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سفر هفته گذشته وزرای دفاع و خارجه هند به تهران آن هم به فاصله کوتاهی از 
یکدیگر، توجهات زیادی را به سوی خود جلب کرده است. گویا هر دو مقام هندی 
برنامه ها و اهداف متنوعی را در این سفرها پیگیری کرده اند. همکاری های دو کشور 
در توسعه بندر چابهار، مسائل امنیت منطقه ای و به ویژه خلیج فارس، عضویت دو 

ساله هند در شورای امنیت سازمان ملل و برقراری...

 هند به دنبال واسطه گری 
با افغانستان

تصمیم های جدید شورای عالی بورس پای بانک ها و حقوقی ها را وسط کشید

ورقبورسبرمیگردد؟

 سیاســت  وزارت خارجه آلمان مدعی 
شــده وزرای خارجه سه کشور اروپایی روز 
پنجشــنبه در جلسه ای بر ســر رد تالش 
آمریکا برای پیشــبرد ساز و کار موسوم به 
مکانیسم ماشه اتفاق نظر داشته اند. حساب 
کاربری رســمی وزارت خارجــه آلمان در 
توییتر نوشــته »هایکو ماس«، وزیر خارجه 
آلمان، »دومینیــک راب«، وزیــر خارجه 
انگلیس و »لودریان«، وزیر خارجه فرانســه 
روز پنجشــنبه به منظور هماهنگ سازی 

اقدام هــای آتی خود در خصــوص برجام 
دیــدار کرده اند. »جوزپ بورل«، مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا با ارتباط 
ویدئویی به حاضران در این جلســه ملحق 
شده است. وزارت خارجه آلمان در توییتر 
نوشت: »تروئیکای اروپایی با رد تالش آمریکا 
برای بازگردانــدن تحریم ها )علیه ایران( و 
متعهد باقی ماندن به حفظ برجام موافقند، 
اما الزم اســت ایران به سرعت به پایبندی 
کامل برگردد«. وزارت خارجه فرانســه در 

بیانیه ای تالش آمریکا بــرای بازگرداندن 
قطعنامه های تحریمی ســازمان ملل علیه 
ایران را »بی اعتبار« توصیف کرده است، اما 
از ایران خواســت به اقدام های ناسازگار با 
برجام دســت نزند. با این حال »دومینیک 
راب«، وزیر خارجه انگلیس روایت متفاوتی 
از نتیجه این نشست ارائه کرده است. وزیر 
خارجه انگلیس در توییتر نوشــت: »ایران 
نباید سالح هســته ای بسازد. ایران باید به 
تعهدات هسته ای خود پایبند بماند و برجام 

را حفظ کند، این نتیجه جلسه تروئیکای 
اروپا و دیــدار من با هایکو ماس و لودریان 
بود. ما به پاســخگو کــردن ایران متعهد 
هستیم«. »بن واالس« وزیر دفاع انگلیس نیز 
در مصاحبه با شبکه قطری »الجزیره« درباره 
چندین موضوع از جمله مسئله هسته ای 
ایران توضیحاتی در ارتباط با موضع لندن 
ارائه کرد. بر اســاس این گزارش، واالس در 
این خصوص گفت: »لندن از توافق هسته ای 

با ایران...
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چالش 9 ماه مرخصی 
زایمان زنان شاغل 

هنوز ادامه دارد

خطری سر راه 
امنیت شغلی 

فرزندآوران

آیا طعم صلح 
به کام افغانستانی ها 
شیرین خواهد شد؟

آغاز مذاکرات 
صلح بین االفغانی 

در قطر

 اروپا بر سر رد درخواست آمریکا اتفاق نظر دارد اما به شرط فشار به ایران 
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غرب چرا درخصوص هولوکاست آزادی بیان ندارد؟
 : aآستان   تولیت آستان قدس رضوی اهانت به ساحت تولیت آستان قدس رضوی در حاشیه اجتماع مردم مشهد در محکومیت اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم 

آزادی  بهانه  به  اسالم)ص(  عظیم الشأن  پیامبر  مقدس 
بیان را عین وحشیگری و بی اخالقی دانست و خطاب به 

 ............ صفحه 3مدعیان آزادی بیان در کشورهای...
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در گفت وگو با محمدرضا محمدحسین  مطرح شد امام جمعه مشهد در خطبه مجازی این هفته: سرپرست وزارت صمت خبر داد

 :jامام علی
قوی ترین مردم 

کسی است که با 
صبر و بردباری، 

برعصبانیت 
خویش غلبه کند. 
غررالحکم/6386
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توجه به فرهنگ غنی ایرانی 
در نقاشی قهوه خانه ای و مینیاتور

فروش فوق العاده ماهانه
 2۵هزار خودرو از ابتدای مهر

 قدس خراسان/ گرایش جهانی به اسالم
دشمن را عصبانی کرده است

فراخوان مناقصه نوبت دوم 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان  باخرز 
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آگهی مناقصه 
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8

فراخوان مناقصه نوبت دوم 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز 
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 موسس��ه خدمات دارویی رضوی درنظردارد 
غرفه های بهداشتی خود مستقر در داروخانه 
مرکزی ام��ام و داروخانه دارالش��فاء امام را 
ازطریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط 

و به باالترین پیشنهاد واگذارنماید.
متقاضیان م��ی توانند جهت کس��ب اطالعات 
بیش��تر و دریافت شرایط مزایده به موسسه 
خدم��ات داروی��ی رض��وی واق��ع در می��دان 
بیمارس��تان امام رض��ا)ع(  داروخانه مرکزی 

امام طبقه دوم امور اداری مراجعه نمایند.
م��دت قب��ول پیش��نهادات حداکثر ت��ا پایان 
وقت اداری روز دوش��نبه م��ورخ 99/06/31 

خواهد بود.
تلف��ن های تماس تم��اس :   05138550115 

و05131908 داخلی 431 
موسسه خدمات دارویی رضوی

 »آگهی مزایده عمومی «
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شرکت پارس فوالد سبزوار در نظر دارد به منظور تأمین نیروی انسانی خود نسبت به جذب یک نفر بعنوان "کارشناس حسابرسی 
داخلی" با شرایط زیر اقدام نماید.

شرایط:  1- حداقل لیسانس حسابداری.   2- حداقل 5 سال سابقه مرتبط )حسابرسی(.
3- مقیم شهرستانهای سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد.
مدارک مورد نیاز:  1- تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی.

2- تصویر مدرک تحصیلی.  3- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت.
4- رزومه شغلی.   5- ارائه گواهینامه های مرتبط )در صورت وجود(.

توضیحات: - فرآیند جذب بر اساس احراز شرایط ، برگزاری مصاحبه تخصصی و بررسی نتایج ارزیابی صورت می پذیرد.
- محل کار، شرکت پارس فوالد سبزوار به آدرس سبزوار، کیلومتر 50 جاده سبزوار - اسفراین می باشد.

- متقاضیان دارای گواهینامه های مرتبط در اولویت می باش�ند.  - مالک بررسی مدارک، تاریخ تحویل مدارک به اداره پست 
می باشد. به مدارک تحویلی بعد از مهلت تعیین شده، ترتیب اثر داده نمی شود.

متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 99/07/03 مدارک فوق را صرفا از طریق آدرس پس�تی: س�بزوار- کیلومتر 50 
جاده اسفراین – صندوق پستی: 558-96138 – کدپستی:  9648184131 ارسال نمایند.
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آگهی جذب

قدرت نمایی دالوران ارتشی قدرت نمایی دالوران ارتشی 
با سیمرغ و فاتح در ذوالفقار با سیمرغ و فاتح در ذوالفقار 9999

مشق هوایی و دریایی ارتش در گستره مشق هوایی و دریایی ارتش در گستره ۲۲میلیون کیلومتر برگزار شدمیلیون کیلومتر برگزار شد

 ............ صفحه  ............ صفحه ۲۲
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روزنامـه صبـح ایـران 2

صهیونیست ها مسیر اهانت به اسالم و پیامبر)ص( را باردیگر بازآفرینی می کنند  سیاست: رئیس جمهور در آیین بهره برداری از طرح های ملی سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: 
در شرایطی که از یک طرف صهیونیست ها در منطقه ما مشغول توطئه هستند، متأسفانه برخی کشورهای مسلمان و عرب منطقه را اغفال می کنند. روحانی گفت: از طرف دیگر صهیونیست ها و اذناب آن ها در دنیا دارند 

مسیر توهین و اهانت به اسالم و پیامبر را باردیگر در بعضی از موارد و مجالت از نو باز آفرینی می کنند؛ چیزی که چند سال پیش بوده است، دوباره به چاپ می رسانند.

 سیاســت/  مهدی خالدی  درحالی که 
تالش های واشنگتن برای جلوگیری از پایان 
تحریم تســلیحاتی جمهوری اسالمی به در 
بسته خورده، کشورمان از هم اکنون خیز خود 
برای حضور پررنگ تر در عرصه تســلیحات 
جهانی را آغاز کرده اســت. در همین راستا 
بســیاری از تحلیلگران حضور امیر حاتمی، 
وزیر دفاع کشــورمان در نمایشــگاه نظامی 
»ارتش 2020« روســیه و همچنین رایزنی 
دیگر مقامات کشورمان با مسئوالن چینی 
را در راستای تعامالت نظامی 
بیشتر ارزیابی کرده اند. ضمن 
اینکــه کشــورمان در بحث 
تجهیزات نظامــی به ویژه در 
حوزه موشکی، پهپادی و حتی 
دریایی به پیشرفت های خوبی 
رسیده و می تواند برای فروش 

آن برنامه ریزی کند.
این نکته ای است که وزیر دفاع 
کشــورمان هم در هفته های 
اخیر به آن اشاره داشته است. 
امیر حاتمی شنبه 15 شهریور 
در ســخنانی اظهار داشته با 
پایان تحریم تســلیحاتی بر 
اساس قطعنامه مکمل برجام، ایران می تواند 
در بازارهای سالح نقش »پررنگ تری« داشته 
باشــد. وی افزوده ایــران می تواند در حوزه 
»محصوالت دفاعی«، بیشــتر »صادرکننده« 
باشد و در این سال ها نیز جمهوری اسالمی 
با توجه به قطعنامه تحریم تسلیحاتی شورای 
امنیت )قطعنامه 22۳1(، صرفاً در »صادرات 

تسلیحات«  محدودیت داشت.

نمونه های موفق در عرصه تسلیحاتی»
درحالی که اقتصــاد تک محصولی و مبتنی 
بر نفت کشــورمان در مقابله با تحریم های 
ظالمانه غرب ناکارآمدی خود را نشان داده، 
به نظر می رسد متنوع کردن حوزه اقتصاد و 
به ویژه توجه به مقوله ارزآوری صنایع نظامی 
می توانــد محملی برای رفع کاســتی های 
اقتصاد نفتی باشد. تجارت جهانی تجهیزات 
نظامی در حــال حاضر یکی از پررونق ترین 
و سودآورترین بازارهای اقتصاد جهان است 
که بر اساس آخرین آمار و اطالعات مؤسسه 
بین المللی صلح استکهلم روند رشد صعودی 
داشــته و بخــش قابل توجهــی از صادرات 
کشورهای صاحب این صنعت مانند آمریکا، 
روســیه، فرانســه، آلمان و چین را به خود 
اختصاص داده است. مسئله اقتصادی صنایع 
نظامی که تا چند سال پیش تحت عرصه تنها 
چند ابرقدرت بزرگ بود، امروز از سوی دیگر 
کشــورها هم موردتوجه بوده و مدنظر قرار 
گرفته اســت. به طور نمونه همسایه جنوب 
شــرقی ما، پاکســتان، ازجمله بازیگران در 

حوزه صادرات تسلیحات بوده و برنامه دارد 
تا به زودی درآمد خود در این بخش را ساالنه 
به بیش از یک میلیارد دالر برساند. این کشور 
در فاصله ســال های مالی 201۸ تا 201۹ 
میالدی چیزی در حدود 212 میلیون دالر 
سالح به فروش رسانده است که بخش بزرگی 
از آن به میانمار، نیجریه و ترکیه فروخته شده 
اســت. از سوی دیگر دو کشور ناشناخته در 
بحث صادرات تســلیحاتی در جهان امروز 
صربستان و بلغارســتان هستند. صربستان 
به عنوان میراثدار اصلی یوگســالوی سابق، 
بخش زیادی از تأسیسات نظامی به جامانده 
از آن دوران را به ارث برده و در ســال 201۸ 
میالدی درآمدی در حدود ۸۹۷ میلیون دالر 
از فروش ســالح داشته است. فقط کشوری 
همچون بلغارســتان هم که فاقد زیرساخت 
پیشرفته صنعتی است، موفق شده از طریق 
صادرات برنامه ریزی شده سالح های سبک و 
تجهیزات انفرادی و مواد منفجره، درآمدی 
بیــش از یک میلیــارد و 200 میلیون یورو 
کسب کند. این تجربیات نشان می دهد ایران 
هم در صورت داشتن برنامه مدون برای ورود 
به این عرصه می تواند درآمد و ارزآوری خوبی 

برای کشورمان به همراه داشته باشد.

محصوالت متنوع نظامی برای تجارت»
سبد ادوات نظامی صادراتی ایران در سه حوزه 
زمینی، هوایی و دریایی با توجه به ویژگی ها، 
قابلیت ها و قیمت مقرون به صرفه ای که دارند، 
می تواند توجه خریداران خاص خود را جذب 
کرده و ســبب شود کشور از این بازار پرسود 
جهانی بهره مند شود. سید هادی سید افقهی، 
تحلیلگر حوزه سیاســت خارجی با ذکر این 
نکته می گوید: به طور نمونه صنعت موشکی 
ما که در ماه های اخیر با رونمایی از دو موشک 
بالستیک سردار شهید قاسم سلیمانی با برد 
یک هزارو200کیلومتر و همچنین موشــک 
کــروز زمین به دریــای شــهید ابومهدی 
المهندس پویایی خود را نشان داده و می تواند 
یکی از عرصه های رقابتی کشورمان باشد. از 

محصوالت سبد موشکی بالستیک ایران برای 
صادرات که از تنوع بســیار خوبی برخوردار 
است می توان به خانواده »موشک های شهاب، 
فاتح 110، قیام، زلزال بارشــی، فاتح ۳1۳، 
ذوالفقار، هرمز، قدر، عماد، سجیل، خرمشهر، 
دزفــول، فاتح، مبین و رعد 500« و در حوزه 
کــروز نیز به موشــک هایی همچون هویزه، 
نصر و قاصد ۳ اشــاره کرد که هرکدام از این 
محصوالت می تواننــد در بازار جهانی جایی 
برای خود باز کنند. سید افقهی ادامه داد: در 
زمینه صنایع پهپادی هم ما جزو پنج کشور 
نخست دنیا هســتیم و به ویژه پس از هک 
 1۷0 RQ کردن پهپاد پیشــرفته آمریکایی
جمهوری اسالمی بیشتر در این حوزه شناخته 
شــده اســت. اکنون در این عرصه هم سبد 
متنوعی از پهپاد تهاجمی گرفته تا شناسایی، 
انتحاری، عملیاتی و گشــت زنی در اختیار 
داریم. سبد محصوالتی مانند شاهد، مهاجر، 
ابابیل، کمان 12، خــودکار و کرار هر کدام 
قابلیت های ویژه ای دارنــد و در بازار جهانی 
ادوات نظامی می توانند بــازار پررونقی برای 
خود بدست آورند. وی تصریح کرد: در زمینه 
دریا هم در حوزه روســطحی از کالس های 
مختلف ناوشــکن گرفته )سهند، جماران و 
دماوند( تا ناوچه های موشــک انداز مختلف 
)ذوالفقار، ذوالجناح، سراج و شهید ناظری( را 
در اختیار داشته در حوزه زیرسطحی باوجود 
امکانات موجــود اکنــون وزارت دفاع برای 
ساخت زیردریایی هایی با حجم بزرگ تر خیز 
برداشته است.  اما سامانه های پدافند هوایی، 
یکی دیگر از حوزه هــای غرورآفرین دفاعی 
کشور است. از مهم ترین سامانه های پدافند 
هوایی تولیــد ایران می توان به بــاور ۳۷۳، 
سامانه ســوم خرداد، طبس، کمین 2، صیاد 
و تالش اشــاره کرد، سامانه هایی که هرکدام 
سد محکمی در مقابل نفوذ بیگانگان به حریم 

آسمان کشور هستند.

علت نگرانی آمریکا چیست؟»
بنابراین ما در سه قسمت زمین، دریا و هوا و 

در رده سبک، سنگین و نیمه سنگین مانور 
بسیاری برای حضور در عرصه نظامی آن هم 
با قیمت بســیار ارزان تر از محصوالت غربی 
داریم. با وجود این ها امروز شــاهد هستیم 
ایاالت متحده تجهیزات نظامی با کارایی بسیار 
کم را با قیمت بسیار زیاد به کشورهای عربی 
حوزه جنوبی خلیج فارس تحمیل کرده و این 
در حالی است که حتی به کشور میزبان نحوه 
استفاده از این تسلیحات را نداده و نظارت بر 
آن ها تا مدت ها با کشور فروشنده است. پس 
محصوالت باکیفیت و البته ارزان ما می تواند 
مزاحمت جدی برای البی تسلیحاتی غرب 
ایجاد کند و این مسئله ای است که آن ها را 
نگران کرده است. این تحلیلگر حوزه سیاست 
خارجی با اشاره به این نکته می گوید: امروز 
خوشبختانه افق روشنی برابر بازار تسلیحاتی 
ما قرار دارد. ســید هادی سید افقهی افزود: 
به طور نمونه درخواســت چنــد روز پیش 
نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال مؤید 
این نکته اســت و نشــان می دهد وحشت 
آمریکا بی دلیل نیســت. زمانی که رقم های 
مربوط به فروش ســالح در بازارهای جهانی 
را در یک ســو و از طــرف دیگر توانایی های 
صنایع دفاعی کشــور خودمان را در سمت 
دیگر قرار می دهیم ، می توانیم به این نتیجه 
برســیم که ترس حقیقی آمریکا ای بسا نه 
افزایش توان ایران با واردات تسلیحات، بلکه 
فروش تسلیحات توسط ایران و افزایش درآمد 
ایران و کاهــش و حتی قطع نیاز به فروش 
نفت است که در نهایت شاهرگ تحریم های 
آمریکا علیه ایران یعنی اقتصاد را زده و کلیت 

این سازوکار را به هم خواهد ریخت.

مشتریان سالح ایرانی»
سید افقهی تصریح کرد: کشورها و حوزه های 
جغرافیایی مختلفی بــرای حضور تولیدات 
نظامی کشور ما وجود دارد که بر حسب نیاز 
کشور متقاضی باید از سوی استراتژیست های 
ما دیده شــود. به طــور نمونه به محض رفع 
تحریم تســلیحاتی ایران امکان شرکت در 
نمایشگاه های نظامی معتبر فراهم خواهد شد 
و با حضور تهران در این آوردگاه ها شــرایط 
برای بازاریابی بسیار خوب مهیا خواهد شد. 
وی عنوان داشت: اما به عنوان نخستین هدف 
مسلماً کشورهای همسایه از هند و پاکستان 
گرفته تا کشورهای متحد یعنی روسیه و چین 
می توانند به عنوان شرکایی مهم برای تولیدات 
مشترک نظامی و ســپس عرضه آن به بازار 
جهانی شناخته شــوند. از سوی دیگر امروز 
امکان بسیار خوبی برای بازاریابی تجهیزات 
نظامی کشــورمان در آفریقا، آسیای مرکزی 
و آمریکای التین وجــود دارد که با توجه به 
مزیت قیمت پایین و کیفیت مناسب می تواند 

بازار خوب و قابل دسترسی برای ما باشد.

ایران آماده ورود به بازار نظامی جهان می شود

پایان تحریم؛ آغاز اقتصاد تسلیحاتی

 مردم پول هایتان را در بورس سرمایه گذاری نکنید. اگر می خواهید به جمع س
مالباختگانی همچون سهامداران پدیده و مؤسسات مالی و اعتباری نپیوندید، 

پولتان را به بورس نبرید. 09140006211
 از مسئوالن سؤالی دارم! می شــود توضیح بدهید که چگونه باید با حقوق س

قانون کار زندگی کنیم؟ از اجاره خانه خبر دارید؟ از قیمت خواروبار؟ از قیمت 
لوازم تحریر مدرسه؟ از قیمت پوشاک؟ قطعا پاسخی ندارید بدهید. شما که با 

حقوق قانون کار زندگی نمی کنید. 09170002018
 بر اســاس نظر کارشناســان که در رسانه ها منتشر شــده است، اگر آقای س

اســتراماچونی به ایران برگردد و به عنوان ســرمربی استقالل به کارش ادامه 
دهد، هزینه به مراتب کمتری نسبت به دریافت مطالباتش از طریق شکایت و 
فیفا خواهد داشت. به همین دلیل از مسئوالن و نهادهای نظارتی تقاضا داریم 
کــه به این موضوع ورود کنند و با برخورد ســلیقه ای وزارت »تعطیل« ورزش 

که فقط برای یک رنگ خاص تالش می کند، برخورد کنند. 09150005891
 در کشــور عزیزمان ایران همه چیز داریم، از چاه نفت گرفته تا معدن طال، س

چندین سال است که دست بیگانگان را هم از کشور کوتاه کرده ایم و برای این 
اســتقالل چند میلیون شهید تقدیم اسالم و کشور کرده ایم. از رسانه ها تقاضا 
داریم برای روشــنگری درباره وضعیت بهره برداری از این سرمایه های ملی به 
مردم گزارش بدهند تا ابهامات و شــبهاتی کــه برای مردم وجود دارد از بین 

بروند. 09120008964
ما کاری بــه نتایج انتخابات آمریــکا نداریم. تقاضای مــا محاکمه ترامپ س

اســت. او قاتل مهمترین سردار ایرانی اســت. ترامپ، زاده قمارخانه و کاباره 
اســت. او با تحریم های ظالمانه اش باعث نابودی عمر جوانان ایرانی شد. او را 

بکشید.09330002579

اروپا بر سر رد درخواست آمریکا اتفاق نظر دارد اما به شرط فشار به ایران

وقاحت اروپایی©
سیاســت: وزارت خارجه آلمــان مدعی 
شــده وزرای خارجه سه کشــور اروپایی روز 
پنجشنبه در جلسه ای بر سر رد تالش آمریکا 
برای پیشــبرد ساز و کار موسوم به مکانیسم 
ماشــه اتفاق نظر داشــته اند. حساب کاربری 
رسمی وزارت خارجه آلمان در توییتر نوشته 
»هایکو ماس«، وزیر خارجه آلمان، »دومینیک 
راب«، وزیر خارجه انگلیس و »لودریان«، وزیر خارجه فرانســه روز پنجشــنبه به منظور 
هماهنگ ســازی اقدام های آتی خود در خصوص برجام دیــدار کرده اند. »جوزپ بورل«، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ارتباط ویدئویی به حاضران در این جلسه ملحق 
شده است. وزارت خارجه آلمان در توییتر نوشت: »تروئیکای اروپایی با رد تالش آمریکا 
برای بازگرداندن تحریم ها )علیه ایران( و متعهد باقی ماندن به حفظ برجام موافقند، اما 
الزم است ایران به سرعت به پایبندی کامل برگردد«. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه ای 
تالش آمریکا برای بازگرداندن قطعنامه های تحریمی سازمان ملل علیه ایران را »بی اعتبار« 

توصیف کرده است، اما از ایران خواست به اقدام های ناسازگار با برجام دست نزند.

روایت متفاوت و وقیحانه انگلیسی»
با این حال »دومینیک راب«، وزیر خارجه انگلیس روایت متفاوتی از نتیجه این نشست 
ارائه کرده است. وزیر خارجه انگلیس در توییتر نوشت: »ایران نباید سالح هسته ای بسازد. 
ایران باید به تعهدات هسته ای خود پایبند بماند و برجام را حفظ کند، این نتیجه جلسه 
تروئیکای اروپا و دیدار من با هایکو ماس و لودریان بود. ما به پاسخگو کردن ایران متعهد 
هستیم«. »بن واالس« وزیر دفاع انگلیس نیز در مصاحبه با شبکه قطری »الجزیره« درباره 
چندین موضوع از جمله مسئله هسته ای ایران توضیحاتی در ارتباط با موضع لندن ارائه 
کرد. بر اساس این گزارش، واالس در این خصوص گفت: »لندن از توافق هسته ای با ایران 
حمایت می کند؛ زیرا این ]توافق[ زمینه را برای بهبود وضعیت در خلیج ]فارس[ فراهم 
می کند«. با این حال، واالس مدعی شد: »باور داریم که ایران به دنبال از بین بردن ثبات در 
منطقه است که این به هیچ طرفی کمک نمی کند. در این منطقه، برای بریتانیا و اروپا مهم 
است که تنگه هرمز باز بماند و باید از حقوق بین الملل برای تضمین ادامه تجارت پیروی 
شود. باید پیامی برای ایران بفرستیم که رفتارش قابل قبول نیست. بریتانیا در عین حال، 

باور دارد که میانجیگری برای حل اختالف ها در منطقه ضروری است«.

پمپئو: برجام به پشیزی نمی ارزد»
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در مصاحبه ای به توئیت انتقادی ســناتور دموکرات، 
کریس مورفی، در مورد افزایش ذخایر اورانیوم ایران پاسخ داد. کریس مورفی در توییت 
خود این سؤال را مطرح کرده بود که شاید خارج نشدن آمریکا از برجام »می توانست به 
محدود ماندن ذخایر اورانیوم ایران« کمک کند. پمپئو در مصاحبه با شانون بریم، خبرنگار 
فاکس نیوز، در پاسخ به آقای مورفی اظهار کرد: »همین واقعیت که آن ها این مقدار ذخیره 

کرده اند نشان می دهد که آن توافق به پشیزی نمی ارزد«.

دور دوم انتخابات مجلس برگزار شد

مانور کرونایی برای انتخابات ریاست جمهوری©
ایسنا: عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور 
با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور از 
فرایند برگــزاری دور دوم انتخابات مجلس 
شورای اســالمی بازدید و اظهار کرد: امروز 
بــه لطف خدای متعــال و همت نیروهای 
نظارتی، اجرایی، امنیتی، انتظامی، رسانه ای 
و اطالع رســانی و همه کسانی که در حوزه 
انتخابات به ما کمک می کنند، مرحله دوم انتخابات در  هشت استان، 2۳ شهرستان و 

در 10حوزه انتخابیه برگزار شد. 
وزیر کشــور گفت: از تجربیات امــروز و برگزاری انتخابات در شــرایط کرونا، برای 
انتخابات1۴00، در صورت تداوم وضعیت کرونایی اســتفاده می کنیم. جمال عرف، 
رئیس ستاد انتخابات کشور که به منظور شرکت در جلسه ستاد انتخابات البرز و بازدید 
از شــماری از شــعبه های اخذ رأی در جریان برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس 
شورای اسالمی به استان البرز سفر کرده بود، با اشاره به اینکه در میان حوزه های ده 
گانه ای که انتخابات مرحله دوم در آن ها برگزار می شود، حوزه انتخابیه البرز )کرج، 
اشــتهارد و فردیس(، بزرگ ترین حوزه اســت، اظهار کرد: تمامی اقدام های الزم در 
چارچوب قوانین انتخابات و منطبق بر دستورالعمل های بهداشتی برای حضور مردم 
در پای صندوق های رأی فراهم شده است و نظارت های جدی در این زمینه اجرا می 
شود. عرف با اشاره به اینکه آینده و چشم انداز دقیق و روشنی درباره پایان شیوع کرونا 
وجود ندارد، تأکید کرد: به هر حال باید برگزاری این انتخابات را به عنوان نوعی مانور 
برای تجربه اجرای انتخابات در شرایط کرونایی در نظر گرفت. چهار انتخابات مختلف 
را در ســال 1۴00 پیش رو داریم و الزم است آمادگی های الزم برای برگزاری آن ها 

در شرایط شیوع کرونا و با در نظر گرفتن دستورالعمل های بهداشتی داشته باشیم.

شانزدهمین سفر استانی رئیس قوه قضائیه©
میزان: آیت اهلل رئیسی در شانزدهمین سفر استانی خود روز پنجشنبه 20 شهریور به 
همراه جمعی از مسئوالن عالی قضایی به منظور بررسی مسائل و مشکالت قضایی و 
حقوقی استان چهارمحال و بختیاری و دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی وارد 
این اســتان شد؛ بنابراین گزارش، تیم های کارشناسی و ارزیابی از هفته های گذشته 
برای بررســی آخرین مسائل و تهیه گزارش های کارشناسی در استان چهارمحال و 
بختیاری حضور یافته اند و گزارشــی جامع از مسائل قضایی این استان تدوین شده 
اســت. رئیس قوه قضائیه در بدو ورود به فرودگاه شــهرکرد اهداف حضور در استان 
چهارمحال و بختیاری را تشــریح کرد و گفت: تا حدودی که در این ســفر می شود 
نسبت به رفع مشکالت استان پیگیری ها را انجام خواهیم داد و آن حدودی را هم که 
در استان امکان ندارد در مرکز دنبال کنیم تا ان شاءاهلل این سفر منشأ آثار خیر باشد .

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی که در شانزدهمین سفر استانی خود به همراه جمعی از 
مســئوالن عالی قضایی به چهارمحال و بختیاری سفر کرده است، در جلسه شورای 
اداری که برای بررسی مسائل و مشکالت استان برگزار شد، اظهار کرد:»اجرای عدالت« 
از مهم ترین موضوعات مورد تأکید بنیان گذار معظم انقالب اســالمی و مقام معظم 

رهبری و از اصول اساسی قانون اساسی و یکی از مطالبات جدی مردم بوده است.
وی همچنین تأکید کرد: اگر خصوصی سازی درست اجرا می شد، تولید و اشتغال در 

کشور رونق می گرفت.

 هند به دنبال واسطه گری ©
با افغانستان

ســفر هفته گذشــته وزرای دفاع و خارجه 
هند به تهران آن هم بــه فاصله کوتاهی از 
یکدیگــر، توجهات زیادی را به ســوی خود 
جلب کرده اســت. گویا هر دو مقام هندی 
برنامه ها و اهداف متنوعی را در این ســفرها 
پیگیری کرده اند. همکاری های دو کشور در 
توسعه بندر چابهار، مسائل امنیت منطقه ای 
و به ویژه خلیج فارس، عضویت دو ساله هند 
در شــورای امنیت ســازمان ملل و برقراری 
نظام تجارت ترجیحی میان دو کشور از جمله 
مهم ترین مســائلی بودند که در این دیدارها 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند. اما یکی 
از موضوعات مهم دیگری که در این مالقات ها 
مورد رایزنی قرار گرفت و وزیر دفاع هند نیز 
در پیام توییتری خود مستقیماً به آن اشاره 
کرد، بحث مذاکرات صلح و برقراری ثبات در 

افغانستان بود. 
در زمانی که بحث برقراری صلح با طالبان و 
مشارکت آن ها در ساختار آینده افغانستان 
مطرح شده، هند بر خالف سایر کشورهای 
منطقه تمایل چندانی به مشارکت مستقیم 
و درگیر ســاختن خود در این فرایند نشان 
نداده اســت. بر این اساس با وجود توصیه 
برخی سیاســتمداران و مقامات سابق هند 
و همچنین درخواســت واشنگتن و به ویژه 
شــخص خلیل زاد، دهلی نو هنوز هم زیر 
بار رویارویی و مذاکره مســتقیم با طالبان 
نرفته و عماًل از به رســمیت شناختن این 
گروه سر باز زده است. دالیل متعددی برای 
اتخاذ چنین رویکردی از سوی دولت هند 
بیان شده اســت که از میان آن ها می توان 
به خودداری از ایجــاد نارضایتی در دولت 
کابــل، اعمال نفوذ پاکســتان بر طالبان و 
مالحظــات ناسیونالیســت های هندی در 
مورد ارتباط طالبان با کشــمیر اشاره کرد. 
در عین حال نمی توان منکر این شــد که 
پاکستان رغبت چندانی به مشارکت فعال 
هند در این فرایند ندارد و آمریکایی ها نیز 
بیشــتر به دنبال حضور سمبولیک هند در 

فرایند صلح هستند. 
در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن اینکه 
طالبان به طور قطع بخش مهمی از ساختار 
سیاسی آینده افغانستان خواهند بود، مقامات 
سیاسی دهلی نو و در کنار آن ها تجار و فعاالن 
اقتصادی هند، به شدت نگران به خطر افتادن 
نفوذ و منافع این کشور در افغانستان هستند.
در این راســتا دولت مودی در جست وجوی 
راهکاری است که از یک سو مواضع دولت و 
حامیــان افراطی اش را در برابر طالبان حفظ 
کند و از سوی دیگر متضمن حفظ منافع هند 
در ساختار سیاسی آینده افغانستان باشد.سفر 
اخیر مقام هــای عالی رتبه هندی به تهران و 
تأکید آن ها بر تبادل نظر دو کشور در رابطه با 
صلح افغانستان، شاید نشان دهنده این نکته 
باشد که جمهوری اسالمی به عنوان بخشی 
از همین راهکار مورد توجه قرار گرفته است.
در وهله نخســت هند با همکاری با ایران و 
در کنارآن کشورهایی چون روسیه، می تواند 
در چارچوب همکاری ها و منافع مشــترک 
منطقه ای با طالبان وارد مذاکره شــود. این 
همان راهبردی اســت که پیش از این حامد 
کرزی، رئیس جمهور ســابق افغانستان هم 
بــه هند توصیه کرده بود، البته در چارچوب 
وسیع تر و با مشارکت کشورهایی چون ایران، 
روسیه، چین، آمریکا و حتی پاکستان. به نظر 
می رســد که این رویکرد تا حد زیادی مورد 
پذیــرش هند نیز قرار گرفته، همان گونه که 
نمایندگان غیر رســمی هند در نشســت 
201۸مســکو حاضر شدند و سفیر هند هم 
ناظر امضای توافق سیاســی میان آمریکا و 

طالبان بود. 
امــا برقــراری ارتباط میان هنــد و طالبان 
از کانال هــای غیر رســمی و مخفی راهکار 
دیگری است که جمهوری اسالمی می تواند 
در آن جایگاه ویژه ای داشــته باشد. با توجه 
به همسایگی ایران و افغانستان و دسترسی 
آســان تهران به طالبان، خیلی دور از ذهن 
نخواهد بود که دهلی برای برقراری هر گونه 
ارتباط غیر رسمی و پنهان با طالبان به تهران 

متوسل شود. 
ســرانجام اینکه با توجه به برخی مواضع و 
منافع مشترک سیاسی میان دهلی و تهران 
و همچنین وجود پروژه های مشترکی چون 
بندر چابهار و کریدور شمال -جنوب، ایران به 
طور مستقیم می تواند تضمین کننده برخی 
منافع هند در افغانســتان محسوب شود. به 
عنــوان نمونه به نظر می رســد که در مورد 
بندر چابهار، ایران هماهنگی های کافی را با 
طالبان انجام داده و از این جهت به هندی ها 
اطمینان خاطر داده است. درمصاحبه سال 
گذشته با سهیل شاهین، سخنگوی طالبان، 
وقتی از وی در مورد بندر چابهار سؤال شد، 
وی اطمینان داد که آن ها به همه پروژه های 
اقتصادی بها می دهند و متعهد به حفظ همه 
پروژه های ســودمند در جهت توسعه کشور 
هســتند. این گونه موضع گیری طالبان در 
شــرایطی انجام می گیرد که آن ها همچنان 
از ابــراز نارضایتی علنی نســبت به هند و 
حتی هشدارهای ضمنی به این کشور ابایی 

نداشته اند.
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 سیاســت  مرحله اصلی رزمایش ســه روزه 
مشــترک بزرگ ذوالفقار ۹۹ ارتــش، با رمز یا 
سیدالشهداء)ع( و با شعار امنیت پایدار در سایه 
اقتدار دفاعی با گسترش یگان های شناور سطحی 
و زیرسطحی و یگان های پروازی نیروی هوایی و 
دریایی ارتش در دریای عمان از روز پنجشــنبه 

آغاز شد و امروز به پایان می رسد.
گستره رزمایش ذوالفقار ۹۹ ارتش 2 میلیون 
کیلومترمربع از شــرق تنگــه هرمز، دریای 
عمان و شــمال اقیانوس هند تــا مدار 10 

درجه شمالی است.

اخطار پدافند ارتش به آمریکایی ها»
همزمان بــا این رزمایش ســخنگوی رزمایش 
مشــترک ذوالفقار ۹۹ ارتــش از اخطار نیروی 
پدافند هوایی ارتش به پرنده های فرا منطقه ای 
به منظور فاصله گرفتن از منطقه عمومی رزمایش 
خبر داد که سبب تغییر رفتار محسوس پرنده های 
بدون سرنشین آمریکایی شده است. امیر دریادار 
دوم شهرام ایرانی بابیان اینکه در مدت برگزاری 
این رزمایش شــاهد فعالیت متفاوت و متمرکز 
پرنده هــای بــدون سرنشــین آمریکایی برای 
جمع آوری اطالعــات از منطقه رزمایش بودیم، 
گفت: این فعالیت ها توسط سامانه های شناسایی 
سیگنالی ارتش کشف شــد و پرنده های بدون 
سرنشین از سوی پدافند هوایی اخطار گرفتند و 
پس از احراز میزان آمادگی سامانه های مراقبتی، 
شناســایی و پدافندی ارتش جمهوری اسالمی 

ایران مجبور به ترک منطقه شدند.

انهدام اهداف در آب های دوردست »
توسط پهپاد سیمرغ

این در حالی است که در ادامه برگزاری مراحل 
اصلی رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش، روز 
گذشته پهپاد بومی سیمرغ نیروی دریایی ارتش 
با استفاده از بمب های هوشمند و نقطه زن سدید 
اهداف خود در آب های دوردست را مورد حمله 
و اصابت قرار داد. در این مرحله از رزمایش پهپاد 
سیمرغ با پرواز از پایگاه مبدأ و طی مسافت بیش 
از هزار کیلومتر موفق بــه هدف قرار دادن یک 

فروند شناور ســطحی در آب های دوردست با 
استفاده از بمب های هوشمند و نقطه زن سدید 
شــد. همچنین در ادامه این سناریو از رزمایش، 
پهپادهای ابابیل نیروی هوایی ارتش با استفاده 
از بمب های هوشــمند و نقطه زن قائم موفق به 
انهدام اهداف خود در منطقه رزمایش شــدند. 
رونمایی از پهپاد رزمی کمان-12 که نخستین 
پهپاد رزمی ارتش جمهوری اسالمی ایران است 
و توسط متخصصان نیروی هوایی ارتش طراحی 
و تولید شده است، یکی دیگر از مراحل رزمایش 

اخیر بود.
زیردریایی تمام ایرانی فاتح نیز برای نخستین بار 
در رزمایش مشترک ذوالفقار حضور یافت. اجرای 
مأموریت گشت اطالعاتی و عملیاتی در منطقه 
عمومی رزمایش مشــترک ذوالفقار ۹۹ ارتش و 

حضور در آب  های دوردست در شمال اقیانوس 
هنــد )تا مدار 10 درجه( از جمله عملیات هایی 
بود که توســط زیردریایی فاتح در این رزمایش 

انجام شد.

انهدام هدف در فاصله 2۰۰ کیلومتری»
عملیات انهدام یگان های ســطحی و شناوری 
دشمن با شلیک موشک کروز قادر در رزمایش 
ذوالفقــار ۹۹ ارتش یکی دیگــر از تمرین های 
رزمایــش اخیر بود. در ایــن مرحله از رزمایش 
موشک کروز قادر با شلیک از سایت های موشکی 
ســاحل به دریای نیروی دریایی ارتش، شناور 
هدف در فاصله بیــش از 200 کیلومتری را با 
موفقیت مورد اصابت قرار داد. این در حالی است 
که یگان های شــناوری نیروی دریایی ارتش با 

استفاده از موشک کروز نصر که از ناو موشک انداز 
نجم شلیک شــد، اهداف سطحی خود در دریا 
را منهدم کردند. در رزمایش مشــترک ذوالفقار 
۹۹ ارتش همچنین موشک بهینه شده شلمچه 
نیــروی پدافند هوایی تحــت هدایت عملیاتی 
قــرارگاه پدافند هوایی موفق بــه انهدام هدف 
متخاصم شــد. در این بخش از رزمایش، پرنده 
متخاصم که یک هدف با سرعت باال و در ارتفاع 
زیــاد در حال پرواز بــود و قصد ورود به منطقه 
عمومی رزمایش را داشــت، درحالی که از سطح 
مقطع راداری بسیار کمی برخوردار بود، توسط 
سامانه های راداری تحت کنترل قرارگاه پدافند 
هوایــی خاتم االنبیاء )ص( کشــف و به منظور 
رهگیری و انهدام به سامانه پدافندی بومی نیروی 
پدافند هوایی ارتش واگذار شد که با شلیک موفق 
موشک سطح به هوای بهینه شده شلمچه از این 

سامانه، سرنگون شد.

عملیات برد بلند نیروی هوایی»
در ادامــه برگــزاری مرحله اصلــی رزمایش 
 ذوالفقــار۹۹ ارتش، جنگنــده بمب افکن های
 F- ۴ نیروی هوایی پس از انجام پرواز بردبلند از 
پایگاه های خود به سمت منطقه عمومی رزمایش 
و انجام عملیات سوخت گیری هوایی از هواپیمای 
تانکر، با اســتفاده از موشــک های بهینه شده، 
نقطه زن و ارتقا یافته هوابه سطح، اهداف سطحی 
خــود را در منطقه عمومــی رزمایش منهدم 
کردند. در ادامه این سناریو از رزمایش همچنین 
جنگنده بمب افکن های F- ۴ با موفقیت عملیات 
تیرانــدازی به اهداف متحرک در دریا را تمرین 
کردند. از سوی دیگر عملیات مشترک و پیچیده 
بیچینگ با موفقیــت در رزمایش ذوالفقار ۹۹ 
ارتش انجام شــد. در این مرحلــه از رزمایش، 
نفربرهای BMP- ۳حامل تکاوران نیروی زمینی 
ارتش توسط ناو نیروبر الوان در ساحل دشمن 
تخلیه شدند که این عملیات برای نخستین بار 
در طول ۴0 سال گذشته اجرا شد. در ادامه این 
عملیات، تکاوران نیروی زمینی پس از تخلیه در 
ساحل دشمن، عملیات تاخت هجومی و آفندی 

آبی خاکی را انجام دادند.

دفاعی - امنیتی

مشق هوایی و دریایی ارتش در گستره 2میلیون کیلومتر برگزار شد

قدرت نمایی دالوران ارتشی با سیمرغ و فاتح در ذوالفقار 99

رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین در قفقاز 2020
سیاست: با اعالم وزارت دفاع چین نظامیان این کشور در رزمایش ۳1 شهریور تا 5 مهر در 
جنوب روسیه که قرار است با حضور نظامیان چندین کشور شامل ایران و پاکستان برگزار 
شود، شرکت می کنند. وزارت دفاع چین خبر داد، تمرکز این رزمایش روی تاکتیک های 
دفاعی، محاصره کردن و فرماندهی و کنترل صحنه نبرد خواهد بود. این نهاد عالی رتبه 
نظامی و دفاعی چین افزود، رزمایش قفقاز 2020 در موضوع روابط چین و روسیه در این 
برهه که کل جهان در حال مبارزه با همه گیری )ویروس کرونا( است، معنای خاصی دارد. 
آسوشیتدپرس همچنین گزارش داد، در رزمایش قفقاز 2020 قرار است نظامیان ایران، 

بالروس، ارمنستان، پاکستان، میانمار و برخی دیگر از کشورها هم حضور داشته باشند.
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طنین هر روزه زیارت عاشورا در حرم رضوی   آستان:  در ایام ماه محرم الحرام همه روز چهار نوبت زیارت عاشورا در حرم مطهر رضوی قرائت می شود.معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی گفت: 
برای ایام محرم روزانه چهار جلسه قرائت زیارت عاشورا در حرم مطهر تدارک دیده است که هر روز ساعت پنج صبح در صحن جامع رضوی و صحن جمهوری و ساعت 18:30 در صحن جمهوری و 19:45 در صحن امام 

حسن مجتبی)ع( برگزار می شود.قبل و پس از هر جلسه قرائت زیارت عاشورا برنامه سخنرانی، روضه خوانی و مرثیه سرایی دایر است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
توسط شرکت سامان بازار رضوی

سامانه بر خط فروش عمده آهو راه اندازی می شود©
آستان: مدیرعامل شرکت سامان بازار 
رضوی گفت: ســامانه بــر خط فروش 
عمده آهو به زودی توســط این شرکت 

راه اندازی می شود.
حســین اســامی پور گفت: یکی از 
مهم ترین مسائل موجود در حوزه تولید 
در کشــور، عدم ارتباط تولیدکننده و 

متقاضی است که مشکاتی را برای فروش محصوالت به وجود می آورد.
وی ادامه داد: در همین راســتا، ســامانه فروش عمده آهو با رویکرد جهت دهی 
به تولید بر اســاس تقاضا و حذف واسطه ها و دالالن شکل گرفته است که عاوه 
برجهت دهی به تولید بر اساس تقاضا می تواند نقشی مؤثر در مدیریت ظرفیت های 

نیمه پر تولید و تجارت نیز داشته باشد.
مدیرعامل شرکت ســامان بازار رضوی با اشاره به دوطرفه بودن عرضه و تقاضا 
در این ســامانه تصریح کرد: در ســامانه بر خط فروش عمده آهو، متقاضیان از 
سمت بازار محصوالت موردنیاز خود را ثبت می کنند و تولیدکنندگان از سمت 
تولید به تقاضای ایشان پاسخ می دهند.  اسامی پور همچنین از راه اندازی سامانه 
مدیریت حمل ونقل بار و مرســوالت آهورســان خبر داد و گفت: این سامانه که 
وظیفه مدیریت توزیع مویرگی ســفارش های مشتریان آهو ۲۴ را بر عهده دارد، 
ستون فقرات تجارت الکترونیک، شبکه لجستیک و حمل ونقل است. مدیرعامل 
شرکت سامان بازار رضوی تأکید کرد: سامانه مذکور نیز با امکان رصد لحظه ای 
وســایل نقلیه توزیع کننده، مبتنی بر اقتصاد مشارکتی و بدون مالکیت ناوگان 
حمل ونقل شــکل گرفته است.الزم به یادآوری است، سامانه فروشگاه برخط آهو 
۲۴ بــا آدرس ahoo۲B.ir از ســال 1397 فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون با 
تضمین قیمت و کیفیت، امکان خرید نقدی، اعتباری و کسر از حقوق و نیز ارسال 
و پشــتیبانی رایگان کاالها، توانسته است حدود ۴0 هزار خانوار را تحت پوشش 

خدمات فروشگاهی خود درآورد.

به همت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی صورت گرفت

برگزاری نخستین جلسه آموزش مجازی خادمیاران ©
خانواده رضوی

آستان: نخستین جلسه آموزش مجازی خادمیاران خانواده رضوی مشهد ویژه 
پشــتیبانان زوجین شرکت کننده در طرح »زندگی به سبک رضوی« به همت 
مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی برگزار شد.نخستین جلسه مجازی 
از دومین دوره آموزشی ضمن خدمت خادمیاران خانواده رضوی ویژه پشتیبانان 
زوجین شــرکت کننده در طرح »زندگی به سبک رضوی« با حضور حدود 30 
خادمیار مشهدی برپا شد.در این جلسه مهدی سلطانی، مسئول طرح فرهنگی، 
آموزشی و زیارتی »همسایه« به توضیح و تبیین این طرح پرداخت و به پرسش های 
خادمیاران پاسخ و مطالبی نیز در قالب فایل های آموزشی با موضوع مهارت های 
زندگی ارائه داد.بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در خصوص برگزاری جلسات 
آموزشی خادمیاران حوزه خانواده و ارتقای سطح مهارت های زوجین این جلسات 
با محوریت 6 موضوع شامل »نقش مودت و رحمت در پایداری خانواده«، »مهارت 
همدلی در ارتباط با زوجین«، »مخاطب شناسی و شخصیت شناسی«، »مسئله 
شناسی زوجین«، »صبر و تاب آوری« و »مدیریت زمان در ارتباطات« در قالب 1۲ 
جلســه به صورت مجازی تا پایان سال انجام خواهد شد.یادآوری می شود؛ مرکز 
امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی در راستای صیانت و اعتای روزافزون 
کارکرد خانواده در جهت تحکیم و تعالی آن و با بهره گیری از ظرفیت های آستان 
قدس رضوی و مجموعه نهادها و تشکل های مردمی خدمات آموزشی، مشاوره ای 
و حمایتی با محوریت طرح »زندگی به سبک رضوی« به مخاطبان ارائه می دهد.

رضوی  قدس  آستان  تولیت  آستان     
اهانت به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشأن 
عین  را  بیان  آزادی  بهانه  به  اسام)ص( 
وحشیگری و بی اخاقی دانست و خطاب 
کشورهای  در  بیان  آزادی  مدعیان  به 
غربی گفت: اگر واقعاً به آزادی بیان معتقد 
هستید، درباره هولوکاست هم به این اصل 
عمل کنید، چرا در خصوص هولوکاست 

آزادی بیان ندارید؟
حجت االسام والمسلمین احمد مروی در 
حاشیه اجتماع مردم مشهد در محکومیت 
اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم)ص( 
که در حــرم مطهــر رضوی بــا رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد، در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: خداوند متعال 
در یکــی از آیات قــرآن کریم می فرماید 
عــده ای از کافران و گمراهــان در تاش 
هستند نور هدایت الهی را خاموش کنند، 

اما هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
وی افزود: همــواره در طول تاریخ چه در 
زمان حیات پیامبر مکرم اسام )ص( و چه 
پس از ارتحال آن حضرت، جریانات گمراه، 
منحرف و کافر درصدد بودند که با استفاده 
از ابزارهای مختلــف، چهره نورانی پیامبر 

عظیم الشأن)ص( را مخدوش کنند.
تولیت آســتان قدس رضوی با بیان اینکه 
جریانــات منحرف تا به امروز در مســیر 
مخــدوش ســازی چهره نورانــی پیامبر 
اعظم)ص( هیچ توفیقی کسب نکرده اند، 
تصریح کــرد: این گونه افــراد و جریانات 
فقط خودشــان را به زحمــت می اندازند، 
چون براســاس وعده الهی در قرآن کریم، 

خداوند نور خود را حفظ می کند.
بــا  مــروی  حجت االسام والمســلمین 
محکومیت اقدام هتاکانه نشــریه »شارلی 
ابدو« و اهانت به پیامبر مکرم اسام)ص( 
خاطرنشــان کرد: به تازگی رئیس جمهور 
فرانسه گفته اســت به دلیل آزادی بیان، 
نمی توانیم این اقدام را محکوم کنیم؛ واقعاً با 
کدام منطق سازگار است که به عنوان آزادی 

بیان، به نماد فضیلت ها و مقدسات حدود 
۲ میلیارد مســلمان جهان اهانت شود؟

وی ادامــه داد: این گونــه اقدامات نه تنها 
مصــداق آزادی بیان نیســت، بلکه عین 
وحشــیگری و بی اخاقــی اســت؛ کدام 
منطــق اجازه می دهد به شــخصیتی که 
حدود۲ میلیارد مســلمان عاشق و دلداده 

ایشان هستند، اهانت شود؟
تولیت آســتان قدس رضــوی خطاب به 
مدعیان آزادی بیان در کشــورهای غربی 
گفت: اگر واقعاً به آزادی معتقد هســتید، 
درباره هولوکاســت هم به این اصل عمل 
کنید و دربــاره حادثه ای کــه اصل وفرع 
آن جای بحث دارد، روشــنگری کنید؛ در 
حقیقت صهیونیســت ها برای آنکه روی 
چهره خشــم آلود خود نقــاب مظلومیت 
بگذارنــد، چیزی به عنوان هولوکاســت را 

جعل کردند.
وی تأکیــد کرد: اکنون کســی در غرب 

حتی جرئــت نمی کند که درباره ماجرای 
هولوکاست بررســی انجام دهد و تاکنون 
هم عده زیادی از مورخان و کارشناسان به 
خاطر پرسیدن درباره ابعاد موضوع و تعداد 
کشــته ها به زندان محکوم شــده اند؛ چرا 
درباره هولوکاست آزادی بیان وجود ندارد؟

افزود:  مروی  حجت االسام والمســلمین 
غربی ها اجازه آزادی بیان درباره موضوعی 
مانند هولوکاست را نمی دهند اما در مقابل، 
اهانت به مقدســات را به بهانه آزادی بیان 
مجاز می دانند و این گونه اقدامات را محکوم 

نمی کنند .
وی ادامــه داد: جریانات منحرف به خاطر 
کینه و البته هراســی که از قدرت اسام 
دارند، یک روز با بــه وجود آوردن داعش 
سعی در مقابله با اسام دارند و یک روز هم 
با اهانت های سخیف به مقدسات به جنگ 

با اسام می آیند.
تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: 

وظیفه دارنــد  مســلمانان 
در برابــر این گونه اهانت ها 
بایستند و اعتراض و نفرت 
به  نســبت  را  خودشــان 
حرکت های ســخیف ابراز 
از دولت های خود  و  کنند 
هــم بخواهند کــه موضع 

بگیرند.
حجت االسام والمســلمین 
اگر  مروی خاطرنشان کرد: 
جهان اســام متحد شوند، 
تمام استکبار و ایادی آن ها 

نمی تواند در برابر اسام بایستد، اما متأسفانه 
برخی کشورهای اسامی احساس مسئولیت 
ندارند و ســران برخی از کشورها هم نوعاً 
خودفروخته هســتند و دشمن هم از این 
فرصت برای اهانت به بزرگ ترین شخصیت 
عالم وجود اســتفاده می کند. خداوند همه 
مســلمانان را از خواب غفلــت بیدار کند.

 جریانات منحرف
 تا به امروز 

در مسیر 
مخدوش سازی 

 چهره نورانی 
پیامبر اعظم)ص( 

 هیچ توفیقی 
کسب نکرده اند

بــــــــرش

 :aتولیت آستان قدس رضوی در حاشیه اجتماع مردم مشهد در محکومیت اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم

گسترش فرهنگ خدمت ©غرب چرا درخصوص هولوکاست آزادی بیان ندارد؟
کریمانه؛ اولویت کانون های 

خدمت
آستان: مسئول بنیاد کرامت رضوی استان 
کرمان گسترش فرهنگ خدمت کریمانه و 
سطح معرفت خادمیاران رضوی نسبت به 
سیره امام هشتم )ع( را یکی از اولویت های 

مهم کانون های خدمت رضوی بیان کرد .
حسین صابری، مسئول بنیاد کرامت رضوی 
استان کرمان در جلسه توجیهی مسئوالن 
کانون های محلی رضوی در ارتباط با ساختار 
نوین کانون های خدمت رضوی که در مسجد 
امام علــی )ع( کرمان برگزار شــد، گفت: 
کانون های خدمت رضوی در دو دسته کلی 
عمومی و تخصصی در راستای موضوعات، 
مأموریت هــا و اولویت های آســتان قدس 
رضوی به صورت مستمر فعالیت می کنند.

وی افزود: مجمع عمومی کانون های خدمت 
رضوی استان شــامل مسئوالن کانون های 
تخصصی و عمومی خدمت رضوی در مرکز 
استان و شهرستان ها سالی یک بار تشکیل 
می شــود و از وظایف آن ها هماهنگی های 
کلی و انتخاب هفت نفر )حداقل چهار نفر از 
مسئوالن کانون های رضوی و سه نفر از میان 
چهره های برجسته حوزه های اجتماعی( به 
عنوان شورای هماهنگی کانون های خدمت 
رضوی اســتان اســت.صابری ادامه داد: از 
وظایــف دبیر کانون هــای خدمت رضوی 
استان ایجاد هماهنگی های الزم به منظور 
فعالیت هــای کانون هــای خدمت رضوی، 
برنامه ریزی جهت انجام برنامه های مشترک، 
پیگیری امــور مربوط به آموزش و گزینش 

خادمیاران و... است.

تهیه و توزیع بسته های ©
تحصیلی بین دانش آموزان 

گلپایگانی
آســتان: بســته های نوشــت افزار برای 
دانش آمــوزان نیازمنــد، به یــاری کانون 
خادمیــاران رضوی گلپایگان تهیه و توزیع 
شد.همزمان با بازگشــایی مدارس و شروع 
ســال تحصیلی جدید خادمیــاران کانون 
شهرستان گلپایگان اقدام به تهیه ۴۵0 بسته 
تحصیلی کردند.این بسته ها با پیگیری های 
انجام شــده و جذب کمک های خیران و با 
توجه به نیاز مبرم خانواده های نیازمند برای 
تأمین نوشــت افزار مورد نیاز دانش آموزان 
خــود خریداری، بســته بنــدی و تحویل 
خانواده های نیازمند دارای دانش آموز شد.هر 
کدام از این بسته ها به ارزش 100 هزار تومان 
و شامل تمامی اقام مورد نیاز آموزشی است.

استفاده از ظرفیت ©
خادمیاران برای تبیین 

معارف رضوی
آســتان: در نشست هم اندیشــی مدیران 
کانون های رضوی اســتان یزد بر اســتفاده 
از ظرفیت هــای تخصصی خادمیــاران در 
تبییــن معــارف و فرهنگ رضــوی تأکید 
شد. محمدحســین رحیمی نسب، مسئول 
کانون هــای خدمت رضوی اســتان یزد در 
نشست شــورای معاونان کانون های خدمت 
رضوی استان با اشاره به فراخوان ساماندهی 
و به کارگیری خادمیــاران و خادم یاوران، از 
برگزاری نشســت هم اندیشی برای تبیین 
راهکارهای بهره مندی از خدمت خادمیاران 
رضوی در پایان هفته جــاری خبر داد. وی 
گسترش فرهنگ زندگی رضوی را مهم ترین 
وظیفــه خادمیــاران عنوان کــرد و گفت: 
اصلی ترین و مهم ترین برنامه خادمیاران رضوی 
در سراسر استان تبیین و گسترش فرهنگ 
زندگی رضوی است.رحیمی نسب به صدور 
آخرین نظام نامه تشکیل کانون های خدمت 
رضوی اشاره کرد و افزود: در پایان هفته جاری 
نشستی با حضور مسئوالن کانون های مرکزی 
خدمت رضوی شهرستان ها در مرکز استان 
برگزار خواهد شد و آخرین دستور العمل ها 
و برنامه هــای بــه کارگیــری خادمیــاران 
رضــوی در این نشســت تبیین می شــود.

سرزمین آفتاب

خـــبر

جهش تولید
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 آســتان    قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوی در حاشیه برگزاری آزمون اختصاصی 
ورودی دانشــگاه علــوم اســامی رضوی 
که دیروز در مشــهد مقدس برگزار شــد، 
گفت:عرصه علم و فرهنگ یکی از عرصه های 
با اهمیت اســت که آستان قدس رضوی از 
دیرباز در این عرصه فعالیت و مأموریت ذاتی 

داشته است.
مصطفی خاکســار قهرودی ابراز کرد: تربیت 
نیروی انسانی متعهد و متخصص با تراز مورد 
نیاز آستان قدس رضوی و سایر دستگاه ها، از 
ابتدا مورد توجه جدی مسئوالن آستان قدس 
رضوی بوده و در ایــن دوره نیز تولیت معزز 
آستان قدس رضوی به تقویت مراکز آموزش 
عالی علمی و پژوهشی و توجه به سرمایه های 

انسانی به طور جدی اهتمام ویژه ای دارند.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی ادامه 
داد: برگزاری این آزمون نمونه ای برای تحقق 
این معناست و امیدواریم با توجه به استقبالی 
که از این آزمون شده نتایج مورد نظر حاصل 
و موجب تقویــت نیروهای متخصص، خبره 
و متعهد برای آســتان قدس رضوی و ســایر 

دستگاه های میهن اسامی شود.
وی اظهار کرد: آســتان قدس رضوی، به طور 
جدی بــه موضوع برنامه ریــزی برای تعلیم 
و تربیت و رســیدن به نتیجه مطلوب توجه 
ویژه دارد و این مهم نیز همواره مورد توجه و 
اهتمام تولیت آستان قدس رضوی، مسئوالن 
مختلف سازمان فرهنگی و علمی این مجموعه 

و دانشگاه علوم اسامی رضوی بوده است.

 دانشگاه علوم اسالمی رضوی تنها »
دانشگاه برگزار کننده کنکور اختصاصی

رئیس دانشــگاه علوم اســامی رضوی نیز با 
بیان اینکه دانشگاه علوم اسامی رضوی تنها 
دانشگاهی اســت که در سطح کشور کنکور 
اختصاصی برگــزار می کند، گفت: همزمان با 
۲0 نقطه کشور، کنکور ورودی دانشگاه علوم 

اسامی رضوی برگزار شد.
وی خاطر نشان کرد: در این کنکور در مجموع 
3 هزار و 80 نفر شرکت کردند که داوطلبان 
دکترا 1۴7 نفر، داوطلبان کارشناســی ارشد 
۴۴۴ نفــر، داوطلبان دیپلم  هزار و 800 نفر، 
طاب حوزه علمیه ۵91 و خواهران 1۴0 نفر 

که 80 نفر ارشد و 60 نفر دکترا بودند. 
حجت االسام ســید حسن وحدتی شبیری 

تصریــح کرد: ما هنــوز ورودی بــرای دوره 
کارشناسی خواهران نداریم، اما امکان توسعه 
بخش خواهران دانشــگاه رضوی در ســطح 

کارشناسی نیز وجود دارد.
حجت االســام وحدتی شبیری افزود: در این 
آزمون در دوره کارشناســی رشــته های علوم 
قرآنی، حدیث، فلسفه و کام اسامی، ادبیات 
عرب، حقوق، فقــه و مبانی حقوق و اقتصاد و 
دردوره کارشناســی ارشد نیز رشته های علوم 
قرآنی، فلسفه، زبان و ادبیات عرب،  زبان و ادبیات 
فارسی، حقوق و سایر رشته ها شرکت کردند.وی 
عنوان کرد: کسانی که وارد دانشگاه علوم اسامی 
رضوی می شوند، بدون استثنا دروس حوزوی 
را طــی خواهند کرد و در یکی از رشــته های 
علوم انســانی به تحصیل مشــغول می شوند.

گزارش

مصطفی خاکسار قهرودی در حاشیه برگزاری آزمون ورودی دانشگاه علوم اسالمی رضوی تأکید کرد

ضرورت تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص با تراز آستان قدس رضوی

آســتان: همزمان با ماه محرم، مراســم قدردانی از خدام 
الحســین)ع( مراســم عزاداري دهه اول محرم دانشــگاه 
بین المللي امام رضا)ع( برگزار شــد. مرتضي رجوعي رئیس 
دانشگاه بین المللي امام رضا)ع( در این مراسم که دیروز در 
ســالن همایش های این دانشگاه برگزار شد، ضمن قدردانی 
از تاش ها و زحمات خدام الحســین)ع( دانشــگاه که در 
دهه اول محرم برنامه ســوگواري توأم بــا معنویت و توجه 
به مســائل تربیتي و دیني همراه با شــور و نشاط جواني را 

برنامه ریزي و اجرا کردند، گفت: به واســطه شیوع ویروس 
کرونا و محدودیت هاي ایجاد شده شاهد بروز خاقیت ها و 
نوآوري هاي دانشجویان در اجراي مطلوب برنامه سوگواري 

و عزاداري بودیم.
وي افزود: همزمان با دهه اول محرم برنامه ســوگواري در 
فضاي باز پردیس خواهران دانشگاه بین المللي امام رضا)ع( 
با رعایت کامل پروتکل هاي بهداشــتي با شکوه و نظم ویژه 
و محتواي مناســب اجرا شد که مي توان این برنامه را جزو 

برنامه هاي شاخص فرهنگي و دیني به منظور تعظیم شعائر 
عنوان کرد.رجوعي مهم ترین ویژگي این مراسم عزاداري را 
فضاي علمي و بصیرتي حاکم بر آن معرفي و عنوان کرد: به 
واســطه موضوع سخنراني ارائه شده و حضور پرشور جوانان 
از جمله قشر طلبه، دانشجو و دانش آموز در اجراي برنامه ها 
و برپایي نمایشــگاه فرهنگي و نمایشگاه کتاب، این مراسم 
 از ســایر مراســم هاي برگزار شده در ســطح شهر متمایز 

بود.

خبر

با حضور رئیس این دانشگاه بین المللی برگزارشد 

 jدر دانشگاه امام رضا jقدردانی از خدام الحسین

برگ سبز خودروی پراید مدل 1388 رنگ نقره ای  به 
ش���ماره انتظامی 574ه 98 ایران 36  ش���ماره موتور 
3226310 و شماره شاس���ی S1412288383531 به 
مالکیت محس���ن رضائی کرمانی نس���ب پ���ور مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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نامه فک رهن خودروی جک MT S5 مدل 1396 رنگ 
 HFC4GA31DH0045782 س���فید به ش���ماره موتور
ب���ه ش���ماره شاس���ی NAKSH7312HB132610 و به 
ش���ماره ش���هربانی 762ص48 ای���ران 65 به مالکیت 
س���اره مهنی به ش���ماره مل���ی 2992799671  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد ,ع
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اس���ناد ثبتی و مهر شرکت س���انیار صنعت توس 
با ش���ماره ثبت30249 مفقود گردی���ده در صورت 
هر گونه سوء اس���تفاده احتمالی از طریق مراجع 

قضایی علیه خاطیان اقدام خواهد گردید
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س���ند و فاکت���ور فروش خ���ودرو  نوع وانت سیس���تم 
پی���کان تیپi 1600مدل 1393 به رنگ سفیدش���یری-

روغن���ی ب���ه ش���ماره موتور118P0071290ب���ه ش���ماره 
شاس���یNAAA36AA6EG670753 به شماره پالک 
978ق26ایران94 بنام منصور اسدی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد . ,ع
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شناس���نامه )برگ س���بز( ن���وع وانت سیس���تم پیکان 
تی���پi 1600مدل 1393 به رنگ سفیدش���یری-روغنی 
ب���ه ش���ماره موتور118P0071290ب���ه ش���ماره شاس���ی

پ���الک  ش���ماره  ب���ه   NAAA36AA6EG670753
978ق26ایران94 بنام منصور اسدی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت معیار گستر توس

 ) سهامی خاص( بشماره ثبت 10441 و 
شناسه ملی 10380261620

مزبور  شرکت  سهام  صاحبان  کلیه  از  بدینوسیله 
که  العاده  فوق  عمومی  جلسه  در  تا  میشود  دعوت 
در محل  روز جمعه 99/07/04  راس  ساعت 8 صبح 
کالهدوز  بلوار  مشهد  در  واقع  شرکت  مرکزی  دفتر 
نبش خیابان عطار طبقه اول کدپستی 9184644631 

تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

1- تغییر نشانی شعبه تهران
2- تاسیس شعبات جدید

3- سایر تصمیمات و مصوبات که در صالحیت 
مجمع عمومی فوق العاده میباشد

هیئت مدیره شرکت  معیار گستر توس
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اصالحیه آگهی
 بدینوسیله به اطالع می رساند که در آگهی دعوت  از
 بستانکاران شرکت قالبکار توس )سهامی خاص( که در
 تاریخ 99/6/20 در صفحه چهارم سراسری چاپ شده

است بلوک 60 صحیح می باشد.      هیئت تصفیه
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 دهیاری روس�تای پرکند آباد از توابع بخش مرکزی شهرس�تان مش�هد بر اساس مصوبه 
ش�ورای اس�امی روس�تا در نظر دارد اجرای آسفالت  معابر روس�تا را از طریق مناقصه 
عمومی به ش�رکتهای واجد ش�رایط دارای حداقل پایه 5 صاحیت پیمانکاری در رشته 
راه و ترابری و با رعایت ظرفیت کاری واگذار نماید.  متقاضیان می توانند جهت کسب 
اطاعات بیش�تر و خرید اس�ناد تا تاریخ 1399/06/29 به آدرس مش�هد ،  بلوار توس ، 
توس 120 ، پاک 2 ، طبقه دوم ، ش�رکت تعاونی دهیاریهای غرب بخش مرکزی مشهد 
مراجعه نمایند . جهت خرید اسناد می بایست فیش واریز وجه به مبلغ 1,000,000 ریال 
به حساب جاری شماره  0107689477008 نزد بانک ملی بنام دهیاری پرکند آباد ارائه 

گردد . دهیاری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است .
 هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت دوم

دهیاری پرکند آباد
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 دهیاری روس�تای منزل آباد از توابع بخش مرکزی شهرس�تان مش�هد بر اساس مصوبه 
ش�ورای اسامی روس�تا در نظر دارد  اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب 
معابر روس�تا را از طری�ق مناقصه عمومی به پیمانکاران و ش�رکت های واجد ش�رایط و  
دارای حداق�ل رتبه 7 صاحیت امور خدماتی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به 
مدت یک سال واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر و خرید 
اس�ناد ت�ا تاریخ 1399/06/29 به آدرس مش�هد ، جاده قوچان ، روس�تای منزل آباد ، 
نبش بهشت 17 ، دهیاری منزل آباد مراجعه نمایند . جهت خرید اسناد می بایست فیش 
واریز وج�ه به مبلغ 1,000,000 ریال به حس�اب جاری ش�ماره 0107689462002 نزد 
بانک ملی بنام دهیاری منزل آباد ارائه گردد .دهیاری در رد یا قبول پیشنهادها مختار 

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

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت دوم

دهیاری منزل آباد

با رویکرد ایجاد اشتغال پایدار و متناسب با منطقه انجام می شود

 راه اندازی شبکه تولید و پشتیبانی دام سبک ©
در شهرستان سرخس 

آستان: مدیر پیشرفت منطقه ای و عضو هیئت  مدیره مؤسسه عمران و توسعه 
رضوی گفت: در آینده ای نزدیک شــبکه تولید و پشتیبانی دام سبک به همت 
این مجموعه و همچنین مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در شهرستان 
سرخس ایجاد می شود.محمدمهدی زردوزنیا گفت: شهرستان سرخس با حدود 
600 هزار دام ســبک، ۵ هزار بهره بردار و تولید ساالنه ۵ هزار تن گوشت قرمز، 
ظرفیت باالیی در پرورش دام سبک دارد.وی ادامه داد: در حال حاضر بخشی از 
جامعه هدف در این شهرستان به دامپروری مشغول هستند، اما به دلیل توانایی 
مالی کم و دانش پایین، در تأمین نهاده های باکیفیت یا خدمات جانبی مناسب، 

نمی توانند بهره وری مطلوبی داشته باشند.
مدیر پیشرفت منطقه ای مؤسسه عمران و توسعه رضوی افزود: بخشی دیگری نیز 
به دلیل سابقه خانوادگی یا بستر منطقه، عاقه مند به ورود به دامپروری هستند؛ 
به همین منظور، این مجموعه در گام اول شناسایی این افراد و اهلیت سنجی فنی 
و مالی آن ها را برای پشــتیبانی در دستور کار دارد.وی با اشاره به مراحل اجرای 
این پروژه تصریح کرد: پس از شناسایی جامعه هدف، الزم است برنامه پشتیبانی 
از آن ها در قالب تأمین دام مناسب منطقه، جیره بندی غذایی، تأمین خوراک دام، 

ارائه خدمات بهداشتی و پزشکی و مشاوره های موردنیاز ارائه شود.
زردوزنیا ادامه داد: در این خصوص، شناســایی و تحلیل وضعیت موجود جامعه 
هدف، از طریق تیم های تسهیلگری و پشتیبانی از دامپروری ها از طریق مؤسسه 

دامپروری آستان قدس رضوی انجام می شود.
وی با بیان اینکه شبکه پشتیبانی به گونه ای طراحی شده که در سال اول تمامی 
عملیات پشتیبانی توسط مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی انجام می شود، 
گفت: بر اساس برنامه ریزی ها در سال دوم نیمی از عملیات توسط دانش آموختگان 
بومی و در سال سوم تمامی عملیات توسط این افراد صورت خواهد گرفت.زردوزنیا 
تأکید کرد: بدین ترتیب، در کنار تقویت شــبکه تولید، شبکه پشتیبانی نیز در 

شهرستان سرخس شکل خواهد گرفت.
وی تأمین نیاز منطقه و کشــور، کاهش واردات گوشت قرمز و نیز ایجاد اشتغال 
پایدار و متناسب با منطقه را ازجمله اهداف این پروژه اعام کرد و گفت: با ایجاد 
شبکه تولید و پشتیبانی دام سبک در شهرستان سرخس، همچنین شاهد افزایش 
بهره وری دامپروری که در حال حاضر تعداد قابل توجهی در این زمینه اشــتغال 
دارند، خواهیم بود.زردوزنیا درباره وضعیت پروژه گفت: تاکنون امکان ســنجی و 
تعریف مدل اجرایی پروژه انجام شده و مذاکره و توافق با شرکت دامپروری صنعتی 
قدس رضوی برای پشــتیبانی فنی طرح، صورت گرفته و شرکت مذکور آماده 

امضای قرارداد است.
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 نمی توان معنویت را از عدالت، امامت، عقالنیت و سیاست جدا کرد اندیشه: حجت االسالم دکتر نجف لکزایی، معاون پژوهش دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم در آیین اختتامیه همایش ملی 
»معنویت های نوظهور، شاخصه ها و نقدها« اظهار کرد: کسانی که در بحث معنویت نگاه غیرسیستمی داشته باشند و فکر کنند می توان معنویت را از عدالت، امامت، عقالنیت و سیاست جدا کرد؛ قطعاً اشتباه می کنند 

و اگر اصل سیستم خراب باشد و انسان بخواهد به لحاظ فردی دامن خود را جمع کند، نمی تواند.

اگر جمهوری اسالمی، جهان جدید اخالقی و ©
معرفتی نسازد به تاریخ تبدیل خواهد شد

بارها این گزاره در قالب های متفاوت و اشکال گوناگونی مطرح شده که اگر 
انقاب اســامی نتواند نظریه تولید کند و در ســاحت نظر، اتفاق جدیدی 
را رقم نزند، گویــی کار خاصی نکرده و از او جز یک نام یا صور تمدنی در 

تاریخ باقی نخواهد ماند. 
در ادامه این گزاره نیز این پرســش مطرح می شــود که آیا اساساً می توان 
چنین مسئله ای را تا سرفصل هایی چون سینما ذیل انقاب اسامی تعمیم 
داد یــا خیر؟ آیا انقاب اســامی می تواند در ســاحت معرفت به این مهم 
دســت پیدا کند و طرح جدیدی را در نسبت خودش با سینما در اندازد یا 
خیر؟ به طور خاصه آیا می توان مدعی بود سینمای انقاب اسامی نیز اگر 
نتواند به نظریه ای -نظریه نیز اینجا به تعبیری آن نگاه شــامل و فراگیر در 
باب هنر و زیبایی و نســبتش با سینماست- دست پیدا کند از او جز نامی 

در تقویم و تاریخچه باقی نخواهد ماند یا خیر؟ 
جواب دادن به چنین پرسشــی مستلزم این اســت که اوالً بدانیم انقاب 
به چه معناســت. باید مشــخص کرد وقتی از انقــاب دم می زنیم دقیقاً 
مرادمان چیســت؟ اگر فهم ما از انقاب، تنها تغییر یک سیســتم اســت، 
به ایــن معنا که یک نظامی برود و نظام دیگری به لحاظ سیاســی حاکم 
شــود، یا عده ای بروند و عده ای دیگر بیایند، »مبنا« تفاوتی نکرده اســت. 
انقاب بیــش از آنکه معطوف به نظام باشــد، در جهان بینی رخ می دهد. 
یعنی بر اســاس جهان بینی مــن آنچه در یک نظام جاری اســت، خوب 
یــا بد اســت. افراد این نظام جــزو تاریخ اند، اما خود نظام، فلســفه  تاریخ 
اســت. به عبارت دیگر، انقاب اســامی شــکل می گیرد تــا جهان بینی 
 توحیدی مبتنی بر اســام، خود را به جای جهان بینی سلطنتی-ســنتی 

بنشاند. 
پس انقاب اســامی، یعنی جایگزین کردن جهان بینی اســامی به جای 
جهان بینی ســنتی طاغوتی. از این نظر من اســام را سنت نمی دانم. زیرا 
اســام، به خصوص قرائت شــیعه در آن همواره به روز می شود و بی وقفه 
پویاســت، گرچه برخی تاش دارند جلوی این پویایــی را بگیرند. انقاب 

اسامی منجر به جمهوری اسامی می شود. 
جمهوری اســامی حاال صورت آن انقاب است، چه اندازه با اهداف انقاب 
ســازگار بوده، چقدر پیشــرفت کرده و چه اندازه آرمان هایش محقق شده 
را بایــد از جمهوری اســامی پرســید نه از انقاب اســامی. پس به این 
ترتیب لحظه  انقاب، با سیر تکوینی جمهوری اسامی متفاوت است. خب 
جمهوری اسامی در بعد فقه سیاسی، نظریه پردازی دارد، در بعد حکومت، 
مدل هایی را به خدمت گرفته، در بعد جزایی و قضایی، اسام را تا حدودی 
پیــاده کرده، اما در بعد فرهنگی و اخاقی نه. یعنی جمهوری اســامی در 
تمام این 40 ســال در پی اثبات و سپس تثبیت ماهیت سیاسی خود بوده 
و نظریه  معرفتی آن در بعد اخاق و فرهنگ شــکل نگرفته است و چنین 
اســت که امروز ما می بینیم بی اخاقی در میان مسئوالن و مردم زیاد شده 
است، چون تبیین اسام از اخاق و فرهنگ در جمهوری اسامی نسبت به 

سایر مسائل عقب افتاده است.
 اگر جمهوری اســامی، جهــان جدید اخاقی و معرفتی نســازد، قطعاً 
به تاریخ تبدیل خواهد شــد و برای آن تقویم می نویســند، اما اگر واجد 
نظریه پردازی در ســاحت فرهنگ و اخاق شــود، بی شــک فلسفه  تاریخ 
می ســازد و پیش می رود. اخاق و زیبایی شناســی شــباهت های بسیار 

زیادی در متدولوژی دارند.
 جمهوری اسامی، تبیین نظری در حوزه  اخاق و زیبایی ندارد یا کم دارد، 
اگر بخواهیم تمدن اسامی بسازیم، این دو مقوله بسیار حائز اهمیت است، 
زیرا یکی فرد در جامعه را می ســازد، فرد در نسبت با دیگری را می سازد و 
دیگری معیارهای فرهنگ را به معنای عام تولید خواهد کرد. ســینما یکی 
از مصادیق فرهنگ است، اگر ما آن دو امر یاد شده را تبیین کنیم، آن وقت 
می توانیم از این ابزار، یا از این مصداق استفاده و بعدتر می توانیم برای این 

ابزار یا مصداق نظریه پردازی کنیم.

 اندیشه/ محسن فاطمی نژاد  نسبت »انقاب 
اسامی« با »ســینما« به عنوان یکی از آورده های 
تمدنی غرب در همان 12 بهمن 57 و در بهشــت 
زهرای تهران با گفتن این جمله که »ما با ســینما 
مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم« مشخص شد؛ 
آن هم توســط کسی که خودش توانست در روزها 
و ماه های پس از آن، دست به استحاله دموکراسی 
غربی در دل نظریه والیت فقیه برخاســته از تراث 
اســامی و شــیعی بزند. قاعدتاً به خدمت گرفتن 
سینما یا حتی به تعبیری »تصرف« یا »استحاله« 
آن کاری بود که باید طیف فرهنگی و هنرمند به آن 
دست می یازیدند و آن را در جبهه هنر و روشنفکری 
پیش می بردند. این اتفاق اما با تعابیر مشابهی چون 
»تیغ انقــاب در هیچ جبهــه ای کندتر از جبهه 
روشنفکری و هنر نبود« از آیت اهلل خامنه ای مورد 
تصدیق قرار گرفت که به فرجام نرســیده است. به 
مناسبت روز ملی سینما سراغ دکتر امیررضا مافی، 
دانش آموخته فلسفه غرب رفته ایم تا درباره نسبت 
ســینما و انقاب اسامی گفت وگو کنیم و نظرات 
ایشــان را در دالیل فتح یا عدم فتح در این زمینه 

جویا شویم.

در تعیین نسبت ما با سینما، افرادی چون   
شهید آوینی از امکان »تصرف« سینما حرف 
می زنند و عده ای دیگر نیز در مواجهه تمدنی 
با محصوالت تمدنی غرب با تعبیرات مشابهی 
می گویند.  آن ها سخن  »استحاله«  امکان  از 
اساســاً چنین تصرفی برای سینما مشخصًا 
امکان پذیر است و اگر هست در چه سطحی؟

شهید آوینی تک ستاره ای است که موضوع را فتح 
باب می کند، اما ما در آوینی ماندیم؛ همان طور که در 
جهان فلسفی در ماصدرا ماندیم. آوینی حرف های 
مهمی زده، اما کلی گفته. ما به آوینی های بسیاری 
نیاز داریم؛ همان طور که به ماصدراهای زیادی نیاز 
داریم؛ البته مرادم این نیســت کــه آوینی و صدرا 
هم شأن اند؛ مرادم این است که ما در سطوح مختلف 
به لحاظ معرفتی، جهان بینی، زیبایی شناسی و در 
مصادیق، مثاً ســینما پیش نرفتیم. حضرت امام 
کلیات مدل را ساخت و رهبری هم آن ها را تثبیت 
کردنــد، اما نمی توان انتظار داشــت همه  حوزه ها 
را رهبــران جامعه تبیین کننــد؛ آن ها می توانند 
سرخط دهند، نه بیشتر. ما با سینما می توانیم دو 

گونه مواجهه داشــته باشیم. نخســت اینکه آن را 
ابزار بدانیم که فرمش را باید به اســتخدام معنای 
خودمــان در بیاوریم. یعنی معنا و پیام جهان بینی 
و اقتضائات اخاقی، زیباشــناختی و معرفتی آن را 
خودمان بپردازیم. گویی ماده ای است که ماهیتش 
را ما می سازیم و از طریق آن هویت بخشی می کنیم. 
دیگر آنکه ســینما را فراتر بفهمیــم و آن را واجد 
ماده و ماهیت بپنداریم که هویتمان را باید در آن 
کشف کنیم. سینما ابزار غربی است. خودش در فرم 
معرفت ساز است، اما محتوایش از آن ماست. بنابراین 
از این نظر، سخن آوینی قابل تأمل است که ما در 
این ظــرف، معرفت خودمان را می ریزیم؛ اما بحث 
من ناظر به پاسخ اول این است که بر خاف تصور 
آوینی، ما نظام معرفتی در حوزه فرهنگ و اخاق 
نساختیم؛ پس ماقبل سینمای انقابیم. ظرف داریم 
و هر روز بنا به موج، ذوق، سلیقه و عاطفه اجتماعی، 
چیــزی درون آن می ریزیم و ایــن همان طور که 
پیشتر هم گفتم به دلیل فقدان اتصال هنرمند به 
متفکر است. نه که هنرمندان ما نخواهند، ما امروز 
متفکــری نداریم و هنرمند که کارش فرم دادن به 
معناست، خودش معنا خلق می کند و خب انتظاری 

هم از او نیست که نظامی کان بیافریند.

به جرئت می توان مدعــی عدم توجه و   
اعتنای دانشــگاه و فضای آکادمیک سینما 
مشخصاً به مقوله سینما و نسبتش با انقالب 
اسالمی شد. آیا دیسیپلینه شدن این مباحث 

و امتداد بحث هایی که شاید با مرحوم آوینی 
و بعد با امثال مددپور در نسبت هنر و انقالب 
اسالمی شروع شــد می توانست مشکالت 

نظری ما در این مقوله را حل کند؟
این به آکادمی ســینما ربطی نــدارد. عرض کردم 
کــه ما متفکر نداریم. متفکر حوزه  فرهنگ، اخاق 
و هنر نداریم. ما هنوز تعریفی از زیبایی ارائه ندادیم. 
نمی دانیم زیبایی بر آمده از لذت غریزی اســت یا 
مبتنی بر لذت عقانی. لذت غریزی مثل سیر شدن 
از غذاســت، اما لذت عقانــی، یعنی لذت بردن از 
طعم غذا و محتــوای آن. ما لذت غریزی می بریم، 
اما سلیقه نساختیم، نظامی پرداخت نکردیم که فرد 
در آن رشــد کند و مفاهیم را در آن بجوید. بعدتر 
آمدیم پروژه هایی ایجاد و دســتوراتی اباغ کردیم، 
اما مگر اندیشه با دستور ساخته می شود؟ مگر کسی 
می تواند ذیل یک پروژه نظام معرفتی بسازد؟ نظام 
معرفتی طی یک فرایند ایجاد می شــود.فرایندی 
مملو از تضارب آرا. مسیری که جهان بینی ساز است 
و هر روز پیشرفت می کند، به روز می شود. مثاً شما 
انتظار دارید آکادمی سینما چنین کند؟ قطعاً کار 
او نیســت. این در اختیار متفکران است. اما کدام 
متفکر؟ کدام نظریه پرداز؟ شهید آوینی حرف های 
مهمی زد، اما به روز نشده، خود آوینی اگر زنده بود، 
حتماً در بسط آن حرف ها و نظریات حرکت کرده 
بود. حتماً نظراتش به افق دیگری رسیده بود و چه 
بسا که متفاوت می شــد. ما از بنا که نباید انتظار 
داشته باشیم کاری کند، ما باید معمار داشته باشیم، 

معمار هنر انقاب؛ خودمان را که 
نمی توانیم بــا واژه ها فریب دهیم. 
کارگردان بناست، بنایی که سلیقه 
دارد، امــا باید معمارانی می بودند 
تا کارگردان بر اساس تفکر آن ها، 
ساختمانی را بسازد و جالب آنکه 
ما در خــود معماری و عمران هم 
به دلیــل همین فقدان شــرایط 
بدی داریم. شما در شهر بچرخید، 
کدام بنا، از آپارتمان های کوچک 
تا ساختمان های مهم ما، معماری 
مرتبــط با دوره  انقاب اســامی 
دارند؟ شما کجای تاریخ می توانید 
بگویید این معماری عصر انقاب 
اسامی است که مثاً بتوان گفت 
ســینمای عصر انقاب اسامی؟ 
بحث بر ســر فقدان متفکر است، 
بحث بر ســر فقدان جهان بینی و 

نظام معرفتی است. امروز همه چیز به سلیقه  فردی 
و منازعات و دوقطبی های سیاسی و قدرت طلبی بی 

حد و حصر فروکاسته شده است.

عده ای معتقدند نباید معطل تولید نظریه   
و امثالهــم بود و کافی اســت موضوعات و 
اتفاقات انقالب اســالمی از سانسور جریان 
غالب سینمایی و تولیدکنندگان در این عرصه 
در بیاید که جشنواره عمار از دل همین نگاه 

بیرون می آید.
نمی توان و نباید حتمــاً جریان را متوقف کنیم تا 
برایش نظریه بسازیم. گفتم این یک فرایند است، 
در دل جریان ســاخته می شود، اما با گذر کردن از 
سیاست زدگی حادی که گریبان ما را گرفته. امروز 
همه چیز دو قطبی سیاست زده می شود، از اخاق 
و هنــر بگیرید تا منبر و فقه. همه چیز معطوف به 
قدرت جناحی اســت و این یعنی امتناع گفت وگو. 
امتناع ساخته شدن معرفت و جهان بینی معرفتی. 
تعریف زیبایی، خود امروز سیاست زده است و نباید 
فراموش کنیم حتی خود شــهید آوینی گاهی در 
این دوگانه ها محصور شــده است، گرچه سامت 
نفس او، مفری اســت از این آالیش، اما به هر حال 
دوقطبی ها در زمان او هم وجود داشــت. تقلیل هر 
امری در ساحت سیاست زده  دو قطبی ها، حتی خود 

»امر سیاسی« موجب ابتذال آن 
می شود، چه برســد به مفاهیم 
فرهنگی. پس ما عاوه بر فقدان 
مانع  فکری-معرفتــی،  جهــان 
بزرگی به نام سیاست زدگی داریم 
که تحقق جهان فکری را به دلیل 
امتناع گفت وگو در این شــرایط 

ممتنع می کند.

مهم ترین پرسش در بحث   
انقالب  تولیدات ســینمایی 
این اســت چگونــه باید به 
تولیداتی رســید که ما را در 
وقایع  از  نوستالژی سازی  دام 
نیندازد و در عین حال آن را 

با مسئله روز گره بزند؟
نوستالژی چیز خطرناکی  اساساً 
است؛ نوستالژی در هر ساحتی، 
رگه های فاشیستی دارد. این را باید جدی بگیریم. 
ما اگر گذشته را بیشتر دوست داشته باشیم، متوقف 
می شویم و اتفاقاً سیاست زده. اساس هویت دینی ما، 
رو به جلو بودن است، منتظر ماندن است، امیدوار 
عمل کردن است. بازگشت به گذشته یعنی تقویمی 
شدن، جمود شدن و تصلب خطرناک. تصلبی که 
موجب شــکنندگی فراوان می شود، موجب از هم 
پاشیده شــدن. ما گاهی در سینما، تاریخ را روایت 
می کنیم، گاهی معنا و پیامی که در تاریخ اســت. 
ما امروز فیلم انقابی بر اســاس مسئله  امروزمان 
می سازیم. معانی را باید به روز کنیم زیرا دغدغه ها 
به روز می شــود، گرچــه عدول از اصــول موجب 
هاکت است، اما مسئله  مستحدثه، پاسخ امروزی 
می خواهد. شــما نگاه کنید، غرب همچنان درباره  
جنگ جهانی، برده داری و... فیلم می ســازد، تاریخ 
را روایــت می کند، اما از منظری کــه امروز در آن 
پرسش وجود دارد. منظر و نظرگاه ما باید امروزی 
باشد. باید مبتنی بر پرسش و مسئله  روز باشد که 
این پرســش باید توسط متفکر صورت بندی شود. 
بنابراین، تاریخ و رجوع به آن مهم است، ما همواره 
باید به انقاب، مسئله  و مفاهیم آن ورود کنیم، اما 
با پرسش امروزی؛ با زیبایی شناسی و معرفت امروز. 
اگر بخواهیم مسئله را نظیر 40 سال پیش مطرح 

کنیم، بی شک دردی را دوا نخواهد کرد.

گفت وگو با دکتر امیررضا مافی درباره نسبت »سینما« و »انقالب اسالمی« به مناسبت روز ملی سینما

هنر انقالب به معمار نیاز دارد
 ]مشکل ما[ فقدان 
اتصال هنرمند به 
متفکر است. نه 
که هنرمندان ما 
نخواهند، ما امروز 
متفکری نداریم و 
هنرمند که کارش 
فرم دادن به 
معناست، خودش 
معنا خلق می کند 
و انتظاری هم از او 
نیست که نظامی 
کالن بیافریند

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r   شنبه 22 شهریور 1399  23 محرم 1442 12سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9341

annotation@qudsonline.ir

یادداشت شفاهی

 امیررضا مافی

آگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده و 
عادی بطورفوق العاده شركت تولید و توزیع 

فرهنگیان سهامی خاص به شماره ثبت 5322  
دعوت  شركت  سهامداران  كلیه  از  وسیله  بدین 
میگردد تا در جلسه مجامع عمومی فوق العاده مورخ 
عمومی  مجمع  جلسه  و  صبح   8 ساعت   1399/07/02
عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/07/02 ساعت 10 
صبح كه به شرح ذیل در محل شركت به نشانی مشهد 
- چهارراه خیام - مجتمع تک - طبقه 4 - واحد 403 

می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1- تغییر آدرس
2- كاهش اعضای هیات مدیره شركت 

3- تصویب اساسنامه جدید
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده: 

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 
2- تصویب ترازنامه و صورت های مالی تا پایان سال 

مالی 1398
برای  شركت  بازرسین  و  مدیره  هیات  انتخاب   -3

مدت قانونی 
4- تصمیم گیری در سایر مواردی كه به مجمع عمومی 

فوق مربوط میگردد 
هیات مدیره و مدیرعامل شركت 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت پرورش آرتمیای کویر )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 16826 و 
شناسه ملی 10380324124

 
بدین وس��یله از كلیه سهامداران این شركت 
عموم��ی  مجم��ع  جلس��ه  در  دع��وت می ش��ود 
فوق العاده شركت كه رأس ساعت 11/00 صبح 
روز چهارشنبه مورخ 99/07/02 در محل دفتر 
قانون��ی ش��ركت )به نش��انی مش��هد- خیابان 
احمدآباد- مقابل س��ه راه راهنمایی- مجتمع 
تجاری خورش��ید- واحد 306( تشکیل خواهد 
ش��د در اجرای م��اده 99 قانون تج��ارت حضور 

بهم رسانند.
دستورجلسه:

1( تصمیم گیری در خصوص افزایش س��رمایه 
شركت

2( تغییر در بخشی از مفاد اساسنامه
3( سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی 

فوق العاده باشد.
 هیئت مدیره شركت پرورش آرتمیای كویر 

9ع
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده شرکت پرورش آرتمیای کویر 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 16826 و 
شناسه ملی 10380324124

 
بدین وس��یله از كلیه سهامداران این شركت 
دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده شركت كه رأس ساعت 08/00 
صبح روز چهارشنبه مورخ 99/07/02 در محل 
دفتر قانونی شركت )به نشانی مشهد- خیابان 
احمدآباد- مقابل س��ه راه راهنمایی- مجتمع 
تجاری خورش��ید- واحد 306( تشکیل خواهد 
ش��د در اجرای م��اده 99 قانون تج��ارت حضور 

بهم رسانند.
دستورجلسه

1( استماع گزارش هیئت مدیره
2( انتخاب اعضای هیئت مدیره

3( انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
4( انتخاب روزنامه

5( سایر مواردی كه در صالحیت مجمع باشد.
9ع هیئت مدیره شركت پرورش آرتمیای كویر

90
63
86

شرکت تولید نیروی برق یزد در نظر دارد ارزیابی کیفی مناقصه موضوع فوق را بر اساس اطالعات ذیل و از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 2099004211000009 برگزار نماید.

1-نوع مناقصه:محدود دو مرحله ای
2-زمان دریافت اسناد: از تاریخ 1399/06/23 لغایت 1399/06/26

3-نحوه دریافت اسناد و ثبت نام در سامانه:واجدین شرایط می توانند  به سامانه ستاد به آدرسWWW.SETADIRAN.IR مراجعه نموده و به 
صورت الکترونیکی یک نسخه از اسناد را دریافت نمایند.

برای ثبت نام در سامانه با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.
4-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1399/07/09

5-تس�لیم پیش�نهادها:کلیه مراحل برگزاری استعالم ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد تا اعالم نتایج و ارسال دعوتنامه به مناقصه گران 
تایید صالحیت شده برای شرکت در مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد (  انجام خواهد شد

6-نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار:یزد، بلوار دانشجو، کوچه جنب دانشگاه پیام نور )چهل و یکم(، شرکت تولید نیروی برق یزد، 
واحد بازرگانی 035-38254812-13

7-توضیحات:سایر مشخصات در اسناد درج شده است.در ضمن به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و پیشنهاد هایی که بعد از موعد مقرر 
ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات بازدید مسیر گاز داغ و تعمیرات اساسی مولدهای آلستوم  
GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد به شماره 40/ 99200  -نوبت اول
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معاونت مالی و پشتیبانی

وزارت نیرو
شركت تولید 
نیروی برق یزد

سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به فروش 2000 تن انواع الستیک مستعمل به صورت 
درهم  كه از س��طح ش��هر جمع آوری و در محل كارخانه كمپوس��ت دپو شده اس��ت اقدام نماید. لذا متقاضیان واجد 
ش��رایط می توانند از تاریخ درج آگهی ) 1399/06/22 ( حداكثر تا پایان وقت اداری )س��اعت14:15(روز س��ه شنبه 
مورخ 1399/07/01 جهت دریافت اس��ناد مزایده به امور دبیرخانه س��ازمان واقع در یزد_خیابان آیت ا... كاشانی_

كوچه دیهیمی_پالک 10 و یا سایت شهرداری به آدرس www.yazd.ir  مراجعه نمایند . 
موضوع مزایده: فروش 2000 تن انواع الستیک مستعمل)خودرو سبک و سنگین( به صورت درهم  

1. قیمت پایه الس��تیك فرس��وده انواع خودرو به صورت درهم طبق نظر كارشناس رس��می دادگستری هر كیلوگرم 2200- دو هزار و 
دویست ریال

2. متقاضیان می بایس��ت نس��بت به بازدید و بررس��ی از وضعیت اس��تقرار و میزان آنها اقدام نمایند . بدیهی اس��ت  برنده مزایده                
می بایست راسًا و با هزینه خود نسبت به جمع آوری و حمل الستیك ها اقدام نماید.

3. برنده مزایده موظف به انتقال و حمل الستیک های فرسوده در اسرع وقت با هماهنگی ناظر از محل كارخانه كمپوست به هرجایگاه 
معرفی شده مورد تایید مراجع ذی صالح می باشد.

تبصره : اخذ تاییدیه محل مناسب جهت تخلیه الستیکهای مستعمل از مراجع ذیصالح بعهده برنده مزایده میباشد.
4. سازمان هیچگونه تعهدی در خصوص تامین مکان جهت بازیافت و فرآوری الستیکها را نخواهد داشت .

5. متقاضیان میبایس��ت مبلغ 220.000.000 ریال)دویس��ت و بیس��ت میلیون ریال ریال(بابت س��پرده ش��ركت در مزایده به صورت 
ضمانتنامه بانکی  و یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 2023052337 بانك تجارت به نام شهرداری یزد اقدام نمایند

6. س��پرده نف��رات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد ش��هرداری باقی می ماند، چنانچه برن��ده اول تا دوم حاضر به انجام معامله 
نشوند برابر ماده 20 آیین نامه مالی شهرداریها سپرده آنها  به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

7. به پیشنهادات مبهم، ناقص، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده یا كمتر از میزان مقرر، چك شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی 
كه پس از مهلت مقرر در آگهی ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8. شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
9. مهلت تحویل مدارک : پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1399/07/02

10. محل تحویل مدارک : اداره حراست شهرداری واقع در میدان آزادی – طبقه اول- دبیرخانه محرمانه حراست
11. زمان برگزاری كمیسیون و بازگشایی پیشنهادات ساعت 10روز پنجشنبه مورخ 1399/07/03

12. جزئیات بیشتر در اسناد مزایده ذكر شده است.
برای كسب اطالعات بیشتر با تلفن : 03536232334 داخلی 107 تماس حاصل فرمائید.                                       م الف: 783
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آگهی مزایده
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 اداره كل تداركات و پشتیبانی

ش�رکت راه آه�ن جمهوری اس�امی ای�ران در نظ��ر دارد بناب��ر آیین نامه اجرای��ی بن��د"ج" م��اده 12 قانون 
برگ��زاری مناقص��ات جه��ت دعوت ب��ه مناقص��ه از طریق س��امانه ت��داركات الکترونیکی دولت )س��تاد( به نش��انی
 www.setadiran.ir به ش��رح زیر اقدام نماید. مناقصه گران موظفند برای شركت در مناقصه نسبت به ثبت نام در 
سایت مذكور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه تا 

انتخاب برنده از طریق سایت مزبور انجام می گردد.
1. ش��رح مختصر موضوع مناقصه: "راهبری مشاغل عملیاتی قراردادهای نگهداری و تعمیرات ساختمان و تاسیسات 

و فعالیت های مرتبط و ترمیم و نگهداری فضای سبز ایستگاه ها"
2. مدت اجرای قرارداد: 16/شانزده ماه و محل انجام خدمات طبق اسناد مناقصه می باشد.

3. مهلت دریافت اسناد: حداكثر تا ساعت14:00 روز  شنبه مورخ 99/06/29
4. مهلت بارگذاری كلیه اسناد و تحویل اصل پاكت الف: حداكثر تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 99/07/13

5. می��زان تضمی��ن ش��ركت در فرآین��د ارج��اع كار: دویس��ت و پنج��اه و ش��ش میلی��ون و پانص��د و س��یزده هزار
 )256,513,000( ریال

6. ضمانتنام��ه ش��ركت در فرایند ارجاع كار می بایس��ت دارای س��ه ماه اعتب��ار بوده و برای مدت س��ه ماه نیز قابل             
تمدید باشد.

7. مناقصه فوق از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir اطالع رسانی می گردد.
8. ارائه گواهینامه صالحیت از وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی در زمینه خدمات عمومی الزامی می باشد.

9. ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
ش��ایان ذكر اس��ت دریافت و بارگذاری اسناد صرفًا می بایست از طریق س��امانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( 
صورت پذیرد. در صورت بروز هر گونه مش��کل و ابهام با ش��ماره 41934 )پشتیبانی سامانه ستاد( تماس حاصل 

نمایند.                                                                                                                            شناس��ه آگهی 979763/ م الف1923

آگهی دعوت به مناقصه شماره 99-709-1  
وزارت راه و شهرسازی

شركت راه آهن
جمهوری اسالمی ایران

ت اول)سهامی خاص( 
نوب

مدیریت پسماند
سازمان مدیریت پسماند 

شهرداری یزد
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5روزنامـه صبـح ایـران

نشریه »آموزه های فقه عبادی« منتشر شد آستان نیوز: به همت دانشگاه علوم اسالمی رضوی، هفتمین نشریه علمی این دانشگاه با عنوان »آموزه های فقه عبادی« منتشر شد. نخستین شماره  این دوفصلنامه 
شامل هفت مقاله زیر است: »معیار جهر و اخفات قرائت نماز از دیدگاه فقیهان شیعه«، »بررسی فقهی تعطیل کردن طواف برای اقامه نماز جماعت در مطاف«، »جایگاه و نقش والیت فقیه در برپایی نماز جمعه«، »فرایند 

َر ِمَن الُْقْرآِن«، »وقف عمل انسان از دیدگاه امامیه«، »ارزیابی محدوده جواز نگاه به نامحرم بر مبنای تحلیل روایت علی بن سوید« و »قاعده گزینی در فقه عبادی«. استنباط وجوب قرائت قرآن از آیه َفاْقَرءُوا َما تَیََسّ

هیئت، الگوی تمدن اسالمی برای اداره کشور است©
والمسلمین  حجت االســام  تسنیم: 
علیرضــا پناهیــان، در برنامه »روایت 
هیئت« که پنجشــنبه شب به همت 
جامعه ایمانی مشــعر از شــبکه افق 
پخش شــد، در ســخنانی اقامه عزای 
امام حسین)ع( را اقامه امر اهل بیت)ع( 
دانســت و با بیان اینکــه منبر هیئت 

محل برانگیختن اندیشه، احساس و رفتار عزادار است، گفت: یادآوری شهادت ها 
و ایثارهای کربا منجر به تغییر در افراد می شود، حکمت ها و آموزه های کربا 
باید احســاس افراد را برانگیزد و اندیشــه عزاداران نیز باید با ایجاد پرسش ها 

برانگیخته شود.
وی با بیان اینکه سخنرانان باید به نگاه تمدنی رهبر معظم انقاب اسامی توجه و 
موضوعات کلیدی را از سخنرانی های ایشان استخراج و به تشریح آن ها بپردازند، 
اظهار کرد: سخنرانان هیئت های مذهبی باید به نقش آفرینی های یک عزادار در 
حوزه های اجتماعی توجه داشته باشند... ما شعار عدالت خواهی را به شیوه مطلوب 
در جامعه ترویج کرده ایم و اکنون باید به شعارهایی از جمله مواسات که منجر به 

تحقق عدالت خواهی می شود، بپردازیم.
تولیت مدرسه علمیه دارالحکمه با تأکید بر اینکه کشور قرار نیست فقط با کمک 
مؤمنانه اداره شود، تصریح کرد: مسئوالن باید مدیریت امور کشور و رفع مشکات 
مردم را دنبال کنند و یک هیئتی فقط باید در کنار مســئوالن مشارکت داشته 
باشد نه اینکه رسالت اصلی را بر عهده گیرد، اکنون هم هیئت ها به دنبال جبران 

کم کاری مسئوالن هستند.
پناهیان با بیان اینکه هیئت، الگوی تمدن اسامی برای اداره کشور است و به یک 
مواسات، محدود و مواسات نیز فقط به کمک خیریه محدود نمی شود، خاطرنشان 
کرد: جوانانی که در آینده قرار اســت پرچم مدیریت کشور را به دست گیرند از 

اکنون باید تمرین هیئت داری کنند.

 اتکا به داشته های خود ©
مانع حقارت و ذلت یک ملت می شود

دکتر  والمسلمین  حجت االسام  رسا: 
ناصر رفیعی در برنامه چهارم درس های 
 عاشــورا کــه بــه همــت نمایندگی 
ولی فقیه در امور حج و زیارت از فضای 
مجازی پخش شــد، با اشاره به اهمیت 
عبرت گیــری از وقایع مهــم تاریخی، 
پیام های قیام عاشــورا را برای جامعه 

امروزی ما بسیار درس آموز و کاربردی دانست و گفت: یکی از مهم ترین پیام های 
عاشورا عزتمندی است؛ شخصیت انسان های عزیز به گونه ای است که به سادگی 

در مقابل دشمن کرنش نکرده و تسلیم نمی شوند.
اســتاد حوزه علمیه قم با اشاره به دعای امام سجاد)ع( که در آن از خدا طلب 
عزت کرده و از تکبر بیزاری می جوید، عنوان کرد: مرز بین عزت و تکبر بسیار 
باریک اســت اما این دو با یکدیگر تفاوت دارد؛ تکبر از خود بزرگ بینی ناشی 
می شود اما عزت تنها از ناحیه خداوند است؛ ارتباط با خداوند متعال و بندگی 
حق یکی از بهترین راه های کســب عزت اســت که بارها در قرآن کریم به آن 

تأکید شده است.
وی عبادت خالصانه در برابر خداوند متعال را یکی دیگر از راه های کسب عزت 
دانســت و افزود: اگر کســی می خواهد عزتمند باشد، باید خود را از ذلت گناه 
بیرون کشــیده و با انسان های عزیز در ارتباط باشد. نفاق، تکبر و خودکم بینی 
از صفات انســان ذلیل اســت، در حالی که انسان عزتمند همواره مستحکم و 

استوار خواهد بود. 
رفیعــی نتیجه عزتمندی را شــجاعت و مناعت طبع دانســت و با بیان اینکه 
درخواست از دشمن برای حل مشــکات، حقارت به بار می آورد، گفت: اتکا به 
داشته های خود، همان گونه که رهبر انقاب در قالب اقتصاد مقاومتی بارها به آن 

تأکید کرده اند، مانع حقارت و ذلت یک ملت می شود.

 معارف   عاشــورا حادثه اي نبود که در یک نیم روز 
در ســال 61 ه .ق رخ داده باشد و هیچ ارتباطي به 
حوادث پیش و پس از خود نداشــته باشــد، بلکه 
این حادثه، هم ریشه در حوادث پیشین و تحوالت 
اجتماعي مسلمانان از زمان رحلت پیامبر اکرم)ص( 
تا زمان آن حادثه داشت و هم آثار و برکاتي بسیار از 
خود به جاي گذاشته است که تا قیامت در اندیشه و 
رفتار مسلمانان و دیگر انسان های آزاده ظهور و بروز 
و امتداد خواهد داشــت. این آثار به حوزه اي خاص 
محدود نمي شــود، بلکه باید گفت عاشورا به کتابي 
پرقطر مي ماند که فصولي گوناگون و متنوع دارد؛ در 
ادامه برخي از فصول کتاب پرحجم فرهنگ عاشورا را 
ورق مي زنیم و اندکي از آن را به مطالعه مي نشینیم.

تكليفگراييدرظلمستيزي»
امام حســین)ع( با قیام تاریخي خود و ستیز علیه 
دســتگاه فاجر بني امیه تکلیف شــاگردان فرهنگ 
عاشــورا را روشــن کرد تا هیچ گاه بــا طاغوت هاي 
زمان خود ســازش نکنند و طرح دوســتي نریزند. 
امام حسین)ع( خطاب به امیر مدینه که مي خواست 
از او بیعت بگیرد، در بیان تکلیف شیعیان و پرهیز از 
عدم سازش با حکام جور، فرمود:  »أنا أهل بیت النبوه 
و ِمثلي الیُبایُِع بِِمثل یزید«؛ من از اهل بیت نبوتم و 
شخصي چون من هرگز با شخصي مانند یزید بیعت 

نخواهد کرد.
آن حضرت در پاسخ به مروان بن حکم که از ایشان 
خواسته بود با یزید بیعت کند نیز فرمود:  »َویَْحَک، 
أَتَأُْمُرني بَِبْیَعِه یَزیَد و ُهَو َرُجٌل فاِســٌق«؛ واي بر تو! 
آیا از من مي خواهي با یزید که مردي فاســق است، 

بیعت کنم؟

استمراربخشيحركتانبيا»
قیام جاودانه امام حســین)ع( که فرهنگي جاودانه 
آفرید، ۲۸ رجب سال 6۰ ه .ق از شهر مدینه آغاز شد. 
امام از این قیام جز استمرار و دوام بخشي راه پیامبران 
الهي هدفي نداشت. اگر هدف پیامبران خدا مبارزه 
با فساد و اصاح جامعه بود و اگر هدف انبیای الهي 
بت شکني و گسترش توحید بود، امام حسین)ع( نیز 
خواست هم فساد و بي بندوباري جامعه را که از امویان 
سرچشــمه گرفته بود، برچیند و هم طاغوت و بت 

زمان را درهم شکند. 
تشــابه حرکت امام حســین)ع( به حرکت انبیا و 
استمراربخشــي این حرکت، در انتخاب آیات قرآن 

که در لحظــه  ترك مدینه و هنــگام ورود به مکه 
قرائت فرمود، کاماً مشهود و ملموس است. امام در 
لحظه تــرك مدینه همان کلماتي را قرائت کرد که 
حضرت موســي در لحظه ترك مصر به زبان آورده 
ِني ِمَن  بود: »َفَخَرَج ِمنَهــا َخائًِفا یََتَرقَُّب َقاَل َربِّ نَجِّ
الِِمیَن«؛ موسي در حالي که ترسان و نگران  الَْقْوِم الظَّ
بود از شهر بیرون رفت و گفت:  پروردگارا! مرا از گروه 

ستمکاران نجات بخش.
و آنگاه که آن حضرت پس از چند روز در ماه شعبان 
َه تِلَْقاء  به مکه رسید، این آیه را قرائت کرد:  »و لَّما تََوجَّ
ِبیِل«؛ و  ِّي أَن یَْهِدیَِني َسَواء السَّ َمْدیََن َقاَل َعَســی َرب
چون به سوي شهر َمدیَن رو نهاد، گفت:  امید است 

پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند.
امام حسین)ع( با انتخاب این آیات، خواست به همه 
بفهماند آن سان که حضرت موسي)ع( در زادگاهش 
امنیت نداشت و براي فریاد کردن یکتاپرستي و ترویج 
راســتي و درستي، شهر خود را ترك کرد و به جاي 
امن پناه برد، من  نیز در زادگاهم امنیت نداشــتم و 
نمي توانســتم توحید را فریاد بزنم و از ضد ارزش ها 
جلوگیري نمایم. از این رو، به ناچار به شهر امن الهي 
پناه آوردم تا بتوانم در این سرزمین ستم فرعون زمان 

را افشا کنم.

بدعتستيزيوعزتآفريني»
بي تردید اصلي ترین خاستگاه عزت خواهي براي اهل 
ایمان، قرآن کریم اســت که این عزت را در راستاي 
عزت خداوند بزرگ و اســتمرار عزت رسول گرامي 
اســام)ص( معرفي کرده، مي فرماید:  »و ِلِّ الِْعزَُّه و 

لَِرُسولِِه و لِلُمْؤِمِنیَن«. 

امام حســین)ع( که وارث پیامبر خدا بود و عزت را 
مانند هر چیز دیگري از آن حضرت به ارث برده بود، 
هیچ وقت تن به خواري نداد. این بود که وقتي دید 
حکام بني امیه کاخ بلند اسام را هدف گرفته  و با رو 
آوردن بــه خرافه و موهومات، زمینه خواري جامعه 
مســلمانان را فراهم آورده اند، تصمیم گرفت علیه 
بدعت و خرافه گرایي بســتیزد؛ از این رو در نامه اي 
به مردم بصره نوشــت:  ای مردم! من شما را به عمل 
به کتاب خدا و سنت رسولش دعوت مي کنم؛ سنت 
رسول خدا به فراموشي رفته و بدعت زنده شده است. 

شهادتطلبيونهراسيدنازمرگ»
 مرگ چیزي اســت که با انســان عجین شده و هر 
فردي که چشم به دنیا مي گشاید به  ناچار روزي دیده 
بر هم مي نهد و این دنیــا را ترك مي کند و دعوت 
فرشته  مرگ را لبیک مي گوید. این همان است که 

قرآن مي فرماید:  »ُکلُّ َشْيءٍ َهالٌِک إاِلَّ َوْجَهُه«.
با اینکه مرگ حق است و در متن زندگي انسان قرار 
دارد، برخي از انسان ها از آن هراس دارند تا جایي که 
بــراي فرار از مرگ، هر حقي را ناحق مي کنند و هر 
عمل ناروایي را روا مي دانند، اما در مقابل، هســتند 
کســاني که نه تنها از مرگ هراس ندارند بلکه آن را 
گردنبندي گرانبها مي دانند که به انســان ها زینت 
مي دهد. این را از تاریخ ساز کربا بشنویم که در روز 
ترویه آنگاه که خواســت مکه را به سوي عراق ترك 
کند، حاجیان را مخاطب قرار داد و فرمود: مرگ بر 
فرزندان آدم حک شــده است، چون جای گردنبند 
بر گردن دختران جوان. من مشتاق دیدن پیشینیان 
خویشم، مانند اشتیاقی که یعقوب به دیدار یوسف 

داشت. 
حرکت کاروان امام حسین)ع( به 
سوي کوفه همچنان ادامه داشت تا 
آنکه لشکر حر آن کاروان را از ادامه  
حرکت بازداشت. امام در مواجهه 
با لشــکر حر فرمــود:  »أَفِبالموِت 
تَُخوُِّفني؟ و هل یَعُدو بُِکم الَخطُب 
أن تَقُتُلونــي؟« آیا مــرا به مرگ 
تهدید مي  کني؟ آیا کاري بیش از 
این از دست شما برنمي آید که مرا 

به قتل برساني؟
شــهادت طلبي  ســرِخ  خــط 
کــه  مــرگ  از  نهراســیدن  و 
امام حسین)ع( براي خود و یارانش 
ترسیم کرد، از روز عاشورا تا امروز 
و از امروز تا قیامت براي پیروان آن 

حضرت استمرار خواهد داشت.

سرمشقانقالبها»
هرچند طول زمان انقاب امام حسین)ع( کوتاه بود 
و از رجب ســال 6۰ ه .ق آغاز شــد و در دهم محرم 
61 ه .ق پایان یافت، اما در این مدت کوتاه توانست 
با الگوســازي و الگودهي در ابعاد گوناگون، کربا را 
به وســعت همه  مکان ها و عاشورا را به وسعت همه 
زمان ها گسترش دهد و شعار »کلُّ یوٍم عاشورا و ُکلُّ 
ارٍض کربا« را به یک شعار راهبردي تبدیل کند. این 
نهضت امام حسین)ع( بود که به سرمشقي براي دیگر 
انقاب ها در طول تاریخ تبدیل شد. امام خمیني)ره( 
در تصریــح بــه این مطلــب که اگر نهضــت امام 
حســین)ع( نبود انقاب ما هم جــان نمي گرفت، 
 فرمود:  ما باید همه متوجه این معنا باشــیم که اگر 
قیام سیدالشهدا)ع( نبود امروز ما نمي توانستیم پیروز 

شویم، انقاب اسامي ایران پرتوي از عاشوراست. 
قدرت الگوســازي و الگودهي عاشورا تا جایي است 
کــه حتي افراد غیرمســلمان نیز بــا الگوگیري از 
نهضت خونبار کربــا انقاب هایي را رهبري کردند 
و موفقیت هــاي بزرگي را بدســت آوردنــد. قیام 
آزادي خواهانه مهاتما گاندي، رهبر هندوســتان در 
رهایي این کشور از یوغ استعمار انگلستان نمونه اي از 
این انقاب هاي رهبران غیرمسلمان است. او خطاب 
به مردم کشورش گفت:  »من زندگي امام حسین)ع(، 
آن شــهید بزرگ اسام را به دقت خوانده ام و توجه 
کافي به صفحات کربا نموده ام. بر من روشن شده 

است که اگر هندوستان بخواهد پیروز 
گردد، باید از سرمشق امام حسین)ع( 

پیروي کند«.

احيايامربهمعروف»
ونهيازمنكر

امر به معروف و نهی از منکر فریضه ای 
بزرگ اســت که در فرهنگ متعالی 
اســام از جایگاهی واال و از اهمیتی 
باال برخوردار است، به طوري که اگر 
بــه خوبی مورد توجه قرار گیرد و در 
جامعه اسامي اجرا شود، هم به بقا 
و تعالی مکتب می انجامد و هم عطری 
دل انگیــز را که حاکی از ســعادت و 
سامت فرد و جامعه است، در فضای 
زندگی بشــر می پراکند. اهمیت این 
فریضه موجب شد هم در قرآن و هم 
در سیره پیشوایان معصوم)ع(، به ویژه 
در گفتــار و رفتار امام حســین)ع( 
تبلوری خــاص یابد. امام حســین)ع( در بیان این 
تکلیف، نه تنها براي خود، بلکه براي شیعیانش فرمود:  
قیام من، نه از روی خودخواهی، برای خوشگذرانی و 
فساد و ستمگری است، بلکه برای مصلحت خواهی 
در امت جدم رســول خداســت و من می خواهم به 

معروف ها امر و از منکرها نهی کنم. 

فرهنگعاشورابستريبرايانتظاروظهور»
آن طور که از آموزه هاي اسامي استفاده مي شود و 
قرائن و شواهد، آن را تأیید مي کند، عاشورا بستري 
مناسب براي ظهور است؛ زیرا این فرهنگ عاشوراست 
که در روح بشــر رســوخ خواهد کرد و شراره اي در 
دل هاي انسان هاي آزاده خواهد افکند که بدون تردید 
مؤثرترین و پایدارترین عامل فرهنگ ساز براي بشر 
خواهد بود. بر همگان روشن است که امروز فرهنگ 
عاشورا تنها به شیعیان محدود نمي شود، بلکه دیگر 
انسان هاي آزاده نیز اعم از سني و مسیحي به دامن 
فرهنگ عاشــورا پناه آورده اند و منتظرانه چشم به 
ظهور حسیني دیگر دوخته اند، باشد که این حسین 
زمان در کربایي دیگر به وسعت جهان ظهور کند و 
به خون خواهي اجداد پاکش برخیزد و هر طاغوتي را 
درهم شــکند و هر ناراستي و نادرستي را فرو نشاند 
و عدالت را که خواســت همگان اســت، در جهان 

بگستراند.

یادداشتی بلند از حجت االسالم رضا وطن دوست درباره »کارکردهاي سیاسی و تمدنی فرهنگ عاشورا«

قيامامامحسينjاستمرارحركتپيامبرانالهی

»کلُّ یومٍ عاشورا 
و ُکلُّ ارضٍ 

کربال« یک شعار 
راهبردي و نهضت 

امام حسین)ع( 
سرمشقي براي 

انقالب ها در طول 
تاریخ بوده است

بــــــرش

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9341 شنبه 22 شهریور 1399  23 محرم 1442 12سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره  

گفتار

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده 

اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان 
رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی 

)کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-کالس��ه پرونده 429-98 آقای جمشیدظفرخوش��حال  فرزند حسین در شش��دانگ یک باب منزل کلنگی 
به مس��احت 336/30 متر مربع قس��متی از پالک ش��ماره 874فرعی از13 اصلی باغات وحومه  خریداری از 

مالک رسمی
2-کالس��ه پرونده 332-98 آقای حمزه جواهری فرزند حس��ن علی درشش��دانگ یک باب منزل مس��کونی 
به  مس��احت126 متر مربع قس��متی ازپالک 3719فرعی  از11اصلی    خریداری از مالک رس��می آقای خان 

محمد خورسندی 
3-کالس��ه پرونده 023-97  آقای ش��عبان حاجی زاده فرزند حسین  در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
27/20 مت��ر مربع قس��متی از پ��الک  1491فرعی از13 اصلی باغ��ات وحومه خریداری از مالکیت مش��اعی 

متقاضی
   به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه 
اعتراضی دارند باید از انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تس��لیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. 
در صورت��ی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی 
محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود..آ-9906340
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/06/22

تاریخ انتشار نوبت دوم :06 /99/07
صمد ابراهیم زاده  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی فقدان سندمالکیت
نظریه اینکه وراث مرحوم قنبرعلی حیدری چوکانلو فرزندحسن خان  به ش ش 9 به استناد دوبرگ استشهادیه 
گواهی ش��ده توس��ط دفتر اسناد رسمی شماره 38 شیروان جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به 
این اداره مراجعه نموده ومدعی اند که س��ند مالکیت شش��دانگ یک قطعه زمین بش��ماره  پالک1300 از 13 
اصلی  واقع درقطعه  سه شیروان بخش ۵قوچان به آدرس شهرک طالقانی17 متعلق به مورث ایشان می باشد 
بعلت نامعلومی مفقودش��ده اس��ت با بررس��ی دفتر امالک معلوم گردیده که س��ند مالکیت آن بشماره چاپی  
771496ذیل صفحه493دفتر 88وشماره ثبت13610   به نام نامبرده صادروتسلیم گردیده است  دفتر امالک 
بیش ازاین حکایتی ندارد  لذابه اس��تناد تبصره ی��ک اصالحی ماده120آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهی ومتذکر میگرددهرکس نسبت به ملک موردآکهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سندمالکیت نزد 
خود می باشد بایستی ظرف ده روز ازتاریخ انتشارآگهی اعتراض خودرابه همراه اصل سند مالکیت یاسندمعامله 
رس��می به این اداره تس��لیم نمائید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض 
بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ندمعامله رسمی نسبت به صدور س��ند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد.آ-9906342
تاریخ انتشار:99/06/22

صمدابراهیم زاده
رئیس ثبت اسنادوامالک شیروان

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
 آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای 
فاقدسندرس��می برابر رای ش��ماره 120028۵8 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سندرس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای میثم ولی زاده فرزند محمدقلی به شماره ملی 20921327۵1در ۵دانگ و 28سیرمشاع عرصه بانضمام 
شش��دانگ اعیانی یک باب مغازه به مس��احت 2۵.10 مترمربع ازپالک 2۵اصلی به کالس��ه 99/119 واقع در 
اراضی نکابخش 9 ثبت نکا خریداری شده از آبنوس امیرخانلو رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی میش��ود تا در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9906344 م الف 1990493۵
تاریخ انتشار نوبت اول 1399-6-22 

تاریخ انتشار نوبت دوم 1399-07-0۵ 
محمد مهدی قلیان - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی((
 نظر به دستور مواد1و3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 برابر 
رای شماره139860310013002061...مورخ 1399.03.01 .هیات قانون تعیین تکلیف .....موضوع ماده یک 
قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم میران شیرزاد 
فرزند عباس نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت 2۵7.93 متر مربع به شماره 
پالک 1076 فرعی از 33 اصلی واقع در قریه کردآباد بخش 11 خریداری از آقای /خانم...صدیقه اکبری مالک 
رس��می محرز گردیده اس��ت لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق این روزنامه و 
محلی/کثیراالنتش��ار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم ش��ده اعتراض داشته باش��ند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست.آ-9906346    م الف 19904891
تاریخ انتشار نوبت اول 1399.06.22

تاریخ انتشار نوبت دوم. 1399.07.0۵
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک چمستان 

  مهدی آزاد

آگهی موضوع3 قانون وماده13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

ش��ماره1397114410018001077و1397114410018001078ورای  پرون��ده  برابرکالس��ه 
ش��ماره 139960310018002297و139960310018002298 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
عباس اباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای /خانم فریبا کریمی دستجردی و فخری کریمی 
دس��تجردی فرزند ان اصغر به ش��ماره شناسنامه های 2096و 1613 صادره ازتهران هر یک نسبت 
به س��ه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 2۵0.30مترمربع از 
پالک ۵ اصلی واقع در قریه پسنده سفلی خریداری از مالک رسمی / عادی از احمد پسند درویشی 
پ��الک مزبور محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهی میش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانن��د از تاریخ انتش��ار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواس��ت خ��ود را به مراجه قضایی 
تقدی��م نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهدشد.آ-9904348   م الف 19904894
تاریخ انتشار اول: 1399-06-22
تاریخ انتشار دوم: 1399-07-0۵

ابراهیم حسین زاده - سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد

آگهی اختصاصی موضوع ماده3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده3 و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رس��می: برابر رای ش��ماره 139960310006007713 مورخ 16/04/1399 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی شهرس��تان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام آقای/خانم وحیدراجی فرزندمجید 
شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 12۵.00متر مربع به پالک 177۵۵فرعی از 
4اصلی واقع در نور مازندران بخش10ثبت نور محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 1۵روز در روزنامه سراس��ری و محلی آگهی می گردد درصورتی که اش��خاص 
ذی نفع به آرا اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خودرا 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-99063۵0  م الف 19904896 
تاریخ انتشار اول 99.06.22                  تاریخ انتشار دوم 99.07.0۵

صفر رضوانی گیل کالیی        رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 
ثبتی نهبندان

آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون وماده 13 آئی��ن نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی 
وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می براب��ر رای 139960308004000001-1399/0۵/1۵  هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا سمیعی فرد   فرزند 
محمد به ش��ماره شناس��نامه 16649 صادره از زاهدان به ش��ماره ملی362016۵440  در پرونده 
کالسه 1398114408004000003   نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بایر به مساحت 
۵60۵  مت��ر مربع  پالکه��ای 11۵و131 و132و129 فرعی از 3 � اصلی مزرعه نقش��رمی بخش ۵ 
نهبندان به آدرس حاش��یه جاده زاهدان روبروی پلیس راه قدیم بصورت انتقال مع الواسطه از خانم 

صادقی مقدم و آقای قاضی و رقیه ساالری نهبندان ) عبدالسمیع بیک( محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
ذینفع  به رای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دوماه اعتراض کتبی 
خویش رابه این اداره تس��لیم و رس��ید دریافت نمایند. معترض می بایس��ت ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم  قطعی 
دادگاه است . در صورتیکه اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
ب��ه دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور س��ند مالکیت وفق مقررات 

خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-9906370
تاریخانتشار نوبت اول :1399/06/22

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/07/07
سید مهدی پروین محبی

رئیس سازمان ثبت اسنادو امالک شهرستان نهبندان 

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9604577
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9604۵77 مطروحه ش��عبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 
خانم س��وزانه صحتی نام پدر: حجت تاریخ تولد: 1361/01/01 شماره ملی: 0779۵48231 شماره 
شناس��نامه: 132 به استناد سند ازدواج: شماره س��ند: 1917 تاریخ سند: 1384/06/21 دفترخانه 
ازدواج ش��ماره 9 ش��هر مش��هد جهت وص��ول تعداد یکصد و چهارده عدد س��که ط��الی تمام بهار 
آزادی رای��ج و می��زان یکصد و چهارده گرم ط��الی هجده عیار علیه آقای نوی��د تدبیری رودی نام 
پدر: عبدالحمید تاریخ تولد: 13۵9/10/09 ش��ماره ملی: 0769476244 ش��ماره شناسنامه: 423 
اجرائیه ای به کالس��ه فوق صادر که پس از ابالغ اجراییه حس��ب درخواست بستانکار وارده به شماره 
20386- 1396/09/28 س��ه دانگ مش��اع از شش دانگ پالک ثبتی 26444 فرعی از 184- اصلی 
بخش 10 مش��هد ملکی مدیون پرونده در قبال تعداد 114 عدد س��که تمام بهار آزادی و 114 گرم 
ط��الی 18 عیار به انضمام حقوق دولتی بازداش��ت گردید س��پس به درخواس��ت مزای��ده از ناحیه 
بس��تانکار پالک ثبتی موصوف برابر گزارش کارش��ناس رسمی دادگس��تری وارده بشماره 69173- 
1398/12/08 واقع در مش��هد بلوار ش��هید فکوری؛ فکوری 19 نسترن 12 پالک 24 طبقه ۵ واحد 

10 به شرح ذیل میباشد:
مشخصات ثبتی: سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 
109/۵3 مترمربع به شماره 26444 فرعی از 184- اصلی، مفروز و مجزی شده از 2638۵ فرعی از 

اصلی مذکور قطعه 9 تفکیکی بخش ثبتی 10 مشهد.
ملک معرفی ش��ده با حدود اجمالی مطابقت دارد و در تصرف بس��تانکار می باشد بستانکار مالک سه 

دانگ باقیمانده ملک است.
مشخصات ساختمان:

1- ملک معرفی ش��ده عبارت اس��ت از یک باب آپارتمان مس��کونی واقع در مجتمعی با قدمت 10 
سال مشتمل بر همکف با کاربری پیلوت و پارکینگ و ۵ طبقه روی همکف هر طبقه شامل 2 واحد 

آپارتمان مسکونی می باشد.
2- نمای ساختمان سنگ و پنجره ها دو جداره است.

3- کف پیلوت موزاییک و دیواره پیلوت سرامیک می باشد.
4- ساختمان دارای آسانسور و آیفون تصویری و درب پارکینگ رول آپ است.

۵- آپارتمان دارای هال و آشپزخانه، سه اتاق خواب و سرویس بهداشتی و تراس می باشد.

6- دیوارهای ورودی طبقه پانل pvc است.
7- کفسازی هال و آشپزخانه و اتاق ها سرامیک است.

8- پوشش دیوار هال کاغذ دیواری و اتاق ها اندود گچ و رنگ ا ست.
9- دارای انباری و پارکینگ اختصاصی می باشد.

10- سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور است.
11- دارای گواهی پایانکار تفکیکی به شماره 1۵67۵42 مورخ 1394/11/03 می باشد.

12- دارای امتیاز آب و برق و گاز مستقل است.
نظریه کارشناسی:

با عنایت به موارد مذکور و شرایط موجود، معبر دسترسی و موقعیت نسبت به معابر اصلی، زیربنای 
س��اختمان، قدمت و کیفیت بنا، مقایسه با امالک مشابه، وضعیت معامالت و شرایط خرید و فروش 
و ب��ا ف��رض عدم بدهی ملک به کلی��ه مراجع ذیصالح و عدم معارض مل��ک و عدم واگذاری، ارزش 
تمامی شش دانگ ملک معری شده به نظر اینجانب مبلغ 8/800/000/000 ریال )هشت میلیارد و 
هش��تصد میلیون ریال( و ارزش س��ه دانگ آن با فرض عدم بدهی ملک به کلیه مراجع ذی صالح و 
ع��دم معارض ملک و عدم واگ��ذاری، به نظر اینجانب مبلغ 4/400/000/000 ریال )چهار میلیارد و 

چهارصد میلیون ریال( برآورد می گردد.
حدود اجمالی:

شماالً: در دو قسمت، اول نیم دیوار جلوی بالکن بطول )1/40( یک متر و چهل سانتیمتر به فضای 
معبر مجاور دوم دیوار و پنجره اس��ت بطول )10/91( ده متر و نود و یک س��انتیمتر به فضای معبر 
مجاور ش��رقاً: دیواریست بطول )8/17( هشت متر و هفده سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که 
ماوراء آن درز انقطاع قرار دارد جنوباً: در هفت قس��مت، که قس��متهای چهارم و شش��م آن شرقی، 
قس��مت دوم آن غربی، است. اول دیواریست بطول )3/90( س��ه متر و نود سانتیمتر به راه پله دوم 
دیواریست بطول )0/40( چهل سانتیمتر به ورودی سوم درب و دیوار است بطول )1/6۵( یک متر و 
شصت و پنج سانتیمتر به ورودی چهارم دیواریست بطول )1/23( یک متر و بیست و سه سانتیمتر 
به ورودی پنجم دیواریس��ت بطول )1/60( یک متر و شصت سانتیمتر به آسانسور ششم دیواریست 
بطول )0/68( ش��صت و هشت سانتیمتر به آسانس��ور هفتم دیواریست مشترک بطول )۵/09( پنج 
متر و نه سانتیمتر به آپارتمان قطعه 10 غرباً: در دو قسمت، اول دیوار و پنجره است بطول )7/97( 
هفت متر و نود و هفت س��انتیمتر، فضای معبر مجاور دوم نیم دیوار جلوی بالکن بطول )2/00( دو 

متر به فضای معبر مجاور
مشخصات منضمات ملک:

انباری به مس��احت 1/94 به حدود اربعه: ش��ماالً: درب و دیوار است بطول )1/۵2( یک متر و پنجاه 
و دو س��انتیمتر به پش��ت بام شرقاً: دیواریس��ت بطول )1/13( یک متر و سیزده سانتیمتر به راه پله 
جنوباً: دیواریس��ت بطول )1/40( یک متر و چهل س��انتیمتر به اتاق آسانسور غرباً: دیواریست بطول 

)1/6۵( یک متر و شصت و پنج سانتیمتر به انباری قطعه 2
پارکینگ به مس��احت 12/48 به حدود اربعه: ش��ماالً: خط فرضی به محوطه مش��اعی اس��ت بطول 
)۵/00( پنج متر شرقاً: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول )2/۵0( دو متر و پنجاه سانتیمتر 
جنوب��اً: خط فرضی به محوطه مش��اعی اس��ت بطول )۵/00( پنج متر غرب��اً: خط فرضی به محوطه 

مشاعی است بطول )2/۵0( دو متر و پنجاه سانتیمتر
و برابر گزارش مأمور اجرا وارده بشماره 69172- 1398/12/8 در زمان بازدید درب توسط بستانکار 

باز گردید و ملک در تصرف )به اظهار بستانکار( خانم سوزانه صحتی می باشد.
****** با توجه به مطالبات بس��تانکار و هزینه ها مقدار س��ه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 
فوق الذکر در قبال مبلغ 4/400/000/000 ریال مزایده خواهد شد ضمناً مبلغ 176/000/000 ریال 
حق مزایده و نیم عش��ر به مبلغ 220/000/000 ریال میباش��د که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه 
اجرا بعهده برنده مزایده میباش��د و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 4/400/000/000 ریال از س��اعت 9 
صبح الی 12 ظهر در روز یکش��نبه مورخه 1399/7/6 در محل ش��عبه دوم اجرا شروع و به باالترین 
قیمت که خریدار داش��ته باشد فروخته خواهد ش��د. ضمناً پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و 
برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی های 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 س��اعت تعیین ش��ده برگزار میگ��ردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمین��ی، خیابان ثبت اداره 
اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. ضمناً شرکت در مزایده منوط به 
پرداخ��ت 10 درص��د از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن 

در جلسه مزایده الزامی است. آ9906394 م.الف 247    تاریخ انتشار: 1399/6/22
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

 محمدرضا اجتهادی عرب

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بشرویه )980301(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی نظافتی زیبا ساز بشرویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47 و شناسه ملی 10360009485

کد  با  حسینی  حسین  آقای   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,04,01 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
عنوان  به  ملی0859768171  کد  با  زاده  کریم  خدیجه  خانم  و   0850008468 ملی  کد  با  حسینی  حمید  آقای  و  ملی0859762394 
اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم زهره علیزاده با کدملی085141907 به سمت بازرس اصلی و 
خانم فرشته شکرزاده با کدملی0850045487به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه 

کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )973992(

آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازان کار آفرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9128 و شناسه ملی 10460125148

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,11,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای حمید رابطی به شماره 
ملی 0068282052 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 2- آقای وحید رابطی به شماره ملی 4285768739 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره 3- خانم لیال علوی به شماره ملی 4284765612 به سمت عضو هیئت مدیره 4- آقای محمدحسین کردلو به شماره ملی 4280944180 
به سمت عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسالمی، قراردادها و سایر نامه 
های عادی و اداری با امضاء آقای حمید رابطی )رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. - خانم مهسا بهرامی به 
شماره ملی 4285628147 به سمت بازرس اصلی و آقای باقر ناصر به شماره ملی 4285632276 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند. 
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 حلقه مفقوده اقتصاد ماست
دولت آقای روحانی از ابتدای سال که شیوع بیماری کرونا  بر تحریم های نفتی و 
بانکی ایران افزوده شد، یکی از موفقیت های خود را عدم خام فروشی نفت یا عبور 
از وابســتگی به درآمدهای نفتی عنوان می کند در حالی که از نظر کارشناسی و 

آماری این مسئله به شدت نفی می شود. 
با وجود اینکه دولت بر این موضوع تأکید می کند که از اقتصاد نفتی عبور کرده، 
اما آمار صادرات نفت کشــور به صورت رسمی و غیررسمی نزدیک به ۵٠٠ هزار 
بشکه است، این مسئله نشان می دهد دولت مجبور است و نمی تواند بیش از این 
نفت بفروشد. اگر تحریم نفتی سدی مقابل دولت قرار نمی داد، قطعاً دولت تا جای 
ممکن نفت می فروخت؛ بنابراین عبور از خام فروشــی نفت یک مطلب و ادعای 
غیرواقعی و کذب است که دولت روی آن مانور می دهد تا این موضوع را یکی از 

دستاوردهای خود ذکر کند. 
متأســفانه مدیرانی که در دوره آقای روحانی مدیریت اقتصاد کشور را بر عهده 
داشــتند همان مدیرانی هستند که  تقریباً کشــور را  نزدیک به 3٠ سال اداره 
کرده اند. مدیرانی که دائم در حال تصمیم گیری برای اقتصاد کشــور بوده اند، اما 
خروجی خوبی در اقتصاد به جا نگذاشته اند؛ بنابراین آنچه امروز در اقتصاد ایران 
رخ داده  ماحصل سیاست گذاری های وزیران و مدیرانی است که سال ها در رأس 
اقتصاد کشــور بوده اند. قطعاً کسانی که در 3٠ سال گذشته اقتصاد کشور را به 
این شــکل خسارت  بار اداره کرده اند نباید یک بار دیگر روی کار می آمدند؛ چرا 
که مشخص اســت همان روش های قدیمی را به کار می گیرند و ایده جدیدی 
برای اقتصاد ندارند. تغییر مدیران و شایسته ساالری، حلقه مفقوده اقتصاد ماست. 
اگر به جای مدیرانی که طرح های آن ها نخ نما شــده مدیران جوان و شایسته با 
ایده ها و طرح های جدید و آشــنا به اهم فعالیت های توســعه ای در اقتصادهای 
جهان و آشــنا به ظرفیت های ملی اقتصاد ایران روی کار می آمدند، امروز نگران 
کاهش درآمدهاي نفتی نبودیم، ضمن اینکه دشمن از این محل نمی توانست ما 
را تحت فشار قرار دهد. به هر حال دولت همچنان عالقه مند به فروش نفت خام 
و درآمدهای نفتی است و چون درآمد دولت از این محل کاهش یافته متأسفانه 
دولت از چاپ پول، اســتقراض از بانک مرکزی و فعالیت های غیرمولد به دنبال 
درآمدزایی است، هر چند به قیمت افزایش تورم به مردم. اگر دولت راهکارهای 
کارشناسی چون اخذ مالیات از درآمدهای باال، مالیات از سفته بازی و مالیات بر 
عایدی سرمایه را دنبال کند، عالوه بر تأمین بودجه خود، انگیزه داللی را از بین 
می برد و با هدایت ســرمایه ها به سمت تولید و حمایت از تولید، بخش زیادی از 
اقتصاد کشور از موج تورمی و فشارهای مختلف به  شکل کارشناسی و حرفه ای 
فاصله می گیرد، بنابراین در این زمان دولت می تواند اعالم کند از وابســتگی به 

درآمدهای نفتی فاصله گرفته ایم.

تصمیم های جدید شورای عالی بورس پای بانک ها و حقوقی ها را وسط کشید

ورقبورسبرمیگردد؟
اقتصاد/طوسی:  پس از آنکه شاخص بورس طی 
هفته اخیر بیش از ۷۵هزار واحد ســقوط کرد و 
با افــت 4/6درصدی،  زیانده ترین بازار مالی هفته 
سوم شــهریور ماه عنوان گرفت، دامنه اقدام های 
حمایتی دولت از بازارسرمایه برای تقویت، توسعه و 
تعمیق بورس، کاهش ریسک، افزایش نقدشوندگی 

و اطمینان بخشی، گسترده تر شد.
در هفته ای که گذشت ارزش همه بازار های مالی 
به جز طال و سکه نزولی شد و بازار بورس به عنوان 
 زیانده ترین بازار مالی از محدوده 2میلیون واحد 
به محدوده یک میلیون و ۵٠٠ واحد کشیده شد، 
اما رئیس ســازمان بورس که چند روز پیش برای 
حفاظت از سرمایه های مردم به نمایندگان ملت در 
مجلس شورای اسالمی قول داده بود، با برگزاری 
شــورای عالی بورس به عهدش بــرای صیانت از 

حقوق سهامداران و سرمایه گذاران وفا کرد.
شورای عالی بورس با تشکیل جلسه ای فوری، با دو 
مصوبه تحت عنوان صیانت از حقوق سهامداران، 
ساز و کارهای ایجاد و اعمال بازارگردانی صحیح و 
مؤثر از سوی حقوقی ها را پیش بینی کرد. بورسی ها 
می گویند بازارگردانی مؤثر سبب می شود تا قیمت 
سهام ها از ارزش واقعی خود چندان فاصله نگیرند 

و با حرکتی منطقی، رشد و کاهش داشته باشند.

الزامسهامدارانعمدهبهبازارگردانیسهام»
کسی نمی داند تصمیم های جدیدی که در جلسه 
شــورای عالی بورس گرفته شــده و بر ضرورت 
مشارکت سهامداران عمده در معامالت سهام تأکید 
می کند چطور می تواند بورس را به روزهای ســبز  
برگرداند، ولی آن طور که قالیباف اصل می گوید با 
تصویب آیین نامه صیانت از حقوق ســهامداران و 
ثبات بازار، انتظار می رود شاهد حرکت صحیح و 

منطقی بازارسرمایه کشور باشیم. 
به گفته وی، در آیین نامه جدیدی 
که تصویب شــده به اســتفاده 
از ابزار هایی توجه شــده که در 
گذشته در بازار وجود داشته، اما 
اجرایی نمی شده است. به عنوان 
مثال در این آیین نامه مقرر شده 
نهاد هــای مالی و ســهامداران 
بزرگ که عمدتاً حقوقی هستند 
در بازارســرمایه فعال تر شوند و 
در این راســتا ضمانت اجرایی و 
اختیارات الزم به سازمان بورس 

و اوراق بهادار در جهت الزام ســهامداران کالن به 
انجام عملیات بازارســازی و بازارگردانی تفویض 

شده است.

لغوممنوعیتسرمایهگذاریبانکهادربورس»
قالیباف اصــل از لغو ممنوعیت ســرمایه گذاری 
بانک ها در بورس ســخن گفته و یادآور شــد: در 
تصمیماتی که گرفته شده منع مشارکت بانک ها 
در رابطه با مفاد مــاده ۱6 و ۱۷ قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا 
شده و از این پس بانک ها مجاز به سرمایه گذاری 
در بازارسرمایه خواهند بود و در عین حال، نقش 
بانک ها در تأسیس نهادهای مالی در بورس تقویت 
می شود.همان طور که می دانید در 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
در بند ۱6 و ۱۷ مواردی مربوط به 
بانک ها بود که فعالیت بانک ها را 
محدود می کرد، ولی حاال بانک ها 
می توانند بدون نگرانی ازبحث های 
مالیاتی و بــدون محدودیت در 
بورس فعالیت کننــد و افزایش 
ســرمایه دهند، صندوق تشکیل 
دهند و از ســهام خزانه استفاده 
اجرایی  البته ضمانت های  کنند. 
در این آیین نامه دیده شــده و بــرای افرادی که 
تخطی می کنند جرایم دیده شــده است.به گفته 
وی، با تصویب و ابالغ این آیین نامه، موضوع صیانت 

از بازارســرمایه طراحی و اجرایی شدن ابزارهایی 
مانند سهام خزانه و اوراق تبعی یعنی بیمه سهام با 

سهولت بیشتری صورت می گیرد.

سپردهگذاریمنابعصندوقتوسعه»
درصندوقتثبیتبازارسرمایه

وی، تکلیــف پیگیری وصول منابــع حاصل از 
یک درصــد صندوق توســعه ملی به ســازمان 
بورس را از دیگر مصوبات شــورای عالی بورس 
اعالم کرده و گفته اســت:» صندوق توسعه ملی 
مکلف اســت یک درصد از منابع ساالنه خود را 
)از ســال ۱3۹4 به بعد( به ازای هر ســال، نزد 
بانک عامل در صندوق تثبیت بازارســرمایه به 
صورت بلندمــدت ســپرده گذاری کند«. طبق 

اعالم ســازمان بورس، دو تصمیم مذکور نه تنها 
موجب تزریق نقدینگی به بازار سرمایه می شوند 
بلکــه اجازه به بانک ها برای ســرمایه گذاری در 
بازارسرمایه موجب تقویت تقاضای بالقوه خرید 
در ســطح بازار می شود و زمانی که سمت تقاضا 
تقویت شــود می تواند به رشــد شاخص کمک 
کند. با این حال هنوز معلوم نیســت با باز شدن 
بازارســرمایه، تصمیم های جدید شــورای عالی 
بــورس که حاال پای بانک ها و صندوق توســعه 
ملی را نیز به وســط کشــیده چطــور می تواند 
شاخص ها را به نفع سرمایه گذاران جابه جا کند. 
منتظر هستیم تا ببینیم آیا حقوقی های بازار که 
روزی سود خوب بازار را تجربه کردند امروز برای 

تعادل بخشی وارد بازار خواهند شد یا خیر؟

تســنیم: علی نیکــزاد، 
نایب رئیــس مجلــس، از 
ملی  صنــدوق  تشــکیل 
خبر  مسکن  قرض الحسنه 
داد. وی اظهار کرد: صندوق 

ملی قرض الحسنه مســکن برای تأمین منابع 
مالی مورد نیاز پیش بینی شــده و تمام منابع 
حاصــل از مالیات های مختلــف در آن جمع 
خواهد شد و تشکیالت حقوقی، منابع 2 درصد 
در ایــن عرصه را در نظــر خواهند گرفت. وی 
گفت: بخشی از منابع این طرح، منابع برگشتی 

است که تورم ندارد.

خبرنگاران:  باشــگاه 
جعفر سرقینی، سرپرست 
وزارت صمــت، از عرضــه 
ماهانه 2۵هــزار خودرو در 
طرح فــروش فوق العاده از 

ابتــدای مهر خبر داد و گفت: هر دو هفته یک 
بار قرعه کشی می شود و خودرو ها از یک تا سه 
مــاه تحویل برندگان خواهد شــد.  وی گفت: 
پیش از این حجم تعهدات خودروســازان باال 
بود و 2٠درصد به فروش فوق العاده اختصاص 
می یافت که به تازگــی با کاهش تعهدات، 4٠ 

درصد به فروش فوق العاده اختصاص می یابد.

ایسنا: محمود محمودزاده، 
معاون وزیر راه و شهرسازی، 
درباره علت عدم انتشار آمار 
بازار مسکن شهر تهران در 
مرداد ماه گفــت: به هیچ 

عنوان مخالف انتشار آمار بازار مسکن نیستیم 
بلکه معتقدیــم صرفاً نباید به گزارش تحوالت 
شــهر تهران بسنده شــود. حتی ممکن است 
اعالم قیمت تهران  مالکی برای دیگر شهرها 
باشد و تأثیر بگذارد و به همین دلیل در آینده 
نزدیک میانگین قیمت و تعداد معامالت همه 

استان ها را اعالم می کنیم.

تسنیم:محمدرضا تاجیک، 
نماینده کارگران در شورای 
عالــی کار، با بیــان اینکه 
پرداخــت مابه التفاوت حق 
مسکن الزامی است، گفت: 

کارگران تسویه شده درخواست خود را پیگیری 
کنند و کارفرمایان نیز براساس این درخواست ها، 
اقدام بــه پرداخت مابه التفاوت در کمترین زمان 
ممکــن کنند.  وی درباره افزایش حق مســکن 
کارگران گفت: این مصوبه باید از ابتدای تیرماه در 
فیش حقوقی کارگران لحاظ شود. طبق ابالغیه 
دولت زمان اجرای این مصوبه از ابتدای تیرماه است.

ایرنا: کالمی، دبیر ســتاد 
با  اکنون  بازارگفت:  تنظیم 
پایان ذخایر کره با ارز دولتی، 
تأثیر تغییر ارز مبنای واردات 
بر بازار روشن شده و ستاد 

تنظیم بازار، سازمان توسعه تجارت را مکلف کرده 
نسبت به تعیین عوارض برای صادرات شیرخشک 
و محصوالت لبنی اقدام کند، ضمن اینکه به کره 
ارز 4هزارو2٠٠تومانی تعلق نمی گیرد. به گفته 
کالمی با تصویب ســتاد تنظیم بازار، ســازمان 
توسعه تجارت مکلف شد به فوریت ممنوعیت 
صادرات خامــه را نیز به مرحله اجــرا بگذارد. 

چهره ها

منع مشارکت 
بانک ها  استثنا 
شده و از این پس 
بانک ها مجاز به 
سرمایه گذاری 
در بازارسرمایه 
خواهند بود

بــــــــرش

وام ودیعه مسکن زیر 3۰میلیون تومان بدون ضامن   ایرنا: محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به اینکه تسهیالت به 3هزارنفر متقاضی پرداخت شده است، گفت: وام ودیعه مسکن زیر 
3۰میلیون تومان بدون ضامن و باالی 3۰میلیون تومان با یک ضامن، پرداخت می شود. روند کند پرداخت وام ودیعه مسکن به دلیل نبود شیوه عملکرد مشخص توسط بانک ها بوده که این اواخر در ستاد ملی مقابله 

با کرونا در این زمینه تصمیم گیری شد. اکنون ۱۲هزارو ۵۰۰ نام کاربری  و پسورد طراحی شده و همه بانک های عامل  به سامانه متصل شده اند و تاکنون 3هزار نفر تسهیالت دریافت کرده اند.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir
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صندوق ملی قرض الحسنه 
مسکن تشکیل می شود

فروش فوق العاده ماهانه ۲۵هزار 
خودرو از ابتدای مهر

آمار بازار مسکن همه استان ها 
به  زودی اعالم می شود

 پرداخت مابه التفاوت 
حق مسکن الزامی است

 صادرات خامه 
ممنوع شد

دولت نرخ خرید تضمینی را به موقع اعالم نکند ©
خودکفایی گندم به خطر می افتد

فارس: عطاءاهلل هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران اعالم کرد: اگر دولت تا 
پایان شهریور نرخ خرید تضمینی گندم را اعالم نکند، دو اتفاق ناگوار رخ می دهد؛ 
نخست اینکه سطح زیر کشت گندم و همچنین تولید این محصول استراتژیک 
تا 3٠ درصد کاهش می یابد. دوم اینکه تغییر الگوی کشت ایجاد می شود و مزارع 
گندم تبدیل به صیفی جات و سبزیجات خواهند شد و بحرانی را برای دولت ایجاد 
می کند که نمونه کوچک آن را امسال در حوزه صیفی شاهد بودیم. رئیس بنیاد 
ملی گندمکاران ایران تأکید کرد: اگر دولت نرخ خرید تضمینی گندم را به موقع 
اعالم نکند و همچنین نرخ معقولی را برای آن تعیین ننماید، خودکفایی گندم 
به خطر خواهد افتاد و مجبور می شــویم این محصول استراتژیک را در شرایط 
تحریم از خارج تأمین کنیم. هاشمی در پاسخ به این پرسش که نرخ معقول خرید 
تضمینی گندم از نظر شما چیست، گفت: پیش از این کیلویی 4هزارو۵٠٠تومان 
را پیشنهاد داده بودیم، اما پس از آنکه نرخ کود و سم 4٠٠ تا 6٠٠ درصد افزایش 

قیمت پیدا کرد، جدیدترین برآورد ما کیلویی 4هزارو8٠٠تا ۵هزار تومان است.

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

»آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

" برابر رای شماره 1399۶۰3۰۸۰۰2۰۰۰۴93 – 2۵  / ۰۵ / 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 1۵روز 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 12۶۸- اصلی 
آقای ابوالفضل ترغیبی به ش��ماره شناس��نامه ۷2 کد ملی ۰۸۸9۰3۸۴۵۷ صادره از قاین فرزند 
ابراهیم در شش��دانگ یکباب س��اختمان در دو طبقه به مس��احت ۵۶۸,3۵ مترمربع در تمامی 
پالک 2۵3 فرعی از 12۶۸اصلی بخش 11 قاین مزرعه جعفر آباد واقع در نبش خیابان کمال 1۰ 
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-99۰۵۴۸۸
تاریخ انتشار نوبت اول:  1399/۶/۵

تاریخ  انتشار نوبت  دوم  :  1399/۶/22
رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  قاینات  - علی  صفائی فر

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فامنین 
ی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1399۶۰32۶۰۰9۰۰۰11۵ی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرف مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن 
جعفری فرزند علی محمد به شماره شناسنامه 3۰1۵صادره از فامنین دریک باب خانه به مساحت 22۷/۵۰متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 99اصلی واقع در شهرستان فامنین  خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای 
علی محمد جعفری محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.)م الف 1۴2( آ-99۰۵۶۷۵

تاریخ انتشار نوبت اول :1399/۶/۶
تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/۶/22

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین - رضا بیات

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فامنین 
ی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

براب��ر رای ش��ماره 1399۶۰32۶۰۰9۰۰۰12۷ی موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرف مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای عباس خلجی فرزند قاس��م به ش��ماره شناس��نامه 1۵۵صادره از فامنین دریک قطع��ه زمین مزروعی به 
مس��احت 91۸23/۶متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 23۷ اصلی واقع در قریه عمر آباد بخش ۵ همدان 
حوزه ثبت ملک فامنین خریداری با واس��طه از مالک رس��می آقای بیرامعلی نعمتی محرز گردیده است .لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 1۴۸( آ-99۰۵۶۷۶
تاریخ انتشار نوبت اول :1399/۶/۶

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/۶/22
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین - رضا بیات

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

براب��ر رای ش��ماره 1399۶۰32۶۰۰9۰۰12۵ مورخ 1399/۵/۷ ی اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرف مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای فدای علی خلجی فرزند قاسم به شماره شناسنامه 1۵9 صادره از فامنین دریک قطعه 
زمین مزروعی به مس��احت 9۵1۶2/9متر مربع قس��متی از پالک 23۷ - اصلی واقع در بخش ۵ همدان اراضی 
قریه عمر آباد خریداری از مالک رس��می آقای بیرامعلی نعمتی محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 

و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.)م الف 1۴9(99۰۵۶۷۸
تاریخ انتشار نوبت اول :1399/۶/۶

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/۶/22
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین - رضا بیات

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی            برابر رای شماره  1399۶۰3۰۸۰۰1۰۰1۷۵۶   مورخ  1399/۰۶/۰3  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رمضان حسنی فرزند قربان  بشماره شناسنامه ۵ صادره از اسدیه 
وکدملی ۵239۸۶23۸9  در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 1۰۰/۸۰مترمربع قسمتی از پالک1۴۰2-اصلی )که 
پالک مذکور با پالکهای دیگرتحت پالک1۵۵۴-اصلی تجمیع گردیده اند( واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه 
ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت آقای مراد محمدی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-99۰۶3۰2
تاریخ انتشار نوبت اول : 22 /1399/۰۶                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : ۰۷ /1399/۰۷                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره1399۶۰3۰۸۰۰1۰۰1۶9۴   مورخ 1399/۰۵/2۷  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا علی آبادی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 13 صادره از 
بیرجند وکدملی ۰۶۵2۴۸۶9۶۷  در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت ۴۶۴۷/۶3 مترمربع تمامی پالک 
1۸3 فرعی از ۴3۰-اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمدرضا کریم 
زاده محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-99۰۶332
تاریخ انتشار نوبت اول : 22 /1399/۰۶                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : ۰۷ /1399/۰۷                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
خانم پریسا پایدار  فرزند محمد باقر ، به صورت ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی ، به مساحت 2۵1/9۶ متر مربع 
، از پالک ۴112 فرعی از 1 � اصلی اراضی بلده بخش یک فردوس ، انتقال مع الواسطه از آقای ذبیح اله والهی � مکان 

وقوع ملک : شهرستان فردوس � بلوار بعثت شمالی � نبش کوچه بعثت شمالی 1۷ 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 1۵ روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-99۰۶3۶۶
تاریخ انتشار نوبت اول:   22/ 1399/۰۶
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/۰۷/۰۶

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 1399۶۰31۸۶۰3۰۰۵3۶1 مورخ 1399/۰۴/2۸ هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ،تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای حسن فدائی امامزاده هاشمی  فرزند رضا به شماره شناسنامه 29۶ صادره از رشت در قریه 
باغش��اه در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۴۵۶/2۰ مترمربع پالک 
فرعی 312۵ از اصلی 1 مفروز مجزی از پالک 13 باقیمانده از اصلی 1 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک 

رسمی آقای وارث مرحوم کاس آقا شهری مالسرائی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 

سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م الف 1۴9۴  آ-99۰۶33۶
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/۰۶/22

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/۰۷/۰۶
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت 

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 1399۶۰31۸۶۰3۰۰۵3۶2 مورخ 1399/۰۴/2۸ هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ،تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای رضا نجف پور س��یاهرودی  فرزند احمد به ش��ماره شناسنامه ۴۸1 صادره از رودبار در قریه 
باغش��اه در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۴۵۶/2۰ مترمربع پالک 
فرعی 312۵ از اصلی 1 مفروز مجزی از پالک 13 باقیمانده از اصلی 1 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک 

رسمی آقای وارث مرحوم کاس آقا شهری مالسرائی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م الف 1۴9۶  آ-99۰۶33۸
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/۰۶/22

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/۰۷/۰۶
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حس��ن نیکفربااعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده ذیل 
شماره یکتا1399۰21۵3۷9۰۰۰۰232وشماره ترتیب1۴۰۴9مورخ99/۵/22دفتراسناد رسمی شماره یک پیشوا و 
طی درخواس��ت وارده 1399۸۵۶۰1۰۴۶۰۰۰2۶۶۸مورخ 99/۵/22تقاضای صدور المثنی سند مالکیت تک برگی 
رانموده است که مراتب دراجرای ماده12۰آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی میگردد 1. نام ونام خانوادگی : حسن 
نیکفر 2. میزان مالکیت : شش��دانگ 3. ش��ماره پالک:39۴فرعی از1۶2* اصلی مفروز ازپالک2۰1. ۴* محل وقوع: 
واقع دربخش بهنام سوخته پیشوا ۵. علت ازبین رفتن : مفقود شدن به دلیل جابجایی ۶. خالصه وضعیت مالکیت : 
شش��دانگ یک زمین بابنای احداثی به مساحت 1۷1/۵مترمربع تحت پالک 1۶2/39۴مفروزازپالک2۰1 ذیل ثبت 
12۰۸۵دفتر9۰صفحه 2۷۴بنام حس��ن نیکفرفرزندحسین ثبت وسندبه شماره چاپی ۴۸3۵۴۸صادرگردیده است.
لذاباتوجه به اعالم فقدان س��ند مالکیت ملک فوق الذکرو درخواس��ت صدوسند المثنی تک برگی آن مراتب اعالم 
تاهرکس نس��بت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقس��مت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجود اصل 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا مراجعه 
و اعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض 
نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت 
طبق مقررات جاری صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه 

فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا 1۴۵م/ الف  آ-99۰۶3۷2
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا-خدادبشیری

--------------------------------------------------------
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم نداآورزمانی بااعالم مفقود ش��دن سند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده ذیل 
شماره یکتا1399۰21۵12۶۶۰۰۰112۶شماره ترتیب11313مورخ99/۵/21دفتراسناد رسمی شماره 1 پیشوا و طی 
درخواست وارده 1399۸۵۶۰1۰۴۶۰۰2۶۸2مورخ 99/۵/22تقاضای صدور المثنی سند مالکیت تک برگی رانموده 
است که مراتب دراجرای ماده12۰آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی میگردد 1. نام ونام خانوادگی : 1.نداآورزمانی 
2. میزان مالکیت : شش��دانگ یک واحدتجاری3. ش��ماره پالک : ۵2۶3فرعی از2۸2* اصلی مفروزازپالک2۸۴۶. 
۴* محل وقوع: واقع دربخش بهنام س��وخته پیش��وا ۵. علت ازبین رفتن : مفقود شدن به دلیل جابجایی ۶. خالصه 
وضعیت مالکیت : شش��دانگ عرصه واعیان یک باب مغازه قطعه 9تفکیکی به مس��احت 1۷/۵مترمربع تحت پالک 
2۸2/۵2۶3مفروزازپالک2۸۴۶واق��ع دربخش بهنام س��وخته ذی��ل دفترالکترونیکی139۷2۰3۰1۰۴۶۰32۷بنام 
نداآورزمانی ثبت وس��ندبه ش��ماره چاپی ۷۰9۶۵۷ صادرگردیده است.لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک 
فوق الذکرو درخواس��ت صدوسند المثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای 
کرده که درقس��مت شش��م این آگهی ذکرنشده یامدعی وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده 
روزپس ازانتش��اراین آگهی به اداره ثبت اس��نادوامالک پیش��وا مراجعه و اعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یاسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری صادر وبه متقاضی تسلیم 
خواهد کرد./ نش��انی ثبت محل : پیش��وا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا  

1۴۸م/ الف  آ-99۰۶3۷۴
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا-خدادبشیری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
آگه��ی موض��وع م��اده 3قانون وم��اده 13آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی وس��اختمانهای 
فاقدسندرس��می برابررای ش��ماره 1399۶۰3۰1۰۴۶۰۰۰32۶تاریخ1399/۰۵/12هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منوچهرمروزی فرزندعباس بش��ماره شناسنامه1321صادره از دریک قطعه زمین 
وبنای احداثی به مساحت9۰۶۷مترمربع ازپالک 1فرعی از۶  اصلی درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی 
آقای محمدرضاش��یرکوند محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 1۵روز آگهی 

می ش��ود درصورتی که اشخاص نس��بت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشندمی تواننداز تاریخ 
انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.1۴۷م/الف  آ-99۰۶3۷۵
نوبت اول:99/۶/22  نوبت دوم:99/۷/۶

رییس ثبت اسنادوامالک پیشوا-دادادبخشیری

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربه اینکه خانم فاطمه خس��روجردی فرزندمحمدحسن با وکالت خانم فاطمه افضلی باستناددوبرگ استشهادیه 
گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی 
اس��ت سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش��دانگ پالک3۵3فرعی جداشده از12-اصلی واقع دربخش3-شهرستان 
س��بزوارکه متعلق به وی می باش��دبعلت نقل مکان مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شدمالکیت فوق 
الذکرذیل دفتریک صفحه923ثبت3/1۶۸بش��ماره چاپی۰۶3۷۴9نام نامبرده ثبت وس��ند صادروتسلیم شده است 
ودفترامالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا باستنادماده12۰آئینامه قانون ثبت مراتب یکنوبت آگهی ومتذکر می گردد 
هرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای انجام داده یامدعی وجود سندمالکیت نزدخود باشدبایستی ظرف مدت 
ده روز ازتاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست اصل سندمالکیت یاسندمعامله رسمی به این اداره 
تسلیم نماید.بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالکیت 
یاسندمعامله رسمی نسبت به صدور سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.)م الف 99/2۰9۶(  

آ-99۰۶3۶۵
 تاریخ انتشار:1399/۰۶/22

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی مزایده مال غیرمنقول کالسه 9800۱88
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9۸۰۰1۸۸ ش��عبه اجرا متعهد:طاهره زارع حقیقی و بهزاد ارباب- متعهدله:فاطمه 
اسدی سهم االرث از ششدانگ پالک باقیمانده 1۰ اصلی بخش ۷ قوچان ازسوی آقای یحیی بایسته توتک به آقای 

هادی ستاریان انتقال گردیده و در جریان است و تحدید حدود آن بعمل آمده و حدود اجمالی آن عبارت است از:
-مساحت ششدانگ 3۵/3۰۴ متر مربع با عنوان منزل پالک باقیمانده 1۰ شهر بخش ۷ قوچان

-حدود:ش��ماال به طول ۴۰/1۴ متر درب و دیواری اس��ت به کوچه ۸ متری)این حد طبق نظریه شهرداری به عمق 
۸2/1 متر عقب نشینی دارد که رعایت آن پس از بازسازی الزامی است(

ش��رقا: به طول 1۷/21 متر دیواربه دیوار پالک 1۴92 شهر،جنوبا:دردو قسمت اول به طول ۷۰/۵ متر دیواربه دیوار 
منزل ۴ دوم به طول ۶۰/۸ متر دیوار به دیوار منزل ۴ش��هر،غربا:به طول 2۵/21 متر دیواری اس��ت به پالک 1۶2۸ 
فرعی مجزی شده از 1۰ شهر،که به تقاضای بستانکار در کالسه مذکور تعرفه و توقیف گردیده است.به نشانی :درگز 
بولوار امام خمینی 2۷ پالک۶ که برابر نظر کارشناس رسمی به شرح:دو دانگ به مالکیت خانم طاهره زارع حقیقی و 
چهاردانگ به مالکیت مرحوم جوانشیر ارباب با بررسی کلیه جوانب امر اعم از متراژ و موقعیت عرصه و متراژقدمت و 
کیفیت ساخت و نوع مصالح به کاررفته در اعیانات و با در نظر گرفتن جمیع جهات و حدود معامالتی امالک اطراف 
قیمت کارشناسی منزل مسکونی مذکور به مساحت عرصه 3۰۴/3۵ متر مربع که بعد از عقب نشینی مساحت در 
عرصه آن حدود 2۷۸ مترمربع میشود و مساحت اعیانات حدود 21۰ متر مربع که حدود ۵۰ متر مربع آن زیرزمینی 
و انباری و حدود 1۶۰ متر مربع آن از نوع دیوارآجری باربر و سقف طاق ضربی و با قدمت حدود۴۰ سال و بازسازی 
شده و کابینت ام دی اف حدود ۶ مترباال و پایین و سیستم حرارتی بخاری و سیستم برودتی یه دستگاه کولرآبی به 
انضمام امتیازات آب و برق و گاز جمعا ششدانگ پالک مذکور به مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )هفت میلیارد ریال(ارزیابی 
گردید. که سهم االرث مرحوم به میزان1/۶33/۰۰۰/۰۰۰ ریال است. مزایده از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 
1399/۰۶/31 در اجرای اداره ثبت اسناد درگز واقع در بلوار امام رضا بین امام رضا ۷ و 9 از طریق مزایده به فروش 
می رسد. مزایده از مبلغ 1/۶33/۰۰۰/۰۰۰ ریال)یک میلیارد و ششصد و سی وسه ریال(شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق،گاز  اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده یاشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. آ-99۰۶3۸1
ریاست محترم اداره ثبت اسناد درگز

ناصر حسن زاده   رئیس اداره ثبت اسناد درگز

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 
رس��می براب��ر رای 1399۶۰3۰۸۰۰۴۰۰۰۰۰۴-1399/۰۶/13  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم ش��رف تقوی فرزند عبدالصمد به ش��ماره شناسنامه 9 صادره نهبندان به شماره ملی۵۶39۶9۷۷۶۸  
در پرونده کالسه 139۸11۴۴۰۸۰۰۴۰۰۰۰۰1   نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 2۰99۸  
مت��ر مربع  پالکهای 1۶۴ فرعی و قس��متی از پالک 1۶3 فرعی از ۵-اصل��ی مزرعه خالق آباد بخش ۵ نهبندان به 
آدرس مزرعه خالق آباد خریداری مع الواسطه از آقای علی اکبر کربالیی عابد و حسین علی حسینا )مالکین رسمی( 

محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع  به رای 
اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دوماه اعتراض کتبی خویش رابه این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم  قطعی دادگاه است . در صورتیکه اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-99۰۶3۷9
تاریخانتشار نوبت اول :1399/۰۶/22

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰۷/۰۷
سید مهدی پروین محبی 

رئیس سازمان ثبت اسنادو امالک شهرستان نهبندان 
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ارائه تسهیالت قرض الحسنه به کارفرمایان ایسنا: رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( با اشاره به اینکه یکی از راهبردهای کمیته امداد به منظور توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت طرح »راهبران شغلی« است، 
بیان کرد: این طرح برای اثربخشی هر چه بیشتر فرصت های شغلی اجرا می شود تا با به کارگیری ایده های برتر، شاهد توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه باشیم.سیدمرتضی بختیاری افزود: در قالب این طرح در ازای 
به کارگیری هر یک از مددجویان ۵۰ میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه بلند مدت به کارفرمایان پرداخت می شود و مددجویان پس از مهارت آموزی و شرکت در کارگاه های فنی و تخصصی به کارفرمایان معرفی می شوند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی:

۷۰ هزار کودک کار در کشور داریم©
ایســنا: معاون امور اجتماعی ســازمان 
بهزیستی کشــور درباره آمار کودکان کار 
ضمــن تصریح بر اینکه مســئله کودکان 
کار جزو مسائل اجتماعی پنهان محسوب 
می شود، گفت: طی مطالعاتی که با دانشگاه 
علوم بهزیستی انجام شد، حدود ۷۰ هزار 

کودک خیابانی در کشور داریم.
حبیب اهلل مســعودی فرید افزود: خیلی از کــودکان در کارگاه ها کار می کنند اما قابل 
شناسایی نیستند؛ زیرا کارگاه های مجاز تحت رصد نهادهای مختلف مانند سازمان تأمین 
اجتماعی و وزارت کار هستند اما خیلی از این کارگاه ها که کودکان را به کار می گیرند، 

مجاز نیستند و اصالً تابلویی ندارند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها:

تشکیل هزار و 9۰۰ پرونده  قاچاق چوب در پنج ماه گذشته©
ایلنا: فرمانــده یگان حفاظت ســازمان 
جنگل هــا، مراتع و آبخیــزداری گفت: در 
پنج ماه گذشته در کشور هزار و 9۰۰ فقره 
پرونده در خصوص قاچاق چوب تشــکیل 

شده است.
سرهنگ علی عباس نژاد گفت: بحث قاچاق 
چوب هم در اســتان های زاگرس و هم در 

استان های شمالی مطرح است، به طور مثال یکی از مشکالتی که ما در بحث چوب داریم، 
تولید زغال غیرقانونی است.

وی ادامه داد: در چهار ماه اول امســال هفت و نیم تن زغال غیرقانونی کشــف کردیم و 
همچنین تعداد زیادی انهدام کوره زغال داشته ایم.

عباس نژاد افزود: در پنج ماه گذشــته در کشــور هزار و9۰۰ فقــره پرونده در خصوص 
قاچاق چوب تشکیل دادیم که 2هزار و 1۰۰ متر مکعب چوب کشف کردیم و همچنین 
دستگیری هزار و 95۰ نفر قاچاقچی چوب داشتیم که بیشتر آن ها از استان های شمالی 
کشــور بودند. وی در ادامه بیان کرد: توقیف هــزار و 48۰ خودرو حمل چوب قاچاق و 
انهدام 24۰ کوره غیرقانونی برای تولید زغال داشتیم، متأسفانه با توجه به قیمت باالی 
چوب و موانعی که در واردات وجود دارد، ریسک پذیری قاچاقچیان باال رفته است، ولی 
ما با شدت با این موضوع در حال برخورد هستیم. توقع ما این است که سیستم قضایی با 
قاچاقچیان برخورد بازدارنده داشته باشد و با افرادی که مرتکب تکرار این جرم می شوند، 

برخورد جدی تری شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس خبر داد

تدوین طرح دو فوریتی برای تأمین سخت افزار آموزش ©
مجازی ۳.۵ میلیون دانش آموز

خانه ملت: عضو کمیسیون آموزش مجلس 
از تدویــن طرح دو فوریتی بــرای تأمین 
ســخت افزار آموزش مجازی برای حداقل 

۳.5 میلیون دانش آموز خبر داد.
احمد نادری افزود: در نظر داریم ســخت 
افزارهای مورد نیاز آموزش مجازی را برای 
حداقل ۳.5 میلیون دانــش آموز از محل 

هزینه خوابگاه هایی که تعطیل شده یا محل مالیات سیگار تأمین کنیم.
وی گفت: با توجه به اینکه این طرح بار مالی دارد، محل هزینه ای آن نیز باید دیده شود تا 

دچار مشکل اصل ۷5 قانون مبنی بر تحمیل بار مالی به دولت نشود.
نادری از به جریان افتادن این طرح در روز یکشنبه این هفته در صحن علنی مجلس خبر 
داد و گفت: امیدواریم با تصویب دو فوریت این طرح در صحن بتوانیم جزئیات آن را در 

کمیسیون های تخصصی مجلس چکش کاری کنیم.

 جامعه/ اعظم طیرانی چند سالی اســت زنگ 
خطر کاهش رشــد جمعیت و در پی آن کاهش 
شیب صعودی رشد جمعیت به گوش می رســد و 
پژوهشگران بارها درزمینه پیامدها و خطرات ناشی از 
کاهش روند رشد جمعیت در کشور هشدار داده اند. 
مقام معظم رهبری نیز در ســخنرانی های مختلف 
بارها نســبت به وضع کنونی جمعیت هشدار داده 
و نهادهای مختلف به سهم خود برای ایجاد شرایط 
مناســب افزایش جمعیت گام هایی برداشــته اند. با 
این حال هنوز روند کنونی افزایش جمعیت ایران 
نشان می دهد متوسط سن جمعیت کشور در ۳۰ 
سال آینده به ۶۰ سال افزایش خواهد یافت و این 
موضوعی است که قدرت ملی را در مقایسه با آنچه 
در اسناد باالدستی نظام اسالمی هدف گذاری شده 

است، با مشکل مواجه خواهد کرد. 

ادامه چالش 9 ماه مرخصی زایمان »
چند سال پیش در سوئد، آلمان و انگلیس به دنبال 
منفی شدن نرخ رشد جمعیت، بالفاصله مشوق هایی 
برای اصالح آن در نظر گرفته شــد؛ برای مثال در 
انگلیس، به محض احساس خطر کاهش جمعیت، 
سیاست های تشــویقی فرزندآوری تصویب و برای 
زوج های کــم درآمد، حقوق ماهیانــه و خانه های 
اجتماعــی در نظر گرفته شــد؛ چنان که اگر امروز 
کودکی در این کشــور متولد شــود تا پیش از 15 
سالگی ماهیانه 8۰ پوند به حساب مادر واریز می شود. 
در سوئد، اگر زن شاغلی فرزندی به دنیا بیاورد، دو 
ســال مرخصی با حقوق بــه او تعلق می گیرد؛ این 
در حالی اســت که در کشــور ما هنوز بر سر 9 ماه 
مرخصی زایمان زنان شاغل مســئله وجود دارد و 
گاهی منجر به اخراج مادران از ســر کار می شود و 
حتی برای دو ســاعت مرخصی مادران شیرده نیز 
مقاومت وجود دارد و هیچ گاه »ساعت شیر مادران« 

به رسمیت شناخته نشده است. 

حمایت از زنان شاغل در دستور کار»
سید علی موسوی، نماینده 
مــردم در مجلس شــورای 
اســالمی با اشاره به کاهش 
نرخ موالید در کشور می گوید: 
نرخ رشد جمعیت کشورمان 

به زیر یک درصد رسیده که بسیار خطرناک و این 
بحران جمعیت کامالً ملموس است.

وی از تدوین طرح حمایت از زاد و ولد، جمعیت 
و خانواده در فراکسیون حمایت از مناطق محروم 
و شــهرهای کمتر توســعه یافته خبر می دهد و 
می افزاید: این طــرح دارای ۳8 ماده و حمایت از 
زاد و ولد و مادران شــاغل در آن مورد توجه قرار 

گرفته است.
موســوی ادامه می دهد: کشــورهای صنعتی به 
موضوع جمعیــت و افزایش فرزنــدآوری توجه 
ویژه دارند و نیاز اســت ما هم برای پیشگیری از 
پیری جمعیت برای افزایش جمعیت کشورمان 
تالش کنیم.اما متأســفانه این درحالی است که 
قانون افزایش مرخصی زایمان به 9ماه در بیشتر 
دستگاه ها اجرا نمی شــود و برخی از شرکت ها و 
دستگاه ها کارمندانی که باردار می شوند را اخراج 
می کنند؛ این ظلمی آشــکار در حق بانوان است. 
از این رو تضمین شغلی و افزایش حقوق و مزایای 
کارمندان بــاردار در طرح مذکور مورد توجه قرار 
گرفته و برای شــرکت های بخش خصوصی هم 

مشوق هایی در نظر گرفته شده است.
به گفته رئیس فراکســیون حمایــت از مناطق 
محروم اگر به دنبال افزایش فرزندآوری هســتیم 

باید حمایت از زنان شــاغل را در دستور کار قرار 
دهیم و حمایت هایی را در بحث حقوق و مرخصی 

آنان داشته باشیم.

زنانی که به دلیل معاش شاغل هستند »
ســمیه گلپــور، رئیــس 
عالی  کانون  بانوان  کمیته 
انجمن های صنفی کارگران 
ایران و عضو کمیته قوانین 
و مقررات بســیج کارگری 
کشور نیز با بیان اینکه موضوع اشتغال به مفهوم 
کسب درآمد در زندگی تحت هیچ عنوان قانونی، 
عرفی و یا مذهبی از تکالیف زنان نیســت، بلکه 
جزو حقوق زنان محســوب می شود، می گوید: 
چنانچه بانوان بنابر ضرورت و یا مصلحت تمایل 
به اشتغال داشته باشند می توانند از این حقوق 
بهره مند شــوند. زنی که به علت ضرورت معاش 
در زندگی خود و نه از ســر مصلحت و نه از سر 
منفعت شاغل باشد، با شرایط اشتغال فعلی که 
امنیت شغلی پایین است و حقوق و دستمزد در 
ایــام فرزندآوری کاهش می یابــد و مانع ارتقای 
شــغلی او در محیط کار می شود، بین ضرورت 
زندگی یعنی اشتغال و موضوع فرزند آوری ناچار 

به انتخاب گزینه نخست خواهد شد.

 یک چهارم زنان شاغل کشور از امنیت »
شغلی برخوردارند

گلپور با اشاره به وضعیت اشتغال زنان که در سال 
1۳9۷ از سوی مرکز آمار ایران اعالم شده، ادامه 
می دهد: جمعیت زنان ایــران 4۰/2 میلیون نفر 
اعالم شده اســت که از این تعداد ۳۳/۳ میلیون 
نفر زنان در سن کار و 5/4 میلیون نفر آنان فعال 
در حوزه اقتصادی هستند که از این جامعه آماری، 
5/4 میلیون نفری 4/۳ میلیون نفر زنان شاغل اعم 
از رســمی و غیررسمی اند که در اشکال مختلف 

قراردادی، پیمانی، پروژه ای، تمام 
وقت و یا پاره وقت کار می کنند 
و از این جامعه آماری 4/۳ میلیون 
نفری، 1/۳ میلیون نفر آن ها شغل 
تمام وقت دارنــد و طبق قانون، 
حقوق و مزایا دریافت می کنند. بنا 
بر این گزارش تنها 1۶/1 درصد 
از جمعیت ۳۳/۳ میلیون نفری در 
سن کار زنان کشور فعال اقتصادی 

هستند. 
وی می افزاید: جمعیــت 1/۳ میلیون نفری زنان 
شاغل که به صورت رسمی و تمام وقت از امنیت 
شــغلی باالتری در مقایسه با ســایر زنان شاغل 
برخوردارنــد و همچنین ۳ میلیون نفر جمعیت 
دیگری که شاغل و بیمه شده هستند اما به صورت 
پاره وقت یا پیمانی اشــتغال دارند، اگر تمایل به 
فرزندآوری داشــته باشند می توانند از حداکثر 9 
ماه و حداقل۶ ماه مرخصی زایمان استفاده کنند، 
البته با توجه به اینکه در مورد ســه ماه افزایش 
مرخصی زایمانی که به تصویب نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی رسیده است، مأخذ تأمین مالی 
این قانون مشخص نشده همواره بحث بین کارفرما 
و بیمه ها وجود دارد که چه کسی حقوق این سه 
ماه را تقبل کند. گرچه با مراجعه به دیوان عدالت 
اداری ممکن اســت این مشکل حل شود اما در 
اغلب موارد، بانوان از این حق می گذرند و عطای 
این قانون را به لقای آن می بخشند. در مورد زنان 
شاغل غیررســمی نیز بیم آن  می رود که ممکن 
اســت بارداری با خطر از دســت دادن شغل و یا 

مانعی برای ارتقای شغلی آن ها همراه باشد. 

بانوان شاغل در مشاغل خاکستری »
گلپور ادامه می دهد: گروه ســوم بانوان شــاغل، 
گروهی هســتند که مرکز آمار ایــران، آماری از 
آن ها ارائه نداده و این گروه در مشــاغل مختلف 
مثل مشاغل خانگی، دستفروشی، منشی گری در 
شرکت های مختلف، خدمت در منازل، کارگاه ها 
و فروشندگی در فروشگاه ها  ، مزارع، گاوداری ها، 
آرایشــگاه ها و خیاط خانه های زیرزمینی و... به 
صورت گسترده و غیررسمی و یا حتی خاکستری 
شاغل اند و بیمه ندارند، به همین دلیل مشکالت 
اشتغال آن ها دیده نمی شود. 
طبق پژوهش های انجام شده، 
آمــار آن ها از مرز 1۰ میلیون 
نفر در کشــور می گــذرد و 
دســتمزد دریافتــی آن ها از 
حداقل حقوق کارگری کمتر 
اســت و متأســفانه به دلیل 
ضعــف حاکم در سیســتم 
همواره  کار  وزارت  بازرســی 
مورد ظلم و اجحاف کارفرمایان 
قــرار می گیرند و از آنجا که مشــمول قانون کار 
نیستند امنیت و آینده شغلی مشخصی ندارند، در 
صورت اجرای مشوق های قانونی برای فرزندآوری 
نیز، بــه هیچ عنوان این مهــم نمی تواند اولویت 
نخست زندگی آن ها باشد. بنابر این اگر مسئوالن 
و سیاســت گذاران کشــور به دنبال حل بحران 
جمعیتی کشور هستند، باید ابتدا مشکل اشتغال 
بانوان در حوزه های مختلف کارگری و کارمندی را 
رفــع کنند، در غیر این صورت نمی توانند در این 

حوزه دستاوردی داشته باشند. 
وی با ابراز اینکه در خصوص بخش گسترده ای از زنان 
شاغل کشور جامعه آماری دقیقی در دست نیست،  
می گوید: متأسفانه تا زمانی که این گروه شناسایی 
نشوند نمی توان در خصوص سیاست گذاری و افزایش 
جمعیت برای آن ها برنامه ریزی کرد و دولتمردان ما 
باید به ســمتی بروند که عالوه بر کاهش مشکالت 
معیشتی این گروه، الگوی غالب کار و اشتغال برای 
بانوان تغییر کند و فرزندآوری مانع ارتقای شغلی و یا 

موفقیت آن ها نشود.    

چالش 9 ماه مرخصی زایمان زنان شاغل هنوز ادامه دارد

خطری سر راه امنیت شغلی فرزندآوران

درخصوص بخش 
عظیمی از زنان 

شاغل کشور 
جامعه آماری 

دقیقی در دست 
نیست

بــــــرش
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س���ه برگ س���فید موتور س���یکلت هیرم���ن 125 مدل 
95 رنگ آلبالویی به ش���ماره انتظامی 43832/776  
ش���ماره موتور 0125N2P218040 و ش���ماره شاسی 
N2P***125C9549533 ب���ه مالکیت مس���لم آذریان 
پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مؤسسه فرهنگی قدس در نظر دارد ضایعات ذیل را از طریق برگزاری مزایده  به فروش رساند.لذا از متقاضیان 
دعوت می ش��ود جهت ارائه پیش��نهاد قیمت به صورت کتبی وارائه رس��ید واریز و یا چک بانکی معادل 100 میلیون 
ریال بابت تضمین عدم انصراف وهمچنین بازدید از نمونه اقالم ضایعاتی ، تا 5 روز پس از درج آگهی ، در س��اعات 
اداری به  دبیرخانه  روزنامه قدس واقع در مش��هد - بلوار س��جاد - نبش س��جاد 1 و 3 - س��اختمان روزنامه قدس 

مراجعه نمایند. به پیشنهاداتی که پس از تاریخ مقرر وصول گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
ضمن��ا جه��ت اط��الع از ش��رایط جدول ذی��ل خصوصا بن��د 6  ، با ش��ماره تلفن ه��ای 66937575-021 در ته��ران و یا

 37685011-051 داخلی های 1065 و یا 1066  در مشهد تماس حاصل فرمایید .

هزینه درج آگهی برعهده برنده /برندگان مزایده خواهد بود .موسسه 

موسسه فرهنگی قدس
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آگهی مزایده عمومی

10 عددبشکه خالی 4حدود 2 تن  زینک باطله 1

50 عددگالن 20 لیتری خالی 5حدود 6 تن  روزنامه باطله 2

حدود 4 تن  روزنامه باطله )تهران( 6حدود 3 تن  پوشال )خمیری(3
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99
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اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی در نظر دارد مزایده ) اجاره ( به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل فراخوان مزایده از دریافت و تحویل اسناد ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
) س��تاد ( انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت ش��رکت کنندگان درصورت عدم عضویت قبلی در س��ایت مذکور ، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی 

امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند . تاریخ انتشار در سامانه 99/06/23 می باشد .

شماره مورد اجارهشماره مزایده
موضوع مزایده ) واگذاری به 
مبلغ تضمین شرکت در محلصورت اجاره فضاهای مازاد(

مزایده)ریال(

5099003597000002

گلخانه شیشه ایی5199003597000011
مشهد ، میدان صدا و سیما 
، مرکزشماره 1 آموزش فنی 

وحرفه ای

9/000/000

6/500/000گلخانه تونلی5199003597000010

12/000/000استخرپرورش ماهی5199003597000009

شهرک صنعتی چناران ، مرکز کارگاه آموزشی یک5199003597000008
9/000/000آموزش ارتقاء مهارت

مرکزخوداشتغالی یونسی5199003597000007
3/300/000بجستان - یونسی)نوبت دوم( 

مرکزخوداشتغالی قلندرآباد 5199003597000006
3/300/000فریمان - قلندرآباد)نوبت دوم(

رستوران و آشپزخانه مهارت5199003597000005
)نوبت دوم(

مشهد ، میدان صدا و سیما 
، مرکزشماره 5 آموزش فنی 

وحرفه ای 
61/200/000

- تضمین شرکت در مزایده به صورت فیش واریزی در وجه اداره کل انجام می گردد.
- مهلت ارسال پیشنهاد از طریق سامانه تا ساعت : 19   روز شنبه  99/07/05 
- تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مزایده  ساعت : 10  روز یکشنبه 99/07/06

- اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار : 051-37287006 
- اطالعات تماس سامانه ستاد )راهبری و پشتیبانی (021-41934

www.setadiran . ir    ) آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد -

آگهی مزایده عمومی

برگزار کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
این ش��رکت در نظر دارد نس��بت به خرید کاال از محل منابع داخلی س��ال 1399، با مشخصات زیر اقدام نماید. لذا از تمامی تولیدکنندگان و 

تامین کنندگان واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به شرح زیر اقدام فرمایند.
موضوع مناقصه: خرید 1500 دستگاه برقگیر سیلیکونی 20 کیلو ولت )عمومی دو مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی(

* مهلت فروش اس��ناد و تحویل اس��ناد: از تاریخ 1399/06/18 تا تاریخ 1399/06/23 بوده و تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه تا س��اعت 13:00 روز دوش��نبه 
1399/07/07 می باشد تاریخ گشایش پاکات ساعت 13:00 روز یکشنبه 1399/07/13 می باشد . مناقصه گران می توانند اسناد را از طریق سامانه تدارک 
الکترونیکی دولت http://setadiran.ir  در قبال واریز مبلغ 500.000 ریال به حس��اب س��پرده سپهر صادرات به شماره 0101806120009 به نام تمرکز سایر 

درآمدهای این شرکت، دریافت نمایند.
الزم به ذکر اس��ت مالک ش��ناخت مناقصه گر بارگذاری اس��ناد بصورت کامل و بدون نقص در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده و در تحویل اس��ناد 

فیزیکی نیز مالک زمان تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی می باشد.
*مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : برابر آئین نامه تضمینات دولتی مبلغ 900.000.000  ریال  به صورت ضمانتنامه بانکی )فرآیند ارجاع کار( به 
نفع کارفرما و یا صورت وجه نقد, واریز به شماره شبا IR94 58 1462 1707 0113 0040 0100 حساب )بانک مرکزی( با شناسه واریز 9152 2320 0201 0860 

3234 1013 9706 10  به نام تمرکز وجوه سپرده این شرکت ارائه گردد.
آدرس : خراسان شمالی _ بجنورد _ خیابان طالقانی غربی _ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی _ امور تدارکات ) تلفن 058-31777413( 
به پیش��نهادهای فاقد س��پرده و امض�اء، مش��روط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقض�اء مدت مقرر در فراخوان واص�ل می گردد، مطلقًا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

/ع
99
06
20
2

بیایید پرده ها را کنار بزنیم و از نور طبیعی بهره ببریم. 
وب��ت دوم آگهی مناقصه عمومی ) عمومی دو مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی( شماره 99/317

ن
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 

نظ��ر دارد امورتعمی��ر، نگهداری و راهبری تاسیس��ات 
درم��ان  و  بهداش��ت  ش��بکه  مکانیک��ی  و  الکتریک��ی 
شهرس��تان باخرز را از طریق انج��ام مناقصه عمومی به 
بخش غیردولت��ی واگذار نماید. کلی��ه مراحل برگزاری 
مناقص��ه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000062 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 230/000/000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به 
حس��ابداری ش��بکه مذکور به نشانی شهرس��تان باخرز 

تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 99/6/20

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز 99/6/25
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/7/05

* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/7/6
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ثبت ن��ام:  دفت��ر  و   02141934 مذک��ور:  س��امانه  در 

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

90
63
18

فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 

نظ��ر دارد امورتعمی��ر، نگهداری و راهبری تاسیس��ات 
درم��ان  و  بهداش��ت  ش��بکه  مکانیک��ی  و  الکتریک��ی 
شهرس��تان درگز را از طریق انج��ام مناقصه عمومی به 
بخش غیردولت��ی واگذار نماید. کلی��ه مراحل برگزاری 
مناقص��ه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000063 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 فوق مبل��غ 400/000/000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به 
حس��ابداری ش��بکه مذکور به نشانی شهرس��تان درگز 

تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 99/6/20

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز 99/6/25
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/7/05

* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/7/6
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ثبت ن��ام:  دفت��ر  و   02141934 مذک��ور:  س��امانه  در 

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

 س��ازمان عم��ران و بازآفرین��ی فضاهای ش��هری 
برابربودج��ه  درنظ��ردارد  س��بزوار  ش��هرداری 
مص��وب سال99نس��بت ب��ه ف��روش آه��ن آالت 
مس��تعمل موج��ود درس��ازمان ازطری��ق مزای��ده 
کتب��ی اق��دام نماید.ل��ذا متقاضی��ان م��ی توانند 
ف��رم  بیش��ترودریافت  اطالع��ات  کس��ب  جه��ت 
مربوطه به دبیرخانه س��ازمان مراجعه ویا باشماره 
فرمایند.مبلغ  حاصل  تلفن05144229325تماس 
س��پرده ش��رکت در مزایده مع��ادل 78/000/000 
ریال به صورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. 
ضمنًا سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها 
مخت��ار اس��ت. آخرین مهلت ش��رکت در مزایده و 
تحویل پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه سازمان 
پایان وقت اداری ساعت 14/10روز سه شنبه مورخ 
99/07/01 می باش��د.مزایده رأس س��اعت10صبح 
روز چهارش��نبه مورخ99/07/02در محل سازمان 

عمران برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی سرپرست سازمان

 »آگهی تجدیدمزایده « 
نوبت دوم
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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 رب العالمین

آیا طعم صلح به کام افغانستانی ها شیرین خواهد شد؟

آغاز مذاکرات صلح بین االفغانی در قطر
  جهان/ علوی  وزارت خارجه قطر اعالم کرد این کشور 
امروز میزبان نخســتین دور از مذاکرات صلح افغانستان 
خواهد بود. به گزارش الجزیره، دولت افغانستان و طالبان 
پیش از آغاز گفت وگوها برای نشان دادن حسن نیت خود، 
در هفته جاری اقدام به تبادل اســرا کردند. وزارت خارجه 
قطــر ابراز امیدواری کرده اســت کــه دو طرف طی این 
مذاکرات مستقیم بتوانند گام مهمی برای تحقق صلح پایدار 
در افغانستان بردارند. در همین زمینه، هیئت مذاکره کننده 
دولت افغانســتان بــه  منظور شــرکت در گفت وگوهای 
بین االفغانــی عصر جمعه وارد دوحه پایتخت قطر شــد. 
بــه گزارش فارس، »عبداهلل عبداهلل« رئیس شــورای عالی 
مصالحه ملی، »محمد حنیف اتمر«،سرپرست وزارت امور 
خارجه، »عبدالسالم رحیمی« نماینده ویژه رئیس جمهور 
افغانستان در امور صلح و »ســید سعادت منصور نادری« 
وزیر صلح، اعضای این هیئت مذاکره کننده برای شــرکت 
در نشست افتتاحیه مذاکرات میان افغانان هستند. »عبداهلل« 
پیش از سفر به دوحه، در فرودگاه کابل به خبرنگاران گفت: 
امیدواریم آغاز مذاکرات یک تحول بزرگ تاریخی باشد. وی 
افزود: نمی خواهم نســبت به این مذاکرات بدبین باشم اما 

چالش ها را هم نباید نادیده گرفت.
پیش از این »دونالد ترامــپ« رئیس جمهور آمریکا اعالم 

کــرده بود مایک پمپئــو، وزیر خارجه این کشــور برای 
شرکت در نشست افتتاحیه مذاکرات بین االفغانی به دوحه، 
پایتخت قطر سفر می کند. ترامپ در یک نشست خبری 
این ســفر را تاریخی خواند و افزود: شمار سربازان آمریکا 
در افغانســتان به 4 هــزار و در عراق به 2 هزار تن کاهش 
می یابد. همچنین مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا از اعالم 
زمان شروع مذاکرات بین دولت و طالبان استقبال کرده و 
گفته بود شــروع مذاکرات یک فرصت تاریخی برای پایان 
جنگ 40ســاله و خون ریزی در افغانستان است. براساس 
توافق آمریکا و طالبان،  قرار بود مذاکرات بین طالبان و دولت 
افغانســتان در 10 مارس و پس مبادله 5 هزار زندانی این 
گروه آغاز شود،  اما به دلیل مشکالت فراوان از جمله چالش 
دولت افغانستان برای آزادی 400 زندانی خطرناک طالبان، 

این مذاکرات با تأخیر مواجه شد.
گفتنی است چهارشنبه هفته گذشته انفجاری در مسیر عبور 
کاروان امراهلل صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان در 
کابل رخ داد که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 25 تن 
شد و در حالی که گروه طالبان طی بیانیه ای دست داشتن در 
این حمله را رد کرده، برخی از کارشناسان وقوع این حادثه 
آن هم چند روز پیش از شروع مذاکرات بین االفغانی را تالشی 

در جهت تخریب روند دستیابی به صلح ارزیابی می کنند.

اسماعیل هنیه: 
 لبنان پایتخت مقاومت ©

و وحدت است
دفتر  رئیس  المیادین: 
سیاسی حماس و مجمع 
علمای مسلمان درزمینه 
دیدار  فلســطین  مسئله 
این  در  هنیــه  کردنــد. 

نشست گفت: لبنان پایتخت مقاومت و پایتخت 
وحدت بوده و خواهد بــود. منطقه به طور کلی 
مرحله سرنوشت ســاز و بی ســابقه ای را سپری 
می کند. معتقدم همه علما امروز مسئولیت بزرگ 
و امانت سنگینی برای مقابله با چنین طرح هایی 
و حفظ مسئله محوری امت اسالمی یعنی همان 
مسئله فلسطین و حفظ میراث پیامبر و میراث 
امت در قدس و مسجداالقصی برعهده دارند. وی 
افزود: علما باید سه مسئله را در کانون توجه خود 
قرار دهند؛ نخست اعتبار را به وحدت امت اسالمی 
با تمامی اقشــار و نژادها و مذاهب آن بازگردانده 
و حفظ کنند؛ دوم اینکه برای بازگرداندن اعتبار 
مسئله فلسطین تالش کنند و سوم اعتبار را دوباره 
به طرح مقاومت بازگردانــده و از مرحله راهبرد 
حمایت و پشــتیبانی از مقاومت در فلسطین به 
مرحله راهبرد شراکت در طرح آزادسازی، بازگشت 

و آزادسازی قدس و مسجداالقصی منتقل شوند.

12/2813/00

23/4500/18 4/475/21

18/4319/16

6/126/46

19/0119/34

 معاون حزب اهلل:
تحریم های آمریکا سیاست 

لبنان را تغییر نمی دهد
آر تی: معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان گفت: 
آمریکا قصد دارد با سیاســت تحریم، لبنان 
را به تغییر رفتــار وادار کند، اما مردم لبنان 
خواســته آمریکا را نمی پذیرند. شیخ »نعیم 
قاسم« با اشــاره به تحریم های آمریکا علیه 
لبنان، این اقدام را »تجاوزی آشــکار« علیه 
لبنان توصیف کــرد. او افزود: »هنگامی که 
آمریکا از بهره کشــی از مزدوران خود ناتوان 
شــد، هنگامی که از حمالت اسرائیل علیه 
لبنان ناامید شــد یا زمانی که با استفاده از 
داعش علیه لبنان به جایی نرسید، به تحریم 
روی آورد. اما آنان باید بدانند تحریم ها هرگز 

سیاست مردم لبنان را تغییر نمی دهد«.

کشمیر؛ وجه اختالف سعودی و پاکستان©
شــورای راهبردی روابط خارجی: در 5 اوت، شــاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه 
پاکستان، در نخستین سالگرد لغو خودمختاری کشمیر توسط هند، از عربستان درخواست 
کرد در موضوع کشــمیر »نقش رهبری ایفا کند«. وی از ریاض خواست برای بحث درباره 
این مســئله، جلسه ویژه سازمان همکاری اسالمی تشکیل دهد. بر اساس گزارش ها، این 
درخواست پاکستان ظاهراً مسکوت مانده و عدم اقدام عربستان در مورد کشمیر، اسالم آباد 
را »ناامید« کرده است. قریشی همچنین گفته است: اگر عربستان خواستار تشکیل جلسه 
وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسالمی نشود، پاکستان به ناچار به کشورهای اسالمی 
)مالزی، ترکیه و ایران( رجوع خواهد کرد که در کنار پاکستان نگران مسئله کشمیر هستند.

عربســتان با این فشار آشکار با مهربانی برخورد نکرد، بلکه بالفاصله خواستار بازپرداخت 
یک میلیارد دالر از وام 3 میلیارد دالری اعطاشــده به پاکســتان در نوامبر 2018 شــد. 
 چین پیشقدم شد تا با وام جایگزین، پاکســتان را پوشش دهد. بااین حال، اگرچه روابط 
عربستان-پاکستان به مانع قابل توجهی برخورده است، اما فعالً نمی توان نتیجه گرفت که 
این مانع برای مدت طوالنی پابرجا خواهد ماند. عربستان و پاکستان از گذشته به هم نزدیک 
بوده اند. پادشاهی عربستان در زمان های مختلف به اقتصاد پاکستان کمک کرده است. نفوذ 
عربستان در پاکستان طی دهه ها افزایش یافته و تأمین بودجه »مدرسه« های دینی پاکستان 
توسط عربستان موجب صدور اسالم وهابی به پاکستان شده است. همزمان، پاکستان تا 
حدی به خاطر جمعیت اقلیت شیعه قابل توجه خود، روابط حسنه ای با ایران داشته است. 

در چنین شرایطی بسیاری در پاکستان از اظهارات بی سابقه قریشی نسبت به عربستان 
حیرت زده شدند به طوری که برخی، آن را نظرات شخصی قریشی قلمداد کردند؛ اما عوامل 
متعددی حاکی از آن اســت که این اقدام وی شخصی نبوده است، ازجمله اینکه وزارت 
خارجه پاکستان این اظهارات را نفی نکرده و قریشی به عذرخواهی یا تصحیح اظهارات 
خود مجبور نشده است. بعید است این مصاحبه قریشی بدون تأیید آشکار اسالم آباد باشد.

پاکســتان تالش کرده است واکنش عربســتان و بازپرداخت وام چندان جلوه نکند؛ اما 
بالفاصله پس از بازپرداخت وام اعالم شد ژنرال قمر جاوید باجوا، فرمانده ارتش، 17 اوت از 
عربستان دیدار خواهد کرد. این دیدار موجب کنترل آسیب های روابط پاکستان-عربستان 
شد.  روشن است اقدام متهورانه پاکستان کارساز نبوده و واکنش عربستان هم نشان داد 
این کشــور حداقل در موضوع کشمیر نمی تواند »برادر« مورد انتظار پاکستان باشد. کل 
موضوع مؤید تقویت موقعیت چین به عنوان شــریک نزدیک پاکستان است به طوری که 

عمران خان در مصاحبه اخیر خود، چین را »دوست دوران سختی« خوانده است.
همچنین، واضح است پاکستان احتماالً برای جلب حمایت در مورد کشمیر دست به دامن 
دیگر کشورهای اسالمی خواهد شد. ظاهراً ترکیه، مالزی، ایران و قطر به اقدام در این زمینه 
متمایل هستند؛ اما سؤال این است که آیا عربستان سعودی اجازه خواهد داد پاکستان به 
این کشورها نزدیک شود. عربستان می تواند پاکستان را در تنگنا بگذارد. پاکستان برای 
تأمین بخشی از وام های سعودی )البته نه همه آن ها( احتماالً می تواند روی چین حساب 
کند )همان طور که چنین کرده است(. بااین حال، پاکستان به پول های ارسالی بیش از 2 
میلیون پاکستانی وابسته است که برای کار به عربستان رفته اند؛ بنابراین نمی تواند به راحتی 
عربســتان را کنار بگذارد. به همین خاطر، وزارت خارجه پاکســتان به تازگی به تعهدات 
پاکستان در سازمان همکاری اسالمی تأکید و از اقدام پیشین این سازمان در مورد کشمیر 

قدردانی کرده است.
در حال حاضر، پاکســتان احتماالً در موضوع خودمختاری کشــمیر کوتاه خواهد آمد. 
همچنین، اگرچه در دوســتی پاکستان - عربستان احتماالً شکافی ایجاد شده است اما 

به این زودی نمی توان نتیجه گرفت بازبینی قابل توجهی در این روابط اتفاق خواهد افتاد.

  نمابر تحریریه:     37610087 -37684004  )051(
)051(   امور مشترکین:                 37618044-5 
  روزنامه گویا:                       37651888   )051(
  روابط عمومی:                    37662587   )051(
  ارتباطات مردمی:                37610086   )051(
  سازمان آگهی ها:                       37088   )051(
)051(   37628205                                             
                                      فاکس: 37610085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 91735  
  تلفن:                           )9 خط(  37685011 )051(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                      66937575 )021(
 نمابر:                                     66431144  )021(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

آخرالزمان در اورگانآخرالزمان در اورگان
شدت گرفتن حریق گســترده در ایالت اورگان آمریکا و نزدیک تر 
شدن آن به مناطق مسکونی، موجب تخلیه حدود نیم میلیون نفر 
از ساکنان این ایالت شد. دفتر مدیریت بحران ایالت اورگان شامگاه 
پنجشــنبه به وقت محلی )بامداد جمعه به وقت تهران( اعالم کرد 
مجموع کسانی که از این ایالت تخلیه شده اند به 500 هزار نفر، یعنی 
بیش از ۱0 درصد جمعیت کل اورگان )4،۲ میلیون نفر( رسیده است. 
آتش ســوزی در سانفرانسیسکو هم موجب نارنجی شدن آسمان 

شده و مردم این شهر نتوانستند روز جمعه خورشید را ببینند.

 آتش پراکنی های رژیم صهیونیستی حمایت تروریست از قاتل انفجار مهیب در پادگان نظامی
 حادثه  پر اما و اگر 

در اردن
از  را  بن سلمان  من  ترامپ: 

غائله خاشقچی نجات دادم
مقابله پدافند هوایی سوریه 

با اهداف متخاصم
از  بامــداد جمعه  رویترز: منابع خبری 
وقوع انفجاری مهیــب در یک پادگان در 
اردن خبر دادند. روزنامه اردنی »الدستور« 
در گزارشــی ادعا کرد این انفجار در یک 
انبار مهمات خمپاره های قدیمی در منطقه 
»الطافح« در شهر »الزرقاء« و در یک منطقه 
خالی از ســکنه اتفاق افتاده است. »امجد 
عدیله« مشــاور رسانه ای وزیر کشور اردن 
گفت: طبق اعالم ستاد فرماندهی ارتش، 
هیچ تلفاتی در نتیجه این انفجار گزارش 
نشــده و ناشــی از گرمای هوا بوده است. 
ادعایــی که برخی کارشناســان به آن با 

تردیدهای فراوان پرداختند.

فارس: رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای که 
به تازگی فاش شده، گفته او ولیعهد عربستان 
را از غائله ترور جمال خاشــقچی نجات داده 
اســت. باب وودوارد، روزنامه نگار آمریکایی در 
کتاب خود به نام »خشم« که به زودی منتشر 
می شود از ترامپ پرسیده: »کارکنان روزنامه 
واشنگتن پســت از کشته شــدن خاشقچی 
مأیوس هستند. این یکی از شنیع ترین اتفاقات 
است. شما خودتان هم این را گفته اید« ترامپ 
در پاسخ گفت: بله، ولی ایران روزانه 36 نفر را 
می کشد! ترامپ افزود: من بن سلمان را )از شر 
رسانه ها( نجات دادم و البته همه چیز را درباره 

ماجرای خاشقچی می دانم.

االخباریه: رســانه های دولتی سوریه گزارش 
داده اند پدافند هوایی این کشور شامگاه پنجشنبه 
با اهدافی بر فراز منطقه »الســفیره« در نزدیکی 
شهر حلب مقابله کرده است. این گزارش حاکی 
است این حمله توســط هواپیماهای اسرائیلی 
انجام شــد و پدافند هوایی سوریه چند موشک 
را پیــش از برخورد بــه هدف منهــدم کرد. 
رژیم صهیونیستی در راستای سیاست خود مبنی 
بر حمایت از گروه های تروریستی به طور متناوب 
به مناطقی در داخل خاک سوریه حمله می کند. 
ارتش سوریه همچنین تاکنون بارها محموله های 
تسلیحاتی ســاخت اســرائیل را از گروه های 

تروریستی در سوریه کشف کرده است.

تحلیل چهره

بدون تیتر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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»آگهی مزایده« نوبت اول
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار در نظر دارد نسبت به فروش سرشاخه وتنه درختان ازطریق مزایده 
به افراد واجد ش��رایط اقدام نماید.لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اس��ناد مربوطه به امور قراردادهای سازمان 

مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن05144641000تماس حاصل فرمایند.

مبلغ شرکت در مزایده)ریال(قیمت  پایه  فروش )کیلوگرم(مکانردیف
6500 ریالتنه درختان1

14.000.000 3000ریالسرشاخه درختان2

مبلغ س��پرده ش��رکت در مزایده به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی می باش��د.ضمنا سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها 
مختار اس��ت.آخرین مهلت ش��رکت در مزایده و تحویل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه س��ازمان،پایان وقت اداری )ساعت13:10( روز 

پنجشنبه1399/07/10 می باشد.مزایده رأس ساعت 10صبح روز شنبه 99/07/12 در محل سازمان برگزار می گردد.
         کاظم خلیلی دارینی-رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار
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»آگهی تجدید مزایده« نوبت اول
س��ازمان س��یما،منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار در نظر دارد نس��بت به واگذاری به اجاره اماکن زیر:غرفه پارک  ارمغان-آالچیق  
ش��هربازی-غرفه باغ  ملی-غرفه پارک اس��تقبال-غرفه میدان کارگر-غرفه پارک بانوان-مکان بیلبوردچهارراه دادگس��تری از طریق 
مزایده کتبی به افراد واجد ش��رایط اقدام نماید.لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اس��ناد مربوطه به امور قراردادهای سازمان 

مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن05144641000تماس حاصل فرمایند.

مبلغ شرکت در مزایدهقیمت اجاره پایه )ماهیانه(مکانردیف
33.000.000 ریال15.000.000 ریالغرفه پارک ارمغان1
72.000.000 ریال33.000.000 ریالپارک استقبال2
40.000.000ریال18.000.000ریالآالچیق شهربازی3
16.500.000ریال7.600.000ریالغرفه میدان کارگر4
99.000.000ریال45.000.000 ریالمکان نصب بیلبوردچهارراه دادگستری5
12.500.000 ریال5.500.000 ریالغرفه باغ ملی6
18.500.000ریال8.500.000ریالغرفه پارک بانوان7

مبلغ س��پرده ش��رکت در مزایده به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی می باش��د.ضمنا س��ازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
آخری��ن مهلت ش��رکت در مزای��ده و تحویل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه س��ازمان،پایان وقت اداری )س��اعت13:10( روز پنجش��نبه1399/07/10                       

می باشد.مزایده رأس ساعت 10صبح روز شنبه 99/07/12 در محل سازمان برگزار می گردد.
         کاظم خلیلی دارینی- رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار                                                                                                                                 
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اطالعیه مهم اداره کل بهزیستی خراسان رضوی
فعالیت  شماره  به  مدرس  تربیتی   - تحصیلی  تخصصی  مشاوره  مرکز  فعالیت  پروانه  اینکه  به  نظر   
مورخ   17/89/600/9538 شماره  به  فنی  مسئول  پروانه  و   89/2/29 مورخ   17/89/600/8926
89/3/1 به نشانی : بلوار معلم - بعد از چهارراه شهید ستاری - بین معلم 70 و 68 و بر اساس تصمیم کمیسیون 

ماده 26 سازمان بهزیستی خراسان رضوی لغو گردیده است .
قانونی  وجاهت  فاقد  کل  اداره  این  نظر  فوق الذکراز  مرکز  فعالیت  ادامه  رساند  می  عموم  اطالع  به  لذا 
شماره به  را  مراتب  فعالیت  هرگونه  مشاهده  صورت  در  گردد  می  درخواست  محترم  شهروندان  از   . است 

 32232606 -051 دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل بهزیستی خراسان رضوی اعالم نمایند.
شناسه آگهی 980412/م الف 3714
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بر اس��اس ماده 13 قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه به ش��رح زیر بصورت مناقصه عمومی 
دو مرحله ای واگذار میگردد:   

1- دس��تگاه مناقصه گزار : ش��رکت ساخت و توس��عه زیر بناهای حمل و نقل کشور به نش��انی تهران - بزرگراه مدرس– 
خیابان وحید دستگردی – خیابان فرید افشار - نبش بلوار آرش

2-شرح پروژه: عملیات اجرایی پل و تقاطع  سه راهی دامنه - دورود و  احداث باند دوم محور دامنه - داران - دورود، 
حد فاصل دره ساری - الیگودرز  به طول 19/5 کیلومتر با مدت اجرای کار 36 ماه، در استان لرستان  

3- سیر مراحل دریافت اسناد و برگزاری فرآیند مناقصه: صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس:http://www.setadiran.ir   و مهلت دریافت اسناد از سامانه مذکور حداکثر تا تاریخ 1399/06/30 میسر خواهد بود.

ضمنًا مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در س��امانه مذکور، مراحل ثبت نام در س��ایت فوق و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه به انجام رسانند. تلفن پشتیبانی سامانه : 41934 

4-محل تحویل پاکت ش��رکت در مناقصه )صرفا پاکت الف( اداره کل امور پیمان ها و رس��یدگی فنی– ش��رکت س��اخت و 
توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور حداکثر تا ساعت 14/30 روز شنبه مورخ 1399/07/12 و تاریخ جلسه مناقصه ساعت 

12/30 روز یکشنبه مورخ 1399/07/13 می باشد. 
مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ فوق می باشد و در صورت لزوم یکبار قابل تمدید می باشد. 

5-برآورد : براساس فهرست بهای پایه راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1399 به مبلغ 1001 میلیارد ریال میباشد.
6-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 22 میلیارد ریال تعیین میگردد. 

7-مهندسین مشاور طرح وینه سار) تلفن :  88992011 و 88992012 (      
ضمنا آگهی مناقصه از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http:\\iets.mporg.ir  نیز قابل دسترسی است. 

شناسه آگهی 978950/ م الف 1906 

آگهی مناقصه شماره  2099001004000100 
در سامانه تداركات الكترونیكی دولت   -  نوبت اول

وزارت راه و شهرسازی
ش��رکت س��اخت و توس��عه زی��ر 

بناهای حمل و نقل کشور
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی درنظر دارد تهیه، 
س�اخت و تحویل کابینت مورد نیاز خود از جنس استیل 304  
نگی�ر جهت کلیه اماکن متبرکه برای یک س�ال شمس�ی را از طریق مناقصه 
عموم�ی واگ�ذار نماید. لذا متقاضیان )س�ازندگان مقیم و فعال در مش�هد( 
م�ی توانند تا پایان وقت اداری روز  یکش�نبه م�ورخ 1399/06/30 ضمن 
  /http://sem.aqr-harimeharam.org مراجعه ب�ه آدرس س�ایت اینترنت�ی

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

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

ایسنا: رئیس جمهور آمریکا در تماسی تلفنی 
با پادشاه عمان درخصوص توافق عادی سازی 
روابط امارات و رژیم صهیونیستی به بحث و 

تبادل نظر پرداخت.
یورونیوز: ایاالت متحده ویزاهایی را که برای 
بیش از هزار تبعه چینی صادر شده بود، طبق 
اعالمیه 29 می ریاست جمهوری برای تعلیق 

ورود دانشجویان و محققان از چین لغو کرد.
فــارس: یــک افســر ســتاد کل ارتش 
رژیم صهیونیستی با متناقض توصیف کردن 
وضعیت خط مرزی فلســطین اشــغالی با 
لبنان، گفت: ســربازها پنهان شــده اند تا 

هدف قرار نگیرند.
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