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یـــادداشــت  روز
محمدحسن قدیری ابیانه

ایــاالت  متحده در اقدامی کامالً انفعالــی و خالف تمامی قواعد عرف بین الملل، 
در راســتای اهداف انتخاباتی ترامپ سرانجام به  نظر خود با فعال کردن یکطرفه 
مکانیسم »اسنپ بک«، ماشه را علیه جمهوری اسالمی ایران چکاند اما این اقدام 
برای ایاالت  متحده نیز تبعاتی به دنبال خواهد داشــت. نخســتین پیامد اقدام 

یانکی ها تزلزل بیش  از پیش نظم بین الملل هست...

 برخورد از موضع قدرت 
راه مقابله با اراذل آمریکایی

با ارسال نامه ای به وزیر راه و شهرسازی اعالم شد

اصول آستان قدس درباره طرح ويژه پيرامون حرم

 اقتصاد  افزایش تنش هــای منطقه ای، 
جنگ تجاری میان آمریکا و چین و از همه 
مهم تر همه گیری ویروس کرونا که با تحمیل 
یکی از عمیق ترین رکودهای اقتصادی تاریخ 
و اجبــار بانک های مرکزی بــه اقدام های 
بی سابقه انبســاطی، طال را به اوج قله های 
تاریخی خود رساند، حاال با تقویت دالر، این 
فلز گرانبها از صدر به زیر کشــیده شده تا 
سرمایه گذاران بتوانند سرنخ های بیشتری 
در مورد آینده اقتصاد آســیب دنیا بدست 

بیاورنــد. طال روی موج کرونا توانســت تا 
قیمت ۲هزارو 73دالری باال رود. در همین 
زمــان 6 ماهه اما ارزش دالر آمریکا با نزول 
قابل توجهی همراه بود. در حالی که شاخص 
دالر در ابتدای ســال  جــاری در حد ۱۰۲ 
واحد بود، ارزش اسکناس آمریکایی در روز 
گذشته به ۹3 واحد رسید. به  عبارت دیگر 
ارزش دالر در 6 ماه اول به میزان ۹ درصد 
در برابر ارزهای معتبر جهانی کاهش پیدا 
کرد. دلیل اصلی کاهش ارزش دالر، تزریق 

نقدینگی و چاپ پول بانک مرکزی آمریکا در 
این مدت بود. حاال طالی جهانی با کاهشی 
نســبتاً زیاد از قیمت ۲هزار و 73دالری به 
مرز یک هزارو۹۰۰دالر رسیده است. یکی از 
دالیل اصلی کاهش ارزش این فلز ارزشمند، 
افزایــش ارزش دالر در برابر ارزهای معتبر 
جهانی بود. در حقیقت در حالی که سطح 
نااطمینانی اقتصاد در هفته های گذشــته 
تغییر چندانی نداشته و همچنین از سوی 
بانک های مرکزی بسته های انبساطی جدید 

اجرا نشده، دالر به بازیگر اصلی تغییردهنده 
قیمت اونس بدل شده است. شاخص دالر 
در معامالت اخیر بــا ۵۹/ ۰درصد افزایش 
جای خود را در باالی مرز ۹3 واحدی حفظ 
کرده است. از ســوی دیگر سرمایه گذاران 
در انتظار ســخنرانی مقامات فــدرال رزرو 
هستند تا نشانه هایی از بسته حمایتی جدید 
بانک مرکزی آمریکا دریافت کنند؛ در  حالی 
 که مذاکرات کاخ سفید و نمایندگان کنگره 

برای بسته ...

 ............ صفحه ۲ قدس خراسان

از حاشیه سازی نماینده  
قزوین تا انتقاد کاربران از 

عملکرد یک شبکه اجتماعی

نژادپرستی 
در توییتر

منابع خبری و فعاالن 
اجتماعی ضمن رد هرگونه 

خسارت جانی خبر دادند

انفجاری مهیب 
در جنوب لبنان

 بررسی ها نشان می دهد بازارهای جهانی تحت تأثير موج جديد کرونا  قرار گرفته اند 
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رهایی 41 اعدامی از طناب دار با تالش خادمان رضوی
 قدس خراسان  معاون قضایی رئیس کل دادگستری رئیس اداره شوراهای حل اختالف دادگستری استان اعالم کرد

و رئیس اداره شــوراهای حل اختالف خراسان رضوی 
گفت: ارجاع پرونده های قصاص نفس به سفیران ضامن 

 ............ صفحه 3آهو که اعضای آن خادمان...
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ظهره وند در گفت وگو با قدس از راهبرد اروپایی ها

 برای فشار به کشورمان می گوید

گفت وگو با  نویسنده کتاب »دلهره های آخرین خاکریز«  رئیس جمهور در نشست ویدئوکنفرانسی سازمان ملل:

:jامام رضا
بر کسی چون 

حسین )ع(باید که 
گریه کنندگان 

بگریند؛ زیرا که 
گریستن بر او گناهان 

بزرگ را می زداید.
 میزان الحکمه
 ج 7- ص 410
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برجام درخت مثمر نبود
از روایت فعالیت های مردم 

در پشت جبهه ها غفلت کردیم  
امروز زمان »نه« گفتن 

به زورگویی و قلدرمآبی است

ش�رکت مدیری�ت زنجیره تامین رضوی در راس�تای تش�کیل و توس�عه زنجیره ه�ای تامین در
 بخ�ش ه�ای تامین نهاده، تولید محصول، حمل و نقل ، ص�ادرات  و فروش اماده همکاری در 

قالب مشارکت  با کلیه کارگزاران واجد شرایط می باشد.
زمینه های همکاری:

1. کش�اورزی)میوه و صیف�ی ج�ات( بارویکرد صادرات به بازارهای روس�یه ،هند وکش�ورهای 
حاشیه خلیج فارس(

2.نهاده دامی
3.تولید محصوالت پروتئینی) گوشت قرمز و آبزیان(

4. صنعت) نساجی،فلزات ،مشتقات نفتی ، الستیک و کائوچو(
مدارک مورد نیاز:

ال�ف( ارائه طرح توجیه�ی فنی و اقتصادی دقیق که تکمیل کنن�ده حداقل دو حلقه از زنجیره 
نهاده تا صادرات و فروش باشد

ب( س�ابقه و رزومه عملکرد دقیق و جامع در زنجیره مد نظر و س�ایر مدارك مرتبط درخواستی 
در وبگاه

ج(تضامین مورد قبول شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی)بانکی و ملکی(
 کارگزاران واجد ش�رایط نس�بت به ارائه طرح توجیهی و اعالم آمادگی خود در وبگاه ش�رکت 

مدیریت زنجیره تامین رضوی به آدرس www.scmrazavi.ir  اقدام فرمایید.

فراخوان همكاری 
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منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد ایمن س��ازی خط لوله در رودخانه س��روالت را به پیمانکاران ذیصالح و 
واجد ش��رایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطالعات کامل به س��ایت ش��رکت انتقال گاز ایران 

www.nigtc.ir درگاه منطقه 9 عملیات، بخش آگهی مناقصات مراجعه نمایند.
1 -نام و نش��انی دس��تگاه مناقصه گزار : ش��رکت انتقال گاز ایران ) منطقه 9عملیات انتقال گاز ( ساری-بلوار طالقانی، نرسیده 

به میدان هالل احمر تلفن: 01133805612
2-موضوع و محل اجرای پروژه: ایمن سازی خط لوله در رودخانه سروالت-استان گیالن. 

3-مبلغ تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار:  522/905/280 )پانصد و بیس��ت و دو میلیون و نهصد و پنج هزار و دویست و 
هشتاد ریال(  به صورت یکی ازتضامین مذکور در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین در معامالت دولتی

4-برآورد تقریبی مناقصه و مبانی آن : 10/500/000/000 )ده میلیارد و پانصد میلیون ( ریال بر اس��اس فهرس��ت بهای س��ال 
1399سازمان برنامه و بودجه

5-مح��ل، زم��ان و مهل��ت دریافت اس��ناد مناقص��ه: از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد(از م��ورخ99/7/7 
الی 99/7/9. 

صرفا از طریق سامانه ستاد امکان دانلود )دریافت( اسناد مناقصه امکان پذیر است.
6-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا مورخ 99/7/24 صرفا از طریق سامانه ستاد بارگذاری اسناد امکان پذیر است.

7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : ساری - بلوار طالقانی، نرسیده به میدان هالل احمر - سالن کنفرانس ساختمان مرکزی 
منطقه 9 عملیات انتقال گاز - تاریخ گشایش پیشنهادات متعاقبًا در سامانه  ستاد اعالم خواهد شد.

8-مدت اعتبار پیشنهادات :  3ماه که برای یک دوره 3ماهه دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.
9-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

10-شرایط شرکت در مناقصه: الف( ارائه  گواهینامه صالحیت پیمانکاری رشته ابنیه یا آب از سازمان برنامه و بودجه با شرط 
ظرفیت آزاد کاری

ب( دارا بودن روزنامه رسمی و  آخرین تغییرات شرکت
ج( دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تذکر: قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ، ارائه گردد.
روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز
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آگهی  فراخوان مناقصه عمومی- شماره فراخوان سامانه ستاد :   2099091861000006    
شماره مناقصه: 88790012- )شماره مجوز: 1399.3296( نوبت اول

شركت انتقال گاز ایران
منطقه9عملیات

 انتقال گاز

ش��رکت گاز اس��تان قم در راس��تای تحقق اهداف دولت با اختیارات حاصله از قانون اساس��نامه 
ش��رکت ملی نفت ایران؛ الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرحهای عمرانی و نظامی دولت 
مصوب 1358 و س��ایر مقررات موضوعه قصد تملک قانونی عرصه مسیر خط تغذیه گازرسانی به صنایع محور 
رحمت آباد به طول 12450 متر و عرض 5 متر مجموعا به مس��احت 62250 متر مربع را طبق نقش��ه ذیل دارد. 
به همین منظور از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی حق/مالکیت تقاضا دارد جهت کسب اطالع از موقعیت 

مس��یر خط لوله و رفع ه��ر گونه ابهام 
با همراه داشتن اصل مدارک مالکیت 
و حق��وق قانون��ی ظرف م��دت 15 روز 
از تاری��خ انتش��ار دومی��ن آگه��ی به 
ام��ور حقوق��ی ای��ن ش��رکت مس��تقر 
در س��اختمان مرک��زی به نش��انی قم 
خیابان امام خمینی- حدفاصل میدان 
ام��ام خمین��ی )ره( و می��دان ش��هید

زی��ن الدین کوچه ش��ماره 18 مراجعه 
ص��ورت  در  اس��ت  بدیه��ی  نماین��د. 
اس��تنکاف از واگذاری و عدم مراجعه 
و  قوانی��ن  براب��ر  مق��رر،  مهل��ت  در 

مقررات اقدام خواهد شد.
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آگهی تملک مسیر خط لوله تغذیه گازرسانی به صنایع محور رحمت آباد  
   شماره مجوز 1399/3053

تعداد محیط بان های کشور تعداد محیط بان های کشور 
کمتر از نگهبان های پارک های تهران!کمتر از نگهبان های پارک های تهران!

کارشناسان از خألهای قانونی حمایت از این صنف می گویندکارشناسان از خألهای قانونی حمایت از این صنف می گویند

 ............ صفحه 7
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روزنامـه صبـح ایـران 2

پرونده انتقام شهید سلیمانی مختومه نشده است  تسنیم: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در گفت وگوی مجازی با اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا تأکید کرد که ایران 
حاضر نیست بر سر برجام که قبالً در موردش مذاکره شده است، بار دیگر مذاکره کند. ظریف در بخشی دیگر از این گفت وگو درباره انتقام خون حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: ترامپ، دستور ترور یک قهرمان ملی 

و منطقه ای را صادر کرد و این پرونده مختومه نشده است. من نمی خواهم کسی را تهدید کنم اما پرونده مختومه نشده است.

در حالی که آمریکا بدون همراهی 
رســمی کشــورهای اروپایی با 
سوءاســتفاده از مکانیسم ماشه، یکجانبه 
تحریم های سازمان ملل علیه کشورمان را 
بار دیگر بازگرداند اما همچنان تالش دارد 
که ســایر کشــورها را برای اجــرای این 
تحریم ها مجبور کند و شامگاه سه شنبه نیز 
در قالــب یــک دســتورالعمل اجرایــی 
تحریم های تکراری را علیه برخی اشخاص 
ایرانی اعالم کرد. در گفت وگو با ابوالفضل 
ظهره وند دیپلمات ارشد، سفیر پیشین ایران 
در ایتالیا و عضو اســبق تیم مذاکره کننده 

هسته ای به تحلیل این موضوع پرداختیم.

در ســومین    ما  برخی  تعبیری  به 
رویارویــی حقوقــی و سیاســی با 
آمریکایی ها در شــورای امنیت پیروز 
شــدیم و ترامپ نتوانســت شورای 
امنیت و سازمان ملل را برای پذیرش 
اعمال مکانیســم ماشــه و بازگشت 
قطعنامه های تحریمی با خود همراه کند. 
در این شرایط ابعاد پیروزی ایران در این 

مناقشه چطور قابل تبیین است؟
اینکه آقای پمپئو و ترامپ تالش می کنند 
اجماعی را علیه ایران شکل دهند و در این 
راه موفق نبوده اند موضوع درستی است. از 
این نظر یک پیروزی است. 
آن ها در ســال های گذشته 
توانستند همه قدرت ها حتی 
روسیه و چین را در کنار خود 
قرار دهنــد و قطعنامه های 
تحریمــی علیه ایــران را با 
اجماع کامل تصویب کنند؛ 
اما تالش هایی که ترامپ در 
دو سال گذشته انجام داد و 
در دو مــاه اخیر به اوج خود 
رسید که نتیجه آن پیشنهاد 
قطعنامــه ای بــرای تمدید 
محدودیت های تســلیحاتی 
ایران و ســپس اقــدام برای 
فعال کردن مکانیسم ماشه 
بود به نتیجه نرســید و شکســت خورد. 
وضعیت موجود نقطه تحول جدیدی است 
در روابط بین الملل از این منظر که ترامپ با 
این اقدام که ادعا می کند تحریم های شورای 
امنیت ولو با مخالفت همه اعضای دیگر به 
خواســت او باید برگردد و بــرای این کار 
قلدری می کند ناظر بر تالش و اراده آمریکا 
بــرای بازگرداندن یکجانبه گرایی بر عرصه 
روابط بین الملل است. ترامپ می خواهد این 
افولی که در ظرفیت نرم و موقعیت رهبری 
آمریــکا پیش  آمده بود، احیــا کند. البته 
که او می خواهد این موضوع را در آســتانه 
انتخابات به افکار عمومی و رأی دهندگان 
آمریکایــی بفروشــد تا موقعیتــش را در 
انتخابات ارتقا دهد، این بیشتر تأثیر روانی 
دارد تــا اقتصادی. چــون آمریکا به دلیل 
نقشی که در تجارت بین المللی دارد و ۲۴ 
درصد تجارت جهانی در قبضه اوست عماًل 
همین حاال هم 6قطعنامه علیه ایران را به 
اجرا گذاشته است. اینکه کسی نمی تواند از 
ایران نفت بخرد و یا کشــوری همکاری و 
تجارت اقتصادی با ما ندارد با وجود اینکه 
هیچ محدودیت قانونی از طرف ســازمان 
ملل نیست و حتی سه کشور اروپایی عضو 
برجام هم عمالً هیچ تجارت ملموس و قابل 
 توجهی با ما در دوران برجام صورت ندادند 

به همین دلیل است. آمریکایی ها از طریق 
تحریم هــای ثانویه خودشــان طرف های 
تجاری ایران را تحت  فشار قرار می دهند، 
فروش دارو و غذا به ایران ممنوع نیست اما 
مبادله بانکی با ایران ممکن نیســت و اگر 
آن ها این کار را انجام دهند و با ما دادوستد 
کنند مشــمول تحریم و مجازات آمریکا 

می شوند.

تأثیر یکجانبه گرایی آمریکا را در   
تضعیف شورای امنیت یا سازمان ملل 

چگونه تحلیل می کنید؟
ترامپ ســه بار تاکنون به شــورای امنیت 
هجمه آورده و هر بار با در بسته مواجه شده 
و آن ها گفته انــد اقدام های تو غیرحقوقی 
اســت؛ اما ترامپ به این موضوع اهمیتی 
نمی دهد و دیدیم که مدعی است قطعنامه ها 
به خواست او بازگشته و یک تنه و خودسرانه 
می خواهــد آن ها را اجرا کند. این نشــان 
می دهد حقوق بین الملل برای کشورهای 
در حال  توســعه نفعی ندارد بلکه این یک 
توافق بین قدرت هاســت. امــروز آمریکا 
می گوید من قدرت اولم و هر چه می گویم 
باید اجرا شود. ترامپ می خواهد به  زور جلو 
مبادله تسلیحاتی با ایران را بگیرد و از زور 
استفاده می کند. حاال باید ببینیم قدرت های 
مقابل او یعنی روسیه و چین آمادگی دارند 
در پایان محدودیت های شورای امنیت با ما 
وارد تجارت نظامی و تسلیحاتی بشوند یا نه؟ 

این آزمونی است برای نظام جهانی.

برجام تجربیات زیــادی برای ما   
نگاه های متضادی هم  البته  و  داشت 
درباره آن وجــود دارد، از پیروزی تا 
خســارت محض. تحوالت اخیر چه 

تأثیری بر این نگاه ها دارد؟
ما در خیلی ابعــاد در برجام از ابتدا باخته 
بودیم. مــن این تعبیر را بــه کار می برم 
که برجام درخت مثمــر نبود و از اول هم 
نمی توانست گالبی بدهد. مگر نگفتند لغو 
6 قطعنامه دســتاورد برجام است؛ اما در 
برجام این  گونه گفته نشــده بلکه تعلیق 
تحریم ها آمده. این  یک واژه کلیدی است. 
این موضوع مثل شمشیر داموکلس کماکان 
باالی ســر ماست. درست است که آمریکا 
از برجام خارج  شــده امروز اروپایی ها هم 
گفتند که نمی تواند از مکانیسم های برجام 
استفاده کند، اما اعضای باقی مانده در برجام 
از جمله تروئیکای اروپایی هر گاه بخواهند 
می توانند با توسل به آن مکانیسم ماشه را 
فعال کنند و این توافق را زمین بزنند. اتفاقاً 
خداوند به ما لطــف کرد و دیوانه ای به نام 
ترامپ را فرستاد تا واقعیت ها در مورد این 

توافق نمایان شــود. برجام یک توافق نبود 
بلکه یک پروژه بود بــرای نرمالیزه کردن 
توافق با آمریــکا و عبور از انقالب و ترامپ 
عمالً با اقدام هایی که صورت داد این پروژه 
را به هم  ریخت و ایــن لطف خداوند بود. 
ما هیچ دستاوردی از برجام نداشتیم. سه 
کشــور اروپایی حتــی در دوران اوباما هم 
با ما همکاری نکردنــد. تحریم های ثانویه 
بخشی مربوط به دوران اوباماست و نشان 
می دهد مسیر غلطی بوده و برخی به جای 
ماله کشــی، باید این واقعیت را بپذیرند و 
جبران کنند. امروز هــم اروپایی ها اگر به 
دنبال حفظ توافق هستند برای این است 
که محدودیت های ناشی از آن را برای ایران 
حفظ کنند، آن ها هیچ عملی برای منتفع 
شــدن ایران انجام نمی دهند، کانال مالی 
آن ها در دو سال گذشته هیچ تبادل مالی 
و تجارتی با ایران انجام نداد و از این به بعد 
هم نخواهد داد. ما کماکان باید به کاهش 
تعهداتمان ادامه دهیم. این راه درست است. 
ما مشکلی نداریم و نمی خواهیم به سمت 
سالح هسته ای برویم. اینکه عده ای امید به 
انتخابات آمریکا و پیروزی بایدن بسته اند 

ادامه مسیر غلط برجامی است.

اروپایی    کشــورهای  همه  امروز 
در مجمع آژانس از ایران خواســتند 
به تعهــدات کامل برجامی و پادمانی 
بازگــردد در حالی کــه آن ها هیچ 
اشاره ای به نقض توافق از سوی آمریکا 
و هجمه بی ســابقه به منافع و حقوق 

ایران نکردند، این چه پیامی دارد؟
ما تفاوت چندانی بین آمریکا و اروپایی ها 
نباید قائل شــویم. این اتفــاق برای ملت 
ایران درس آموز است. اینکه بگویند حقوق 
بین الملل از ما دفاع می کند یک برداشت 
ســاده انگارانه اســت. دیدیــم که حقوق 
بین المللــی وجود ندارد و آمریکا با قلدری 
دو سال است ظالمانه ترین تحریم ها را علیه 
مردم ایران اعمال کرده و شــورای امنیت 
برجام را فقط روی کاغذ نگه  داشــته و از 
آن محافظت می کند. ترامپ بی اعتنا به همه 

اصول از شورای امنیت عبور کرد. 

به درخواست    گوترش گفت  آقای 
آمریکا در مورد بازگرداندن تحریم ها 
عمل نمی کند اما اظهار کرد به دلیل 
ابهام درباره اسنپ بک آمریکا این  گونه 
عمل می کند. این اظهارات دوپهلو بعداً 

به سمت آمریکا میل نمی کند؟
این زنگ خطر است. اگر ما هم  اکنون یک 
دیپلماسی رســانه ای و عمومی قوی را به 
کار نگیریم و به دنیا نگوییم شورای امنیت 

قاطعانه از حقوق ملت ها نمی تواند دفاع کند 
و دبیر کل هم متزلزل است چه  بسا چند 
وقت دیگر با تغییر نظر برخی کشورها فضا 
کامالً عوض شود. متأسفانه مکانیسم ماشه 
در ذات برجام اســت ولو آنکه این واژه در 
توافق نباشد. این همان روش نادرست حل 
اختالف است که حکم سنگی در سرازیری 
را دارد. همیــن حاال هم هر یک از ســه 
کشور اروپایی عضو برجام هر وقت بخواهند 
می توانند مکانیسم ماشــه را فعال کنند. 
کافی اســت یک امتیاز از آمریکا بگیرند. 
آن ها منتظرند تــا نتیجه انتخابات آمریکا 
مشخص شود. اگر ترامپ پیروز شود آن ها 
بازی ترامپ را قویاً علیه ما اجرا می کنند و 
اگر بایدن برنده شود همین سیاست کج دار 
و مریز را در مورد مــا ادامه می دهند و به 
دنبال تکمیل نقشه قبلی یعنی برجام های 
دو، ســه و چهار خواهند رفــت. ما با یک 
تهدید پایدار مواجه ایم تهدیدی که از ناحیه 
اروپا اجرا خواهد شد. نباید تصور کنیم که 
اگر بایدن آمد مســئله حل می شود. این 
 گونه نیست که دموکرات ها و اروپایی ها آن 
موقع فوراً و به  راحتی به برجام بازگردند اوالً 
ترامپ به شکلی محدودیت های گسترده را 
اعمال کرده که لغو آن ها بعضاً حتی شاید 
ممکن هم نباشد یا به  سادگی امکان نداشته 
باشد. دوم اینکه بایدن و جمهوری خواهان 
هم امتیازهای خود را می خواهند و شروطی 
مثل مذاکرات موشکی و منطقه ای و حقوق 
بشری را پیش خواهند کشید. اگر ترامپ 
پیروز شود ما با یک جهان دوقطبی جدید 
مواجه خواهیم بود و در این فضا ما با برجام 

هیچ گالبی ای نخواهیم چید.

این یکجانبه گرایی آمریکا و ترامپ   
چه تأثیری بر آینده سیاسی اتحادیه 
اروپا، ســازمان ملل و روسیه و چین 
دارد، به  ویژه در حوزه ارتباط با ایران؟

این بســتگی بــه برخورد شــورای امنیت 
در بعد حقوقی و رفتار روســیه و چین در 
مقابل آمریــکا دارد. اروپایی ها در دوراهی 
ســختی قرار دارند؛ اینکه آیا می خواهند به  
عنوان ســرباز پیاده ترامپ بازی کنند یا در 
محیط بین الملل جایگاه ویژه خود را داشته 
باشــند. هر کدام برای آن هــا هزینه دارد. 
ترامپ دشمن سرســخت اتحادیه اروپایی 
است. دیدیم که او مشوق اصلی انگلیس در 
جدا شــدن از اتحادیه اروپا بود. او اگر دور 
دوم پیروز شود در کنار البی صهیونیستی 
تالش خواهد کرد تا اتحادیه اروپایی را دچار 
فروپاشــی کند. در این میان انگلیســی ها 
کامالً در کنار ترامپ هســتند و کشــوری 
که می تواند و ممکن است در آینده پرونده 
برجام را به شورای امنیت ببرد و مکانیسم 
ماشه را فعال کند همین انگلیسی ها هستند؛ 
اما در موضوع روسیه و چین آن ها متحدین 
راهبــردی بالقوه ما هســتند و امروز دارند 
می فهمنــد که اگر کارت ایران را نداشــته 
باشــند هم در برخــورد با اروپــا و هم در 
اجرای طرح یک جاده یک کمربند چینی ها 
متوقف خواهند شد. ایران در نقطه خاصی از 
جغرافیای سیاسی منطقه و جهان قرار گفته 
و موقعیت ســوپر ژئوپلتیکی دارد بنابراین 
روسیه و چین باید مسیر یک اتحاد راهبردی 
با تهران را در مقابل ترامپ به وجود آورند و 
ایران به عنوان یک  مهره قدرتمند در محیط 

بین الملل می تواند ایفای نقش کند.

ظهره وند در گفت وگو با قدس از راهبرد اروپایی ها برای فشار به کشورمان می گوید

برجام درخت مثمر نبود

بدی کردیم، خوبی یادمان رفت. ز دل ها الیروبی یادمان رفت. به ویالی شمالی خو گرفتیم.  
شهیدان جنوبی یادمان رفت. شادی روح شهدا »صلوات«. 09150005200

 از این طبری ها در مملکت ما طی این چند سال زیاد است که مال بیت المال را توسط همین  
اشــخاص بزرگ به تاراج بردند آخر  یا جریمه یا اندکی از سرمایه شان بلوکه شد. اگر این ها 
مفسدفی االرض هستند چرا اعدام نمی شوند تا عبرتی برای دیگران شوند. 09370004777

خریدار:رِیـِژه)طناب( لباس، قیمتش چنده؟ فروشنده: ٧٥٠٠ تومان- خریدار: چندمتریه؟  
فروشــنده:١٠متر، میخری میاری خونه-مترش میکنی،می بینی ٨مترو٨٠ سانت است!به 

همین سادگی رزِق حالِل خودمون رو َحـرام کسب می کنیم!؟ 09370008044
متأسفانه پزشک ساالری در بیمارستان های ایران حاکم است.این مشکل اصلی بخش درمان  

و تأثیر مخربش روی بیمار است. مثالً مامای درمانگر باید زیر نظر یک رزیدنت کار کند و وضع 
سزارین و به تبع آن تعداد زایمان این می شود! 09350000590

آیا رئیس دفتر مسئوالن کشور و حکومت به تازگی به مشکالت ملت نظیر وضع اجاره بها  
و غیره پی برده اند؟ به خداقســم باید قدر این ملت را که عزیز ترین فرزندان و هستی خود 
را برای برپایی این حکومت، در طبق اخالص گذاشــتند، بدانند و به جای سخنان تکراری 

)هرچندصحیح( به فکر رفع مشکالت آن هاباشند. 09150008863
مســئوالن محترم کمی به فکر مسکن ما کارگرهای ساده باشید. با حقوق روزی ٥٠هزار  

تومان و اجاره برجی   ٨٠٠هزار تومان چی خاکی به سرمان بریزیم؟ اعالم می کنید وام مسکن 
می دهیم رفتم بانک از من فیش حقوقی خواست، من کارگر بدبخت فیش حقوقی  از کجا 

بیاورم؟ چرا مردم را سرکار می گذارید؟ 09150003861
مجلس به جای پرداختن به  مسائل سیاسی بهتراست به فکرحل مشکالت مردم وگرانی  

وغیره باشد. 09150005864
لطفاً متذکر شوید مســئوالن سعی کنند در همسان ســازی حقوق کشوری ها همانند  

بازنشستگان بیمه اجتماعی که در برخی رسانه های مجازی شبهه متناسب سازی تبعیض آمیز 
و غیرعادالنه مطرح هست ایجاد نشود.  09130003858

ســالم چند سالی است که بدحجابی در سرنشینان خودروها رواج پیدا کرده دست آقای  
پلیس درد نکند آن ها را متوقف می کند. 09150008349

رئیس جمهور در نشست ویدئوکنفرانسی سازمان ملل:

امروز زمان »نه« گفتن به زورگویی و قلدرمآبی است©
سیاســت: حســن روحانی دیشــب در 
 ســخنانی که به صورت ویدئو کنفرانس در 
هفتاد و پنجمین نشســت ســالیانه مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد پخش شــد، با 
تأکید بر اینکه »زندگی با تحریم سخت است، 
اما سخت تر از آن زندگی بدون استقالل است«، 
اظهار کرد: آزادی سیاسی داخلی برای ما بسیار 
مهم است و ما به عنوان کهن ترین دموکراسی در خاورمیانه، به مردم ساالری خود می بالیم 
و آزادی داخلی را با دخالت خارجی، سودا نخواهیم کرد. رئیس جمهور گفت: دموکراسی 
حق حاکمیت ملت است و نه حق دخالت بیگانه، آن هم بیگانه ای تروریست و مداخله جو 
که هنوز هم در همان توهم ۲٨ مرداد ١۳۳۲ زندانی است؛ همان روزی که اسالفشان، تنها 

دموکراسی آن زمان خاورمیانه را با کودتا سرنگون کردند.
 روحانی با اشاره به اینکه »برای ما عزت و آسایش ملتمان مهم است که با دیپلماسی متکی 
بر اراده ملی و همراه با مقاومت بدســت می آید« ، تصریح کرد: ما ابزار چانه زنی داخلی و 
انتخاباتی آمریکا نیستیم و هر دولتی که در آمریکا انتخاب شود، به ناچار تسلیم تاب آوری 
ملت بزرگ ایران خواهد شد. رئیس جمهور با برشمردن بخش هایی از کارنامه درخشان 
ایران اسالمی به عنوان محورِ صلح و ثبات، مبارزه با اشغال و افراط، و منادی گفت وگو و 
رواداری پایدار، اظهار کرد: چنین ملتی شایسته تحریم نیست. جواب صلح، جنگ نیست. 
پاداش مبارزه با افراط  گری، ترور نیست. پاسخ رأی ملت ها در ایران، در عراق و در لبنان، 

تحمیل آشوب های خیابانی و حمایت از روندهای غیر دموکراتیک نیست.
روحانی گفت: تصویری که از برخورد پلیس ایاالت متحده آمریکا با یک شهرونِد معترض 
به سراسر جهان مخابره شد، برای ما، آشنا و تکراری بود. این پایی که بر گلو نهاده شد، به 
عنوان پای استکبار بر گلوی ملت های مستقل را، ما به خوبی می شناسیم. ملِت دالور ایران 
دهه هاست این گونه بهای آزادی خواهی و رهایی از سلطه و استبداد را پرداخت نموده است. 
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه »ادعا ها مالک نیست و تنها عمل مالک است«، گفت : ادعا 
کردند که برای مبارزه با صدام به منطقه آمده اند، درحالی که خود، این هیوال را در جنگ 
تحمیلی علیه ایران تنومند ساختند و او را با سالح شیمیایی و مدرن ترین جنگ افزارها، 
تســلیح کردند. از مبارزه با تروریسم و داعشی دم می زنند در حالی که خود آن را ایجاد 

کرده اند و برای این جنایت خود از ملت های منطقه طلبکار هم هستند.
روحانی افزود: به دروغ ما را متهم به تالش برای ساخت سالح هسته ای می کنند و به بهانه 
اشاعه، این یا آن را تحریم می کنند، در حالی که جرِم استفاده از سالح هسته ای در تاریخ 
بشریت  را، تنها به نام خود ثبت کرده اند و تنها رژیم دارنده سالح هسته ای در منطقه غرب 

آسیا، بازیگر خیمه شب بازی آن هاست.
رئیس جمهور با بیان اینکه از حقوق بشر سخن می گویند ولی با فشار حداکثری، معیشت، 
ســالمت و حتی حق حیات همه ایرانیان را هدف گرفته اند،  اظهار کرد: خود و دســت 
نشاندگانشان، در هرچه جنگ و اشغال و تجاوز در فلسطین و افغانستان و یمن و سوریه 
و عراق و لبنان و لیبی و سودان و سومالی است، مستقیماً به آتش افروزی مشغولند، ولی 
ایران را مســئول شکست های محتومشان در برابر اراده مردم منطقه می دانند. روحانی با 
اشاره به فروش صدها میلیارد دالر سالح به منطقه و تبدیل آن به انبار باروت، گفت: این ها 
ولی بر خالف همه قواعد حقوقی و اجماع جهانی، بیهوده می کوشند تا ایران را از حداقل 
نیازهای دفاعی محروم ســاخته و محدودیت های تسلیحاتی ایران را با وجود نص صریح 
قطعنامه ۲۲۳١، تمدید کنند. رئیس جمهور با قدردانی از رؤسای دوره ای شورای امنیت 
در ماه های اوت و سپتامبر و تشکر از ١۳ عضو این نهاد به ویژه کشورهای روسیه و چین، 
اظهار کرد: دو بار »نه« قاطع شــورای امنیت به استفاده ابزاری و غیرقانونی آمریکا از این 
شورا و  قطعنامه ۲۲۳١، یک پیروزی نه برای ایران که برای دوراِن گذار نظام بین الملل در 

جهان پساغربی است که رژیم مدعی هژمونی، در چنین انزوای خودساخته ای، فرو رود.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:

پدافند سوریه را تقویت می کنیم©
فارس: سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع 
مقدس در برنامه چهل ستون درباره حضور نظامی ایران در کشورهای منطقه با بیان اینکه 
حضور ما حضور معنوی و مستشــاری است و به هیچ وجه دخالت نمی کنیم، گفت: بنا 
نیست به هیچ عنوان ما حضور نظامی در جایی داشته باشیم، کشورهای جبهه مقاومت 
خودشان ارتش و نیرو دارند؛ ما به این ها کمک های مستشاری می کنیم. برای اینکه بتوانیم 
تجربیاتمان را به مردم ســوریه، عراق، لبنان و یمن منتقل کنیم، افراد مجرب ما به آنجا 
می رونــد و کمک فکری به آن ها می کنند و در میدان عمل مردم و ارتش آن کشــورها 
هستند که مقابل دشمنان صف آرایی می کنند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تأکید کرد: 
هر کشوری که در مقابل رژیم صهیونیستی و رژیم خونخوار آمریکا صف آرایی کند، هر آنچه 
بتوانیم به آن کمک می کنیم. اما مشکالت اقتصادی کشور ما ایجاب نمی کند که چیزی را 

رایگان به کسی بدهیم، حتماً چیزهایی را ممکن است از ما بخرند.
وی گفت: به تازگی در سفری که ریاست ستاد کل نیروهای مسلح به سوریه داشت، به 
درخواست دولت سوریه بحث پدافند هوایی قرار شد تقویت شود و به دنیا هم اعالم کردیم 

که ما این قرارداد را با دولت سوریه داریم و حتماً هم آن را تقویت می کنیم.

توضیحات ربیعی درباره خبر خوش روحانی

 عده ای به دنبال جعل و برداشت دلخواه ©
از سخنان رئیس جمهوری هستند

سیاســت: علی ربیعی در پنجاه و چهارمین 
نشست خبری ســخنگوی دولت با رسانه های 
سیســتان و بلوچســتان، در پاسخ به پرسش 
ایرنا دربــاره خبر خوش رئیس جمهوری برای 
روزهای شنبه و یکشنبه این هفته که برخی از 
آن برداشت های دیگری داشتند، اظهار کرد: اول 
اینکه آقای روحانی اصالً نگفت »خبر خوش« در 
حالی که از بعد سیاسی و بین الملل به عقب راندن تحریم در دل خود یک خبر خوش نیز 
هست. وی ادامه داد: افراد مطلع و کارشناسان دلسوز ایران زمین امروز به خوبی درک می کنند 
این اتفاق از اجماع بحران ساز غربی ها جلوگیری کرده و از همه جانبگی فشارهای سیاسی نیز 
کاســته است و در آینده هم قضاوت خواهد شد که اتفاقی مهم بوده است. ما وظیفه داریم 
در مقابل تحریم در همه ابعاد آن مبارزه کنیم. سخنگوی دولت بیان کرد: با نگاهی راهبردی 
به تحوالت این را یک پیروزی برای جمهوری اســالمی می دانیم.  ربیعی تصریح کرد: البته 
نمی دانم چرا عده ای نمی خواهند و قائل به مقابله حقوقی و سیاســی در عرصه بین المللی 
نیستند و نمی خواهند درک کنند عقب راندن تحریم اصلی ترین کار امروز همه ما باید باشد.

 برخورد از موضع قدرت ©
راه مقابله با اراذل آمریکایی

ایاالت  متحده در اقدامــی کاماًل انفعالی و 
خــالف تمامی قواعد عــرف بین الملل، در 
راستای اهداف انتخاباتی ترامپ سرانجام به  
نظر خود با فعال کردن یکطرفه مکانیســم 
»اسنپ بک«، ماشه را علیه جمهوری اسالمی 
ایــران چکاند امــا این اقدام بــرای ایاالت  
متحده نیز تبعاتی به دنبال خواهد داشت. 
نخستین پیامد اقدام یانکی ها تزلزل بیش  از 
پیش نظم بین الملل هســت که دستپخت 
خود غرب است. واشنگتن در حالی مدعی 
بازگشت تحریم ها علیه کشورمان آن  هم با 
توسل به برجام شده که این کشور دو سال 
پیــش به  صورت رســمی از این توافق نامه 
خارج  شــده اســت و توســل یانکی ها به 
مکانیسم ماشه هیچ مبنای حقوقی نداشته 
و توسط سازمان ملل رد شده است. از سوی 
دیگر این تصمیم با مخالفت دیگر کشورها 
مواجه شده اما آمریکا با قلدری همچنان بر 
پیشبرد سیاست های ضدایرانی خود تأکید 
دارد. ایــن حرکت خــارج از عرف بیش  از 
پیش روابــط بین الملل را لرزان کرده و آن 
را به چالش می کشــد. این موضوع در بعد 
دیگر، بی اعتباری هر چه بیشــتر آمریکا را 
در پی خواهد داشــت. واقعیت آن است که 
بسیاری از دولت ها رویکرد یکجانبه دولت 
ترامــپ را رد می کننــد و موقعیت کنونی 
می توانــد آن هــا را بیش  از گذشــته علیه 
واشــنگتن شــورانده و ایاالت  متحده را به 
انزوا بکشاند. روســیه و چین به  عنوان دو 
عضو شورای امنیت هم  اکنون مورد تحریم 
آمریکا قــرار دارند. اروپا بــه  عنوان متحد 
دیرین واشــنگتن هم از نوع نگاه آمریکا به 
اتحادیه و همچنین نوع موضع گیری آن در 
قبال پیمان ناتو دلســرد است و همه این 
عوامل می تواند جدایی دو سوی آتالنتیک را 
سرعت بخشد. ولی موضوع مهم دیگر تأثیر 
رویکرد دولت ترامپ بر شکاف های درونی 
جامعه آمریکاست. ایاالت  متحده این روزها 
و به  ویژه پس از شــکل گیری بحران کرونا 
و همچنین اعتراض ها علیه نژادپرســتی و 
نابرابری ســازمان یافته در ارکان این کشور 
کاماًل دوقطبی شده و موضع ترامپ موجب 

تشدید این وضعیت می شود.
در ایــن میــان اکنــون واکنــش قاطع 
کشــورمان بــه ماجراجویــی و تصمیــم 
نابخردانه کاخ ســفید نشــینان نیز امری 
ضروری به نظر می رسد. تکروی واشنگتن 
و به ویــژه اقدام اخیر آن ها نشــان داد که 
اروپاییشــان،  انگلیس، هم نژاد  و  یانکی ها 
تنها زبان زور را می فهمند و در مقابل آن 
مجبــور به کرنش می شــوند. این واقعیت 
در ماجــرای توقیــف نفتکش انگلیســی 
توســط نیرو هــای نظامی کشــورمان به 
عینه مشخص شــد. ماجرا از جایی شروع 
شــد که مقامات جبل الطــارق در ١۳ تیر 
ســال گذشته به دســتور انگلیسی ها و با 
دخالت نیروی دریایی این کشــور نفتکش 
»گریس١« را که حامل نفت خام ایران بود 
توقیف کردنــد. ۲٨ تیرماه ایران با توقیف 
نفتکش انگلیسی »استنا ایمپرو« نشان داد 
دیگر دوران بزن دررو تمام  شده و تنها راه 
ایستادگی استفاده از راهبرد مقاومت فعال 
اســت. این حرکت موجب شد انگلیسی ها 
از اقدام هــای مشــابه پرهیز کــرده و در 
روندهای مرتبط با ایران جانب احتیاط را 
در پیش گیرند. واقعیت آن است که رفتار 
کنونی آمریکا را با اوباش خیابانی می توان 
مقایســه کرد. راه برخورد با این اراذل هم 
تنها اقدام از موضع قدرت اســت. رویکرد 
مــا در برابر زیاده خواهی های دولت ترامپ 
هم بر این مبنا باید شــکل گیرد. اظهارات 
هشدارآمیز اخیر ســردار حسین سالمی، 
فرمانده ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
خطاب به مقامات کاخ سفید هم قطعاً در 

این زمینه بی تأثیر نیست.
بازبینــی احتمالــی در برجــام، تعلیــق 
بازرســی ها و کاهش همــکاری با آژانس 
انــرژی اتمــی و حتی خــروج از معاهده 
منع گســترش هسته ای )NPT( هم دیگر 
راه هایی است که تاکنون از سوی مقامات 
و کارشناســان کشورمان در مورد واکنش 
احتمالــی ایران در مقابــل آمریکا مطرح 
 شده اســت. جمهوری اســالمی با خروج 
ایاالت  متحده از برجام پنج گام کاهشــی 
تعهدات خود را آغــاز کرد اما این حرکت 
ادامه دار نبود. به نظر می رســد تداوم این 
جریان می تواند یک ایده مناســب باشد. 
البتــه بهتــر آن بود هنگامی  کــه ترامپ 
برجــام را پــاره کرد ما هم در واکنشــی 
متقابل که در نظام بین الملل مرسوم است 
آن را آتش می زدیم. در آن صورت اقدام ما 
به  عنوان حرکتی واکنشی از سوی جامعه 
جهانــی کاماًل پذیرفته به نظر می رســید. 
با  وجود این اکنون هم دیر نشــده و تنها 
باید دولت در این زمینه قاطعیت به خرج 
دهد. در ایــن میان مجلس هــم وظیفه 
مهمی عهده دار اســت. این نهــاد اکنون 
طرح »اقدام هــای متقابل« در مقابل رفتار 
خصمانــه آمریکا را مدنظــر دارد و باید با 

جدیت آن را پیگیری کند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

امروز هم اروپایی ها 
اگر به دنبال حفظ 
توافق هستند 
برای این است که 
محدودیت های 
ناشی از آن را 
برای ایران حفظ 
کنند، آن ها هیچ 
عملی برای منتفع 
شدن ایران انجام 
نمی دهند

بــــــــرش

 سیاست    پس از نشست خبری وزیر امور خارجه آمریکا 
که با حضور تعدادی از مقامات کاخ ســفید بود و در آن از 
تحریم های جدید علیه کشــورمان رونمایی شد، ترامپ در 
بیانیه ای اعالم کرد که دولــت او تحریم های جدیدی علیه 
۲٧ نهاد و فرد مرتبط با آنچه وی »شــبکه اشاعه ای ایران« 

خواند، وضع کرده  است.
»نیکالس مادورو«؛ رئیس جمهور ونزوئال، »ســازمان صنایع 
دفاعی ایران«، »وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح« و 
»مهرداد اخالقی کتابچی« اشــخاص و مؤسسه هایی هستند 
که »ممنوعیت های مربوط به مبادالت تســلیحاتی با ایران« 

به بهانه های قبلی تحریمی آن ها اضافه شده است.
از سوی دیگر »ســرگئی ریابکوف« معاون وزیر امور خارجه 
روســیه تأکید کرد کــه تحریم های جدیــد ایاالت متحده 
آمریکا علیه جمهوری اســالمی هیچ  گونه تأثیر سیاسی یا 

اقتصادی بر همکاری مسکو با تهران نخواهد داشت.
مجید تخت روانچی، ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل نیز نوشــت: تصمیم امــروز آمریکا بــه منظور اعمال 
تحریم ها علیه ایران هیچ تأثیر عملی ندارد، جز اینکه نشانه 
روشــنی از ناامیدی پس از ناکامی های اخیر این کشور در 
ســازمان ملل است که فقط بر انزوای ایاالت متحده آمریکا 
افزود. وی افــزود: آمریــکا هرگز بازگشــت قطعنامه های 
منقضی شــده را نخواهد دید؛ چــرا که آن ها- طبق حقوق 

بین الملل- دیگر وجود ندارند.

آمریکا نمی تواند مانع رابطه ایران و ونزوئال شود»
»خورخــه آریزا« وزیر امــور خارجه ونزوئال نیــز با محکوم 
کردن تحریم های اخیر واشنگتن علیه ایران نوشت: »ونزوئال 

پرخاشــگری جدید ایــاالت متحده به جامعــه بین الملل 
را محکوم و اعــالم می کند که تحریم هــای یکجانبه علیه 
رئیس جمهــور نیکالس مــادورو، بخشــی از کارزار مداوم 
خشونت علیه جمهوری اسالمی ایران و کشور ماست«. طبق 
این گزارش، کاراکاس تأکید دارد اقدام های واشنگتن نشان 
می دهد که این کشــور »به هیچ عنوان هیچ  گونه احترامی« 
برای سازمان ملل قائل نیست و تحریم های جدید این کشور 
علیــه ایران و ونزوئال، »بدون هر گونه اســاس و پایه ای« در 
قوانین بین المللی وضع شــده است. دولت ونزوئال همچنین 
متعهد شده اســت که »اقدام های ارعابگر و متکبرانه دولت 
آمریکا« نمی تواند مانع روابط دوستانه ونزوئال با ایران شود.

افراد تحریمی پیش تر هم تحریم شده بودند»
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به درج نام پنج تن از افراد و مقامات سازمان 
انرژی اتمی در فهرست جدید تحریم های آمریکا اظهار کرد: 
این اقدام آمریکا هیچ تأثیری بر روند فعالیت های هسته ای 

سازمان انرژی اتمی ندارد و بیشتر برای فضاسازی رسانه ای 
اســت. وی گفت: برخی افراد معرفی شده مرتبط با سازمان 
انرژی اتمی پیش تر نیز تحت تحریم آمریکا بودند. به عالوه 
اگر آمریکا مدعی بازگرداندن تحریم های گذشــته است چه 
نیازی داشــت که این اسامی را جداگانه در فهرست تحریم 
قرار دهد؟! این رفتار نشان می دهد بیشتر از آنکه این اقدام 
به منظور تأثیرگذاری بر روند کار هسته ای ایران انجام شده 
باشــد، برای فرار آمریکا از شکست های پی در پی سیاسی 
در صحنــه بین المللی و انزوای بین المللی پس از تالش های 
بی فرجامش برای بازگردندان تحریم های بین المللی طراحی 

شده باشد.
معاون امور بین الملل، حقوقی، مجلس و سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی در پاســخ بــه اینکه برنامه هســته ای ایران با 
وجود تحریم هــا و محدودیت های ایجاد شــده از جمله از 
طریق قطعنامه های شــش گانه تعلیق شده در گذشته چه 
پیشــرفت هایی داشته است؟ گفت: شرایط صنعت هسته ای 
کشــورمان با وجود محدودیت های هســته ای ایجاد شده 
توسط قطعنامه های تعلیق شــده، با آنچه امروز در صنعت 
هسته ای شاهد هستیم، بسیار فاصله دارد. آمریکا سعی دارد 
به هر شکلی این روند و پیشرفت را از بین برده یا کند نماید 
اما موفق نمی شــود. اساســاً آمریکا در حوزه هسته ای هیچ 
گونه همکاری با ایران نداشــته است که حاال با تحریم های 

مورد ادعایش، آن همکاری ها از بین برود!
معاون رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت: کارها در صنعت 
هســته ای رو به جلو در حرکت اســت و اقدام های آمریکا 
به واقــع اثری بر این روند ندارد و این یک حقیقت اســت 

و شعار نیست.
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تفاهم نامه ایجاد نخستین کارگزاری مؤسسه کیفیت رضوی در بخش مرکزی کشور منعقد شد   آستان: مدیر عامل مؤسسه کیفیت رضوی از انعقاد تفاهم نامه ایجاد نخستین کارگزاری این 
مؤسسه در بخش مرکزی کشور در حوزه بازاریابی و آموزش خبر داد. حسین زمانی گفت: این قرارداد بین مؤسسه کیفیت رضوی و شرکت آفتاب گستر یزد منعقد شده و بر اساس آن، مجموعه مذکور کارگزاری 

مؤسسه را در زمینه توسعه بازار محصوالت و کسب و کارهای همسو با مفهوم طیب و مبتنی بر سبد سرمایه گذاری برای 29 واحد بر عهده خواهد داشت.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی خبر داد 

 تولید محصوالت ویژه هفته دفاع مقدس ©
در اداره تولیدات فرهنگی

آستان: معاون تبلیغات اسالمی آستان 
قــدس رضوی گفت: به مناســبت فرا 
رسیدن هفته دفاع مقدس مجموعه ای 
از محصوالت فرهنگــی اداره تولیدات 
در حرم رضوی تولیــد و به مخاطبان 
ارائه می شود.حجت االسالم والمسلمین 
تبلیغات  معــاون  گنابادی نژاد؛  حجت 

اسالمی آستان قدس رضوی، ضمن تسلیت روزهای سوگواری سیدالشهدا)ع( و 
یاران باوفایشان به تشریح اقدام های ویژه اداره تولیدات فرهنگی معاونت تبلیغات 
اسالمی آســتان قدس رضوی در هفته دفاع مقدس پرداخت و اظهار کرد: این 
مجموعه طبق روال سال های گذشته اقدام به تولید محصوالتی در راستای ترویج 
فرهنگ ایثار و شــهادت و یادآوری رشادت های رزمندگان در طول هشت سال 

دفاع مقدس کرده است.
وی با اشاره به اینکه اداره تولیدات فرهنگی معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس 
رضوی هر سال در هفته دفاع مقدس سعی داشته با تولید محصوالت محوری و 
متعدد یاد و خاطره دفاع مقدس را زنده نگه داشــته و در ترویج فرهنگ آن گام 
مؤثری بردارد، افزود: همزمان با فرا رســیدن چهلمین سالگرد دفاع مقدس و به 
منظور بزرگداشت آن از سوی این مجموعه یکسری محصوالت فرهنگی با هدف 

انتقال آرمان های انقالب و دفاع مقدس تهیه شده است.
معاون تبلیغات اســالمی آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه تولید محصوالت 
فرهنگی با رویکرد نشر و اعتالی فرهنگ اهل بیت)ع( و انتقال ارزش های دینی و 
انقالبی در بین زائران از طریق تأمین، تولید و توزیع آثار برای سنین مختلف در 
قالب  های متنوع از مهم ترین اهداف و مأموریت های اداره تولیدات فرهنگی است، 
گفت: تولید کتاب های »رفیق خوشبخت ما« و »رد پای گل سرخ« و رونمایی از این 

دو اثر از جمله اقدام های این اداره در هفته دفاع مقدس است.
گنابادی نــژاد معرفی 10 عنوان کتاب در طول هفته دفاع مقدس در حرم مطهر 
رضوی را از دیگر اقدام های اداره تولیدات فرهنگی برشمرد و تصریح کرد: »پایی که 
جا ماند«، »تیپ ۸۳«، »جنگ پابرهنه«، »خط عاشقی«، »رد پای گل سرخ«، »رفیق 
خوشــبخت ما«، »لشگر خوبان«، »طالیه داران نور«، »من زنده ام« و »نورالدین پسر 
ایران« عناوین کتاب هایی است که طبق برنامه ریزی های انجام شده در طول هفته 
دفاع مقدس در بارگاه منور امام هشتم)ع( معرفی خواهد شد.وی درباره برگزاری 
مسابقات فرهنگی حرم مطهر رضوی گفت: مسابقات فرهنگی با هدف تعامل و 
معرفت افزایی هر چه بیشتر زائران ویژه گروه های سنی کودک، نوجوان، جوان و 
بزرگســال طراحی شده و در قالب  های متنوعی نظیر مسابقات هفتگی، روزانه و 
مسابقات مناسبتی ویژه از سوی اداره تولیدات فرهنگی برگزار می شود که مسابقه 
»رفیق خوشبخت ما« یکی از این مسابقات است و به منظور بزرگداشت هفته دفاع 

مقدس طراحی و برگزار خواهد شد.
گنابادی نژاد با اشاره به اینکه امسال با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا بیشتر 
برنامه ها و خدمات این اداره در فضای مجازی ارائه می شــود، افزود: عالقه مندان 
می توانند از طریق سایت رســمی اداره تولیدات فرهنگی حرم مطهر رضوی به 

آدرس archive.razavi.ir از مراسم های این آستان مقدس بهره مند شوند.

 برگزاری مسابقات ملی دو ومیدانی©
jدر پیست ورزشگاه امام رضا 

قــدس: نخســتین دوره مســابقات 
دوومیدانی شــرکت های کشور یادواره 
سردار شهید ســلیمانی، از تاریخ سوم 
مهرماه در پیست دوومیدانی ورزشگاه 
امام رضا)ع( برگزار می شود. علیرضا تاج 
فیروز، مدیرعامل تربیت بدنی آســتان 
قدس رضــوی به جزئیات برگزاری این 

مسابقات پرداخت و گفت: نخستین دوره مسابقات ملی دوومیدانی شرکت های 
کشور به همت شرکت اشتاد سازه و به میزبانی تربیت بدنی آستان قدس رضوی 
در مدت دو روز در پیست تارتان دوومیدانی ورزشگاه امام رضا)ع( برگزار می شود. 
وی، این مسابقات را انتخابی رقابت جهانی دوومیدانی 2021 آتن اعالم کرد و با 
بیان اینکه این مسابقات به تفکیک بانوان و آقایان برگزار می شود، افزود: 120 نفر 
از آقایان و 60 نفر از بانوان  در روزهای ســوم و چهارم مهر در شهر مشهد با هم 

به رقابت می پردازند.
تاج فیروز اضافه کرد: مسابقات دوی صحرانوردی و امدادی آقایان همزمان با صبح 
روز پنجشنبه، ســوم مهر در منطقه چالیدره و عصر آن روز در پیست ورزشگاه 
بین المللی امام رضا)ع( در رشــته های ده گانه اعم از رشته های پرتابی، پرشی و 
انواع دو برگزار می شــود. وی با اشــاره به نحوه برگزاری مسابقات بانوان گفت: 
رقابت های بانوان هم از صبح روز جمعه، چهارم مهر در پیست دانشگاه فردوسی 
آغاز می شــود و عصر همان تاریخ هم در منطقه چالیدره با برگزاری مســابقات 

امدادی و صحرانوردی به اتمام می رسد. 
این مقام مســئول، در خصوص شرایط شــرکت در این رقابت ها یادآور شد: هر 
شــرکتی که تأییدیه شرکت و یک قهرمان در رشته ای از رشته های دوومیدانی 
با پوشش بیمه تأمین اجتماعی در استخدام خود داشته باشد، امکان حضور در 

این تورنمنت را دارد. 

ماه  حقیقی   مستأجر  آستان/آرزو   
مهر امسال در حالی از راه رسید که رنگ 
که  چرا  ندارد؛  را  خود  همیشگی  بوی  و 
کره  این  میهمان  کرونا همچنان  ویروس 
خاکی است و تأثیرات ناخواسته آن بر ابعاد 
مختلف زندگی بشر از جمله زمان بازگشایی 
مدرسه ها و چگونگی تحصیل دانش آموزان 

ادامه دارد.
ایــن روزها بــا توجه به ضــرورت رعایت 
اجتماعی، کالس های درس  فاصله گذاری 
مجازی بیشــتر مورد استقبال محصالن 
و خانواده های آنــان در اقصی نقاط جهان 
قرار دارد. بی شــک اگر 100 یا 200 سال 
پیش زندگی می کردید، حتی به ذهنتان 
هم خطور نمی کرد که روزی دانش آموزان 
از طریق ابزارهایی همچون گوشی همراه و 
رایانه بتوانند سر کالس درس حاضر شوند. 
در ادامه از دریچه اســناد و وقف نامه های 
موجــود در گنجینه رضــوی به چگونگی 
شکل گیری، اداره و تحوالت مکتب خانه ها و 
مدرسه های قدیم حرم مطهر امام رضا)ع( 

در گذشته های دور می پردازیم.

قدیمیترینمکتبخانهها»
در گذشته یادگیری و فهم قرآن کریم در 
مساجد با توجه به اهمیت تعلیم و تربیت 
و کســب علم در دین مبین اسالم محور 
آموزش بود. در گذر زمان، مراکز آموزش به 
کودکان از مســاجد به مکانی تحت عنوان 
»مکتب خانه« منتقل شــد؛ مکان هایی که 
اکنون به تاریخ پیوستند و شاید نامشان را 
فقــط از زبان پدربزرگ ها و مادربزرگ های 
خود شنیده باشــید. در سده های گذشته 
در مشــهدالرضا، در جوار مضجع شــریف 
امام هشــتم)ع( هم مکتب خانه هایی دایر 
بــود و در آن ها آموزش هــای ابتدایی به 
اطفال تدریس می شد. البته در این بارگاه 
نورانی مدرســه های علمیه هم به منظور 
ارائه آموزش های تخصصی فعال بود. چنان 
که براســاس اســناد و وقف نامه های دوره 
صفویه تا قاجــار گنجینه رضوی، می توان 
از مکتب خانه هــای »اطفال ایتام«، »صحن 
جدید« و »میرزا ابوالحسن خان« و مدرسه 

علمیه »فاضل خان« نام برد.
مکتب خانــه اطفــال ایتــام، قدیمی  ترین 
مکتب خانه حرم مطهر رضوی محســوب 
می شود. این مکتب خانه که در دوره صفوی 
تأسیس شده بود تا پایان دوره قاجار پذیرای 
کودکان بود. از سوی دیگر، بر اساس بعضی 
از وقف نامه های موجود، عواید موقوفات هم 
در تأمین هزینه هــای مکتب خانه ایتام در 
طول تاریخ اثرگذار بوده است. به طور نمونه 
از آنجایی که عواید موقوفه محراب  خانی در 
تعلیم و تربیت اطفال یتیم سید مورد توجه 
قرار گرفته است، نام این مکتب  خانه در برخی 
از اسناد »مکتب خانه اطفال ایتام سادات« و 
»مکتب خانه سرکار محراب  خانی« ذکر شده 
اســت. همچنین با توجه بــه اینکه محل 
تشکیل آن، صحن عتیق )انقالب اسالمی( 
بوده است از آن با عناوین »مکتب خانه صحن 
مقدس عتیق« یا »مکتب  خانه سرکار فیض 
آثار« نام برده شده است. کودکان مکتب خانه 

صحن عتیق با رســیدن به ســن بلوغ، از 
مدرسه خارج می شــدند تا کودکان سید 
صغیر دیگری جای آنان را بگیرند. همچنین 
این مکتب  خانه در همه روزهای سال به جز 
روزهای جمعه و اعیاد ملی و مذهبی باز و 

فعال بوده است.

توجهواقفانبهتعلیموتربیت»
مکتب  خانــه دیگری هم از ســال 12۸4 
قمری در صحن جدید شــروع به فعالیت 
می  کنــد. از آنجایی که مخارج تهیه نان و 
گوشت برای اطفال دو مکتب  خانه صحن 
عتیــق و جدیــد در اســناد جداگانه ای 
نوشــته شده است، اما ذکر شده هزینه آن 
از محل موقوفات مکتب  خانه تأمین  شود، 
این مکتب خانه جدید را می  توان شعبه  ای 
از مکتب خانه صحن عتیق برشــمرد که 
احتماالً به  دلیــل افزایش تعداد اطفال، در 
صحن جدید راه اندازی شده است. از سویی 
دیگر، طبق اسناد موجود 40 تا 42 نفر در 
مکتب خانه صحن عتیق و 12 تا 20 نفر در 
مکتب خانه صحن جدید تحصیل می کردند. 
ایــن دانش آموزان در کنار فراگیری تالوت 
قرآن، کتاب هایــی در موضوعات صرف و 
نحو عربی، آداب مذهبی و اخالق اسالمی، 
ادعیه، زندگی  نامه و سخنان ائمه اطهار)ع(، 
تاریخ، شعر و داستان همچون حلیه  المتقین، 
زادالمعاد، روضه الشهدا، خاورنامه، رستم  نامه 
و داستان حسین کرد شبستری می  خواندند. 
البته در ماه مبارک رمضان، فقط قرآن کریم 

تالوت می کردند.
در این بین، میرزا ابوالحسن صاحب نسق 
آســتان قدس، از جمله خیراندیشانی به 
شمار می رود که نگاه ویژه ای به تعلیم علم 
داشته و بخشی از عواید امالک خود را در 
سال 1279 قمری بر مکتب خانه اطفال در 
صحن عتیق وقف کرده است. متولی اوقاف 
پس از مرگ این نیک اندیش، از هزینه این 
موقوفــه، مکتب  خانــه  ای را در محل مزار 
مرحوم واقف در این صحن تأسیس می کند. 
با توجه بــه اینکه میــزان درآمد موقوفه 

مکتب  خانه میرزا ابوالحسن کم بوده، فقط 6 
تا ۸ نفر در آن تحصیل می  کردند.

ازمکتبخانهتامدرسه»
مکتب خانه اطفال ایتام ســادات یا همان 
مکتب خانه صحن عتیق، در ســال 1۳27 
قمری بــه صالحدید میرزا شــفیع خان 
صدرالممالک؛ متولی آستان قدس به شکل 
مدرســه  ای با چهار کالس به باغ مرحوم 
آصــف  الدوله )چهار باغ( منتقل شــده و 
نامش به »صدریه« و سپس »رضویه« تغییر 
می کند. مکان مدرسه رضویه در سال های 
بعد باز هم تغییر می کند، چنان که در سال 
1۳۳0 قمری به صحن عتیق و سپس در 
سال 1۳۳7 قمری )1297 خورشیدی( به 
باغ آصف  الدوله منتقل می شــود. سرانجام 
در سال 1۳07 خورشیدی با پیگیری  های 
حکومــت وقــت بــرای تعطیــل کردن 
مکتب خانه ها و تأسیس دبستان دولتی به 
جای آن ها، آســتان قدس از محل درآمد 
موقوفات مکتب  خانه  ها، دبستانی با 6 کالس 
در محل باغ آصف  الدوله راه اندازی می کند تا 
اطفال مدرسه به آن منتقل شوند. اگرچه 
مدرســه  های دیگری از جمله یک مدرسه 
ابتدایی دخترانه و دبیرســتانی هم پس از 
آن در مشهد تأسیس می شود، اما در نهایت 
در ســال 1۳12 خورشیدی آستان قدس 
رضوی این مدرســه ها را به وزارت فرهنگ 

آن زمان واگذار می کند .

مدرسهایکهنامشزندهاست»
مدرسه فاضل  خان یا فاضلیه، یکی دیگر از 
مدرسه های معتبر و قدیمی مشهدالرضا)ع( 
به شــمار می رود که به همت ســه نفر از 
علمای دینی و مدرسان نامی خطه خراسان 
در ابتدای بســت باالخیابان ساخته شد.  
طبق کتیبه آن بنای این مدرســه در سال 
1075 قمــری در دوره صفویــه به اتمام 
رسیده است. مدرسه فاضلیه دارای 46 اتاق 
فوقانی و تحتانی، 12 زاویه و یک مســجد 
که طالب و کســبه اطراف مدرسه در آن 

نماز می خواندند، بود. این مدرسه قدیمی 
در جریان نوســازی اطراف 
حرم مطهــر و ایجاد فلکه 
حضرت، به  طور کلی ویران 
شد. از این اتاق ها و حجره ها 
به عنــوان خوابگاهی برای 
ســکونت طالب شهرهای 
است.  شده  استفاده  اطراف 
فاضلیه هــم در  مدرســه 
تمام روزهای ســال به جز 
روزهای اعیاد دینی و ملی، 
رحلت پیامبــر اکرم)ص( و 
ائمه معصومین)ع(، روزهای 
عرفــه، دهــه اول محــرم 
و  پنجشــنبه  روزهــای  و 
جمعه فعال بود و اســتادان 

برجســته ای از جمله میرزا عبدالرحمان 
مدرس اول آستانه در آن تدریس می کردند. 
همچنین کتابخانه  ای بزرگ با نسخه  های 
خطی نفیس در این مدرســه دایر بود که 
پس از خرابی آن، کتاب هایش به مدرســه 
میرزاجعفر و ســپس مدرسه نواب منتقل 
شــد. از بعضی از کتاب ها هم در کتابخانه 

آستان قدس رضوی نگهداری می شود.
تأسیس و تأمین هزینه های مراکز علمی و 
آموزشی آستان قدس رضوی از محل درآمد 
موقوفات مربوطــه برابر با مفاد وقف نامه ها 
و توجه به نیات واقفان انجام شــده است. 
در حــال حاضر دانشــگاه علوم اســالمی 
رضوی، دانشــگاه بین المللی امام رضا)ع( و 
مدرسه های امام رضا)ع( در مقاطع مختلف 
تحصیلی )وابسته به بنیاد فرهنگی رضوی( 
زیر نظر این آستان مقدس از عواید حاصل 
از موقوفات تأسیس شده و فعالیت می کنند.

پژوهشگران فرهنگ دوست با بررسی منابع 
تاریخی بر جای مانده از این مکتب خانه ها 
و مدرسه های قدیمی و کتاب هایی همچون 
»تاریخچه مکتب  خانه هــا و مدارس قدیم 
آســتان قدس رضوی با تکیه بر اســناد« 
می توانند با بخشی از تاریخ اجتماعی و آداب 
و رسوم ایرانیان در ادوار گذشته آشنا شوند.

مکتب خانه اطفال 
ایتام، قدیمی  ترین 

مکتب خانه حرم 
مطهر رضوی 

محسوب می شود. 
این مکتب خانه که 

در دوره صفوی 
تأسیس شده بود 

تا پایان دوره قاجار 
پذیرای کودکان بود

بــــــــرش

گذری بر مدرسه ها و مراکز آموزشی حرم رضوی در گذشته های دور

توزیع گوشت گرم بین 160 © مکتبخانه»سرکارفیضآثار«
خانواده نیازمند اصفهان 

آستان: مســئول کانون نوراالئمه اصفهان 
اظهار کرد: در روزهای آغازین ماه صفر بیش 
از 1۳0 کیلوگرم گوشــت گوسفندی بین 

160 خانواده نیازمند اصفهانی توزیع شد.
علی مظفری، مســئول کانــون خادمیاران 
رضوی نوراالئمه اصفهان از توزیع بیش از 1۳0 
کیلوگرم گوشت گوسفندی بین 160 خانواده 
نیازمند خبــر داد و گفت: در روزهای پایانی 
ماه محرم و آغاز مــاه صفر تعداد پنج رأس 
گوسفند و 22 مرغ ذبح و با کمک خادمیاران 
این کانــون، بین خانواده های نیازمند توزیع 
شــد.وی افزود: به همت بانیان خیر، تعداد 
150 بسته نوشت افزار نیز به ارزش هر کدام 
125 هــزار تومان تهیه و بــه دانش آموزان 
نیازمنــد در ســنین مختلــف اهدا شــد.

تجلیل از خانواده شهدای ©
عاشورای رضوی در اردبیل

آستان: به همت دفتر کانون های خدمت 
رضوی اســتان اردبیل از خانــواده معظم 
شــهدای عاشــورای رضوی ســال 7۳ در 
اردبیل با اهدای لوح تجلیل شد. در حادثه 
تروریستی که عصر عاشورای سال 7۳ انجام 
شــد 26 نفر از زائــران و مجاوران حضرت 
رضا)ع( به شــهادت رســیدند؛ به همین 
 مناسبت با حضور دبیر کانون های خدمت 
رضوی استان اردبیل و جمعی از خادمیاران، 
از خانواده شهید سیابعلی آذری تجلیل شد.

تجلیل از کادر درمان ©
 aبیمارستان پیامبر اعظم

کرمان
آســتان: خادمیاران رضوی با حضور در 
بیمارســتان پیامبر اعظــم)ص( کرمان از 
خدمات و فداکاری های مدافعان ســالمت 
و کادر درمان این مرکــز درمانی قدردانی 
کردند. محمدرضا احمدی؛ مســئول امور 
فرهنگی کانون های خدمت رضوی در استان 
کرمان در آیین تجلیل از مدافعان سالمت 
و کادر بیمارستان پیامبر اعظم)ص( ضمن 
تجلیل از پرستاران، کارکنان و کادر درمان 
این بیمارســتان گفت: مردم شریف ایران 
اســالمی در این روزها نظاره گر تالش های 
ایثارگرانه و از خودگذشــتگی پزشــکان، 

پرستاران و کمک بهیاران هستند.
وی تصریــح کــرد: در ماه های گذشــته 
خادمیــاران در بیمارســتان ها حضور پیدا 
می کردند اما در این روزها حســب دستور 
تولیت آســتان قدس رضوی به دیدار کادر 
درمان کووید 19 می روند و با پرچم گردانی، 
مدیحه ســرایی و اهدای تبرکی از مدافعان 
بیمارستان ها تجلیل می کنند.وی  سالمت 
عنوان کرد: ان شاءاهلل به زودی با ریشه کنی 
این ویروس منحوس بتوانیم دوباره میزبان 
همه عاشقان امام هشتم در مشهد مقدس 
باشیم. خادمیاران رضوی در هفته جاری از 
کادر درمان در بیمارستان افضلی پور کرمان 
به عنوان اصلی ترین مرکز بستری بیماران 

کرونایی نیز تجلیل خواهند کرد.

سرزمین آفتاب 

خـــبر
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ش�رکت آب و فاضالب مش�هد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت ش�رکت های آب و فاضالب ش�هری و استانی و از طریق مناقصه عملیات مشروحه ذیل را 
به پیمانکاران ذیصالح واگذار نمایید. 

ف
مدت موضوع مناقصه ردی

اجرا
مبلغ برآورد اولیه

به ریال
مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار به ریال

رتبه و رشته 
مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار

1

اجرای عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های فرعی جمع آوری و انتقال فاضالب 
باقیمانده و نصب انشعابات فاضالب مربوطه به همراه وصول درآمدهای حاصل از آن در محدوده بلوار 

)  FGH22بهمن ،خواجه ربیع ، خیابان گلشاد و 22 بهمن 31   )فاینانس زون
1856/422/306/8001/555/000/000
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اجرای عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های فرعی جمع آوری و انتقال فاضالب و 
نصب انشعابات فاضالب مربوطه به همراه وصول درآمدهای حاصل از آن در محدوده شهرک شهید رجائی 
) DEFحد فاصل خیابان مفتح شرقی-  مفتح شرقی 29، خیابان پورسینا و خیابان موعود )فاینانس زون

26131/911/328/7702/310/000/000

3

اجرای عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های فرعی جمع آوری و انتقال فاضالب و 
نصب انشعابات فاضالب مربوطه به همراه وصول درآمدهای حاصل از آن در محدوده شهرک شهید رجائی- 

) GHIحد فاصل خیابان های مفتح شرقی، کارگر راضی، پورسینا و مفتح شرقی 17 )فاینانس زون
24122/236/755/7702/213/000/000

4

اجرای عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های فرعی جمع آوری و انتقال فاضالب و 
نصب انشعابات فاضالب مربوطه به همراه وصول درآمدهای حاصل از آن در محدوده شهرک شهید رجائی 
) IJKحدفاصل خیابان های مفتح شرقی29، پورسینا 17 و خیابان پورسینا )مفتح شرقی 23( )فاینانس زون

26118/046/829/7702/171/000/000

5

اجرای عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های فرعی جمع آوری و انتقال فاضالب و 
نصب انشعابات فاضالب مربوطه به همراه وصول درآمدهای حاصل از آن در محدوده شهرک شیرین 

) JKLفاینانس زون(
1040/777/256/4901/314/000/000

1- کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد         2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی
3- تاری�خ و مح�ل دریاف�ت اس�ناد ارزیابی کیفی : از تاری�خ 99/07/02 لغایت 99/07/07 از محل دفتر قراردادهای ش�رکت اب و فاضالب مش�هد یا در س�ایت اینترنتی

http://iets.mporg.ir  دریافت می باشد.   

 4- آخرین مهلت عودت پاکات اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده : پایان وقت اداری )ساعت 14:20 ( مورخ 99/7/21 .     
 5- محل تسلیم پاکات ارزیابی کیفی : مشهد،خیابان فلسطین،فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد. 

6- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 
7- پس از انجام ارزیابی کیفی وتعیین مناقصه گران واجد شرایط ، سایر اطالعات )محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه(کتبًا به اطالع ایشان خواهد رسید .

8- هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصات  می باشد. 
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

ع 9
90
68
92

))کرونا، ما را از مصرف درست آب ، غافل نکند((

)) آگهی تجدید مناقصات عمومی باارزیابی کیفی ((
/ع
99
06
87
1

دهیاری روس�تای زرکش از توابع بخش مرکزی شهرس�تان مش�هد بر اس�اس مصوبه شورای 
اسالمی روستا در نظر دارد  اجرای عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب ، آبیاری فضای 
سبز و الیروبی کانال های معابر روستا را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های 
واج�د ش�رایط و دارای حداقل رتبه 7 صالحیت امور خدمات�ی از اداره تعاون ، کار و رفاه 
اجتماعی به مدت یکس�ال واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر 
و خری�د اس�ناد ت�ا تاری�خ 1399/07/08 به آدرس مش�هد ، بل�وار توس ،نبش ت�وس 120 ، 
پالک2 ، تعاونی دهیاری  های غرب بخش مرکزی مش�هد ، طبقه دوم مراجعه نمایند . جهت 
خرید اس�ناد می بایس�ت فیش واریز وجه به مبلغ 1,000,000 ریال به حس�اب جاری ش�ماره 
0107689435003 ن�زد بانک ملی بنام دهی�اری زرکش ارائه گردد .دهیاری در رد یا قبول 

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

تجدید مناقصه عمومی 
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 نگاه درست به مردم، عامل بازتولید مدل سازی دفاع مقدس در جنگ اقتصادی اندیشه: حجت االسالم محسن قنبریان، استاد حوزه علمیه قم درباره موانع بازتولید مدل سازی دفاع مقدس در 
جنگ اقتصادی امروز که رهبر انقالب از آن به شبکه زنده، کارآمد، داوطلبانه و پرشور تعبیر کرده بودند، گفت: مانع اصلی همان آسیب دیدن نگاه درست به مردم است. مواجهه درست تر با مردم بود که شبکه زنده، 

کارآمد، داوطلبانه و پرشور را ساخت و پیروزی به ارمغان آورد و باز هم می تواند به بار بیاورد.

 چرا ایران به ادامه جنگ ©
پس از فتح خرمشهر تأکید داشت؟

بهتر اســت ابتدا روایتی اجمالی از آنچه برای فتح خرمشــهر اتفاق افتاد را از نظر 
بگذرانیم و سپس به نتایج و پیامدهای سیاسی آن به عنوان برگ برنده در مذاکرات 

برای پایان جنگ، نگاهی مختصر بیندازیم.
اول از همه باید به این نکته توجه کرد که عملیات بیت المقدس با هدف آزادسازی 
خرمشهر با تالش مشترک سپاه و ارتش سه مرحله داشت که تا پیروزی و رسیدن 

به نتیجه کامل 25 روز طول کشید.
باالخره پس از مجاهدت های فراوان، خرمشهر که غروب 4 آبان 59 و پس از 34 روز 
مقاومت قهرمانانه سقوط کرده بود، پس از گذشت 576 روز دوباره به آغوش ایران 
بازگشت. ایران توانسته بود خرمشهر را که برگ برنده عراق بود از چنگالش بیرون 
بکشد و حاال در موقعیت ویژه ای به لحاظ نظامی و سیاسی در منطقه قرار گرفته بود.

نخستین پیامد مهم فتح خرمشهر و رسیدن ایران به مرزهای بین المللی، بیانیه ای 
بود که در اجالس فوق العاده شورای خارجی همکاری خلیج فارس حدود هفت روز 
بعد منتشر شد. در این بیانیه به علت واهمه از گسترش پیروزی جمهوری اسالمی 
در منطقه، بدون اشــاره به حقوق ایران و معرفی و تنبیه متجاوز، تنها به ضرورت 

آتش بس در جنگ ایران و عراق و برقراری صلح تأکید شده بود.
قطعــاً واکنش مهم تر از بیانیه وزرای خارجه شــورای خارجی همکاری خلیج 
فارس، قطعنامه  514 شــورای امنیت ســازمان ملل بود که نزدیک به دو ماه 
بعد به تصویب رســید. در این قطعنامه با توجه به رســیدن ایران به مرزهای 
بین المللــی و آمادگی عبور از آن، نکاتی در مورد به خطر افتادن امنیت و صلح 
بین الملل، تقاضای آتش بس و بازگشــت نیروهــا به مرزهای بین المللی مطرح 
شــد. شورای امنیت با وجود برتری جمهوری اســالمی، شرایط ایران را مبنی 
بــر محکومیت متجاوز و پرداخت غرامت به ایران نپذیرفت و همچنان بر تقدم 

آتش بس بر هر امر دیگری تأکید داشت.
حال و با توجه به این موقعیت سیاسی و نظامی، ایران سه راه حل را فرا روی خود 

می دید:
نخســتین راه حل، آغاز مذاکره سیاسی با رژیم عراق و قدرت های حامی صدام 
بود؛ ولی ســازمان ملل و قدرت های حاکم بر شــورای امنیت، این اقدام را به 
منزله به رسمیت شــناختن قدرت انقالب ایران در منطقه می دانستند و عماًل 
به این دلیل که الزمه ایــن کار، دادن امتیاز به ایران بود، درهای مذاکره را به 

روی ایران بستند.
راه حــل دوم ترک مخاصمه بدون اتمــام جنگ بود؛ این بدان معنی بود که قوای 
نظامی ایران می بایســت در حالت نه جنگ و نه صلح در مرزها مستقر شوند، اما 
این کار جز فرسایش قوای سیاسی و نظامی ایران نتیجه ای نداشت، ضمن آنکه این 

احتمال وجود داشت که دشمن با بازسازی، به تهاجم مجدد اقدام کند.
فرماندهان نظامی ایران نیز بر این اعتقاد بودند که به لحاظ نظامی، امکان پدافند با 
توقف روی خط مرزی وجود ندارد زیرا در اغلب نقاط مرزی هیچ گونه مانع طبیعی 
وجود نداشت؛ عالوه بر این، ایجاد استحکامات نیز یک سال به طول می انجامید و 
طی این مدت احتمال تجدید قوای دشمن و حمله مجدد وجود داشت. مهم تر از 
همه اینکه با تکیه بر اصل »تعقیب دشمن« هر گونه توقف پس از فتح خرمشهر 

یک حرکت غیراصولی بود. *)به نقل از غالمعلی رشید(
عالوه بر این، برای تداوم جنگ، آن هم در خاک عراق چند مؤلفه  دیگر نیز دخیل 
بود: نخســت اینکه ورود به خاک عراق برای تأمین ســاحل شرقی رودخانه اروند 
اجتناب ناپذیر بود. ضمن آنکه با تهدید شهر بصره و تیررس قراردادن منطقه عظیم 
نفتی رمیله و صفوان، عراق وادار به تأمین خواسته های ایران می شد. عالوه بر این، 
صدام با عقب نشــینی ادعایی قصد داشت با حضور در ارتفاعات، اشراف خود را بر 
مناطق حفظ کند و به تثبیت مواضع خود بپردازد. در کنار تمام این موارد، بمباران 

شهرها همچنان ادامه داشت.
سومین راه حل »صلح شرافتمندانه و تضمین شده« بود. شرافتمندانه به این معنا 
که حقوق ایران تأمین و تضمین شده به این معنا که از بروز جنگ جدید جلوگیری 
شود.جلســه شورای عالی دفاع در حضور امام خمینی)ره( برگزار و این راه حل هر 

چند با تأخیر برگزیده شد. 

 اندیشه/ حجت االسالم دکتر حسن شفیعی   
پیشتر از آخرین سخنان رهبر انقالب با پیشکسوتان 
دفاع مقدس، ایشان گفته بودند »تا جریان تحریف 
از بین نرود، جریان تحریم از بین نمی رود«؛ اما چرا 

جریان تحریف تا این حد خطرناک است؟ 
صورت کلی دلیل آن، این است که جریان تحریف، 
باورها و ذهنیت های مردم را دســتکاری می کند 
و چــون این اتفــاق افتاد به صــورت اتوماتیک و 
سیســتمی، در گرایش ها و رفتار مــردم انحراف 
ایجاد می شــود. به همین خاطــر رهبری بارها به 
این موضوع اشاره کردند؛ نمونه اش در تالش برای 
تحریف شخصیت امام)ره( مشهود بود. جریانی که 
حتی تا آنجا پیش رفت که گفت:»امام مخالف شعار 
مرگ بر آمریکا بود«!رهبری نسبت به تحریف، چه 
شــخصیت امام و چه رخدادهای انقالب اسالمی 
موضع گیری و تبیین داشــتند. ایشان در بیانات 
اخیرشــان فرمودند: »دســت تحریف در کمین 
جنگ تحمیلی اســت«. یکــی از مقاطع مهم که 
دست تحریفگران را می توان مشاهده کرد در بحث 
پذیرش قطعنامه اســت. ما در حوزه قطعنامه دو 
گروه داریم؛ یک گروه که جام زهر را به جام عسل 
تعبیر می کنند؛ اینکه امام از این تصمیم خوشحال 
بود، در حالی که نص صریــح حضرت امام »جام 
زهر« اســت. یک گروه دیگــر داریم که در مقابل 
این ها -و شاید از سر دلسوزی- می آیند و ناخواسته 
وارد تحریف می شــوند؛ مثالً می گویند امام فریب 

خورد و تصمیم اشتباهی گرفت. 
این ســخن رهبری نیز که »دفاع مقدس یکی از 
عقالنی ترین حــوادث ملت ایران بود... حتی قبول 
قطعنامه هم در پایان کار، در آن شــرایط که امام 
از آن تعبیر کردند به »نوشیدن جام زهر«، این هم 
مدبرانــه بود. در آن مقطع، این کار، کار مدبرانه ای 
بــود، باید انجام می گرفت. اگــر مدبرانه نبود، اگر 
عاقالنه نبــود، امام انجــام نمــی داد«. در مقابل 
تحریف هاســت و بار معنایی دارد؛ به این معنا که 
امام فریب نخورد؛ در آن شرایط تصمیمی که باید 
می گرفتند همین بود. اینجا دو جریان غرض ورزانه 
و دلسوزانه به تعبیری دست به تحریف زدند؛ یکی 
این حرف که امام نمی دانست شرایط چگونه است 
یا مثالً مردم پای کار ]جنگ[ هستند و دیگری جام 

عسل نشان دادن قطعنامه.
امام می فرمایند: »قبول این مسئله از زهر برای من 
کشنده تر است«؛ برداشت شما از این حرف آیا این 
است که این برای امام »جام عسل« بود؟ در ادامه 
می گویند: »ولی راضی به رضای خدا هستم و برای 

او این جرعه را نوشیدم«
 ولــی اینجا بحث دیگــری دارد اتفاق می افتد که 
ناجوانمردانــه اســت. به نظرم تحریــف اینجا در 
کشاندن واژه عقالنی و مدبرانه به تحمیل شرایط 
است؛ اینجا دارد تحریف صورت می گیرد. جریان 
تحریف بار معنایی این دو واژه - عقالنی و مدبرانه- 
را به سمت »شــرایط« و نه »تصمیم« می کشاند. 
شــرایطی که منجر به پذیرش قطعنامه 598 شد 
چه بود؟ برخی مسئوالن پیش حضرت امام آمدند 
و از ناتوانی ها در اداره جنگ گفتند، مشکالت را به 
باور خود لیست کردند. بنابراین اگر شما پیام امام را 
در جریان قطعنامه 598 مشاهده کنید، امام تصریح 
به »اعتماد به نظر مسئولین« می کنند و استفاده 
از واژه »جام زهر« نشــان دهنده این است که این 
تصمیم، مطلوب حضرت امام نیست به همین دلیل 
می فرمایند: »من تا چند روز قبل معتقد به همان 
شــیوه دفاع و مواضع اعالم شده در جنگ بودم و 
مصلحت نظام و کشــور و انقالب را در اجرای آن 

می دیدم؛ ولی به واســطه حوادث و عواملی که از 
ذکــر آن فعالً خودداری می کنم و به امید خداوند 
در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامی 
کارشناسان سیاســی و نظامی سطح باالی کشور 
که من به تعهد و دلســوزی و صداقت آنان اعتماد 
دارم، با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم و 
در مقطــع کنونی آن را به مصلحت انقالب و نظام 
می دانم«. به جای تحلیل های ژورنالیســتی کافی 
است حرف های امام را کنار هم بگذاریم تا متوجه 
شویم گرفتن این تصمیم برای امام تلخ بوده است. 
در ادامه امام رفع شــبهه می کنند که »در آینده 
ممکن اســت افرادی آگاهانه یا از روی ناآگاهی در 
میان مردم، این مســئله را مطرح نمایند که ثمره 
خون ها و شهادت ها و ایثار ها چه شد؟« اما شرایط 
به گونه ای چیده و تحمیل شــده که در آن مقطع 
تصمیم پذیرش قطعنامــه، منطقی ترین تصمیم 
است.برای اینکه روشن شود، بد نیست به ماجرای 
صلح امام حســن)ع( اشاره کنم. تعبیررهبری  در 
مورد صلح امام حســن »نرمش قهرمانانه« است. 
حال ســؤال این اســت که امام]حســن[ نرمش 
قهرمانانه داشت یا جامعه یا خواص؟ قطعاً این تعبیر 
برای امام حسن)ع( است نه خواص؛ چرا که خواص 
مردود شدند. امام حسن)ع( می فرمایند من مایل 

به ادامه این جهاد و مبارزه بودم »به خدا ســوگند 
مــن از آن روی، کار را به او)معاویه( ســپردم که 
یاوری نداشتم. اگر یاوری می داشتم شبانه روز با او 
می جنگیدم«؛ از این جمله امام چه چیزی متوجه 
می شــوید؟ اینکه صلح به امام تحمیل شده است. 
پس قهرمان این نرمش، مردم کوفه و لشــکر امام 
و خواص نیستند بلکه قهرمان ،خود امام است. امام 

حســن)ع( در نامه ای خطاب به 
مردم می گویند: »برخی از شما 
به معاویــه نامه زده و با او بیعت 
کردید«. حتی یک عده از خواص 
به معاویه نامه زدند و گفتند ما 
حســن را دست بســته به شما 
تحویــل می دهیم؛ بعــد امام با 
این ها صحبت کرد که اوالً معاویه 

به هیچ کــدام از تعهداتش عمل 
نخواهد کرد؛ عالوه بر اینکه حرفی 
که معاویه می زنــد خالف عزت 
و غیــرت دینی اســت. امام کلی 
صحبت می کنند و بعد می پرسند 
نظرتان چیست؟ جواب می دهند: 
ما می خواهیــم بمانیم و زندگی 
کنیم »البقیه البقیه«. نکته بعدی 
ناظر بر طرح این پرســش است 
که به نظر شــما بهترین تصمیم 
برای جامعه اســالمی و شیعیان 
یا حتی بشــریت چه بود؟ آیا این 
بــود که امام]حســن[  را در این 
انزوا قرار دهند؟ می خواهم بگویم 
مطلوب تریــن و بهترین تصمیم 

چه بود؟ این بود که مردم امام را همراهی کنند تا 
فتنه امویان ریشه کن و حکومت الهی محقق شود. 
اما این ها آمدند و شرایطی را تحمیل کردند تا این 

اتفاق نیفتد. 
تمام عرض بنده این اســت که پذیرش قطعنامه 
توســط امام خمینی در آن شــرایط خاص -که 
به حضرت روح اهلل تحمیل شــد- عقالنی ترین و 
مدبرانه ترین تصمیم بود، امــا لزوماً مطلوب ترین 
تصمیم نبود؛ چــرا که تا چنــد روز پیش از آن، 
حضرت امام می فرمودند »این خیانت به رســول 
خداست که کسی دم از صلح بزند«. نظر امام »راه 
قدس از کربال می گذرد« بود. در پیامشان هم اشاره 
فرمودنــد »من تا چنــد روز قبل معتقد به همان 
شــیوه دفاع و مواضع اعالم شده در جنگ بودم و 
مصلحت نظام و کشــور و انقالب را در اجرای آن 
می دیدم«؛ این مواضع نشان می دهد این تصمیم 
منطقی و مدبرانه، مطلوب امام نبوده است.رهبری 

به ســرعت هم نسبت به تحریف خود سیره امام و 
هم دربرابر این گزاره که امام در قضیه پایان جنگ 
فریب خوردند، واکنش نشان دادند. امام می دانست 
قصه چیســت و به تعبیری بازی نخورد و در عین 
حال دروغ هم نگفت؛ آن طور که عده ای می گویند 
امام گفت جام زهر، ولی منظورش جام عسل بود. 

ممکن است این پرسش مطرح شود که پذیرش 
قطعنامه مصلحت بوده است یا 
خیر؟ جواب بله اســت. اما آیا 
مطلوب  بــود،  چون مصلحت 
هم بود؟ مصلحت های ما نسبی 
اســت و درجات دارد. پذیرش 
مهادنه توســط امام حسن)ع( 
مصلحت بود یا خیــر؟ بله. اما 
آیا صالح عالی جامعه انســانی 
هم همین بود. آن مصلحتی که 
در فراگیری آن امام حاکم باشد، 
آیا این دو در یک رتبه اند؟ خیر. 
حتماً مصلحت عالــی این بود 
که حضرت مجتبی، امام حاکم 
در تمام پهنه اســالمی شوند و 
را  امیرالمؤمنیــن)ع(  حکومت 
ادامــه دهند و فتنــه امویان را 
ریشــه کن کنند. ولی متأسفانه 
شــرایط به گونه ای رقم خورده 
است که امام مجتبی)ع( به این 
دادند.  رضایــت  تحمیلی  صلح 
همین مهادنه به مصلحت است 
اما به نسبت چه چیزی؟ نسبت 
به کشــته شدن امام؛ اینکه امام 
بگوید من با همیــن 400-300 نفر جلو معاویه 
بایستم و بعد امام توســط یاران خودش اسیر یا 
کشته شود و آن اثر کربال را نداشته باشد. مهادنه و 
صلح امام حسن نسبت به شهادت ایشان مصلحت 
دارد ولی همین مهادنه نســبت به حاکمیت امام 
مصلحت کمتری دارد. این مصالح نسبی است و 
عالی ترین مصلحت این است که ما حرف امام را 
می پذیرفتیم و مسئوالن حرف امام را می پذیرفتند 
و به همان حرف امام که چند روز قبل ادامه جنگ 
را صالح می دانستند، ادامه می دادند. اما مسئوالن 
معتقد بودند ادامه جنگ به صالح نیست و امام به 
این نتیجه می رسند منطقی و عاقالنه ترین تصمیم 
در این شرایط همین است. برداشت من این است 
همان قدری که خطرناک اســت بگوییم پذیرش 
قطعنامه 598 تصمیم اشتباه و غیرعقالیی بوده 
است، همان قدر نیز اشتباه است بگوییم یک جام 

عسل بوده و تلخکامی امام را نبینیم.

نگاهی به دو جریان تحریف کننده منطق امام e در پذیرش قطعنامه 598

تصمیمی تلخ اما منطقی

همان قدری که 
خطرناک است 
بگوییم پذیرش 
قطعنامه 598 
تصمیم اشتباه و 
غیرعقالیی بوده 
است، همان قدر نیز 
اشتباه است بگوییم 
یک جام عسل بوده 
و تلخکامی امام را 
نبینیم

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
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یادداشت

 محسن فاطمی نژاد

,ع
99
06
89
9

ب���رگ س���بز، ب���رگ کمپان���ی وتاییدی���ه نق���ل وانتقال 
س���واری پراید تیپ: جی تی ایکس ای رنگ: نقره ای 
متالیک مدل: 1387  به ش���ماره پالک: 21 - 941  ب 
74 و به ش���ماره موتور: 2597428 و ش���ماره شاسی 
S1412287532765 ب���ه مالکی���ت: س���عید رضاون���د  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میگردد. ,ع
99
06
90
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ کمپانی و س���ند مالکی���ت کارخان���ه ای کامیون 
کشنده  سیستم ایویکو تیپ MP720E42HT مدل 
1386 به رنگ سفید روغنی به  شماره موتور 610680و  
و ش���ماره  شاس���ی NAZMP72S6JG008147 ب���ه 
ش���ماره پ���الک 54-842 ع 84  مفق���ود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد . ,ع
99
06
88
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت دانش���جویی ایم���ان فهیمی خویردی رش���ته 
معدن، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی 
شاهرود به شماره دانشجویی 9712734  مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

,ع
99
06
87
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

مجوز س���الح ش���کاری س���اچمه زنی دول���ول روی 
هم ته پر کوسه بش���ماره 082300940 بنام آقای 
حس���ن قربانیان س���وم  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
06
88
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل برگ سبز و کارت خودروی وانت به شماره انتظامی 
32 ایران 219 ن 76 به مش���اره موتور 11487064098 
و شماره شاسی NAAA46AA89G053065  متعلق 
به آقای محمد صاعدی مفقود گردید و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد .

,ع
99
06
90
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز، س���ند کمپانی و س���ند محضری خودروی 
ب���ه  رن���گ س���فید صدف���ی  م���دل 1379  آردی  پ���ژو 
ش���ماره انتظام���ی 678و63 ایران 42  ش���ماره موتور 
22327917514 و ش���ماره شاس���ی 79719685 ب���ه 
مالکیت فاطمه  اسدپور هدایت آباد مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
06
86
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ کن  ماهان  صنعتی  شرکت  تغییرات  آگهی   

پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
284276 و شناسه ملی 10103217671

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,05,20
 - تهران  استان  به:  شرکت  اصلی  مرکز 
منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی 
، شهر تهران، محله ستارخان ، بزرگراه شیخ 
، پالک  ، خیابان ستارخان  اله نوری  فضل 
پستی1454734695  کد  اول  طبقه   ،  471

انتقال یافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )994863(

,ع
99
06
84
1

مطمئن  سواران  شرکت  تغییرات  آگهی   
ثبت  به شماره  با مسئولیت محدود  دلیجان 
297783 و شناسه ملی 10103355693

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,06,01 مورخ 
منطقه   - تهران  استان   : نشانی  به  شرکت  محل 
شهر   ، مرکزی  بخش   ، شهریار  شهرستان   ،  13
خلیج  میدان   ،  4 فاز  محله  اندیشه،  جدید 
فارس ، بلوار آزادی ، پالک 0 ، ساختمان بازار 
 297 واحد   ، اول  طبقه   ، اسالمی  ایرانی  بزرگ 
نتیجه  در  یافت  انتقال   3354932571 پستی  کد 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )994865(

,ع
99
06
84
3

تک  پترو  نیکان  شرکت  تغییرات  آگهی   
و   424110 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10320751108

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 1397,05,22 مورخ  العاده  فوق  بطور 
هیئت  اعضاء   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
ذیل  قرار  به  سال  دو  مدت  برای  مدیره 
شماره  به  نامی  عباس  رضا  گردیدند:  انتخاب 
ملی 1378083563 و پیمان اله داد به شماره 
ملی 0054595118 و امیر عباس ساالری پور 
به شماره ملی 0055909760 و ایمان خسروی 

به شماره ملی 1280999616 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )994866(

,ع
99
06
84
4
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تازه ترین اثر آیت اهلل جاودان منتشر شد مهر: تازه ترین اثر آیت اهلل محمدعلی جاودان با عنوان »سیره و خاطرات علما« به همت مؤسسه ایمان ماندگار و توسط انتشارات واژه پرداز اندیشه منتشر شد. موضوع این اثر، ذکر خاطراتی 
درس آموز و عبرت انگیز از زندگی علماست از جمله: سیدمرتضی عسکری، مرتضی زاهد، محمدحسین زاهد، عبدالکریم حق شناس، محمدتقی بافقی، ابوالحسن جلوه، شیخ انصاری، مالحسینقلی همدانی، سیدمحمدمهدی بحرالعلوم، میرزا محمدحسن 

شیرازی، میرزا محمدتقی شیرازی، شیخ فضل اهلل نوری، میرزا جواد ملکی تبریزی، حسنعلی نخودکی، محمدعلی شاه آبادی، سیدابوالقاسم خویی، آخوند خراسانی، شیخ هاشم قزوینی، حاج آقا حسین قمی،  سیدحسن مدرس و... .

کتاب »تاریخ مختصر جاهلیت و صدر اسالم« منتشر شد ©
ایبنا: کتاب »تاریخ مختصر جاهلیت و صدر اســام« نوشته علی اصغر ایماندوست 
توسط انتشارات دلیل ما منتشر شد. گذر از باورهای اساطیری و خرافی به عصر تاریخ 
و عقانیت با ظهور پیامبر)ص( در این کتاب شرح شده است. این اثر دارای سه بخش 

است: »جاهلیت در تاریخ«، »از بعثت تا هجرت« و »از هجرت تا وفات پیامبر«.
بخش نخســت کتاب شــامل فصل های متعددی است که همگی تاریخ جاهلیت و 
وضعیت شبه جزیره عربستان را تا پیش از بعثت پیامبر مکرم اسام روایت می کند. 
فصــول ابتدایی این بخش به تعاریف و اصطاحات اختصــاص پیدا کرده و در ادامه 
مباحثی چون »فرق بین عرب و اعراب«، »اجداد قوم عرب و تولیت کعبه«، »محدوده 
سرزمین عربستان و زندگانی اعراب«، »مشخصات بادیه نشینان«، »جنگ های قبیله ای 
در عربســتان«، »انگیزه های جنگ در جاهلیت«، »تشویق و تنبیه برای جنگ« و... 

ارائه می شوند.
مباحث بخش دوم کتاب با بعثت پیامبر آغاز شده و از نظر روایت تاریخی به هجرت به 
مدینه ختم می شود. »حاالت پیامبر پیش از بعثت«، »حاالت پیامبر همزمان با بعثت 
و ابتدای بعثت«، »اباغ تدریجی برنامه رسالت«، »مرحله اول تبلیغ رسالت«، »مرحله 
دوم تبلیغ رسالت«، »آزار و شکنجه مسلمانان«، »آزار و شکنجه پیامبر«، »دشمنان 
آشکار پیامبر«، »دفاع حضرت حمزه از پیامبر«، »پیشنهادهای سازش و مصالحه از 
طرف قریش«، »تاش های ابوجهل برای بی اثر کردن تبلیغات پیامبر«، »مهاجرت به 
حبشه«، »محاصره در شعب ابی طالب«، »مرحله سوم اباغ رسالت و سفر پیامبر)ص( 
به طائف«، »تبلیغ در موسم حج«، »بیعت عقبه اول«، »بیعت عقبه دوم«، »خبردار 
شدن مشــرکین از بیعت انصار«، »خوابیدن علی)ع( در بستر پیامبر)ص(«، »اقامت 

پیامبر)ص( و ابوبکر در غار ثور« و... از جمله مباحث ارائه شده در این بخش است.
بخش سوم کتاب نیز از زمان ورود پیامبر به مدینه النبی تا زمان وفات پیامبر را دربر 
می گیرد. »اوضاع مدینه پیش از اســام«، »کوچ قبایــل اوس و خزرج به مدینه«، 
»هجرت مسلمانان به مدینه«، »محل سکونت مهاجران در ابتدای هجرت«، »اقدامات 
اولیه پیامبر)ص( در مدینه«، »پیمان برادری«، »انعقاد پیمان عدم تعارض با یهود« 
و »عهدشــکنی یهود« از فصول مختلف این بخش اســت. »سرگذشت یهودیان در 
رویارویی با مسلمانان« )از جمله سرنوشت قبایل بنی قینقاع و بنی نضیر(، »مسیحیان 
عربستان«، »انهدام بتخانه ها و ریشه کنی بت پرستی«، »حجه الوداع«، »داستان لشکر 

اسامه« و »روایت مسمومیت پیامبر« از دیگر فصل های بخش سوم کتاب است.
نویســنده با این کتاب به خوبی توانسته روایت تاریخی گذار شبه جزیره عربستان و 
مردمانش از دوره اسطوره ای و خرافی به دوره تاریخی و عقانی را شرح و تبیین کند. 
بعثت پیامبر مکرم اسام)ص( آغازگر این گذار بود و عرب پس از آن توانست جامعه ای 

عقانی را تجربه کند.

 انتشار دو اثر جدید ©
از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

معارف: کتاب »تنوع و تمدن در اندیشــه اسامی« تألیف حبیب اهلل بابایی به همت 
پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی منتشر شد. 
این اثر که حاصل پژوهش ها و تأمات نویسنده در ۱۰ سال گذشته است، در پی یافتن 
راهی الهیاتی برای فهم مسئله »تنوع« در صورت بندی تمدن توحیدی است. ادبیات 
گرد آمده در این کتاب، در چیستی تمدن، در اسامی بودن تمدن و در چالش های 
معاصر تمدن، نوعاً ادبیاتی جدید در تمدن پژوهی است و می تواند افق های جدیدی 
را برای تمدن پژوهان در ایران و جهان اســام بگشاید و ذهن تمدن پژوه ایرانی را با 

مسئله های بزرگ جهان اسام پیوند دهد.
همچنین به تازگی کتاب »تاریخ تشیع در ایران بر مبنای سکه شناسی از آغاز تا تأسیس 
صفویه« نیز بـــه همت پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت)ع( پژوهشـگاه علـوم و 
فرهنـگ اسـامی منتشـر شـده است. کتاب حاضر که حاصل پژوهش سیدمسعود 
شاهمرادی است، تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا تأسیس حکومت صفویه را از دریچه 
متون و نشانه های حک شده بر سکه های این دوران به بررسی و تحلیل پرداخته است.

در این کتاب آمده است: »مطالعات تاریخ تشیع در ایران نیازمند استفاده از دانش های 
مکمل مطالعات تاریخی برای دستیابی بیشــتر و دقیق تر به حقایق تاریخی است. 
از جمله دانش هایــی که می تواند محققان را در این مســیر یاری نماید، مطالعات 

سکه شناسی است«.

 معــارف/ مریــم احمــدی شــیروان  
چرا امام حســین)ع( با وجود آنکه می دانست در 
کربا به همراه تمام یاران خود به شهادت خواهد 
رســید، زنان و کودکان را با خــود همراه کرد؟ 
اصــاً چه ضرورتی بود که زنان و کودکان در این 
فاجعه بزرگ حضور داشته و رنج های بسیاری که 
شنیده ایم را متحمل شــوند؟ به مناسبت پنجم 
ماه صفر، ســالروز شــهادت حضرت رقیه بنت 
الحسین)س( در گفت وگو با حجت االسام قاسم 
خانجانی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ پژوهشگاه 
حوزه و دانشگاه پاســخ به این پرسش ها را جویا 

شدیم.
حجت االســام خانجانی در ابتدا بــا بیان اینکه 
مهم ترین علت همراه کردن زنان و کودکان در این 
قیام مقدس اباغ پیام و نتیجه این قیام و نهضت 
بود، توضیح می دهد: اگر امام حســین)ع( فقط با 
تعدادی از مردان حرکت می کرد و در حرکت به 
ســمت کوفه فرزندان و زنان را با خود نمی آورد 
قطعاً شــرایط به گونه ای دیگــر رقم می خورد و 
طبق آن جمله مشــهور »کربا در کربا می ماند 
اگر زینب نبود«، قیام اباعبداهلل)ع( با تمام محاسن 
و نتایج عالی که داشــت در کربا دفن می شد و 
از جزئیات ماجرای کربا کســی باخبر نمی شد؛ 
نتایجــی که پس از گذشــت قرن هــا می بینیم 

همچنان مانند دریایی مواج ادامه دار است.
این کارشناس تاریخ اسام تصریح می کند: اباغ 
پیام و رسالت کودکان و زنان برای انتقال واقعیات 
کربا مسئله مهمی است که جز این راهی نبود. اگر 
غیر از آن ها افراد دیگری همراه امام)ع( می شدند 
معلوم نبود آن ها چه سرنوشتی پیدا کنند، آیا زنده 
می مانند تا بتوانند پیام کربا را معرفی کنند؟ در 
حالی که زنان و بچه ها را نمی توانستند قتل عام و 
بایکوت کنند تا اطاعات و اخبار عاشــورا و کربا 

منتقل نشود.

یکی از رموز ماندگاری کربال همراهی »
کودکان و زنان بود

حجت االسام خانجانی تأکید می کند: اگر زن ها 
و بچه ها همراه امام حسین)ع( نمی رفتند، پس 
از واقعه جانگداز کربا و عاشورا از جنبه عاطفی، 
احساســی و رقت قلبی که اکنون وجود دارد و 

برای دوام اسام بسیار اثرگذار است، دیگر خبری 
نبود. مصیبت های باورناپذیری بر اهل بیت)ع(، 
فرزندان و نوادگان پیامبر)ص( وارد شــده است. 
از شهادت طفل شیرخوار اباعبداهلل)ع( گرفته تا 
عبداهلل بن الحســن)ع( که پسربچه ای ۱۰ ساله 
بود و حتی قاســم بن الحسن)ع( که حدود ۱4 
ســال سن داشــت. هیچ چیزی بیشــتر از این 
مصیبت ها نمی توانســت در طــول تاریخ جنبه 
عاطفه و رقت قلب درونی را برای افراد به وجود 
بیاورد که مســئله مهمی برای زنده نگه داشتن 

واقعه کرباست.
او اظهار می کند: کربا یک مکتب و جریان است 
و توقف ندارد و هر چقدر از زمان آن بگذرد پویاتر 
و شکوفاتر می شــود. نهضتی که امام حسین)ع( 
شروع کرد به زمان و مکان متوقف نمی شود. این 
نهضت ادامه دار به عوامل و محرک هایی نیاز دارد 
تا آن را همراهی کرده و همچنان پویا و شــکوفا 
نگاه دارند. اگر امام حسین)ع( زنان و فرزندان را با 
خود همراه نمی کرد قطعاً اتفاقاتی که در کربا رخ 

داد دفن می شد.
این استاد حوزه و دانشگاه می افزاید: بُعد عاطفی و 

ایجاد رقت قلب در افراد با شنیدن حوادث، وقایع، 
جنایت های کربا و رفتارهای ناشایستی که برای 
فرزندان پیامبر)ص( صورت گرفت، سبب شعله ور 
شــدن آتش خشم علیه ســتمکاران آن زمان و 
زمانه های دیگر شده اســت. از نظر تاریخی نیز 
همیشه دیده و شنیده شده است که بسیاری از 
آزادگان قیامی که در مقابل ظلم و استکبار ایجاد 
کرده اند از نهضت امام حسین)ع( الگو گرفته اند. 
یکی از رموز ماندگاری، پایداری و زنده بودن کربا 

همراهی کودکان و زنان بوده است. 
عامــل دیگری که باید بدان توجه داشــت روال 
عادی ماجــرا بدون در نظــر گرفتن علم غیب 
امام)ع( است که بر اســاس آن حتی اگر ایشان 
فردی عادی بود هم منطق حکم می کرد مطابق 
هدفی که داشت، کودکان و زنان را با خود همراه 
کند. زیرا اوالً معلوم نبود که اگر امام حسین)ع( 
خانواده و کودکان خود را در مدینه می گذاشــت 
و با خود همراه نمی کــرد ضمانتی برای امنیت 
آن ها وجود داشــته باشد یعنی اگر در مدینه هم 
می ماندند باز هم احتمال داشت از سوی حکومت 

یزید اسیر شوند و یا آسیب ببینند.

به وقایع کربال باید نگاهی »
متعادل داشت

این پژوهشــگر حوزه یــادآور 
می شــود: عامل دیگــر این که 
امام حســین)ع( از مکه حرکت 
کرد تا دعوت کوفیان را اجابت 
کرده و پایگاهی اسامی ایجاد 
کند. با این نیت بدیهی اســت 
که باید زنان و فرزندان را با خود 
مشــخص  زیرا  می کرد.  همراه 
نبود این ســفر چه مقدار طول 
می کشــد و اصاً این حرکت به 
کجا می انجامــد زیرا در ابتدای 
حرکت امام حســین)ع( بنا بر 
جنگ و درگیــری نظامی نبود 
بلکه شــرایط به گونه ای پیش 
رفت که منجر به جنگ شد پس 
در حالت عادی طبیعی است که 
امام خانــواده خود را نیز همراه 
ببــرد. بر این اســاس وقتی به 

عنوان مکتب به نهضت ابی عبداهلل)ع( نگاه می  کنیم 
برای همه این اجزا و حاضران در مکتب نقشی قائل 
هستیم. از کودک شیرخوار در کربا تا حبیب بن 
مظاهر ســالخورده نقش دارند و برای خود در حد 
و جایگاه خود نقشی ایفا می کنند. با الگو قرار دادن 
این نهضت در زندگی خــود درمی یابیم هر که در 
جایگاه خود باید نقشی داشته باشد. به طور نمونه در 
هشت سال دفاع مقدس از این الگوها بسیار استفاده 
کردیم. پیرمردها همانند حبیب بن مظاهر و امثال 
حسین فهمیده و کودکان کم سن و سال نیز مانند 
قاسم بن الحسن)ع( همانند کربا حاضر می شدند و 

از اسام دفاع می کردند.

جنبه درس آموزی و عبرت آموزی قیام »
امام حسین)ع( نباید کمرنگ شود

عضو هیئت علمی پژوهشــگاه حوزه و دانشــگاه با 
بیان اینکه تمام اطاعاتی که درباره زنان و کودکان 
حاضر در کربا به ما رسیده و در مجالس روضه ذکر 
می شود دقیق و منطبق با واقعیت نیست، تصریح 
می کند: البته عموم این اطاعات درســت است اما 
اختاف نقل های تاریخی در برخی موارد داریم که یا 

بررسی شده و یا نیاز به بررسی بیشتر 
دارد. منتقــدان جدی برخــی از این 
روضه ها هستیم که یا واقعیت ندارند یا 
آنچه واقعیت بوده صرفاً به نقل از شهید 
مطهری)ره( تنها با نیت اشک گرفتن 
از مردم به ســمت و سویی رفته که از 
واقعیت فاصله گرفته است. در صورتی  
که باید نگاهی معتدل داشت؛ یعنی نه 
نگاهی افراطــی که می گوید در کربا 
هیچ خبری نبــود و با کودکان و زنان 
این گونه رفتار نکرده اند صحیح است 
و نه نگاهی دیگر که هر چه هســت، 
مصیبت برای کودکان و زنان اســت 
و تمام جریــان کربا تحت تأثیر این 
مصیبت ها قرار بگیــرد و درس آموزی 
و عبــرت آموزی و الهــام از قیام امام 

حسین)ع( کمرنگ شود.
حجت االســام خانجانــی در پایان 
به تحلیل ســخن مشــهوری که از 
امام ســجاد)ع( نقل می شود و در آن 
روزهای حضور در شــام را از سخت ترین مقاطع 
کاروان اهل بیت امام حسین)ع( دانسته اند، پرداخته 
و می گوید: در آن زمان شــرایط زیســتن از نظر 
اسکان، جابه جایی و... دشوار بود و حالت بی اعتنایی 
و توهینی که از ناحیه اهل شــام به اهل بیت)ع( 
صورت گرفت قابل تحمل نبود و از این نظر در شام 
سخت گذشت اما مهم تر آنکه امام سجاد)ع( از اینکه 
در زیر چتر اسام و دینداری با مظاهر و نمادهای 
اصیل دینداری مانند اهل بیت پیغمبر)ص( و دین 
پیغمبر)ص( این طور معامله شده بود ناراحت بود؛ 
زیرا در جایی با فرزند و نوه پیامبر)ص( برخوردهای 
توهین آمیز می شــد که در آنجا اذان گفته می شد 
و آن ها خود را حاکم جامعه اســامی و مسلمان 
می دانستند و بر این ادعا بودند که امام)ع( از دین 
خارج شده اســت. از این نظر سفر شام برای اهل  
بیت امام حسین)ع( بسیار تلخ و مصیبت های دوران 
اســارت در این دیار از سخت ترین مصیبت ها بود؛ 
البته آن سخن معروف امام سجاد)ع( که از ایشان 
نقل می کنند که در پاســخ پرسش فردی از وی، 
فرمود »الشام، الشام« نیز جای نقد و بررسی دارد؛ 

زیرا در منابع دست اول وجود ندارد.

تبیین علل حضور زنان و کودکان در قیام سیدالشهدا)ع( در گفت وگو با حجت االسالم قاسم خانجانی 

کربال در کربال می ماند اگر زینب h نبود

وقتی به قیام 
اباعبداهلل)ع( به 

عنوان یک مکتب 
نگاه می  کنیم، 
برای همه اجزا 
و حاضران در 

آن نقشی قائل 
هستیم؛ از کودک 

شیرخوار تا مرد 
سالخورده

بــــــرش
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کتابخانه

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9502662

به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9502662 مطروحه ش��عبه دوم اجرای ثبت مش��هد خان��م آمنه رحمانی فرزند 
قربانعلی تاریخ تولد 1362/10/25 ش��ماره ملی 1063562228 ش��ماره شناس��نامه 6 باستناد سند ازدواج شماره 
1390- 1388/11/15 تنظیمی دفتر ازدواج ش��ماره 25 ش��هر نیش��ابور جهت وصول تعداد 100 عدد س��که بهار 
آزادی علیه آقای مهدی خراش��ادی زاده فرزند علی شماره ملی 0859279553 شماره شناسنامه 97 اجرائیه ای به 
کالسه فوق صادر و نیابت به مشهد ارسال گردید که پس از ابالغ اجراییه حسب درخواست بستانکار وارده به شماره 
5446- 1395/08/01 ش��ش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 1517 فرعی از 2 اصلی بخش 9 مش��هد ملکی پدر 
مدیون مرحوم علی خراش��ادی زاده )سهم االرث مدیون( بازداش��ت که برابر گزارش شماره 99/02 - 1399/02/09 

کارشناس رسمی دادگستری:
ملک مورد نظر به شماره پالک 1517 فرعی از مفروزی 2 اصلی بخش 9 مشهد واقع در مشهد- ابوطالب 38- گلبرگ 

جنوبی 12 پالک 8 واقع شده است
توضیحات:

1- ارزیابی ملک با فرض عدم بدهی مالک به کلیه مراجع ذیصالح تهیه شده است.
2- ارزیابی ملک با فرض عدم بازداشت و نیز آزاد بودن ملک داده شده است.

3- این کارشناسی بر اساس تصاویر غیرمصدق مدارک موجود در پرونده اداره ثبت تهیه گردیده است.
4- این کارشناسی صرفاً جهت قیمت گذاری و ارزش گذاری برای فروش ملک از طرف اداره محترم ثبت اسناد مشهد 
تهیه شده است و قابلیت استفاده به هر عنوان برای وثیقه ها و سپرده گذاری ها و تضمین ها و یا موارد مشابه را ندارند.

5- مطابق اسناد موجود در پرونده ثبتی و جریان ثبتی ملک مورد نظر دارای سند مالکیت به شماره چاپی 583475 
دفتر جلد 767 و دارای مساحت عرصه 266/8 مترمربع میباشد.

6- طبق اظهارات افراد س��اکن در ملک، طبقه همکف در اختیار مادر مدیون و طبقه اول در تصرف پرس��تار مادر 
مدیون میباشد.

ملک مورد کارشناسی دارای اعیان در دو طبقه )طبقه همکف و اول( مجموعاً حدود 240 مترمربع میباشد. دارای 
س��قف ضربی و قدیمی س��از است. طبقه همکف دارای یک خواب و آش��پزخانه و توالت و حمام دستشویی و هال و 
پذیرایی با امکان دسترسی به حیاط از طریق راهرو میباشد. بدنه ها گچ و نقاشی و آشپزخانه کاشی میباشد. پارکینگ 
در طبقه همکف قرار گرفته است. طبقه اول دارای دو خواب و دیواره ها گچ و نقاشی میباشد. انشعابات آب و برق و گاز 

و  تلفن دارد. سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری میباشد. نمای کلی ساختمان سنگ است.
در حال حاضر ارزش ششدانگ ملک مورد نظر با مشخصات فوق با توجه به کلیه سوابق و جوانب امر و موقعیت مکانی 
و قدمت ساختمان و حدود اربعه و شکل هندسی و ممر دسترسی و مصالح بکار رفته مساحت عرصه و اعیانی تراکم 
و کاربری بیست و چهار میلیارد ریال معادل دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان پیشنهاد میگردد که برابر با گزارش 
مامور اجرا طی نامه شماره 29983 مورخه 1399/5/5 )معادل 14 سهم مشاع از 40 سهم ششدانگ در قبال مبلغ 
8/400/000/000 ریال شروع شده و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می شود ضمناً مبلغ 336/000/000 
ریال حق مزایده و نیم عشر به مبلغ 420/000/000 ریال که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده 
میباش��د و از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز دوشنبه مورخه 1399/7/14 در محل شعبه دوم اجرا شروع و به 
باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. 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 رس��می در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در آدرس 
خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار می گردد. همچنین 
شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده 

قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. آ-9906475م.الف 240   تاریخ انتشار: 1399/7/2
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
خواه��ان مجید زارعی دادخواس��تی به طرفیت خوانده پریوش مبارکی به خواس��ته مطالبه وج��ه ارائه که در حوزه 
111ش��ورای حل اختالف اللجین به کالس��ه 99/405ش.111ح ثبت گریده است ازآنجا که حسب اعالم خواهان 
دردادخواست تقدیمی خوانده دعوی مجهول المکان می باشد. اینک در راستای ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب به خوانده ابالغ می گردد که جهت رسیدگی به خواسته خواهان درروز 1399/8/10 تاریخ 1399/8/10 ساعت 
4/5 درحوزه 111 شورای حل اختالف اللجین حاضرونسخه ثانی دادخواست وضمائم را تحویل بگیرد واالشورا غیاباَ 

رسیدگی وصدور رای خواهد کرد. )م الف 342( آ-9906893
دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف اللجین                                                                              

صورتمجلس
آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت دوم

به موجب دادنامه 9809975170100001 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان تایباد محکوم علیه 
ناصر مرادپور ریزه ئی محکوم است به پرداخت مبلغ 1/728/865/499 ریال بابت استرداد ثمن معامله در حق منوچهر 
محله قاسمی و مبلغ 86/443/274 ریال بابت نیم عشر در حق دولت در پرونده اجرایی شماره 980242 که آقای 
رحمان مرادپور ریزه ئی یک قطعه زمین زراعی از پالک فرعی 19 مجزا ش��ده از 6 فرعی از 5 فرعی از 141 اصلی 
موسوم به پل بند بشرح ذیل بابت بدهی محکوم علیه به این اجرا معرفی که بعلت عدم پرداخت ملک مذکور توقیف 
و به قیمت 1/833/480/000 ریال ارزیابی شده است. بدینوسیله جهت فروش شروع مزایده ساعت 11 الی 12 روز 
1399/07/22 در محل اجرای احکام مدنی حوزه قضایی تایباد تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و 
به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد در صورت تمایل متقاضیان می توانند 5 روز قبل از 
موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایش��ان از مال داده ش��ود الزم به ذکر است 10 درصد بهای مزایده 
فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده و مابقی ظرف یک ماه از خریدار دریافت خواهد شد در صورتیکه به 
هر دلیل خریدار در زمان مقرر بهای مزایده را نپردازد 10 درصد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد. چنانچه 

تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد روز مزایده تلقی خواهد شد.
مش��خصات ملک مذکور: یک قطعه زمین زراعی مش��اع به مس��احت 8334 مترمربع از ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعی به مس��احت 2400000 مترمربع از پالک فرعی 19 مجزا ش��ده از 6 فرعی از 5 فرعی از 141 اصلی موسوم 
به پل بند دارای سند مالکیت به شماره ثبت 74183 دفتر جلد 212 صفحه 38 به شماره سریال دفترچه مالکیت 
0373322- ب- 85 بنام آقای رحمان مرادپور ریزه ئی تحت شرب چاه های کشاورزی معروف به چاه حسن طاهری 
یک و دو دشت پل بند شهرستان تایباد بعد از روستای خیرآباد سمت چپ جاده آسفالته باخرز میباشد. قطعه زمین 
مورد نظر بصورت مش��اع در محدوده پالک 19 فرعی که تصرفات صاحب س��ند بابت سند فوق الذکر بشرح کروکی 

مندرج در پرونده اجرایی بوده که با توجه به موارد فوق و جمیع عوامل مؤثر دیگر چنانچه نقل و انتقال و یا معامله 
دیگری صورت نگرفته باشد و یا منع قانونی دیگری وجود نداشته باشد و به شرط قابل انتقال و قابل تحویل بودن 
ارزش کل قطعه زمین مورد نظر به مساحت 8334 مترمربع بصورت مشاع در محدوده پالک 19 فرعی از 6 فرعی از 
5 فرعی از 141 اصلی و با کاربری کشاورزی )زعفران- باغ- تولیدات گلخانه ای- جالیز- غالت( و دامداری و با توجه 
به موقعیت ملک و توپوگرافی زمین و کیفیت خاک و مجاورت با روستای خیرآباد و نزدیکی به شهر تایباد و امکان 
بالقوه تأمین آب و برق و گاز و دسترس��ی به جاده آس��فالته جمعاً به مبلغ 1/833/480/000 ریال برآورد میگردد. 
الزم به ذکر اس��ت ملک موصوف تا س��قف مبالغ بدهی محکوم به و نیم عشر دولتی مبلغ )1/815/308/773 ریال( 

به فروش می رسد. آ- 9906820  
دادورز اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تایباد- صادق دادمحمدی سرخسی

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9806504

به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9806504 خانم طیبه عس��گری نوغانی مقدم به اس��تناد سند نکاحیه به شماره 
2968 مورخ 1365/05/01 دفتر ازدواج 56 مش��هد اجرائیه ای جهت وصول مهریه خود به تعداد 100 عدد س��که 
تمام بهار آزادی علیه: محمدرضا ثناگردربانی فرزند علی به ش ملی 0940514151 صادر که پس از ابالغ اجرائیه 
حسب درخواست بستانکار وارده به شماره 8679- 1398/02/21 خودروی سواری ام وی ام ایکس 33 مدل 1393 
به شماره 742 ل 27- 12 متعلق به مدیون بازداشت گردید که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق 

گزارش شماره 7500- 1399/04/28 کارشناس رسمی با مشخصات اعالم شده:
مشخصات خودرو:

رنگ سفید روغنی شماره موتور 31563 شماره شاسی 103473 تعداد چرخ 4 تعداد محور 2 تعداد سیلندر 4 نوع 
سوخت بنزین ظرفیت 5 نفر اطاق و بدنه سالم داشبورد سالم صندلی و تودوزی سالم تجهیزات استاندارد موتور نسبتاً 

سالم گیربکس نسبتاً سالم دیفرانسیل نسبتاً سالم تایرها 30 درصد
نقایص ظاهری: سرسپر عقب سمت راست نیاز به صافکاری و رنگ آمیزی دارد.

توضیحات: کیلومتر: 78606 حس��ب اظهار خواهان فاقد بیمه نامه ش��خص ثالث معتبر می باش��د. با توجه به عدم 
دسترسی به سوئیچ وسیله مذکور و بسته بودن دربها و توقف طوالنی امکان آزمایش مکانیکی مقدور نشد و شماره 

موتور و شماره شاسی و سایر مشخصات فنی از سیستم شماره گذاری راهنمایی رانندگی استعالم گردید.
ارزش روز و پایه خودرو: یک میلیارد و دویست میلیون ریال )1/200/000/000 ریال( معادل یکصد و بیست میلیون 

تومان تعیین و برآورد می گردد.
با توجه به گزارش ارزیابی فوق و نماینده دادستان عمومی و انقالب مشهد خودرو مذکور در زمان بازدید در پارکینگ 
مهدی متوقف می باشد و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در محل شعبه دوم اجرای ثبت مشهد واقع در محل شعبه 
دوم اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان امام خمینی 28 روز سه شنبه مورخه 1399/7/15 از ساعت 9 صبح الی 12 
ظهر از مبلغ پایه 1/200/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد 
ضمناً مبلغ 60/000/000 ریال نیم عش��ر دولتی و مبلغ 72/000/000 ریال حق مزایده میباشد و طبق ماده 121 
آئین نامه اجرا و هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده 

در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. آ-9906890 م.الف 254  
تاریخ انتشار: 1399/7/2

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می برابر رای ش��ماره  139960308001001754   مورخ  1399/06/03  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 اقای محمد تقی خراش��ادیزاده فرزند محمد  بش��ماره شناسنامه 342 
کدملی 0653334192  در دو قطعه به شرح : 1� قطعه شماره یک ششدانگ یکقطعه باغ منزل به مساحت 729/72 
متر مربع تمامی پالک 25 فرعی از 657 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل 
مالکیت رجبعلی و غالمعلی اطمینان 2 � قطعه شماره دو ششدانگ یکقطعه باغ منزل به مساحت 218/82 متر مربع 
قسمتی از پالک 27 فرعی از 657 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت 
حسین عباس آبادی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت 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-9906884
تاریخ انتشار نوبت اول : 02 /1399/07                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 19 /1399/07                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر آراء هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی اکبر ابادی فرزند 

غالمرضا بشماره شناسنامه 60 و کدملی 0650616391 در : 
1� ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 177/21 متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 623 � اصلی 

واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رضا بهدانی 
2� ششدانگ یکقطعه زمین مزورعی مشجر مثلثی شکل به مساحت 36/78 متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 

623 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رضا بهدانی 
3� ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر مثلثی شکل به مساحت 5188/51 متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی 

از 623 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رضا بهدانی 
4� در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 1417/90 متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 623 

� اصلی واقع در حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رضا بهدانی 
5� در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 7/22 متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 623 � اصلی 

واقع در حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رضا بهدانی 

6� در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 243/59 متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 623 � 
اصلی واقع در حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رضا بهدانی 

7� در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 40/81 متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 623 � 
اصلی واقع در حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رضا بهدانی 

8� در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 73/665 متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 623 � 
اصلی واقع در حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رضا بهدانی  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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-9906887
تاریخ انتشار نوبت اول : 02 /1399/07                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 19 /1399/07                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
به موجب کالسه پرونده 9609987570101006شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای باخرز آقای محمدفهیمی 
فرزند علیرضا محکوم است به پرداخت 870000000ریال دیه در حق آقای سعید عشایری باتوجه به اینکه محکوم 
علیه مبلغ محکوم به را پرداخت ننموده یک دس��تگاه خودروی پراید به ش��ماره انتظامی 64ه183-ایران32توقیف 
گردیده است که شاکی درخواست مزایده فروش آن را نموده است که توسط کارشناس رسمی دادگستری خودروی 
مذکور به مبلغ 150000000ریال کارشناسی گردید ومقررگردید در مورخه 99,8,11ازساعت 11الی11:30دقیقه 
صبح در محل اجرای احکام کیفری از طریق مزایده به فروش برسد متقاضیان خرید جهت بازدید خودروی توقیفی 
می توانند ظرف مهلت 5روز قبل از مزایده بامراجعه به اجرای احکام کیفری دادسرای باخرز از خودرو بازدید نمایند 
تاباتودیع ده درصد قیمت پایه در مزایده ش��رکت نمایند مزایده از قیمت کارشناس��ی شروع وبه کسی ک باالترین 
قیمت رو پیشنهاد نماید واگذار میشود هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد وسیله مذکور فاقد الستیک 
و رینگ مناسب جهت تردد در معابر می باشد رنگ خودرو به طور نسبی از قسمت کاپوت و سقف از بین رفته است 

به خودرو از سمت گلگیر ودرب عقب راست خسارت واقع شده است آ-9906882

آگهی تحدیدحدود اختصاصی حوزه ثبت شیروان
پیرو آگهی تحدیدحدود قبلی که بموجب مقررات ماده 14قانون ثبت منتشر گردیده اینک برحسب درخواست واصله 
مستندبه ماده مذکور وماده 61آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود یک قسمت از امالک واقع در بخش 5قوچان حوزه 

ثبتی این واحدبه شرح زیر
قطعه یک شیروان بخش 5قوچان

1172اصلی آقایان اصغروبهروزصباغی ش��یروان وبانوان آزیتاوهدی صباغی ش��یروان وغیره ششدانگ یکباب مغازه 
درمورخه یکشنبه 99/07/27ساعت9قبل ازظهر

انجام خواهدشد
لذا بموجب ماده 14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین شماره های فوق الذکر  بوسیله این آگهی اخطار 
میگردد که در روز و س��اعت مقررباال درمحل حضوربهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک یانماینده قانونی 
آنها درموقع مقررحاضرنباشند مطابق ماده 15قانون قانون مذبور ملک مورد آگهی باحدوداظهارشده ازطرف مجاورین 
تحدیدخواهدشدواعتراضات مجاورین نس��بت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که در موقع مقررحاضر 
نبوده اند مطابق ماده 20قانون ثبت فقط تاسی روزا تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهدشد ودراجرای تبصره 2ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی ،معترضین میبایست ازتاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
یکماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم از مراجع مذکور اخذوبه  این اداره 

تسلیم نماید  آ-9906860   تاریخ انتشار:99/07/02
اکبر اقبالی

سرپرست اداره  ثبت اسناد و امالک شیروان

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه اینکه  آقای ابوالحس��ن درودی دارای  شناسنامه شماره  4047 به شرح داد خواست به کالسه136/99 شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان شهربانودرودی به شناسنامه 1247  درتاریخ  
87/4/31 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:  1-ابوالحس��ن 
درودی ف ابراهیم ش ش 4047 ت ت 1336/5/1 2-محمدرضا درودی ف ابراهیم ش ش 5173 ت ت 1342/6/15 
3-زهرا درودی ف ابراهیم ش ش 12 ت ت 1326/3/5 4-اشرف درودی ف ابراهیم ش ش 4046 ت ت 1335/2/1 
5-فری��ده درودی ف ابراهی��م ش ش 65 ت ت 1338/1/10 6-طاه��ره درودی ف ابراهی��م ش ش 5106 ت ت 
1346/1/10 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه استناد ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار : 99/7/2  آ-9906857
قاضی شورا- شعبه 6 درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه اینکه  خانم آمنه درودی دارای  شناس��نامه ش��ماره  59 به ش��رح داد خواس��ت به کالس��ه  137ازاین شورا 
درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان محمددرودی به شناس��نامه 27  درتاریخ  
1371/6/5 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1-آمنه درودی 
ف محم��د ش ش 59 ت ت 1358/4/1 2-معصوم��ه درودی ف محم��د ش ش 184 ت ت 1362/6/30 3-فاطمه 
درودی ف محم��د ش ش 1050255313 ت ت 1369/9/10 4-رجبعل��ی درودی ف محم��د ش ش 6862 ت ت 
1353/3/10 5-براتعلی درودی ف محمد ش ش 6863 ت ت 1354/4/20 6-رضادرودی ف محمد ش ش 6864 
ت ت 1357/1/5 7-ه��ادی درودی ف محمد ش ش 117 ت ت 1359/1/1 8-حس��ین درودی ف محمد ش ش 
1560 ت ت 1366/11/29 9-خدیجه درودی ف حس��ن ش ش 3646 ت ت 1329/3/1  اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور رابه استناد ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا 

وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار : 99/7/2  آ-9906858

قاضی شورا- شعبه 6 درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاینات

پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده، اینک 
بر حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود 

قسمتی از امالک واقع در بخش 11 حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل:
بخش 11 قاینات

 قطعه مفروزه مزرعه شاهیک پالک 1269- اصلی
 390 فرعی طاهره نوربخش ششدانگ یک قطعه باغمنزل میمی در روز 24 / 07 / 1399 انجام 
خواهد شد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به 
وسیله این آگهی اخطار میگردد؛ که در موعد مشخص شده فوق ساعت 8 الی 10 صبح در محل 
وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع 
مقرر حاضر نباش��ند؛ مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد.و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی و نیز صاحبان 
ام��الک ک��ه در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق م��اده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ 
تحدید حدود پذیرفته خواهد شد.و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می 
بایست؛ از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست 
اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور أخذ و به این اداره. 
تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را طبق مقررات ادامه می دهد.   تاریخ انتشار: 02  / 07 / 1399  آ-9906859
علی  صفائی  فر 

  رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  قاینات

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

برابر رای شماره  139960320020000614-1399/04/08    هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی خانم زهرا رهدار    فرزند علی  بش��ماره شناس��نامه  1711 صادره از زابل در شش��دانگ  یک باب خانه به 
مس��احت  210 متر مربع در قس��متی از پالک 3523 فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش 2 سیستان شهر زابل بلوار 
میرحسینی 5 کوچه دوم خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسین شهبانیان  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد  . م الف: 553  آ-9906076
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه1399/6/18

تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه  1399/07/02
مهدی پهلوانروی

 رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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 373-98خانم فاطمه اس��فیدانی زاده فرزندعلی اصغر  درشش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 
107مترمربع قسمتی از پالک3246فرعی از683فرعی از13  اصلی باغات خریداری از مالک رسمی  خانم فیروزه یزدانی

2-کالسه پرونده 292-98 آقای میالدگلیانی فرزند محمدعلی در ششدانگ یک دربند مغازه به  مساحت32/25 متر 
مربع  قسمتی ازپالک باقیمانده 629 فرعی ازیک  اصلی سه یک آب خریداری ازمالک رسمی خانم مرضیه فرهادی

3-کالس��ه پرونده 293-98  خانم س��پیده حاجی زاده مقدم پهلوانلو   فرزند علی اصغردر ششدانگ یک باب 
مغازه به مس��احت  27/65 متر مربع قس��متی ازپالک 629فرعی ازیک اصلی س��ه یک آب خریداری ازمالک 

رسمی خانم مرضیه فرهادی
-4 کالس��ه پرونده 291-98آقای حس��ن علی زاده فرزند س��لطان رضا درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 

32/50مترمربع پالک 629فرعی ازیک اصلی سه یک آب  خریداری ازمالک رسمی خانم مرضیه فرهادی 
5 -کالس��ه پرونده 324-98آقای میثم تقوی زیارت فرزند محمد رحیم درشش��دانگ یکباب منزل مسکونی 
به مس��احت 382/60مترمربع قس��متی ازپالک 1672فرعی از7اصلی زیارت خریداری از مالک رسمی آقای 

محمد رحیم تقوی
 لذا بدین 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 تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی 
محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود. آ-9906092
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/06/17

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/07/02
صمد ابراهیم زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان
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e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r© ارز 4هزارو200تومانی، تیری که هم ورودش دردناک

بود و هم خروج آن 
از دبیر انجمن واردکنندگان موبایل پرسیدند چرا گوشی گران شده، از کریمی، 
عضو کمیسیون صنایع مجلس پرسیدند چرا تایر گران شده، از رئیس هیئت مدیره 
انجمن صنایع فراورده های لبنی پرسیدند چرا کره گران شده و همگی یک جواب 

دادند و آن هم عدم تخصیص ارز 4هزارو200تومانی بود.
مســئله از آن زمان شروع شــد که با افزایش نرخ ارز دولت تصمیم گرفت برای 
واردات کاالهای اساسی ارز ترجیحی با نرخ 4هزارو200تومانی اختصاص دهد تا 
بتواند قیمت کاالهای اساسی را کنترل کند، اما مابه التفاوت آن با نرخ بازار آزاد 
سبب انحراف منابع و تخلفات متعدد در محل هزینه کرد ارز  4هزارو200تومانی 
شــد، بنابراین دولت عالوه بر هدررفت ســرمایه های ارزی کشور نتوانست جلو 
افزایش قیمت هــا در بازار را بگیرد. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس که 
در اســفند سال 98 منتشر شــد،  در حالی که مصرف همه گروه های کاالهای 
اساسی در سال 1397 نسبت به سال 1396 کاهش داشته، اما واردات کاالهای 
اساســی در سال 1398 نسبت به ســال 1397 افزایشی بوده است. میزان رشد 
واردات برخی از این کاالها تا زمانی که مشــمول دریافت ارز ترجیحی می شدند 
در کنار کاهش واردات آن ها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد 
روشنی است که داللت بر توزیع رانت قابل توجه ناشی از واردات این کاالها با نرخ 
ارز ترجیحی دارد.همچنین در این گزارش عنوان شــده مقایسه قیمت کاالهای 
اساسی منتخب در آذر ماه 98 نسبت به اسفند 96 )جهش ارزی از اوایل سال 97 
رخ داد( حاکی از رشد قابل توجه قیمت این کاالهاست. این رشد در چای خارجی 

به 169درصد و گوشت گوسفند به 123درصد نیز رسیده است.
بنابراین تا این جــای کار ارز 4هزارو200تومانی عالوه بر ترویج واردات بی رویه 
و عدم جلوگیری از افزایش قیمت اجناس، منابع ارزی کشــور را در شرایطی که 
تحت شدیدترین تحریم ها قرار داریم، هدر داد.حال با توجه به تحریم ها و کمبود 
منابع ارز، دولت از ابتدای ســال 99 شروع به اصالح تصمیم گذشته و حذف ارز 
ترجیحی کرد که این مسئله  منجر به موج جدیدی از افزایش قیمت در کاالهای 

اساسی شد.
 دولت ســعی دارد با اعمال فشــار جلو افزایش قیمت را بگیرد در حالی که ارز 
ارزان تــوان رقابت تولیدکننده داخل را گرفته و در مواردی حتی تولیدکننده را 
واردکننده کرده و عدم تخصیص آن منجر به کمبود عرضه در بازار و افزایش قیمت 
کاالهای اساســی شده است. برای نمونه به گفته سخنگوی انجمن فراورده های 
لبنی، به علت ارزان تمام شدن واردات کره با ارز ترجیحی، اغلب تولیدکننده ها 
کره را وارد می کردند یا طبق بررسی های روزنامه دنیای اقتصاد با توجه به شکاف 
نرخ بازار آزاد و مصوب نهاده های طیور مانند ســویا، عده ای در سوله های موقت 
جوجه ریزی می کردند و پس از دریافت خوراک سویا و ذرت، با کشتن جوجه ها و 
فروش سویا و ذرت به نرخ آزاد تا 300 درصد سود می کردند  که این مسئله نیز 

منجر به افزایش قیمت  مرغ و تخم مرغ شد.
بنابراین ارز 4هزارو200تومانی سه بار ملت را گزید، یک بار با انحراف منابع ارزی 
بیت المــال و جرایم اقتصادی که امروزه اخبار دادگاه هایش به گوش می رســد، 
دومین بار با عدم کنترل قیمت ها در سال 98 و ضربه به تولید داخل و در انتها با 

افزایش قیمت هایی که امروزه شاهد آن هستیم.

 نظارت بر واحدهای صنفی ۳۷ درصد کاهش یافت©
نود اقتصادی:  براساس گزارش های منتشر شده از سوی وزارت صمت، در ۵ماهه 
امسال تعداد بازرسی های انجام شده توســط بازرسان این وزارتخانه در سراسر 
کشور از ســطح بازار حدود 1 میلیون فقره بوده که نسبت به 6/1 میلیون فقره 
بازرســی در مدت مشابه ۵ماهه سال 98 کاهش 37 درصدی بازرسی ها را نشان 

می دهد.
کاهش قابل توجه بازرســی ها طی ۵ماهه ســال جاری درحالی است که امسال 
افزایش قیمت ها نســبت به سال گذشــته به صورت افسارگسیخته و با شتاب 

بیشتری رخ داده است.

بررسی ها نشان می دهد بازارهای جهانی تحت تأثیر موج جدید کرونا  قرار گرفته اند

تالطم   پاییزی طال
 اقتصاد/ زهرا طوســی  افزایش تنش های 
منطقــه ای، جنگ تجاری میــان آمریکا و چین 
و از همه مهم تر همه گیــری ویروس کرونا که با 
تحمیل یکی از عمیق تریــن رکودهای اقتصادی 
تاریخ و اجبــار بانک های مرکزی بــه اقدام های 
بی سابقه انبساطی، طال را به اوج قله های تاریخی 
خود رساند، حاال با تقویت دالر، این فلز گرانبها از 
صدر به زیر کشیده شده تا سرمایه گذاران بتوانند 
سرنخ های بیشتری در مورد آینده اقتصاد آسیب 

دنیا بدست بیاورند.
طال روی موج کرونا توانســت تــا قیمت 2هزارو 
73دالری بــاال رود. در همین زمــان 6 ماهه اما 
ارزش دالر آمریکا با نزول قابل توجهی همراه بود. 
در حالی که شــاخص دالر در ابتدای سال  جاری 
در حد 102 واحد بود، ارزش اسکناس آمریکایی 
در روز گذشته به 93 واحد رسید. به  عبارت دیگر 
ارزش دالر در 6 ماه اول به میزان 9 درصد در برابر 
ارزهای معتبر جهانی کاهش پیدا کرد. دلیل اصلی 
کاهــش ارزش دالر، تزریق نقدینگی و چاپ پول 

بانک مرکزی آمریکا در این مدت بود. 

دالر؛ بازیگر اصلی تغییردهنده قیمت اونس»
حاال طالی جهانی با کاهشی نسبتاً زیاد از قیمت 
2هــزار و 73دالری به مرز یک هــزارو900دالر 
رسیده است. یکی از دالیل اصلی کاهش ارزش این 
فلز ارزشــمند، افزایش ارزش دالر در برابر ارزهای 
معتبر جهانی بود. در حقیقت در حالی که سطح 
نااطمینانی اقتصاد در هفته های گذشــته تغییر 
چندانی نداشــته و همچنین از سوی بانک های 
مرکزی بســته های انبســاطی جدید اجرا نشده، 
دالر بــه بازیگر اصلــی تغییردهنده قیمت اونس 
بدل شده است. شاخص دالر در معامالت اخیر با 
۵9/ 0درصد افزایش جای خود را در باالی مرز 93 

واحدی حفظ کرده است. 
از ســوی دیگر سرمایه گذاران در انتظار سخنرانی 
مقامات فدرال رزرو هستند تا نشانه هایی از بسته 
حمایتی جدید بانک مرکزی آمریکا دریافت کنند؛ 
در  حالــی  که مذاکرات کاخ ســفید و نمایندگان 
کنگره برای بســته حمایتی ضدکرونای جدید به 
بن بست رســیده است و بسیاری از تحلیلگران بر 
این باورند که شانس تصویب بسته ای جدید قبل 

از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر 
پایین است، اکنون بیشــتر نگاه ها به فدرال رزرو 

دوخته شده است. 
در این هفته قرار است جرومی پاول برای نمایندگان 
کنگره سخنرانی داشته باشد و پیش بینی می شود 
او به تکرار مواضع پیشین خود بپردازد؛ مواضعی 
که تصویب بســته جدید حمایتــی برای حفظ 
سرعت ریکاوری اقتصاد آمریکا را ضروری می داند. 
تحلیلگران بر این باورند تا زمانی که تغییر خاصی 

جهانی  اقتصاد  ریسک  در 
رخ ندهد یا تــا زمانی که 
اطالعات  ســرمایه گذاران 
شفاف تر و بیشتری نسبت 
به چشم انداز سیاست پولی 
آمریــکا بدســت نیاورند، 
میان  کشمکش  همچنان 

دالر و طال ادامه دارد. 

ارز تحت تأثیر اخبار »
سیاسی

در کشــورمان ارز کــه در 
روزهای انتهایی شــهریور 

ماه بیشتر تحت تأثیر اخبار سیاسی مربوط به فعال 
 شدن مکانیزم  ماشه قرار گرفته و با جوسازی روانی 
به  ســوی قیمت های باال حرکت کرد، حاال فصل 
پاییز را با ثبات و در محدوده قیمت هر دالر آمریکا 

26هزار و 8۵0 تومان آغاز کرده است. 
رشد قیمت دالر در فصل بهار آرام بود و قیمت ها 
پله پله باال می رفتند تا جایی که دالر که در انتهای 
اســفند ماه در محدوده 16 هزار و 100تومان قرار 
گرفته بود، در فصل بهار توانســت خود را تا نرخ 
19 هزار تومان باال ببرد. در تابســتان سرعت رشد 
قیمت دالر بیشتر شــد و این ارز توانست خود را 
تا ســطح 27 هزار تومانی باال ببرد. به این ترتیب، 
دالر که در بهار حدود 18 درصد افزایش قیمت را 
به ثبت رسانده بود، در فصل تابستان بازدهی خود 

را به عدد 43 درصد رساند.

 افزایش نرخ طال »
با وجود کاهش قیمت جهانی

با توجه به اینکه در روزهای گذشته قیمت جهانی 

طال کاهشی بوده و حتی به زیر یک هزارو900دالر 
هــم کاهش یافت، ولی در کشــور مــا هنوز در 
محدوده یک هزارو900دالر معامله می شود. محمد 
کشــتی آرای، نایب رئیــس اتحادیه طال و جواهر 
کشور می گوید: افزایش قیمت دالر مانع از کاهش 
قیمت سکه شده است. به گفته وی، انتظار می رفت 
کاهش ۵0 دالری اونس طال موجب کاهش طال و 
سکه شود، ولی برخالف تصور با افزایش قیمت ارز 
و ورود دالر به کانال 27 هزار تومان، قیمت طال و 
سکه نیز افزایش یافت. وی با اشاره به 
حباب یک میلیون و 100هزار تومانی 
ســکه، می گوید: حباب بیانگر وجود 
تقاضا برای خرید ســکه طرح جدید 
است.سکه در تابستان از سوی دو عامل 
مهم مورد  حمایت قرار گرفت: نخست 
رشد بهای دالر و دومی، افزایش ارزش 
طال در بازارهای جهانی که در مقطعی 
حتی به باالی 2 هزار دالر نیز رســید. 
یکی از دالیل افت فلز گرانبهای داخلی 
در آخرین روز شهریور ماه هم همین 
نــزول بهای طال بود. در واقع در حالی   
که روز دوشــنبه دالر به سکه عالمت 
افزایشی می داد، ارزش اونس با افت خود سکه را به 

سوی نرخ های پایین تر هدایت می کرد. 
البته بخشی از افزایش قیمت سکه در تابستان هم از 
سوی عوامل بنیادی حمایت نمی شد و بیشتر ناشی 
از عوامل روانی بود و همین موضوع موجب شد برای 
قیمت سکه حباب شکل بگیرد. در صورتی  که اونس 
و دالر در روزهای آینده گران نشوند، احتمال افت 
بیشتر در بازار سکه وجود دارد. برخی تحلیلگران 
بــاور دارند، تضعیــف شــاخص دالر در بازارهای 
جهانی ممکن است بر حباب سکه اثر داشته باشد.

 سقوط بورس های جهانی تحت تأثیر»
 موج جدید کرونا

نگاهی به بازارســرمایه نشــان می دهد بیشــتر 
شــاخص های مهم بورســی در جهان به شدت 
ریزش کردند. این بازار تحت تأثیر شیوع کرونا قرار 
دارد. در انگلیس متخصصان بهداشتی نسبت به 
بروز موج سوم هشــدار داده اند. در اسپانیا تلفات 
مجدداً دورقمی شــده اســت. شــمار دیگری از 

کشورهای اروپایی از احتمال اعمال مجدد برخی 
از محدودیت هــای کرونایی خبــر داده اند و بیم 
آن می رود که با وخامت اوضاع شــاهد بازگشت 
قرنطینه های سراســری باشــیم. از سوی دیگر 
تنش ها بین آمریکا و چیــن نیز کماکان یکی از 
اصلی ترین دالیل نگرانی معامله گران در جهان به 

شمار می رود. 
این وضعیــت نگران کننده ســبب شــده تا در 
وال اســتریت، همه شــاخص ها نزولی باشند، تا 
جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح 
پایین تری از روز قبل خود بســته شدند. شاخص 
»داوجونز ایدانستریال اوریج« با 3/08 درصد ریزش 
نســبت به روز قبل و در سطح 26هزار و 806/62 
واحد بســته شد. شــاخص »اس اند پی ۵00« با 
2/۵درصــد کاهش تا ســطح 3236.66 واحدی 
پایین رفت و دیگر شــاخص مهم بورسی آمریکا 
یعنی »نزدک کامپوزیت« با 1/77 درصد ریزش در 

سطح 10هزار و 601.79 واحدی بسته شد.
 در اروپــا نیز همه بورس ها ریزش کردند، در این 
قاره مســئله برگزیت کماکان اصلی ترین دغدغه 
معامله گــران اروپایی به شــمار مــی رود، اما در 
معامالت بورس های آســیا، شــاخص ها عملکرد 
مختلفی دارند؛ شــاخص »نیک کی 22۵« بورس 
توکیو ژاپن با افت 0/18 درصدی تا سطح 23هزار 
واحدی عقب رفت، اما شــاخص »هانگ ســنگ« 
بورس هنگ کنــگ 2/06درصد بــاال رفت و در 
سطح 23هزار واحدی بسته شد. در چین شاخص 
»شــانگهای کامپوزیت« صعود 0/96 درصدی را 
تجربه کرد و در سطح 4691.43 واحد بسته شد. 
 در بین دیگر شاخص های مهم آسیایی، شاخص 

» تاپیکس« ژاپن نیز نزولی بود. 
شــاخص بورس تهران در کشور ما نیز در جریان 

معامالت روز سه شنبه بازارســرمایه با ثبت افت 
13هزار واحدی، در ارتفاع یک میلیون و ۵81هزار 
واحد قرار گرفت. بایــد یادآوری کنم هر چند در 
دوره دو ماهه اخیر شــاخص بازار سهام روزهای 
خوبی را پشت سر نگذاشته، اما در مجموع 6 ماه 
نخست امسال میزان بازدهی شاخص بازار سهام 

بیش از سه برابر دالر بوده است. 

وضعیت بازارها در پاییز وابسته به اتفاقات »
سیاسی آینده

درباره بازدهی بازارها باید گفت اگر بازدهی همه 
بازارها در مجموع 6 ماه ابتدایی ســال را بررسی 
کنیم، این شــاخص  کل بورس بوده اســت که با 
اختالف زیادی نسبت به سایر بازارها در صدر قرار 
می گیرد. شاخص  کل بورس در نیمه اول سال 99 
حدود 212 درصد افزایش را به ثبت رساند و این 
در حالی بود که در همین بازه زمانی سکه حدود 
118درصد افزایش قیمت داشــت و دالر نیز تنها 

69درصد افزایش را به ثبت رساند. 
به عبارت دیگر می توان گفت شاخص  کل بورس 
در سه ماه ابتدایی سال چنان افزایشی را به  ثبت 
رســاند که موجب شد این شاخص در مجموع 6 
ماه نیز بر صدر  جدول بازدهی قرار بگیرد. تابستان 
زمانی بود که ســایر بازارها به  تدریج سعی کردند 
رشد خود را با شاخص  کل بورس هماهنگ تر کنند. 
در این میان به اعتقاد بسیاری از فعاالن، وضعیت 
بازارها در پاییز بیشتر وابسته به اتفاقات سیاسی 
آینده خواهد بود.گفتنی اســت؛ در لحظه تنظیم 
این گزارش در بازار آزاد قیمت طالی 18عیار هر 
گرم یک میلیون و 232 هزار تومان، قیمت ســکه 
تمام  بهار آزادی طرح جدید 13میلیون و 100هزار 

تومان و قیمت دالر 27هزار و 1۵0تومان است.

نگاهی به 
بازارسرمایه نشان 
می دهد بیشتر 
شاخص های مهم 
بورسی در جهان 
به شدت ریزش 
کردند. این بازار 
تحت تأثیر شیوع 
کرونا قرار دارد
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 ناصر باغستانی

  چهارشنبه 2مهر ۱3۹۹  5 صفر ۱۴۴2 23سپتامبر 2۰2۰  سال سی و سوم   شماره ۹35۱

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هی��أت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکان��ه مفروزی متقاضیان 
پرونده های تش��کیلی طبق قانون مذکور را براس��اس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به 

شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1� رأی ش��ماره 139860330001011430 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001000715 آقای/خانم 
محمد مهدی پاکدل فرزند عباس در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 118/70 مترمربع پالک شماره 9432  
اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. سند قطعی شماره39615مورخ 1395/05/07دفترخانه52قم. )م الف 7118 (

2- رأی ش��ماره 139960330001003397 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001002201 آقای/خانم 
ابوالقاس��م عیوضی بز چلوئی فرزند حسن در دو دانگ مش��اع ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ششدانگ 
198 مترمربع پالک ش��ماره 10994  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. س��ند قطعی به ش��ماره80649 مورخ 

1397/11/02دفترخانه11قم. )م الف 7121 (
3- رأی ش��ماره 139960330001003398 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001002202 آقای/خانم 
حجت تجدد فرزند جبار دردو دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ششدانگ198 مترمربع پالک 
ش��ماره 10994  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. س��ند قطعی به شماره 80649مورخ1397/11/02دفترخانه 

11قم )م الف 7122 (
4- رأی ش��ماره 139960330001003395 مرب��وط ب��ه پرونده کالس��ه 1398114430001002200 آقای/

خانم محمدرضا جوادی نوید فرزند محمدحس��ین در دو دانگ مشاع در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 
ششدانگ198 مترمربع پالک شماره 10994  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. سند قطعی به شماره 80649مورخ 

1397/11/02دفترخانه 11قم. )م الف 7123 (
5- رأی ش��ماره 139960330001002273 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000137 آقای/خانم 
حسن سلطانی فرزند قریب علی  در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 40/82 مترمربع پالک شماره باقیمانده 
11239  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از ابوالقاسم خانی صادره در 

دفتر 65 صفحه519. )م الف 7124 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترس��ی به مالکین مش��اعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه 
اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه 
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است 

که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )قدس(
تاریخ انتشار اول: 1399/06/17                                   آ-9906103

تاریخ انتشار دوم: 1399/07/02
محمدرضا ادیبان

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های 
تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل 

تایید نموده اند. 
1- رأی ش��ماره 139460330002004414 مرب��وط ب��ه پرونده کالس��ه 1391114430002004176 آقای/

خانم  برات رضائی فرزند اس��رافیل در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
100)یکصد( مترمربع پالک ش��ماره 1/74فرعی از1945- اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. س��ند رس��می /سند 
مالکیت مشاعی/خریداری رسمی برابر سند قطعی شماره 67577مورخ1370/11/01دفترخانه20قم از انسیه میره 
ای و دارای مالکیت مش��اعی می باش��د و طبق نامه ش��ماره1725/1/85 مورخ1385/11/01شعبه اول دادسرای 
عمومی قم در قبال مبلغ س��یصد و پنجاه میلیون ریال بازداش��ت می باش��د طبق نامه شماره ی1174/91ن ک 

مورخ93/11/08باحفظ بازداشت صدور سند بالمانع است . )م الف 7117(
2- رأی ش��ماره 139960330002004611 مربوط به پرونده کالسه 1392114430002002785 آقای/خانم  
علی عباسی فرزند علیجان در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 73 مترمربع 
پالک ش��ماره 2فرعی از 2394 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواس��طه از اکبر 

عموزاده به نسبت1/3ومصطفی عموزاده به نسبت2/3  . )م الف 7119 (
3- رأی ش��ماره 139960330002002759 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001320 آقای/خانم  
حسن افضل پور فرزند محمد در 3دانگ مشاع  از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 154 
مترمربع پالک شماره 2593 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند ثبت دفتر557صفحه200 

. )م الف 7120 (
4- رأی ش��ماره 139960330002002761 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001603 آقای/خانم  
ربابه دانیالی فرزند آصف در 3دانگ مش��اع از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 154 
مترمربع پالک ش��ماره 2593 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند مالکیت مشاعی ثبت 

دفتر 557صفحه200  . )م الف 7121 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترس��ی به مالکین مش��اعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه 
اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه 
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که 

صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )قدس(
آ-9906106

تاریخ انتشار اول: 1399/06/17
تاریخ انتشار دوم: 1399/07/02

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )994869(

آگهی تغییرات شرکت نیکان پترو تک سهامی خاص به شماره ثبت 424110 و شناسه ملی 10320751108

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,05,22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ایمان خسروی ) کد ملی 1280999616( به سمت 
اله داد ) کدملی  نایب رئیس هیئت مدیره و پیمان  رئیس هیئت مدیره و امیرعباس ساالری پور) کدملی 0055909760( به سمت 
به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره.  نامی) کد ملی1378083563(  به سمت عضو هیئت مدیره و رضا عباس   )0054595118
تمامی اسناد تعهدآور مالی و اوراق بهادار و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر بوده و سایر 

مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت یا با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت صادر خواهد شد. 
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آگهی تغییرات شرکت بین المللی پروا ترابر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 118289 و شناسه ملی 10101618721

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,06,01 و مجوز شماره 11,29127 مورخ 1399,06,03 اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هیئت مدیره به 3 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. آقای 
علی هادیلو کد ملی 0046672109 با پرداخت مبلغ 500000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای یاور جنگاوران کد ملی 
1583308040 با پرداخت مبلغ 2250000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت . آقای داور جنگاوران کد ملی 1582654433 با پرداخت 
2250000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت . سرمایه شرکت از مبلغ 5000000 ریال به مبلغ 10000000 ریال افزایش یافت و ماده 
مربوطه اساسنامه اصالح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل است: بیوک آقا ولیدخت 
دیزجی 1375551108 دارنده 1750000 ریال پریچهر براتی حیاتی 2970141507 دارنده 750000 ریال گیسو ولیدخت دیزجی 0077566114 
دارنده 1000000 ریال کیانوش ولیدخت دیزجی 0078243963 دارنده 750000 ریال کیاوش ولیدخت دیزجی 0011303166 دارنده 750000 
ریال علی هادیلو 0046672109 دارنده 500000 ریال یاور جنگاوران 1583308040 دارنده 2250000 ریال داور جنگاوران 1582654433 دارنده 

2250000 ریال .
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )994870(

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت آرمان توسعه مشهد به شماره ثبت 

35355 به شناسه ملی6 1038050779 
سهامی خاص

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت 
دعوت ب��ه عمل می آید در جلس��ه مجمع 
عمومی ف��وق العاده م��ورخ 7/15/ 1399 
ساعت 9 صبح که به آدرس مشهد-بلوار 
قاض��ی طباطبایی بین س��وم و پنجم پالک 
166 طبق��ه اول برگزار می گردد ش��رکت 

فرمایند.
دستور جلسه:انتخاب اعضاء هیئت مدیره 

و بازرسین
 هیئت مدیره شرکت آرمان توسعه مشهد

ع 9
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الکترونیک  برنا  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   70888 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10101158162

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,04,31 مورخ 
 - تهران  استان  به آدرس  : محل شرکت  شد 
منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، 
شهر تهران، محله کن ، بزرگراه شهید همت ، 
خیابان پردیس ، پالک 0 ، مجتمع پردیس ، 
بلوک 1 ، طبقه چهارم ، واحد 49-کد پستی 
1486948418 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید. 
ثبت  اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان 
)994862( تهران  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )994867(

 آگهی تغییرات شرکت سفر ماجراجویانه دور دنیا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 384806 و شناسه ملی 10320349217

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,05,06 و بموجب مجوز شماره 22931 مورخ 1398,05,12 سازمان هواپیمایی کشوری و بموجب مجوز 
شماره 982303,15880 مورخ 1398,05,16 اداره کل حقوقی و امالک سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پویا اسمعیلی 
به کدملی 0017223024 باپرداخت مبلغ 19962500000 ریال به صندوق شرکت ، سهم الشرکه خود را به مبلغ 20000000000ریال افزایش داد - پگاه اسمعیلی به 
کدملی 0019400314 باپرداخت مبلغ 4992500000ریال به صندوق شرکت ، سهم الشرکه خود را به مبلغ 5000000000 ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت 
از 46000000ریال به مبلغ 25001000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل                  
می باشد. پویا اسمعیلی به کدملی 0017223024 دارنده مبلغ 20000000000ریال سهم الشرکه پگاه اسمعیلی به کدملی 0019400314 دارنده مبلغ 5000000000 

ریال سهم الشرکه رضا محمودی گلویی به کدملی 0060554071 دارانده مبلغ 1000000 ریال سهم الشرکه .
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شرکت  ماین  بتن  شرکت  تغییرات  آگهی   
و   23693 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10100691593

العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,04,10 مورخ 
یافت  افزایش  نفر   3 به  اعضای هیئت مدیره  تعداد 
آدرس  گردید.  اصالح  اساسنامه  مربوطه  وماده 
مرکزاصلی شرکت به نشانی ذیل انتقال یافت وماده 
 - تهران  استان   " گردید:  اصالح  اساسنامه  مربوطه 
شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش، 
محله تجریش ، خیابان پل رومی ، خیابان دکتر علی 
شریعتی ، پالک -1812 ، ساختمان دیپلمات ، طبقه 

چهارم ، واحد 116 کد پستی 1914963891 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )994871(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین)995809(

 آگهی تغییرات شرکت میالد رایانه آرتا مینودر )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 14765 و شناسه ملی 14006961979

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,05,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین عموئی کد ملی 4310102069 فرزند ولی اله کد ملی 4310102069 
متولد 1368,05,30 نشانی استان قزوین ، شهرستان قزوین ، بخش مرکزی ، شهر قزوین، محله ملک آباد ، خیابان ملک آباد 12 ، بن بست احمد کبود وند ، پالک 130 ، طبقه اول 
کد پستی 3418654681 با پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. آقای محمد کاکاوند میرزائی کد ملی 4310190881 با پرداخت مبلغ نهصد 
هزار ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ نود و نه میلیون و نهصد هزار ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیون ریال به مبلغ یکصد و یک 
میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکوراصالح گردید. سهم الشرکه شرکا به شرح ذیل می باشد: آقایان محمد کاکاوند میرزائی دارای مبلغ نود و نه 

میلیون و نهصد هزار ریال سهم الشرکه، مهرداد اسماعیلی دارای مبلغ یک میلیون ریال سهم الشرکه و حسین عموئی دارای مبلغ یکصد هزار ریال سهم الشرکه. 
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ابتالهای خانوادگی به کرونا افزایش یافته است  ایسنا: ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت گفت: متأسفانه در حال حاضر شاهدیم رعایت دستورالعمل های مقابله با کرونا روند نزولی دارد. این 
درحالی است که جهش ژنتیکی اخیر ویروس کرونا و افزایش قدرت سرایت  آن نگران کننده است. وی افزود: بر همین اساس با افزایش قدرت سرایت  ویروس، به خصوص انتقال درون خانوادگی به میزان زیادی 

افزایش یافته است. باید توجه کرد خصوصیت این موج همه گیری، انتقال درون خانوادگی باالست و در صورت ابتالی یک فرد، بیشتر اعضای خانواده به بیماری کووید۱۹ مبتال می شوند.

 شلیک پلیس آمریکا ©
به سوی یک کودک 13 ساله مبتال به اوتیسم

تسنیم: به گزارش رسانه های آمریکایی، 
تصاویر منتشر شده توسط پلیس در روز 
دوشنبه نشان می دهد مأموران پلیس در 
ایالت یوتا به ســوی یک کودک 13 ساله 

مبتال به اوتیسم شلیک کرده اند.
بر اســاس این گــزارش، مأموران پلیس 
ســالت لیک در ایالت یوتا پس از تعقیب 

این کودک 13 ســاله و شلیک به سوی وی، او را روی زمین خوابانده اند. این کودک 
بارها ناله می کرده است: احساس خوبی ندارم.

او از شلیک مأموران پلیس جان سالم به در برده ولی برخی استخوان هایش شکسته 
اســت. مادر این کودک 13 ساله پیش از این به پلیس هشدار داده بود پسرش یک 
اسلحه در اختیار دارد که با آن همکالسی هایش در مدرسه را تهدید کرده و شیشه های 
خانه را شکسته است. در زمان یورش پلیس به خانه آن ها هیچ نشانه ای وجود نداشته 

است که این کودک 13 ساله مسلح بوده است.
وی پیش از یورش مأموران پلیس از آن ها خواسته بود فرزندش به خاطر مسائل روانی 
در بیمارســتان بستری شود ولی مأموران پلیس گفته اند ابتدا باید مطمئن شوند او 
مسلح نیست. مادر این کودک آمریکایی گفته است پسرش به محض دیدن مأموران 

پلیس به شدت وحشت زده شده است.

روشی ساده برای نابودی کرونا در 1۵ ثانیه!©
باشگاه خبرنگاران جوان: دانشمندان 
در تحقیقات اخیر خود توانســتند یک 
روش ســاده و کاربردی برای از بین بردن 

ویروس کرونا در 1۵ ثانیه کشف کنند.
در  کانتیکــت  دانشــگاه  دانشــمندان 
ماساچوست آمریکا در تحقیقات تازه خود 
به این نتیجه دســت یافته اند که ماده یُد 

می تواند در از بین بردن ویروس کرونا مؤثر باشــد. به گفته این دانشمندان، ماده ید، 
ضدعفونی کننده مناسبی در برابر ویروس کروناست و 1۵ ثانیه شست و شوی دهان و 

بینی با آن، ویروس را از بین خواهد برد.
این محققان آمریکایی، هنگامی که نمونه های ویروس کرونا را در برابر ســه غلظت 
مختلف محلول ید ۰.۵ درصد، 1.۲۵ درصد و ۲.۵ درصد آزمایش کردند، مشــخص 
شد محلول ید در مدت 1۵ ثانیه ویروس را کامالً غیرفعال می کند، اما زمانی که همان 

آزمایش را با اتانول انجام دادند ویروس همچنان فعال بود.
به گفته دانشمندان حتی محلول رقیق ۰.۵ درصد ید هم می تواند در 1۵ ثانیه ویروس 
کرونا را از بین ببرد و این نشان دهنده خاصیت ضدعفونی کنندگی قوی محلول ید 
اســت. بینی و دهان یکی از اصلی ترین محل های ورود ویروس کرونا به بدن انسان 
هستند که با ضدعفونی کردن آن ها توسط محلول ید، در 1۵ ثانیه می توان ویروس 

کرونا را از بین برد.

سریع ترین روش کاهش وزن؛ 1۰ کیلو در پنج ساعت!©
رسانه های  جوان:  خبرنگاران  باشگاه 
روسیه اعالم کردند یک پیرمرد ۶۶ ساله 
روس به نام باهاما ایگوبوو توانســت پس 
از پنج ســاعت دویدن بدون توقف، ۹.3 

کیلوگرم از وزن خود کم کند.
مقام های بهداشت روسیه اعالم کرده اند 
پزشکان، این مرد را بالفاصله پس از پایان 

دویدن پنج ساعته اش تحت بررسی قرار دادند که مشخص شد فشار خون و تمامی 
عالئم حیاتی او در حالت عادی قرار دارد.

رکورد این مرد که پیش از دویدن ۸۸ کیلو وزن داشت به عنوان سریع ترین کاهش 
وزن به مؤسسه گینس فرستاده شد تا در کتاب رکورد ها ثبت شود. دولت محلی هم 

با اعطای مدرکی به او، رکورد سریع ترین کاهش وزن او را تأیید و از او تجلیل کرد.
باهاما ایگوبوو یک دندانپزشک روس است که پیش از این در رشته ورزشی دوومیدانی 

فعالیت می کرد و مقام هایی در سطح محلی و بین المللی کسب کرده بود.

نگاهی به روایت ایثار پزشکان در هشت سال دفاع مقدس 

برای عمل جراحی جلیقه  ضد گلوله پوشیدیم!©
جامعه: هفتــه دفاع مقدس امســال با 
مجاهــدت کادر درمانی در میدان مبارزه 
با کرونا گره خورده اســت. بزرگانی که از 
جان خود برای جان بخشیدن به دیگران 
گذشتند و صحنه های بی بدیلی از ایثار و 

از خود گذشتگی را به نمایش گذاشتند.
خبرگزاری فارس در گزارشی، بخشی از 

ایثارگری های اینان را در هشت سال دفاع مقدس روایت کرده است که بخشی از آن 
را انتخاب کرده ایم و تقدیمتان می کنیم.

رکورد 11 هزار عمل جراحی»
دکتر ناصر تابش از جمله پزشــکانی اســت که در دوران دفاع مقدس موقعیت های 
خطرناکی را تجربه کرده است. او در کنار درمان بدون وقفه مجروحان، یک بمب عمل 
نکرده خوشه ای را که بر تن یکی از رزمندگان فرورفته بود خارج کرد و با انجام این 
جراحی، یکی از سخت ترین و پیچیده ترین کار های پزشکی را در طول دفاع مقدس 
انجام داد. وقتی ســال ها بعد فیلم این جراحی به کشور های خارجی رسید آن ها از 
شجاعت و تبحر پزشک شگفت زده شده بودند. دکتر تابش در زمان جنگ رکورد های 
جالبی را به نام خود زد. رکورد اعمال جراحی این دکتر شجاع و قهرمان در طول جنگ 
تحمیلی که در دفاتر اتاق عمل به ثبت رســیده، در حدود 1۸ هزار و رکورد متوسط 
اعمال جراحی روزانه او ۶ عمل ســنگین است. از سوی دیگر طوالنی ترین جراحی 
وی یک مورد 11 ســاعته برای خارج کردن ترکش از پریکارد قلب یک مجروح بود 
که در طول این عمل، سه بار کارکنان اتاق عمل عوض شدند در حالی که او همچنان 
به جراحی ادامه می داد. دکتر محمدرضا ظفرقندی از دیگر جراحان دوران جنگ، از 
خاطرات آن دوران گفت: مجروحی را آورده بودند که خون زیادی از او رفته بود.  گروه 
خونی این مجروح O منفی بود متأسفانه در آن لحظه غیر از خودم کسی با این گروه 
خونی نبود. با دادن خون توانستم جان این رزمنده را نجات دهم؛ این موجب افتخار 

من است که با هدیه دادن خونم توانستم جان انسانی را نجات دهم.

جراحی خمپاره در قلب بیمار»
دکتر سید ضیاءاهلل حقی نیز به خاطره ای ماندگار از خود در دوران دفاع مقدس اشاره 
کرد و گفت: سال ۶۰ یا ۶1 بود که در بحبوحه جنگ قرار داشتیم. من با رزیدنت و 
انترن در بیمارســتان قائم، بیماران را از صبح تا شب ویزیت و درمان می کردیم. یک 
بیمار مجروح جنگی را آوردند که در رادیوگرافی قفسه سینه او یک چیزی شبیه گالبی 
مشاهده کردم که نظرم را به خود جلب کرد. در این مدتی که توفیق خدمت رسانی به 
بیماران مجروح جنگی را داشتم انواع ترکش های تفنگ و خمپاره را دیده و مداوا کرده 
بودم اما این بار شیئی سفید شبیه گالبی برایم جای سؤال بود که چه می تواند باشد.

در آنجا کمیته حمایت از مجروحان جنگی وجود داشت و وقتی شئ را دیدند گفتند 
این یک ماسوره خمپاره عمل نشده در پشت قلب مریض است و هر آن، امکان انفجار 
آن وجود دارد و خیلی زود باید اورژانسی به اتاق عمل برود. شما و دیگر پزشکان هم 
باید با جلیقه ضد گلوله بیمار را جراحی کنید، چرا که هر آن ممکن است در بدن بیمار 
منفجر شود. ما با توکل برخدا جلیقه ها را به تن کردیم اما همه می دانند جلیقه، سر 
و گردن و دست و پا ها را نمی تواند بپوشاند بنابراین یک عمل جراحی بسیار سخت 
می بایست صورت می گرفت که عالوه بر جان بیمار، جان پزشک و دستیاران هم در 
خطر بود. در آن لحظه یکی از من پرســید آقای دکتر نمی ترسید این ماسوره حین 
بیرون آوردن منفجر شود من هم در جواب گفتم: مگر خون من از این رزمنده عزیز 
بسیجی رنگین تر است، این برادر بسیجی جان بر کف، رفته از شرف، دین، ناموس و 
میهن دفاع کند و ایجاب می کند من هم در این لباس این گونه از وطن و دینم دفاع 
 کنم. من با توکل بر خدا قفسه سینه بیمار را باز کردم. ماسوره دقیقاً پشت قلب بیمار 
بود و با کمک بچه های رزمنده بسیجی و مخلص سپاه، محتویات داخل آن را تخلیه و 
از بدن بیمار خارج کردیم. آن زمان خبر این عمل موفقیت آمیز در روزنامه ها منتشر 

شد و این جالب ترین خاطره دوران دفاع مقدس برای من بود.

 جامعه/ اعظم طیرانی   شاید نام اسداهلل تقی زاده 
را که یک محیط بان است بارها از رسانه ها شنیده اید. 
داستان اسداهلل مربوط به سال های گذشته است؛ 
قراردادی در استخدام  به صورت  یعنی زمانی که 
سازمان حفاظت محیط زیست ایران فعالیت داشته 
است. در مرداد 13۸۶ محل خدمت او در پاسگاه 
حفاظتی خاریدون در منطقه ای کوهستانی مشرف 
به رشته کوه دنا در منطقه حفاظت شده ِدنا قرار 
مورد  زیستی،  تنوع  دلیل  به  منطقه  این  داشت. 
توجه سازمان جهانی یونسکو به عنوان ذخیره گاه 
که  روزها  از  یکی  در  است.  ثبت شده   زیست کره 
اسداهلل به اتفاق دو همکارش در حال گشت زنی 
می شوند.  مواجه  شکارچیان  از  نفر  پنج  با  بودند 
می کنند.  تیراندازی  آن ها  سمت  به  شکارچیان 
تقی زاده آتش آن ها را با گلوله ای پاسخ می دهد که در 
پی آن یکی از شکارچیان مجروح می شود و بر اثر این 
جراحت فوت می کند. صدور حکم اعدام برای اسداهلل 
و تأیید آن توسط دیوان عالی کشور در مهر 13۹۰ 
توجه مردم ایران را به شرایط محیط بانان و نبود 
قوانین الزم برای حمایت از آن ها در سازمان محیط 
زیست جلب می کند و او در نهایت با رضایت اولیای 
دم آزاد می شود. این درحالی است که در کشور از 
3 هزار و۵۰۰ محیط بان فعال در سازمان حفاظت 
محیط زیست، پنج درصد آن ها یعنی 1۴1 محیط 
بان تاکنون شهید شده اند که این آمار قابل مقایسه با 
شهدای دیگر نهادهای اداری نیست؛ همچنین ۲۷3 

محیط بان به دلیل اصابت تیر جانباز شده اند.
اکنون این پرسش مطرح است که چرا تلفات محیط  
بانان و جنگلبانان در کشــور زیاد اســت و برای به 
حداقل رساندن آن چه اقدامی می توان انجام داد؟ آیا 
خأل قانونی در حوزه اختیارات و وظایف محیط  بانان 
می تواند عاملی بر کشتار محیط بانان باشد؟ این در 
حالی اســت که هنوز آن ها اجازه شلیک به سوی 
شکارچیان را ندارند و تنها در مواقع ضروری می توانند 
با شلیک به پای شکارچیان، آن ها را زمینگیر کنند. 

چالش استفاده محیط بانان از سالح»
حسین آخانی، کارشــناس محیط زیست و استاد 

دانشگاه تهران با بیان اینکه 
یکی از چالش های همیشگی 
محیط  بانان و جنگلبانان به 
نحوه استفاده آنان از سالح 
مربوط می شــود، می گوید: 

با اینکه برخی از محافظان محیط زیســت مسلح 
هســتند اما اجازه استفاده از اســلحه برای آن ها با 
اما و اگرهایی همراه اســت که محیــط  بانان را در 
استفاده از سالحشان در برابر شکارچیان غیرقانونی 

یا قاچاقچیان مسلح دچار شک و تردید می کند.
آخانی ادامه می دهد: یک پدیده کامالً شناخته شده 
در محیط زیست ایران وجود دارد که محیط بان ها 
بــا اینکه وظیفــه حفاظت و نگهــداری از بیش از 
1۰ درصد مساحت کشــور را برعهده دارند، تعداد 

آن ها بسیار اندک اســت به طوری که آمار آن ها از 
نگهبان های پارک های تهران کمتر است.

وی می افزاید: محیط بان ها برای حفاظت از محیط 
زیست کشور نیازمند ابزارهای قانونی یا لجستیک 
الزم برای مقابله با تهدید ها هستند که مهم ترین این 
ابزارها حمایت های قانونی اســت تا اگر با تهدیدی 
مواجه شدند بدون تردید و نگرانی بتوانند از خود و 
سرزمین ایران دفاع کنند؛ اما متأسفانه طی سال های 
اخیر شــاهد درگیری های متعــدد محیط بانان با 
شکارچیان متخلف بوده ایم و یا آنکه برخی از آن ها 
شهید و بسیاری مجروح شــده اند. در مواردی که 
محیط بانی در راستای وظایف قانونی مجبور شده 
برای دفاع از خود از اســلحه استفاده کند برای وی 
پرونده قضایی ســنگینی تشکیل و حتی منجر به 
صدور حکم قصاص شده است؛ این نشان می دهد ما 
در کشور قانونی برای حمایت از محیط بانان نداریم، 
بنابراین تصویب الیحه حمایت از محیط  بانان نه تنها 

یک نیاز بلکه یک ضرورت است. 

بی عدالتی در حق محیط بانان »
آخانی اضافــه می کند: وقتی محیــط بانان در 
عرصه های طبیعی با متخلفان مواجه می شوند، 
ممکن اســت در شرایطی تیر آن ها به خطا رود 
و ناخواسته فردی آسیب جدی ببیند که منجر 
به فوت او شــود که این اتفاق ناخواســته است. 
همان طور که روزانه رانندگان زیادی دچار سانحه 
رانندگی می شــوند که منجر بــه فوت حداقل 
۵۰نفر از هموطنانمان می شود، اما در بیشتر این 
سوانح، رانندگان با پرداخت دیه از سوی بیمه آزاد 
می شوند و در حوادث غیرعمد راننده ای قصاص 
نمی شود، هرچند نوع رانندگی او منجر به کشته 
شــدن فرد یا افرادی شده است. اما متأسفانه به 
دلیل نبود قانون بــرای حمایت از محیط بانان، 

با تخلف شــکارچیان اگر محیط بانی در انجام 
وظایف خود در جایی که هیچ گونه دیدی ندارد 
دچار خطا شود، این خطا به قیمت زندگی او تمام 
خواهد شد که به لحاظ قانونی نوعی بی عدالتی 
در حــق محیط بانان که حافظ این ســرزمین 

هستند، محسوب می شود. 
به گفته وی، ضرورت دارد مجلس شورای اسالمی 
و دســتگاه قضایی برای رفع این خأل قانونی اقدام 
کنند تا محیط بان ها مانند سایر نیروهای انتظامی 
از حمایت قانونی برخوردار شوند و این خأل قانونی 
موجب نشود متخلفان احساس کنند محیط بانان 
افرادی ناکارآمد در مقابله با تخلفات آن ها هستند؛ 
چرا که این موضوع موجب کشتار بیشتر در حیات 

وحش ایران شده است.

مشکالت محیط بانان در بخش های قضایی، »
حمایتی و استخدامی 

محمدرضا محبوب فر، عضو 
انجمن مخاطرات محیطی 
و توسعه پایدار ایران نیز در 
گفت وگو با ما با بیان اینکه 
قانونی برای حفاظت از جان 

و مال محیط بانان و حافظان طبیعت در کشــور 
وجود ندارد،  می گوید: در حال حاضر با اینکه الیحه 
حمایت از محیط بانان تدوین شده، همچنان در 
مجلس شورای اسالمی مسکوت مانده و به تصویب 

نرسیده است. 
این کارشناس محیط زیست می افزاید: امروزه 
محیــط بانان بــه دلیل نبود قانــون مدون با 
دغدغه هــا و چالش هــای شــغلی و حقوقی 
مواجه اند به طوری که در سال های اخیر شاهد 
خشونت های بسیاری از ســوی شکارچیان و 
ســوداگران محیط زیســت علیه این حافظان 

طبیعــت بوده ایم و تعداد زیادی از این محیط 
بانان زخمی، مجروح و شهید طبیعت شده اند. 
محبوب فر با تأکید براینکه ضرورت دارد با استفاده 
از یــک دیدگاه صحیح، بودجه ســازمان محیط 
زیســت افزایش یابــد تا هزینه هــای  الزم برای 
حمایت از محیط بانان تأمین شود، ادامه  می دهد: 
متأســفانه محیط بان های کشور از حمایت های   
بیمه ای به ویژه بیمه مسئولیت برخوردار نیستند 
که ایــن یک خأل حقوقی بزرگ اســت؛ باوجود 
تالش هایی که در راستای تدوین و تصویب الیحه 
حمایت از محیط بانان صورت گرفته، به سرانجام 
نرسیده و محیط بانان در بخش قضایی، حمایتی 
و استخدامی و همچنین مسائل مرتبط با مجوز 

استفاده از اسلحه با مشکالت فراوانی مواجه اند.

جسارت متخلفان برای تخریب محیط زیست »
و شکارهای غیرقانونی

بــه گفته وی، درحال حاضر با اینکه محیط بانان 
متحمل خســارت های  جانی و مالی بســیاری 
می شوند، مجوز حمل سالح ندارند و همین مسئله 
بر جسارت متخلفان برای تخریب محیط زیست و 
شکارهای غیرقانونی  می افزاید. همچنین هر روزه 
شاهد مجروح شــدن تعداد زیادی از محیط بانان 
توسط شــکارچیان مسلح هســتیم و متأسفانه 
تاکنون تعدادی از این حافظان طبیعت جان خود 
را از دست داده اند که این یکی از خأل های الیحه 

حفاظت از محیط بانان است.  
وی در خصوص الیحه حمایــت از محیط بانان 
اظهــار می کند: ایــن الیحه نه تنها مشــکالت 
محیط بانان را رفع نمی کند بلکه به دلیل کاستی ها   
و نظرهای غیرکارشناسانه ای که دارد بر مشکالت 
آن ها خواهد افــزود. بنابراین ضرورت دارد دولت 
به کمک فعاالن و کارشناســان محیط زیســت 

غیردولتــی و همچنین محیط بانــان، الیحه ای 
تدوین کند تا در معــرض رأی نمایندگان مردم 
در مجلس شورای اسالمی قرار گیرد. زیرا اکنون 
محیط بان ها و خانواده آن ها مشــکالت بسیاری 
دارند و از هیچ حمایتی برخوردار نیستند؛ تا طی 
این سال ها  دولت و مجلس نیز هیچ تالشی برای 
رفع مشکالت این حافظان طبیعت نداشته و فقط 

وعده های پوچ داده اند.

نبود قوانین محکم در راستای حمایت از این »
حافظان طبیعت

در همین راستا سمیه رفیعی، 
محیط  فراکســیون  رئیس 
زیســت مجلس یازدهم نیز 
مقرراتی  و  قوانین  می گوید: 
در راســتای حل مشکالت 

این گروه از جامعه وضع شــده؛ با تمام این تفاسیر 
باز محیط بانان با مشکالت متعددی روبه رو هستند؛ 
از حقوق و مزایای پایین گرفته تا نداشــتن امنیت 
شغلی و کمبود تجهیزات که منجر به آسیب دیدن 
آن ها شــده اســت. در کنار همه موارد هر از چند 
گاهی خبری از قربانی شدن تعدادی از محیط  بانان 
می شنویم که متأسفانه نشان از نبود قوانین محکم در 
راستای حمایت از این حافظان طبیعت دارد و تمام 
افکار عمومی را به سمت خألهای قانونی می کشاند. 
رفیعی می افزاید: بسیاری از محیط  بانان در مواجهه 
با خطرات و مشکالت با کمبود امکانات و تجهیزات 
مواجه هســتند؛ این موضوع ســال های طوالنی از 
طریق رسانه ها اطالع رسانی شده اما تاکنون بازخورد 

و واکنش مثبتی از سوی مسئوالن ندیده ایم.

 توجه ویژه قوه قضائیه »
به حفاظت از محیط زیست 

به گفته وی، باید به کمبودهای محیط زیســت 
چه به لحاظ مالی و چه از منظر امنیت شــغلی 
محیط بانان توجه ویژه کنیم  و در بودجه ســال 
1۴۰۰ این موضوع حتماً لحاظ شود. توجه ویژه 
قوه قضائیه درخصوص حفاظت از محیط زیست 
نیز می تواند مســیر تازه ای در برابــر حمایت از 
محیط  بانان باشد؛ از قاچاق چوب گرفته تا شکار 
بی رویه حیوانات و حفاظت از جان محیط بانان باید 

بیش از گذشته مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.
رفیعی در خصوص رد الیحه حفاظت محیط  بانان 
از طرف شــورای نگهبان تصریح می کند: چون 
منابع بودجه ای مشخصی از طرف دولت برای این 
موضوع مشخص نشده بود از سوی شورای نگهبان 
رد شد. اگر این الیحه با دقت بازنگری شود بدون 
شک به مرحله اجرایی هم خواهد رسید. ضرورت 
دارد طراحــی برنامه عملیاتی برای تأمین امنیت 
جانــی محیط  بانان با کمک خــود محیط  بانان 
بررسی و تهیه شــود و مجلس یازدهم نیز از آن 

حمایت خواهد کرد.

کارشناسان از خألهای قانونی حمایت از این صنف می گویند

تعداد محیط بان های کشور کمتر از نگهبان های پارک های تهران!

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

بهداشت و درمان

عضو شورای عالی نظام پزشکی:
فروش غیر داروخانه ای واکسن 

آنفلوانزا ممنوع است
 مهر   عضو شــورای عالی نظام پزشکی گفت: 
تاکنون هیچ سازوکاری از سوی وزارت بهداشت 

برای دریافت واکسن آنفلوانزا اعالم نشده است.
یداهلل ســهرابی افزود: ۲.۵ میلیون ُدز واکســن 
آنفلوانزا به صورت رایگان میان گروه های پرخطر 
مانند مــادران باردار، ســالمندان، زندانیان، کادر 
درمان، مبتالیان به بیماری های زمینه ای و خاص 
قرار می گیرد. سهرابی ادامه داد: نحوه توزیع واکسن 
آنفلوانزا باید کامالً هدفمند باشد تا شاهد توزیع آن 
در بازار سیاه دارویی نباشیم، ضمن آنکه تاکنون 
هیچ سامانه ای برای ثبت نام گروه های پرخطر و 
ساز و کار دریافت آن از سوی مسئوالن اعالم نشده 
است. وی همچنین تصریح کرد: تنها مرجع رسمی 
توزیع واکسن، داروخانه ها هستند و هر نوع فروش 

آن در فضایی خارج از داروخانه ممنوع است.
سهرابی گفت: نیازمند نظارت جدی بر نحوه توزیع 
واکســن از سوی مسئوالن هســتیم تا سالمت 

گروه های پرخطر به مخاطره نیفتد.

محیط زیست

یک مدیر سازمان حفاظت محیط زیست:
 کمک 1۰ میلیون یورویی

 برای احیای تاالب هامون
 ایســنا    مدیرکل دفتر حفاظــت و احیای 
تاالب های سازمان حفاظت محیط زیست اظهار 
کرد: سال ها پیش با کشور افغانستان توافق شده 
در شرایط نرمال، ساالنه ۸۲۰ میلیون مترمکعب 
حقابه هامون در ایران را پرداخت کند، اما حقابه 
فقط برای آب شرب و کشاورزی تخصیص پیدا 

کرده است.
مســعود باقرزاده کریمی همچنیــن افزود: ما 
توانسته ایم مشارکت جوامع بین المللی از جمله 
اتحادیه اروپا را برای احیای هامون جلب کنیم. 
اتحادیه اروپا حدود 1۰ میلیون یورو برای این کار 
تخصیص داده است که طی پنج سال و از سال 
۲۰۲۰ در ایران برای این منظور هزینه می شود.

مدیــرکل دفتر حفاظت و احیــای تاالب های 
سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بیش از 
۲ میلیارد مترمکعب نیاز آبی اکوسیستم تاالب 
هامون است و ما قصد داریم با کشور افغانستان 

نیز در این زمینه وارد مذاکره شویم.

آموزش

رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی:
نبود پهنای باند مناسب، آموزش 

مجازی را مختل کرده است
 فارس    علــی آهون منش، رئیــس اتحادیه 
دانشــگاه های غیرانتفاعی کشــور با بیان اینکه 
پهنای باند مناسب برای فعالیت آموزشی نیمسال 
جدید تحصیلی پیش بینی نشده است، گفت: در 
حال حاضر فعالیت های آموزشی دانش آموزان و 
دانشجویان در نیمسال تحصیلی جدید به خاطر 

نبود اینترنت دچار مشکل شده است. 
وی افزود: مؤسســات و دانشگاه های غیرانتفاعی 
اکنون در روند آموزش و بستر مجازی دچار مشکل 
هستند، چرا که ۵ میلیون دانش آموز و 3 میلیون 
دانشجو به طور همزمان در کنار استفاده استادان 
دانشگاهی از اینترنت با کمبود پهنای باند مواجه 
هســتند و روند آموزشی آن ها مختل شده است. 
آهون منش گفت: قرار بود دولت برای نیمه اول سال 
تحصیلی جدید تسهیالت مناسبی را برای آموزش 
در بســتر فضای مجازی ارائه دهد که متأسفانه 
تاکنــون این اتفاق نیفتــاده و از نظر ارتباطات و 

آموزش دانشجویان دچار مشکل هستیم.

خانه و خانواده

یک مدیر کمیته امداد امام)ره( خبر داد
صدور کارت های سبد غذایی 
برای کودکان دچار سوءتغذیه

 ایســنا    فریدون قربانی، مدیرکل بهداشت، 
بیمه هــای اجتماعــی و درمان کمیتــه امداد 
امام)ره( گفت: 13۷ هزار کودک در کشور دچار 
سوءتغذیه هستند؛ این کودکان افرادی هستند 
که توســط مراکز بهداشــت و درمان استان ها 
شناسایی و طی معرفی نامه ای به کمیته امداد 
معرفی شــدند. امداد برای رفع سوءتغذیه این 
کودکان بــه صورت ماهانــه کارت هایی صادر 
کرده اســت که براساس ســبدهای غذایی از 
پیش تعریف شــده، والدین آن ها می توانند به 
فروشگاه های طرف قرارداد، مراجعه و آن کاالها 
را دریافت کنند. قربانی افزود: همچنین برای رفع 
سوءتغذیه مادران باردار و شیرده نیز برنامه هایی 
داشته ایم؛ این دسته از مادران که از طریق مراکز 
بهداشتی به کمیته معرفی می شوند نیز می توانند 
از کارت های سبد کاال به صورت ماهانه استفاده 
کنند و با مراجعه به فروشگاه های طرف قرارداد 

به میزان 1۰۰ هزار تومان کاال خریداری کنند.

رفاه و خدمات اجتماعی

معاون سازمان بهزیستی خبر داد
اختالف نظر درزمینه افزایش 

یارانه مراکز توانبخشی
 تسنیم    محمد نفریه، معاون سازمان بهزیستی 
با اشــاره به پافشــاری مســئوالن انجمن مراکز 
توانبخشی معلوالن و سالمندان مبنی بر افزایش 
۴1 درصدی یارانه مراکز توانبخشــی گفت: این 
موضوع قاعدتاً عملیاتی نخواهد شــد. مسئوالن 
انجمن بر این مســئله پافشــاری دارند اما قطعاً 
ســازمان نمی تواند به این میــزان یارانه مراکز را 
افزایش دهد. وی با اشــاره بــه محدودیت های 
مالی و اعتباری سازمان بهزیستی گفت: با اینکه 
سال گذشــته اعتبارات سازمان بهزیستی حدود 
۷3درصد میسر شد اما اعتبارات حوزه توانبخشی 

به صورت 1۰۰ درصد پرداخت شد.
نفریه از پیشــنهاد ســازمان بهزیستی مبنی بر 
افزایش ۲۰ درصدی یارانه مراکز توانبخشی خبر 
داد و گفــت: در همین زمینه ســازمان برنامه و 
بودجه پیشنهاد 1۵ درصد افزایش یارانه ها را داده؛ 
اما سازمان معتقد اســت یارانه مراکز باید حدود 

۲۰درصد افزایش پیدا کند.

فراسو

برداشت آزاد
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دستچین

سدسازی بی ضابطه؛ عامل بیکاری و آوارگی مردم 
ایســنا: عباس محمدی، فعال محیط زیست با اشاره به وجود 
بیش از ۷۰۰ ســد بزرگ در کشــور گفت: در ۲۰ سال گذشته 
بسیاری از تاالب ها را بر اثر مدیریت نادرست آب و سدسازی های 
بی ضابطه از دســت داده ایم و تداوم این روند می تواند منجر به 

بیکاری و آواره شدن هزاران نفر از مردم ایران شود.

سنگ اندازی در مسیر اجرای قوانین ایثارگری
خانه ملت: حســن نوروزی، رئیس فراکسیون فرهنگ ایثار و 
شهادت مجلس گفت: متأسفانه برخی در دستگاه ها و نهادهای 
مختلف بی محبتی و کــم لطفی هایی را در حــق ایثارگران و 
فرزندان آن ها مانند تبدیل وضعیت و کسر خدمت تا یک مقطع 
تحصیلی دارند؛ همچنین وزارت علوم در مسیر ارتقای سنوات 

و ترفیع پایه اعضای هیئت علمی ایثارگر سنگ اندازی می کند.

ارز 4هزار و 200 تومانی برای دارو فساد می آورد
خانه ملت: مهدی طغیانی، ســخنگوی کمیســیون اقتصادی 
مجلس گفت: اختصاص ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی به دارو زمینه 
ایجاد رانت و فســاد را فراهم کرده اســت. کمیسیون اقتصادی 
مجلــس به دنبال حذف ارز یارانه ای دارو اســت. دولت باید ارز 
۴هزار و ۲۰۰ تومانی دارو را حذف و در مقابل ســطح پوشــش 

بیمه ای دارو را گسترده تر کند.

هیچ بودجه ای برای سند تحول بنیادین ندادند
خانه ملت: سیدمحمد مولوی، نایب رئیس کمیسیون آموزش 
مجلس تصریح کرد: دولت تاکنون نه تنها برای اجرای سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش ردیف بودجه  ای در نظر نگرفته بلکه 
هیچ الیحه ای نیز در این زمینه به مجلس ارائه نداده که همه این 
موارد بیانگر نبود اهتمام در دولت برای اجرای سند تحول است.

افزایش مهاجرت رزیدنت ها  به خارج، صحیح نیست
خانه ملت: ســید جلیل میرمحمدی میبدی، عضو کمیســیون 
بهداشت و درمان مجلس، در خصوص افزایش مهاجرت دستیاران 
تخصصــی به خارج کشــور گفت: امــروز تعداد قابــل توجهی از 
دانشــجویان، آماده بازگشت به کشور هســتند و موضوع افزایش 

مهاجرت رزیدنت ها به خارج صحیح نیست.

زنگ خطری جدی برای نظام آموزشی کشور
خانه ملت: احمدحسین فالحی، سخنگوی کمیسیون آموزش 
مجلس با اشــاره به جای خالی دانش آمــوزان مدارس دولتی 
عادی در گردونه برترین های کنکور سراسری، گفت: اعالم نتایج 
رتبه های برتر کنکور بار دیگر ثابت کرد توجه آموزش و پرورش 
و دولت به مدارس دولتی به هیچ عنوان رضایت بخش نیســت. 

این مسئله زنگ خطری جدی برای نظام آموزشی کشور است.
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اوقات شرعی به افق مشهد
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نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

منابع خبری و فعاالن اجتماعی ضمن رد هرگونه خسارت جانی خبر دادند

انفجاری مهیب در جنوب لبنان
  جهان  روز گذشــته منابع لبنانی گــزارش دادند در 
جنوب این کشور انفجاری مهیب به وقوع پیوسته است. 
در ویدئوهایی که از این انفجار منتشر شده، ستونی از دود 
غلیظ و چندین منزل مسکونی منهدم شده دیده می شود. 
انفجار در جنوب لبنان در حالی رخ داده است که از انفجار 
بندر بیروت کمی بیشتر از یک ماه گذشته است. همچنین 
لبنان این روزها با بحران بی دولتی سر می کند که در نتیجه 
استعفای حسان دیاب، گریبان این کشور را گرفت. انفجار 
روز گذشــته هم در منطقه »عیــن قانا« که جزو مناطق 
تحت کنترل حزب اهلل است، رخ داده است. منابع لبنانی از 
جمله پایگاه »النشره« و »ال.بی.سی.آی« در این خصوص 
گزارش دادند علت این انفجار هنوز مشــخص نشــده؛ با 
وجود این، شــایعه ها درباره آن خیلی زود شکل گرفت و 
حتی رویترز مدعی شــد این انفجار در یکی از انبارهای 
مهمات حزب اهلل اتفاق افتاده است. خبری که بالفاصله از 
ســوی منابع حزب اهلل رد شد. این منابع به ال.بی.سی.آی 
گفتند هیچ گونه خسارتی به اماکن وابسته به حزب اهلل وارد 
نشــده و همچنین هیچ شخصیت این حزب مورد هدف 

قرار نگرفته است. 
»ســالم زهران« تحلیلگر لبنانی نیز در توییتی نوشــت: 

آتش ســوزی عین قانا بر اثر انفجار مهمات به جا مانده از 
جنــگ در یک انبار اتفاق افتــاده و این انفجار هیچ گونه 
تلفات جانی یا مالی به همراه نداشته است.  خبرنگار شبکه 
»ام تــی وی« هم گزارش داد: اطالعات نشــان می دهد 
صــدای دو انفجار به فاصله 10 دقیقه شــنیده شــده و 

محدوده انفجار از 700 متر فراتر نمی رود.
»حسین مرتضی« فعال رسانه ای و خبرنگار سابق العالم 
در توییتی نوشت: انفجار عین قانا در مؤسسه ای روی داد 
که در زمینه مین روبی و بقایای برجای مانده از جنگ کار 

می کند.
وی افزود: انفجار در انبار جمع آوری مین ها و بقایای برجای 

مانده از جنگ به وقوع پیوست. 
پایگاه خبری »لبنان۲۴« هم در این خصوص گزارش داد 
اطالعات اولیه نشــان می دهد یک پمپ بنزین در مرکز 
منطقه عین قانا و »کفرفیال« منفجر شــده است. برپایه 
گزارش لبنان ۲۴، برآورد می شــود این انفجار خســارت 
ســنگینی به همراه داشته باشد. »جورج کتانه« دبیر کل 
صلیب سرخ لبنان هم با اعالم اینکه فقط یک آمبوالنس 
امدادی به منطقه اعزام شده، گفت: »اطالعات اولیه حاکی 

از آن است این انفجار مجروحی در پی نداشته است«.

وزیر خارجه کوبا: 
 آمریکا بزرگ ترین ©

تهدید امنیت بین المللی است
رودریگز،  برونــو  جهان: 
وزیــر خارجــه کوبــا در 
بزرگداشــت  نشســت 
سالگرد  هفتادوپنجمین 
تأســیس ســازمان ملل 

در پیامــی ویدئویی گفــت: چندجانبه گرایی و 
قوانین بین المللی از ســوی بزرگ ترین قدرت در 
جهان تهدید می شود. رفتار غیرمسئوالنه آمریکا 
بزرگ ترین تهدید برای صلح و امنیت بین المللی 
اســت. وی افزود: آمریکاســت که به جنگ ها و 
درگیری ها و تجارت تسلیحات غیرمتعارف دامن 
می زند و اقدامات یکجانبه اجباری وضع می کند. 
واشنگتن به توافقات مهم بین المللی بی اعتناست 
که شامل توافق کنترل و خلع سالح می شود و با 

تمام جهان در جنگ است.

بازگشت مصری ها به خیابان©
جهان: براســاس اخبار رســیده از ســرزمین 
اهرام ثالثه، در چندیــن منطقه مصر تظاهرات 
شــبانه ای برای دومین روز متوالی برگزار شــد 
و تظاهرات کنندگان شــعارهایی برای برکناری 
عبدالفتاح سیسی سر دادند. هشتگ »سیسی برو« 
در توییتر و شــبکه های اجتماعی بسیار استفاده 
شده است. تصاویر منتشر شده حکایت از تظاهرات 
در شبرا الخیمه و دارالسالم در الفیوم داشت. در 
منطقه طفیح نیز تظاهرات کنندگان شعار »وزارت 
کشور قلدرمآب است« را سردادند و درگیری هایی 
بین آن ها و نیروهای امنیتی رخ داد. شبکه رصد 
مصر نیز گزارش داد درگیری هایی میان ساکنان 
و نیروهای امنیتی در سمالوط در استان المنیا به 
وقوع پیوست. همچنین تصاویری پخش شده که 
نشانگر عقب نشینی پلیس از خیابان احمد عصمت 
در ســوئز اســت. تصاویر دیگری نشان می دهد 
تظاهرات کنندگان در المانیا خودرو پلیس را در 

یک کانال آب انداخته اند.
روز دوشنبه، محمد علی، هنرمند و پیمانکار مصری 
اعالم کرد: اعتراضاتی که کشور روز یکشنبه شاهد 
بود، مســئله ای نادر در مسیر کشور ماست و این 
آغازی متفاوت است. این اعتراض ها، ادامه خواهد 
داشت و جهانیان شاهد خواهند بود به زودی به 
یاری خداوند و مبارزه مصری های آزاده، در کشور 
ما چه رخ خواهد داد. خشــم و آگاهی، در حال 

فروریختن دیوارهای ترس و سکوت است.
از سوی دیگر، گروه مخالفان »وطنی برای همگان« 
اعتراض های مردم مصر علیه عبدالفتاح سیسی را 
ستایش و اعالم کرد با هر وسیله موجودی از این 
اعتراض ها حمایت می کند و تمام امکانات خود از 
جمله شبکه های اجتماعی و تماس های داخلی و 

خارجی و غیره را در خدمت آن قرار می دهد.
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 بیانیه پایانی سفر »هنیه« به لبنان

ضرورت اتخاذ راهبرد ملی 
برای مقابله با اشغالگر

فارس: جنبش حماس با صدور بیانیه ای 
از پایان ســفر ســه هفته ای رئیس دفتر 
سیاســی این جنبش به لبنان خبر داد و 
جزئیات این ســفر را تشریح کرد. در این 
بیانیه آمده اســت: هنیه در سفر به لبنان 
از نقــش تاریخی این کشــور در حمایت 
از موضوع فلســطین و پذیــرش آوارگان 
فلســطینی قدردانی کرده اســت. هنیه 
ضمن تأکید بــر روابط راهبردی با لبنان، 
نشست دبیران کل گروه های فلسطینی در 
بیروت را سنگ بنای مقابله با چالش های 
خطرنــاک کنونی خوانــد و گروه ها را به 
توسعه روابط داخلی فلسطینی، فعال سازی 
»ســاف« و اتخاذ راهبرد ملی برای مقابله 
با اشغالگر و پروژه های موجود علیه مسئله 
فلسطین همچون معامله قرن، طرح اشغال 

و عادی  سازی فراخواند.

 مذاکرات بین االفغانی ©
و نگرانی شیعیان از پیشینه متحجرانه طالبان

در شــرایطی که حــدود 10 روز از آغاز مذاکرات رســمی بین نمایندگان دولت 
افغانستان و طالبان می گذرد، دو طرف نه تنها تا کنون نتوانسته اند وارد بحث های 
اصلی شــوند بلکه حتی در تعیین طرز عمل شــروع مذاکرات هم با اختالف نظر 
روبه رو شــده اند. آن گونه که منابع خبری مرتبط با مذاکره کنندگان گفته اند این 
 اختالفات حول سه محور متمرکز اســت؛ تعیین نامی برای جنگ افغانستان در 
۲0 ســال گذشــته که طالبان اصرار دارند از آن به عنوان جهاد یاد شود؛ جایگاه 
توافق نامه میان آمریــکا و طالبان و تأکید طالبان بر نقش پایه ای این توافق برای 
مذاکرات بین االفغانی و در نهایت پافشاری طالبان بر انتخاب مذهب حنفی به عنوان 
بنیاد فقهی و مذهبی گفت وگوهای بین االفغانی.                                        

در این میان به نظر می رســد اصرار طالبان در مبنــا قرار دادن مذهب حنفی در 
مذاکرات بین االفغانی نگرانی های جدی را در میان شیعیان افغانستان به وجود آورده 
است. در همین راستا »ســرور دانش« معاون رئیس جمهور افغانستان و یکی از 
نمایندگان جامعه تشیع در دولت، نگرانی ها از این موضوع را این گونه بیان می کند: 
»در طرز عمل مذاکرات صلح پیشنهاد شده اختالفات میان هیئت ها مطابق فقه 
حنفی فیصله داده و با اقلیت ها مطابق شــریعت عمل شود. اینکه کسی بگوید با 
اهل تشــیع مانند ســایر اقلیت های دینی در چارچوب شریعت اسالمی برخورد 
شود، معنایش این است که شیعیان مانند پیروان سایر ادیان از چارچوب شریعت 
خارج هستند«. محمد محقق، یکی دیگر از رهبران شیعیان افغانستان نیز بدون 
اشاره مستقیم به گفت وگوهای بین االفغانی در دوحه، خواستار همدیگرپذیری و 
به رسمیت شناختن هویت ها شــد: »ما همدیگر را قبول کرده ایم؛ اقوام، زبان ها، 
مذاهب، همه در قانون اساسی افغانستان یکدیگر را پذیرفته ایم، نباید حساب را از 
سر بگیریم«. آن طور که از گفته های سرور دانش و محمد محقق می توان استنباط 
کــرد دغدغه اصلی آن ها قرار گرفتن مذهب حنفی به عنوان پایه اصلی مذاکرات 
نیست، بلکه آن ها درباره رویکرد تک بعدی طالبان و به رسمیت نشناختن مذهب 
تشیع در ساختار سیاسی آینده افغانســتان نگرانی دارند. در قانون اساسی فعلی 
این کشور، مذهب تشــیع در کنار مذهب حنفی به رسمیت شناخته شده است 
و بر اساس اصل 131 قانون اساسی، شیعیان در احوال شخصیه و مسائل قضایی 
تابع احکام مذهب خود شناخته شده اند. در همین راستا پارلمان افغانستان هم در 
بهمن 1387 قانون مربوط به احوال شخصیه را به تصویب رساند. در کنار این ها در 
دو دهه اخیر، شیعیان در ساختار سیاسی و اجتماعی این کشور مشارکت فعال و 
چشمگیری داشته اند. اصرار کنونی طالبان در انتخاب مذهب حنفی به عنوان تنها 
مذهب مورد پذیرش در مذاکــرات و به تبع آن در قوانین آینده، می تواند حقوق 
شیعیان را به عنوان شهروندان مسلمان این کشور زیرسؤال ببرد. سابقه حکومتداری 
پیشین طالبان نیز نشان می دهد آن ها پیشینه خوبی در این زمینه ندارند. البته در 
سال های اخیر و به ویژه از زمان شروع فرایند صلح، طالبان کوشیده اند وجهه خود را 
در این زمینه بهبود ببخشند، چنان که وقتی در نشست مسکو از مولوی عبدالسالم 
حنفی، معاون سیاسی وقت دفتر طالبان در قطر، در مورد شیعیان سؤال شد، وی 
تأکید کرد: طالبان مشکلی با شیعیان ندارند و بسیاری از مردم اهل تشیع و اقوام 
هزاره  در مناطق تحت کنترل طالبان بدون هیچ گونه مشــکلی زندگی می کنند. 
عالوه بر این در خرداد امسال و پس از امضای توافق آمریکا و طالبان، این گروه با 
انتخاب یک شیعه به عنوان فرماندار منصوب طالبان در شهرستان بلخاب، تالش 
کرد به جامعه جهانی نشان دهد با اقلیت های مذهبی و مشارکت آن ها در افغانستان 
مشکلی ندارد. با این همه و با توجه به ریشه های فکری طالبان، دشوار است بتوان 
پذیرفت آن ها رویکرد پیشــین خود را کنار بگذارند. البته واضح است این موضوع 
ارتباط چندانی با فقه حنفی ندارد بلکه ریشه در تعالیم آن ها در مکتب دیوبندی 
دارد. این همان نکته ای اســت که محمد امین احمدی، یکی از اعضای شیعه تیم 
مذاکره کننده دولت نیز به آن اشــاره کرده است: »از بحث با طرف های منازعه و 
کســانی که بیشتر ادعای دین دارند دریافتم مشکل در ترس، توهم و طبقه بندی 
اســت که بر مبنای مذهب ساخته ایم... در مذهب حنفی هیچ اصلی وجود ندارد 
که تبعیض بر اســاس مذهب را علیه شیعیان توجیه دینی کند و موجب اعمال 

محدودیت بر حقوق و آزادی های مذهبی آن ها شود«.      
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گروهان ماهواره ای!گروهان ماهواره ای!
یک گروهان متشکل از ۲0 خلبان از نیروی فضایی آمریکا در پایگاه العدید قطر 
مستقر شد. این نخستین مأموریت برون مرزی نیروی فضایی ایاالت متحده است. 
پایگاه خبری »الجزیره« قطر با بازنشــر این خبر نوشــت: مأموریت این نیروها 
راه اندازی ماهواره  ها و رصد مانورهای »دشمن« و تالش برای جلوگیری از تنش 
 United States Space( و درگیری در فضاســت. نیروی فضایی ایاالت متحــده
 Force( با نام اختصاری USSF، شــاخه ششــم نیروهای مسلح ایاالت متحده 
آمریکاست که در ۲0 دسامبر ۲019 با امضای »دونالد ترامپ« رسماً تأسیس شد 

و در حال حاضر از دیگر نیروهای آمریکایی پرسنل می گیرد.

 حتماً پاسخ می دهیم روز سیاه اشغالگران در عراق ناامنی در ایاالت وحشت زده

 تیراندازی ها در نیویورک 
دو برابر شده اند

هدف قرار گرفتن دو کاروان 
لجستیکی و سفارت آمریکا

پکن: سفر مقام آمریکایی 
به تایوان غیرقانونی است

سی ان ان: منابع خبری در آمریکا گزارش 
داده اند تعداد حوادث تیراندازی ها در شهر 
نیویورک نسبت به مقطع زمانی مشابه در 
سال گذشته دو برابر شده است. داده های 
اداره پلیس نیویورک نشان می دهد تعداد 
افرادی که بر اثر این تیراندازی ها کشــته 
شــده اند نیز تقریباً دو برابر سال گذشته 
 اســت. مطابق این گــزارش، تــا تاریخ 
۲0 سپتامبر ۲0۲0، مجموعاً هزار و 1۲3 
رویــداد تیراندازی در شــهر نیویورک به 
وقوع پیوسته است. این رقم اندکی کمتر 
از دو برابر 580 مورد تیراندازی اســت که 
تا تاریخ ۲0 سپتامبر ۲019 در نیویورک 
به وقوع پیوســته بود. میزان تلفات ناشی 
از تیراندازی ها، ۲1۴ نفر بوده که این رقم 
 در مقطع زمانی مشــابه در سال گذشته 

111 نفر بوده است.

لجســتیکی  کاروان  یک  نیوز:  صابرین 
آمریکا در شهر الدجیل استان صالح الدین 
در شــمال عراق هدف حمله قرار گرفت. 
کاروان یاد شده در نزدیکی ایست بازرسی 
»جاسم القیس« در 5 کیلومتری الدجیل 
به ســمت ســامرا هدف حمله قرار گرفته 
است. گفته می شود این کاروان حامل مواد 
»بسیار حساسی« بوده است. همچنین در 
اتفاقی مشــابه، یک کاروان دیگر نظامیان 
 آمریکایی هنگام خروج از ســامرا در استان 
صالح الدین هدف حمله قرار گرفته است. 
در خبری دیگر نیز گروه اطالع رسانی امنیتی 
عراق خبر داد بامداد روز گذشــته، سفارت 
آمریکا در منطقه ســبز بغداد هدف حمله 
سه خمپاره  قرار گرفته است و سامانه های 
پدافندی مستقر در سفارت نتوانسته اند با 

هیچ کدام از خمپاره ها مقابله کنند.

شینهوا: به دنبال سفر یک مقام ارشد 
وزارت خارجــه آمریکا به تایوان، وزارت 
اعتراض شــدید  خارجه چیــن ضمن 
تأکید کرد پکن اقدام های مقابله جویانه 
را در پاســخ به این اقدام اتخاذ خواهد 
کرد. »وانگ ون بین« سخنگوی وزارت 
خارجه چین در واکنــش به این اقدام 
واشــنگتن از آمریکا خواست هر نوع از 
تبادل و سفر رســمی به جزیره تایوان 
را متوقــف کند. »کیث کــَرچ« معاون 
وزیــر خارجــه آمریکا در ســفر هفته 
گذشــته خود به تایوان با »تسای اینگ 
ون« رئیس جمهور این کشــور دیدار و 
گفت وگو کرده اســت. وانگ افزود: سفر 
اخیر مقام آمریــکا اصل چین واحد که 
توســط آمریکا مورد پذیرش اســت را 

عمیقاً نقض کرده است.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 میراحمدرضا مشرف، کارشناس مسائل افغانستان

بدون تیتر

خبر

  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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شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی در نظر دارد کیوی طالیی مشروحه ذیل را به همراه انجام فرایند سورت و بسته بندی از 
طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای )بازدید از سردخانه قبل از بازگشایی پاکت قیمت( خریداری نماید.

الف - 
مقدار به نوع سورتشرح جنسردیف

کیلوگرم
سپرده شرکت در 

مناقصه )ریال(
مدت زمان تحویلمحل تحویل

1
کیوی طالیی در اندازه 65 
تا 120 گرم با بسته بندی 

4.5 کیلوگرمی
چک در وجه 100.000اتوماتیک

شرکت مناقصه گذار
به آدرس

 ذیل الذکر
تا 48 ساعت پس از 

انتشار آگهی

ب  - 
1( تاریخ ش��روع توزیع مدارک مناقصه از تاریخ چاپ آگهی )تاریخ انتش��ار آگهی( 1399/7/2 تا تاریخ 1399/7/2 با مراجعه به س��ایت 

اینترنتی و به نشانی  www.scmrazavi.ir می باشد.
 .5 پ��الک  خوردی��ن،  بل��وار  صنع��ت،  می��دان  ته��ران،  نش��انی:  در  صب��ح   10 س��اعت  مناقص��ه:  برگ��زاری  مح��ل  و  س��اعت   )2

) مراجعه به جناب آقای حامد مالئکه(
3( بیس��ت وپنج درصد مبلغ مورد معامله به مبلغ س��ه میلیاردو دویس��ت و پنجاه میلیون ریال به صورت یک برگ چک در وجه شرکت 
مدیریت زنجیره تامین رضوی و یا واریز به صورت وجه نقد به حس��اب 8495239941 به نام ش��رکت مدیریت زنجیره تامین رضوی و 

نزد بانک ملت  جهت ضمانت شرکت در مناقصه خواهد بود.
4( شرکت در مناقصه و ارائه قیمت پیشنهادی به منزله قبول تمام شرایط دستگاه مناقصه گذار می باشد.

5( دستگاه مناقصه گذار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
6( کلیه هزینه ها بر عهده برنده مناقصه است.

7( جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 88086544 - 021 داخلی 159 تماس حاصل نمایند.

مناقصه عمومی
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دهیاری روستای کنه بیست از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد در نظر دارد مجموعه 
ورزش�ی روس�تا را به مس�احت عرصه 9975 مترمربع ش�امل سالن ورزش�ی سرپوشیده به 
مس�احت 1536 مترمرب�ع ، زمی�ن خاک�ی فوتبال و محوطه ب�ازی کودکان ب�ه همراه 77 
مترمرب�ع س�رایداری از طری�ق مزای�ده عمومی ب�ه مدت یکس�ال به قیمت کارشناس�ی 
10،000،000 ری�ال ب�رای هر ماه جهت اج�اره واگذار نماید . ل�ذا متقاضیان می توانند 
جهت خرید اسناد تا تاریخ 1399/07/08 به آدرس مشهد ، انتهای بلوار میامی ، روستای 
شهرآباد کارشناس مالی دهستان کنه بیست مراجعه نمایند . جهت خرید اسناد می بایست 
فیش واریز وجه به مبلغ 1,000,000 ریال به حساب جاری شماره 0107689544002 نزد 
بانک ملی بنام دهیاری کنه بیس�ت ارائه گردد . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده 

می باشد .

آگهی تجدید مزایده عمومی

دهیاری کنه بیست

 1-نام و نش��انی مزایده گذار: موسس��ه صنعتی 
گوشت مشهد، کیلومتر 20 جاده مشهد-فریمان، 

انتهای روستای تپه سالم
2- موضوع مزایده : 

 فروش آالیش غیر خوراکی استحصالی دام سبک 
و سنگین از خطوط کشتار موسسه صنعتی گوشت 
مشهد، ش��امل نرینه، دنبالن ، خرخره، پانکراس 

،آئورت ، زرد پیه ، نخاع
3-سپرده شرکت در مزایده : 

ب��ه  ری��ال  میلی��ارد(  )دو   2.000.000.000 مبل��غ 
صورت سپرده نقدی 

4-محل دریافت اسناد مزایده :
 )دبیرخانه موسسه به آدرس مندرج در بند1( 

تاری��خ   از  اس��ناد  مهل��ت دریاف��ت  و  5-زم��ان 
99/07/02  لغایت  99/07/05 در س��اعات اداری 
میباشد ، تحویل مدارک و اسناد مزایده از مورخ  

99/07/06  لغایت  99/07/16 میباشد.
موسسه صنعتی گوشت مشهد

 فراخوان مزایده آالیش غیر خوراکی  
استحصالی موسسه صنعتی گوشت مشهد
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س��ازمان موقوفات یزد و کرمان )آس��تان ق��دس رضوی(جهت باغات 
موقوفات خود کود های به شرح ذیل را از طریق مناقصه خریداری می نماید.
کلیه ش��رکتها و فروشگاههای واجد شرایط می توانند پیشنهادات خود را کتبا 
تا  تاریخ 99/07/20 به آدرس دفتر مرکزی سازمان واقع در رفسنجان،میدان 

قدس سازمان موقوفات یزد و کرمان تحویل نمایند.
شرایط مناقصه:

*واریزمبلغ 200/000/000ریال به حساب جاری 2217078000این سازمان نزد 
بانک تجارت رفسنجان

*هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
مقدار /تنبرندنوع کود

150پارس اکسید شیرازنیترات کلسیم

150سنگرالاوره فسفات

150تسندرلو-یوروسالیدزسولفات پتاسیم

600ازبکسولفات آمونیوم کریستال

تلفن:9- 03434281108

آگهی مناقصه) نوبت دوم (

سازمان موقوفات یزد و کرمان آستان قدس رضوی 
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پیرو آگهی های چاپ شده مناقصه شماره 28-99 در روزنامه قدس  به تاریخهای 23 و 
24 شهریور سال جاری , بدینوسیله به اطالع می رساند مشخصات فنی مناقصه یاد شده 
تغییر یافته اس�ت , مقتضی نس�بت به سامانه س�تاد مراجعه نموده و ضمن دریافت , اسناد 

مناقصه جدید را جایگزین اسناد مناقصه قبلی نماید. 
در ضمن مواعد اعالم شده در آگهی های قبلی بشرح ذیل اصالح می گردد.

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا تاریخ 1399/07/9 تمدید می گردد.
مهلت بارگذاری پیش�نهادات در س�امانه ستاد و ارس�ال اصل پاکات پیشنهادات قیمت تا 

ساعت 15 روز یکشنبه 1399/07/27 تمدید گردید.
تاریخ تش�کیل جلسه بازگش�ایی پاکات پیش�نهاد قیمت این مناقصه به ساعت 10:30 روز 

دوشنبه مورخ 1399/07/28 موکول گردید.
در ضمن سایر شرایط آگهی چاپ شده قبلی به قوت خود باقی است.

اصالحیه آگهی مناقصه شماره 28-99 - نوبت دوم
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