دم دار می خندیدند. وقتی در یک جامعه 
افراد فاسد و یا نادان زیاد می شوند، آنگاه به افراد با شرف و باعزت می خندند. گاهی هم 

آن ها را دیوانه می پندارند. 09350003571
 به خدا من در عدالت این مسئوالن مانده ام. 40 سال سن دارم، کرایه خانه پدر و مادر س

وخودم با دو تا بچه و مخارجشــان به گردن من است. 6 ماه است اعتیاد را ترک کردم 
و هیچ منبع درآمدی جز یارانه ندارم. و روزگارم را در کمپ می گذرانم. چرا یک جایی 
نیست که از ما حمایت شود، به قرآن مجانی نمی خواهم. وام بدهند حداقل با درصد کم. 
من که ناامید شدم به خدا بازم دلم به شما بزرگواران قدس خوش است. 09150006470

با توجه به شیوع موج دوم کرونا و اعالم مکرر ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد ماندن س
در خانه، امروز دبیر هماهنگی بانک های خراسان رضوی با وجود اثبات اینکه بانک ها یکی 
از مراکز انتقال ویروس کروناست مردم را ملزم به مراجعه به بانک ها برای کد شهاب تا 
پایان شــهریور و انسداد حساب ها نموده است تکلیف افراد مسن و افرادی که بیماری 

زمینه ای دارند چه می شود، لطفاً تجدید نظر فرمایید. 09150005443
آبروی حسین به کهکشان می ارزد، یک موی حسین بر دو جهان می ارزد، گفتم که س

بگو بهشت را قیمت چیست، گفتا که حسین بیش از آن می ارزد. 09150005200

اسماعیلی با اشاره به اتمام مجوز ویژه رهبری وعده داد

 خبرهای خوش در مورد رسیدگی ©
به پرونده های مفاسد اقتصادی در راه است

غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی 
قوه قضائیه در نشست خبری خود 
با اشــاره به اینکه اقدام هــای خوبی که قوه 
قضائیه در وصول معوقات کالن بانکی انجام 
داد، کمک شایانی بود که نظام بانکی بتواند 
در شــرایط مشــکالت اقتصادی بــه ادامه 
خدمت بپردازد، اضافه کرد: پیگیری مجدانه 
مراجع قضایی برای وصول مالیات بدهکاران عمده که بیش از 2۹ هزار میلیارد تومان با 
همکاری سازمان امور مالیاتی در این مسیر واصل شد، مساعدتی است برای بهبود اداره 
کشــور از ناحیه دولتمردان. وی گفت: اقدام های اخیر قوه قضائیه در بازگشت ارزهای 
ناشــی از صادرات و همچنین رفع تعهدات ارزی کسانی که ارز دولتی چه 4هزارو200 
تومانی و چه ارز نیمایی دریافت کرده بودند و تعهدات ارزی خودشان را انجام ندادند و 
وصول برخی از این درآمدهای ارزی و وارد کردن آن به اقتصاد چه 2/1 میلیارد یورویی 
که هفته گذشــته واصل شد، چه پیگیری های بعدی که موجب بازگشت ۷/1 میلیارد 
دیگر به چرخه اقتصاد شــد، رخدادهای مهمی بودند که ورود و پیگیری بانک مرکزی 
هم در این زمینه قابل قدردانی اســت و با اقدام آن ها و حمایت دســتگاه قضا بهبود 
وضعیت اقتصادی را رقم زده است. سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: با پیگیری های 
انجام شــده برخی کســانی که ارز گرفته بودند هم تعهداتشــان را با واردات کاالهای 

موردنیاز انجام دادند.

حبس های طوالنی برای هفت اخاللگر ارزی»
اســماعیلی در ادامــه از صدور احکام 12 نفر دیگر از اخاللگــران در نظام پولی و ارزی، 
همچنین احتکار کنندگان اقالم بهداشتی و کاالهای موردنیاز مردم خبر داد و گفت: به 
موجب رأی صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخالل در نظام ارزی کشور، هفت نفر 

از متهمان که مبادرت به قاچاق عمده ارز کرده بودند، محکوم شدند.
اســماعیلی در پاسخ به خبرنگار دیگری که درباره شکایت نمایندگان به قوه قضائیه در 
موردقرارداد ویلموتس و اینکه پرونده ای در پی این شکایت تشکیل شده، پرسید، که وی 
با بیان اینکه ما از اهتمام و دغدغه نمایندگان سپاسگزاریم و آن را ارج می نهیم، پاسخ داد: 
خوشحالیم که در پرونده های عمومی منتظر شکایت و واکنش دیگران نمی شویم و مدعی 
هستیم که قوه قضائیه در این مورد پیشگام است و نخستین گزارش ها را سازمان بازرسی 
اعالم کرد؛ بنابراین نمایندگان یا دیگران این موضوع را برای خودشان مصادره نکنند. وی 
افزود: گزارش تحقیقات بازرسی کل واصل شده و بر مبنای آن در دادسرای تهران پرونده ای 
تشکیل شده و از مستندات و اطالعاتی که سایر بخش ها از جمله کمیسیون اصل ۹0 به 
ما ارائه دهند، حتماً استقبال می کنیم. پرونده مراحل اولیه را طی می کند و نتایجش را 
پس از انجام فرایندها اطالع رسانی می کنیم. سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت 
پرونده روح اهلل زم و طبری هم گفت: پرونده زم به دیوان عالی ارسال شده و منتظر اعالم 
نظر هستیم. امیدواریم در آینده نه چندان دور دیوان نظرش را بدهد. در مورد آقای طبری 
هم محاکمات تمام شده، دادگاه در حال انشای رأی هست، چه بسا امروز صادرشده باشد، 
اما تاکنون هنوز اعالم نشده. منتظر تصمیم دادگاه هستیم و با تصمیم دادگاه نتیجه اعالم 
می شود. وی درباره اتمام مجوز رهبر معظم انقالب برای رسیدگی ویژه به مفاسد اقتصادی 
و امکان تمدید آن  بابیان اینکه دراین ارتباط در روزهای آینده خبرهای خوبی را خواهیم 
داشت، گفت: مهم این است که روند رسیدگی به پرونده های مهم اقتصادی باقوت و اقتدار 

ادامه دارد و خواهد داشت.

شاهد رهاشدگی در فضای مجازی هستیم»
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری درباره رهاشدگی فضای مجازی و فراهم 
نشدن زیرساخت شبکه ملی اطالعات و مسئولیت وزارت ارتباطات در این زمینه و این 
پرسش که قوه قضائیه در این زمینه به عنوان ترک فعل و مسئولیت وزارت ارتباطات ورود 
پیدا خواهد کرد یا نه؟ با تأکید بر اینکه این گالیه بجاست و ما به عبارتی شاهد رهاشدگی 
در این حوزه و عقب ماندگی و عدم اجرای سیاست ها و رهنمودهایی که برای ساماندهی 
و مدیریت فضای مجازی باید انجام شود هستیم، گفت: تکالیفی برای وزارت ارتباطات و 
شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته شده و ما هم پیگیر و مطالبه گر 
هستیم که انجام شود. پیگیری اول ما تحقق این موضوع است اما اگر به نتیجه برسیم که 
تأخیرها توأم با سوءنیت و ترک فعل و مسئولیت است در اجرای قانون اغماض نخواهیم 
کرد. ما برای این موضوع باید تمام توان کشور را به کار بگیریم و معتقدیم این موضوع در 

داخل کشور قابل مدیریت و ساماندهی است.

پاسخ ایران به سنگ اندازی ©
احتمالی آژانس انرژی اتمی

سفر »رافائل گروســی« دبیر کل آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمی به کشــورمان 
از ابعــاد مختلــف حائــز اهمیــت بوده 
و قابل بحــث و بررســی اســت. برخی 
معتقد هســتند ازآنجایی که آمریکا تمام 
تالش های یکــی دو ماه اخیــرش علیه 
کشورمان به ســنگ خورده، حاال تیری 
در تاریکی انداختــه و می خواهد آخرین 
شــانس خود را این بار از طریق فشــار 
آژانس انرژی اتمی بــر تهران برای فعال 
کردن تحریم های ایران در شورای امنیت 

دنبال کند.
اما نکته بارزتر توجه به این واقعیت است 
که گروســی تحت تأثیر اراده کشورهای 
غربــی بــوده و مهــره آمریکایــی برای 
تکمیل پازل فشــار بر جمهوری اسالمی 
ایران است. دوره هشت ماهه ریاست وی 
بر آژانــس مؤید این نکته اســت. اینکه 
دبیر کل آژانــس بین المللی انرژی اتمی 
موضوعــی ضد ایرانی که چندین ســال 
پیش منتفی شــده را دوبــاره در آژانس 
به پیشنهاد ایاالت متحده مطرح می کند، 
دقیقاً بیانگر این وابســتگی است. به نظر، 
او مأمور تکمیل پازل فشار بر ایران است 
و با مطرح کردن موضوع همکاری نکردن 
کامل ایــران با این نهاد تنهــا به دنبال 
بهانه تراشــی است؛ مسئله ای که از سوی 

ایران رد شده است.
باید توجــه داشــت یکــی از امتیازات 
عضویت کشورهای مختلف در پیمان منع 
گسترش سالح های هسته ای )NPT( آن 
است که دولت های عضو نظارت این نهاد 
را می پذیرند و تعهد می دهند به ســمت 
تسلیحات هسته ای نروند، ولی در مقابل 
انتظــار حمایت این نهــاد از برنامه های 
هســته ای صلح آمیــز خــود را دارنــد. 
باوجودآنکه بر اســاس 10 گزارش قبلی 
آژانــس، تهران در همــکاری با این نهاد 
هیچ کم کاری نکرده، امــا در مقابل این 
نهاد به واسطه وابستگی به غرب نه تنها از 
برنامه هسته ای صلح آمیز کشورمان هیچ 
حمایتی نکرده، بلکه همواره در مقابل آن 
ســنگ اندازی کرده اســت. حتی پس از 
امضای توافق نامه هسته ای برجام هم این 
تعهد یکطرفه بوده و تنها ایران به توافق 
عمل کرد، درحالی که طرف اروپایی فقط 

در ظاهر به این توافق پایبند ماند.
بنابراین پیش بینی آن اســت در گزارش 
بعــدی آژانس با موضوع ایــران که قرار 
اســت چند روز دیگر منتشــر شود هم 
همین رویکرد منفی در قبال کشــورمان 
ادامه داشــته و تهران به همکاری نکردن 
با این نهاد متهم شــود تــا به این طریق 
واشنگتن بهانه ای دیگر برای تکمیل فشار 
بر ایران آن هم در آستانه انتخابات آمریکا 
و در ادامه مانورهای انتخاباتی ترامپ پیدا 
کند. اگر این اتفاق بیفتد این موضوع که 
تهران چه واکنشی می تواند در مقابل این 
رویکرد منفی داشته باشد، هم مهم است. 
آنچه اکنون در مجلس شــورای اسالمی 
به عنوان پاســخ احتمالی در مقابل فعال 
شدن احتمالی مکانیسم ماشه و بازگشت 
تحریم های ســازمان ملــل متحد مطرح 
اســت، یعنی خروج از برجام اقدام خوبی 
اســت، ولی کافی نیست. ما باید این گونه 
به طرف غربی بفهمانیم در صورت احیای 
عضویت  اســالمی  جمهوری  تحریم های 
در NPT را معلــق خواهیم کرد. این کار 
به معنی پایان دادن همه بازرســی های 
آژانس انرژی اتمی از تأسیسات هسته ای 
کشــورمان خواهد بود. البته این مسئله 
برای کشــورمان تبعاتی به دنبال خواهد 
داشت؛ بنابراین دیپلمات های ما در نحوه 
بیان آن باید کیاســت به خرج دهند؛ به 
ایــن معنی که نباید خروج از پیمان منع 
گسترش سالح های هســته ای به صورت 
صریح اعالم شــود، بلکه مــا باید ضمن 
اعالم معلق کردن این پیمان بازگشــت 
دوباره به آن را منــوط به عضویت رژیم 
صهیونیســتی و پذیــرش پادمان هــای 
این نهاد از ســوی تل آویو کنیم. طبیعتاً 
نه صهیونیســت ها و نه آژانس حاضر به 
پذیرش این شــرط نخواهند شد اما ما با 
ایــن اقدام عماًل تــوپ را در زمین طرف 

غربی می اندازیم.
نکته دیگر کاهــش تعهدات برجامی در 
این مقطع اســت. ایران پــس از خروج 
آمریــکا از برجام در واکنش به این اقدام 
به صورت مرحله ای پنج بــاره از تعهدات 

برجامی خود کاست. 
ولی در چند ماه اخیر و پس از وعده های 
توخالی طــرف اروپایی بــرای بهره مند 
شــدن کشــورمان از فوایــد برجام این 
رویــه متوقف شــد کــه این بــه ضرر 
کشورمان اســت. اکنون به نظر می رسد 
در این مســئله هم باید به صورت جدی 
بازنگری صورت گیرد؛ چراکه قاطعیت ما 
بی شــک می تواند طرف غربی را وادار به 

عقب نشینی و امتیازدهی کند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   
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 سیاست  مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که در سفری 
سه روزه وارد تهران شده، روز گذشته با علی اکبر صالحی، رئیس 
و  دیدار  کشورمان  مقامات  از  چند  تنی  و  اتمی  انرژی  سازمان 
گفت وگو کرد. کاظم غریب آبادی نماینده دائم ایران در آژانس شنبه  
اول شهریورماه از سفر رافائل گروسی به تهران خبر داده بود. وی 
این اقدام را در راستای تعامالت و همکاری جاری بین ایران و آژانس 
خواند و تأکید کرد این سفر ربطی به مکانیسم ماشه ندارد و خواست 

آمریکا هم نیست.

صالحی: مذاکرات با گروسی سازنده بود»
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان روز گذشته در نشست خبری 
پس از دیدار با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، نخستین 
سفر گروســی پس از بر عهده گرفتن این پست به ایران را مهم 
توصیف و خاطرنشان کرد: فصل نوینی با این سفر آغازشده است 
و همکاری های ما بیش ازپیش خواهد شــد. علی اکبر صالحی با 
بیان اینکه امیدواریم همکاری ها مورد رضایت دو طرف باشــد و 
هر دو طرف به وظایف خود بر اساس مقررات عمل کنند، گفت: 
گفت وگوها بین دو طرف ســازنده بود و قرار شد آژانس حرفه ای 
و مســتقل کار خود را پیش ببرد و مــا هم در چارچوب وظایف 
عمل کنیم. رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه پیش از این 
رایزنی هایی انجام شده بود و امروز روی آن ها صحبت کردیم، افزود: 
قرار است یک بیانیه صادر شود و طرف ها در تیم های کارشناسی 
روی آن کار می کننــد و در وقت مقتضی اعالم می شــود. وی با 
تأکید بر اینکه ما روبه جلو حرکت می کنیم و به آینده امیدواریم 
اظهار کرد: قطعاً مســائلی که پیش رو است به نحو مقتضی حل 
می شود. البته دشمنان ساکت نمی نشینند اما درعین حال باید با 
تدبیر حرکــت و اقدام ها را خنثی کنیم که تاکنون هم مدیریت 
کرده ایم. صالحی با بیان اینکه ایران در این چند سال که پرونده 
تصنعی برای آن در آژانس ایجاد شده زیر بار خواسته ای خارج از 
چارچوب های قانونی نرفته و نمی رود، گفت: ما بر اساس حاکمیت 
و منافع ملــی حرکت می کنیم و در حال حاضــر در چارچوب 

مقررات و تکالیف مذاکره و عمل می کنیم.

گروسی: رویکرد آژانس سیاسی نشده است»
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در این نشست خبری در 
پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد از زمان روی کار آمدن شما 
تعامل ایران و آژانس سیاسی و کمرنگ شده است، گفت: همکاری 
بین ایران و آژانس هیچ وقفه ای نداشــته است و از زمانی که من 
آمدم تغییری در رویکرد ما ایجاد نشده است. گروسی با بیان اینکه 
بنده گرایش سیاسی ندارم، اظهار کرد: قضاوت ها و نتیجه گیری های 
آژانس صرفاً بر اساس یافته های فنی است. وی تصریح کرد: با ایران 
همکاری متقابل و فشرده داشتیم و ایران از نظر بازرسی ها و تیم های 
آژانــس که به ایران می آیند همکاری گســترده ای دارد. مدیرکل 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی با بیان اینکه ما ضمانت می دهیم 
اعمال نفوذی بر آژانس نیســت، گفت: اما فشار هست. تا جایی که 

بتوانیم اجازه نمی دهیم این فشارها تأثیر بگذارد.
اذعان ضمنی گروسی به اعمال نفوذ بر آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در موضوع ایران در حالی اســت که پیش ازاین مقامات کشورمان 
نســبت به این موضوع و درباره نقش آفرینی مخرب آمریکا و رژیم 
صهیونیستی در این حوزه هشــدار داده بودند. مقامات کشورمان 
درخواســت آژانس برای بازدید از دو مکان هسته ای که به تازگی 
و بر اساس اسناد جاسوسی رژیم صهیونیستی مطرح شده را بر این 
اساس مردود دانسته و خواستار تصمیم گیری مستقل این نهاد به 

دور از فشار آمریکا و بر اساس اسناد متقن و محکم هستند.

اراده ایران، حفظ همکاری  با آژانس است»
اما همزمان با ســفر گروسی به تهران، علی ربیعی سخنگوی دولت 
در نشســت خبری روز گذشته خود تأکید کرد اراده ایران بر حفظ 
همکاری های گســترده با آژانــس در چارچوب پادمــان و اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی قــرار دارد. وی دراین باره گفت: همکاری 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یک ســازمان بین المللی 
بی طرف و مســتقل که ماهیــت کار و مأموریتش فنی و کمک به 
توسعه استفاده های صلح آمیز انرژی هسته ای و نظارت بر فعالیت های 
صلح آمیز هسته ای است، در سیاست جمهوری اسالمی ایران جایگاه 
مهمــی دارد. آژانــس نقش مهمی در نظارت بر اجــرای برجام در 

ســال های اخیر ایفا کرده و پایبندی ایران به تعهدات برجامی را در 
گزارش های متعدد تأیید کرده است و این ها نشانگر سطح گسترده 

همکاری های ایران و آژانس است.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان هم البته 
تقویت روابط دوجانبه را برای ایران و آژانس مهم دانسته و با بیان 
اینکه در طول 20 ســال گذشته ارتباطات زیادی داشته ایم گفت: 
سفر گروسی ارتباطی به موضوع مکانیسم ماشه و مسائل سیاسی 
ندارد. تعامل ایران و آژانس قرار است در این دیدارها بررسی شود. 
ایران رابطه خوبی با آژانس داشته است و در 1۸ گزارشی که توسط 

مدیرکل ارائه شده، نکات مثبت زیادی بیان شده است.

دیدار ظریف و گروسی»
در دیدار محمدجــواد ظریف وزیر امور خارجه با رافائل گروســی  
همکاری های جمهوری اسالمی ایران و آژانس بین المللی اتمی مورد 
بحث و گفت وگو قــرار گرفت. وزیر امور خارجه در این دیدار تأکید 
کرد: همکاری های ایران و آژانس همواره بر مبنای تعهدات بین المللی 
و در چارچوب فنی و حرفه ای بوده اســت. ظریف افزود: همان طور 
که آژانس نیز بارها تأیید کرده است، بیشترین همکاری ها در حوزه 
پادمانی بین ایران و آژانس وجود دارد و این مسیر می تواند در همین 
چارچوب ادامه پیدا کند. وزیر امور خارجه کشورمان اظهار امیدواری 
کرد با حل اختالف های موجود بر اساس اعتماد متقابل، همکاری های 
دو طرف در چارچوب مقررات پادمانی و بر مبنای حسن نیت ادامه 
یابد. در این دیدار گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
تأکید کرد آژانس وظایف خود را بر اساس اصول بی طرفی و حرفه ای 
گری و همچنین در چارچوب صرف مالحظات فنی انجام می دهد. 
وی افزود: همکاری های بین ایران و آژانس درگذشته به نفع دو طرف 
بوده و با غلبه بر برخی مشکالت، می توان این همکاری ها را ادامه داد.

انرژی هسته ای

»گروسی« باوجود تضمین سیاسی نکردن پرونده ایران اعتراف کرد روی آژانس انرژی اتمی فشار است

آژانس اتمیِ تحت فشار!

 سیاست  رئیس جمهور در آیین بهره برداری از 
طرح های ملی وزارت صمت گفت: دشمنان در 
آغاز کرونا یک توطئه ای داشتند و می خواستند 
بگویند همه کارها باید تعطیل شود و وقتی در 
اواخر فروردین اعالم کردیم که کسب و کارها 
اعالم کردیم که  آغاز کرونا  از  و  باز شود  باید 
خیلی  شود،  تعطیل  نباید  تولیدی  واحدهای 
بیگانه،  رسانه های  این  و  بودند  شده  عصبانی 
داشتند خودکشی می کردند که آقا دولت اصاًل 
برای جان مردم ارزش قائل نیست، چرا همه جا 
تعطیل نمی شود؟ آن ها می خواستند کشور را به 

بحران ببرند.
وی افزود: به نظر من یک کار بسیار دقیقی ستاد 
ملی مقابله با کرونا از ابتدا با هوشمندی انجام داد 
و آن اینکه گفت تولیدی های ضروری حتی برای 
یک ساعت نباید تعطیل شوند. گفتیم نان و جان 

با هم، توأمان قابل استحصال است؛ یعنی هم آدم 
می تواند جان خود را حفظ کند و هم می تواند 
نان بدســت بیاورد، به شرط اینکه پروتکل ها را 
دقیقاً مراعات و اجرا کند. البته ایران کاری که در 
کرونا انجام داد تقریباً سه نفر از رهبران دنیا به 
من گفتند که کار شما در ایران برای ما الگو شد 
که چگونه با کرونا مقابله کنیم و در عین حال 
هم بتوانیم فعالیت های اقتصادی انجام دهیم؛ 

بنابراین اینجا تشکر می کنم.

دولت

مدل مقابله ایران با کرونا الگوی ما شد 
روایت روحانی از نقل قول سه رهبر دنیا 

 سیاست   علی ربیعی، سخنگوی دولت در 
دولت  اقدام های  مورد  در  پرسشی  به  پاسخ 
با  برای جبران کسری بودجه در سال جاری 
اشاره به کاهش درآمد نفتی و عوارض ناشی 
منابع  ایجاد  در  اینکه  بیان  با  کرونا  شیوع  از 
جدید شیوه های متنوعی را برای تأمین منابع 
مالی اتخاذ کردیم، افزود:  اساس دولت هم بر 
عدم تکیه بر پول پرقدرت بانک مرکزی بود، 
یکی از افتخارات ما این بود که ما نقدینگی را 
این  ندادیم و آمارها و نمودارها مؤید  افزایش 
موضوع است. وی درباره فروش اوراق سلف نفت 
و اخباری که درباره مخالفت قوای دیگر با آن 
مطرح شد، با اشاره به اینکه اوراق سلف نفتی با 
فروش نفت را معموالً ادغام شده تصور می کنند؛ 
عرضه این اوراق را بر مبنای قانون بودجه ۹۹ 
خواند و گفت: طرح روش فروش نفت در داخل 

موضوع دیگری است که در شورای عالی سران 
سه قوه مطرح شد و دیدگاه های متنوعی وجود 
داشت و مقرر شد که با تعامل سران سه قوه 

طرح نهایی تبیین و ارائه شود.
وی افــزود: ما در حال رایزنی بــا دو قوه دیگر 
هستیم، دبیرخانه ستاد شورای عالی سران سه 
قوه جلساتی را در این زمینه تشکیل می دهد و با 
اشتراک نظری که حاصل خواهد شود، به زودی 

این موضوع را اعالم می کنیم.

سیاست داخلی

افتخار ما این است که نقدینگی را افزایش ندادیم
سخنگوی دولت:

سردار حجازی: 

رژیم صهیونیستی نمی تواند امنیت امارات را تأمین کند©
سیاست: سردار »سید محمد حجازی« جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ایران به شبکه »المسیره« یمن گفت: رژیم صهیونیستی قادر به دفاع از 
خود نیست و نمی تواند امنیت را برای امارات و کشورهای سازش کننده با این رژیم تأمین 
کند یا بخرد. وی افزود: سیاست عادی  سازی روابط، رژیم صهیونیستی و سازش کنندگان 
را بیشتر در دایره ناامنی قرار می دهد. سردار حجازی تأکید کرد: عادی سازی روابط امارات 
با رژیم صهیونیستی هیچ ارزشی ندارد، عادی سازی علنی نقاب را از چهره امارات برداشت 
و طبیعت اختالف های آن ها با جمهوری اســالمی و مســیری را که در پیش گرفته اند، 

آشکار کرد.

روح اهلل حسینیان دار فانی را وداع گفت©
سیاست: روح اهلل حسینیان، نماینده سابق مجلس و رئیس سازمان اسناد انقالب اسالمی 
پس از طی کردن یک دوره بیماری و عارضه کبدی درگذشت. به گزارش فارس، روابط 
عمومی مرکز اسناد انقالب اسالمی هم در اطالعیه ای اعالم کرد: »با نهایت تأسف و تأثر، در 
ایام عزای سید و ساالر شهیدان، روح ملکوتی حضرت حجت االسالم و المسلمین روح اهلل 
حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقالب اسالمی به یاران شهیدش پیوست. مرکز اسناد انقالب 
اسالمی این مصیبت بزرگ را به مقام معظم رهبری، خانواده آن فقید سعید و کارکنان آن 

مرکز تسلیت عرض می نماید«.
مراســم وداع با پیکر مرحوم حجت االسالم روح اهلل حسینیان رئیس فقید مرکز اسناد 

انقالب اسالمی امروز چهارشنبه )5 شهریور ماه( برگزار می شود.
نخستین روزهای آخرین ماه تابستان ۹۹، روزهای پایانی حیات روح اهلل حسینیان بود. 
وی که از ویروس کرونا رهایی یافته بود، به خاطر بیماری کبد، باردیگر در بیمارســتان 
خاتم االنبیاء بســتری شد و 4 شهریور و در حالی که 65 ســال سن داشت، دار فانی را 

وداع گفت.



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

رونمایی قدیمی ترین نسخه های خطی مرتبط با عاشورا    آستان: »قدیمی ترین نسخه های خطی مرتبط با عاشورا موجود در گنجینه رضوی« در شصت و دومین برنامه »سه شنبه های فرهنگی« به  صورت غیرحضوری 
در فضای مجازی رونمایی شد.دبیر رونمایی از آثار نفیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: در گنجینه رضوی 123 نسخه خطی با موضوع کربال و عاشورا وجود دارد که برخی از قدیمی ترین 
و نفیس ترین آن ها معرفی می شود.مهدی قیصری نیک افزود: »المزار« شیخ مفید و »روضه الشهداء« مالحسین کاشفی از جمله آثاری است که دیروز در درگاه اینترنتی موزه های آستان قدس رضوی رونمایی شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r تولیت آستان قدس رضوی درگذشت رئیس مرکز ©
اسناد انقالب اسالمی را تسلیت گفت

آستان: تولیت آســتان قدس رضوی 
در پیامی درگذشت رئیس فقید مرکز 

اسناد انقالب اسالمی را تسلیت گفت. 
متن پیام حجت االســالم و المسلمین 

مروی به این شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اناهلل و اناالیه راجعون
خبر درگذشت دوست عزیز، روحانی فرهیخته و پرتالش و با اخالص رئیس فقید 
مرکز اسناد انقالب اسالمی حجت االسالم والمسلمین روح اهلل حسینیان موجب 

تأثر و تألم خاطر گردید.
وفــاداری به بنیان گــذار فقید جمهوری اســالمی ایــران)ره( و رهبری معظم 
انقالب)مدظله العالی(، دفاع از ارزش های اســالمی و حضور فعال در عرصه های 
مختلف پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی به ویژه در حوزه تاریخ معاصر و نمایندگی 
مردم شــریف تهران در مجلس شورای اسالمی گوشه ای از تالش های خستگی 
ناپذیر آن مرحوم بود.در ایام عزای ســاالر شــهیدان و در جوار مضجع شریف و 
نورانی حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا )سالم اهلل علیه( فقدان این عزیز 
سفرکرده را به روحانیت معزز، خانواده محترم و بازماندگان تسلیت عرض می نمایم 
و از خداوند تبارک و تعالی رضوان الهی و همجواری با اولیاءاهلل را برای آن رفیق 
دیرین و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان محترم از خداوند منان خواستارم.

مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی از برگزاری یک پویش ملی خبر داد

محرم امسال »با قرآن حسینی بمانیم«©
آستان: مدیر مرکز قرآن کریم آستان 
قدس رضوی گفت: پویش ملی »با قرآن 
حســینی بمانیم«   به همت مرکز قرآن 

کریم آستان قدس رضوی آغاز شد.
حجت االسالم  والمسلمین سیدمسعود 
میریان اظهار کرد: پویش ملی با قرآن 
حسینی بمانیم در محورهای مختلف 

ویژه دهه اول ماه محرم ۱۴۴۲ هجری قمری به همت مرکز قرآن کریم آســتان 
قدس رضوی در حال برگزاری اســت.وی با اشــاره به اینکه این پویش در پنج 
محور برگزار می شــود، افزود: محور اول این طرح تفســیر سوره مبارکه فجر و 
برگزاری مســابقه پیامکی از روز دوشنبه ۳ تا جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۹ از تفسیر 
حجت االسالم  والمسلمین محسن قرائتی است که روزانه در صفحات و کانال های 
مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی در شبکه های اجتماعی بارگذاری می شود. 
در این بخش روزانه به پنج نفر از شــرکت کنندگان، انگشتر عقیق متبرک اهدا 
می شــود.میریان افزود: محور دوم این طرح؛ تالوت سراسری سوره مبارکه فجر 
و هدیه به ســاحت حضرت صاحب الزمان)عج( برای آرامش قلب مطهر ایشان تا 
شب عاشورا و ارسال تصاویر از تالوت در منازل و هیئت هاست که با اهدای روزانه 
بسته های فرهنگی و معنوی به ارزش یک  میلیون ریال به ۱۰ تصویر همراه است.

وی ادامه داد: فراخوان دلنوشته های عاشورایی با موضوعات اهمیت نماز، نیایش 
و عبادت، ایثار و شهادت، امر به   معروف و نهی از منکر و سوگواری و آیین های 
عزاداری به همراه جوایز ارزنده در قالب بســته های فرهنگی و معنوی به ارزش 
یک میلیون ریال و ختم روزانه قرآن کریم به نیت شهدای کربال و شهدای ایران 
اسالمی با همکاری اپلیکیشن باد صبا )از جمعه اول محرم تا روز عاشورا(   از دیگر 
محورهای پویش ملی با قرآن حسینی بمانیم است.مدیر مرکز قرآن کریم آستان 
قدس رضوی ادامه داد: مسابقه نقاشی ویژه کودکان نیز محور پنجم این پویش 
ملی است. عالقه مندان می توانند آثار خود را تا ۱۵ شهریور ارسال کنند؛ در پایان 
نیز ۱۰ بســته هدیه کودکانه به ۱۰ نقاشی برگزیده اهدا می شود.عالقه مندان به 
پویش با قرآن حسینی بمانیم می توانند با مراجعه به صفحات و کانال های مرکز 
 @quran_aqr قرآن کریم آستان قدس رضوی در شبکه های اجتماعی به نشانی

در این پویش شرکت کرده و از جوایز آن بهره مند شوند.

با  آستان قدس رضوی  تولیت   آستان  
تأکید بر اینکه در سیره معصومین)ع( توجه 
به مردم کامالً مشهود است، ابراز امیدواری 
کرد که همه مسئوالن مربوطه در آستان 
قدس رضوی نسبت به رسیدگی به اقشار 
بی بضاعت به هر شکل ممکن از جمله تهیه 
بسته های کمک معیشتی و از آن مهم تر 
اشتغال زایی نیازمندان اهتمام جدی داشته 
احمد  والمسلمین  حجت االسالم   باشند. 
مروی در دیدار مدیرعامل و اعضای هیئت 
 مدیره بنیاد کرامت رضوی که در تاالر والیت 
حرم مطهر امام رضا)ع( برگزار شد، گفت: 
اقدام هایی که در قالب بنیاد کرامت رضوی 
برای رسیدگی به نیازمندان و دست گیری از 
مستضعفان در محورهای مختلف از جمله 
تأمین امور معیشتی انجام می شود، بسیار 
حائز اهمیت است.وی با برشمردن دالیل 
اهمیت اقدام های حمایتی این بنیاد از منظر 
روایت ها و برگرفته از سیره معصومین)ع( به 
نقل مصداقی از سیره حضرت رضا)ع( در 
مواجهه با مردم پرداخت و بیان کرد: ائمه 
هدی)ع( همواره ملجأ و پناه مردم بوده اند؛ 
همیشه درِ خانه این حضرات به روی مردم 
مشکالت  برای حل  مردم  و  بوده  گشوده 
مسائل  دینی،  شبهه های  چون  مختلف 
این  به  معیشتی  و  مالی  نیازهای  شرعی، 

حضرات مراجعه می کردند.

اهتمام به امور محرومان»
وی با ذکر روایت »الخلق عیال اهلل« و تأکید 
بر ایــن نکته که در ســیره معصومین)ع( 
توجه به مردم به عنوان عیال خداوند کاماًل 
مشهود اســت، ابراز امیدواری کرد که همه 
مسئوالن مربوطه در آستان قدس رضوی 
نسبت به رسیدگی به اقشار بی بضاعت به 
هر شــکل ممکن از جمله تهیه بسته های 
کمک معیشتی و از آن مهم تر اشتغال زایی 

نیازمندان اهتمام جدی داشته باشند.
تولیت آســتان قدس رضوی با بیان اینکه 
کمک به محرومان یکی از راهبردهای اصلی 
آستان قدس رضوی ذیل نام مبارک و پرچم 
مقدس حضرت رضا)ع( اســت، اضافه کرد: 
امید است بتوانیم به همه دستورهای ائمه 

اطهار)ع( در رابطه با خدمت به مردم همان 
 گونه که سیره عملی خود آن ها بوده، جامه 
عمل بپوشــانیم و در این مسیر از خود این 
حضرات بزرگوار کمک و استعانت می طلبیم.

معیار عمل در آستان قدس رضوی»
مروی ضمن  والمســلمین  حجت االسالم  
تصریح بر سرلوحه قرار دادن عمل احسن در 
اجرای امور مطابق آیات نورانی قرآن کریم، 
ابراز کرد: خداوند متعال در قرآن کریم عمل 
خیر را معادل عمل احســن بیان فرموده 
است، در امور مختلف زندگی از جمله نماز 
و عبــادت، کار و زندگی، معیار انجام عمل 
احسن اســت.وی با برشمردن مالک های 
عمل احسن در بنیاد کرامت رضوی گفت: 
عدد و ارقام، تولید خروجی های رســانه ای 
چون عکس و فیلم و امثالهم اهمیتی ندارد؛ 
معنی عمل احسن این نیست که یک کار 
ما برد تبلیغاتی داشته باشد، بلکه آنچه مهم 

است، نتیجه و خروجی کار است.
حجت االسالم  والمسلمین مروی با بیان اینکه 
ما باید در دستگاه حضرت رضا)ع( پیرو اوامر 
الهی باشیم و عمل احسن را محور و معیار 
اقدام های خود قــرار دهیم، عنوان کرد: در 
شرایط خاص مثل شیوع بیماری کرونا یکی 
از مصادیق عمل احسن تهیه اقالم معیشتی 
برای اقشار نیازمند است، ولی پرسش مهم 

این است که در شرایط عادی عمل احسن 
خادمان دســتگاه امام رضا)ع( چیســت؟

تحقق منویات رهبر معظم انقالب »
مصداق بارز عمل احسن!

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد: ما 
باید روی کارهایی تمرکز کنیم که درخور 
این مجموعه معنوی باشد، هر چند بروز و 
ظهور بیرونی چندانی نداشته باشد. بدون 
شــک محقق کردن منویات رهبر معظم 
انقالب و ولی فقیه زمان یکی از مصادیق بارز 
عمل احسن است.حجت االسالم  والمسلمین 
مروی با بهره گیــری از رهنمودهای مؤکد 
رهبر معظم انقالب که در سال های اخیر به 
طور مداوم به موضوعات مرتبط با »افزایش 
جمعیــت و فرزندآوری« تأکیــد کرده اند، 
افــزود: بی تردید کاهــش جمعیت جوان 
خطری برای آینده کشور است که با وجود 
توصیه های مکــرر رهبری مبنی بر تالش 
برای حفظ اکثریت نیروی جوان در جامعه، 
متأســفانه هنوز از سوی مســئوالن اقدام 
جدی صورت نگرفته است. تولیت آستان 
قدس رضوی افــزود: بنیاد کرامت رضوی 
با برخــورداری از خدمات و توانمندی های 
خود می تواند برنامه های خوبی را در زمینه 
رشــد جمعیت به اجــرا درآورد تا به این 
وســیله دستور رهبر معظم انقالب محقق 

شــود و بدون تردید انجام چنین طرح ها و 
برنامه هایی می تواند در این مسیر مؤثر بوده 

و مورد حمایت اینجانب خواهد بود.

با حساب  و کتاب کار کنید»
حجت االســالم  والمسلمین 
مــروی در ادامه بــا تأکید 
مجدد به همــه بخش های 
دست اندرکار در آستان قدس 
از جمله بنیاد کرامت رضوی 
بیــان کرد: همــه اقدام ها و 
برنامه ها در آستان می بایست 
با مطالعه، کار کارشناســی، 
دقیق و با حســاب و کتاب 
انجام شود و بر همین اساس، 
هیچ بخشی از آستان قدس 
خــارج از نظام حسابرســی 
نخواهد بــود.وی در خاتمه 

ضمن قدردانی از خدمات بنیاد کرامت رضوی 
در اجرای برنامه های حمایتی از آغاز شیوع 
کرونا تاکنون و قدردانی از مشــارکت مردم 
در امور خیرخواهانه و کمک به محرومان و... 
تأکید کرد: این اقدام های مبارک می بایست 
با تمام توان بر اســاس مطالعه رهبر معظم 
انقالب ادامه یابد و در این مســیر، همه ما 
باید خود را محتــاج نگاه و عنایت حضرت 
رضا)ع( بدانیم و از آن حضرت استمداد کنیم.

 بنیاد کرامت 
رضوی با 

برخورداری 
از خدمات و 

توانمندی های خود 
می تواند برنامه های 
خوبی را در زمینه 

رشد جمعیت به 
اجرا درآورد

بــــــــرش

توصیه حجت االسالم والمسلمین مروی به مسئوالن آستان قدس رضوی

نسبت به اشتغال زایی  نیازمندان اهتمام جدی داشته باشید
 توزیع 8هزار ماسک و مواد ©

ضدعفونی کننده در مالیر 
آســتان: دبیر کانون های  خدمت رضوی 
شهرســتان مالیر اســتان همدان از توزیع 
۱۴۰ بســته حمایتــی بیــن نیازمندان و 
8هزار ماسک و مواد ضدعفونی کننده بین 
عزاداران حســینی مالیر خبر داد.احسان 
ترکاشوند، دبیر کانون های خدمت رضوی 
شهرســتان مالیر با اشــاره بــه اقدام های 
انجام شــده در نخستین روزهای ماه عزای 
اباعبداهلل الحســین)ع( اظهار کرد: از شب 
اول ماه محرم 8 هزار ماســک، دستکش و 
مواد ضدعفونی کننده بین عزاداران حضرت 
سیدالشهدا)ع( توزیع می شــود. وی افزود: 
از دیگــر اقدام ها، توزیــع ارزاق حمایتی به 
مناســبت ماه محرم به مبلغ ۱۷۰ میلیون 
ریال توســط کانون نذر و وقف دفتر آستان 
قدس رضوی مالیر بود.ترکاشوند بیان کرد: 
با این میزان اعتبار تعداد ۱۴۰بسته غذایی 
شامل برنج، ماکارونی، مرغ و روغن تهیه شد 

و در دهه اول ماه محرم توزیع می شود.

خدمات رایگان در دارالشفاء ©
امام جعفر صادقj بیرجند 

آســتان: دبیر کانون های خدمت رضوی 
خراسان جنوبی گفت: به مناسبت سوگواری 
سید و ســاالر شــهیدان خدمات پزشکی 
رایگان در دارالشــفاء امام جعفر صادق)ع( 
کانون ســالمت خادمیاران رضــوی ارائه 
ابراهیمی با اشاره به  می شــود.محمدعلی 
اینکه دارالشفاء امام جعفر صادق)ع( کانون 
ســالمت خادمیــاران رضوی در مســجد 
جامع توحیدشــهر بیرجند راه اندازی شده 
است، گفت: به مناسبت سوگواری حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( و ماه محرم خدمات 
پزشکی رایگان در این درمانگاه ارائه می شود.

وی با بیان اینکه طرح ارائه خدمات سالمت 
رایــگان از روز اول تــا پانزدهم محرم اجرا 
می شــود، افزود: در این درمانگاه خدماتی 
شامل پزشک عمومی و خدمات پرستاری 
مانند سرم تراپی، کنترل فشار خون، تزریقات 

و پانسمان به عموم مردم ارائه خواهد شد.

سرزمین آفتاب

خـــبر
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شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصات عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران 
ذیصالح واگذار نماید 

ف
مبلغ برآورد اولیهمدت اجراموضوعردی

به ریال
مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه به ریال
رتبه و رشته 

مورد نیاز
 محل تأمین

اعتبار
نوع تضمین شرکت در 

مناقصه

1
اجرای عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه فاضالب به صورت پراکنده 
 و غیرپراکنده در محدوده منطقه یک به همراه تأمین لوله و لوازم – فاز 1

918/082/646/600633/000/000 ماه

گواهی صالحیت 
پایه 5 آب از 

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی               

طرحهای 
غیرعمرانی

1.واریز نقدی به 
حساب جاری شماره

 100050005 بانكی 
پاسارگاد شعبه
 آبفای مشهد

2. ضمانتنامه بانكی
3.اوراق مشارکت  

4. چک تضمین شده 
بانكی

2
اجرای عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه فاضالب به صورت پراکنده و 

918/445/726/600644/000/000  ماهغیرپراکنده در محدوده منطقه یک به همراه تأمین لوله و لوازم – فاز 2

3
اجرای عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه فاضالب به صورت پراکنده و 

918/264/186/600638/000/000  ماهغیرپراکنده در محدوده منطقه یک به همراه تأمین لوله و لوازم – فاز 3

4
اجرای عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه فاضالب به صورت پراکنده و 

918/627/266/600649/000/000  ماه غیرپراکنده در محدوده منطقه یک به همراه تأمین لوله و لوازم – فاز 4

1- تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ 1399/6/4 لغایت 99/6/11 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد و یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل 
دریافت می باشد . 2-آخرین مهلت عودت پاکات اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده پایان وقت اداری مورخ 99/6/26 می باشد  . 

3- محل تسلیم اسنادارزیابی کیفی: مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد، تلفن37008124 .
4- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد .

5- پس از انجام ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران واجد شرایط اطالعات )محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه( به اطالع مناقصه گران خواهد رسید .
6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد.  99044962

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد 
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آب را هدر ندهید ، هرچند کنار نهر جاری باشید      پیامبر گرامی اسالم صلی ا... عیه و آله 
  » آگهی مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی«
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شهرداری کاشمر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده کتبی واگذار نماید.
1- واحد تجاری شماره 5 - 9 -19 مجتمع سید مرتضی بصورت اجاره ای )تجدید(

2- واحد تجاری شماره 17 و 21 مجتمع سید مرتضی بصورت اجاره ای
3- واحدهای اداری 1 - 3 - 7 طبقه فوقانی مجتمع تجاری خیابان امام
4- واحدهای شماره 8 تجاری و 1 و 2 مسکونی مجتمع نبش جمهوری 10 

5- فروش تعداد 3 قطعه زمین واقع در میدان بهار )تجدید(
6- واحدهای شماره 209 مجتمع تجاری امام 

7- کارواش جنب CNG شماره 2 )تجدید(
8- کافی شاپ پارک بانوان بصورت اجاره ای )تجدید(

9- تعداد 4 واحد تجاری واقع در مجتمع بازار روز شهرداری
10- انجام امور ترافیکی سطح شهر )مناقصه(

شرایط مزایده:1- دریافت اسناد: از مورخه 99/6/6 لغایت پایان وقت اداری 99/6/16 می باشد.
2- سپرده شرکت در مزایده: حداقل 5 % قیمت کل پایه اجاره سالیانه می باشد.

3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده است.
4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5- قیمت پایه اجاره در اسناد مندرج است.
6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز سه شنبه مورخه 99/6/18

7- محل دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر، امور حقوقی و قراردادهای شهرداری 
با تلفن تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.

8- باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است.
9- الزم به ذکر است مزایده های ردیفهای 7 و 8 صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد - WWW.setadiran.ir( امکان پذیر می باشد .

آگهی مزایده و مناقصه )نوبت دوم(

روابط عمومی شهردای کاشمر 
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    ش�رکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی درنظردارد ازمحل اعتبارات داخلی خود نسبت به برگزاری 
مناقصه ، بشرح جدول ذیل ازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان شرکت در مناقصه میتوانند برای 
دریافت اس��ناد مناقصه از تاریخ 99/06/03 الی 99/06/06 به س��ایت  http://www.setadiran.ir مراجعه و 
اس��ناد مناقصه را دریافت نمایند. داوطلبان قیمت پیش��نهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه 
تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت 13:00 مورخ  99/06/16  بارگذاری نمایند

در صورت نیاز به کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلف��ن 32400570 -056 اداره قراردادها تماس حاصل 
فرمایید.   

شماره ردیف
)ضمانتنامه شرحمناقصه تضمین  مبلغ 

بانکی یا واریز نقدی( ریال

تاریخ،روز و 
ساعت افتتاح 

پاکات 
محل افتتاح پاکات

216/د/199

خرید 600 عدد کنتور 
سه فاز هوشمند 

مستقیم فهام )امکان 
قرائت از راه دور (

1/000/000/000

99/06/17
ساعت  دوشنبه 

08:00 صبح

خراسان جنوبی،بیرجند، 
بلوار پیامبراعظم،سایت 

اداری،شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان جنوبی، سالن 

جلسات

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
 شماره 216/د/99

  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

 دوم
ت 

نوب

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای زیربه ش�ماره فراخوان 2099001446000067را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 

مبلغ برآوردمدت اجراموضوع مناقصهردیف
» ریال«

نوع و میزان تضمین فرایند 
ارجاع کار )شرکت در 

مناقصه(

1

آبده  مانیسمان  فوالدی  خریدلوله  عبارتست  مناقصه  موضوع 
استاندارد با وصل در سایز 6 اینچ به طول 1000متر-سایز5 اینچ به 
طول 1000متر و سایز 4 اینچ به طول 1000متر طبق مشخصات 
فنی پیوست ، جهت پروژه آبرسانی به روستاهای)فوشنجان-بوژآباد-
حمیدآباد-دربهشت-تحت منظر(شهرستان نیشابور و پروژه آبرسانی 
میرزاجعفر-چنار- نو  آباد-بیدستان-قلعه  روستاهای)بزد-شیخ  به 
پاچوب-نوای-میان سرا-نوده-گنده خالو-سمرغاوه-شیخ لو-شوراب 
سفلی-نیک پی-حاجی آباد-پل ورزه-سمسرای سفلی-کالته سفید(

شهرستان تربت جام 

1517810000000روز

ضمانتنامه بانکی، چک 
تضمینی بانکی، واریز وجه 
نقد جهت فرآیند شرکت 

در مناقصه به میزان 
890500000 ریال

کلی�ه مراح�ل برگ�زاری مناقصه از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیک دولت )س�تاد( ب�ه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم اس�ت                     
مناقص�ه گ�ران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذک�ور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق 

سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1399/06/03 می باشد. 
مهلت دریافت اسناد : ساعت 13 روزدوشنبه مورخ   1399/06/10     مهلت ارسال پاسخ: ساعت 13 روزدوشنبه مورخ      1399/06/24 

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

اطالعات 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 فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی /ع
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آب سرچشمه حیات و زیبایی است، از اسراف آن بپرهیزیم . 
آگهی شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم 
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 واگذاری امور به مردم؛ راه برون رفت از مشکالت  اندیشه: دکتر میثم لطیفی، رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق)ع( در سومین هفته برگزاری دوره مجازی معرفتیـ  مهارتی مدرسه تابستانه 
اربعین ضمن تأکید بر این نکته که واگذاری امور به مردم، راه برون رفت از مشکالت امروز است، گفت: شما در مسیر اربعین شاهد عشیره های مختلف هستید که به صورت خودجوش در کنار جاده به اطعام زوار 

می پردازند و بزرگ خاندان هم با ظاهری موجه مدیریت این کار را برعهده دارد. برعکس این در راهیان نور ما اتفاق افتاده که مردم جنوب، از عرصه کناره گیری کرده و کار را کامالً غیر مردمی می دانند.

 کرونا و جنگ شناختی دشمن ©
برای ضربه زدن به گفتمان عاشورا

رسا: ســید علیرضا آل داود، کارشناس 
مسائل رسانه در ویژه برنامه رادیویی »از 
ســکوت تا بایکوت« با اشاره به مسئله 
مهندســی معکوس رسانه های خارجی 
نسبت به عزاداری ماه محرم گفت: امروز 
رســانه های خارجی مبتنی بر ابزارهای 
هوشمند بوده و این سبب شده دشمن 
آشکار تر از گذشته به مبانی ما حمله کند.وی به دشمنی های ظالمانه آمریکا با 
ملت ایران در جریان تحریم های دارویی اشاره کرد و ادامه داد: امروز باید از خود 
بپرسیم چرا آمریکا اینترنت را تحریم نمی کند؟ دشمن از طریق فضای مجازی 
و اینترنت، ذائقه مردم را می ســنجد و با مهندسی معکوسی که انجام می دهد، 
اعتقادات آن ها را نشــانه گرفته است.آل داود با بیان اینکه رسانه های خارجی بر 
مبنای جنگ روایت ها بر رسانه های داخلی غلبه گفتمانی پیدا می کنند، عنوان 
کرد: بارها مشاهده می کنیم دشمن در ایام ماه محرم شبهاتی را القا می کند و در 
این زمینه سرمایه گذاری های بسیاری انجام داده است؛ نکته جالب اینکه هزینه 
سرمایه گذاری های دشمن را ما از طریق پرداخت هزینه اینترنت جبران می کنیم!

کارشــناس مسائل رسانه با اشــاره به اینکه چینی ها پس از جنگ جهانی دوم 
برای جلوگیری از نفوذ آمریکا در اعتقاداتشان، شبکه ملی اطالعات را برای کشور 
خود راه اندازی کردند، گفت: حتی خود آمریکا که ســازنده اینترنت است، برای 
جلوگیری از سرقت اطالعاتشان، شبکه ملی اطالعات را برای خود ساخته است؛ 
همه سرویس هایی که در جغرافیای فیزیکی آمریکا استفاده می شود، زیر پوشش 

شبکه ملی اطالعات بوده و قابلیت نفوذ ندارد.
وی با اشــاره به اینکه دشمن احساسات و عواطف ملت ایران را سنجیده و طبق 
ذائقه خود ایرانی ها شــبهه پراکنی و حکمرانی می کند، اضافه کرد: امروز دشمن 
اهداف خود را از طریق فضای مجازی پیگیری می کند؛ به عنوان مثال شــهید 
سلیمانی را در دنیای فیزیکی ترور کرده، سپس در عرصه سایبری هشتگ های 

مرتبط با آن را سرکوب رسانه ای می کند.
آل داود با بیان اینکه غربی ها با تســلطی که بر رســانه ها دارند، هر روایتی که 
خودشــان می خواهند را علیه مسائلی همچون محرم در فضای سایبری پخش 
می کنند، ابراز کرد: غربی ها با استفاده از شیوه های جذاب، روایت های خودشان را 

در ذهن کسانی که سواد رسانه ای کمی دارند، باورپذیر می کنند.
 کارشــناس مســائل رســانه عنوان کرد: امروز دشــمن به صورت مستقیم به 
امام حسین)ع( و عاشــورا حمله نمی کند، بلکه انواع شبکه های اجتماعی را راه 
می اندازد تا جوانان به سرگرمی های مبتذل مشغول شده و خود به خود از مکتب 
حسینی جدا شوند؛ اگر سواد رسانه ای جوانان خود را ارتقا ندهیم بدون شک از 

ریل مکتب حسینی خارج خواهند شد.
آل داود با بیان اینکه غربی ها از کرونا به عنوان ابزار جنگ شــناختی اســتفاده 
می کنند تا گفتمان عاشورایی را حذف کنند، عنوان کرد: دشمن از هر مسئله ای 
اســتفاده می کند تا به گفتمان عاشــورا ضربه وارد کند؛ امروز با جنگ ترکیبی 
رسانه ای مواجه هستیم و جالب این است که دشمن در این زمینه از اطالعاتی که 
خودمان به او می دهیم، علیه مان استفاده می کند؛ دشمن با استفاده از ترفندهای 
مختلف، نقطه قوت کشورمان را به دست خودمان به نقطه ضعف تبدیل می کند.

وی تأکید کرد: دشمن با ایجاد پروپاگاندای محاسباتی در رسانه ها و بسترسازی 
اجتماعی سبب می شود خودمان لوله تفنگ را به سوی ارزش های خود بگیریم؛ 
دشمن از طریق فضای مجازی برای خود سربازانی تربیت می کند تا جلو فرهنگ 

اصیل خود بایستند و علیه آن اقدام داشته باشند.
وی در پایان بر ضرورت ارتقای سواد رسانه ای افراد جامعه تأکید کرد و گفت: اگر 
بر فضای مجازی کنترل و نظارت وجود نداشــته باشد، بدون شک اخبار جعلی 
جایگزین اخبار اصلی شده و بستر کنشگری به دست دشمن خواهد افتاد؛ دشمن 
با تکنیک های رسانه ای، زبانی و اقناع مخاطب، در دیدگاه افراد تغییر ایجاد کرده 
و این تغییر به تزلزل پارادایم ها و رفتارهای آن ها می انجامد؛ بنابراین باید با ارتقای 

سواد رسانه ای در جامعه، افراد را در مقابل فیک نیوزها مصون سازی کنیم.

 اندیشه/فاطمی نســب  جهان مدرن با سالح 
علوم انســانی جدید و تبیین وقایع و نقاط تاریک 
اجتماعات بشــری، هژمونــی قدرتمندی در عصر 
حاضر ایجاد کرده اســت. چنان که در پیش زمینه 
ذهنی اکثریت دانشــجویان و پژوهشگران کشور، 
احساس جامع نگری و یگانه بودن این زبان به چشم 
می خورد. اما خود علوم انسانی روایت های مختلفی 
پیدا کرده و هرکدام ظرفیت های مخصوص خودش 
را دارد. با این حال تاکنون کمتر کسی ادعای تبیین 
وقایع مذهبی مانند عاشورا را با این زبان دارد. اینکه 
اساســاً این تبیین شدنی است و چرا تاکنون کسی 
به این ســمت نرفته مبنای گفت وگوی ما با دکتر 
سیدمحمدتقی موحد ابطحی، پژوهشگر فلسفه علم 

شد که حاصل آن را در ادامه می خوانید.

آقای دکتر! چه نیازی اســت یک پدیده   
تاریخی و مذهبی مانند عاشورا با زبان علوم 

انسانی تبیین شود؟
وقتی می پرسید چه نیازی است که واقعه ای مانند 
عاشورا به زبان علوم انسانی بیان شود، باید دید زبان 
علوم انسانی چه ماهیت و چه کارکردی دارد؟ البته 
یک پاســخ واحد برای این پرسش وجود ندارد. در 
آغاز شــکل گیری علوم انســانی جدید )یعنی قرن 
نوزدهم( عده ای مانند آگوســت کنــت و دورکیم 
تصور می کردند علوم انســانی بــرای اینکه مانند 
فیزیک شأن علمی پیدا کند، باید فیزیک را الگوی 
خود قــرار دهد. یعنی برای توصیف دقیق پدیده ها 
از مفاهیم کمی و زبان ریاضی استفاده و سپس در 
مقام تبیین، نظریه های آزمون پذیری را ارائه کند که 
شــواهد تجربی بتواند آن ها را اثبات یا ابطال نماید. 
فایده ایــن علوم را هم این می دانســتند که با آن 
می توان پدیده های انسانی و اجتماعی را پیش بینی و 
کنترل کرد. در این نگاه که به علوم انسانی اجتماعی 
پوزیتیویستی مشــهور اســت، کارکرد زبان علوم 
انســانی، توصیف و تبیین و به تبع آن پیش بینی و 

کنترل پدیده های اجتماعی است. 
اگر چنین نگاهی به علوم انسانی و اجتماعی داشته 
باشیم، می توانیم به پرسش شما این گونه پاسخ دهیم 
که با استفاده از زبان علوم انسانی می توانیم نخست 
یک واقعه تاریخی مانند عاشــورا را با دقت توصیف 
کنیم. منظور از توصیف واقعی یک پدیده تاریخی 
این است که ارزش ها، احساسات و عواطف خودمان 
را نسبت به طرفین یک واقعه تاریخی، در توصیف 

آن پدیده دخالت ندهیم. دوم با استفاده از زبان علوم 
انسانی می توانیم پدیده ای تاریخی مانند عاشورا را در 
چارچوب نظریه  جهان شمول تبیین کنیم. در چنین 
تبیین هایی یا باید از روابط علی معلولی قابل مشاهده 
و آزمون تجربی اســتفاده شود یا پدیده تبیین خواه 
خود را ذیل یک قانون فراگیر آزمون پذیر قرار دهیم. 
ســوم با در اختیار داشتن چنین تبیینی می توانیم 
پدیده هــای آتی را پیش بینی و کنترل کنیم. برای 
مثال می توانیم حدس بزنیم چه عواملی می تواند ما 

را از اهداف انقالب اسالمی دور  کند؟ 
اما این تنها یک نوع نگاه به زبان علوم انسانی است. 
جریان دیگری در غرب درزمینه علوم انسانی پدید 
آمد که می گفت انسان ها با هر عمل خود، معنایی را 
منتقل می کنند و در نتیجه هدف ما در علوم انسانی 
نه تبیین علی و قانونی پدیده های انسانی، بلکه فهم 
معنای کنش های انسانی است و برای فهم کنش های 
انســانی باید روش های مخصوصی را به کار بریم. 
برای مثال عده ای می گفتند باید سعی کنید خود 
را در موقعیتی قرار دهید که آن کنش انســانی رخ 
داده است .در نتیجه اگر می خواهیم حسینی یا در 
زمره اصحاب و یاران باشیم، باید بکوشیم شناخت، 
عواطف و احساسات و خواسته های خود را تا جایی 
که می شود با شناخت، عواطف و خواسته های امام 
حسین)ع( و اصحاب ایشان هماهنگ کنیم.اما اگر 
نگاه انتقادی به علوم انسانی داشته باشیم، در پاسخ 
به پرسش شــما خواهیم گفت: بیان واقعه عاشورا 
به زبان علوم انســانی انتقادی به ما کمک می کند 

بتوانیم علیه نظام ســلطه قیام کنیم. این شــیوه 
بازخوانی واقعه عاشــورا را پیش از انقالب شــاهد 
بودیم. جریان های مختلف، تقریری از واقعه عاشورا 
ارائه می دادند و به اشــکال مختلف می کوشیدند با 
تغییر نگاه جامعه، زمینه را برای قیام علیه حکومت 

شاهنشاهی فراهم کنند. 

چقدر واقعه عاشــورا با نظریات امروز در   
علوم انسانی قابل تبیین است؟

وقتی انقالب اســالمی ایران پیروز شد، برخی آن را 
بر اساس نظریه جامعه توده وار تبیین کردند؛ برخی 
دیگر از نظریه نوسازی شــتابان یا توسعه ناموزون 
بهره گرفتند؛ برخی ساخت قدرت شخصی دولت یا 
ضعف دستگاه سرکوب شاه را در وقوع انقالب مؤثر 
دانستند؛ عده ای نوسان قیمت نفت و آسیب پذیری 
دولت رانتی را علت انقالب دانســتند و... شــاید به 
صورت پیشــینی نتوان گفت نظریه های امروز در 
علوم انسانی توان تبیین واقعه عاشورا را دارند یا خیر. 
علی االصول نظریه های علوم انسانی پوزیتیویستی 
که نظریه های علوم انسانی را جهان شمول قلمداد 
می کنند، مدعی خواهند بود یک نظریه خوب باید 
بتواند حتی واقعه عاشــورا را به خوبی تبیین کند. 
تفســیری ها خواهند گفت با استفاده از روش های 
کیفی می توان فهم خوبی از واقعه عاشورا و معنایی 
که در اعمال کنشگران آن وجود داشته است بدست 
آورد. انتقادی ها که بی شــک ظرفیت عظیمی در 
واقعه عاشورا برای زمینه سازی انقالب علیه جریان 

ســلطه دیده اند و همان طور که 
گفتم در انقالب اســالمی سعی 
کرده اند از ظرفیت آن اســتفاده 
کنند و... اما برای تقویت هر چه 
بیشــتر این مباحث باید تالش 
شــود نظریه های موجــود برای 
تبیین این واقعه بــه کار گرفته 
شود و در عرصه نقد جمعی حک 

و اصالح شــود و... اما متأسفانه ما 
حتــی در به کار بردن نظریه های 
انســانی برای فهم،  موجود علوم 
تبییــن و تغییــر وضــع موجود 
دچار ضعف هســتیم؛ چه رسد به 
استفاده از نظریه های موجود علوم 
انســانی در فهم واقعه ای تاریخی 
مانند عاشــورا. به خصوص در این 
زمینه محققان علوم انســانی ما با 
یک مشــکل مضاعف نیز روبه رو 
هســتند؛ واقعه ای مانند عاشــورا 
چنان با احساســات و عواطف ما 
پیوند خورده اســت که محققان و 

جامعه ما به راحتی به خود اجازه نمی دهند به چنین 
واقعه  ای از منظری علمی ورود پیدا کنند. 

 علوم انسانی معاصر دارای ادبیات بین المللی  
خودش است. آیا می توان گفت ما برای تبیین 
عاشورا به ادبیاتی متفاوت از ادبیات حاضر نیاز 
داریم؟ اگر نه چطور باید این واقعه را با زبان 

بین المللی روایت کنیم؟
نباید تصــور کنیم علوم انســانی معاصــر واقعاً 
 یــک ادبیات منحصر بــه فــرد بین المللی دارد. 
دســت کم ســه جریان عمده ای که به آن اشاره 
کردم، از سه زبان متفاوت استفاده می کنند. این 
تقسیم بندی ســه گانه ای که ارائه دادم، تنها یکی 
از تقسیم بندی هاست و کسان دیگری جریان های 
موجود در علوم انســانی را به دسته های بیشتری 
تقســیم کرده اند که به طبع هر یک از آن ها زبان 
خودشــان را دارند. عالوه بر این، همان طور که 
ما در زبان فارســی، عربی یا... گویش های بسیار 
متنوعی داریم، ذیل علوم انســانی پوزیتیویستی 
نیز جریان های مختلفی بــا گویش های متفاوت 
وجــود دارند. این را گفتم که مبادا ترس از اینکه 
یک زبــان منحصربه فرد در عرصه علوم انســانی 

وجــود دارد و حتمــاً بایــد با 
آن زبان ســخن گفت، ما را از 
ورودی متفــاوت به عرصه فهم 

و تبیین واقعه عاشورا بازدارد.
بی شــک ما می توانیــم و باید 
تالش کنیــم پدیده های حال و 
گذشته را در چارچوب مفاهیم 
و نظریه هــای دیگــری فهم و 
تبیین کنیم. اگر دقت کنیم وجه 
مشــترک علوم انسانی جدید در 
غرب که پس از عصر روشــنگری 
پدیــد آمد، ســکوالر بــودن آن 
اســت. به این معنا که می کوشد 
پدیده های انســانی و اجتماعی را 
فارغ از ارتباط آن با خداوند، فهم 
و تبیین کند. در حالی که فلسفه  
و کالمی که ما بدان اعتقاد داریم، 
همه عالــم را عین ربط با خداوند 
می داند. طبیعی است بین نگاهی 
که می گویــد خداونــد، عالم را 
در 6 روز خلق کرد و ســپس به 
اســتراحت پرداخت و به تعبیر قرآنی دست خدا را 
بسته می داند، با نگاهی که خداوند را »کل یوم هو 
فی شأن« می داند و به خلق و فیض دائمی خداوند 
و ربوبیت تکوینی و تشــریعی او اعتقاد دارد تفاوت 
بســیاری وجود دارد. این تفاوت بسیار، بی شک در 
فهم و تبیین پدیده های انسانی و اجتماعی حال و 
گذشته تأثیر بسیاری خواهد داشت. اما برای حرکت 
به سوی تحول بنیادین علوم انسانی و دستیابی به 
علوم انسانی اسالمی راهی طوالنی پیش روی ماست. 
اگر به نظریه ای در این زمینه دست یافتیم، راه حل 
گســترش آن، این نیست که ســعی کنیم نظریه 
خودمان را به زبان های موجود ترجمه کنیم که با این 
کار عمالً بسیاری از ظرفیت های نظریه مان را از بین 
برده ایم. راه گسترش این نظریه در عرصه بین المللی 
همان راهی است که غرب از آن استفاده کرد و زبان 
علوم انسانی خودش را در تمام دنیا گسترش داد. ما 
باید بتوانیم از طریق پاسخ به پرسش های محققان 
علوم انســانی در عرصه بین المللی و همچنین حل 
مشکالت توده های مردم، نظریه خودمان را برای دنیا 
قابل فهم کنیم. به تعبیر دیگر باید بکوشیم از طریق 
اقناع اذهان و ارضای نیازهای مخاطبان، حرف خود 

را در عرصه بین المللی گسترش دهیم.

گفت وگو با دکتر ابطحی، پژوهشگر فلسفه علم

بررسی ظرفیت های موجود علوم انسانی در تبیین واقعه عاشورا

ترس از اینکه یک 
زبان منحصربه فرد 
در عرصه علوم 
انسانی وجود دارد 
و حتما باید با آن 
زبان سخن گفت، 
ما را از ورودی 
متفاوت به عرصه 
فهم و تبیین واقعه 
عاشورا بازندارد

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  چهارشنبه 5 شهریور 1399  6 محرم 1442 26 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9329

گزارش

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )961707(

 آگهی تغییرات شرکت خدمات حفاظتی و مراقبتی بیدار دالن مانشت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 422 و شناسه ملی 10300059811

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,05,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 اعضای هیئت مدیره و سمت آنها تا تاریخ 1400,05,14 
به قرار ذیل تعیین گردیدند -آقای شهریار اسدی به شماره ملی6169847352 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیرهـ  آقای علی شاهی به شماره ملی 6169881641 
به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای نقی همتی به شماره ملی 6169808578 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره -آقای محمد زمانی به شماره ملی 6169953829 به 
سمت رییس هیئت مدیره -آقای مهدی اسدی به شماره ملی 6160098470 به سمت عضو هیئت مدیره -2کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهد آور موسسه از 
قبیل چک سفته برات و سایر مکاتبات عادی و اداری با مضا مدیر عامل و مهر موسسه معتبر می باشد -3روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های موسسه انتخاب 

شد. رونوشت:فرماندهی انتظامی استان ایالم-پلیس پیشگیری-دایره انتظام بازگشت به شماره 1545,5,7,5,17 مورخ 1398,05,24 
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برگ سبز ،برگ کمپانی نوع سواری سیستم سایپاتیپ 
131SX ن���ام مالك: محس���ن کریمی ش���ماره موتور : 
  S1412289716273: شاس���ی  ش���ماره   3934483
ش���ماره پ���اك :42 ای���ران 742 ق 34 م���دل 1390 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد 
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برگ س���بز خ���ودروی س���واری پرای���د ج���ی ال ایکس 
آی م���دل 1390 رن���گ س���فید روغن���ی ش���ماره موتور 
  S 1412289841273 3894633 و ش���ماره شاس���ی
به شماره انتظامی ایران 46- 228س72  بنام مختار 
ف���اح بیجارکن���اری مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 
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ب���رگ س���بز خ���ودرو پراید 132se س���فید به ش���ماره 
ن���ام علیرض���ا  انتظام���ی  699 د 57 ای���ران 36 ب 
اس���امی به کد ملی 5539578139 با شماره موتور 
 nas421100d1342626 شاس���ی  ش���ماره   4916117
مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط است.
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت فرآورده های لبنی بینالود 

نیشابور)سهامی خاص( به شماره ثبت 24 و 
شناسه ملی 10860009796

 
ش��رکت  س��هامداران  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
ف��وق دعوت میش��ود جه��ت ش��رکت در مجمع 
عموم��ی عادی س��الیانه ک��ه روز جمع��ه مورخه 
دفت��ر  مح��ل  در  س��اعت13:00   1399/06/28
شرکت واقع در نیشابور خیابان امیرکبیر،بین 
ب��ه کدپس��تی 9346113333  امیرکبی��ر2و4 

برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

1-استماع گزارش مدیرعامل شرکت در رابطه 
با امورمالی،اقتصادی و س��ایر م��وارد مرتبط با 

شرکت
2-اس��تماع گزارش بازرس شرکت در رابطه با 

امور مالی
3-تصویب ترازنامه و صورتهای مالی و حساب 

سود وزیان سال مالی منتهی به1398/12/29
4-تصوی��ب مصوبات هیئت مدی��ره و برخی از 

اهداف آینده شرکت
 هیئت مدیره شرکت فرآورده های لبنی 

بینالود نیشابور  9ع
90
56
52

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع داخلی )سرمایه ای( بر اساس قانون برگزاری معامالت شرکتهای سهامی آبفا پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه 
عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید%

برآورد  اولیهمدتنام و مشخصات  خدماتردیف

613.321.738.920 ماهتجدید : اجرای 600 متر خط فرعی  و نصب 1000 فقره انشعاب فاضالب در شیروان )اولویت اجرایی 1 سال 1399 (1

611.654.765.809 ماهاجرای 600 متر خط فرعی  و نصب 1000 فقره انشعاب فاضالب در شیروان )اولویت اجرایی 2 سال 1399 (2

611.654.765.809 ماهاجرای 600 متر خط فرعی  و نصب 1000 فقره انشعاب فاضالب در شیروان)اولویت اجرایی 3 سال 1399 (3

56.307.825.937 ماهتجدید :اجرای 300 متر خط فرعی  و نصب 500 فقره انشعاب فاضالب در آشخانه) اولویت اجرایی 1 سال1399(4

56.307.825.937 ماهتجدید :اجرای 300 متر خط فرعی  و نصب 500 فقره انشعاب فاضالب در آشخانه) اولویت اجرایی 2 سال1399(5

56.307.825.937 ماهتجدید :اجرای 300 متر خط فرعی  و نصب 500 فقره انشعاب فاضالب در آشخانه) اولویت اجرایی 3 سال1399(6

56.307.825.937 ماهتجدید : اجرای 300 متر خط فرعی  و نصب 500 فقره انشعاب فاضالب در آشخانه) اولویت اجرایی 4 سال1399(7

نکته : شرکت کنندگان می توانند جهت اخذ اسناد ارزیابی کیفی به مدت 7 روز کاری از مورخه 99/06/10 الی  99/06/17 تا ساعت 13:30 به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی  
واقع در بجنورد –بلوار دولت – نبش کوچه ورزش مراجعه نمایند. سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد ارزیابی کیفی اعالم شده است. ضمنًا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

ع 9
90
56
62

آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم  . 
آگهی ارزیابی کیفی  - تجدید آگهی ارزیابی کیفی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت فدک قدر تکسا 

)سهامی خاص(به شماره ثبت 42446 و 
شناسه ملی: 10380582517

 
بدی��ن وس��یله از کلی��ه س��هامداران محت��رم 
شرکت فدک قدر تکس��ا )سهامی خاص( دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
بط��ور فوق العاده ش��رکت در س��اعت 9/00 روز 
پنج ش��نبه مورخ 1399/06/20 در محل قانونی 

شرکت حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

1- بررس��ی صورت های مالی ش��رکت منتهی به 
1398/12/29 و استماع گزارش بازرس قانونی 

و گزارش مدیران شرکت
2- انتخاب بازرسین قانونی

3- تعیی��ن روزنامه کثیراالنتش��ار ب��رای درج 
آگهی های شرکت

4- سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی

 رئیس هیئت مدیره شرکت فدک قدر تکسا 
)سهامی خاص(  9ع

90
56
49

برگ س��بز ، س��ندکمپانی خودرو س��واری پراید 
مدل 1385 به رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور 
1756740 به ش��ماره شاسی S1412285273191  به 

م 3 بن��ا 6 ن  ا ی��ر 1 ا 3 2 ج  5 8 ک  ه پال ر ش��ما
غالمرضا مردشاهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 99
05
46
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

انج��ام  دارد  نظ��ر  در   ش��هرداری س��بزوار 
ام��ور خدماتی به ص��ورت حجم��ی رابه مبلغ 
30.000.000.000 ری��ال ب��ه پیمان��کار واج��د 
ه��ای  ش��رکت  نماید.ل��ذا  واگ��ذار  ش��رایط 
دارای صالحی��ت م��ی توانند جه��ت دریافت 
اسنادمربوطه به امورقراردادهای شهرداری 
مراجعه نمایند.جهت کسب اطالعات بیشتربا 
ش��ماره تلف��ن 05144241781 تماس حاصل 
فرماین��د یا به س��ایت ش��هرداری س��بزوار 
مراجع��ه   www.Sabzevar.irآدرس ب��ه 
مناقص��ه  در  ش��رکت  س��پرده  کنند.مبل��غ 
مع��ادل 1.500.000.000 ری��ال بصورت نقد یا 
ضمانت نامه بانکی می باشد. ضمنًا شهرداری 
در رد ی��ا قبول هریک از پیش��نهادها مختار 
اس��ت. آخرین  مهل��ت ش��رکت در مناقصه و 
تحوی��ل پاکت های پیش��نهادی ب��ه دبیرخانه 
ش��هرداری پای��ان وقت اداری راس س��اعت 
14:10 روز ش��نبه مورخ 99/6/22 می باشد. 
مناقصه رأس س��اعت 10 صبح روز یکش��نبه 
م��ورخ 99/6/23در محل ش��هرداری برگزار 

می گردد.
سید علی کوشکی-شهردار سبزوار

 آگهی تجدیدمناقصه 
)نوبت اول(

/ع
99
04
93
0

نظ���ارت ش���ماره  ب���ه  کارگاه���ی  نظ���ارت  شناس���ه 
1 -30,1010 و 2 - 30,1010 پنیرسنتی گاوی نسبتاچرب 
رس���یده درآب نمک) حلب وس���یاهمزگی (متعلق به 
آقای اس���ماعیل جوادی بانام تج���اری فرهیخته لبن 
زنجان مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.
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آگهی مناقصه عمومی  
شماره 2099005265000003 )یک مرحله ای( نوبت دوم

اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداری کرج

مبلغ سپرده به ریالشرح عملیاتردیف

393/500/000خرید میلگرد جهت پروژه احداث مرکز فرهنگی باغ موزه دفاع مقدس1

ش��هرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب ش��ورای اسالمی شهر ، پروژه مندرج در 
جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

1-سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد. 
ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته 
و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 
IR 080100040810114079703010 4081011407970301 و شماره شبا

بانك مرکزی.
 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد 

نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 
3- ش��هرداری ک��رج در رد یا قبول هر یك از پیش��نهادها مختار 

است.

4. متقاضی��ان م��ی توانن��د از تاریخ انتش��ار آگه��ی جهت خرید 
اس��ناد مناقصه به س��امانه الکترونیک دولت )س��تاد( به آدرس

 www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
5. مهلت دریافت اسناد مناقصه از درگاه سامانه تا مورخ 99/6/11 

می باشد.
6.متقاضیان باید ضمن اسکن نمودن ضمانتنامه یا فیش واریزی 
در س��امانه س��تاد پاکت الف )ضمانتنامه یا فی��ش واریزی( را به 
صورت دس��تی تا پای��ان وقت اداری ش��نبه م��ورخ 99/6/22 به 
آدرس کرج- میدان توحید- بلوار بالل- دبیرخانه شهرداری کرج 

تحویل دهند.
7. پیش��نهادات رس��یده در مورخ 99/6/23 در کمیس��یون عالی 
معامالت ش��هرداری کرج )دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسی و 

کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد.
تلف��ن ش��ماره  ب��ا  بیش��تر  اطالع��ات  کس��ب  جه��ت   *
س��ایت ب��ه  ی��ا  و  تم��اس    026-35892754-35892418  

   www.karaj.ir  مراجعه نمائید.
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نظر رهبر معظم انقالب درباره ارتباط شخص مبتال به کرونا با دیگران  فارس: پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبر معظم انقالب پاسخ ایشان به استفتایی درباره ارتباط فرد مبتال به کرونا با دیگران را منتشر 
کرد. حضرت آیت اهلل خامنه ای در پاسخ به استفتایی مبنی بر اینکه »آیا جایز است کسی که به کرونا مبتال شده با کسانی که از وضعیت او اطالع ندارند رفت و آمد نماید؟« فرموده اند: »اگر احتمال عقالیی بدهد که 

موجب سرایت به دیگران گردد، باید از این کار اجتناب کند«.

رئیس شورای هیئات مذهبی خراسان رضوی:

کرونا سبب ابتکار عمل هیئت های عزاداری شده است©
معارف- مریم احمدی شــیروان: شیوع ویروس کرونا و مشکالت ناشی از آن سبب 
شد مراسم امسال عزاداری ساالر شهیدان امام حسین)ع( متفاوت تر از سال های گذشته 
برگزار شود تا سالمت عزاداران حضرت بیش از گذشته حفظ شده و خدشه ای به آن  وارد 
نشود. از تکیه سیار گرفته تا برگزاری مراسم در حیاط مدارس و خیابان ها بخشی از این 

راهکارهاست.
از آنجایــی که پایه های هیئت و مجلس عزای سیدالشــهدا)ع( را مردم بنا کرده اند، برای 
داشتن و حفظ عمق معرفتی آن نیز باید مردم پای کار باشند. در شرایط خاص امسال که 
امکان تجمعات عظیم کمتر شده و سفارش اهل فن به کوچک تر کردن تجمعات است، 
»هر خانه یک حسینیه« برای حفظ شعائر و اقامه عزا پیشنهاد شد. در این میان، رسانه ها 
نیز کمک کردند تا هر چه بیشتر خانه های ما رنگ و بوی حسینیه بگیرد. پخش سخنرانی ها 
و عزاداری های پرشــور سبب شد در ساعت های مختلف شبانه روز بتوان در کنار خانواده 

مجلس روضه کوچکی برقرار کرد و به یاد امام شهید بود.
فعاالن فضای مجازی نیز در این مدت نشان دادند که می توان از فضای مجازی استفاده  های 
بهینه ای کرد. تهیه و پخش فیلم ها و صوت های کوتاه و اثرگذار از مراسم عزاداری، نوحه ها، 
هیئت ها و... تنها بخشی از این اقدام هاست. عالوه بر این، هیئت ها و مسئوالن برگزارکننده 
مراسم مذهبی نیز برای تضمین سالمت شرکت کنندگان در مراسم ها به تکاپو و نوآوری 

روی آورده اند.
سیدمهدی طباطبایی، رئیس شورای هیئات مذهبی خراسان 
رضوی در این خصوص و با بیان اینکه عزاداری های امســال با 
رعایت فاصله اجتماعی، حفظ بهداشت و رعایت دستورالعمل های 
ستاد ملی مبارزه با کرونا انجام می شود، به خبرنگار ما می گوید: 
پیش از شروع ماه محرم سخنان بسیاری در مورد تعطیلی و یا 
کمتر شدن مجالس حقیقی عزای امام)ع( شنیده می شد. اما با تدابیری که اندیشیده 
شد به این نتیجه رسیدیم که ضرورتی ندارد هیئت ها تعطیل و عزاداری محرم به مراسم 
مجازی ختم شود، بلکه ضروری است و می توان با رعایت اصول بهداشتی مجالس خوبی 
را برگزار و مدیریت کرد. او اضافه می کند: با توجه به توصیه های ســتاد ملی مبارزه با 
کرونا بیش از 850 مکان در شهر مشهد که شرایط برگزاری مراسم را داشتند آماده شد. 
مدارس، محیط های روباز مانند ورزشگاه  ها، پارک ها و برخی خیابان ها برای برگزاری 
مراســم آماده شــد و در این روزها در حال ارائه خدماتی با کمیت و کیفیت بیشتر از 

سال های گذشته به عزاداران حسینی هستند.
رئیس شورای هیئات مذهبی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه تمامی هیئت ها برای اجرای 
برنامه های محرم و عزاداری و به جهت لبیک گویی به فرمایشــات مقام معظم رهبری از 
ستاد ملی مبارزه با کرونا تبعیت می کنند، عنوان می کند: در شرایط فعلی فقط با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی می توان مجالس عزای حسینی را برگزار 
کرد. همچنین امســال در مجالس عزاداری پذیرایی وجود ندارد و با مشــارکت مردم و 
هیئت ها اطعام حسینی در قالب طرح های کمک به مستمندان در حاشیه شهر و مناطق 

محروم صورت می گیرد.
 
بین مذهب و سالمت دوگانگی وجود ندارد»

او یادآور می شود: ارادت وصف ناپذیر مردم به سیدالشهدا)ع( سبب شده است که مردم از 
فضای باز و نوع جدید و ابتکارات هیئت های عزاداری در دوران کرونا اســتقبال کرده و به 
صورت خانوادگی در روضه امام حسین)ع( شرکت  کنند. هیئت های مذهبی مشهد مقدس 
نیز مانند سراسر کشور با رعایت پروتکل های بهداشتی میزبان عزاداران حسینی است. ضمن 
اینکه در ابتکاری جدید مراسم عزاداری خودرویی برپا می شود. در این مراسم که با استقبال 
جمعیت انبوهی از مردم نیز مواجه شده است هر خانواده داخل خودرو خود حضور داشته 
و از برنامه های سخنرانی و عزاداری استفاده می کند. ان شاءاهلل با همت و اراده هیئت های 
مذهبی، ویژه برنامه های متمرکزی نیز در تاسوعا و عاشورای حسینی در خیابان های منتهی 

به حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.
طباطبایی در پایان تأکید می کند: بی شک این سبک جدید از عزاداری ها که با استقبال پرشور 
مردم نیز همراه است در تاریخ ثبت خواهد شد. در این روزها هم سالمت مردم و هم برگزاری 
شایسته سوگواری حسینی مهم است. دشمن به دنبال ایجاد تقابل دین و سالمت مردم است 
در حالی که این دوگانگی معنایی ندارد زیرا مسجدی ها و هیئتی ها همواره سالمت خود و 
دیگران را در اولویت کارها قرار می دهند و بین مذهب و سالمت هیچ دوگانگی وجود ندارد.

  حجت االســام رضا وطن دوســت  
رخدادهاي سیاسي و مکاتب فکري و فرهنگي 
از سه ویژگي تولد، اوج و فرود بیرون نیستند، 
روزگاري حرفي براي گفتن دارند و رفته رفته 
به اوج خود مي رسند، ولي چه بسا با گذشت 
زمــان با چالش ها مواجه  گردند و رو به افول 
نهند، اما حماسه عاشورا مکتبي است که از 
سال 61 هجري قمري آغاز و با گذشت بیش 
از 13 قرن هنــوز از حیات و طراوت ویژه ای 
برخوردار است و به هر اندازه که به عمر این 
حادثه افزوده مي شود، شکوه و عظمت آن نیز 

چشمگیرتر مي شود.
این در  حالي  اســت که مخالفان در تضعیف 
و تخریب آن از هیچ کوششــی دریغ نکرده 
و نمی کنند. گاه قداســت قیام را هدف قرار 
می دهند و گاه روز عاشــورا را روز جشــن 
اعالم می کنند؛ زماني توســط آل معاویه قبر 
امام حسین)ع( تخریب و شیار شد و به نظر 
خود براي محو شــدن آن از صفحه  تاریخ بر 
آن آب بستند و زماني دیگر توسط وهابي ها 
مورد هجمه قرار مي گیرد و همه چیز آن را به 
غارت مي برند. در سال هاي اخیر نیز جلسه اي 
در اســرائیل با حضور پژوهشــگران غرب و 
آمریکا برگزار شــد و پس از بررسي ها به این 
نتیجه رسیدند که شیعه دو عنصر اساسي به 
نام عاشورا و مهدویت دارد و تصمیم گرفتند 
کاري کنند که این دو عنصر تضعیف شود و 
رنگ ببازد؛  بنابراین تحریف و تخریب عاشورا 

را در دستور کار قرار دادند.
با توجه به این همه تالش دشمن در طول 
تاریخ و سابقه دلخراش حادثه کربال جای این 
پرسش است که با وجود این همه دشمني ها 
و سوءقصدها نســبت به عاشورا و سرزمین 
کربال چــه عواملي به قوام حادثه عاشــورا 
انجامیــده و آن را در برابر تالش دشــمن 
ماندگار ساخته است؟ در ادامه و در پاسخ به 
این پرسش، به عواملي اشاره مي شود که در 

ماندگاري این حادثه دخالت داشته و دارد.

 اراده و مشیت الهي»
هر چنــد قدرت هاي شــیطانی در تخریب 

عاشورا کوششي بســیار کردند، اما غافل از 
اینکه در وراي این قدرت ها قدرتي برتر وجود 
دارد که تمام نقشه ها را باطل و بر تمام اراده ها 
غلبه مي کند؛ همــان اراده اي که ابراهیم)ع( 
را از آتش نمرودیان و موســي)ع( را از کینه 
فرعونیان نجات داد: »یُریدون لُِیطفؤوا نوَر اهلل 
بأفواِهِهم واهللُ ُمِتــمُّ نورِه ولو َکِره الکافرون«. 
سخن پیامبر اعظم)ص( به همین اراده الهی 
اشــاره دارد که فرمود: »إّن لِقتل الحســین 
حراره في قلوب المؤمنین التبرد ابداً«؛ همانا 
شــهادت حســین)ع( حرارت و شعله اي در 
قلب  هاي مؤمنین ایجاد کرده که هرگز سرد 

نخواهد شد.

«aنقش رسول خدا
ســخنان رســول خــدا)ص( دربــاره امام 
حســین)ع( و نهضت تاریخی او یکي دیگر 
از دالیل ماندگاری حماســه عاشوراست، آن 
حضرت پیش از تحقق حماسه عاشورا راجع 
به این نهضت فضاسازي کرد و نکاتي را که به 
ماندگاري نهضت عاشورا انجامید، متذکر شد. 
در یک  جا درخت نبوت را ریشه در نام مبارک 
حسین)ع( دانسته، مي فرماید: »حسین ِمّني و 
أنا ِمن حسین«  و در جایي دیگر، مزد گریه 
در عزاي حســین)ع( را بهشت معرفي کرده 
اســت: »َمن بَکي علي  الحســین او أبکي او 

تباکي وَجَبت لَه الجّنه«.
رســول خدا)ص( در تصریــح به ماندگاري 
عاشــورا، آن گاه که جریان شــهادت امام 

حسین)ع( را براي دخترش فاطمه)س( بیان 
کرد، آن حضرت گریست و پرسید: پدرجان! 
این واقعه در چه زماني اتفاق مي افتد؟ فرمود: 
در زماني که هیچ یک از ما در دنیا نیستیم. 
اینجا بود که گریه فاطمه)س( شدت یافت 
و پرســید: پس چه کســاني عزای فرزندم 
حســین)ع( را برپا مي دارنــد؟ پیامبر)ص( 
فرمود: اي فاطمه! زنان امت من بر اهل  بیت 
حسین)ع( و مردان امت من بر مردان کربال 
گریه مي کنند؛ آن ها نسل به نسل در هر سال 

پرچم عزاي حسین)ع( را بر پا مي کنند. 

«bنقش اهل  بیت 
از جملــه عوامل جاودانگي  نهضت عاشــورا 
تــالش ائمه هدي)ع( در اقامه عزاي ســاالر 
شهیدان است. بیان اهمیت عزاداري، پاداش 
زیارت امام حســین)ع(، تبیین اهداف قیام 
آن حضــرت، برگزاري مجلس عــزاداري و 
ذکر پاداش گریه بر امام حسین)ع( از جمله 
اقدام های ائمه)ع( اســت. امــام رضا)ع( در 
سفارش به ثواب زیارت قبر امام حسین)ع( 
فرمــود: »َمن زار قبَر أبي عبداهلل)ع( بَِشــّط 
الُفرات کان َکمن زاَر اهلل فوَق عرِشــه«؛   هر 
کس قبر امام حسین)ع( را در کنار شط فرات 
زیارت کند، همچون کسي خواهد بود که خدا 

را باالي عرش او زیارت کرده باشد. 

 اخالص و انگیزه الهي »
 حماســه عاشــورا انگیزه اي الهي داشت و 

حسین بن علي)ع( دار و ندارش را براي خدا و 
در راه احیاي دین او فدا کرد و به این وسیله، 
به نهضت خود رنگ ابدي بخشــید. بدیهی 
اســت هر آنچه رنگ خدایي بگیرد، جاودانه 
مي ماند و هرگز َگرد کهنگي و فراموشي بر آن 
نمي نشیند. این همان است که قرآن فرمود: 
»ما عندکم یَنَفد و ما عنداهلل باق«؛ آنچه نزد 
شماســت نابود مي شود و آنچه نزد خداست 

جاودانه مي ماند. 
خود امام حســین)ع( در اشاره 
به فلســفه قیام خــود که جز 
انگیزه الهي چیز دیگري نیست، 
فرمود: »أنّي لم أخُرج أِشراً و ال 
بِطراً و المفسداً و ال ظالماً و إنّما 
خرجُت لِطلِب اإلصالح في اّمه 
جّدي«؛ قیام مــن، نه از روي 
خودخواهي، براي خوشگذراني 
و براي فساد و ستمگري است، 
بلکه براي مصلحت خواهي در 

امت جدم رسول خداست.

 نقش علما در پويايي »
عاشورا

از  دیگــر عوامــل جاودانگي 
عاشورا، تالش پیوسته علماي 
شــیعه اســت که بــا تألیف 
هزاران جلــد کتاب درباره امام 
حسین)ع( و نهضت تاریخي او 
و نیز با وعظ و خطابه و برپایي 

مجالس عزاداري بر این موضوع تأکید کردند.

تالش مردم در ماندگاري عاشورا»
تالش مســتمر مردم مؤمن و ارادتمندان به 
امام حسین)ع( از زمان بني امیه تا بني العباس 
و از آن زمــان تــا زمان رضاخــان و دیگر 
ستمکاران در برگزاري عزاي امام حسین)ع( 
تحت هر شرایطي با وجود تهدید و ممانعت و 
زندان بسیار روشن و قابل قدردانی است که 
با حضور زنان، مردان و جوانان به عزاداري و 
سینه زني مي پرداختند و در زنده نگه داشتن 

عاشورا سهمي بسزا داشتند. 

چرا عظمت حماسه عاشورا با وجود تاش همه جانبه دین ستیزان، هر روز چشمگیرتر می شود؟ 

انگیزه  الهي، به نهضت حسینی رنگ ابدي بخشید

حماسه عاشورا 
انگیزه اي الهي 

داشت و حسین 
بن علي)ع( دار و 

ندارش را براي خدا 
و در راه احیاي 

دین او فدا کرد و 
به این وسیله، به 
نهضت خود رنگ 

ابدي بخشید

بــــــرش

 فساد، ناشی از خوی تفرعن ©
در انسان است

رسا: آیــت اهلل  میرباقری 
در شــب پنجم محرم و 
در هیئت ثاراهلل قم درباره 
راهکار بازگشت به خیر و 
رهایی از فســاد ناشی از 
تفرعن گفت: وقتی انســان از این تفرعن دست 
بردارد و خودش را صاحب امکاناتی که در اختیار 
دارد نداند آن وقت فســاد رخت برمی بندد. وی 
افزود: اندیشه اومانیسمی با مالک خواندن انسان 
بر تمام امکانات عامل اصلی ایجاد فساد در روی 

زمین شده است.
رئیس فرهنگســتان علوم اســالمی قم درباره 
اندیشه اومانیسم عنوان کرد: در این اندیشه همه 
ُُّکمُ  اْلَْعلَی « هستند و این منجر به  مدعی »أَنَا َرب
فســاد در روابط اجتماعی و فساد در زمین و در 
نهایت فساد در روابط با خداوند متعال می شود. 
وی دنیــا را محیط حاکمیت فرعون دانســت و 
گفت: دار آخرت یک محیط دیگری اســت که 
محیط والیت انبیاســت که در آن محدودیتی 
وجود ندارد و وقتی مؤمن وارد آن شود در میان 

نعمت هاست.
آیت  اهلل میرباقری درباره شعار آزادی و لیبرالیسم 
تصریح کرد: فســاد از وقتی شروع می شود که 
آزادی را آزادی از خداونــد و دین ترجمه کنیم. 
در تفکر اومانیســمی همه فرعون می شــوند و 
صفــات رذیله را تحت عنــوان صفاتی که مورد 
قبول هستند می نمایانند. وی افزود: ساختارهای 
سیاسی مدرن و سنتی که بر اعراض از حضرت 
حق مبتنی هستند ساختاری اند که در آن استعال 

به هر شکلی صورت می گیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه ضررهای 
وارد آمده از تفکر اومانیســم اظهار کرد: انسان 
وقتی فســاد می کند و خــودش را معیار حق و 
باطل و شاغول تراز عالم می کند نتیجه اش تغییر 
جای معروف و منکر است. خداوند متعال عالم را 
در اختیار ما نمی گذارد تا ما به فســاد بپردازیم. 
وی با اشاره به دسته بندی های مختلفی که برای 
نظام های اجتماعی شــکل گرفته است، گفت: 
نظام ها یــا مبتنی بر پرســتش خداوند متعال 
هستند و یا مبتنی بر پرستش خداوند نیستند 
و اگر مبتنی بر پرستش خداوند متعال نباشند در 

آن نظام سیاسی فساد وجود دارد.
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آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی کالسه 9900195
بموج��ب پرونده اجرایی کالس��ه ف��وق خانم طاهره بابائی نام پدر: اس��داله تاریخ تولد: 1361/01/03 ش��ماره ملی: 
1063273145 ش��ماره شناس��نامه: 5 جهت وصول تعداد 14 عدد ش��اخه گل مریم به ارزش یکصد و چهل هزار 
تومان به انضمام تعداد 50 عدد س��که طالی تمام بهار آزادی طرح جدید به انضمام هزینه س��فر کربالی معلی که 
تماماً عندالمطالبه بر ذمه زوج میباشد علیه آقای محمد طاهری نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: 1363/06/20 شماره 
ملی: 0943101107 شماره شناسنامه: 3271 به استناد سند ازدواج: شماره سند: 1600، تاریخ سند: 1396/06/11، 
دفترخانه ازدواج ش��ماره 83 و طالق شماره 16 شهر مشهد استان خراسان رضوی مبادرت به صدور اجرائیه نموده 
و پرونده به کالسه فوق در شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد تشکیل و اجرائیه در تاریخ 1399/02/02 به 
مدیون ابالغ قانونی )الصاق( شده است و به تقاضای بستانکار طی وارده 5368- 1399/02/10 خودرو سواری پراید 
مدل 1389 به شماره انتظامی 661 د 68 ایران 74 متعلق به مدیون بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری 

ارزیابی که طبق گزارش کارشناس رسمی وارده به شماره 15982- 1399/03/20:
خودرو در پارکینگ شهید ریاضی، خلج، تیراژه متوقف می باشد.

الف( مشخصات خودرو
ش��ماره انتظامی 68 د 661 ایران 74 نوع س��واری سیس��تم و تیپ پراید صندوقدار مدل 1389 رنگ سفید شماره 
شاس��ی 1412289487251 ش��ماره موتور 3497775 تعداد چرخ 4 تعداد محور 2 تعداد سیلندر 4 نوع سوخت 

بنزینی ظرفیت 4 نفر
ب( وضعیت ظاهری و فنی خودرو )در زمان بازدید(

اطاق، بدنه: گلگیر جلو راست خوردگی دارد. داشبورد دارد صندلی و تودوزی دارد تجهیزات فاقد ضبط و پخش موتور 
دارد گیربکس دارد تایرها 50 درصد

ارزش پایه خودرو 300/000/000 ریال معادل سی میلیون تومان
همچنی��ن طب��ق گزارش فوق محل توق��ف خودرو در پارکینگ ش��هید ریاضی، خلج، تیراژه می باش��د. که پس از 
قطعیت ارزیابی در روز دوش��نبه مورخ 1399/6/24 از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر جلس��ه مزایده خودرو مذکور 
در آدرس مش��هد- خیابان امام خمینی 28- خیابان ثبت- ش��عبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد از مبلغ پایه 
300/000/000 ریال شروع و به باالترین مبلغی که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً هزینه های قانونی 
حق حراج به مبلغ 18/000/000 ریال و نیمعشر به مبلغ 15/000/000 ریال طبق مقررات از خریدار وصول خواهد 
ش��د. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رس��می در س��اعت تعیین شده برگزار میگردد. 
همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا 

نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. آ-9905337 م.الف 203
تاریخ انتشار: 1399/6/5

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9504322
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه فوق ش��عبه دوم اجرا ثبت مشهد خانم طاهره اسالمی نام پدر: محمدعظیم تاریخ 
تولد: 1354/12/15 شماره ملی: 0840135920 شماره شناسنامه: 0840135920 اجرائیه ای به کالسه فوق الذکر 
جهت وصول مهریه خود به تعداد یکصد سکه طالی کامل بهار آزادی علیه: ابراهیم خاوری راد نام پدر: محمدرضا 
تاریخ تولد: 1346/01/30 ش��ماره ملی: 4869060701 ش��ماره شناسنامه: 5077 و پس از ابالغ اجرائیه در مورخه 
1395/11/30 حسب درخواست بستانکار مالکیت مدیون در سه دانگ از شش دانگ پالک ثبتی 1352 فرعی از 12 
اصلی بخش 9 مشهد در قبال تعداد 100 عدد سکه طالی بهار آزادی بازداشت گردید ملک مذکور واقع در مشهد 
مفتح 32- پالک 326 و 324 بازداشت که مشخصات پالک ثبتی برابر گزارش هیئت کارشناسان بدین شرح می باشد 
1- عرصه موقوفه آس��تان قدس رضوی 124/60 مترمربع- با ابعاد 14×8/90 متر رو به حضرت شمالی ساز حاشیه 
8/90 رو به معبر اصلی 16 متری حاشیه 14 متری به معبر یک متری شمالی- حاشیه 14 متری به معبر یک متری 
جنوبی )سه نبش( به شماره ثبت 14946- دفتر 105- صفحه 287- منزل مسکونی شش دانگ- شماره سند اداره 

174481 به تاریخ 1380/3/9 تقسیم شد.
2- اعیان: برابر تصویر پایانکار 4/4861- 1380/3/18 دارای س��ه س��قف ش��امل همکف و اول و دوم مجموعاً 213 
مترمربع که همکف و اول به صورت مشابه 91/50 مترمربع وصل یک خواب+ کولر آبی+ حمام دستشویی مستقل+ 
آبگرمکن کف موزاییک و موکت و طبقه دوم نیز مشابه به متراژ 30 مترمربع مجاز + توسعه غیرمجاز 30 مترمربع که 
در محاسبات لحاظ نشده+ کابینت فلزی+ دیوار و سقف گچ+ شیشه تک جداره+ پنجره فلزی+ سه کنتور برق+ سه 

کنتور گاز+ یک کنتور آب+ نمای رومی )سیمان سفید( + نوسازی 61- 6- 2- 4 نیمه اسکلت )18 سال قدمت(
3- نحوه تصرف طبقه همکف و اول در اختیار مستأجر و طبقه دوم در ید مالک است.

4- ارزیابی پس از بررسی جمع عوامل دخیل در کارشناسی یک باب منزل مسکونی شش دانگ با مشخصات فوق و 
پالک ثبتی فوق الذکر مبلغ 6/300/000/000 ریال معادل ششصد و سی میلیون تومان که ارزش سه دانگ آن مبلغ 

3/150/000/000 ریال تعیین و تقدیم گردید.
حدود اربعه ملک عبارتست از شماالً به طول 14 متر دیوار به دیوار قطعه 265

شرقاً به طول 8/90 متر درب و دیوار به خیابان
جنوباً به طول 14 متر دیواریست به ممر یک متری
غرباً به طول 8/90 متر دیوار به دیوار پالک 1352

لذا مزایده سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک مذکور به مبلغ 3/150/000/000 ریال از طریق مزایده در روز یکشنبه 
مورخ 1399/6/23 ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل شعبه دوم اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان امام خمینی)ره( 
اداره اجرای ثبت مشهد به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد به فروش خواهد رسید که مبلغ 157/500/000 
ریال بابت نیم عشر دولتی و مبلغ 126/000/000 ریال بابت حق مزایده میباشد که حق مزایده و نیم عشر عالوه بر 
مبلغ ارزیابی ملک میباشد که طبق تبصره 6 ماده 121 آئین نامه اجرا پرداخت بدهیهای مربوطه اعم از آب و برق و 
گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین 
در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار می گردد. ضمناً واریز ده درصد 
مبلغ پایه در صندوق ثبت توسط خریداران و حضور خریدار در جلسه مزایده الزامی است. آ-9905338 م.الف 206

تاریخ انتشار: 1399/6/5
رئیس اداره اجرای ثبت مشهد

 
رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          

نظر به اینکه خانم زهرا ایروانی  دارای شناس��نامه  5740106656  به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه  268  از این 
ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان  بانیه اردوغش��ی   به شناس��نامه   
5749521230  در تاریخ 1399/3/19    در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
1.  زهرا  ایروانی  فرزند ابوطالب    کد ملی  5740106656  ت.ت  1357/11/26    نسبت  فرزند مرحوم  

2. صغری ایروانی     فرزند ابوطالب  کد ملی  574941333 ت.ت  1348/12/10 نسبت فرزند   مرحوم 
3. زهره ایروانی   فرزند ابوطالب    کد ملی  5748919001  ت.ت  1352/6/10  نسبت فرزند  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-9905620                                                                                                          

   سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای علی  ایروانی  دارای شناسنامه  5748941287   به شرح دادخواست به کالسه  261  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  بی بی خانم  ایروانی   به شناسنامه   484  در 

تاریخ 99/3/31    در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  علی  ایروانی  فرزند حسین   کد ملی  5748941287   ت.ت  47/5/1   نسبت فرزند مرحوم  

2. فاطمه ایروانی  فرزند حسین کد ملی  5748939207 ت.ت  31/10/2 نسبت فرزند 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-9905621                                                                                                          

 سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی                                                 
بدینوسیله به آقای سعید پور عبدالهی بندری زاده   فرزند  محمد  فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای رضا 
قدمگاهی   دادخواستی به خواسته تنظیم سند یک دستگاه خودرو  سواری  پراید صبا مدل 1386 به شماره پالک 
517 ی 41 ایران 32 فعال مقوم به یکصد میلیون ریال به احتساب خسلرلت دادرسی  به طرفیت شما به شعبه هفتم  
شورای حل اختالف خرو ارائه و به کالسه  7/265/99  ثبت و برای روز چهار شنبه  مورخه  99/7/9  ساعت 16 عصر  
وقت رس��یدگی تعیین گردیده اس��ت لذا به استناد ماده 73 ق- د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار درج 
می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه هفتم  شهر خرو  مستقر در مجتمع 
ش��ماره خرو به نش��انی شهر خرو پشت کالنتری خرو   مراجعه و با ارئه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد 

شد / الف  آ-9905622
مسئول دبیرخانه شعبه  هفتم  شورای حل اختالف شهرستان زبرخان       

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم فاطمه رحیمی   دارای شناس��نامه  5749718761 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه  267   از 
این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان  طاهره  یاوری    به شناسنامه  
5749171061   در تاری��خ  1394/1/8 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
1. فاطمه رحیمی  فرزند یداله  کد ملی  5749718761  ت.ت  1346/1/10   نسبت  فرزند   مرحوم

2.  صدیقه  رحیمی    فرزند یداله  کد ملی  5749671909    ت.ت 1339/5/12   نسبت فرزند مرحوم
3. رضا  رحیمی   فرزند یداله   کد ملی  5749194809 ت.ت 1352/2/10    نسبت فرزند مرحوم   
4. محمد  رحیمی   فرزند یداله    کد ملی 5749194795  ت.ت 1350/1/20  نسبت فرزند مرحوم

5 . محمد علی  رحیمی   فرزند یداله  کد ملی 5749708136   ت.ت 1344/4/1    نسبت فرزند  مرحوم
6. حسین رحیمی   فرزند یداله  کد ملی 5749644502   ت.ت 1335/1/3  نسبت فرزند   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-9905623                                                                                                          

سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم ظریفه بیگی   دارای شناسنامه    2 به شرح دادخواست به کالسه  263   از این شورا درخواست 
گواه��ی حص��ر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان  محمد رحمانی  به شناس��نامه   3939   در تاریخ  

1395/6/27  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.   ظریفه بیگی   فرزند اسداله  کد ملی  5749652181   ت.ت 1336/3/1  نسبت همسر  مرحوم  

2. فاطمه  رحمانی     فرزند محمد کدملی  1050235908  ت.ت  1369/8/13   نسبت فرزند مرحوم 
3. معصومه  رحمانی    فرزند محمد   کد ملی 5749211487   ت.ت 1357/5/20  نسبت فرزند مرحوم    
4.  ابوالفضل   رحمانی   فرزند محمد   کد ملی  5749904024 ت.ت  1365/1/1    نسبت فرزند  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-9905665                                                                                                          

   سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

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

امالک واقع در بخش16 یزد- سانیج  و توابع
78 فرعی از 59 اصلی – خانم رضیه  اسفیداری  نسبت به 463/20 سهم مشاع  از 902 سهم ششدانگ

زمین پالک ثبتی برابر به مساحت کل 902متر مربع  بموجب رای شماره 
139960321006000936مورخ1399/05/05واقع درباغ مهدی سانیج تفت خریداری عادی مع الواسطه ازکاظم 

اسفیداری مالکین رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین 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 مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/06/05                  آ-9905612

تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1399/06/20
امیرحسین جعفری ندوشن 

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت 
 از طرف علی محمد شبانیان تفتی

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

امالک واقع در بخش12 یزد- ده باال  و توابع
645- اصلی خانم راحله ثابتی  نس��بت به س��ه دانگ  مشاع از شش��دانگ خانه باغ باستثناء ربعیه اعیانی 1/5دانگ 

بانضمام  ربعیه اعیانی 1/5دانگ پالک ثبتی برابر به مساحت کل   
 50/ 1021 مترمربع بموجب رای شماره 

1399603210060001083مورخ1399/05/16واق��ع درده باال تفت خریداری عادی مع الواس��طه ازجمال کافی 
مالک رسمی 

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین 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 مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/06/05        آ-9905618
تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1399/06/20

امیرحسین جعفری ندوشن 
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

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

امالک واقع در بخش6 یزد- تفت  و توابع
باقیمانده 4001- اصلی آقای داریوش نیک فام ششدانگ  زمین محصور مشتمل بر ساختمان  بطور مفروز قسمتی از  

پالک ثبتی برابر به مساحت کل  50/ 595 مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006000957مورخ1399/05/07واقع درباغ گلستان تفت در ازای سند مالکیت رسمی مشاعی 

متقاضی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/06/05                  آ-9905619

تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1399/06/20
امیرحسین جعفری ندوشن 

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت
 از طرف  علی محمد شبانیان تفتی 

دادنامه
پرونده کالسه 9909987503400951 شعبه 154 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

تصمیم نهایی شماره 990997750340128
خواهان: خانم فریبا گرگان فرزند جواد به نش��انی اس��تان خراس��ان رضوی- شهرس��تان مش��هد- مشهد- 

خواجه ربیع- بهمن 4- شهید فتحی:- پ 34
خواسته: گواهی حصر وراثت

گواهی حصر وراثت
خانم فریبا گرگان بشناسنامه شماره 0921989407 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستی بشماره 9900952 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان الهه جوادی 
حصار بشناسنامه شماره 22405 در تاریخ سه شنبه 3 تیر 1399 درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت 

عبارتند از:
1- جواد گرگان فرزند محمد شماره شناسنامه: 4148 نسبت با متوفی: زوج

2- مریم رمضان داز فرزند محمدرحیم شماره شناسنامه: 327 نسبت با متوفی: مادر
3- حسین جوادی حصار فرزند محمدصادق شماره شناسنامه: 645 نسبت با متوفی: پدر

4- فریبا گرگان فرزند جواد شماره شناسنامه: 0921989407 نسبت با متوفی: فرزند
5- فریده گرگان فرزند جواد شماره شناسنامه: 0924367261 نسبت با متوفی: فرزند

پس از تش��ریفات قانونی و انتش��ار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه الیحه یا اعتراض با ارائه 
وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و در وقت فوق العاده شعبه 154 حصر وراثت شورای 
حل اختالف مشهد بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار گواهی می نماید که ورثه 
درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت 

و انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد به صورت زیر تقسیم می گردد.
- جواد گرگان )زوج(: 1/4 )یک چهارم( از کل ماترک

- مریم رمضان داز )مادر(: 1/6 )یک ششم( از کل ماترک
- حسین جوادی حصار )پدر(: 1/6 )یک ششم( از کل ماترک

باقی ترکه بین دختران متوفی بالسویه تقسیم می گردد.
اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود است. آ-9905646

قاضی شورای حل اختالف شعبه 154 حصر وراثت مشهد
حسن راستی

آگهی مزایده
نظر به محکومیت آقای حسین حاتمی نیک در پرونده کالسه 775 موتورسیکلت کویر مدل 91 به شماره پالک 
74429- 767 به رنگ مش��کی به ش��ماره موتور 41391593 و شماره شاسی 9105595 توقیف گردیده و به 
مبلغ 50/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که در تاریخ 99/06/23 ساعت 10 صبح در محل شعبه مزایده 
اجرای احکام کیفری مشهد واقع در نشانی وکیل آباد 8- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری ط . 1 )دفترکل( 

مزایده و به باالترین قیمت پیشنهادی فروش خواهد شد. آ-9905645
قیمت پایه: 50/000/000 ریال می باشد.

دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل
دادیار شعبه 2 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 10 مشهد- ملیحه قویدل

اگهی حصروراثت
نظرب��ه اینک��ه خانم گلس��تان انص��اری دارای شناس��نامه ش��ماره 0749140941به ش��رح دادخواس��ت به 
کالس��ه99,234ازاین ش��ورا درخواس��ت گواه��ی حصروراثت نموده وچنی��ن اظهار نموده ک ش��ادروان غالم 
حس��ن انصاری به ش ش 0749131640درتاریخ99,5,13دراقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حی��ن الفوت آن مرحوم منحصراس��ت به 1.گلس��تان انص��اری فرزند غالم احم��د ب ش ش4602ب ش ملی 

0749140941همسر مرحوم
2.ادریس انصاری فرزند غالم حسن ب ش ملی 0740025120متولد1368
3.الیاس انصاری فرزند غالم حسن ب ش ملی 07401339340متولد1370

4.حسام انصاری فرزند غالم حسن ب ش ملی 0721320635متولد1389
5.حسنا انصاری فرزند غالم حسن ب ش ملی 0740633317متولد1384

اینک باانجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مدبور رابه اس��تناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت اگهی می 
نماید تاهرکس��ی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9905635
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان باخرز

آگهی تحدید حدود عمومی ثبت امالک بخش 1 و 2 و 3 و 4 و 9 مشهد
پیرو آگهی نوبتی ش��ماره 99026925- 1399/2/1 روزنامه خراس��ان به موجب م��اده 14 قانون ثبت امالک 

تحدید حدود شماره/ شماره های زیر بخش های 1 و 2 و 3 و 4 و 9 مشهد:
پالک 4220- اصلی به نام احمد حس��ن زاده یک قطعه زمین به مس��احت 8/60 مترمبع که قباًل جزو خندق 
بوده اس��ت به آدرس خیابان هاشمی نژاد 14 بین پالک 64 و 66 روز چهارشنبه مورخه 1399/6/26 ساعت 9 

در محل بعمل خواهد آمد.
ل��ذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین ش��ماره های فوق الذکر 
بوس��یله این آگهی اخطار میگردد که در روز و س��اعت مقرر باال در محل حضور بهم رس��انند چنانچه هر یک 
از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباش��ند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد 
آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاق��ی و نی��ز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاض��ر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت 
فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترض ثبتی، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست 
اعت��راض خ��ود را به مرج��ع ذیصالح قضائی تقدیم و گواه��ی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تس��لیم 

نمایند.آ-9905345 م.الف 219 
تاریخ انتشار: 1399/6/5

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

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

" برابر رای شماره 139960308002000493 – 25  / 05 / 1399 صادره هیئت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محرز گردیده اس��ت. لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتیکه 
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 اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��لیم و پس از 
اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.
بخش 11 قاینات

قطعه مفروزه مزرعه جعفر آباد پالک 1268- اصلی 
آقای ابوالفضل ترغیبی به ش��ماره شناس��نامه 72 کد ملی 0889038457 صادره از قاین فرزند 
ابراهیم در شش��دانگ یکباب س��اختمان در دو طبقه به مس��احت 568,35 مترمربع در تمامی 
پالک 253 فرعی از 1268اصلی بخش 11 قاین مزرعه جعفر آباد واقع در نبش خیابان کمال 10 
خریداری )مع الواسطه( از مالک رسمی آقای غالمحسین طبی محرز گردیده است. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد. آ-9905488
تاریخ انتشار نوبت اول:  1399/6/5

تاریخ  انتشار نوبت  دوم  :  1399/6/22
رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  قاینات 

علی  صفائی فر
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خائنان به معیشت مردم جایی در اقتصاد ندارند ©
بازگرداندن ارزهای دولتی یکی از موضوع های مهمی است که دولت چند وقتی 
اســت آن را به اشکال مختلف و از تریبون های متفاوتی به صادرکنندگان تذکر 
می دهد. بی تردیــد بازگرداندن ارزهای صادراتی از ســوی صادرکنندگان خرد 
یا دولتی ها که ارزهای کالن تری دریافت کرده اند بســیار مورد توجه اســت، اما 
برای تبیین هر چه بهتر این موضوع که در راســتای حفظ منافع اقتصادی ملی 
است، نه تنها صادرکنندگان بلکه تمامی تولیدکنندگان اعم از تولیدات صنعتی 
و کشــاورزی یا معدنی و پتروشیمی و سایر تولیداتی که شــاید در رسانه ها از 
آن ها نامی برده نمی شــود مثل قالی، پسته یا زعفران و هر کاالی تولیدی که با 
سرمایه ها و ظرفیت های داخلی تولید و صادر شده، حتماً باید در چرخه بازگشت 
ارز  قرار داده شوند.قطعاً تولیدکنندگانی که ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور 
بازنمی گردانند همانند صادرکنندگان هم الزم است کارت بازرگانی آن دسته ای 
که ارز خود را بازنمی گردانند باطل شــود. ارز رســمی در چرخه اقتصادی باید 
به واردکنندگانی داده شــود که در عرصه واردات رسمی فعالیت دارند و واردات 
رسمی انجام می دهند؛بنابراین اعطای ارزهای صادراتی و تولیدی به بانک مرکزی 
موضوع مهمی است، به این دلیل که هنگامی که ارز به واردکنندگانی که واردات 
رسمی می کنند داده شود آن ها از طریق ارزهای دریافتی با کمک دولت می توانند 
اصلی ترین نیازهای وارداتی کشور را شناسایی کنند و نیازهای تولیدی و معیشتی 

و دارویی کشور را حل کنند. 
عدم بازگرداندن ارزهای صادراتی و ناشــی از  تولیدی که با ظرفیت های داخلی 
محقق شده به معنای فروختن ارز به قاچاقچیانی است که با واردات کاالی قاچاق، 

اقتصاد تحریمی کشور را از ابعاد مختلف ضربه می زنند. 
بی تردید کســانی که در  برابر بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی سالم مقاومت 
می کنند باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند و قوه قضائیه با آن ها به شدت برخورد 
کند. عدم بازگرداندن ارز صادراتی و تولیدی به کشور خیانت آشکاری به زندگی و 

معیشت مردم و مسئله مهمی به نام تولید است. 
 اینکه دولت و قوه قضائیه بر آن هستند تا اسامی کسانی که ارز خود را بازنگردانده اند

 در روزنامه های رســمی کشور منتشر می شود، کمترین کار در مقررات تنبیهی 
اســت، قطعاً کسانی که به کشــور خیانت می کنند باید از آن ها در دادگاه بابت 
تخلف صورت گرفته شکایت شود  و تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. قطعاً دولت 
و قوه قضائیه نباید به این موضوع توجه کنند که برخورد با کســانی که ارز را به 
اقتصاد بازنمی گردانند، موجب دلزدگی صادرکنندگان و واردکنندگان می شود، 
این توجیهات به هیچ وجه قابل قبول نیســت؛بنابراین نباید دچار احساسات و 
هیجان ها شد، پس متخلفان باید از عرصه اقتصاد خارج شوند و اگر هم به دلیل 
تخلف خود از عرصه تجارت کشور خارج می شوند، همان بهتر است که خائنان 
به اقتصاد و معیشــت مردم از چرخه اقتصاد خارج شــوند تا تاجران منصف تر و  

درست کارتری جایگزین شوند و امر صادرات را در راه درست خود دنبال کنند.

 کارگزاری ها ملزم به فروش سهام عدالت©
 با باالترین قیمت شدند

نود اقتصادی: ســازمان بورس اوراق بهادار طی اطالعیه ای اعالم کرد: به اطالع 
تمامی کارگزاران محترم می رساند کارگزارانی که سهام عدالت در کد کارگزاری 
آن ها تعریف شده است، باالترین قیمت )قیمت پایانی و یا قیمت آخرین معامله، هر 
کدام که بیشتر است(  را بدون رعایت دستورالعمل معامالت بلوک، سفارش های 
خود را در سامانه معامالت بلوک وارد کنند. هیچ گونه سفارش خرید سهام عدالت 
وارد ســامانه معامالت نشود. همچنین سازمان بورس در اطالعیه ای دیگر اعالم 
کرد: معامالت سهام عدالت شرکت های پتروشیمی مارون )سهامی عام(، پاالیش 
نفت شیراز )سهامی عام(، پاالیش نفت الوان )سهامی عام( و پتروشیمی تندگویان 
)سهامی عام( امروز در نمادهای معامالتی )مارون(، )شراز(، )شاوان( و )شگویا( انجام 
خواهند گرفت و الزم است در قالب یک سفارش وارد سامانه شوند. بدین ترتیب 
فروش ســهام عدالت این نمادها تأثیری در نمادهای اصلی بازار نخواهد داشت.

تشریح  جزئیات عرضه دومین سهام دولتی در بازار سرمایه

احیای  بورس با شوک »دارا دوم«
اقتصاد/ زهراطوسی: عرضه دومین سهام دولتی 
مشهور به دارا دوم که پیشتر خبر عرضه نشدن آن 
نقطه شروع ریزش بازار بورس شد، امروز چهارشنبه 
در حالی آغاز شــده که بازار سرمایه سنگین ترین 
صف های خرید و فروش را تجربه می کند.نخستین 
ETF دولــت چندی پیش با نماد دارا یکم عرضه 
شد که شامل سهام باقیمانده دولت در سه بانک 
و دو بیمه بود. طبق وعده مســئوالن قرار بود دو 
صندوق دیگر که یکی شامل صنایع فلزی و خودرو 
و دیگری شامل چهار شرکت پاالیشی می شود نیز 
عرضه شود. خبر عرضه دومین صندوق قابل معامله 
دولتی، اولین بار در اوایل مرداد ماه توســط فرهاد 
دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم شد، اما 
روز دوشــنبه ۲۰ مرداد ماه، علیرضا صالح، رئیس 
سازمان خصوصی سازی، لغو شدن عرضه دارا دوم 
را به دلیل عدم همکاری وزارت نفت اعالم کرد. در 
شرایطی که توقف عرضه دارا دوم اذهان عمومی را 
غافلگیر کرده بود این خبر تکذیب شد و وزیر اقتصاد 
از عرضه دارا دوم در پنجم شــهریورماه خبر داد. 

بازار تحت  تأثیر حواشی »
این صندوق شامل ســهام چهار شرکت از جمله 
پاالیش نفت تهران، پاالیش نفت اصفهان، پاالیش 
نفت تبریز و پاالیش نفت بندرعباس است که همه 
خواستار ســهام آن بودند. اما با حواشی که در دو 
هفته اخیر ایجاد شد از  لغو عرضه دارا دوم، عرضه 
آبشــاری ســهام عدالت و کاهش شدید شاخص 
بورس گرفته تا موضوع گشایش اقتصادی و عرضه 
اوراق سلف نفتی، منجر شــد تا  استقبال از دارا 
دوم محل تردید کارشناسان این حوزه قرار گرفته 
و وضعیت آینده بازارسرمایه نیز به چالش کشیده 

شود.
احسان رضاپور، تحلیلگر بازارسرمایه معتقد است 
اســتقبال از عرضه صندوق دارادوم خوب خواهد 
بود، اما تأکید دارد این استقبال مانند استقبال از 
دارایکم نخواهد بود و همچنین نباید انتظار داشت 

بازده این صندوق مانند دارا یکم باشد.
وی می گوید: استقبال سهامداران از دارادوم خوب 
پیش بینی می شود، اما در همین حال نباید از اثر 
ســلب اعتمادی که در چند هفته گذشته در بازار 
اتفاق افتاد نیز غافل شــد. متأسفانه در این مدت 

ابالغیه هایی صادر شــد که سمت عرضه را بدون 
اینکه پیش بینی درســتی از تقاضا داشته باشد، 
بســیار تقویت کرد که همین مسئله موجب شد 
التهاب در بازار افزایش پیدا کند و درجه ناامنی و 
عدم اطمینان سرمایه گذاران به شدت تقویت شود.

بدبینی تازه واردها به رشد کوتاه مدت بازار »
رضاپور با بیان اینکه در این وضع طبیعی اســت 
قســمت قابل توجهی از سرمایه داران که تازه وارد 
بازار شده اند به رشد کوتاه مدت بازار بدبین شوند، 
می افزاید: حتماً این موضوع اثر خود را در استقبال 
از دارا دوم خواهد گذاشــت، امــا در کل برآیند 
اوضاع این است که از دارادوم استقبال بشود. البته 
نمی توان گفت این استقبال بیشتر از دارایکم است، 

چون بستگی به جو بازار دارد.
رضاپور درباره میزان ارزش ســرمایه گذاری بر دارا 
دوم می گوید: با توجه به رشد قابل توجهی که بازار 
داشــت به ویژه صنعت پاالیشگاهی و همچنین 
تخفیف هایی که قرار است بر دارادوم اعمال شود، 
به نظر می رسد این صندوق قیمت جذاب تری در 
مقایسه با قیمتی که اگر ماه پیش عرضه می شد، 
داشته باشــد. البته این را هم باید تأکید کرد جو 
نبــود اطمینان کــه اکنون بر بازار حاکم شــده، 
حتماً روی ذهن بخشی از فعاالن بازار اثر خواهد 
گذاشت و شــاید عده ای که پیشتر قصد خرید و 

سرمایه گذاری داشتند، منصرف شده باشند.
وی تأکید می کند: اکنــون جذابیت های دارادوم 
بیشتر هم شده است، به خصوص اگر تخفیفی که 
می خواهند در نظر بگیرند تخفیف بهتر و بیشتری 
باشد. عالوه بر این باید توجه کرد که ارزش دارایکم 
۳ میلیون تومان بــود و دارادوم ۵ میلیون تومان، 
بنابراین این تفاوت قیمت می تواند در استقبال از 

دارادوم اثرگذار باشد.

تفاوت دارا دوم با دارا یکم»
وی درباره پیش بینی اش از بازده دارا دوم و مقایسه 
آن با بازدهی دارا یکم می گوید: نباید انتظار داشت 
دارا دوم مانند دارا یکم بازده داشــته باشــد، ولی 
تخفیف ها و شــاید خبرهای خوبی که قرار است 
درباره پاالیشگاهی  ها منتشر شود، بتواند کمک کند 
که این صندوق هم بازدهی معقولی داشته باشد.وی 

درباره اثر عرضه دارا دوم بر روند بازار نیز می گوید: 
در این چند روز تصمیم هایی گرفته شــد که در 
زمان های نابجا اجرا شد.  در حالی که این تصمیم ها 
باید در خرداد و تیر به مرحله اجرا گذاشته می شد نه 
در مرداد ماه. این تصمیم ها و ابالغیه ها فاکتورهایی 
بودند که ســمت عرضه را تحریک کردند و به آن 
شدت دادند. بازار در مرداد ماه به  صورت اتوماتیک 
شــاهد افزایش عرضه ها بود و ایــن تصمیم ها و 
ابالغیه هم محرک اضافی شد تا بازار ملتهب شود. 
در مقابل نیز تدبیر خاصی برای تقاضا اتخاذ نشد 
و خودبه خود بازار فروشــنده بود، این فروشــنده 
بودن با تحریک بیشتر ســمت عرضه صندوق ها 
و کارگزارها و ســرمایه گذارها فشــار مضاعفی به 
بــازار وارد کرد که منجر به شــدت نزول شــد.

وی معتقد اســت: عرضــه دارا دوم بخشــی از 
نقدینگی را به سمت بازار خواهد کشید.

به گفته وی، شــاید کسانی که اکنون سهم های 
خود را فروخته اند و در جمع فروشنده ها هستند 
بخشی از نقدینگی خود را سمت صندوق دارا دوم 
ببرند و همین منجر می شود که بازار در هفته دوم 

شهریور فضای آرام تری داشته باشد، 
ولی با این حال بــه هیچ وجه نباید 
انتظار بازدهــی از دارا دوم مانند دارا 

یکم داشته باشیم.

استقبال از دارا دوم؛ ۳۰درصد»
احمد پویان فر، تحلیلگر بازارســرمایه 
معتقد است: اســتقبال سهامداران از 
عرضــه دارا دوم با اســتقبال کمتری 
نســبت به دارا یکم مواجــه خواهد 
شد. وی معتقد اســت: برخی عوامل 
دست به دست هم داد و موجب شد بازار 
به این وضعیت برســد، اما اصلی ترین 
دلیل اختالف نظر دولــت درباره دارا 

دوم بود که ریشه آن هم به عدم اعتقاد وزیر نفت به 
بازارسرمایه و خصوصی سازی برمی گردد. هر چند 
ایشان بعداً موضع گیری کرد و خواست اثر منفی که 
بر بازار ایجاد شده را درست کند، اما دیگر جو منفی 

بر بازار حاکم شده بود. 
وی در خوشبینانه ترین حالت، استقبال از دارا دوم 
را ۳۰درصد ارزیابی می کند و می افزاید:  اثر عرضه 

دارا دوم بر بازار مثبت است، 
اما مشــکل این است که با 
توجه به اتفاقی که در بازار 
افتاده، استقبال خوبی از این 

عرضه نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بازدهی 
صنــدوق دارا دوم خــوب 
تأکید می کند:  بود،  خواهد 
با توجه به اصالح قیمت ها 
در بورس و اینکه بسیاری از 
سهم ها تا ۴۰ درصد کاهش 
قیمت داشتند، انتظار می رود 
بازدهی  صنــدوق دارا دوم 

خوبی داشته باشد.

ارائه تخفیف ۲۰درصدی»
بــه گفتــه علیرضــا صالــح، رئیس ســازمان 
خصوصی ســازی، مردم از امروز تا دو هفته آینده 
می توانند از طریق درگاه  های بانک ها یا کارگزاری ها 
اقدام به پذیره نویسی صندوق دارا دوم کنند .  برای 
خرید سهام صندوق پاالیشی دارا دوم محدودیت 

سنی وجود ندارد و افراد با حداقل اطالعات هویتی 
می توانند پذیره نویسی را انجام دهند؛ چرا که هدف 
دولت این است که سرمایه های خرد مردم وارد بازار 
شود و به سمت تولید حرکت کند. افرادی که کد 
بورسی دارند می توانند از طریق کارگزاری ها اقدام 
به پذیره نویسی کنند و افرادی هم که کد بورسی 
ندارند می توانند با اســتفاده کارت ملی به بانک ها 

مراجعه کنند.
آن طور که صالح می گوید: این صندوق ها قرار است 
با ۲۰ درصد تخفیف و براساس قیمت پایانی روز نماد 
چهار شرکت پاالیشی پذیره نویسی شود و افرادی 
که صندوق دارا یکــم را به ارزش ۲میلیون تومان 
خریداری کردند این فرصت را دارند که صندوق دارا 
دوم را تا سقف ۵میلیون تومان پذیره نویسی کنند.

گفتنی است، شاخص بازار سهام که ازابتدای امسال 
تا سقف ۲ میلیون و 1۰۰ هزار واحد نیز رفته بود، 
طی دو هفته اخیر ریزش شدیدی را تجربه کرد. در 
روز سه شنبه با خاتمه کار تاالر شیشه ای، شاخص 
کل بورس با رشدی ۴۰هزار واحدی )۲.۵ درصدی( 
پس از چهار روز مجدداً در مدار صعود قرار گرفت و 

در پله یک میلیون و ۶۵۰هزار واحدی ایستاد. 

نباید انتظار داشت 
دارا دوم مانند 
دارا یکم بازده 
داشته باشد، ولی 
اگر تخفیف ها و 
خبرهای خوبی 
منتشر شود،شاید 
این صندوق هم 
بازدهی معقولی 
داشته باشد

بــــــــرش

مسکن اجتماعی فقط یک ایده بود و طرح ملی مسکن ادامه طرح مسکن مهر است    تسنیم:وزیر راه و شهرسازی با اعالم آغاز تحویل واحدهای طرح ملی مسکن از ماه آینده، گفت: مسکن اجتماعی فقط 
یک ایده بود و طرح ملی مسکن ادامه طرح مسکن مهر است. به استثنای تعدادی از واحدها که در قوه قضائیه و دادگاه ها هستند و خودمالک هم بودند، بقیه واحدها تکمیل شده و کاستی های واحدهای نیمه تمام نیز مانند 
محوطه فضای سبز، مدرسه، مسجد، فروشگاه، خانه بهداشت و یا تأسیسات زیربنایی و انشعابات برطرف شده است. اولین سری واحدهای »طرح اقدام ملی مسکن« در استان های پیشتاز ماه آینده به مردم تحویل خواهد شد.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین

 چهارشنبه 5 شهریور 1399  6 محرم 1442 26 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9329

 افزایش سرمایه شرکت های بورسی  تأیید شد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: با نظر شورا الیحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته 
شده در بورس تهران یا فرابورس از طریق صرف سهام، مغایر شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص 
داده نشد. عباســعلی کدخدایی در توییتر نوشت: الیحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت های 
پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس از طریق صرف سهام، امروز در جلسه فوق العاده شورای 
نگهبان و با حضور وزیر محترم اقتصاد مورد بررســی قرار گرفت که مغایر شرع مقدس و قانون 

اساسی تشخیص داده نشد.
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت  اول

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
و  نگه��داری  تعمی��ر،  ام��ور  نظ��ردارد 
و  الکتریک��ی  تاسیس��ات  راهب��ری 

مکانیک��ی بیمارس��تان ابن س��ینا و دکتر حج��ازی  را از 
طری��ق مناقص��ه عموم��ی به بخش غی��ر دولت��ی واگذار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 
2099000060000054، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواه��د ش��د 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:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 420.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حسابداری بیمارستان مذکور به نشانی : مشهد -میدان 

بوعلی -جنب نقلیه آستان قدس  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/06/05

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/06/12

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/22
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/23

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ع 9

90
56
42

فراخوان انتخاب حسابرس
نوبت اول

 
 دانشکده علوم پزشکی تربت جام  در نظر دارد از 
طریق انجام فراخوان عمومی ، نسبت به انتخاب و 
گزینش موسس��ه حسابرسی سالهای مالی 1399 و 
1400 و حسابرسی ضمنی سال 1399 اقدام نماید. 
از موسس��ات حسابرس��ی واجد ش��رایط دعوت به 
عمل می آی��د رزومه ، مدارک موسس��ه و قیمت 
پیش��نهادی خ��ود را در پاکته��ای ممه��ور لغای��ت 
1399/06/18 به دبیرخانه هیئت امنای دانشکده 
به نش��انی : مش��هد – خیابان دانشگاه – ساختمان 
قریش��ی تحویل و رس��ید دریاف��ت نمایند . قابل 

ذکر است : 
* موسس��ه حسابرس��ی م��ی بایس��ت دارای توان 
، تجرب��ه و س��وابق حرفه ای حسابرس��ی مفید در 
دستگاه ها و نهادهای دولتی به ویژه دانشگاه های

 تیپ یک طی 5 سال گذشته باشد . 
* موسس��ات حسابرسی می بایست رتبه الف یا ب 
جامعه حس��ابداران رسمی کش��ور و دارای مجوز 
فعالیت از مراجع ذیصالح ، در اولویت قرار دارند 
* موسس��ه حسابرس��ی متقاضی ، بیش از 2 سال 
) دوره ( متوالی ، در مس��ند حس��ابرس دانشگاه 

نبوده نباشد .
* حت��ی المقدور موسس��ه حسابرس��ی متقاضی ، 
فقط با یک دانشگاه در سال ذکر شده قرار داد و 

حضور داشته باشد.
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شرکت مخابرات ایران- منطقه فارس  در نظر دارد " نگهداری امور شبکه میدانی محور سه شامل شهرستان های سپیدان، نورآباد، رستم، 
کازرون، فراش�بند، فیروزآباد و کوار " را از طریق مناقصه عمومی پس از طی ارزیابی کیفی و تایید صالحیت متقاضیان به پیمانکار واجد 

شرایط واگذار نماید.
 لذا از کلیه ش�رکتهای متقاضی که دارای گواهی صالحیت فعالیت و گواهی صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین 

گواهی بهداشت، ایمنی و سالمت کار)HSE(می باشند دعوت به عمل می آید.
 متقاضیان جهت کس�ب اطالعات بیش�تر ب�ه آدرس  ه�ای WWW.TCI.IR و  FARS.TCI .IR مراجعه نمایند.

آگهی  تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی شماره 99/24) یک مرحله ای(

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

آگهی مناقصه عمومی )تجدید( نوبت اول
  ش��هرداری محمدش��هر در نظر دارد براس��اس بودجه مصوب س��ال 1399، پروژه ذی��ل را از طریق برگ��زاری مناقصه عمومی به 

پیمانکاران واجدالشرایط به شرح ذیل واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
شنبه مورخ 99/6/22 با مراجعه به واحد امور قراردادهای شهرداری ضمن واریز 5% سپرده پیمان به عنوان سپرده شرکت در 
مناقصه نس��بت به اخذ اس��ناد مناقصه اقدام نمایند. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده و هزینه چاپ آگهی 

به عهده برنده مناقصه می باشد. شایان ذکر است پرداخت مبلغ قرارداد به صورت 40% نقد و 60 % تهاتر می باشد.
رتبهمبلغ سپرده )ریال(مبلغ مناقصه)ریال(موضوعردیف

فهرست بهاء 4 رسته آب سال 30/000/000/0001/500/000/00099دفع آبهای سطحی )لوله گذاری(1

 سعید صفری- شهردار 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )961784(

 آگهی تغییرات شرکت بوستان کهن آریا ) با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 14068 و شناسه ملی 14005815963

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,02,13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع شرکت ماده 
2-اساسنامه اضافه و الحاق گردید : ) افزایش تولیدات کشاورزی اعم از باغی و زراعی و گلخانه ایی و تولید قارچ، تعمیر،تجهیز و 
و  ایی  گلخانه  و  باغی  و  ادوات کشاورزی  و  کلیه تجهیزات  و فروش  و سنگین کشاورزی ،خرید  ماشین آالت سبک  انواع  نگهداری 
تولیدات کشاورزی، الیروبی الگون های تصفیه خانه های صنعتی و بهداشتی ،انجام کلیه فعالیت های نگهداری تصفیه خانه ها و فضای 

سبز ،پس از اخذ مجوزهای الزم از دستگاه مربوطه )ثبت موضوعات فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد( 
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ش�هرداری منطق�ه دو اهواز درنظ�ر دارد پروژه زی�ر را از طری�ق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .

س
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آگهی  مناقصه عمومی - نوبت اول 

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز 

جهت  آید  می  عمل  به  دعوت  شرایط  واجد  های  شرکت  از 
دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری منطقه 
به  )ع(  رضا  امام  بلوار  انتهای  کیانشهر  اهواز  نشانی:  به  دو 
شماره تلفن تماس )۳۳۷۹۰۸8۷( و یا به مدیریت قراردادهای 
شهرداری اهواز به نشانی: اهواز_ خیابان انقالب نبش خیابان 
غزنوی جنب ساختمان پزشکی قانونی_ ساختمان شماره سه 

شهرداری_ تلفن: ۳۷۹۹۱۶۰_۳۷۷۴۰۶۲ مراجعه نمایند.
سایت: به  مراجعه  با  میتوانند  محترم  پیمانکاران 
اسناد  خرید  و  نام  ثبت  به  نسبت   peymankar.ahvaz.ir

بصورت الکترونیکی اقدام نمایند .
هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تاریخ  از  مناقصه،  به  پاسخ  و  نرخ  پیشنهاد  قبول  ۱_مهلت 
دبیر خانه  به  پاکات  و تحویل  روز  به مدت ده  آگهی  انتشار 
محرمانه منطقه ۲ شهرداری به آدرس: کیانشهر انتهای بلوار 
امام رضا)ع( می باشد. )حداکثر تحویل پاکات: تاپایان وقت 

اداری روز شنبه مورخ 99/6/22میباشد(
۲_ شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهاد ها مختار می باشد.

۳_مبلغ سپرده شرکت در مناقصه فوق الذکر می بایست به 
یکی از سه طریق ذیل ارائه شود.

الف_فیش واریز مبلغ فوق به حساب سپرده  700840282324  
نزد بانک شهر شعبه انقالب اهواز به نام منطقه ۲ شهرداری 

جنب منطقه ۲ شهرداری
ب( بصورت ضمانتنامه بانکی به نام منطقه دو شهرداری و به 

مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها
ج(چک تضمین شده بانکی به نام منطقه دو شهرداری

تبصره: محل اعتبارات این مناقصه از بودجه جاری شهرداری 
با  بانکی  بوده و فقط ضمانتنامه های معتبر  )منابع داخلی( 
اینصورت  غیر  در  میباشد.  قبول  مناقصه  در  شرکت  عنوان 
پاکات ب و ج بازگشایی نخواهد شد.)ضمانتنامه فرایند ارجاع 
کار مربوط به آیین نامه تضمین معامالت دولتی بوده و مورد 

قبول نمی باشد.(
روز  در ساعت 13/45  مناقصه  برگزاری کمیسیون  تاریخ   -4
به  منطقه2  قراردادها  دفترامور  در   99/6/23 مورخ  یکشنبه 
در  دهندگان  پیشنهاد  حضور  باشد.  می  الذکر  فوق  آدرس 

جلسه مجاز می باشد.
معامالت  نامه  آیین   18 ماده  برابر  کمیسیون  نتیجه   -5
مراحل  تا  شد.  خواهد  اعالم  برنده  به  کالنشهرها  شهرداری 

انعقاد قرارداد انجام شود.
6- به استناد بند5 ماده11 آیین نامه معامالت شهرداری کالن 
شهرها میزان تضمین حسن انجام تعهدات  % 10  درصد مبلغ 
آزاد  تحویل موقت  از  باشد که پس  پیمانکار می  پیشنهادی 

خواهد شد.
7- به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.

8- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد 
نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب ضبط خواهد 

شد.
9-بر اساس ماده 10 قانون اصالح و تسری آیین نامه معامالت 
ارائه  و  مناقصه  در  شرکت  کالنشهرها،  به  تهران  شهرداری 
پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری می باشد.
10- سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ اولیه )ریال(موضوعردیف
مبلغ سپرده شرکت در 

مدت اجرای پروژه مناقصه )ریال( 

۱
مبلمان  تکمیل  پارکی جهت  خریدتجهیزات 

۳۰ روز۴/5۶۲/۳5۰/۰۰۰۲۲۸/۱۱۷/5۰۰پارک ۴۲ هکتاری در منطقه دو شهرداری
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
نظ��ردارد میلگ��رد م��ورد نی��از پروژه 

خوابگاه دانشجویی دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی 
به بخش غیر دولتی واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000051، 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 1.000.000.000 
ریال ضمانت نامه بانکی می باشد که در مهلت مقرر به 
امور مالی دانش��گاه به نشانی : مشهد -روبروی شهید 
فکوری 94- طبقه دوم س��تاد مرکزی دانش��گاه تحویل 

گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/06/03

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/06/10

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/20
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/22

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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توزیع ۳ میلیون ماسک و دستگاه های ضدعفونی کننده بین عزاداران حسینی   تسنیم: ستاد اجرایی فرمان امام از راه اندازی پویشی با هدف توزیع اقالم بهداشتی بین هیئت های مذهبی خبر داد.
محمد ترکمانه گفت: در پی تأکید رهبرمعظم انقالب مبنی بر رعایت پروتکل های بهداشتی در هیئت های عزاداری محرم و صفر، با دستور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، پویش »احسان الحسین)ع(« برای اهدا و توزیع 
اقالم بهداشتی بین عزاداران حسینی کار خود را آغاز کرد.در این پویش، ۳ میلیون ماسک، 150 هزار آب معدنی و 100 دستگاه ضدعفونی کننده پدالی و کولی با کمک سازمان تبلیغات اسالمی بین هیئت ها توزیع می شود.

واکسن ایتالیایی کووید۱۹ به نخستین داوطلب تزریق شد©
ایسنا: به گــزارش مدیکال اکسپرس، 
یک بیمارســتان ایتالیایی اعالم کرد: 
واکســن کرونــا که توســط محققان 
ایتالیایی توسعه داده شده به نخستین 
داوطلب انســانی تزریق شد.قرار است 
آزمایش بالینی واکسن ویروس کرونای 
ایتالیایی ها در ســطح گســترده تر در 

مؤسســه ملی اســپاالنزانی برای بیماری های عفونی در رم انجام شود.براساس 
داده های موجود، روند ۶ ماهه برای بررســی این واکســن طی شده و نخستین 

داوطلب انسانی پس از چندین ماه پژوهش، واکسن کرونا را دریافت کرده است.
این داوطلب، یک خانم بوده که حدود ۵۰ ســال ســن داشته و نخستین ُدز از 
واکسن تولید شــده توســط شــرکت بیوتکنولوژی ReiThera را در مؤسسه 
Spallanzani دریافت کرد.اگر نتایج نخستین مرحله آزمایش های انسانی اثبات 
شود، تا پایان سال تعداد بیشتری از داوطلبان حتی در خارج از ایتالیا می توانند 

برای مراحل دوم و سوم بالینی آن تحت نظر قرار گیرند.

باکتری هایی که »جیغ« می کشند!©
ایسنا:پژوهشگران آمریکایی در بررسی 
جدید خود دریافتند باکتری ها هنگام 
مرگ، به انتشار هشدارهایی می پردازند 
تا به زنده ماندن بقیه باکتری ها کمک 
کنند.به گزارش فیوچریسم، دانشمندان 
دانشــگاه تگزاس در آستین باور دارند 
باکتری هــا هنگام مرگ هشــدارهای 

شیمیایی منتشــر می کنند و به اصطالح »جیغ« می کشند و باکتری های دیگر 
را از خطر آگاه می ســازند.به گفته دانشــمندان به نظر می رســد باکتری هایی 
مانند »اشریشــیا کلی« )E. coli( می توانند وجود خطراتی مانند آنتی بیوتیک ها 
را تشــخیص دهند و هنگام مرگ، ســیگنالی را برای آگاه کردن همتایان خود 
انتشار دهند تا آن ها برای مقاومت در برابر خطر، جهش را آغاز کنند.بررسی های 
بیشتر نشان داد هنگامی که آنتی بیوتیک به جمعی از باکتری ها مانند باکتری های 
اشریشیا کلی برخورد می کند، باکتری های در حال مرگ به انتشار یک سیگنال 
شیمیایی می پردازند که بقیه باکتری های گروه را ترغیب می کند خود را به سرعت 

با تهدید پیش رو وفق و امکان زنده ماندن خود را افزایش دهند.

 خاطرات بچه های جهادی ©
که با پوست سیب طرد شدند !

شــهدای  جهادی  گروه  جامعه: 
مدافع حرم خاطراتی به یادماندنی 
از ایثار و از خودگذشتگی را از خود 
بر جای گذاشــته اند. خبرگزاری 
فارس در گزارشــی که به شــرح 
دل شــبیه تر اســت تــا گزارش 
آماری از مردانگــی جوانان ایران 

زمین از جنگ سیل تا جنگ کرونا، پای خاطرات تنی چند از ۴ هزار جهادگری 
نشسته است که بی ادعا خود را وقف آرمان های انقالبی کشورمان کرده اند. بخشی 

از این گزارش را انتخاب کرده ایم که تقدیمتان می کنیم.

محمدجواد مردی/ با پوست سیب ما را زدند»
با آمدن ماه رمضان بچه های گروه جهادی شهدای مدافع حرم با انرژی مضاعف به 
سمت روستاهایی رفتند که شاید کمتر کسی به سراغشان می رفت؛ روستاهایی 
که به دلیل نبود گاز با فضوالت گاو و گوســفند آتش مورد نیازشــان را تأمین 
می کردند. در یکی از روستاها حتی با پوست سیب ما را زدند و می گفتند شما را 
نمی خواهیم، اما پس از فعالیت در آن روستاها به مرور یکی از بزرگان روستا آمد 
ما را به کناری کشید و با صراحت گفت: هر چیزی به غیر از ناموسمان را بخواهید 
در اختیارتان خواهیم گذاشت، چون تنها کسی که از اول سیل در کنارمان بود 

شما بودید.
البته این ها لطف خدا بود که نصیب بچه های گروه جهادی شهدای مدافع حرم 
شد. طالب از نقاط مختلفی خودشان را به گروه رساندند و خدمت کردند که همه 
توفیق الهی بود.یکی دیگر از خاطره های شیرین و لذت بخش هم آن روزی است 
که هر وقت لحظاتش را در ذهنم مرور می کنم ناخودآگاه غرق در شادی می شوم. 
برای دختربچه ها و پسربچه های روستا جداگانه بازی های فرهنگی و آموزش هایی 
را درنظر گرفته بودیم و در کنار کارهای عمرانی، تالشمان بر این بود که حواسمان 
به این طفل های معصوم هم باشد. یک روز پدر یکی از همین بچه ها تماس گرفت 

و گفت می شود یه لحظه خودتان را به منزلمان برسانید؟ تعجب کرده بودم.
نگران شدیم که نکند اتفاقی برایشان افتاده باشد؛ حرکت که کردیم برق ها رفت 
و وقتی به منزل آن بنده خدا رسیدیم یکدفعه ورق برگشت و دیدم بچه ها برایم 

تولد گرفته اند!
بچه هایی که از لحاظ مادی اصالً وضعیت مناســبی نداشتند بدون اینکه به من 
بگویند برایم جشن تولد و کیک گرفته بودند و به همین راضی نشدند و تسبیح، 

خودکار، نقاشی و کلی نامه هدیه دادند.
آن روز حتی با بادکنک، سنم را روی دیوار درست کرده بودند و من تازه با دیدن 
بادکنک ها بود که یادم آمد بچه های روستا چرا مدتی پیگیر این بودند که آقا چه 

روزی به دنیا آمده اید یا چند سالتان است.

حاج آقا نمازی/کشوی سردخانه»
روز اولی که برای کمک به بیمارستان رفتم، گفتند شما بیا و در انتقال متوفای 
کرونایی به دوســتان بیمارستان کمک کن. من هم برای کمک رفتم و جسد را 
در آسانسور گذاشتیم و به طبقه منهای یک رفتیم.وقتی رسیدیم یک راهرو بلند 
روبه رویمان بود که در انتهای آن ســردخانه قرار داشت. وارد سردخانه که شدیم 
ما دو نفر جهادی بودیم و یک نفر نیروی خدمات بیمارســتان که شروع کرد به 
باز کردن کشــوهای سردخانه برای پیدا کردن جای خالی و انتقال جسد فردی 
که به تازگی فوت شــده بود.نیروی خدماتی بیمارستان کشوها را یکی یکی باز 
می کرد و ســر تکان می داد؛ ما تعجب کرده بودیم. پرســیدیم: جریان چیست؟ 
آن بنده خدا گفت: کشوها پر شده اند و جای خالی نداریم. اما در همان حال که 
با ما حرف می زد یک کشــو را باز کرد و دوباره بست، یک لحظه حس کردم آن 
کشو خالی است.نزدیک تر رفتم و گفتم: آن کشویی که شما باز کردید انگار خالی 
بود و فقط یک پالستیک داخلش دیدم؛ آن آقا گفت بله پالستیک اما پر است!

اصرار کردم که نه، کشــو را باز کنید، شما می گویید پر است اما به نظرم خالی 
می آید. کشو را کشیدم و ته آن یک کیسه مشکی به اندازه چند کیلو میوه دیدم، 
آن را کشــیدم و دیدم روی آن نوشته شده است: نوزاد فوتی مشکوک به کرونا؛ 

تاریخ تولد تا فوتش هم یک ماه بیشتر نبود.
کیسه را در دستم گرفتم اما حالم دگرگون شده بود؛ یک نوزاد یکماهه مگر چه 
وزنی می توانست داشته باشــد؟ اما آن لحظه به اندازه یک کوه روی دست هایم 
ســنگینی می کرد و این تلخ ترین صحنه ای بود که در نخستین روز حضورم در 
بیمارســتان با آن مواجه شــدم و از تلخی این بال که از کودک یک ماهه  تا پیر 
1۰۰ســاله به آن مبتال می شود قلبم به درد آمد و عمق فاجعه کرونا را بیشتر و 

حتی از نزدیک حس کردم.

خاطراتی حوالی خودمان»
این سطور تنها خاطره کوتاه چند جهادگر از ۴ هزار جهادگر گروه جهادی شهدای 
مدافع حرم است. مردانی که با سیل جاری شدند اما پس از خشک شدن زمین ها، 

با لباس رزم کرونا دل به میدان جهاد زدند و مردانه ایستادند.

از  یکی  داروسازی  طیرانی   اعظم  جامعه/   
بیمار  پزشک،  یعنی  سالمت  نظام  حلقه های 
مستقیم  تأثیری  که  می شود  محسوب  دارو  و 
دارد.  جامعه  اقتصاد  و  شاخص های سالمت  بر 
داروسازان در هر کشور مسئولیت خطیر تأمین 
و عرضه داروی مورد نیاز جامعه را به عهده دارند 
دنیا  در  رشته ها  پویاترین  از  یکی  داروسازی  و 

محسوب می شود.
آن ها باوجود اهمیتی که در حوزه سالمت دارند 
همواره از مشخص نبودن جایگاه حرفه ای خود 
در سیستم درمانی کشور ابراز نارضایتی می کنند 
و اینکه در هــر دوره بــر دغدغه های صنفی و 

حرفه ای آنان افزوده می شود.
روز داروســاز فرصتی است تا با تأملی بیشتر به 
جایگاه داروســازان و مشکالت پیش روی آن ها 

توجه کنیم.

بی توجهی وزارت بهداشت به جایگاه »
حرفه ای داروسازان

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت وگو 
با ما می گوید: رشــته داروســازی از زمان ورود 
نخستین گروه داروســازان به کشور یعنی سال 
13۰۰ شمســی در ایران پایه گذاری شده است. 
پیش از آن اشتغال داروسازان از محل داروخانه 
و به شکل ســنتی بوده که با تأسیس دانشکده 
داروســازی تهران و پس از آن تبریز و اصفهان، 
داروســازی به شــکل مدرن در ایران آغاز شد و 
داروسازان در داروخانه ها ســاخت دارو را انجام 

می دادند.
ســید علی فاطمی اضافه می کند: از اواسط دهه 
3۰ خورشیدی با تأسیس شرکت های داروسازی 
در کشــور، ســاخت دارو در داروخانه ها روز به 
روز کاهــش یافت و در دهه هــای ۵۰ و ۶۰ در 
پی بحران هایی که در کشــور اتفاق افتاد، عماًل 
وضعیت داروســازی در ایــران از فاز گذاری که 
در دنیا طی شــد عقب ماند؛ وظایف داروسازان 
در حلقه نظام ســالمت به خوبی تبیین نشد و 
داروسازان در داروخانه ها به عنوان مسئول فنی 
و فروشنده دارو شناخته شدند تا اینکه در دهه 
7۰ برای نخستین بار با پدیده داروسازان بالینی 

مواجه شدیم. 
داروسازان بالینی توانستند در بیمارستان ها در 
کنار پزشکان به وظیفه خود در حوزه دارو درمانی 
عمل کرده و تا حدود زیادی خدمات دارویی را در 
بیمارستان ها تبیین کنند و تعدادی از داروسازان 
نیز در شرکت های داروسازی و بهداشتی مشغول 
کار شدند. اما متأسفانه در سال های اخیر نقش 
داروســازان در تولید دارو رو به کاهش رفته و به 
فروشندگان دارو در داروخانه ها تبدیل شده اند؛ 

ایــن اتفاق خوبی نیســت و امیدواریم با اجرای 
سند جامع خدمات داروســازان در داروخانه ها 
داروســازان بتوانند خدمات بیشتری به بیماران 
ارائه دهند و داروخانه صرفــاً محل فروش دارو 

نباشد. 

تخلف سازمان های بیمه »
فاطمی می افزایــد: امروزه داروســازان در دنیا 
وظایف بیشتری بر عهده دارند و می توانند برای 
بسیاری از ناخوشی های جزئی، بنا به تشخیص 
خود دارو تجویز کنند و انجام واکسیناســیون و 
برخی از خدمات تشــخیصی نظیر سنجش قند 
و فشــار خون و پایش ســالمت در داروخانه ها 
انجام خواهد شــد تا مردم نیازی به مراجعه به 

درمانگاه ها نداشته باشند. 
وی ادامه می دهد: با اجرای سند جامع خدمات 
داروســازان و خدمات محور شــدن داروخانه ها 
پرونده الکترونیک سالمت و خدمات نسخه نویسی 
و نسخه پیچی الکترونیکی صورت خواهد گرفت؛ 
البته اگر وزارت بهداشــت و ســازمان های بیمه 
به توافق برســند و ســازمان های بیمه با وزارت 
بهداشــت هماهنگ شــوند و نسخه نویســی 
الکترونیک از سوی پزشــکان و نسخه پیچی از 
ســوی داروخانه ها انجام شــود و وضعیت فعلی 
نسخه نویســی الکترونیکــی در داروخانه ها که 
موجب معطلی مردم در داروخانه ها و نارضایتی 

آن ها شده تغییر کند. 

نادیده گرفتن جایگاه »
حرفه ای داروسازان در حلقه 

سالمت
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران 
در ادامه با اشــاره به گالیه مندی 
از  داروســازی  دانش آموختــگان 

در  بین رشــته ای  تبعیــض 
حوزه های پزشــکی می افزاید: 
متمــادی  ســال های  طــی 
بــه  زیــادی  بی مهری هــای 
داروسازان کشور شده  جامعه 
و جایگاه حرفه ای و تخصصی 
آن ها در حلقه سالمت نادیده 
گرفته شده است. این درحالی 
وقتی حلقه سالمت  است که 
به مثلثی  را ترسیم می کنیم، 
می رسیم که اضالع آن پزشک، 
بیمار و دیگری داروساز است 

تکمیــل چرخه  به  منجــر  که 
درمان می شود؛ جامعه داروسازان انتظار دارند 
جایگاه حرفه ای آن ها مانند ســایر رشــته های 

پزشکی حوزه درمان دیده شود.
به گفته دکتر فاطمی ما اکنون در بیمارستان های 
جنرال دو یا سه داروســاز داریم، در حالی که 
طبق استانداردهای جهانی به طور متوسط باید 
به ازای هر 1۰۰ تخت بیمارستانی سه داروساز 

و در هر بیمارستان جنرال حداقل 
3۰ داروســاز استخدام شود. البته 
حضور داروسازان در بیمارستان ها 
و مراکــز درمانی کشــوری نظیر 
اســتانداردهای  از  بیشــتر  ژاپن 
جهانــی اســت، چــون اعتقــاد 
دارند به کارگیری داروســازان در 
درمانی  مراکز  و  بیمارستان ها 
موجب کاهش هزینه های دارو 
می شود. بنابراین ضروری است 
در هر یک از مراکز بهداشتی 
و درمانی نیز داروســاز داشته 
باشــیم تــا از ایــن تخصص 

استفاده بهینه شود. 
وی ادامــه می دهــد: صنایع 
داروســازی دامی نیــز حوزه 
دیگری اســت که داروسازان 
فعالیــت  آن  در  می تواننــد 
داشته باشند اما متأسفانه این 
کارخانه های  دســت  در  حوزه 
داروسازی و دامپزشکان است که موجب ایجاد 

تداخل وظیفه شده است. 
وی یادآور می شــود: داروســازان در هر یک از 
بخش های مدیریتی، تحقیقاتی و پژوهشــی و 
همچنین حرفه ای که حضــور یافته و فعالیت 
داشــته اند، موفق بوده و موجب افتخار کشــور 
شــده اند، ضمن آنکه توانســته اند در سال های 

دفاع مقدس و حتی شــرایط سخت و تحریم ها 
نیاز دارویی کشــور را تأمین کنند؛ با این حال 
هنوز از جایگاه حرفه ای قابل قبولی در سیستم 

درمانی کشور برخوردار نیستند.

جای خالی سند توسعه و اشتغال »
داروسازان در وزارت بهداشت

این داروساز با اشاره به تعداد زیاد دانش آموختگان 
داروسازی در کشور می گوید: در سال های اخیر 
عــالوه بر دانش آموختگانی که از دانشــگاه های 
داروسازی کشــور دانش آموخته شده اند، تعداد 
زیادی از افرادی که در خارج از کشــور تحصیل 
کرده اند به ایران بازگشــته و بــا توجه به اینکه 
اســتخدام داروســازان در مراکز درمانی دولتی، 
بیمارستان ها و بخش صنعت بسیار محدود است، 
با شــمار گســترده ای از دانش آموختگان بیکار 
مواجه شده ایم. ضرورت دارد فعالیت داروسازان 
در حوزه ســالمت مطابــق با اســتانداردهای 
جهانی توســعه یابد، زیرا در حال حاضر تعداد 
دانش آموختگان داروســازی بیــش از ظرفیت 

اشتغال است. 
فاطمی تصریح می کند: ساالنه بیش از هزارو۵۰۰ 
دانشــکده های  از  داروســازی  دانش آموختــه 
داروسازی کشــور فارغ التحصیل  می شوند که 
8۰ درصــد آن ها برای تأســیس داروخانه اقدام 
می کنند و این در حالی است که ۵۰ درصد بازار 
داروی کشور در دست داروخانه های دولتی است 
و همین مســئله موجب می شود هر سال سفره 
داروســازان بخش خصوصی در مقایسه با سال 
پیش کوچک تر شــود.وی می افزاید: اکنون 2۰ 
هزار داروساز در کشور فعالیت دارند که 13 هزار 
نفر آن ها مؤسس داروخانه و 7 هزار نفر به عنوان 
مســئول فنی داروخانه ها و یا در شــرکت های 

داروسازی فعالیت دارند. 

بدهی سنگین دولت به داروسازان»
دکتــر فاطمی بدهــی ســازمان های بیمه به 
داروســازان را یکی دیگر از دغدغه های حرفه ای 
این قشــر عنوان می کند و می گوید: هم اکنون 
۹7 درصــد داروی مورد نیاز کشــور در داخل 
تولید و 3 درصد از طریق واردات تأمین می شود؛ 
البته ارزش اقتصادی 3 درصــد داروی وارداتی 
به دلیل باال بودن قیمت آن ها معادل3۰ درصد 
ارزش اقتصادی بازار دارویی ایران اســت، اما با 
توجه به بدهی سنگین سازمان های بیمه به ویژه 
بیمه سالمت به داروســازان و در پی آن بدهی 
داروخانه ها به شرکت های پخش و کارخانه های 
تولید دارو، طبیعی است این مسئله تأثیر منفی 

در چرخه تولید و توزیع دارو خواهد داشت. 

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت وگو با قدس:

سبد داروسازان هر سال کوچک تر می شود

متأسفانه طی 
سال های اخیر 

نقش داروسازان 
در تولید دارو رو 
به کاهش رفته و 

به فروشندگان 
دارو در داروخانه ها 

تبدیل شده اند

بــــــرش
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دستچین

پول برای »ازدواج« نداریم اما برای »ویلموتس« داریم
تسنیم: دکتــر محمد جواد محمودی، رئیس کمیته مطالعات 
جمعیتی شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان »پنجره جمعیتی 
کشورمان تا کمتر از 2۰ سال آینده بسته می شود« گفت: توجیهاتی 
مثل نبود منابع مالی قابل قبول نیست؛ چطور است که در فوتبال 
برای پرداخت میلیاردها تومان به ویلموتس مشــکل نداریم اما 
برای حل بحران ازدواج و فرزندآوری با کمبود اعتبار مواجه ایم! 

100 سال انتظار برای خانه دار شدن !
ایلنا: ابراهیم صادقی  فر، معــاون وزارت کار و رفاه اجتماعی، 
می گوید: اگر دولت به دهک  های اول تا ششــم درآمدی کمک 
نکند، هیچ گاه خانه دار نمی شوند. وزارت کار باید فکری به حال 
خانه دار شــدن این دهک  ها داشته باشــد، چرا که بدون کمک 
هیچ گاه نمی توانند صاحب خانه  شــوند. دهک های اول تا سوم، 

برای خانه دار شدن باید 1۰۰ سال منتظر بمانند.

بهداشت و درمان

وزیر بهداشت:
دقیقه ۹۰ از کرونا گل خوردیم؛ 

بار سفر نبندید
 ایسنا   ســعید نمکی، وزیــر بهداشت گفت: 
خوشبختانه با تالش شبانه روزی توانستیم پیک 
دوم را به گونه ای مهار کنیم و مرگ و میرها و 
ابتال را به حداقل برســانیم.وی افزود: در زمانی 
که در اردیبهشت پیک اول را مهار کردیم، بارها 
گفتم مراقب باشیم و به دلیل این کاهش ابتال 
مغرور نشویم. این ویروس پیچیده، خطرناک و 
غیرقابل پیش بینی است. می تواند در دقیقه ۹۰ 
از گوشــه های زمین به ما گل بزند و زد. گلی 
کــه به ما زد، حاصل بی توجهی و عادی انگاری 
بیماری بود.خواهشم این است که با تمام شدن 
کنکور، دوباره بار و بندیل نبندند که به این جاده 
و آن جاده بروند. ما بیشترین گرفتاری را هنوز 
در مازندران داریم. اگر ســفر در اشاعه بیماری 
نقش نداشــت، ویروس ووهــان چین چگونه 
منتشر شد؟ خواهشم این است که مردم سفرها 

را واقعاً انجام ندهند.

آموزش

3 مدال نقره و یک برنز
افتخارآفرینی دانش آموزان 

ایرانی در المپیاد زیست شناسی
 فارس   دانش آموزان تیم ملی ایران در المپیاد 
علمی جهانی زیست شناسی 2۰2۰ ژاپن موفق 

به کسب سه مدال نقره و یک برنز شدند.
تیــم چهــار نفره شــرکت کننده در ســی و 
یکمین المپیاد علمی جهانی زیســت شناسی 
IBO2۰2۰ به میزبانی ژاپن با کسب چهار مدال 
ارزشمند جهانی شامل سه نقره و یک برنز برگی 

دیگر بر افتخارات علمی کشور افزود.
در این دوره المپیاد جهانی که به دلیل شیوع 
کووید 1۹ به صورت مجازی برگزار شــد چهار 
مدال توسط تیم ملی جمهوری اسالمی ایران 
کسب شد.در این المپیاد آرین حسنی، نازگل 
مهیمنی و محمدامین صباغی اللیمی موفق به 
کسب مدال نقره شدند و امیرحسین شاهسوند 
داودی هم به مدال برنز دســت یافت. شــایان 
ذکر است رده بندی مسابقات و تعیین جایگاه 

کشورها در این دوره هنوز اعالم نشده است.

رفاه و خدمات اجتماعی

سخنگوی جمعیت هالل احمر مطرح کرد
توزیع بسته های معیشتی در 

پویش نذر آب در ۱۴ استان کشور
 باشگاه خبرنگاران جوان   محمد نصیری، 
سخنگوی جمعیت هالل احمر کشور در تشریح 
آخرین وضعیت پویش نذر آب 3 گفت: بر اساس 
برنامه ریزی انجام شده نذر آب 3 با رعایت تمام 
شیوه نامه های بهداشتی در 1۴ استان پر تنش 
آبی اجرا می شــود.وی افزود: هامون، نیمروز، 
خاش، نهبندان، ریگان نیک شــهر، چابهار و 
حاجی آباد از جمله شهرستان هایی هستند که 
پویش نذر آب در آن ها برگزار می شود.نصیری 
با بیان اینکه پویش نذر آب 3 از نیمه شهریور 
ماه آغاز و تا انتهای ایــن ماه ادامه دارد، افزود: 
در پویش نذر آب 3 به موضوعاتی مانند تنش 
آبی، خدمات آبی، پیشــگیری و آموزش توجه 
و در ادامه برای خانواده های نیازمند نیز بســته 

معیشتی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: آنچه در طرح نذر آب انجام می شود 

از محل کمک های خیران است.

آسیب های اجتماعی

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد
تولید یک داروی گیاهی برای 

ترک اعتیاد
 مهر   دبیرکل ســتاد مبارزه بــا مواد مخدر 
کشــور از تولید یک داروی گیاهی برای ترک 
اعتیاد بــا همکاری معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری خبر داد.اســکندر مؤمنی 
اظهــار کــرد: داروهــای موجود در بــازار که 
برای ترک اعتیاد و درمان اســتفاده می شــد، 
جوابگو نبــود و ما تصویر مثبت و درســتی از 
آن هــا نگرفتیم.وی افزود: بــا توجه به علم روز 
دنیا، تحقیقات و مشاهداتی که انجام شده، در 
یک بازه زمانی تصمیم بر آن گرفته شــد که با 
کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و شــرکت های دانش بنیان، این دارو در داخل 
کشــور تولید شــود.مؤمنی گفت: این دارو در 
مراحل پایانی و کســب مجوز از سازمان غذا و 
داروی وزارت بهداشــت اســت که پس از اخذ 
مجوز از آن نهاد، از این دارو رونمایی می شــود 
و در مراکز درمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

خانه و خانواده

معاون رئیس جمهور بیان کرد
امیدواری برای تصویب الیحه 

تأمین امنیت زنان 
 ایسنا   معاون رئیس جمهوری در امور زنان 
و خانواده با اشاره به الیحه تأمین امنیت زنان 
در برابر خشونت گفت: این الیحه از سال ۹۶ به 
قوه قضائیه رفته بود و در کمیسیون لوایح نیز 
2۶ جلسه برای آن برگزار شد و امیدواریم در 

دولت دوازدهم تصویب شود.
معصومه ابتکار با اشــاره به اینکــه در دولت 
دوازدهم 1۰ الیحه را برای دولت تدوین، ارسال 
و یا تکمیــل کردیم که مهم ترین آن ها الیحه 
تأمین امنیت زنان در برابر خشــونت اســت، 
گفت: این الیحه از سال ۹۶ به قوه قضائیه رفته 
بود و خوشــبختانه طی گذراندن مراحل، در 
کمیسیون لوایح 2۶ جلسه برای آن برگزار شد 
و امید است هرچه زودتر و در دولت دوازدهم 

تصویب شود.
ما یک سال باقیمانده را با همکاری و مشارکت 

دستگاه ها و وزارتخانه ها و... پیش می رویم.

فراسو
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دلیل تبعیض و بی عدالتی، نبودن اطالعات است
باشگاه خبرنگاران جوان: سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس گفت: همه تبعیض های فاحش در اثر بی اطالعی 
و کم اطالعی مســئوالن از وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم 
است. کم اطالعی و عدم تجمیع اطالعات موجب تبعیض در ارائه 
خدمات شده است. فقدان اطالعات کافی موجب شده نیمی از 

مردم سهام عدالت و یارانه نقدی دریافت نکنند. 

هیچ اتفاقی برای توسعه طب سنتی  رخ نداده است
 میزان: داریوش چیوایی، کارشــناس اقتصاد و سیاســت گذار 
ســالمت می گوید: در سطح اجرا هیچ اتفاقی برای توسعه طب 
سنتی و ایرانی رخ نداده؛ تنها اتفاق، تأسیس دانشکده های طب 
ســنتی بوده است که حدود 8 تا 1۰ سال از تأسیس نخستین 
دانشکده می گذرد و در مجموع زیر هزار نفر دانش آموخته دارد؛ 

این اصالً با نیاز های کشور نسبتی ندارد.

از هر سه ایرانی یک نفر باالی ۶0 سال می شود
باشگاه خبرنگاران جوان: صالح قاسمی، کارشناس تحوالت 
جمعیت شناسی ایران و جهان با بیان اینکه امروز از هر 1۰ ایرانی 
یکی سالمند است، گفت: در سال های آینده از میان سه ایرانی 
یــک نفر باالی ۶۰ ســال خواهد بود که این مســئله می تواند 
پیامد های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زیادی را برای 

کشور ایجاد کند.

بدترین سال داروخانه ها
ایســنا: دکتر محمدرضا دری، دبیر انجمن داروسازان تهران 
می گوید: من که 3۰ سال است در این حوزه فعالیت دارم، امسال 
را بدترین سال برای مؤسسان داروخانه ها می دانم. زیرا با شرایط 
کرونا مردم می ترســند به مطب مراجعه کنند و سعی می کنند 
با بیماری شان بسازند؛ این موضوع منجر به کاهش نسخه های 

ورودی به داروخانه ها شده است.

برداشت آزاد

30007372743000737274
سامانه پیامکی

               صفحه جامعه                                   
انتقاد      ها، پیشنهاد      ها و اید      ه های خود       را 

از طریق این سامانه پیامکی به گروه اجتماعی ارسال فرمایید      
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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 حی یا قیوم

الکاظمی در نشست سه جانبه مقام های مصر، عراق و اردن:

موضع ثابت بغداد حمایت از آرمان فلسطین است
  جهان  مقام های مصر، اردن و عراق که برای شرکت در 
نشست سه جانبه اردن در امان، پایتخت این کشور حضور 
دارند، بر تقویت همکاری ها تأکید و تحوالت منطقه را مورد 
رایزنی قرار دادند. به گزارش فارس، »مصطفی الکاظمی« 
نخســت وزیر عراق در این نشست ضمن تأکید بر موضع 
کشــورش در حمایت از مسئله فلسطین، دیدگاه عراق را 
برقراری روابط با کشــورهای همســایه و راه حل سیاسی 
برای بحران ها در منطقه عنوان کرد. الکاظمی در نشست 
سه جانبه با رئیس جمهور مصر و شاه اردن گفت: »منطقه 
ما نیازی به جنگ ها و کشمکش هایی جدید ندارد، بلکه باید 
در کنار هم بایستیم و برای امنیت، ثبات و توسعه و ساختن 
صلح با یکدیگر همــکاری کنیم«. الکاظمی با بیان اینکه 
عراق به برقراری روابط متعادل با همه کشورهای همسایه 
پایبند اســت و به حفظ حاکمیت، امنیــت و ثبات خود 
اهمیت می دهد، گفت: »عراق با برادران و دوســتان خود 
در چارچوب احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی 
همکاری می کند«. الکاظمی افزود:»ما امروز گرد هم آمدیم 
در حالی که از ارزش های ریشــه دار خود به نفع کشورها 
و ملت هایمان حمایت می کنیم و بر موضع ثابت عراق در 
حمایت از آرمان فلسطین و حق مردم فلسطین در تأسیس 

کشور خود به پایتختی قدس شریف تأکید می کنیم«. 
از سوی دیگر، عبداهلل دوم، پادشاه اردن هم در این نشست 
اعــام کرد: موضوع فلســطین همچنــان موضوع اصلی 
در منطقه اســت. ما بر راهــکار دو دولتی که پایان دهنده 
اشــغالگری اســرائیل باشد و به تشــکیل کشور مستقل 
فلسطین منجر شود، تأکید می کنیم. وی افزود: تحوالت 
شــتاب زده در منطقه ما و دخالت برخی بیگانگان ایجاب 
می کند هماهنگی قوی و اقدام مشترک انجام شود. عبداهلل 
دوم تأکیــد کرد: موضوع امنیت غذایی بزرگ ترین چالش 
ســال ۲۰۲۱ خواهد بود و این وحــدت، تاش های ما و 

اندیشیدن راهکارهایی را طلب می کند.
عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر هم ضمن تأکید 
بــر اینکه مصر آماده ارائه تجــارب خود در همه زمینه ها 
به برادران در اردن و عراق و نیز انجام پروژ ه های توســعه 
مشترک اســت، ابراز امیدواری کرد توافقات طبق جدول 
زمانی اجرایی شــود تا تأثیر مثبتی بر توســعه و زندگی 
شــهروندان داشته باشد. وی افزود: ما بر تقویت همکاری 
سیاسی و امنیتی تأکید داریم. اهمیت تاش ها برای مقابله 
با چالش هایی که ثبات و امنیت منطقه را تهدید می کند، 

ضروری است.

برایان هوک با اشاره به رأی منفی پکن:
چین به امنیت اسرائیل ضربه زد

تسنیم: برایان هوک که به 
همراه تنی چند از مقام های 
بلندپایه آمریکایی از جمله 
مایک پمپئو به سرزمین های 
اشغالی ســفر کرده بود، در 

خصوص مخالفت چین با قطعنامه آمریکا علیه ایران 
در شــورای امنیت گفت: »چین به امنیت اسرائیل 
آسیب می زند. این کشور از رأی دادن به نفع تمدید 
تحریم تســلیحاتی ایران امتناع کرد و می خواهد از 
لحــاظ اقتصادی هم به ایران کمک کند. آمریکا در 
مقایسه با چین، متحد بسیار بهتری ]برای اسرائیل[ 
است. چین با توجه به سیاست هایش در قبال ایران 
نشان داده که نمی تواند متحد قابل اعتمادی باشد«. 
وی درباره ســرمایه گذاری شــرکت های چینی در 
سرزمین های اشغالی نیز گفت: »دولت آمریکا معتقد 
است اسرائیل باید سازوکار بررسی سرمایه گذاری های 
خارجی را تقویت کند. ما به مقامات اسرائیل توصیه 
می کنیم به یاد داشــته باشــند این اطاعات ]که 
شرکت های چینی در اسرائیل کسب می کنند[ همه 

به دست دولت چین خواهد رسید«.
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یک مهندس، نخست وزیر سوریه
بشار اسد »حسین عرنوس« 
را مأمور تشکیل کابینه کرد

سانا: »بشار اسد« رئیــس جمهور سوریه با 
صدور حکمی »حســین عرنوس« را مأمور 
تشکیل دولت جدید این کشور کرد. عرنوس 
از زمان برکناری »عماد خمیس« سرپرستی 
این پست را برعهده داشته است. عرنوس از 
سال ۲۰۱3 عهده دار چندین وزارتخانه بوده 
که آخرین آن وزارت منابع آب سوریه بوده 
است. وی دانش آموخته دانشکده مهندسی 
دانشــگاه حلــب در ســال ۱975 اســت. 
نخســت وزیر جدید سوریه از سال ۲۰۰۲ تا 
۲۰۰4 وزیر راه و از ســال ۲۰۰4 تا ۲۰۰9 
مدیر ســازمان ترابری و از ۲۰۰9 تا ۲۰۱۱ 
استاندار دیرالزور و سپس قنیطره بوده است.

چرا حزب اهلل از سعد حریری حمایت می کند؟©
پس از انفجار مهیب بندر بیروت و تحوالت پی در پی پس از آن که منجر به استعفای 
دولت حســان دیاب از قدرت شــد، امروز مباحث سیاسی در فضای درونی هندسه 
قدرت در لبنان حول انتخاب نخست وزیر جدید می چرخد و همگان در این باره بحث 
می کنند که چه کســی نخست وزیر شود. در این میان، یکی از مواردی که توجهات 
را به خود جلب کرد، اعام حمایت جنبش حزب اهلل از نخست وزیری سعد الحریری 
بود؛ کســی که در گذشته زاویه قابل توجهی با این جنبش از خود نشان داده بود. با 
توجه به رأی اخیر دادگاه رسیدگی به پرونده ترور مرحوم رفیق الحریری، نخست وزیر 
فقید لبنان، به نظر می رسد سعد الحریری، فرزند وی به این نتیجه رسیده حزب اهلل 
در ترور پدرش نقشــی نداشته است. بنابراین سوءتفاهم ها و شاکله ذهنی منفی که 
در ســعدالحریری درباره قاتان پدرش وجود داشت، احتماالً برطرف شده است. از 
سوی دیگر، حزب اهلل هم در گذشته مشکل چندانی با وی نداشت و عمده چالش ها 
به خاطر فشار عربستان و ایاالت متحده آمریکا برای ایجاد خط تقابل بین سعد و این 
جنبش شکل می گرفت. امروز حتی عربستان که قباً حامی درجه یک حریری بود، 
با نخست وزیری او مخالفت کرده است و حریری اختاف نظر شدیدی با سیاست های 
محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان دارد. به طور کلی هر چه اختافات سعودی و 

حریری بیشتر شود، به سود حزب اهلل خواهد بود.
در لبنان ابتدا قرار بود نواف ســام به عنوان گزینه تشکیل کابینه انتخاب شود، اما 
به دلیل مخالفت فراکسیون های پارلمانی، کنار گذاشته شد. گزینه مورد نظر کنونی 
فراکســیون ها و شخص میشل عون، رئیس جمهور لبنان، سعد الحریری است. این 
امید می رود که او بتواند نقش متعادل کننده ای بین جریان های قومی و طایفه ای در 
لبنان ایجاد کند و با توجه به اینکه حریری مورد توجه فرانسه هم است، می تواند در 
واقع یک کابینه معتدل و همسو با همه طیف های سیاسی لبنان تشکیل دهد و در 
این دوره گذار که لبنان نیازمند کمک مالی جامعه جهانی اســت، الحریری می تواند 

موفقیت باالیی بدست بیاورد.
به طور کلی حزب اهلل و شخص سیدحسن نصراهلل، نگاهی فراملی و فراطایفه ای دارند 
و هیچ گاه خود را وارد اختافات طایفه ای و جریان های سیاســی نکرده اند. حزب اهلل 
به دلیل سیاست های معتدلی که در لبنان کنونی اتخاذ کرده همواره مورد حمایت 
همه طوایف لبنان حتی الحریری که در گذشته به دلیل فشارهای عربستان و آمریکا 
با حزب اهلل زاویه داشت، قرار داشته است. به نظر می رسد راهبرد حزب اهلل دربرگیرنده 
خواست و اراده ملت لبنان است و هیچ گاه حتی در اختافات شیعه-شیعه هم ورود 

نکرده و تاش داشته از ورود به اختافات درون طایفه ای پرهیز کند.
به هر حال مســئله انتخاب نخســت وزیر در لبنان فقط موکول به نظر یک حزب و 
جریان نمی شود و بسیاری از کشورها از فرانسه و عربستان تا آمریکا و امارات در شاکله 
نظام حاکمیتی لبنان نقش دارند و در انتخاب کابینه به رئیس جمهور و پارلمان فشار 
وارد می کنند. از آنجا که ســعدالحریری نزدیک به طیف های خارجی و قدرت های 
فرامنطقه ای اســت، می تواند یک نوع تعادل بین جریان های سیاسی و خط خارجی 
ایجاد کند. البته او قطعاً گزینه مطلوبی نیست اما سیاست، همیشه دنیای انتخاب بین 
بد و بدتر است. حریری می تواند با تشکیل کابینه که با حزب اهلل و جریان های سیاسی 
زاویه نداشــته باشد، به موفقیت هایی در زمینه جذب کمک های خارجی دست پیدا 

کند، به خصوص که امروز بیشتر مشکات لبنان، اقتصادی است.

  نمابر تحریریه:     376۱۰۰87 -37684۰۰4  )۰5۱(
)۰5۱(   امور مشترکین:                 376۱8۰44-5 
  روزنامه گویا:                       3765۱888   )۰5۱(
  روابط عمومی:                    3766۲587   )۰5۱(
  ارتباطات مردمی:                376۱۰۰86   )۰5۱(
  سازمان آگهی ها:                       37۰88   )۰5۱(
)۰5۱(   376۲8۲۰5                                             
                                      فاکس: 376۱۰۰85  )۰5۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             577- 9۱735  
  تلفن:                           )9 خط(  37685۰۱۱ )۰5۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                      66937575 )۰۲۱(
 نمابر:                                     6643۱۱44  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

ذوق زدگی پمپئویی!ذوق زدگی پمپئویی!
وزیر خارجه آمریکا از سفر مستقیم از فلسطین اشغالی به سودان ذوق زده 
شد! مایک پمپئو نوشت: »خوشحالم که اعام کنم ما )هیئت آمریکایی به 
ریاست او( در نخستین پرواز رسمی و بدون توقف از اسرائیل به سودان قرار 
داریم«. ذوق زدگی وزیر خارجه آمریکا از حضور در نخستین پرواز مستقیم 
از فلســطین اشغالی به سودان در شــرایطی انجام شده که به دنبال توافق 
عادی ســازی روابط بین رژیم صهیونیستی و امارات، گمانه زنی هایی درباره 
احتمال توافق خارطوم با تل آویو باوجود مخالفت نخست وزیر سودان برای 

عادی سازی روابط مطرح شده است.

مظلوم کشی در غزهوزیر دفاع یمن خطاب به سعودی ها:آنچه روسیه از نمایشگاه نظامی برداشت
 سود میلیاردی کرملین

از فروش اسلحه
مرحله آینده جنگ برای 
شما دردناک تر خواهد بود

شهادت چهار عضو مقاومت 
در یک حمله صهیونیست ها

تسنیم: وزیر دفاع روسیه در حاشیه نمایشگاه 
بین المللی نظامی-فناوری »ارتش ۲۰۲۰« از 
برنامه انعقاد 39 قرارداد با شرکت های مجتمع 
صنایع نظامی این کشور برای تأمین تجهیزات 
نیروهای مســلح، به ارزش کلی حدود ۱.۱6 
تریلیون روبل خبر داد. ســرگئی شایگو در 
حاشیه نمایشگاه بین المللی نظامی-فناوری 
»ارتش ۲۰۲۰« اعام کرد: این وزارتخانه قصد 
انعقاد 39 قرارداد با شرکت های زیرمجموعه 
مجتمع صنایــع نظامی روســیه به منظور 
تأمین نیازهای تجهیزاتی نیروهای مسلح در 
چارچوب نمایشگاه امسال را دارد که ارزش آن 

حدود ۱.۱6 تریلیون روبل خواهد بود.

ســبأ نت: وزیر دفاع یمن در سخنانی با 
تأکید بر دســتاوردها و موفقیت های قابل 
توجه ارتش و کمیته های مردمی یمن تأکید 
کرد مرحله آینده جنگ برای ائتاف متجاوز 
عربســتان دردناک خواهد بود. محمد ناصر 
العاطفی گفــت: ما اکنون در مرحله چهارم 
توازن بازدارندگی استراتژیک هستیم و در 
برابر تجاوزات و زورگویی و خوی استکباری 
دشــمن گزینه های زیــادی داریم. محمد 
ناصر العاطفی افزود: در مرحله پیشرفته ای 
از مراحل آماده سازی در زمینه فناوری های 
جدید هستیم که می توانیم با فناوری دشمن 

مقابله و تأثیرات آن را از بین ببریم.

ایســنا: در جریــان انفجــاری در غزه، 
چند عضو نیروهای مقاومت فلســطین 
به شــهادت رســیده و چند تن دیگر نیز 
زخمی شدند. رژیم صهیونیستی همچنین 
دو بــرج دیده بانی مقاومت را در شــرق 
خان یونــس و رفح هدف قرار داد که این 
حمله خساراتی ســنگین در پی داشت. 
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده این 
حمله ها در پاسخ به ارسال بالن های آتش زا 
 از غزه اســت. از ســوی دیگر گردان های 
ســرایا القدس اعام کرد چهار عضو این 
گردان در جریان انفجار در محله الشجاعیه 

در شرق غزه به شهادت رسیدند.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر حسن هانی زاده، کارشناس مسائل منطقه

چهره

خبر کوتاه

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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 نشست اتحادیه اروپا ©
برای تحریم بالروس

تاس: ادگارد رینکویکس، وزیر امور خارجه لیتوانی 
روز گذشــته پس از نشست شــورای امور خارجی 
اتحادیه اروپا اعام کرد در روزهای ۲7 و ۲8 آگوست 
)ششم و هفتم شهریور(، وزرای خارجه اتحادیه اروپا 
طی یک نشســت غیررســمی در »برلین« درباره 
تحوالت باروس و تحریم های احتمالی این اتحادیه 
علیه این کشــور بحث و گفت وگــو خواهند کرد. 
اروپایی ها از اینکه نامزد مورد حمایتشان در انتخابات 
باروس رأی نیاورده ناراحت هســتند و تاش دارند 
به روش های سیاسی اقتصادی، انتقام این شکست 
را بگیرند. رهبر مخالفان باروس باوجود شکســت 
در انتخابات ریاســت جمهوری، اعام کرد نتیجه را 
نمی پذیرد و ســپس به کشور لیتوانی پناهنده شد 
و از طرفدارانش خواســت همچنان بدون هراس به 

اعتراض ها علیه دولت لوکاشنکو ادامه دهند.
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