
لشکر ابابیل  ایرانی

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
دکتر رضا میرابیان

فشــار غرب به رهبری ایاالت متحده بر آژانس بین المللی انرژی اتمی سبب شده 
این نهاد طی سالیان اخیر به گونه ای تمرکز فعالیت هایش را در نظارت بر پرونده 
فعالیت های کامالً صلح آمیز هسته ای جمهوری اسالمی ایران بگذارد به طوری که این 
شبهه ایجاد شود آژانس از بررسی ابهامات هسته ای دیگر کشورها غافل مانده و یا 

عامدانه آن را نادیده می گیرد! آژانس بین المللی انرژی اتمی...

 چشم های بسته آژانس 
به روی فعالیت هسته ای سعودی

اتمام مهلت الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان که به شهریور سال جاری منتقل شده بود

فرارمالیاتی نیمی از پزشکان

 سیاست  در مراســم الحاق ۱۸۸ فروند 
پهپاد و بالگرد به نیروی دریایی ســپاه که 
صبح روز گذشته در بندرعباس و با حضور 
سرلشکر حسین سالمی؛ فرمانده کل سپاه 
برگزار شد، از سه پهپاد جدید عمود پرواز 
سپهر، شــهاب ۲ و هدهد۴ رونمایی شد.  
فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاسداران در 
این مراسم با بیان اینکه با الحاق این پهپاد ها 
تمام مأموریت های نیروی دریایی سپاه، زیر 

پوشش پهپاد های بومی ایرانی قرار می گیرد، 
گفت: فیلم بــرداری و عکاســی در حوزه 
رزمی بــرای انهدام اهداف ثابت و متحرک 
دریایی، از قابلیت های این پهپاد هاســت. 
سردار علیرضا تنگســیری افزود: ناوگروه 
هواپیمابر آمریکا شامل ناو هواپیمابر نیمیتز 
و اسکورت های آن را پیش از ورود به تنگه 
هرمز به وسیله همین پهپادهای کامالً بومی 
رصــد و رهگیری کردیم. وی با بیان اینکه 

رصــد و پایش همه تحرکات دریایی هم با 
این پهپاد ها رهگیری می شود، عنوان کرد: 
پهپاد های الحاق شده کامالً بومی و به دست 
متخصصان ســازمان صنایع هوایی ایران 
ساخته شده است. فرمانده نیروی دریایی 
سپاه تصریح کرد: سه فروند از این پهپادها 
برای نخســتین بار رونمایی شده است و 
قابلیت انجام مأموریت از روی شناور برای 
اهداف مورد نظر را دارد. این پهپاد ها شامل 

پهپاد عمود پرواز سپهر، شهاب ۲ و عمود 
پرواز هدهد۴ است. سردار تنگسیری ادامه 
داد: پهپــاد مهاجر۶ نیز با دقت باال در دریا 
و ســاحل از دیگر پهپاد هایی است که به 
نیروی دریایی سپاه ملحق شد. این پهپاد با 
شعاع پرواز باال، توانایی حمل چهار موشک و 
انجام مأموریت در همه شرایط آب و هوایی 
را دارد. وی عنــوان کــرد: دو فروند بالگرد 

آب نشین و چهار فروند...

 ............ صفحه ۶

همه چیز درباره ماجرای 
کتک  زدن میهمان برنامه 

در شبکه »من وتو«

شعبون 
بی مخ های 

کرواتی!

نخستین دور نشست دو گروه 
فلسطینی در ترکیه با حضور 

اسماعیل هنیه برگزار شد

دست »فتح« 
در دستان 

»حماس«

 رونمایی از سه پهپاد جدید در مراسم الحاق
 ۱۸۸ فروند پهپاد و بالگرد به نیروی دریایی سپاه  

 ............ صفحه ۸ ............ صفحه 9 ............ صفحه ۸

 ............ صفحه ۲

 

عکس با شهدا درحرم
 آستان  هفته دفاع مقدس یادآور رشادت ها، شجاعت ها، صحن قدس بارگاه منور رضوی این روزها میزبان عکاسخانه و نگارگذر است

جانفشانی ها و دالورمردی های سلحشورانی است که در راه 
دفاع از شریعت و مکتب و تمامیت ارضی کشور، برگ زرین 
دیگری بر دفتر پرافتخار آزادگی، استقالل و سربلندی ملت 

سرافراز ایران افزودند. این روزها اگر به حرم مطهر رضوی 
مشرف شــوید، حال و هوای دفاع مقدس را در این قطعه 
از بهشت احســاس می کنید. نصب تصاویر شهدا، برپایی 

 ............ صفحه 3عکاسخانه و...
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گفت و گو با کارگردان مستند »کالشینکف های آمریکایی« معاون علمی رئیس جمهوری: روحانی در جلسه هیئت دولت:

:jامام رضا
هر کس به 

محاسبه نفس خود 
بپردازد، سود برد و 
هر که از آن غافل 

شود، زیان کند. 
بحار- ج 78- ص 355

w w w . q u d s o n l i n e . i r پنجشنبه 3مهر 1399  6 صفر 1442 24سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9352 8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    8صفحه راهکار   1000 تومان  

باید به شبهات جنگ
 پاسخ داد

 PCR مقدمات صادرات کیت های
در حال انجام است

جنگ اقتصادی آمریکا 
برمبنای محاسبات غلط است

موضوع مناقصه :  دستگاه برش لوله             شماره مجوز:1399.3453
 9700058-ZVD & 9500079-SAD : شماره تقاضای خرید 

شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظردارد مطابق شرایط 
و مش��خصات ذیل، دس��تگاه برش لوله مورد نیاز مناطق عملیاتی آغار و داالن و سروس��تان و 
س��عادت آب��اد خود را از ش��رکتهای تولی��د کننده واجد ش��رایط تامی��ن نمای��د. از متقاضیان 
ش��رکت در مناقصه دعوت می ش��ود با مراجعه به س��امانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( 
پ��س از مطالعه دقیق ش��رایط عمومی و اختصاصی مناقصه و مش��خصات فن��ی کاالی مورد نیاز 
)در پایین همین آگهی(, در صورتیکه توانایی تهیه کاال را داش��ته باش��ند, نسبت به تکمیل و 

ارسال فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران واقع در سایت فوق اقدام نمایند.
1- شرح مشخصات فنی کاال : )شرح کامل مشخصات فنی کاالها  به همراه همین آگهی در سایت 

فوق الذکر موجود می باشد.(
دستگاه برش لوله

2- کلیه مراحل برگزاری فرآیند مناقصه، از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا  ارسال 
دعوتنامه جهت س��ایر مراحل، صرفا از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
آدرس http://www.setadiran.ir میس��ر خواه��د ب��ود. ضمنا مناقصه گ��ران در صورت عدم 
عضویت قبلی در س��امانه مذکور، الزم اس��ت مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه به انجام رسانند.
 تلفن پشتیبانی سامانه : 021-41934 

3- مهل��ت تحوی��ل : آخرین مهلت ارس��ال فرمهای تکمیل ش��ده ارزیابی کیفی ت��ا پایان وقت 
اداری روز 99/07/27 می باشد.

4- ارسال اسناد مناقصه :
1-4 ( پ��س از انج��ام ارزیابی کیفی، ش��رکتهای تایید ش��ده ملزم به ارائه پ��اکات ضمانتنامه 
شرکت در فرآیند ارجاع کار معتبر بانکی شش ماهه یا سه ماهه قابل تمدید و یا رسید واریز 
وجه نقد)ش��ماره حس��اب جهت واریز وجه با هماهنگی امور مالی مش��خص می گردد( به مبلغ 
000ر000ر350 ری��ال به نام ش��رکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، پیش��نهاد فنی و 
پیش��نهاد مالی از طریق س��امانه س��تاد می باش��ند. در غیر این صورت امکان ادامه حضور در 

روند مناقصه وجود نخواهد داشت .
2-4 ( تاریخ گش��ایش پیشنهادات مالی پس از بررسی پیشنهادات فنی شرکتها, اعالم خواهد 

شد.
5-اق��الم مربوط به درخواس��ت خری��د SAD-9500079 باید به صورت پیش��کرایه به آدرس : 
اس��تان فارس-شهرستان فراشبند- منطقه عملیاتی آغار و داالن –انبار تدارکات کاال و اقالم 
مربوط به تقاضای ZVD-9700058 به آدرس : استان فارس-جاده شیراز سروستان-نرسیده به 
سروستان-روستای کت گنبد-منطقه عملیاتی شهید دست باال-انبار تدارکات کاال ارسال گردد.
6- درص��ورت برنده ش��دن ارایه ضمانتنام��ه انجام تعهدات به می��زان 10 درصد مبلغ معامله 

الزامیست.
7- برن��ده مناقصه می تواند با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر حداکثر به میزان 25% کل مبلغ 

معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
8- قیمت تراز ش��ده باتوجه به امتیازات فنی ارایه ش��ده توسط کمیته فنی بازرگانی وضریب 

تاثیر40 درصد محاسبه ومالک تعیین برنده خواهد بود.
توج��ه : هرگون��ه تغییر در ش��رایط و زمان مناقصه به اطالع کلیه ش��رکت کنندگان در مناقصه 

خواهد رسید.
در صورت ضرورت با ش��ماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات 

خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.
روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی  

/ع
99
06
92
4

آگهی مزایده فروش نقدی 35 راس 
جوانه پروار هلشتاین 

سازمان موقوفات ملک 
شرح در صفحه  3

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد تجدید  فراخوان ارزیابی کیفی جهت 
برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری »طرح آبرسانی شهر چناران – خط انتقال 
چاه جدید به مخازن پنج هزار متر مکعبی موجود« به شماره فراخوان 2099001446000082 را   از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:
کلی�ه مراحل برگ�زاری فراخوان ارزیاب�ی کیفی از دریافت و تحویل اس�ناد اس�تعالم ارزیابی کیفی 
ت�ا ارس�ال دعوتنام�ه، از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیک دولت )س�تاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انج�ام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در صورت ع�دم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه 
محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 99/6/31 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی 
پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال 

خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 99/07/07
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 12 روز  دوشنبه مورخ  99/07/21

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :
 خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس س�امانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در س�امانه : مرکز تماس 27313131 دفتر 
ثبت نام : 85193768  و 88969737

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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هر قطره صرفه جویی من ، زمینی تشنه را سیراب خواهد کرد . 
» تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی

 خدمات پیمانکاری « نوبت اول
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اداره کل نوس��ازی مدارس خراس��ان رضوی در نظر دارد امور حمل و نقل درون و 
برون ش��هری خود را به صورت حجمی از طریق برگزاری مناقصه عمومی  به شرکت 
های واجد ش��رایط براساس شرح خدمات واگذار نماید.لذا از شرکت های متقاضی 
درخواس��ت می گردد جهت دریافت اسناد تا مورخ  99/07/08 به سامانه تدارکات 

الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir    مراجعه نمایند.
تلفن تماس:37681713   

1- موضوع مناقصه : انجام امور حمل و نقل درون و برون شهری پروژه های اداره 
کل نوسازی مدارس در سطح استان شماره فراخوان : 2099004542000048

2- نشانی و آدرس مناقصه گزار: مشهدبلوار شهید دستغیب خیابان بیستون 3   
 3- مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 99/07/03 لغایت 99/7/08

4- تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و سایر اسناد در سامانه ستاد :  تا ساعت  12 مورخ  
99/07/19

 5- تاری��خ تحویل اس��ناد و پاکت تضمین به دبیرخانه اداره کل نوس��ازی مدارس 
خراسان رضوی تا ساعت  12 مورخ  99/07/19

6- تاریخ  بازگش��ایی پیش��نهادات : س��اعت 09 صبح  مورخ 20 /07/ 99  در س��الن 
جلسات اداره کل      

 کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اس��ناد ، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس  خراسان رضوی 
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دهیاری روس�تای پرکند آباد از توابع بخش مرکزی شهرس�تان مش�هد بر اساس مصوبه 
ش�ورای اس�المی روس�تا در نظر دارد  اجرای آسفالت معابر روس�تا را از طریق مناقصه 
عمومی به ش�رکتهای واجد ش�رایط دارای حداقل پایه 5 صالحیت پیمانکاری در رشته 
راه و ترابری و با رعایت ظرفیت کاری واگذار نماید.  متقاضیان می توانند جهت کسب 
اطالعات بیش�تر و خرید اس�ناد تا تاری�خ 1399/07/09 به آدرس مش�هد ، بلوار توس ، 
توس 120 ، پالک 2 ، طبقه دوم ، ش�رکت تعاونی دهیاریهای غرب بخش مرکزی مشهد 
مراجعه نمایند . جهت خرید اسناد می بایست فیش واریز وجه به مبلغ 1,000,000 ریال 
به حساب جاری شماره  0107689477008 نزد بانک ملی بنام دهیاری پرکند آباد ارائه 
گ�ردد . دهی�اری در رد یا قبول پیش�نهادها مختار اس�ت . هزینه انتش�ار آگهی به عهده 

برنده مناقصه می باشد

تجدید مناقصه عمومی

دهیاری پرکند آباد
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پیرو آگهی به ش�ماره مج�وز 1399.3055 م�ورخ 1399/06/23، موارد به 
شرح ذیل اصالح می گردد:

1- مبل�غ برآورد اولیه، 38/900/000/000 )س�ی و هش�ت میلیارد و نهصد 
میلیون( ریال و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار، 1/945/000/000 

)یک میلیارد و نهصد و چهل و پنج میلیون( ریال می باشد.
3- آخرین مهلت دریافت اس�ناد مناقص�ه، 1399/07/07 و آخرین مهلت 

ارسال اسناد مناقصه 1399/07/19 می باشد.
شناسه آگهی996350

اصالحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای همراه با ارزیابی 
كیفی )فشرده(  )مناقصه شماره  99/413(نوبت اول    شماره مجوز: 1399.3381 

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان شمالی
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آگهی ارزیابی كیفی مناقصه گران شماره 2099091701000030  
مناقصه عمومی  دو مرحله ای شماره 99009  

موضوع مناقصه :  دستگاه برش لوله             شماره مجوز:1399.3453
 9700058-ZVD & 9500079-SAD : شماره تقاضای خرید 

شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظردارد مطابق شرایط 
و مش��خصات ذیل، دس��تگاه برش لوله مورد نیاز مناطق عملیاتی آغار و داالن و سروس��تان و 
س��عادت آب��اد خود را از ش��رکتهای تولی��د کننده واجد ش��رایط تامی��ن نمای��د. از متقاضیان 
ش��رکت در مناقصه دعوت می ش��ود با مراجعه به س��امانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( 
پ��س از مطالعه دقیق ش��رایط عمومی و اختصاصی مناقصه و مش��خصات فن��ی کاالی مورد نیاز 
)در پایین همین آگهی(, در صورتیکه توانایی تهیه کاال را داش��ته باش��ند, نسبت به تکمیل و 

ارسال فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران واقع در سایت فوق اقدام نمایند.
1- شرح مشخصات فنی کاال : )شرح کامل مشخصات فنی کاالها  به همراه همین آگهی در سایت 

فوق الذکر موجود می باشد.(
دستگاه برش لوله

2- کلیه مراحل برگزاری فرآیند مناقصه، از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا  ارسال 
دعوتنامه جهت س��ایر مراحل، صرفا از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
آدرس http://www.setadiran.ir میس��ر خواه��د ب��ود. ضمنا مناقصه گ��ران در صورت عدم 
عضویت قبلی در س��امانه مذکور، الزم اس��ت مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه به انجام رسانند.
 تلفن پشتیبانی سامانه : 021-41934 

3- مهل��ت تحوی��ل : آخرین مهلت ارس��ال فرمهای تکمیل ش��ده ارزیابی کیفی ت��ا پایان وقت 
اداری روز 99/07/27 می باشد.

4- ارسال اسناد مناقصه :
1-4 ( پ��س از انج��ام ارزیابی کیفی، ش��رکتهای تایید ش��ده ملزم به ارائه پ��اکات ضمانتنامه 
شرکت در فرآیند ارجاع کار معتبر بانکی شش ماهه یا سه ماهه قابل تمدید و یا رسید واریز 
وجه نقد)ش��ماره حس��اب جهت واریز وجه با هماهنگی امور مالی مش��خص می گردد( به مبلغ 
000ر000ر350 ری��ال به نام ش��رکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، پیش��نهاد فنی و 
پیش��نهاد مالی از طریق س��امانه س��تاد می باش��ند. در غیر این صورت امکان ادامه حضور در 

روند مناقصه وجود نخواهد داشت .
2-4 ( تاریخ گش��ایش پیشنهادات مالی پس از بررسی پیشنهادات فنی شرکتها, اعالم خواهد 

شد.
5-اق��الم مربوط به درخواس��ت خری��د SAD-9500079 باید به صورت پیش��کرایه به آدرس : 
اس��تان فارس-شهرستان فراشبند- منطقه عملیاتی آغار و داالن –انبار تدارکات کاال و اقالم 
مربوط به تقاضای ZVD-9700058 به آدرس : استان فارس-جاده شیراز سروستان-نرسیده به 
سروستان-روستای کت گنبد-منطقه عملیاتی شهید دست باال-انبار تدارکات کاال ارسال گردد.
6- درص��ورت برنده ش��دن ارایه ضمانتنام��ه انجام تعهدات به می��زان 10 درصد مبلغ معامله 

الزامیست.
7- برن��ده مناقصه می تواند با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر حداکثر به میزان 25% کل مبلغ 

معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
8- قیمت تراز ش��ده باتوجه به امتیازات فنی ارایه ش��ده توسط کمیته فنی بازرگانی وضریب 

تاثیر40 درصد محاسبه ومالک تعیین برنده خواهد بود.
توج��ه : هرگون��ه تغییر در ش��رایط و زمان مناقصه به اطالع کلیه ش��رکت کنندگان در مناقصه 

خواهد رسید.
در صورت ضرورت با ش��ماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات 

خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.
روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی  
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آگهی مزایده فروش نقدی 35 راس 
جوانه پروار هلشتاین 

سازمان موقوفات ملک 
شرح در صفحه  3

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد تجدید  فراخوان ارزیابی کیفی جهت 
برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری »طرح آبرسانی شهر چناران – خط انتقال 
چاه جدید به مخازن پنج هزار متر مکعبی موجود« به شماره فراخوان 2099001446000082 را   از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:
کلی�ه مراحل برگ�زاری فراخوان ارزیاب�ی کیفی از دریافت و تحویل اس�ناد اس�تعالم ارزیابی کیفی 
ت�ا ارس�ال دعوتنام�ه، از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیک دولت )س�تاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انج�ام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در صورت ع�دم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه 
محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 99/6/31 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی 
پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال 

خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 99/07/07
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 12 روز  دوشنبه مورخ  99/07/21

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :
 خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس س�امانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در س�امانه : مرکز تماس 27313131 دفتر 
ثبت نام : 85193768  و 88969737

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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هر قطره صرفه جویی من ، زمینی تشنه را سیراب خواهد کرد . 
» تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی

 خدمات پیمانکاری « نوبت اول

/ع
99
06
93
7

اداره کل نوس��ازی مدارس خراس��ان رضوی در نظر دارد امور حمل و نقل درون و 
برون ش��هری خود را به صورت حجمی از طریق برگزاری مناقصه عمومی  به شرکت 
های واجد ش��رایط براساس شرح خدمات واگذار نماید.لذا از شرکت های متقاضی 
درخواس��ت می گردد جهت دریافت اسناد تا مورخ  99/07/08 به سامانه تدارکات 

الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir    مراجعه نمایند.
تلفن تماس:37681713   

1- موضوع مناقصه : انجام امور حمل و نقل درون و برون شهری پروژه های اداره 
کل نوسازی مدارس در سطح استان شماره فراخوان : 2099004542000048

2- نشانی و آدرس مناقصه گزار: مشهدبلوار شهید دستغیب خیابان بیستون 3   
 3- مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 99/07/03 لغایت 99/7/08

4- تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و سایر اسناد در سامانه ستاد :  تا ساعت  12 مورخ  
99/07/19

 5- تاری��خ تحویل اس��ناد و پاکت تضمین به دبیرخانه اداره کل نوس��ازی مدارس 
خراسان رضوی تا ساعت  12 مورخ  99/07/19

6- تاریخ  بازگش��ایی پیش��نهادات : س��اعت 09 صبح  مورخ 20 /07/ 99  در س��الن 
جلسات اداره کل      

 کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اس��ناد ، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس  خراسان رضوی 
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دهیاری روس�تای پرکند آباد از توابع بخش مرکزی شهرس�تان مش�هد بر اساس مصوبه 
ش�ورای اس�المی روس�تا در نظر دارد  اجرای آسفالت معابر روس�تا را از طریق مناقصه 
عمومی به ش�رکتهای واجد ش�رایط دارای حداقل پایه 5 صالحیت پیمانکاری در رشته 
راه و ترابری و با رعایت ظرفیت کاری واگذار نماید.  متقاضیان می توانند جهت کسب 
اطالعات بیش�تر و خرید اس�ناد تا تاری�خ 1399/07/09 به آدرس مش�هد ، بلوار توس ، 
توس 120 ، پالک 2 ، طبقه دوم ، ش�رکت تعاونی دهیاریهای غرب بخش مرکزی مشهد 
مراجعه نمایند . جهت خرید اسناد می بایست فیش واریز وجه به مبلغ 1,000,000 ریال 
به حساب جاری شماره  0107689477008 نزد بانک ملی بنام دهیاری پرکند آباد ارائه 
گ�ردد . دهی�اری در رد یا قبول پیش�نهادها مختار اس�ت . هزینه انتش�ار آگهی به عهده 

برنده مناقصه می باشد

تجدید مناقصه عمومی

دهیاری پرکند آباد
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پیرو آگهی به ش�ماره مج�وز 1399.3055 م�ورخ 1399/06/23، موارد به 
شرح ذیل اصالح می گردد:

1- مبل�غ برآورد اولیه، 38/900/000/000 )س�ی و هش�ت میلیارد و نهصد 
میلیون( ریال و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار، 1/945/000/000 

)یک میلیارد و نهصد و چهل و پنج میلیون( ریال می باشد.
3- آخرین مهلت دریافت اس�ناد مناقص�ه، 1399/07/07 و آخرین مهلت 

ارسال اسناد مناقصه 1399/07/19 می باشد.
شناسه آگهی996350

اصالحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای همراه با ارزیابی 
كیفی )فشرده(  )مناقصه شماره  99/413(نوبت اول    شماره مجوز: 1399.3381 

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان شمالی
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آگهی ارزیابی كیفی مناقصه گران شماره 2099091701000030  
مناقصه عمومی  دو مرحله ای شماره 99009  

مردی که به تاالب »کمجان« مردی که به تاالب »کمجان« 
جان دوباره دادجان دوباره داد

با سیروس زارع، قهرمانی که نشان داد نشد نداریمبا سیروس زارع، قهرمانی که نشان داد نشد نداریم

 ............ صفحه  ............ صفحه 44

إَِنُّه ُهَو ُیْبِدُئ َوُیِعیُد
با اهدای سالم به پیشگاه مردم شریف ایران عزیز اسالمی

در لحظاتی که دل ما در ســوگ هجران مردی مجاهد، خستگی ناپذیر و مبارزی 
انقالبی مرحوم حاج علی شــمقدری بود، پیام سراسر مهر رهبر معظم انقالب 
اسالمی، التیام بخش و مرهم آالم خانواده و بازماندگان شد. هجران مردی که 
تا پایان عمر ساده زیست، معتقد ومقید به شعائر اسالمی و یار و یاور و مطیع 

والیت فقیه بود، بسیار تأثرانگیز است. ضمن سپاس بی کران و قدردانی از پیام 
پرمهر رهبر معظم انقالب اســالمی بدین وسیله الزم می دانیم از عموم سروران و 

عزیزان، به ویژه ریاست معزز قوه قضائیه،ریاست محترم قوه مقننه، نمایندگان  محترم مجلس خبرگان 
و مجلس شورای اسالمی، نماینده محترم ولی فقیه در خراسان رضوی، تولیت محترم آستان قدس رضوی، 
استاندار محترم، شورای اسالمی شهر مشهد و شهردار محترم، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده های 
معزز شهدا و ایثارگران، مسئوالن نهادها و سازمان ها و عموم مردم عزیز، مراتب قدردانی و تشکر خود را از 
ابراز همدردی و تسلیت حضوری و ارسال پیام های تسلی بخش اعالم نماییم. فرصت را مغتنم شمرده از 

همگان طلب حاللیت و دعای خیر برای آن مرحوم مغفور و عزیز سفر کرده مسئلت داریم.

خاندان مرحوم حاج علی شمقدری
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روزنامـه صبـح ایـران 2

اگر صلح می خواهیم باید آماده جنگ باشیم  میزان: معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: اگر صلح می خواهیم باید آماده جنگ باشیم یعنی باید توان بازدارندگی باال باشد و آن قدر قوی باشیم که دشمن فکر 
تعرض به ما را نداشته باشد. امیر دریادار حبیب اهلل سیاری در نشستی با هیئت رئیسه دانشگاه صنعتی شیراز در چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس، گفت: اگر بخواهیم استقالل، تمامیت ارضی و امنیت خود را 

حفظ کنیم باید برای جنگ های آینده آماده شویم و بدانیم محور جنگ های آینده علم و دانش است.

 سیاست  در مراســم الحــاق ۱۸۸ فروند 
پهپاد و بالگرد به نیروی دریایی ســپاه که 
صبح روز گذشته در بندرعباس و با حضور 
سرلشکر حسین سالمی؛ فرمانده کل سپاه 
برگزار شــد، از سه پهپاد جدید عمود پرواز 

سپهر، شهاب ۲ و هدهد۴ رونمایی شد. 

 رصد ناوگروه آمریکایی »
با پهپادهای بومی

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در این 
مراســم با بیان اینکه با الحاق این پهپاد ها 
تمــام مأموریت های نیروی دریایی ســپاه، 
زیر پوشــش پهپاد های بومــی ایرانی قرار 
می گیرد، گفت: فیلمبرداری و عکاســی در 
حوزه رزمی برای انهدام اهداف 
ثابت و متحــرک دریایی، از 
قابلیت های این پهپاد هاست. 
ســردار علیرضا تنگســیری 
افزود: ناوگروه هواپیمابر آمریکا 
شامل ناو هواپیمابر نیمیتز و 
اســکورت های آن را پیش از 
ورود به تنگه هرمز به وسیله 
همین پهپادهای کامالً بومی 
رصد و رهگیری کردیم. وی 
با بیان اینکــه رصد و پایش 
هم  دریایی  تحــرکات  همه 
با این پهپاد ها انجام می شــود، عنوان کرد: 
پهپاد های الحاق شده کامالً بومی و به دست 
متخصصان ســازمان صنایــع هوایی ایران 
ساخته شده اســت. فرمانده نیروی دریایی 
سپاه تصریح کرد: سه فروند از این پهپادها 
برای نخســتین بار رونمایی شــده است و 
قابلیت انجام مأموریت از روی شــناور برای 
اهداف مورد نظر را دارد. این پهپاد ها شامل 
پهپاد عمود پرواز ســپهر، شهاب ۲ و عمود 
پرواز هدهد۴ است. سردار تنگسیری ادامه 
داد: پهپاد مهاجر۶ نیز با دقت باال در دریا و 
ساحل از دیگر پهپاد هایی است که به نیروی 
دریایی سپاه ملحق شد. این پهپاد با شعاع 
پرواز باال، توانایی حمل چهار موشک و انجام 
مأموریت در همه شرایط آب و هوایی را دارد. 
وی عنوان کرد: دو فروند بالگرد آب نشــین 
و چهار فروند بالگــرد با ظرفیت های رزمی 
و حمل موشــک هم به نیروی دریایی سپاه 

پاسداران ملحق شد.

 سرلشکر سالمی: »
هر روز قدرتمندتر می شویم

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
هم در مراسم الحاق پهپادها و بالگردها به 
نیروی دریایی سپاه با اشاره به پوسیدگی 
نظام سیاسی آمریکا اظهار کرد: در گذشته 
اگر آمریکا دچار چالشــی می شد، آن را با 
جنــگ حل می کرد و قدرت بازگشــت و 
ترمیم زخم ها را داشــت؛ امــا امروز دیگر 
قادر به ترمیم این مسائل نیست. سرلشکر 
حســین ســالمی ادامه داد: آمریکا دست 
از راهبردهــای تهاجمــی اشــغالگرانه و 
توسعه طلبانه برنداشــته و هنوز به دنبال 

تحمیل سلطه خود بر جهان است؛ هر چند 
این راهبرد امروز دشمن ساز است.

فرمانده کل سپاه افزود: تفاوت رهبرانی که 
جهان را با حکمت اداره می کنند و آن ها که 
فاقد حکمت هستند، همین است. رهبران 
ژرف اندیش الهی که با حکمت جهان را اداره 
می کنند، دوستان خود را تکثیر می کنند، 
امــا رهبران فاقد عقل سیاســی که دچار 
انحطاط و زوال تدبیر هستند، دشمن سازند. 
سرلشکر سالمی عنوان کرد: رئیس جمهور 
آمریکا مستقیماً می گوید که می خواستم 
رئیس جمهور سوریه را ترور کنم؛ این یعنی 
زوال عقل و پایان فصل سیاسی یک قدرت 

که بخواهد آشــکارا رئیس جمهور قانونی 
کشور دیگری را ترور کند.

وی با اشاره به نقش آمریکا در عادی سازی 
روابط کشــورهای امارات و بحرین با رژیم 
صهیونیستی گفت: آمریکا حکام رژیم های 
مرتجع را با صهیونیست ها آشتی می دهد تا 
همه مسلمانان علیه او نفرت پیدا کنند؛ این 
نفرت ها در ســطح احساس باقی نمی مانَد 
و ســالح ها و جهــاد از درون این نفرت ها 
شــکل می گیرد. فرمانده کل سپاه تصریح 
کرد: آیا مقامات آمریکایی می توانند برای 
لحظه ای در خیابان های یکی از شهرهای 
کوچک اســالمی رفت و آمــد کنند؟ اگر 
می توانند »بســم اهلل«، آمریکایی ها قادر به 
این کار نیســتند، چون همه ملت ها علیه 

آنان هستند.
سرلشکر ســالمی تأکید کرد: ما هر روز 
قدرتمندتر شــده ایم. آثار و نفوذ انقالب 
اســالمی، انقالبی که متعلــق به جهان 
اسالم و بلکه جهان بشریت است، تا شرق 
مدیترانه و شــمال آفریقا قدرت ساخته 
است؛ این قدرت ها امروز ایستاده اند و عمل 
می کنند. فرمانده کل سپاه تصریح کرد: به 
برکــت صبر ملتمــان و هدایت های امام 
انقالبمــان پیروزیم. ملت ما در برابر دالر، 
طــال، یورو و جذبه قدرت های سیاســی، 

تردید به خود راه نمی دهد. 
سرلشــکر ســالمی با بیان اینکه آمریکا 
امروز نقطه نفرت مردم عالم است و حتی 
شــهروندان آمریکایی هم امروز »مرگ بر 
آمریکا« می گویند، گفت: در آمریکا امروز 
چیزی جز دود، آتش، فقر، تبعیض نژادی 
و دوقطبی شــدن و از بیــن رفتن آزادی 
نمی بینیم. وی بیان کرد: در نقطه مقابل، ما 
اینجا محکم و با ثبات به قدرت می افزاییم، 
هرگز متوقف نمی شویم، برد سالح هایمان 
را افزایش می دهیم و به عمق دریانوردیمان 
ژرفا می بخشــیم. فرمانده کل سپاه اظهار 
کرد: نیروی دریایی ما از سطح دریا فاصله 
گرفته و امروز یک قدرت دریایی هوا پایه با 
ترکیبی از پهپادها، بالگردها و هواپیماهای 
آب نشین است. سرلشــکر سالمی تأکید 
کرد: ما در زیر سطح دریا هم قدرت داریم 
و در سطح، زیر سطح و باالی سطح هم به 

قدرت می افزاییم.

رونمایی از سه پهپاد جدید در مراسم الحاق ۱۸۸ فروند پهپاد و بالگرد به نیروی دریایی سپاه 

لشکر ابابیل  ایرانی

بازگشــت قیمت مسکن، خودرو و کاالهای اساسی به سال 9۲ مطالبه اصلی عموم س
مردم البته نه با این دولت. 09۱00006۸96

اگه قیمت بنزین خودروهای خارجی که در بازار بیش از 300 میلیون تومان ارزش س
دارند لیتری ۶ هزار تومان بشه و هر ماه ۲درصد بهش اضاف بشه قیمت این ماشین ها 
و به تبعش قیمت خودروهای داخلی ارزان تر خواهد شد. چه معنی داره کسی که از ارز 

ملی برای خریدن خودرو خارجی استفاده میکنه با دیگران یکی باشه. 09۱20004۸56
چرا هر کس که سوپرمارکت باز می کند جلو مغازه اش را از چیپس و پفک پر می کند، س

تغذیه سالم خودش برکت می آورد. 0935000357۱
متأسفانه در کشورهای شمال آفریقا در سال اواخر ۱390 بهار عربی و یا بهار انسانی و س

یا انقالبی شروع شد، کشور لیبی با جمعیت کم و وسعت زیادش و با ذخایر نفتی و متصل 
به دریای مدیترانه اروپایی نتوانست در جایگاه واقعی اش قرار بگیرد و به یک کشور از نو 

دموکراسی شده مردمی در دنیا و جایگاه مهم خودش برسد. 09۱5000۱2۸0
تو رو به خدا به مســئوالن بگید این قدر طرح و الیحه ندهند و مردم را یکم راحت س

بذارند تا یه کم نفس بکشــیم. به خدا دیگه خسته شــدیم. طرح و الیحه هاشان جز 
گرفتاری هیچ چیز دیگر برای مردم ندارد. 09۱50007797

این قدر راجع به افزایش جمعیت داد و بیداد نکنید، کافیه به مدارس سری بزنید تا س
ببینید چطور والدین فرزندان به خاطر پول تحقیر میشن. فرهنگیان دیگر مثل گذشته 

نیستند. 09۱50005203
اگر آلزایمری وجود دارد بین سیاسیون و دولتمردان ناجوانمرد است. با این بازار همه س

در صف عمل قلب باز هستند و به آلزایمر نمی رسند! 093900035۸9
سالم لطفاً ثبت نام آزمون استخدامی رو تمدید کنید چون خیلی ها به دلیل مشکل س

داشتن سایت نتونستن روز آخر ثبت نام کنند و حتی یک بار هم تمدید نشد. ممنونم از 
روزنامه قدس عزیز. 09920002475

واکنش نقدی به مستند بی بی سی 

حقیقت  دفاع مقدس با یک ضبط صوت زیر سؤال نمی رود©
سیاســت: محمدرضــا نقــدی، معاون 
هماهنگ کننده ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، در واکنش به مســتند ساخته شده 
در شبکه های بیگانه گفت: در اوایل انقالب 
برخــی با این گمــان که با ورود به ســپاه 
پاسداران به قدرت و شهرت خواهند رسید 
وارد این حوزه شدند، اما پس از وقوع جنگ آن ها ذات ترسو و بزدل خود را به نمایش 
گذاشــتند. او ادامه داد: پس از وقوع جنگ، آن ها به این میدان وارد نشدند و ما گمان 
کردیم صرفاً به ســبب ترسشان از ورود به این معرکه سر باز زدند اما با گذشت زمان 
متوجه شدیم که آن ها به خارج از کشور گریختند و برای خودشان بساطی راه انداختند 
و نوار از جلساتشان بیرون آمد؛ متوجه شدیم که برداشت ما از ترس آن ها اشتباه نبوده، 
بلکه آن ها با حساب و کتاب و مأموریت وارد سپاه پاسداران شدند. نقدی افزود: در آن 
زمان امکانات مانند حاال نبود که امکانات دیجیتالی به وفور در اختیار مردم باشد، اما 
آن ها مأموریت داشتند که با این امکانات وارد شده و اقدام های مثبت کشور را در جنگ 
تحمیلی از بین ببرند که در نهایت هم رسوا خواهند شد، زیرا حقیقت دفاع مقدس بسیار 
عظیم تر از این است که با چند عدد ضبط صوت و مستندسازی زیر سؤال برود. معاون 
هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقالب اسالمی، گفت: آن ها ما را متهم می کنند که ما 
بدون حساب و کتاب وارد میدان جنگ شدیم، اصالً بر فرض محال که این گفته های 
آن ها درست باشد و ما بی حساب و کتاب وارد شدیم؛ حاال این پرسش برجا می ماند 
که اگر ما بی حساب و کتاب وارد این میدان شدیم پس ارتش عراق که ارتشی آموزش 

دیده، مجهز و کالسیک بود چرا باید تلفات بدهد؟

خبر واعظی درباره پس دادن اموال ایران توسط کره جنوبی

شاهد عالمت های مثبتی هستیم©
سیاست: محمود واعظی روز چهارشنبه در 
حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
درباره آخرین وضعیت مطالبات مالی از کره 
جنوبی گفت:  با مقامات کره ای مذاکره کردیم 
و حتــی کار به مقداری تهدید  هم انجامید و 
مقدمات یکسری فعالیت های حقوقی را آغاز 
کردیم. رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود: به 
تازگی شاهد عالمت های مثبتی از سوی کره جنوبی هستیم منتظریم تا به آنچه گفته اند 
عمل کنند، تا تصمیماتی که گرفته ایم را اجرا کنیم. واعظی درباره اهمیت سند راهبردی 
ایران و چین گفت: سند ۲۵ ساله روابط ایران و چین بسیار مهم است، روابط ایران و چین 
در بخش های مختلف سیاســی و اقتصادی گسترش پیدا کرده و عمیق شده است؛ این 
ســند منجر می شود تا بتوانیم به طور هدفمند برای فعالیت دستگاه های مختلف کشور 
در زمینه های مختلف برنامه ریزی کنیم. رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود: سند ۲۵ساله 
هم روی روابط ایران و چین و هم در ارتباط با مســائل منطقه تأثیرگذار است. در دولت 
و همچنین محافل دیگر در این زمینه گفت وگو و بحث کردیم و امیدواریم این سند در 
دولت دوازدهم نهایی و به امضا برسد. واعظی گفت: وزیر امور خارجه )ظریف( در آینده ای 
نزدیک به چین ســفر می کند و در این سفر درباره برخی از موضوعات مذاکره می کنند. 
این سفر فرصت مغتنمی است و تیم اقتصادی هم همراه وی هستند که امیدواریم این 

موضوعات نهایی شود.

 در دوران دفاع مقدس شایسته پروری، ©
شایسته ساالری و گزینه ساالری بود

سیاست: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
شورای اسالمی شــامگاه سه شنبه در برنامه 
روایت حبیب که از شبکه سوم سیما پخش 
شد در بیان ویژگی های سپهبد شهید حاج 
قاســم ســلیمانی و وجه تمایز این شهید با 
ســایران، ضمن تبریک هفتــه دفاع مقدس 
اظهار کرد: بنده و شهید سلیمانی هیچ کدام 
همدیگر را از قبل نمی شــناختیم و در عملیات فتح المبین چون در چذابه درگیر بودیم 
جنگ شدید بود و من اولین بار آقای سلیمانی را در فتح المبین دیدم. قالیباف در ادامه 
بیان کرد: در دوران دفاع مقدس شایســته پروری، شایسته ساالری و گزینه ساالری بود، 
دقیقاً همان چیزی که در نظام مدیریتی ما اکنون یا نیست یا ناقص و ضعیف است. وی 
تصریح کرد: آنجا )دفاع مقدس( افراد در میدان عمل انتخاب می شدند، صبح روز عملیات 
پشــت خاکریز انتخاب می شدند حتی ممکن بود فرد را نشناسیم اما او را برای مدیریت 

انتخاب می کردیم.

دوتابعیتی بودن وزیر پیشنهادی صمت کذب است©
سیاست: حجت االسالم مجتبی ذوالنوری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به شایعات مطرح 
شده درباره دوتابعیتی بودن وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: بنده در 
دوره دهم مجلس شــورای اسالمی، عضو گروه تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها بودم و 
ریاســت این گروه هم برعهده آقای کریمی قدوسی بود. وی افزود: به عنوان عضو گروه 
تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها در مجلس دهم و اکنون به عنوان رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی اعالم می کنم که طبق بررسی های انجام 
گرفته در هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، 

دوتابعیتی بودن وزیر پیشنهادی صمت کذب محض است.

 حتی با پیروزی »بایدن« ©
بخش زیادی از تحریم های ایران باقی می ماند

سیاست: روزنامــه کویتی »الرأی« به نقل از منابع آمریکایی عالی رتبه نوشت، واشنگتن 
قصد دارد طی سه ماه آینده تحریم های مالی علیه حزب اهلل و ایران را تشدید کند. الرأی 
روز چهارشنبه نوشت، مقامات فعلی دولت آمریکا معتقدند که تحریم ها »تضمین« است 
و در صورتــی که »دونالد ترامپ« بــرای دور دوم رأی نیاورد و نامزد حزب دموکرات »جو 
بایدن« رئیس جمهور شود باز هم مقدار زیادی از تحریم ها باقی خواهد ماند. الرأی افزود، 
تحریم های آمریکا علیه حزب اهلل بر اساس قانون موسوم به مبارزه با تروریسم انجام می شود 
و مانند اقدام های اداری است که تحت تأثیر تصمیم های سیاسی یا حزبی رئیس جمهور 
آمریکا نیست، این بدان معناست که صرف  نظر از آنچه برای ایران رخ می دهد، تحریم های 

آمریکا علیه حزب اهلل و متحدان آن در لبنان تا اطالع ثانوی باقی خواهد ماند.

 مجلس انقالبی©
دنا پالس و باقی قضایا

آغاز بــه کار مجلس یازدهم با ویژگی های 
برخاســته از شعارهای راه یافتگان به آن و 
افتخار عنوان »مجلس انقالبی« از ســوی 
رهبر فرزانــه انقالب به این مجلس انتظار 
جامعه از ایــن مجلس را باال برده و تغییر 
رفتار و سلوک نمایندگان و توجه ویژه به 

اولویت های مردم را توقع دارند.
همیــن انتظار موجب شــد که اختصاص 
دناپالس ۶00 میلیــون تومانی به قیمت 
کارخانــه- 300 میلیــون تومــان- بــه 
نماینــدگان بازتاب گســترده و فراگیری 
در جامعه و فضای مجازی داشــته باشد. 
اما واکنش ها بــه این بازتاب دور از انتظار 
بود. اینکه نماینده ای که مشکل آب شرب 
غیزانیه در حوزه انتخابیه اش موضوع بحث 
ماه های اخیر بوده اســت بــا توییتی- در 
توییتر فیلتر شده- این نقدها را به تمسخر 
بگیرد و بنویسد: »نمایندگان مجلس! لطفاً 
از این به بعد با لباس پاره پاره، سر و وضع 
ژولیده، ســوار بر نیســان  آبی تردد کنید. 
شــام هر شبتون نون خشــک کپک زده 
باشد، استوری شــم بکنید که مبادا متهم 
راستی صندلی های  بشید.  رانت خواری  به 
صحن علنی را هم جمع کنید! روی زمین 
بنشــینید، صندلی ها خیلی اشرافیه! پیف 
پیف!« و نماینده دیگری با استناد به اینکه 
قبلی ها شاســی بلند گرفتند، دنا پالس را 
در شأن خود نداند و تقاضای شاسی بلند 
داشته باشــد، خالف توقع مردم بود. البته 
نمایندگانی هم تاکنــون اعالم کرده اند از 
اما  کرده اند  دناپالس خــودداری  دریافت 
متأســفانه توجیه های ســخنگوی هیئت 
رئیســه مجلس کــه اوالً به عــرف ادوار 
مجلس اســتناد کرد و ثانیاً بــا این گفته 
که خودروها به نام مجلس شــماره گذاری 
می شــود سعی کرد به نوعی رانت ناشی از 
این هدیه را توجیــه کند، تعجب همگان 
را برانگیخت. درباره این قضیه نکاتی قابل 

تأمل است:
۱- اگــر قرار باشــد اختصــاص خودرو 
بــه نماینــدگان را با رویه جــاری ادوار 
مجلــس توجیه کنیم پس چــه تفاوتی 
بین »مجلــس انقالبی« و دیگر دوره های 
مجلس هســت؟ و اگــر قرار اســت به 
نماینــدگان، خودرو تخصیــص یابد چرا 
پرحاشیه ترین  و  مدرن ترین  جدیدترین، 
خودرو داخلــی را انتخاب می کنید؟ چرا 
پژو پارس یــا خودروهایی در این ردیف 
-که حاال دیگر تقریباً عادی شــده است 

نمی شود؟ داده  -تخصیص 
۲- به گفته سخنگوی هیئت رئیسه چون 
مقاماتــی در تراز پایین تــر از نمایندگان 
مجلــس در دولــت خودروهــای متعدد 
و متنــوع در اختیــار دارند پــس باید به 
نمایندگان مجلس خــودرو اختصاص داد 
اوالً اگــر چنین موضوعی صحت داشــته 
باشد باید نمایندگان از جنبه نظارتی با آن 
برخورد کنند ثانیــاً  این خودروها دولتی 
است و در اختیار مدیران است و شخصی 

واگذار نشده است.
3- هدیه 300 میلیــون تومانی- تفاوت 
قیمت کارخانــه و بازار آزاد دناپالس- و 
)واگذاری  میلیونی   300 قرض الحســنه 
اقســاطی( در حالــی بــه نماینــدگان 
مجلس انقالبی تقدیم می شــود که مردم 
گرفتار شــدیدترین مشــکالت اقتصادی 
و معیشــتی هســتند و بــه تعبیر عضو 
مصلحت  تشــخیص  مجمع  صاحب نــام 
نظام به خاطر گرانی ها اســتخوان مردم 
در حال خرد شدن است. نارضایتی مردم 
در خصوص نابســامانی و گرانی بی رویه 
خــودرو و خلف وعده خودروســازان در 
انجــام تعهدات در اوج اســت. در چنین 
به  مردم  نماینــدگان  چگونه  شــرایطی 

چنین کاری رضایت می دهند؟
۴- بســیار شــاهد بوده ایم که نمایندگان 
در حــوزه انتخابیــه خــود از خودروهای 
ســازمان های دولتــی بــرای بازدیدها و 
مأموریت ها اســتفاده می کنند و نیز گفته 
می شــود نماینــدگان عالوه بــر حقوق، 
هزینه های دفتــر، دفتــردار، رفت و آمد 
و... هم دریافــت کنند. آیا مجلس انقالبی 
تصمیم ندارد یک بار برای همیشــه همه 
دریافتی های نمایندگان را به طور شــفاف 

به جامعه ارائه کند؟
۵-  سال هاســت در مورد ســاخت خانه 
ســازمانی برای نمایندگان ســخن گفته 
می شود آیا در ۴0 ســال گذشته مجلس 
موفق نشده است 300 خانه سازمانی برای 
نمایندگان بســازد؟ یــا آن گونه که گفته 
می شود برخی از نمایندگان سابق و اسبق 
و اســبق تر! خانه ســازمانی خود را تخلیه 

نمی کنند!؟
و نکته آخر اینکه اگر اقســاط  چهار ساله 
ودیعه مســکن ۲00 میلیونی نمایندگان 
۴میلیون تومان باشــد و اقساط3۶  ماهه 
دناپــالس 300 میلیونــی را ۸ میلیــون 
تومان محاســبه کنیم بــا توجه به حقوق 
۱۱ میلیون تومانی اعالم شده نمایندگان 

محترم، پیدا کنید پرتقال فروش را؟!

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

نیروی دریایی ما از 
سطح دریا فاصله 
گرفته و امروز یک 
قدرت دریایی هوا 
پایه با ترکیبی از 
پهپادها، بالگردها 
و هواپیماهای 
آب نشین است

بــــــــرش

 سیاســت   رئیس جمهور با بیان اینکه دو سال و نیم است که 
آمریکا جنگ اقتصادی علیه ما را شروع کرده است، گفت: این جنگ 
اقتصادی بر مبنای توهم و محاسبات غلط آن ها بود. حجت االسالم 
حسن روحانی  صبح روز گذشته در جلسه هیئت دولت با اشاره به 
آغاز هفته دفاع مقدس اظهار کرد: ما در دوران دفاع مقدس روزهای 
تلخ و شیرینی داشــتیم، برخی از روزها برای ما غرورآفرین بود و 
جایگاه ملت ایران را به جهانیان به خوبی نشان می داد. روزهایی هم 

بود که روزهای سختی برای ما بود. 
روحانی با طرح این پرســش که چرا دشمن در 3۱ شهریور ۵9 به 
ما حمله کرد؟ تأکید کرد: به دلیل توهمات و به دلیل محاســبات 
غلط این کار را انجام داد. عراق یک محاسبه ای کرده بود که در این 
شرایط ایران نیروی هوایی ندارد و وقتی با آمریکا قطع رابطه کرده 
آمریکا هم آن ها را تحریم کرده است. وضعیت ارتش هم به گونه ای 
اســت که برای جنگ آمادگی ندارد. ســپاه هم که به صورت یک 

نیروی انتظامی کوچک برای دفاع از انقالب بود.
رئیس جمهور گفت: امروز دقیقاً این حادثه تکرار شده است. دو سال 
و نیم پیش آمریکا جنگ اقتصادی علیه ما را شــروع کرد، آن هم 

بر مبنای توهم و محاســبات غلط بود. هدفشان این بود که تمام 
راه های اقتصادی را روی ایران ببندند. ما از سال ۵9 تحریم اقتصادی 
داشــتیم اما جنگ اقتصادی از سال 9۷ علیه ما شروع شد. امروز 
بحث تحریم نیســت، ما در یک جنگ اقتصادی هستیم و آمریکا 
با همه امکانات، روابط بانکی و اقتصادی و شرکت های چندملیتی 
خود وارد جنگ با ایران شــده اســت. وی ادامه داد: همان توافقی 
که گفتند ما از بین بردیم، همان توافق و قطعنامه ۲۲3۱ در برابر 

آن ها ایســتاد و آن ها را در شورای امنیت مفتضح کرد. چه زمانی 
آمریکا چنین وضعیتی را تصور می کرد، ابهت آمریکا فرو ریخت. آن 
هیمنه ای که فکر می کردند در دنیا دارند، فرو ریخت. وقتی آمریکا 
یک نگاه غضب آلود می کرد، ۲0 کشور عقب نشینی می کردند. اصاًل 
تصور نمی کردند اندونزی، نیجر و تونس در مقابل آمریکا بایستند. 
حجت االسالم حسن روحانی گفت: این پیروزی و موفقیتی که ملت 
ایران با ایستادگی خود در ۴0 سال گذشته و در هشت سال دفاع 
مقدس از لحاظ نظامی و دفاعی بدست آورد، امروز هم پس از ۴0 
سال، این موفقیت بزرگ سیاسی، حقوقی و دیپلماسی را در سازمان 

ملل بدست آورد. علت این پیروزی ها باور و ایستادگی مردم است.
روحانی با اشاره به شرایط امروز کشور و تحریم دشمنان گفت: امروز 
اگر کسی باور نکند که در جنگ قرار داریم و این جنگ را شوخی 
بداند قابل پذیرش نیست ما بیش از دو سال و نیم است که در جنگ 
قرار داریم. جنگ شوخی ندارد و در آن، هم پیروزی وجود دارد و هم 
شکست. ما باید باور کنیم که در جنگ هستیم و باید بدانیم که بار 
این جنگ تنها بر دوش دولت نیست. عده ای کنار ننشینند و بگویند 

شما آن را انجام می دادید بهتر بود.

سیاستسیاست
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روحانی در جلسه هیئت دولت:

جنگ اقتصادی آمریکا بر مبنای محاسبات غلط است

 دونالــد ترامــپ با دهن کجــی به شــورای امنیت و 
چارچوب های نظام بین المللی راه خود را می رود. وی پس 
از پاسخ رد شنیدن از سوی این نهاد بر ادعایش در مورد بازگشت 
قطعنامه های تحریمی ایران، با اعمال یکجانبه قطعنامه ها و تهدید 
جامعــه بین المللی می خواهد خــود را باالتــر از نظم جهانی و 
ساختارهای حقوقی آن نشان دهد. اما اینکه یکجانبه گرایی ترامپ و 
تحریم خودسرانه کشورمان و تهدید کشورهای دیگر توسط دولت 
آمریکا چه تأثیری بر جای خواهد گذاشــت پرسشی مهم است. 
قدس در گفت وگو با دکتر مسعود اخوان فرد، معاون اسبق سازمان 
انرژی اتمی و مسئول سابق بسیج حقوقدانان کشور در این باره به 

بحث نشسته است. 

 آمریکا موضوع بازگشت قطعنامه ها را در شورای امنیت  س
رهــا کرده و روش یکجانبه گرایــی را در پیگیری اجرای 
قطعنامه ها دنبال می کند. ارزیابی شما از مجموعه رفتارهای 

ترامپ از 20 سپتامبر به بعد چیست؟
ما تحوالت مختلفی را در دوران اوباما و سپس ترامپ داشتیم. مسئله 
این اســت که بر عکس برخی تفکرات قدیمی که بین بخش های 
مختلف و احــزاب آمریکا تعارض می بینند به هیچ وجه تعارضی 
بین جمهوری خواهان و دموکرات ها نیست. هر دو آن ها مجری یک 
خط مشی مشخص و دیکته شده از سوی صهیونیسم بین الملل 
هستند. یکی با ظاهر مؤدبانه به نام اوباما یا یک فرد قمارباز به نام 
ترامپ. نکته دوم اینکه ترامپ به دنبال یک ماجراجویی است تا در 
انتخابات برای خودش یک برگ برنده بدست آورد و دست به هر 

ترفندی می زند. ما در این شرایط اول باید آرامش خودمان را حفظ 
کنیم  و مرعوب تهدیدهای آمریکایی ها نشویم. اکنون و اینجا جای 
اختالف نظر سیاسی، جناحی و حزبی نیست. تحریم های جدید از 
لحاظ ماهیت اقدام جدیدی نیست. این فهرست بلند و باالی تحریم 
از ســال های قبل گشوده شده و با این ترفندها آن ها می خواهند 
سیلی ها و ضربه های ســنگینی که خورده اند و عقب نشینی ها و 
شکست های حقوقی و سیاسیشــان را جبران کنند. پس همان 
طور که اشاره شد رویه یکجانبه گرایی و اجرای خودسرانه قطعنامه 
۱9۲۱ را در قالــب فرمان اجرایی که صادر کرد دنبال می کند که 

قطعاً اثر حقوقی و اجرایی در نظام بین المللی ندارد.

 برخی کارشناسان معتقدند دوام موضع فعلی اروپایی ها  س
در همراهی با ما تا مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکاست 
و پس از آن بسته به اینکه ترامپ برنده شود یا بایدن نوع 

سیاست آن ها متفاوت خواهد بود. نظر شما چیست؟
اروپایی ها متوجه شــدند که منافع خودشان را بی دلیل با مشکل 
آمریکا با ایران گره زده اند و به دلیل فشارهای ترامپ پس از خروج 
از برجام و بروز رفتارهای نامعقول او اروپایی ها منافع تجاری زیادی 
را از دســت دادند. در واقع ترامپ تحریم ها را از جیب اروپا و دیگر 
کشورهای دنیا اعمال کرد. مشخص است که اروپایی ها در این مورد 
با آمریکا اختالف نظر دارند ولی به هر حال اینکه دولت بعدی در 
آمریکا در اختیار چه کسی باشد میزان فشار بر اروپایی ها را تعیین 
می کند. اما ما فارغ از اینکه اروپا چه موضعی خواهد داشت باید به 

توان داخلی و نیروی متخصص داخلی، تکیه کنیم. 

عده ای معتقدند وضعیت موجود باخت- باخت است، هم  س
برای ما و هم برای آمریکا. آن ها در شورای امنیت و سازمان ملل 
منزوی شدند و برای ما از این منظر که کماکان از منافع اقتصادی 

برجام منتفع نمی شویم. تحلیل شما در این باره چیست؟
در خصوص اینکه توافق ما در برجام برد- برد است یا باخت- باخت 
باید بگویم گرایش های افراط و تفریطی و صفر و صدی قابل قبول 
و درست نیست. در برجام برخی منافع مطرح بود که متأسفانه هیچ 
کدام به منصه ظهور نرسید که به تعبیر مقام معظم رهبری خسارت 
محض بود. برخی دستاوردها هم بود. اما نکته حائز اهمیت این است 
که ما در هر زمان با تدبیر و تفکر عقالیی خودمان تصمیم بگیریم. 
در مقطع حاضر اینکه به صالح ما هست که از برجام یا معاهدات 
بین المللی مثل ان پی تی خارج بشــویم یا نه، بسته به محاسبات 

مختلف است. 

گفت وگو

معاون اسبق سازمان انرژی اتمی در گفت وگو با قدس:

امکان ماجراجویی ترامپ کمتر از گذشته است

 بهتر است آمریکایی ها به خلیج فارس بیایند 
تا در دسترس ما باشند

سیاست: جانشین فرمانده کل سپاه پاســداران در گفت وگو با »المیادین« در ارتباط با 
تشکیل ائتالف آمریکایی علیه ایران گفت که تالش های آمریکا برای تشکیل ائتالف علیه 
انقالب اسالمی، از قبل بوده و مسئله جدیدی نیست. سردار فدوی در ادامه تأکید کرد:   »در 
تشکیل ائتالف جدید علیه انقالب اسالمی موفق نشدند و نخواهند شد«. وی افزود: »بهتر 
این است که به خلیج فارس بیایند زیرا در دسترس ما قرار خواهند گرفت. اگر آمریکایی ها 
مرتکب حماقت جدیدی شوند، با قدرتی غیر قابل تصور مواجه خواهند شد«. فدوی در 
گفت وگو با پایگاه خبری شبکه »المسیره« نیز تأکید کرد: »ایران در واکنش به تالش های 
آمریکا برای بازرسی کشتی های ایرانی در آب های بین المللی تنها مقابله به مثل نخواهد 
کرد بلکه در محل هایی حساس با قاطعیت به آن پاسخ خواهیم داد«. سردار فدوی در ادامه 
افزود: »به هر گونه حماقت آمریکا با قدرت پاسخ خواهیم داد؛ قدرتی که دشمن تصورش 
را هم نخواهد کرد و با آتش گسترده ما مواجه خواهند شد«. جانشین فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ایران در پایان گفت: »آمریکا و تمام مستکبران جهان باید برای 

شکست ۶ ساله خود در یمن سرهایشان را در ِگل فرو ببرند«.



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

  ما با تو سربلندیم؛ اشعاری نوجوانانه در وصف شهید حاج قاسم سلیمانی   آستان: مجموعه اشعاری نوجوانانه در وصف شهید حاج قاسم سلیمانی با عنوان »ما با تو سربلندیم« در قالب کتاب های 
پروانه توسط به نشر )انتشارات آستان قدس رضوی( منتشر شد. در این اثر 18 قطعه شعر به کوشش حامد محقق و بابک نیک طلب گردآوری و چاپ شده است.برای تهیه این اثر می توانید به فروشگاه های کتاب 

انتشارات آستان قدس رضوی در سراسر کشور و یا سایت Behnashr.com  مراجعه کنید.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی ©
به مناسبت وفات آیت اهلل ممدوحی

آستان: بسمه تعالی اناهلل واناالیه راجعون. با تأثر و اندوه وفات عالم بزرگوار آیت اهلل 
ممدوحی را به رهبر عظیم الشأن انقالب اسالمی، بیت مکرم و شاگردان و ارادتمندان 
آن مرحوم تســلیت عرض می کنم. آن روحانی ارزشــمند عمر با برکت خویش 
را در مســیر نورانی تعلیم و تحقیق و تألیف معارف اهل بیت عصمت و طهارت 
)سالم اهلل علیهم اجمعین( با موفقیت سپری نمود. روحیه و غیرت انقالبی  از خصوصیات 
بارز آن عالم  فقید بود. در جوار مضجع نورانی حضرت امام علی بن موســی الرضا 
)ســالم اهلل علیه( برای ایشــان  رضوان الهی و بــرای بازماندگان محترم صبر جمیل  
و اجــر جزیل مســئلت می نمایم. تولیت آســتان قدس رضــوی، احمد مروی

رئیس سازمان بسیج رسانه کشور:

 جشنواره امام رضاj گامی رو به جلو©
 در ارتقای تولیدات رسانه ای رضوی است

آستان: رئیس ســازمان بسیج رسانه 
کشــور با تأکید بر نقش مؤثر رسانه در 
توسعه فرهنگ دینی جامعه، برگزاری 
جشــنواره رســانه ای امام رضــا)ع( را 
گامــی رو به جلو در ارتقــای تولیدات 
رسانه ای رضوی دانست.مسعود بصیری 
در خصوص برگزاری نخســتین دوره 

جشــنواره رســانه ای امام رضا)ع( اظهار کرد: یکــی از اثرگذارترین و مؤثرترین 
روش هایی که می تواند سبک زندگی و سیره ائمه اطهار)ع( را در کشور و چه بسا 
در جهان گسترش دهد رسانه ها هستند.رئیس بسیج رسانه کشور خاطرنشان کرد: 
در طول تاریخ هم، رسانه ها به شیوه های مختلف مثل منبرها، کتاب ها، سخنرانی ها 
و اشعار در نشر سیره ائمه)ع( نقش جدی و اول را بر عهده داشتند.وی در ادامه با 
مهم خواندن برگزاری جشنواره هایی با محوریت ائمه اطهار)ع( همچون جشنواره 
امام رضا)ع( بیان کرد: برگزاری جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( در ترغیب و تشویق 
رسانه ها برای توجه بیشــتر به موضوع امام رضا)ع( و سبک زندگی رضوی مؤثر 
خواهد بود.رئیس ســازمان بسیج رسانه کشــور ضمن تأکید بر برگزاری چنین 
جشنواره هایی در کشور افزود: این  گونه جشنواره ها به تولیدات خوب و شایسته 
ضریب می دهند.بصیری گفت: از آنجا که این قبیل جشــنواره ها سطح رقابت را 
افزایش می دهند، سبب تشویق اهالی رسانه و هنرمندان به تولید آثاری پرمحتوا 
و باکیفیت می شود تا میل به تولید محتوا را در دستور کار قرار  دهند.وی عنوان 
کرد: جامعه ما یک جامعه دینی است، پس هر چه این  گونه جشنواره ها را بیشتر 
برگزار کنیم افراد را بیشــتر تشویق کرده که در راستای ترویج فرهنگ رضوی و 
ائمه اطهار)ع( گام بردارند.بصیری خاطرنشان کرد: جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( 
در حقیقت به معنای تشویق برای تولید و ایجاد حس رقابت برای افزایش کیفیت 
تولیدات رضوی اســت.رئیس سازمان بسیج رسانه کشور گفت: بدون تردید این 
جشنواره می تواند در افزایش کیفیت مطالب و کمیت آن ها مؤثر باشد و ملت ما و 

تمام شیعیان جهان هم نگاه ویژه به این موضوع دارند.

 کرسی تالوت رضوی ویژه سالروز شهادت ©
حضرت رقیهh برگزار شد

آستان: کرســی تــالوت رضوی ویژه 
سالروز شــهادت حضرت رقیه)س( با 
همکاری مرکز قرآن کریم آستان قدس 
رضوی و مدارس امام رضا)ع( برگزار شد. 
کرسی تالوت امام رضا)ع( به مناسبت 
سالروز شــهادت حضرت رقیه)س( در 
دبیرســتان علوم و معارف امام رضا)ع( 

برگزار شــد.در این کرسی تالوت که با همکاری مرکز قرآن کریم آستان قدس 
رضوی و مدارس امام رضا)ع( برنامه ریزی شده بود دکتر صادق علمی به تفسیر 
کالم اهلل مجید پرداخت.استاد سیدجواد حسینی، قاری بین المللی قرآن کریم در 
این کرســی تالوت به قرائت آیات نورانی قرآن پرداخت و امیر عارف، مداح اهل 

بیت)ع( در سوگ شهادت حضرت رقیه)س( مدیحه سرایی کرد.

خادم شهدای بسیج دانشگاه علوم اسالمی رضوی خبر داد

رونمایی از 6 جلد خاطرات شهدای دانشگاه رضوی ©
آستان: خــادم شهدای بسیج دانشگاه 
علوم اســالمی رضــوی از رونمایی 6 
جلد از کتاب های چاپ شــده خاطرات 
شــهدای این دانشگاه در منزل خانواده 
این شــهدای واالمقام همزمان با آغاز 

هفته دفاع مقدس خبر داد.
علی ادیب در گفت وگو با آستان نیوز با 

اشاره به اینکه طبق تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه »نگذارید غبارهای 
فراموشــی روی این خاطره های گرامی را بگیرد« بر آن شدیم که در راستای 
الگوسازی برای قشــر طلبه و دانشجو، شهدای دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
را شناســایی و شــروع به جمع آوری اطالعات، تدوین و تألیف خاطرات آن ها 
کنیم، اظهار کرد: در چهلمین ســالگرد دفاع مقدس به لطف الهی این افتخار 
نصیب ما شده است که تاکنون 20 نفر از دانشجویان سفر کرده آستان ملکوتی 
حضرت رضا)ع( را شناسایی و با حضور در 12 استان مختلف کشور، اطالعات 

و خاطرات این شهدای عزیز را جمع آوری کرده ایم.
وی با بیان اینکه جمع آوری خاطرات این 20 شــهید واالمقام دانشــگاه علوم 
اســالمی رضوی در قالب مصاحبه با خانواده و همرزمان این شــهدای معظم 
از ســال 92 شروع شد، افزود: سفرهای سیره پژوهشی با محوریت جمع آوری 
اطالعات شــهدای معظم دانشــگاه در ســال 95 به پایان رسید که منتج به 
شــکل گیری گنجینه اطالعات ارزشــمند آنان شد و حســن ختام سفرهای 
سیره پژوهی، توفیق دیدار اعضای واحد شهدای بسیج دانشگاه رضوی با رهبر 
فرزانه انقالب بود.خادم شهدای بسیج دانشگاه علوم اسالمی رضوی ادامه داد: 
اعضای شورای مرکزی واحد شهدای بســیج دانشگاه رضوی با تولیت اسبق 
آســتان قدس رضوی؛ آیت اهلل رئیســی دیداری داشــتند که گزارشی از این 
فعالیت ها ارائه شد و مورد استقبال تولیت سابق قرار گرفت و با حمایت ایشان، 
»اولین یادواره شــهدای آستان قدس رضوی« با حضور خانواده معظم شهدا از 
سراسر کشور برگزار و اطالعات جمع آوری شده از این شهدا به  صورت مختصر 

در یک جلد کتاب با عنوان »مجاوران خورشید« در این یادواره رونمایی شد.
وی ادامــه داد: در دیــدار اعضــای شــورای مرکــزی واحــد شــهدا بــا 
حجت االسالم والمسلمین مروی؛ تولیت معزز آستان قدس رضوی، کتاب های 
آماده چاپ مورد استقبال ایشان قرار گرفت و با حمایت تولیت معزز در مرحله 
اول 6 جلد از مجموعه کتاب »مجاوران خورشید« در اوایل سال جاری توسط 

مؤسسه انتشارات آستان قدس رضوی )به نشر( چاپ شد.
خادم شهدای بســیج دانشگاه علوم اسالمی رضوی با اشــاره به اینکه واحد 
شهدای بسیج دانشگاه علوم اسالمی رضوی برای رونمایی از این 6 جلد کتاب، 
تصمیم به برگزاری یادواره باشــکوهی همزمان بــا آغاز هفته دفاع مقدس با 
حضور خانواده شــهدای واالمقام این دانشگاه داشت، افزود: متأسفانه به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا، برگزاری مراســم و یادواره شهدا مقدور نیست بنابراین 
با تدبیر تولیت معزز آســتان قدس رضوی، قرار بر این شــد که بنیاد کرامت 
رضوی با بهره گیری از ظرفیت خادمیاران رضوی مستقر در استان ها، در منزل 
خانواده  شهدای دانشگاه علوم اسالمی رضوی حضور یافته و با اهدای بسته های 
متبرک همراه با انگشتری از ســنگ مضجع منور حضرت رضا)ع(، از 6 جلد 
کتاب خاطرات شــهدای دانشگاه علوم اسالمی رضوی در منازل این شهدا در 

استان های مختلف کشور رونمایی صورت گیرد.
وی خاطرنشــان کرد: همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس 6 جلد از کتاب های 
خاطرات شــهدای دانشــگاه علوم اســالمی رضوی با عنوان »چشم هایش را 
می شناختم« خاطرات شهید سیدحسین عظیمی؛ »دیدن روی ماه« خاطرات 
شهید علی عباس حسین پور؛ »یکی از آن پنج نفر« خاطرات شهید محمدرضا 
اویسی ثانی؛ »ای کاش شــهید می شدم« خاطرات شهید حشمت اهلل رضایی؛ 
»قرار بود نشــانه نباشد« خاطرات شــهید علیرضا نکونام و »باشد که نباشیم« 
خاطرات شــهید نعمت اهلل پیغان به ترتیب در اســتان های تهران، لرســتان 
)خرم آبــاد(، خراســان رضوی )نیشــابور(، مازندران )محمودآبــاد(، اصفهان 

)گلپایگان( و سیستان و بلوچستان)زابل( رونمایی شد.

قدس/محمدحســین مروج کاشانی: 
هفتــه دفاع مقــدس یادآور رشــادت ها، 
شجاعت ها، جانفشانی ها و دالورمردی های 
سلحشورانی است که در راه دفاع از شریعت 
و مکتب و تمامیت ارضی کشور، برگ زرین 
دیگری بر دفتر پرافتخار آزادگی، استقالل و 

سربلندی ملت سرافراز ایران افزودند.
ایــن روزها اگــر به حرم مطهــر رضوی 
مشرف شــوید، حال و هوای دفاع مقدس 
را در این قطعه از بهشت احساس می کنید. 
نصب تصاویر شــهدا، برپایی عکاسخانه و 
نگارگذرهــا و... از جمله اقدام های صورت 
گرفته توســط مدیریت فرهنگی معاونت 
تبلیغات اسالمی حرم مطهر امام هشتم)ع( 
در این آستان مبارک است تا در چهلمین 
ســالگرد بزرگداشــت دفاع مقدس، حال 
و هوای حــرم مطهر، بیش از پیش معطر 
به شمیم دلنشــین یاد و خاطره شهدای 
گرانقدر شــود.اگر دوســت دارید عکس 
یادگاری با تصاویر شهدا، سنگرهای دفاع 
مقدس، کات اســتندهای شهدا، تزئینات 
متناســب با فضای جبهه های دوران دفاع 
مقدس و... بگیرید می توانید تا پایان هفته 
دفاع مقدس در هر ساعت از شبانه روز )به 
صورت 24 ساعته( به عکاسخانه دایر شده 
در ضلع جنوبی صحن قدس در حرم مطهر 
امام رضا)ع( بروید و پس از فراغت از زیارت 
حرم مطهر ســاعت یا لحظات دلنشینی 
را در این عکاســخانه سپری کنید. ضمناً 
می توانید عکس هایی را که از این عکاسخانه 
به سلیقه خود و از زوایای مختلف می گیرد 
برای شرکت در مسابقه پیش بینی شده به 
همین منظور به صفحه مســابقات سایت 
Haram.razavi.ir ارسال کنید. شاید شما 
هم یکی از برندگان این مسابقه باشید که 

به قید قرعه انتخاب می شوند.

گذری به نگارگذرهای حرم»
اگر این روزها پــس از زیارت حرم مطهر 
امام هشتم)ع( گذرتان به صحن های غدیر 
و کوثر افتاد، حتماً از نگارگذر شهید آوینی 
که در این دو صحن برپا شده است بازدید 
کنید. در این نگارگذر تصاویر و تابلوهایی 
از وداع خانواده شهدا با پیکر مطهر شهید 

خود برای بازدید عموم برپا شده است. 
زائرانی که از مسیر صحن های غدیر و کوثر 
به حرم مطهر مشرف می شوند با دیدن این 
تصاویر حتماً در زیارت خود به یاد شــهدا 
و خانواده شــهدا خواهند بود. شهدا همان 
دالورمردان و ایثارگرانی هستند که با تقدیم 

جان خود، امنیت، صالبت و ســرافرازی را 
برای این مرز و بوم به ارمغان آوردند. پس 
الزم است در هفته دفاع مقدس حتماً در 
لحظات ناب زیارت بارگاه مطهر امام رئوف 
حضرت رضا)ع( یادی از شهدا و رشادت ها 

و جانفشانی هایشان بکنیم.
خروجی پله برقی صحن جامع رضوی به 
پارکینگ شماره یک هم از دیگر محل هایی 
اســت که هنگام عبور، زائران می توانند با 
دیدن تصاویر نصب شده از شهدای دوران 
دفاع مقدس، حال و هوای خود را مزین به 

یاد شهدا کنند. 
در این تصاویر که با عنوان »کرامتنا الشهاده« 
نصب شده است، عبارت هایی از اهمیت یاد 
و خاطره شهیدان و سخنان گهرباری از این 

سفر کرده های عاشق درج 
شده است.

ضمناً هر شب تا پایان هفته 
دفاع مقدس قرار اســت با 
حضور راویان دفاع مقدس، 
این دوران  بحث روایتگری 
برای عمــوم مخاطبان در 
محل صحــن قدس برگزار 
شــود. همچنین در ســه 
دفاع  پایانی عکاسخانه  روز 
قدس  صحــن  در  مقدس 
قرار است سه ویژه برنامه به 
صورت زنده برای کودکان و 

نوجوانان در فضای تزئین شــده با حال و 
هوای دوران دفاع مقدس برگزار شود.

هر شب تا پایان 
هفته دفاع مقدس 
قرار است با حضور 

راویان دفاع مقدس، 
بحث روایتگری این 

دوران برای عموم 
مخاطبان در محل 

صحن قدس برگزار 
شود

بــــــــرش

صحن قدس بارگاه منور رضوی این روزها میزبان عکاسخانه و نگارگذر است

ساخت واحد تولید فرش ©عکس با شهدا در  حرم
دستباف باکیفیت صادراتی 

در شهرستان چناران
آستان: نماینده مدیریت پیشرفت منطقه ای 
چناران مؤسســه عمران و توســعه رضوی 
گفت: با پیگیری و همت این مؤسسه، واحد 
تولید فرش دستباف باکیفیت صادراتی در 

شهرستان چناران ساخته می شود.
مهندس سیدسلمان صفاریان در گفت وگو با 
آستان نیوز، ضمن اعالم این خبر بیان کرد: 
فرش دستباف، به  منزله اثری هنرمندانه به  
عنوان محصولی تجــاری، در میان تمامی 
اقــوام مورد احترام بوده و از آثار مورد توجه 
ایرانیان است که از قدیم ماهرانه در بافت آن 
تخصــص دارند.وی ادامه داد: از طرف دیگر 
فرش دســتباف ایران، یکی از اقالم سنتی 
صادراتی ایران به شمار می رود که در نقاط 

مختلف دنیا مشتری دارد.
نماینده مدیریت پیشرفت منطقه ای چناران 
مؤسســه عمران و توســعه رضوی با اشاره 
بــه اینکه با توجه به وجود زمینه تاریخی و 
استعداد روستاییان در تولید فرش دستباف، 
این امر یکی از فرصت های شغلی در بیشتر 
مناطق به شــمار می رود، خاطرنشان کرد: 
متأسفانه در حال حاضر به دلیل مشکالتی 
که در تأمین مواد اولیه و به خصوص تأمین 
بازار فروش ایجاد شده، این حرفه در مناطق 
مختلف کمرنگ شده است.صفاریان ادامه 
داد: عــالوه بر این، شــاهد بازآفرینی بافت 
فرش در چناران با طراحی و رنگ نشــانگر 
این شهرســتان خواهیم بود. وی از مذاکره 
و توافق با شــهرداری چناران در خصوص 
اختصاص فضای مناســب برای راه اندازی 
کارگاه خبر داد و گفت: همچنین شناسایی 
زنان سرپرست خانوار برای آموزش به همراه 
ســطح تخصص آن ها انجام  شــده است. 
صفاریان ادامه داد: عالوه بر این، مســئوالن 
شرکت فرش آستان قدس رضوی از کارگاه 
پیشنهادی توسط شهرداری بازدید کرده اند 
و توافق الزم با این شرکت برای پشتیبانی 

تخصصی از کارگاه نیز صورت گرفته است.

سه شنبه های فرهنگی در گلزار ©
شهدای بیرجند برگزار شد 

آستان: به مناسبت گرامیداشت چهلمین 
ســالگرد دفاع مقدس طرح سه شنبه های 
فرهنگی در گلزار شــهدای بیرجند برگزار 
شــد.غالمرضا فالحی؛ مدیرکل حفظ آثار 
و نشــر ارزش های دفاع مقدس خراســان 
جنوبی در مراسم سه شنبه های فرهنگی و 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس که با حضور 
جمعی از خادمیاران رضوی استان خراسان 
جنوبی در گلزار شهدای بیرجند برگزار شد، 
اظهار کرد: اگر چه دشمنان نظام اسالمی، 
هشت سال جنگ تحمیلی را علیه ما آغاز 
کردند تا این انقالب را از بین ببرند اما همین 
جنگ موجب ایجاد روحیه انقالبی و جهادی 

در جوانان و ملت ایران اسالمی شد.
وی گفــت: هر چــه از دوران دفاع مقدس 
فاصله می گیریم اهمیت این دفاع جانانه و 
فرهنگ آن دیده می شــود بنابراین همه ما 
وظیفه داریم از ارزش های دفاع مقدس و راه 
شهدا دفاع کنیم و آثار ارزشمند رزمندگان 
و جانبــازان را برای انتقال به نســل آینده 

جمع آوری و نشر دهیم.
فالحی با بیــان اینکه تاکنون 500 مدخل 
برای دانشنامه دفاع مقدس خراسان جنوبی 
شناسایی شده و شناســایی 200 مدخل 
دیگر نیز در دســت اقدام اســت، گفت: در 
حال حاضر ۳0 هزار رزمنده، 2هزار شهید، 
4هزار و 1۳6 جانباز و 240 آزاده دوران دفاع 
مقدس وجود دارد.مدیرکل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی از 
کلنگ زنی ساخت 14 یادمان شهدای گمنام 
در استان خبر داد و افزود: چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس از سوم خرداد امسال آغاز شد 
و تا پایان ســال ادامه خواهد داشت که در 
این مدت 2 هزار برنامه در هفته های مختلف 

برنامه ریزی شده است.

©  hبرپایی سفره حضرت رقیه
در خمینی شهر 

آســتان: مراسم باشکوه ســفره حضرت 
رقیــه)س( بــا همراهی مــردم والیتمدار 
خمینی شــهر و حضور خادمیاران آستان 
قدس رضوی برگزار شــد. طبق سنت هر 
ساله مراسم باشکوه سفره حضرت رقیه)س( 
در حســینیه ثاراهلل خمینی شهر با حضور 
خادمیاران کانون مرکزی این شهرستان برپا 
شد و مجلس عزای سه ساله امام حسین)ع( 
با پرچم های متبرک قمر بنی هاشم حضرت 
عباس)ع( و حضــرت ثامن الحجج علی بن 

موسی الرضا)ع( متبرک شد.
سخنران این مراسم حجت االسالم ابوالفضل 
جعفری پور، مدرس مرکز تخصصی نماز به 
تبیین نقش حضرت رقیه)س( در بیدارسازی 
مردم شام نســبت به وقایع زمان پرداخت.
همچنین نونهاالن جامعه القرآن عروه الوثقی 
خطبه خوانی  به  خمینی شــهر  شهرستان 
و اجرای ســرود پرداختنــد.در ادامه تعزیه 
حضرت رقیــه)س( بــرای عالقه مندان و 

حاضران به روی پرده نمایش رفت.

سرزمین آفتاب

خـــبر
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   آستان/ آرزو مســتأجر حقیقی  چــه زیباست که شعر 
زیبای زنده یاد سیدمحمدحسین شهریار در هفته مزین به نام 
دفاع مقدس در شبکه های مجازی انجمن ادبی رضوی منتشر 

می شود...
»ســالم ای جنگجویان دالور نهنگانی به خاک و خون شناور/ 
سالم  ای صخره های صف کشیده به پیش تانک های کوه پیکر.../ 
شهادت برترین معراج عشق است گهی پروازی از جبریل برتر/ 
ولی اهلل اعظم با شماهاســت مالئک در رکابــش یار و یاور/ به 
خوزستان دفاع مرز اســالم نه خوزستان بگو صحرای محشر/ 

گلوی ملتت، شیپور جنگ است غریوش نعره اهلل اکبر«.
هنرمندان بســیاری همچون این شــاعر بنام از ذوق هنری و 
خالقیت ذاتی خود برای جاودان کردن فداکاری ها و حماسه های 
رزمندگان دوران هشــت ســاله جنگ تحمیلی ایران و عراق 
استفاده کردند. در این گزارش، منتخبی از فعالیت های هنری 
که به همت مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی به 
مناســبت هفته دفاع مقدس در دو سال اخیر انجام شده است 

را مرور می کنیم.

از شهر دلیران تا امید»
واحد آوای رضوان وابسته به مؤسسه آفرینش های هنری آستان 
قدس رضوی با بهره گیری از ســبک آکاپال به  عنوان شکلی از 
موسیقی یک یا چند نفره که در ساخت و اجرای آثار آن از ساز 
اســتفاده نمی شود، توانسته سرودهای خود را به مناسبت های 
مختلف ملی و مذهبی از جمله هفته دفاع مقدس و گرامیداشت 
یاد و خاطره شــهدا تولید و در اقصی نقاط کشور اجرا کند که 
ســرودهای آکاپالی »شهر دلیران«، »شهدای وحدت« و »فرزند 
خورشید )شهید محمود کاوه(« نمونه هایی از این آثار به شمار 
می رود. البته این واحد گاه در تولید ســرودهای خود از ادوات 
موســیقی هم بهره برده اســت. به  طور نمونه سرود »امید« با 
محوریــت دفاع مقدس با همکاری گروه رزم  نوازان ســپاه امام 
رضا)ع( با استفاده از ســازهای بادی توسط واحد آوای رضوان 
تولید شده است. شعر این سرود را محمدجواد الهی  پور سروده 
و آهنگ آن را مجید صانعی ساخته است. همچنین تعدادی از 
این سرودها مثل »شهادت« در قالب نماهنگ یا تولیدات صوتی 

ضبط و منتشر شده است.

تلفیق ماه مهر و هفته دفاع مقدس»
پرچم پرافتخار کشــور در اهتزاز اســت و نوجوانان و جوانان 
بسیجی با ســربندهای سبز و قرمز »عاشقان کربال« و »حسین 
شهید« راهی میدان جنگ می شوند. در بین این تصویرها، نوای 
دلنشین نوجوان تک خوان گروه آوای رضوان به گوش می رسد؛ 
»ما دانش آموزان فرزند زهراییم یعنی که سرباز بی باک موالییم/ 
در کار مشق و عشق همچون شهیدانیم در سنگر اسالم یاران 

ایرانیم...«. 
دیدن این تصویرها و شنیدن زمزمه های نوجوانان گروه سرود 
آوای رضوان از دریچه نماهنــگ »مهر، دفاع مقدس و محرم« 
قلب هر ایرانی وطن دوســتی را به تپش می اندازد و او را با خود 
به  روزهایی می برد که دانش آموزان قهرمانی چون شهید حسین 
فهمیده راهی خط مقدم شدند و تا آخرین قطره خون خود از 
آب  و خاک وطن دفاع کردند. شعر نماهنگ مهر، دفاع مقدس و 
محرم را جواد شیخ االسالمی سروده و ملودی آن را مجید صانعی 
تنظیم کرده است. این اثر سال گذشته به مناسبت همزمانی آغاز 
ماه مهر، هفته دفاع مقدس و ماه محرم در مؤسسه آفرینش های 
هنری آســتان قدس رضوی تولید و از شبکه خراسان رضوی 

پخش شد.

شهادت؛ راهی بی پایان»
»یک راهه که پایان نداره شــهادت یک رود که از کربال میشــه 
جاری/ یک نور که روشــنگر راه و چاهِ یک روزن به دنیای نور و 
رهایی...«. سرود از شهادت حماسه آفرینان ایران زمین می گوید؛ 
از رزمنــده ای که پایش در فــاو روی مین می رود تا رزمنده ای 
که مدافع حرم می شــود. در حالی که این ابیــات را همراه با 
نوجوانان گروه تکــرار می کنیم، در تصویرهای سیاه وســفید 
دوران جنگ تحمیلی غرق  شــده و راهی خط مقدم می شویم. 
نماهنگ »شهادت« با اجرای گروه نسیم رحمت )آوای رضوان( 
در مدت حدود چهار دقیقه به ســفارش مؤسسه آفرینش های 
هنری آســتان قدس رضوی ساخته  شده است. شعر این اثر را 
محمدجواد الهی پور ســروده و ملودی آن را مهدی شکارچی 

تنظیم کرده است.
عالقه منــدان برای دیدن این نماهنگ ها می توانند به صفحات 

مجازی مؤسســه آفرینش های هنری آســتان قدس رضوی 
از جمله صفحــه اینســتاگرام واحد آوای رضوان به نشــانی

avaye.rezvan @ مراجعه کنند.

از تولید پویانمایی تا نمایشگاه عکس»
مؤسســه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی از هنرهای 
دیگری همچون پویانمایی هم در راســتای بزرگداشت و حفظ 
ارزش های دوران دفاع مقدس اســتفاده کرده اســت چنان که 
پویانمایی »خط ســرخ« به کارگردانی عباس عباسی وزین به 
سفارش این مؤسسه در مدت 6 دقیقه ساخته و سال گذشته در 

هفته دفاع مقدس رونمایی شد. 
خط ســرخ با تکنیک دوبعدی تولید شده و در آن نماهایی از 
وداع رزمندگان با خانواده هایشان، حضور رزمندگان اعزامی به 
جبهه در بارگاه ملکوتی امام رضا)ع(، رشادت های آنان در خط 
مقدم جنگ، تشییع پیکر شهدا در حرم مطهر رضوی و... قابل 
مشاهده است. همچنین شاعران فعال در انجمن ادبی رضوی و 
انجمن ادبی بانوان رضوی گوهرشاد این مؤسسه، گاه شعرهایی 
با محوریت دفاع مقدس در قالب های مختلف می سرایند چنانکه 
ســال گذشته آثاری در شب شعر خط سرخ در معراج شهدای 

مشهد زمزمه شد.
عکاسی، از دیگر هنرهایی است که در راستای ثبت رویدادهای 
دوران دفاع مقدس مورد توجه هنرمندان قرار گرفت. نگارخانه 
رضوان این مؤسســه در سال گذشته میزبان نمایشگاه عکسی 
از آثار منتخب ساسان مؤیدی از مجموعه عکاسان جنگ بود. 
افزون بر ۳0 تابلو عکس برگزیده سیاه و سفید در ابعاد مختلف 
با محوریت موضوعی دوران دفاع مقدس از این عکاس شناخته  
شده حوزه مستند به ویژه جنگ در نگارخانه رضوان مشهد در 

معرض دید عموم گذاشته  شده بود.

گزارش

نگاهی بر فعالیت های مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی به مناسبت هفته دفاع مقدس

دفاع مقدس در آینه هنر
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تاریخ مزایده شنبه مورخ 99/7/12 ساعت 10 صبح 
آخری�ن مهلت ارائه پیش�نهادات : س�اعت 9 صبح روز ش�نبه 

99/7/12
جه�ت کس�ب اطالع�ات بیش�تر و دریافت فرم ش�رکت در مزای�ده با تلفن 
05138421523 تم�اس حاصل و یا ب�ه آدرس بلوار بعثت احمد آباد ، بین 
رضا و طالقانی پالک 50 مراجعه فرمایید به پیشنهادات مبهم – مشروط و فاقد 

سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

آگهی مزایده فروش نقدی 35 راس جوانه پروار هلشتاین 

سازمان موقوفات ملک 
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 حفاظت مشارکتی فقط عکس گرفتن نیست   دلم می خواهد به متولیان محیط  زیست کشورمان یعنی به آقای کالنتری یا به مسئول زیستگاه ها یا به مدیر کل استان ها و به هر کس دیگری که مسئول است بگویم حفاظت مشارکتی تعریف دارد و یک شعار نیست. اگر در گوشه گوشه کشورمان تشکل های 
محیط زیستی فعالیت می کنند، چه در آذربایجان، چه در هامون، چه آنکه در جنگل های حرا کار می کند یا کسی که در تاالب گچین در خراسان یا در دیگر نقاط فعالیت می کند، برای این افراد حفاظت مشارکتی یعنی توجه شما به مردمانی که می توانند به محیط  زیست هویت بدهند. حفاظت مشارکتی محیط زیست فقط 

در عکس و گزارش خالصه نمی شود بلکه باید این اتفاق واقعی و عینی شود.

 مردم/ عباسعلی سپاهی یونسی  من اگر مسئولیتی در وزارت 
آموزش و پرورش داشتم، حتماً داستان سیروس زارع را در کتاب های 
درسی کودکان این ســرزمین می آوردم. کودکان این سرزمین باید 
بدانند تاالب چه کارکردهای مهمی دارد و خشــک شــدن آن چه 
فاجعه بزرگی است. باید بدانند چگونه مردی روستایی آستین باال زد، 
چهار ســال با سازمان آب روبه رو شد و سرانجام تاالبی را که کانون 
ریزگردها شــده بود، از مرگ حتمی نجات داد. ســیروس زارع یک 
نمونه و الگو برای ما آدم هایی است که گاهی فکر می کنیم همه چیز 
دیگر تمام شــده است اما او با همکاری تعدادی از هموالیتی هایش 
نشان داد حتی وقتی همه چیز تمام شده است، می شود کاری کرد. 
او نشان داد می شود گاهی مرده را زنده کرد و این معجزه کوچک و 
کمی نیست اگر اهل درس گرفتن باشیم. گفت وگو با سیروس زارع 
برایم هم شادی بخش بود هم غم انگیز و یکی دو بار هم وسط شنیدن 
حرف هایش گوشه چشم هایم خیس شد. سؤاالت گفت وگو را حذف 
کردم تا بتوانم حرف های بیشــتری از او را برایتان هدیه بیاورم. از او 
که آستین باال زد تا تاالب خشک شده بین المللی کمجان در استان 

فارس را نجات بدهد و نجات داد.

مرگ تاالب کمجان از آنجا شروع شد که...»
در دهه 60 زهکشی هایی در بستر تاالب کمجان اتفاق افتاد، اما در 
آن زمــان هنوز کم آبی را تجربه نکرده بودیم و تاالب کمجان یا به 
اصطالح همان بیشه زنده بود. کشاورزی اطراف آن انجام می شد و در 
کنار آن دامداری هم بود. آن زمان مردم چون با کارکرد زهکشی به 
درستی آشنایی نداشتند، مقاومتی در برابر کارهایی که انجام می شد 
از خود نشــان ندادند. از طرفی مردم به درســتی با کارکرد تاالب و 
اینکه اگر آن را از دست بدهند چه اتفاقی خواهد افتاد آشنا نبودند 
و شاید فکر نمی کردند روزی تاالب یا همان بیشه خودشان خشک 
شود. خالصه مردم محلی در برابر زهکشی های انجام شده در تاالب 
کمجان که به وسیله سازمان آب انجام شد مقاومتی نکردند. استدالل 
آن هایی که زهکشی ها را انجام دادند این بود که ما زمین کشاورزی 
و کشت و کار شما را بیشتر می کنیم، اما در این بین کاری که انجام 
نشــده بود مطالعات زیست محیطی ماجرا بود. با بیل های مکانیکی 
زهکشی هایی انجام شد که عرض و طول آن ها نه شبیه یک زهکشی 
بلکه شبیه ایجاد رودخانه بود. ما زهکشی هایی به عرض ۳0 یا 40متر 
و عمق 4 متر را شــاهد بودیم و در جاهایی طول این زهکشی ها به 
۱۲0 کیلومتر می رســید. این زهکشی ها سبب شد بیشه قدیمی یا 
همین تاالب کمجان کارکرد قدیمی خود را از دســت بدهد. در باال 
دست هم سدهایی ساخته شد که آبی از آن ها به ما نمی رسید و به 
مرور کمجان خشــک شد. کار سازمان آب سبب شد عماًل تعدادی 
دامدار و کشــاورز یا با نگاه خیرخواهانه اما غیرکارشناسی شده و یا 
به هر دلیل دیگر منطقه را ترک کنند و حاشیه نشین شهرها شوند. 

از ســال ۱۳78 این زمزمه را راه انداختم که دوستان بیایید ببینیم 
می توانیم برای بیشه کاری انجام بدهیم و وضع را عوض کنیم یا نه؟ 
گفتم مثاًل آب بندهایی درست کنیم، پوشش گیاهی جان بگیرد و 
دوباره کشاورزی کنیم. من اســتدالل های خودم را گفتم اما مردم 
همراهی نکردند. استدالل آن ها این بود که این زهکشی ها را دولت 
انجام داده  و نمی شود کاری کرد. یک سال دیگر هم گذشت و شرایط 
بحرانی تر شــد، اما کســی همراهی نمی کرد و البته اصرار بنده هم 
بیشتر می شد. ســال 88 همه چیز خشک شد. مردم محلی هم به 
این نتیجه رسیدند حاال چیزی برای از دست دادن ندارند. پس از ۱0 
سال صحبت در محافل خانوادگی، سال 88 دو سه نفری برای فکری 
که داشتم با من همراه شــدند. نظر آن ها هم این بود اگر در مسیر 

زهکشی های ایجاد شده در دهه 60، آب بندهایی ایجاد کنیم، 
شاید دامدارانی که باقی مانده اند مجبور نباشند روستا را 

ترک کنند.

ما چهار نفر بیشتر نبودیم»
ما 4 نفــر بودیم. آذر ۱۳88 بــدون کمک گرفتن از 
دســتگاه دولتی و یا حتی مشــاوره گرفتن از آن ها، 

شــروع به کار کردیــم. خودمان بایــد تاالب را 
نجات می دادیم. نــگاه ما این بود که ما 

می خواهیــم برویم بیشــه را نجات 
بدهیــم. از آن طــرف ترس هم 
داشــتیم که در مقابل انجام این 
کار باید با دســتگاه های دولتی 
روبه رو شویم. یکی از جمعه های 
آذرمــاه بود که مــا چند نفر، 
رفتیم لــودری پیدا کردیم که 
راننده اش خیلی ما را نشناسد و 
او را به منطقه آوردیم. پیش از 
آن فکر کرده بودیم کدام مسیر 
باید بسته شود تا آبی در بستر 

بیشه جمع شود.
 آن روز از صبــح تــا شــب 
مشــغول بودیــم و یکــی از 
مسیرهای خروج آب از تاالب 
را بستیم. پس از اینکه مردم از 
ماجرا مطلع شدند، با خودشان 
فکر کرده بودند احتماالً دستگاه 
دولتی این کار را انجام داده است. 
ما چند نفر هم دوست نداشتیم 

در آن وضعیــت همــه بدانند کار 
ما بوده اســت بــرای همین چیزی 

نگفتیم. به ایــن راضی بودیم که مردم 
فکر کنند شاید جهاد و یا ارگان دیگری دست 
به این کار زده است چون خودمان می دانستیم 
نتیجه کار ما به کجا کشــیده خواهد شــد. از 
طرفی هدف ما زنده کردن دوباره بیشــه بود، 
پس مهم نبود مردم فکر کنند و بدانند ما آن 
را انجام داده ایم یا یک دستگاه دولتی. پس از 
چند روز، ســطح آب به خاطر زهاب باال آمد 
و مردم از این ماجرا هم باخبر شــدند. آب به 
نقطه ای که بر اثر خشکسالی تبدیل به کانون 
ریزگرد شده بود هدایت شد. مردم هم پس از 
حدود ۱0 روزی متوجه شدند جهاد این کار را 

انجام نداده است بلکه من و چند نفر دیگر عامل بستن مسیر خروج 
آب بوده ایم. از آن طرف افرادی به سازمان آب اطالع دادند چند نفر 

مسیر زهکشی های انجام شده را بسته اند.

به دادگاه احضار شدم»
چند وقت بعد، برای من اخطاریه آمد که شما به زهکشی ها آسیب وارد 
کرده اید و حرف هایی از این دســت. من را خواستند و باید به دادگاه 
می رفتم. آنجا با خودم فکر کردم آمدیم ثواب کنیم اما حاال باید جواب 
دادگاه را هم بدهم. این برای من که هم کشــاورزی و دامداری ام را از 
دســت داده بودم و هم در شرایط سخت خشکسالی به سر می بردیم 
فشــار کمی نبود. اوایل این برخوردها برای من سنگین و سخت بود، 
چون خیر نهفته در ماجرا را نمی دانستم و اینکه قرار گرفتنم در این 
مسیر، کمک خواهد کرد که صاحب دانشی هم بشوم. کار من از رفتن 
به پاســگاه و پس از آن دادگاه شروع شد و باید در مقابل وکیلی که 
سازمان آب گرفته بود از خودم دفاع می کردم. باید جواب می دادم چرا 

به باور دوستان، به اموال مملکت آسیب وارد کرده ام؟

روزی که فهمیدم تاالب سند هم دارد»
همزمان، یکی از آشناها در کنجکاوی های خود در فضای مجازی به 
وبالگ محمد درویش و مقاله ای درباره بختگان در آن وبالگ برخورد 
کرده بود و ادامه آن مطلب رســیده بود به تاالب کمجان. آن آشنا 
چون در جریان مشکلم بود، با من تماس گرفت و پرینتی از مطلبی 
که در وبالگ آقای درویش بود را به من رساند. آنجا بود من فهمیدم 
بیشه ما اسم دیگری هم دارد که همان تاالب است. به این نکته مهم 
پی بردم تاالبی که ما پیگیر زنده کردن دوباره آن هستیم، سند هم 
دارد و از این نظر من ممنون و مدیون آقای درویش هستم. مطلبی 
که ایشــان از قول یکی از کارشناســان درباره کمجان در وبالگش 
گذاشته بود، خیلی به درد ما خورد. تا آن زمان ما ناامیدانه به دادگاه 
می رفتیم. استدالل ما این بود که مردم ما گرسنه اند و باید این کار را 
می کردیم، اما جوابی که می شنیدیم این بود حتی اگر مردم گرسنه 
باشند شــما حق ندارید زهکشی ها را ببندید. من چیزی در مقابل 
دادگاه و وکیلی که سازمان آب گرفته بود نداشتم و حتی تهدید به 

بازداشت و زندان شده بودم.

ماجرای دیدن دو تصویر از تاالب در همایش آب شیراز»
همزمان در همان ســال 88 در شیراز همایشی ملی با موضوع آب 
برگزار شــده بــود و من هم به طور اتفاقــی از این همایش با خبر 
شــدم و در آن شرکت کردم. شــرکت در این همایش موجب شد 
اطالعات من درباره وضعیت آب و مســائل زیست محیطی مرتبط 
بیشــتر شود. در همایش، بخشی هم به فعالیت های محیط زیستی 
اختصاص داده شــده بود. یادم هست آنجا چشــمم به بنری افتاد 
که در آن ذیل دو تصویر نوشــته بودنــد »کمجان دیروز و کمجان 
امروز«. دو فعال محیط زیستی آنجا نشســته بودند. از آن ها درباره 
تاالب کمجان پرس و جو کردم. پرسیدم دقیقاً کجا قرار دارد؟ وقتی 
آدرس دادنــد، دیدم اینکه آدرس خانه خود ماســت و از این بابت 
خیلی خوشحال شــدم. برایم جالب بود که ما دارای تاالبی جهانی 
بودیم، کنار آن زندگی می کردیم اما از آن بی خبر بودیم. خالصه آن 
روز برای یکی از آن دو بزرگوار، ماجرای بیشــه را تعریف کردم. برق 
شــادی در چشم های آن فرد درخشید و گفت چه کار بزرگی انجام 
می دهید! از نظر من البته ما می خواستیم مسیر زهکشی را ببندیم 
تا کمی آب جمع شود و علفی برای گاو و گوسفند هایمان بروید. آن 
بنده خدا به من گفت باید به اداره محیط زیســت که متولی تاالب 
اســت مراجعه کنید. برای اینکه از دادگاه پیروز بیرون بیایم، برای 
اینکه خودم را نجات بدهم کــه به زندان نروم و برای اینکه 
تاالب را نجات بدهم، باید مستنداتی جمع می کردم و به 

دادگاه ارائه می دادم.
از نقطه کمک به مردم، رسیده بودم به نقطه کمک به 
خودم. دســت به دامن دوستانی شدم که می شناختم 
و به آن ها گفتم نیت من و دوســتانم کمک به مردم و 
منطقه بوده است. اما جواب دوستان و حتی کسانی که قباًل 
نماینده شهر ما در مجلس بودند این بود که نمی شود 
کمکی به شما کرد، زور سازمان آب زیاد است و 

مواد قانونی الزم را هم دارند.

اگر رسانه ها نبودند به زندان هم »
می رفتم

در چاره جویی هایم برای پیروز بیرون 
آمــدن از دادگاه، به من گفتند تنها 
جایی که ممکن است بتوانند به شما 
کمکی کنند رسانه ها هستند. مانده 
بودم خب حاال به رسانه ها چه باید 
بگویم و چه چیزی ارائه بدهم؟ تنها 
کاری که از دســتم برمی آمد این 
بود که صورتجلســه ای نوشتم و 
شوراهای روستاهای حاشیه تاالب 
آن را امضا کردند. به طور خالصه 
حرف مــا در آن نامه این بود که 
ما اهالی روستاها به خسارتی که 
در گذشــته به تاالب وارد شــده 
و موجــب وضعیت حــال حاضر 
زندگی ما شــده اعتراض داریم. از 
طرفی وقتی فهمیدیم تاالب کمجان 
ثبت جهانی هم شــده است برای ما یک 
امتیاز و پشتگرمی و دلگرمی شد. آنجا بود که 
با خودم فکر کردم این بیشه درظاهر گمنام ما، 
برای خودش اسم و رسمی داشته و حاال به این 

روز افتاده است.
همزمان راهنمایی شدم که باید به اداره محیط 
زیســت هم مراجعه کنم که متولی تاالب است. 
اول هفته به اداره محیط زیســت و پیش رئیس 
اداره رفتم. گفتم آمده ام درباره کمجان از شــما 
راهنمایــی بگیرم؛ چیزی که از رئیس آن زمان 
شنیدم این بود که کمجان خشک و تمام شده 
اســت. به مدیر گفتم ما می خواهیم کمجان 
را زنــده کنیــم و در این راه به مشــکالتی 

هم برخورده ایم. مدیر گفت مثل اینکه دنبال دردســر می گردید. 
استدالل دوستان این بود چیزی که از دست رفته است رفته است. 
خالصه با حرف های بنده، مدیر با کارشناســان خودش حرف زد و 
خواســت بیایند و منطقه و کاری را که ما انجام داده ایم از نزدیک 
ببینند. کارشناســان در یکی از روزهــا آمدند و ماجرا را از نزدیک 
دیدند. اما ســال88 جمله صریح مسئوالن محیط زیست به ما این 
بود که ما نمی توانیم هیچ کمکی به شــما کنیم. اســتدالل آن ها 
ایــن بود بدنه دولت نمی تواند روبــه روی دولت قرار گیرد. با اینکه 
من دلیل می آوردم متولی این تاالب شما هستید اما محیط زیست 
همراهــی الزم را با ما نداشــت. به آن ها گفتــم حداقل به دادگاه 
بنویسید اینجا تاالب است و شرایط تاالب هم باید این گونه باشد؛ 
اما آن ها گفتند تا دادگاه چنین چیزی از ما نخواســته باشــد، ما 
چیزی نمی نویسیم. آنجا بود که متوجه شدم برای اینکه از دادگاه 
پیروز بیرون بیایم باید اطالعات محیط زیستی خود را افزایش دهم 
و خودم از خودم دفاع کنــم. دنبال این موضوع رفتم اما درنهایت 
مهم ترین مجموعه ای که توانســت به مــن در راه احیای تاالب و 
پیروز بیرون آمدن از دادگاه کمک کند رسانه ها بودند؛ از این نظر 
خودم را مدیون رســانه های مملکتم می دانم. اگر آن ها نبودند به 

زندان هم می رفتم. 
با همان ابزارهایی که در اختیار داشــتیم از کاری که در تاالب انجام 
داده بودیم و آبی که در بســتر تاالب جمع شــده و حضور پرنده ها 

و گیاهانــی که روییده بــود، عکس هایی تهیــه کردیم.عکس ها و 
فیلم هایی که تهیه شــده بود را همراه با صورتجلسه هایی که اهالی 
منطقه امضا کرده بودند برداشتم و سراغ رسانه ها رفتم. با خودم فکر 
کردم امامزاده ای که می تواند مرا شفا بدهد رسانه ها هستند. چند روز 
کار من شده بود کول کشــی مدارکی درباره تاالب و رفتن به دفتر 
روزنامه ها و رســانه ها و خبرگزاری هایی که در شیراز مستقر بودند. 
از طریق دوســتانی که در شیراز داشــتم پیگیر این بودم که ببینم 
روزنامه ها چیزی چاپ می کنند یا نه؟ ولی پاســخی که می شنیدم 
منفی بود و حاال که دارم فکــر می کنم می بینم هنوز زمان چیدن 

میوه نشده بود.
ادامه قصه من و تاالب کمجان به صدا و ســیمای فارس رســید. 
بخــت با ما یار بود و کســی کــه با او روبه رو شــده بودم به من 
قول داد برای پوشــش کارهایی کــه در تاالب انجام داده ایم یک 
تیم خبری بفرســتد. تیم خبری صدا و ســیمای فارس آمد و از 
بخشــی که آب داشت و از کار و فعالیت پیر و جوان برای احیای 
تاالب، گزارشی تهیه کردند. ۱0 روزی گذشت اما خبری از پخش 
گزارش نشــد تا روزی که با من تماس گرفتند و گفتند امشــب 
گزارش تاالب پخش خواهد شد. وقتی گزارش چند دقیقه ای صدا 
و سیما از منطقه  فراموش شده پخش شد، مثل بمب صدا کرد که 
چطور عده ای روستایی دست به چنین کاری زده اند و خالصه این 

گزارش شد دلگرمی مردم.

دوباره برویم به دادگاه»
با این همه من از سال 88 تا سال ۹۱ درگیر دادگاه بودم. خوشبختانه 
در زمان ماجرای دادگاهی شــدن بنده، آن قدر مطبوعات و رسانه ها 
به این مسئله پرداختند که نگاه قاضی دادگاه من هم محیط زیستی 
شد. پس از آبگیری تاالب خیلی ها برای تماشا و تفریح به کنار تاالب 
می آمدنــد؛ یکی از این افراد قاضی پرونده من بود که بعدها البته ما 
فهمیدیم که او هم در جمع بازدیدکنندگان بوده است. اما تا دریافت 
حکم فشار زیادی را تحمل می کردم چون از نگاه دیگران، ما خسارتی 
بــه اموال عمومی زده بودیم و فراینــد دادگاه و رفت و آمدهای من 
هم طوالنی شــده بود. آن قدر درباره آسیب زدن به آب و منابع آبی 
مملکت به ما گفتند که کم کم داشت باورم می شد شاید من کاری 

ضد آب انجام داده ام.
من هرگز به خاطر کاری که شــروع کردم پشــیمان نشدم. عذاب 
می کشیدم و خانواده ام در این عذاب کشیدن شریک من بودند اما با 

اینکه کار و درآمدی هم نداشتم باز هم پشیمان نبودم.
سال 88 و روز آخری که قرار بود به دادگاه بروم و آخرین جلسه 
بود، لیستی از دوستان خبرنگاری که در آن مدت به من و تاالب 
لطف داشــتند تهیه کردم و در خانه گذاشتم. به خانواده ام گفتم 
اگر تا فالن ساعت برنگشــتم یعنی بازداشت شده ام، به دوستانم 
اطالع بدهید و بگویید شما زحمت خودتان را کشیده اید اما نتیجه 
نگرفته ایم. در دادگاه حال خوبی نداشتم چون می دانستم سازمان 
آب قدرت زیادی دارد و وکیل هم گرفته بود.آنجا قاضی از وکیل 
ســازمان آب خواســت به عنوان آخرین دفاعیات حرف هایش را 
بزند. مثاًل گفت شما نوشته اید برداشت آب برای مصارف شخصی 
در صورتی که من این را در پرونده ندیدم. وکیل شــروع کرد به 
توضیحات که این زهکشــی ها در اوایل انقالب ایجاد شده است. 
قاضی برافروخته شــد که من نگفتم توضیــح بدهید این ها کی 
ایجاد شــده اند مضاف بر اینکه ما در آن زمان کارهایی در بخش 
آب انجام دادیم که درســت نبوده است و شما مستنداتی بیاورید 
که زهکشــی ها قانونی است. وکیل نتوانست جواب قانع کننده ای 
بدهــد و آقــای قاضی گفت من دو ســالی می شــود پیگیر این 
پرونده ام و به این نتیجه رســیده ام تعدادی آدم روستایی دست 
کرده اند توی جیب خودشــان برای احیای تاالبی که مرده است. 
ما به جای اینکه کمکی به این ها کنیم چوب هم الی چرخشــان 
می گذاریم؟ این ها دارند شــرایطی برای ماندگاری خودشــان در 
روســتا درست می کنند. در آن لحظه با شنیدن این جمالت فکر 
می کردم دارم خواب می بینم. حتی آنجا قاضی به این نکته اشاره 
کرد که باید محیط زیســت از این ماجرا دفاع می کرد، چرا آن ها 

نیامده اند و شما درگیر این ماجرا شده اید؟

رأیی که به نفع تاالب صادر شد»
خالصه آخرین دادگاه این شــد که از محیط زیســت اســتعالمی 
گرفته شود درباره سابقه تاالب و به وکیل سازمان آب هم گفته شد 
مســتندات انجام زهکشی ها را بیاورند، وگرنه آن ها متخلف هستند 
و به تاالب آســیب زده اند. چندی نگذشت که از دادگاه با ما تماس 
گرفتند و گفتند قرار منع تعقیب و رأی به نفع شما در راستای احیای 
تاالب کمجان صادر شــده است. روزی که دوباره پیش قاضی رفتم، 
گفت: چون تاالبی بوده است که ثبت کنوانسیون جهانی شده، باید به 
این ماجرا در دادگاهی در سطح ملی رسیدگی می شد. حتی آنجا به 
من گفتند سازمان آب باید خسارت هم بدهد اما من آنجا خوشحال 
بودم که می توانم پیگیر بقیه کارهای تاالب باشم و از دادگاه و زندان 

رفتن هم خالص شده ام.

از فرد حقیقی به تشکلی حقوقی رسیدیم»
پس از آن، محیط زیســت از بنده خواســتند فرد حقیقی نباشم 
و در قالب یک تشــکل پیگیر مطالباتمــان درباره تاالب کمجان 
باشیم؛ برای همین انجمن احیاکنندگان تاالب کمجان را تشکیل 
دادیم. خالصــه تا االن بارها از بنده و انجمن ما قدردانی شــده 
اســت. قهرمان ملی تاالب، خادم خاک و ... قدردانی شدن راحت 
اســت اما حرف من این است که به جای لوح تقدیر دادن، برای 
تاالب باید کار کرد. حاال که مردم دســت به دســت هم دادند و 
برای احیای تاالب کار می کنند شــما هم بخشی از هزینه ها را بر 
عهده بگیریــد. کاش به اندازه همین لوح تقدیر ها به تاالب توجه 
می شــد. االن ما به سال ســیزدهم فعالیتمان در تاالب کمجان 
می رسیم. خوشحالیم در این مدت ۱۲0 گونه پرنده مختلف را در 
تاالب شناســایی کرده ایم. چیزی حدود ۱۵ تا ۲0 گونه پستاندار 
اینجا شناسایی شــده اند. تنوع گونه های گیاهی در تاالب به ۵0 
گونه و شاید بیشــتر می رسد. باز هم تأکید می کنم جز سال ۹7 

دستگاه های دولتی تاالب را ندیده اند و این جای تأسف دارد.
هزینه های احیای تاالب را همچنان مردم می دهند؛ آدم های خیری 
هستند که البته ما از آن ها پولی دریافت نمی کنیم؛ مثاًل اگر لودری 
برای کار به تاالب می آید از فرد خیر می خواهیم هزینه آن را مستقیماً 
با خودش تسویه کند. االن شکارچیانی که زمانی در این منطقه شکار 
می کردند برای خودشــان زشت می بینند اسلحه به دست بگیرند و 
پرنده ای را در تاالب بزنند. امســال فعالیت های خاکی بسیار زیادی 
داشــتیم و انتظار می رفت محیط زیست در این بخش با ما همکاری 

داشته باشد.

مانده بودم به بچه ام چه جوابی بدهم»
تــاالب کمجان از ملک شــخصی من برایم مهم تر شــده اســت. 
محیط زیســتی ها  می گویند شــما اینجا را ملک خودتان کرده اید. 
من حرفم این اســت من محصولی از این تاالب برداشت می کنم یا 
درآمدی از آن دارم؟ من با این تاالب بیش از ۱0 سال زندگی کرده ام.

حاال این تاالب جزئی از زندگی من شده است. وقتی فعالیتم را درباره 
تاالب کمجان شــروع کردم بچه ام سه ســاله بود. آن وقت بچه من 
احساس می کرد تاالب رقیب او است. یک جورهایی فکر می کرد من 
تاالب را بیشــتر از او دوست دارم اما حاال خودش می آید و در تاالب 

نی می کارد. تاالب حاال جزئی از خانواده من شده است.
بدترین لحظه برای من روزی بود که بچه ام از من پرسید بابا تاالب را 
بیشتر دوست داری یا من را؟ و من مانده بودم چه جوابی بدهم. آنجا 
بود که متوجه شدم به خاطر توجه فراوان به تاالب در حق بچه هایم 
کوتاهی کرده ام و بهترین لحظه در این سال ها لحظاتی بوده است که 
دیده ام روســتاییان به خاطر تخم گذاری پرنده ها، دام هایشان را وارد 
تاالب نکرده اند. طبیعت پویا، رنگ ســبز تاالب و وجود آب، بهترین 

لحظاتی است که دیده ام و می بینم.

مردممردم
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شنیدن صدای پرنده ها پس از چند سال در تاالب
وضع مالی ما خیلی خوب نبــود و از جایی هم کمکی دریافت 
نمی کردیم. کمک ها همان مقدار کمی بود که در آن شــرایط 
بحران زده جمع می شــد. اگر با کمک مردم می توانستیم مثاًل 
لودری برای چند ســاعت کار در تاالب اجاره کنیم، آن هایی که 
نمی توانســتند کمک مالی کنند با بیل های خودشان به میدان 
می آمدند. بــا همین همیاری ها آب را به بســتر تاالب هدایت 
می کردیم. شنیدن صدای پرنده ها در بستر تاالب آن هم پس از 
چندین سال خشکسالی حس خوبی به مردم داده بود و پخش 
شدن گزارش فعالیت آن ها در تاالب موجب ایجاد خودباوری در 
آن ها شد. پس از آن بود که مطبوعات و خبرگزاری ها هم فعال تر 
در مورد تاالب عمل کردند تا جایی که شــورای تأمین استان با 
شهرســتان تماس می گیرد و درباره پرونده تاالب و اینکه دارد 

موضوع باال می گیرد تذکر می دهد.

سرســبزی به تاالب برگشــته بــود و دامدارانی کــه به خاطر 
خشکســالی مجبور بودند دام های خود را بفروشند، چند ماهی 
علوفه داشتند و دوست داشتند به این وضعیت و بهبود آن کمک 
کنند. همین دامدارها وقتی دیدند پرندگانی می آیند و در تاالب 
تخم گذاری می کنند در فصل تخم گذاری پرندگان دام هایشان 
را بــه تاالب نمی بردند و این هم یعنی عوض شــدن نگاه مردم 
به مســائل زیست محیطی اطرافشان و تاالب. اهالی روستا پای 

کار آمده بودند. 
در این میان محیط زیست هم با همه کم لطفی هایی که کرده 
بود، اما از یک جایی به بعد کنار مردم بودند. مثالً اگر مراســمی 
نمادین در کنار تاالب برگزار می شد آن ها هم به مراسم می آمدند 
و این برای مردم قابل تأمل بود که دولتی ها هم در مراسم آن ها 

حضور دارند.

با سیروس زارع، قهرمانی که نشان داد نشد نداریمبا سیروس زارع، قهرمانی که نشان داد نشد نداریم

مردی که به تاالب »کمجان« مردی که به تاالب »کمجان« 
جان دوباره دادجان دوباره داد

ریختن دانه توسط اهالی سال اول احیای تاالب با محمد درویش، چهره نام آشنای محیط زیست با تعدادی از اهالی

قایقی که بر اثر خشکسالی از رفتن باز ماندخشکسالی تاالب

پرواز پرندگان بر فراز تاالب »کمجان« تاالب که زنده شد پرندگان هم آمدند
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5روزنامـه صبـح ایـران

به فکر سالمت زائران هستیم  مهر: ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق در پنجمین گردهمایی ملی فعاالن مردمی عرصه اربعین که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: امسال بر خالف عالقه و میل قلبی و 
تالش قابل توجه مسئوالن ایران، دولت عراق به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا تصویب کرد که زائران خارجی را نپذیرد. در این راستا از طرف مسئوالن عراقی از ما عذرخواهی شده است و امیدواریم 

زائران نیز این شرایط را درک کنند و تابع قوانین باشند؛ ما به فکر سالمت زائران هستیم و نگران ایم خدایی نکرده زائران با مشکالت جدی مواجه شوند.

فرمانده گردان ضد زره از تیپ نینوا:

 امدادهای غیبی امام زمانf را ©
در شب های عملیات درک می کردیم

شبســتان:  به مناســبت فرا رســیدن 
چهلمین ســالگرد دفاع مقــدس و هفته 
گرامیداشــت آن رشــادت ها با سرهنگ 
»عباس کیایی«، فرمانده اســبق لشکر 10 
زره  سیدالشــهداء)ع(، فرمانده گردان ضد 
از تیپ نینــوا در دوران دفــاع مقدس و از 
جانبازان ســرافراز کشور گفت وگویی شده 

است که در ادامه آن را می خوانید.

نقطه عطفی از تأثیر ذکر و یاد امام زمان)عج( و توسل به آن حضرت در   
گره گشایی عملیات ها در ذهن دارید که تعریف کنید.

در عملیات »طریق القدس« مربوط به آزادســازی شهر بُســتان که از شهرهای مرزی و 
نخستین شهری است که اشغال شد و دروازه ورود عراقی ها به خوزستان به حساب می آمد، 

به خوبی از نزدیک تأثیر این توسل و ذکر و یاد را به چشم دیدم و درک کردم.
صدام تأکید داشــت که اگر بستان را آزاد کنند کلید دفترم را به ایرانی ها می دهم؛ برای 
همین اهمیت بود که فرماندهان تصمیم به آزادســازی گرفتنــد، این عملیات با رمز »یا 
حسین)ع(« شروع و شهر آزاد شد. اما برای آنکه از پاتک عراقی ها در امان باشد به ما دستور 

دادند که پیشروی کنید و تا مرز بروید تا اگر عراقی ها پاتک زدند، ایستادگی کنید.
رسیدیم به جایی به نام »پل سابله« که از نظر راهبردی برای ما بسیار مهم بود و عراقی ها 

نباید از آن عبور می کردند.

 چطور شد که در آزادسازی شهر بستان توســل به امام زمان)عج( به   
رزمندگان کمک کرد؟

 دو روز بود نخوابیده بودیم و به شدت احساس خستگی می کردیم، روز سوم از ساعت سه 
 بعدازظهر عراق با توپخانه، آتش سنگین بر سر ما ریخت تا تلفات بگیرد و سنگرها را از بین ببرد.
از این رو، ســنگر به ســنگر هماهنگ کردیم که اگر عراقی ها از پل عبور کنند، ممکن 
اســت بســتان مجدد ســقوط کند و خون شــهیدان پایمال شــود، بــرای همین هم 
 دو تیربارچــی، دو تــک تیرانــداز و دو آرپی جــی زن را در پل ســابله مســتقر کردیم.

آن روز قرار بود من تا 12 شب پاس بخش باشم؛ آتش ریزی دشمن هم از ساعت سه عصر 
شروع شده بود و بی امان می زد. حوالی ساعت 11 شب بود که آتش دشمن قطع شد، من 
 تصور کردم خسته شده و دست کشیده اند غافل از آنکه نیروهای پیاده آن ها نزدیک ما هستند!

ساعت 12 رفتم تا پاس بخش بعدی را بیدار کنم که صدای ایست شنیدم بعد از آن درگیری 
وحشتناکی شروع و از چندین جانب تیر به سمت بچه ها شلیک شد، چون بدون آنکه ما 
متوجه شویم نزدیک به 400 -500 عراقی با بلم آمده و ما را محاصره کرده بودند و ما صدای 

عراقی ها را از پشت سر می شنیدیم. با فریاد، بچه ها را از خواب بیدار کردیم ...
 من پشــت تیربار متوجه شدم در محاصره هستیم، دو سه ساعتی این درگیری ها ادامه 

داشت، بچه ها تیر می خوردند و صدای ناله ها بلند بود ...
شهید »حسین وهابی« که برای من مهمات می آورد، پیغام آورد که اگر صدای تیربار کیایی 
قطع شود، بچه ها را قتل عام می کنند؛ از راست و چپ و مقابل ما را می زدند. یک مرتبه 
صدای غرش تانک را شنیدم و عراقی ها با منور منطقه را مثل روز روشن کردند تا رفت و 
آمدها و نوع استقرار ما را شناسایی کنند. نخستین تانک را با آرپی جی و فریاد »یا صاحب 
الزمان)عج(«، زدیم البته چون فاصله تانک با آرپی جی کم بود منفجر نشد، فقط آسیب دید.
تانک بعدی آمد و آرپی جی دوم هم با فریاد »یا صاحب الزمان)عج(« شلیک شد و تانک ها 
روی پل زمینگیر شدند و محاصره همچنان ادامه داشت. آن شب به اندازه هزار سال طول 
کشــید ... این وضعیت تا گرگ و میش صبح ادامه داشت تا صدای شلیک ها کم شد اما 
سنگرها و خاکریزها از هم بی خبر بودند، در همان حال یک جوان 16- 15 ساله اصفهانی 
آمد جلو سنگر و با آن لهجه شیرین گفت چرا ُکپ کردید؟! آدم یک بار به دنیا می آید و 
یک بار می میرد. گفتم: چه کنیم؟ گفت: هر چه من می گویم تکرار کنید؛ گفت: اهلل اکبر، 
یا صاحب الزمان)عج( ما نیز تکرار کردیم، بعد از ما سنگر کناری تکرار کرد و سنگر به سنگر 

تا آخر خاکریز، این فریادها به پا خاست.
روحیه گرفتیم و دو گروه شدیم و مقاومت را ادامه دادیم و نگذاشتیم بستان دوباره سقوط 
کند؛ آنجا بود که عظمت و بزرگی یاد خدا و برکات امداد از امام زمان)عج( را به عینه درک 

کردم. آن فریادهای »یا صاحب الزمان)عج(« کار خودش را کرد و شد آنچه باید می شد.

 معارف/مریــم احمدی شــیروان   صلح امام 
حســن)ع( یا آن  گونه که رهبر معظم انقالب از آن 
تعبیر کردند، »پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ« 
اگر چه از مهم ترین و تأثیرگذارترین فرازهای دوران 
امامت اهل بیت)ع( به شــمار می رود اما آن  گونه که 
باید و شاید مورد توجه تاریخ نگاران و تاریخ پژوهان 
قرار نگرفته اســت؛ ماجرایی که از یک ســو مورد 
تحریف دشــمنان اهل بیت)ع( قرار گرفت و از دیگر 
سو، از کج فهمی بسیاری از دوستداران اهل بیت)ع( 
بی مهری ها دید. در آســتانه هفتــم ماه صفر که به 
روایتی ســالروز شــهادت ســبط اکبر، امام حسن 
مجتبی)ع( است، در گفت وگو با حجت االسالم دکتر 
محمدرضا هدایت پناه، عضو هیئت علمی گروه تاریخ 
پژوهشــگاه حوزه و دانشــگاه به بازخوانی و تحلیل 

فرازهایی از آن مقطع مهم تاریخ اسالم پرداخته ایم.

 امام حسن)ع( »
اصاًل حکومت معاویه را مشروع نمی دانستند

حجت االســالم هدایت پناه در ابتدا با بیان اینکه دو 
نظریه مهم درباره امام حسن)ع( از ابتدا مطرح بوده 
و همچنان نیز مطرح است، می گوید: طیفی  از اهل 
سنت، برخی از مستشرقان و تعدادی از روشنفکران 
دگراندیش صلح امام حســن)ع( را در یک مســیر 
واحد تشــریح و تعریف می کنند. آن ها معتقدند که 
با توجه به گزارش های تاریخی نقل شده و حوادثی 
که اتفاق افتاده و در قالب منابع تاریخی به خصوص 
منابع تاریخی اهل تسنن منعکس شده است؛ امام 
حســن مجتبی)ع( به طور کلی هیچ  گونه موافقتی 
با سیاســت های امیرالمؤمنین)ع( نداشته و با سیره 

سیاسی امام علی)ع( مخالف بوده است.
او می افزاید: از جمله نکته نظراتی که این عده بر آن 
تأکید دارند این اســت که امام حسن مجتبی)ع( از 
زمانی که خالفت مسلمانان را به دست گرفت با توجه 
به مخالفت خودش با سیاست های امیرالمؤمنین)ع( 
و اینکه جنگ های داخلی را مشروع نمی دانست، از 
همان ابتدا درصدد بود به هر نحوی شــده زمینه را 
بــه گونه ای فراهم و هموار کند که به نتیجه دلخواه 
خودش که همان صلح است، برسد؛ البته ما عقاید 
ایــن گروه را کامالً نفی کــرده و به آن ها می گوییم 
مستندات شما نادرست هستند و برداشت شما کاماًل 
ناصحیح اســت و قرائت اشتباهی از جریان های رخ 

داده به حساب می آید.
عضــو هیئت علمی پژوهشــگاه حوزه و دانشــگاه 
بیــان می کنــد: در مقابل، عده دیگــری معتقدند 

که سیاســت های امام حســن مجتبی)ع( کامالً با 
سیاســت های امیرالمؤمنین)ع( منطبق بوده است 
و ایشــان جهاد با معاویه را جــزو اولویت های اول 
خودشــان قرار دادنــد و در این مســیر هیچ  گونه 
مماشاتی نداشــتند و هیچ برنامه ای برای تعامل و 
صلح با معاویه تعریف نکرده بودند یعنی در حقیقت 

حکومت معاویه را اصالً مشروع نمی دانستند.

 شرایط حاکم بر جامعه عراق »
در زمان حکومت امام مجتبی)ع(

حجت االسالم هدایت پناه ادامه می دهد: امام علی)ع( 
فرمود زیر و بم نحوه برخورد با معاویه را بررسی کردم 
و متوجه شــدم دو راه بیشتر ندارم؛ یا باید با معاویه 
جهــاد کنم و یا با او صلح کنــم و به آنچه حضرت 
محمد)ص( آورده اســت، کافر شــوم؛ یعنی نحوه 
برخورد با معاویه تا این اندازه عمیق و بغرنج بود؛ البته 
ائمه)ع( نصیحت هایی به معاویه می کردند اما معاویه 
زیر بار نصیحت ها نمی رفت. امام حسن مجتبی)ع( 
نیز همچون پدرشان در ابتدای راه نامه های متعددی 
برای معاویه نوشتند که نگارش و ارسال این نامه ها 
زمان برد. در این میان برخی از افراد می گویند چرا 

امام حسن مجتبی)ع( از ابتدا با معاویه جهاد نکرد؟
او برای پاسخ به این پرسش، به تبیین شرایط حاکم 
بر جامعه عراق می پردازد و اظهار می کند: چهار مسئله 
را مطرح می کنم تا بدانید پیش از خالفت امام حسن 
مجتبی)ع( و در زمان خالفت ایشان چه شرایطی بر 
جامعه عراق حاکم بود؛ یکی از این مســائل تجربه 
مــردم عراق در برخورد بــا معاویه پس از حکمیت 
بود. در جریان جنگ صفین خوارج از سپاه امام)ع( 
خارج شده بودند و تیغ ها و شمشیرهایی را که باید به 

طرف دشمن مشترک بیرونی نشانه بگیرند، به طرف 
حکومت امیرالمؤمنین)ع( نشانه گرفتند. این موضوع 
اختالف داخلی عمیقی میان مردم عراق ایجاد کرد و 
ضربه مهلکی را به حکومت امیرالمؤمنین)ع( زد به 
گونه ای که پیروزی شیرین جنگ صفین با حکمیت 
به شکست تبدیل شد. پس از این نتیجه دلخواه خوارج 
از حکمیت بدست نیامد و خواسته آن ها محقق نشد. 
سپس با پافشاری خوارج به خواسته هایشان جنگ 
نهروان شکل گرفت. جاسوسان معاویه این اطالعات 
را به معاویه رساندند و معاویه با توجه به اطالعاتی که 
به دستش رسیده بود متوجه شد که جنگ بیرونی 
امام علی)ع( به جنگ داخلی تبدیل شده است یعنی 
امیرالمؤمنین)ع( روبه روی بخشی از سپاهیان خود 
قرار گرفته و جنگ نهروان اتفاق افتاده است. با توجه 
به این امر می توان گفت کمر حکومت امام علی)ع( 

پس از حکمیت شکست.

 مکاتبات اشراف عراق »
با معاویه و خیانت برخی از کارگزاران

عضــو هیئت علمی پژوهشــگاه حوزه و دانشــگاه 
عنوان می کند: مکاتبات پنهانی ســران و اشــراف 
قبایل با معاویه را می توان دومین تجربه مردم عراق 
پس از حکمیت دانست. ســران و اشراف قبایل که 
بخشی از آن ها در کربال هم حاضر شدند، با معاویه 
مکاتبــه کردند و چــون دل خوشــی از حکومت 
امیرالمؤمنین)ع( نداشتند و با توجه به اینکه نتوانسته 
بودند امتیازات دلخواهشان را از امام علی)ع( بگیرند و 
به نوعی از او ضربه خورده بودند، در جریان مکاتبات 
خود با معاویه گفتند ما حاضریم با تو باشیم و امنیت 

خود و قبایلمان را تأمین کنیم.

هدایت پنــاه  حجت االســالم 
توضیح می دهــد: خیانت برخی 
از کارگــزاران کــه بــه معاویه 
می پیوستند یکی دیگر از تجارب 
مردم عراق پس از حکمیت بود. از 
طرف دیگر عراق پس از شهادت 
امــام علی)ع( آشــفته شــد. در 
روایتی چنین آمده است که وقتی 
امیرالمؤمنین)ع( به شهادت رسید، 
مردم عراق مثل گله گوســفندی 
که گرگ به آن ها زده باشد، چنان 
هراسان و پریشان شده بودند که 
به هر طرفی می رفتند. براســاس 
این روایت؛ شهادت امام علی)ع( 
ســبب شد ســپاهیانی که برای 
جنگ صفین رفته بودند به کوفه 
بازگردند اما مانند گله ای بی چوپان 
بودند که چوپانشــان را از دست 

داده و گرگ ها از هر سو به آن ها حمله کرده باشند. 
امام حسن)ع( در آغاز خالفت خود وضعیت عراق را 

چنین دید.
او ادامه می دهد: جاریه بــن ُقدامه، صحابی پیامبر 
اکرم)ص( و یکــی از یاران امام علــی)ع(، در زمان 
شــهادت امیرالمؤمنین)ع( در کوفه نبود. او از طرف 
امام علی)ع( برای سرکوبی سپاهیانی که معاویه به 
شهرهای  اطراف می فرســتاد تا آن ها را ناامن کند 
)الغارات( اعزام شــده بود. جاریه که پس از بازگشت 
به کوفه متوجه شد امام علی)ع( به شهادت رسیده 
اســت، به امام حســن مجتبــی)ع( می گوید چرا 
نشســته اید و نیرویی برای تکمیل و اتمام پیروزی 
صفین اعزام نمی کنید؟ امام حسن مجتبی)ع( فرمود: 
اگر 10درصد از مردم این نگاه و نظر تو را داشــتند، 

من همین حاال اقدام می کردم.

 رخوت سپاهیان کوفه »
در همراهی امام مجتبی)ع(

این پژوهشگر بیان می کند: امام حسن مجتبی)ع( نیاز 
ندارد که در ساباط و مدائن خیانت سپاهش را ببیند. 
ایشــان پس از نامه نگاری با معاویه با خواندن یک 
خطبه در مسجد کوفه اعالن جنگ و جهاد کرد؛ در 
این زمان به جای آنکه جوابی از سران سپاه خودش 
یا قبایل بشنود، با سکوت مواجه شد و این سکوت تا 
اندازه ای افتضاح و ناجور بود که به نظر می رسید ادامه 
سکوتی بود که مردم در برابر خطبه های امام علی)ع( 

داشتند. چنین ســکوتی چنان پیام 
سردی داشت که خطبای شیعه مردم 
را به دلیل سکوتشان در مقابل دستور 
امامشان سرزنش کردند و سپس آن ها 
را به جهاد علیه معاویه فراخواندند و با 
توجه به این امر، حرکتی با مشارکت 
تعداد نه  چندان زیادی از مردم شکل 
گرفت اما هنوز ســپاه به ســاباط و 
مدائن نرسیده بود که امام حسن)ع( 
با اینکه پیشقراوالن سپاهش را برای 
جلوگیری از حرکت سپاهیان معاویه 
فرستاده بود و خود برای جمع کردن 
نفرات بیشتری برای سپاهش به سمت 
مدائن می رفت، به دلیل اختالفاتی که 

بین سپاهش افتاد، زمینگیر شد. 
او تصریــح می کنــد: یکــی دیگر از 
دالیل زمینگیر شدن امام حسن)ع( 
در ساباط و مدائن انتشار زمزمه های 
رخــوت در میان ســپاهیانش بود البتــه ما دقیقاً 
نمی دانیم که امام)ع( در چنین شرایطی، چه اتفاقاتی 
را تجربه می کرد؛ فقط در یک منبع آمده اســت که 
وجود شمر بن  ذی الجوشن دلیل آشفتگی سپاه امام 
حسن مجتبی)ع( در ساباط و مدائن بود. برخی افراد 
معتقدند که شــمر جزو خوارج بود اما من این ادعا 
را قبول ندارم و باور دارم که شمر بن  ذی الجوشن از 
زمان جنگ صفین جزو مخالفان اهل  بیت)ع( شد و 
به همراه اشرافی که پیش از آن با معاویه به صورت 
پنهانی مکاتبه کرده بودند، در ســپاه امام حسن)ع( 

مأمور از هم پاشیدن آن بود.
حجت االســالم هدایت پناه در پایان می گوید: امام 
حسن مجتبی)ع( در چنان شرایطی باید مسیری 
را انتخــاب می کــرد؛ زیرا اگر اقدامــی نمی کرد، 
پیشقراوالن ســپاهش که تا االنبار رفته بودند در 
کوفه محاصره می شــدند و در چنین شــرایطی 
هیچ کس نمی توانســت تضمین کند که معاویه 
جنایتی انجام ندهد و نمی شد از او انتظار داشت که 
تقاص صفین را از سپاهیان امام حسن مجتبی)ع( 
نگیرد. از طــرف دیگر به نظر نمی رســید که در 
چنین شرایطی معاویه امتیازی به شیعیان بدهد؛ 
بنابراین امام دوم شــیعیان به نوعی مانور نظامی 
کرد تا از فاجعه عظیمی که نزدیک بود اتفاق بیفتد 
جلوگیری کند. ایشان در جریان این مانور نظامی 
امتیازاتی را از معاویه برای شیعیان گرفت و دست 

معاویه را برای مردم رو کرد.

حجت االسالم هدایت پناه در گفت وگو با قدس از شرایط جامعه عراق در آغاز امامت حسن بن علی)ع( می گوید 

امام مجتبی j دست معاویه را برای مردم رو کرد

امام حسن)ع( با 
حرکتی که انجام داد، 
از فاجعه عظیمی که 

نزدیک بود اتفاق 
بیفتد جلوگیری 

کرد و امتیازاتی را از 
معاویه برای شیعیان 

گرفت

بــــــرش

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r 9352 پنجشنبه 3 مهر 1399 6 صفر 1442 24 سپتامبر 2020  سال سی و سوم  شماره

گفتوگو

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9809330
به موجب پرونده کالس��ه 9809330 له خانم س��میه عنابستانی مش��هد علیه آقای عباس شایسته یار به استحضار 
می رس��اند بستانکار به استناد سند ازدواج شماره س��ند 31227- 1383/10/06 دفترخانه ازدواج شماره 107 شهر 
مش��هد استان خراس��ان رضوی اجرائیه ای به تعداد 314 عدد س��که طالی تمام بهار آزادی و هزینه یک سفر حج 
عمره به عنوان مهریه صادر نموده که پس از ابالغ اجرائیه در مورخه 1398/12/13 برابر تقاضای بستانکار به شماره 
9784- 1398/12/11 خودرو سواری پراید مدیون به شماره انتظامی 119م 54-12 بازداشت گردید و طبق گزارش 

شماره 2896- 1399/02/02 کارشناس رسمی با مشخصات اعالم شده:
مشخصات خودرو:

وضعیت اتاق و بدنه خوب بود وضعیت تزئینات و وضع جلو داش��بورد و صندلی ها نس��بتاً خوب بود الس��تیک ها با 
کارکردی بیش از 50 درصد بیمه شخص ثالث ارائه نگردید.

معاینه فنی از نظر موتور و گیربکس بعلت روشن نشدن و نداشتن باطری مقدور نشد.
لذا با عنایت به موارد یاد شده در صورتیکه ارائه خدمات راهور و نقل و انتقال بعدی منعی نداشته باشد و با مقایسه با 

اتومبیل های مشابه و هم مدل قیمت روز آن 420/000/000 ریال برآورد و اعالم گردید.
با توجه به گزارش ارزیابی فوق و نماینده دادستان عمومی و انقالب مشهد خودرو مذکور در زمان بازدید در پارکینگ 
ثامن طرح چی 31 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 چهارشنبه مورخه 1399/7/16 از ساعت 9 
صبح الی 12 ظهر از مبلغ پایه 420/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته 
خواهد شد ضمناً مبلغ 21/000/000 ریال نیم عشر دولتی و مبلغ 25/200/000 ریال حق مزایده میباشد و طبق 
ماده 121 آئین نامه اجرا 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. 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. م.الف 264  آ9906923
تاریخ انتشار: 1399/7/3

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

متن آگهی مزایده
مزایده مال غیرمنقول پرونده 9802268

به موجب پرونده اجرائی کالس��ه فوق ش��عبه دوم اجرا ثبت مش��هد خانم طاهره س��عیدی نام پدر: رضا تاریخ 
تولد: 1354/01/19 ش��ماره ملی: 0938744453 ش��ماره شناس��نامه: 42 به استناد س��ند نکاحیه به شماره 
3756- 1379/02/14 دفترخانه ازدواج 45 مش��هد تعداد 5 عدد س��که طالی کامل بهار آزادی و هزینه یک 
س��فر حج تمتع اجرائیه ای تحت کالس��ه 9802268 علیه وراث مرحوم رضا سعیدی فرزند غالمحسین شماره 
شناس��نامه 42 به ش��ماره ملی 0859455351 )سارا س��عیدی نام پدر: رضا تاریخ تولد: 1365/08/10 شماره 

ملی: 0945849508 شماره شناسنامه: 11763
- اش��کان س��عیدی نام پدر: رضا تاریخ تولد: 1385/06/15 ش��ماره ملی: 0928272656 ش��ماره شناسنامه: 

0928272656 با قیمومت علی فرزین منش به نشانی: مشهد بلوار هفت تیر 4 پ 1/1 واحد 4
- پارس��ا س��عیدی نام پدر: رضا تاریخ تولد: 1380/01/26 ش��ماره ملی: 0925676111 ش��ماره شناس��نامه: 
0925676111( ص��ادر نم��وده ک��ه در تاری��خ 1398/04/19 از طری��ق نش��ر در آگه��ی اب��الغ و در مورخه 
1398/04/24 بنا به درخواست بستانکار نسبت به بازداشت ششدانگ اعیان پالک ثبتی 12226 فرعی از 233 
اصلی بخش 9 مش��هد متعلق به مدیون بازداش��ت گردید و بنا به گزارش کارشناس��ی به شماره 306/ک مورخ 
1398/10/11 به شرح ذیل در خصوص ارزیابی پالک ثبتی فوق واقع در خیابان شهید دکتر بهشتی 23 پالک 
28 ملک موصوف مجموعه آپارتمان مس��کونی 11 واحد میباش��د و نمای س��اختمان سنگ ترکیبی با آجرنما، 
کف پذیرایی و اتاق ها س��رامیک و دیواره های قس��مت ورودی اجرای س��نگ و آینه کاری میباشد سقف ورودی 
نورپردازی دارد و سیس��تم گرمایش پکیج و پنجره ها دو جداره یو پی وی س��ی اجرا شده است طبقه زیرزمین 
آن بعنوان پارکینگ مورد اس��تفاده قرار میگیرد و دیوارهای حیاط ورودی ساختمان نیز سنگ اجرا شده است 
و کابینت آشپزخانه ام دی اف و سقف نوپردازی شده است مساحت زیربنای مفید برای مسکونی حدود 1750 
مترمبع میباش��د واحدهای 1 و 3 و 4 و 7 و 9 و 10 طی تصویر صورتجلس��ه ای به س��ازنده ملک واگذار ش��ده 
اس��ت؛ واحدهای 5 و 8 و 6 و 11 متعلق به مرحوم س��عیدی است. واحدهای مربوط به مرحوم بنا بر تحقیقات 
انجام ش��ده در اختیار ورثه مرحوم اس��ت و در حال حاضر بصورت تخلیه اس��ت و در حال حاضر در آن ساکن 
نیس��تند. مساحت عرصه طبق سامانه خدمات اینترنتی شهرسازی برابر حدود 434/7 مترمربع میباشد و برابر 
گزارش مأمور بوارده 53342- 1398/10/01 ملک دارای 11 واحد و طبقه همکف در تصرف سرایدار و طبقه 
اول س��مت راست واگذار ش��ده )طبق اظهار متعدله( سمت چپ در تصرف مستأجر و برابر اظهار یکی از شرکا 
از 11 واحد یک واحد طبقه س��وم متعلق به مرحوم س��عیدی میباشد. طبق مش��اهدات فقط طبقه اول در آن 
س��کونت دارند و مابقی واحدها تماماً خالی اس��ت و احدی از شرکا اظهار نموده 4 واحد را اجاره داده اند. حدود 
اربعه پالک برابر اس��تعالم واحد ثبتی بدین ش��رح میباشد: شماالً بطول 10/60 متر دیوار بدیوار اعیان احمدی 
ش��رقاً بطول 41/30 متر درب و دیواریس��ت به کوچه بدیوار اعیان س��رهنگ خادم و غیره جنوباً بطول 10/45 
متر درب و دیواریس��ت بخیابان غرباً بطول 41/30 متر دیواریس��ت اشتراکی به قطعه اول تفکیکی. با عنایت به 
اسناد و مدارک ارائه شده و شکل و دسترسی و قدمت و نوع و کیفیت مصالح ملک مورد نظر و در نظر گرفتن 
امتیازات و اعیان به نظر اینجانب ارزش شش��دانگ ملک مذکور برابر 120/000/000/000 ریال معادل دوازده 

میلیارد تومان ارزیابی گردیده  است.
با توجه به قطعیت ارزیابی برابر با گزارش مأمور اجرا طی نامه ش��ماره 37085 مورخه 1399/5/29 50 س��هم 
مش��اع از 6000 سهم شش��دانگ پالک ثبتی موصوف در قبال مبلغ 1/000/000/000 ریال به مزایده خواهد 
رس��ید لذا مزایده مذکور به مبلغ 1/000/000/000 ریال از طریق مزایده در روز سه ش��نبه مورخ 1399/7/15 
س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره اجرای ثبت مش��هد به باالترین قیمت که خریدار داش��ته باش��د به 
فروش خواهد رس��ید که مبلغ 50/000/000 ریال بابت نیم عش��ر دولتی و مبلغ 40/000/000 ریال بابت حق 
مزایده میباش��د که حق مزایده و نیم عش��ر عالوه بر مبلغ ارزیابی که طبق تبصره 6 ماده 121 آئین نامه اجرا 
پرداخت بدهی های مربوطه تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده 
اس��ت و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد ش��د همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد 
از تعطیل رس��می در س��اعت تعیین شده برگزار می گردد. همچنین ش��رکت در مزایده منوط به پرداخت 10 
درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلس��ه مزایده الزامی 

است. م.الف 270  آ9906925
تاریخ انتشار: 1399/7/3

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9706186
بدینوسیله به

سیده اعظم عیسقی نام پدر: سیدعباس تاریخ تولد: 1346/03/28 شماره ملی: 0872296032 شماره شناسنامه: 96 و 
سیدابوالفضل عیسقی نام پدر: سیدعباس تاریخ تولد: 1367/05/17 شماره ملی: 0945559933 شماره شناسنامه: 16558 و
طلعت سادات عیسقی نام پدر: عباس تاریخ تولد: 1342/05/20 شماره ملی: 0748895167 شماره شناسنامه: 2105 و
معصومه سادات عیسقی نام پدر: سیدعباس تاریخ تولد: 1350/10/09 شماره ملی: 0942712544 شماره شناسنامه: 780 و
مریم سادات عیسقی نام پدر: سیدعباس تاریخ تولد: 1365/12/09 شماره ملی: 0946594325 شماره شناسنامه: 11359 و
بی بی آغا موسویان نام پدر: میرزا محمدباقر تاریخ تولد: 1324/11/02 شماره ملی: 6359831767 شماره شناسنامه: 2 و
شمسی سادات عیسقی نام پدر: سیدعباس تاریخ تولد: 1357/10/06 شماره ملی: 0933730012 شماره شناسنامه: 
12968 و سیدغالمرضا عیسقی نام پدر: سیدعباس تاریخ تولد: 1350/10/09 شماره ملی: 0942712552 شماره 
شناس��نامه: 781 ابالغ می گردد که بانک ملت باس��تناد س��ند رهنی و شرطی: شماره س��ند: 26133، تاریخ سند: 
1390/04/18 اجرائیه ای به کالسه 9706186 علیه شما صادر نموده و چون برابر گزارش مأمور اجرای ثبت مشهد 
بدلیل عدم شناسایی آدرس شما به شرح متن سند، لذا بدینوسیله به شما ابالغ می گردد که بدهی شما بابت سند 
مذکور به مبلغ 213/426/263 ریال اصل طلب، س��ود: 75/407/990 ریال، خس��ارت تأخیر تأدیه: 38/043/172 
ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1397/06/21 و خسارت تأخیر روزانه: 118/570 ریال، حق الوکاله 500/000 
ریال جمعاً به مبلغ سیصد و بیست و هفت میلیون و سیصد و هفتاد و هفت هزار و چهارصد و بیست و پنج ریال و 
سایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه میگردد و طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، 
یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب، در غیر این 
صورت طبق ماده 34 اصالحی قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد 
یافت و مورد رهن عبارت اس��ت از: ش��انزده هزار و هفتصد و چهارده فرعی از یکصد و هفتاد و شش اصلی بخش ده 
مشهد میباشد، طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد 

شد. م.الف 295  آ9906909
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9707518

بانک اقتصاد نوین به استناد سند رهنی شماره 178283--1392/2/19 دفترخانه 59 مشهد علیه:
*واال رضا خالقی زند نام پدر: غالمعلی شماره ملی: 0937782165 شماره شناسنامه: 483 )وام گیرنده(

*هوتسا رفیعی فنود نام پدر: غالمحسین شماره ملی: 0936768673 شماره شناسنامه: 568 )راهن(
اجرائیه ای تحت کالس��ه 9707518 در قبال مبلغ: 5/429/440/444 ریال صادر نموده که پس از ابالغ اجراییه در 
مورخه 1397/12/15 در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی 
بر ارزیابی و مزایده شش��دانگ پالک ثبتی: 6788 )ش��ش هزار و هفتصد و هشتاد و هشت( فرعی از 6471 فرعی از 
191 )صد و نود یک( اصلی بخش 10 )ده( مشهد به آدرس مشهد بلوار وکیل آباد، خ کوثر، کوثر 41 مجتمع فرهنگیان 

بلوک 3 طبقه دوم واحد شرقی )آدرس اعالمی در گزارش کارشناسی( ارزیابی و کارشناسی شد.
حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل ا ست:

شماالً: به طول های 1/40 و 1/5 و 3/2 متر دیوار و پنجره و تراس به فضای حیاط خلوت
شرقاً: بطول 14/10 متر دیوار به بلوک دو.

جنوباً: بطول 7/6 متر دیوار و پنجره به فضای محوطه مشاعی
غرباً: اول بطول 4/30 متر دیوار مشترک با واحد غربی دوم بطول های 1/30 و 5/05 و 0/07 متر درب و دیوار به راه 

پله دوم بطول 0/07 و 0/06 متر دیوار به داکت و چهارم بطول 5/82 متر دیوار مشترک با واحد غربی
حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی به این شرح می باشد:

ارزیابی شش��دانگ یک باب آپارتمان مسکونی واقع در مشهد بلوار وکیل آباد بلوار کوثر کوثر 41 مجتمع فرهنگیان 
بلوک 3 طبقه دوم شرقی به پالک ثبتی یک فرعی از 6788 از 6471 از تجمیعی 162 و 192 از یک از پالک 191 
اصلی بخشی 10 ثبتی مشهد، در مورخ 99/05/01 در معیت نماینده محترم بانک به محل مراجعه و مراتب ذیل به 
اس��تحضار می رسد: آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم شرقی بلوک 3 از مجتمع فرهنگیان از یک مجتمع هفت 
واحد واقع گردیده است نمای ساختمان آجر سه سانتی، اسکلت فلزی، پنجره آهنی با شیشه تک جداره، کف حیاط 
موزاییک، آپارتمان دارای انباری و پارکینگ می باش��د. س��نگ پله از نوع کالته قدم، کف آپارتمان سرامیک، دیوارها 
کاغذ دیواری، زیربنا حدود 115 ممیز 94 مترمربع، سیستم سرمایشی کولر آبی و سیستم گرمایشی بخاری گازی، 
آش��پزخانه اپن، کابینت ام دی اف و ش��یرآالت معمولی میباشد. حدود اربعه و مشخصات ملک مورد تعرفه با اسناد 

ابرازی مطابقت و در زمان بازدید ملک در تصرف مالک بود.
نظریه کارشناسی:

با توجه به موقعیت ش��هری، سال س��اخت و مصالح به کار رفته، کلیه عوامل مؤثر در قیمت گذاری، ارزش آپارتمان 
مذکور برای 12/000/000/000 ریال )دوازده میلیارد ریال( ارزیابی و قطعیت یافته است. و ملک مذکور برابر گزارش 

کارشناس در روز ارزیابی در تصرف مالک می باشد.
ملک موصوف برابرنامه ش��ماره 139985606272004547- 99/6/17 دفتر امالک بازداشتی بدون بازداشت است. 
مزایده ششدانگ پالک ثبتی فوق از مبلغ فوق در مورخ 19 مهرماه 1399 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه 
اول اجرای ثبت مش��هد واقع در خیابان پاسداران، پاس��داران 3/1 شعبه رهنی اداره اجرا شروع و به باالترین قیمت 
پیش��نهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً مبالغ حق مزایده و نیم عش��ر دولتی زاید بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های 
قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده می باشد و چنانچه روز مزایده با تعطیلی 
مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد ش��د. ش��رکت در جلسه مزایده منوط به واریز مبلغ ده درصد از مبلغ پایه 

کارشناسی به حساب سپرده ثبت است. م.الف 298  آ9906910
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9902264

به موجب پرونده اجرائی کالسه 9902264 خانم فاطمه تفاضلی فریمانی به استناد سند نکاحیه به شماره 27160 
مورخ 1381/09/25 دفتر ازدواج 107 مشهد اجرائیه ای جهت وصول مهریه خود به تعداد 50 عدد سکه تمام بهار 
آزادی علیه: محمد رضا وحدتی فرزند اس��ماعیل به ش ملی 0848522036 صادر که پس از ابالغ اجرائیه حس��ب 
درخواست بستانکار وارده به شماره 1399/04/16- 4058 خودروی کامیون باری به شماره 988 ع 74- 42 متعلق به 
مدیون بازداشت گردید که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق گزارش شماره 7928- 1399/04/29 

کارشناس رسمی با مشخصات اعالم شده:
مشخصات خودرو:

کامیون باری چوبی تیپ 52/2624- مدل 1975 به رنگ خردلی روغنی
شماره موتور: 10113884 شماره شاسی 10519367

شماره انتظامی فوق روی خودرو نصب بوده در صورتیکه با پالک 237 ع 82- 42 سند مالکیت دارد
مالکیت مدیون دو دانگ می باشد.

اتاق تعویضی و پوسیده و فاقد پالک می باشد الستیک های جلو 20 درصد و عقب 20 درصد می باشد خودرو دارای 
س��ه پالک می باش��د با پالک 35151 تهران ج تعویض پالک شده و پالک فعلی 237 ع 82- 42 می باشد که هنوز 

روی خودرو نصب نشده است ولی پالک موجود در پارکینگ 988 ع 74- 42 می باشد.
با توجه به در اختیار نبودن سوئیچ خودرو امکان تست فنی و بررسی اصالت خودرو امکان پذیر نگردید و کارشناسی 
فعلی بر اس��اس وضعی��ت ظاهری صورت گرفت. لذا در ص��ورت اثبات اصالت در ارکان از س��وی اداره محترم ناجا 

قیمت گذاری فوق معتبر خواهد بود.
در صورت اثبات اصالت و ارکان مبلغ چهار میلیارد و یکصد میلیون ریال )معادل چهارصد و ده میلیون تومان( و برابر 
با نامه راهور طی نامه شماره 25676 مورخه 1399/4/22 دو دانگ کامیون فوق الذکر متعلق به مدیون می باشد که 
به مبلغ 1/366/666/666 ریال ارزیابی گردیده با توجه به گزارش ارزیابی فوق و نماینده دادستان عمومی و انقالب 
مشهد خودرو مذکور در زمان بازدید در پارکینگ ویرانی نرسیده به شاندیز روبروی ایران خودرو زحمت کش داخل 
میالن 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 شنبه مورخه 1399/7/19 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر 
از مبلغ پایه 1/366/6666/666 ریال شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً 
مبلغ 68/333/333 ریال نیم عشر دولتی و مبلغ 81/999/999 ریال حق مزایده میباشد و طبق ماده 121 آئین نامه 
اجرا 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. م.الف 299  آ9906917
تاریخ انتشار: 1399/7/3

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9705513

به موجب پرونده اجرایی کالسه 9705513 مطروحه شعبه دوم اجرای ثبت مشهد خانم محبوبه سواری نژاد نام پدر: 
برهان تاریخ تولد: 1358/12/20 شماره ملی: 0936323213 شماره شناسنامه: باستناد سند ازدواج شماره 7675- 
1396/06/17 دفترخانه ازدواج شماره 30 و طالق شماره 50 مشهد جهت وصول تعداد چهارده عدد سکه طالی یک 
بهار آزادی و هزینه یک فقره سفر معنوی عمره مفرده علیه آقای وحید رضوی عمرانی نام پدر: سیدرضا تاریخ تولد: 
1361/04/05 شماره ملی: 0938091077 شماره شناسنامه: 2250 اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که پس از ابالغ 
اجراییه حسب درخواست بستانکار طی وارده شماره 29581- 1397/08/05 سهم االرث احتمالی مدیون از ششدانگ 
عرصه و اعیان پالک ثبتی 47911 فرعی از 175 اصلی بخش ده مشهد )چهل و هفت هزار و نهصد و یازده فرعی از 
یکصد و هفتاد و پنج اصلی بخش ده مشهد( )ملک مذکور ثبت شده میباشد( ملکی مرحوم سیدرضا رضوی عمرانی 
به نشانی مشهد- قاسم آباد- امامیه 61- مجتمع نیلوفران- بلوک E- واحد 41 بازداشت که برابر گزارش کارشناس 

رسمی دادگستری وارده به شماره 35008- 1399/05/22:
آپارتمان مذکور واقع در یک بلوک س��اختمانی 12 واحده 3 طبقه همکف الی دوم هر کدام 4 واحد اس��ت که واحد 
مذکور در طبقه دوم بدون آسانسور است. نمای ساختمان آجرسفال، دارای 2 خواب، هال پذیرایی، آشپزخانه اپن، 
کابینت ام دی اف، دارای تراس، حمام و سرویس بهداشتی، اسکلت فلزی، کف قسمتی سرامیک و قسمتی سیمان 
و موک��ت، دیوار کاغذ، س��رمایش کولر ابی، گرمایش پکیج و رادیاتور، زیربن��ای 140/47 مترمربع به انضمام انباری 
ش��ماره 10 به مس��احت 9/83 واقع در طبقه زیرزمین و قدمت ساختمان به س��ال 1379 است. کد نوسازی ملک 
10/6/63/2/95 اس��ت. ملک دارای پایانکار شهرداری به شماره 2826596- 10- 1397/09/25 می باشد. با در نظر 
گرفتن موقعیت منطقه ای و محلی و ش��کل هندس��ی طبقه وقوع و قدمت و کیفیت اعیان و جمیع عوامل مؤثر در 
کارشناس��ی ارزش تمامت ملک به شرط عدم بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و اصالت اسناد ابرازی جمعاً برابر 

8/800/000/000 ریال تعیین میگردد.
که حدود اجمالی طبق نامه وارده به شماره 30111- 1399/05/05 بشرح ذیل می باشد:

ش��ماالً: در 5 قس��مت پنجره و دیوار به فضای حیاط- ش��رقاً: اول به طول 2/90 متر دیوار به فضای حیاط دوم در 
سه قسمت درب و دیوار به راهرو سوم در دو قسمت دیوار اشتراکی با آپارتمان مجاور- جنوباً: اول در شش قسمت 
دیوار اشتراکی با آپارتمان مجاور دوم در سه قسمت لبه تراس و دیوار به فضای حیاط- غرباً: به طول 12 متر دیوار 

F به دیوار آپارتمان بلوک
مشخصات منضمات ملک: انباری 10 به مساحت 9/83 مترمربع

و ب��ا توج��ه به نامه وارده به ش��ماره 30111- 1399/05/05 حوزه ثبت ملک مش��هد ناحیه چهار ملک بازداش��ت 
دیگری ندارد.

که با توجه به مطالبات بستانکار و هزینه ها و گزارش سهم بندی مأمور اجرا وارده به شماره 45497- 1399/06/29 
یازده و بیس��ت و پنج صدم س��هم مش��اع از چهارده سهم مش��اع از چهل و هشت سهم شش��دانگ )11/25 سهم 
مش��اع از 14 س��هم مش��اع از 48 س��هم شش��دانگ( پالک ثبتی 47911 فرعی از 175 اصلی بخش ده مشهد در 
قبال مبلغ 2/062/500/000 ریال مزایده خواهد ش��د ضمناً مبلغ 82/500/000 ریال حق مزایده و نیم عشر مبلغ 
103/125/000 ریال میباش��د که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباشد و مزایده پالک 
ثبتی فوق در قبال مبلغ 2/062/500/000 ریال از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز یکشنبه مورخه 1399/7/20 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 انش��عاب و یا حق اش��تراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق 
مقررات وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده 
برگزار میگردد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و 
حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی- خیابان ثبت 

اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. م.الف 303  آ9906918
تاریخ انتشار آگهی: 1399/7/3

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

رای قاضی شورا
در خصوص دادخواست خواهان رضا محمودزاده فرزند غالمعلی بطرفیت خواندگان 1:قاسم زارع کردیانی فرزند غالم 
2:ربابه قربانی فرزند محمود به خواس��ته الزام خواندگان ب تنظیم سند رسمی یکدستگاه اتومبیل سواری پراید ب 
شماره انتظامی 67م934-32مقوم ب دو میلیون و نهصد هزار تومان معاف ب انضمام هزینه دادرسی نظر به اینکه 

خوانده ردیف 2مجهول المکان بوده حس��ب درخواست خواهان ب تجویز ماده73ق.آ.د.م باچاپ و انتشار یک نوبت 
آگهی دادخواس��ت و وقت رس��یدگی در روزنامه کثیراالنتشار قدس صفحه 5ب ش��ماره 9271مورخه 99,03,29و 
انتظار کافی شورا وعدم حضور در جلسه رسیدگی ویامعرفی وکیل ویاارسال الیحه یا دفاعیات از ناحیه خوانده ردیف 
2وباتوجه به اینکه خوانده ردیف اول در جلس��ه رس��یدگی حضور یافته ومعامله فی مابین راتایید نموده وتوجها به 
اظهارات خواهان ک عنوان داشته خودروی موضوع خواسته را از خوانده ردیف اول خریداری وثمن معامله را پرداخت 
اما به لحاظ عدم حضور خواندگان تاکنون موفق ب تنظیم سند رسمی انتقال به نام خویش نگردیده وخواستار الزام 
خواندگان ب تنظیم سند رسمی انتقال خودروی یاد شده بنام خود گردیده شورا باالتفات به اقرار خوانده ردیف اول 
واحراز معامله فوق بدین کیفیت خواهان ش��رعا مالک خودرو در حال حاضر بوده لذا بااحراز ش��رعی و قانونی بودن 
معامله انجام شده بین الطرفین وباتوجه به اینکه سند خودروی صدراالشاره وفق مدارک پیوست بنام خوانده ردیف 
2)ربابه قربانی فرزند محمود(می باشد لذا با عنایت به نظریه مشورتی مورخ 99,05,19اعضاء صحت واصالت دعوی 
خواهان راوارد تشخیص داده مستندا به مواد 10و219و220ق.م و مواد 198و519ق.آ.د.م حکم ب الزام خوانده ردیف/

به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال پالک فوق بنام خواهان ونیز پرداخت مبلغ 
چهل و هفت هزارو هفتصدو پنجاه تومان در حق خواهان صادر واما در خصوص خوانده ردیف اول چون تاکنون سند 
رسمی انتقال به نام وی نگارش وتنظیم نیافته و در نتیجه مشارالیه نمی تواند در تنظیم سند رسمی انتقال به نام 
خواهان مدخلیتی داشته باشند وطرح دعوی بر علیه ایشان صرفا جهت ثبوت ادعا و اصالت سند عادی قابل پذیرش 
بوده وموجبی برای الزام نامبرده به حضور در دفتر اسناد رسمی وجود ندارد از این لحاظ دعوی خواهان بر علیه وی 
مردود اعالم می گردد رای صادره حهت خوانده ردیف اول حضوری وجهت خوانده ردیف دوم غیابی محسوب وظرف 
مدت بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه وسپس ظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابالغ قابل 

تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی و حقوقی باخرز می باشد آ-9906908
مجید شیری مشاور و قاضی شعبه دو شورای حل اختالف باخرز

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ) موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه ( هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی و 
مالکانه اشخاص را تأئید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی 
صادر و تسلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز جهت اطالع مالکین مش��اعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص اعتراضی داشته باشند 
حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیماً به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
میاندوآب تس��لیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت اس��ناد و امالک دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی تقدیم نمایند در غیر این صورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف بر اساس مدلول رأی صادره در 

حدود و مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضر به دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی ش��ماره 139960313006003060 و  139960313006003061مورخه 1399/06/15 تقاضای آقای 
نجف آتشبار فرزند نصراهلل نسبت به سه دانگ مشاع و خانم مریم غفاری قره ورن فرزند هاشم نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه قسمتی از پالک 6485 فرعی از یک اصلی بخش 14 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب 
واقع در میاندوآب خریداری شده از آقای رحیم تابان پرونده هیأت 4 – 94 به مساحت 62 / 152 متر مربع که برای 

آن پالک 29297 فرعی تعیین شده است . م / الف 27  آ-9906907
تاریخ انتشار نوبت اول :پنج شنبه 1399/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1399/07/19
قنبر محمدوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب 

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
اقای ابراهیم کالئی فرزند امیر به صورت ششدانگ یکقطعه باغ ، به مساحت 11512/19 متر مربع ، از پالک 752 
فرعی از سه � اصلی خداوندی بخش یک فردوس انتقال مع الواسطه از آقای سید محمد معزی � مکان وقوع ملک : 

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

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9906935
تاریخ انتشار نوبت اول:   03/ 1399/07
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/07/19

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی تعیین مساحت و متراژپالکهای 154و162و163و166و314 فرعی از 50- اصلی لطف آباد
برابر درخواست آقای محمود محمودی مالک ششدانگ دکانهای پالکهای شماره 162و163و166 و منزل پالک 154 
فرعی از 50- اصلی لطف آباد قطعه 4 درگز بخش 7 قوچان و درخواست دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
دادگس��تری استان خراسان رضوی- دادگاه عمومی لطف آباد مالک ششدانگ پالک 314 فرعی از 50- اصلی واقع 
درلطف آباد قطعه 4 درگز بخش 7 قوچان نماینده و نقشه برداراین اداره در ساعات اداری مورخه:چهارشنبه 99/7/16 
جهت انجام عملیات نقشه برداری و تعیین مساحت و متراژملک فوق به محل عزیمت می نمایند. مراتب جهت اطالع 

مجاورین پالک فوق آگهی میگردد.. آ-9906934
تاریخ انتشار: پنج شنبه:99/7/3 

ناصر حسن زاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز
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 برخــی از جوانانی که دوران جنگ هشت ســاله و دفاع مقدس را ندیده اند، این 
پرســش ذهن آن ها را به خود مشــغول کرده که مگر از همان ابتدای پیروزی 
انقالب اسالمی ما درگیر جنگ نبودیم، جنگ نظامی و جنگ تحریمی اقتصادی؟ 
چرا وضعیت اقتصادی که در خاطرات آن دوران توســط خانواده ها بیان می شود 
گویای رنج کمتری از وضعیت اقتصاد تحریمی این روزهاست، در حالی که اینک 
درگیر جنگ نظامی و تبعات آن نیستیم؟ در پاسخ باید گفت تحریم های کنونی 
که از ســوی آمریکا بر ایران تحمیل شده به لحاظ کارکردی تفاوت های اصلی با 

تحریم های دوران دفاع مقدس دارد. 
به این معنا که به جرئت می توان گفت تحریم هایی که در چند سال گذشته بر 
اقتصاد کشور تحمیل شــده با تحریم های زمان جنگ به هیچ وجه قابل قیاس 
نیست؛ چرا که تحریم های بانکی و کاالیی بخش زیادی از اقتصاد کشور را تحت 

فشار و  تأثیر  قرار داده است. 
زمان جنــگ، ایران تحریم نفتی و صادرات و واردات کاال نبود، در حالی که این 
سال ها عالوه بر این تحریم ها، تحریم های بانکی نیز منجر به آن شده که نتوانیم 
حتی ارزها و پول های خــود را از خارج وارد کنیم. این موضوع را در عدم واریز و 
جا به جایی 8،5 میلیارد دالر ایران از  کره جنوبی به خوبی می توان متوجه شــد. 
هر کشوری که طلب ایران را در قالب هر گونه مراوده مالی و بانکی به ایران پس 
بدهد، تحت شدیدترین تحریم های آمریکا قرار می گیرد،بنابراین این تفاوت نسبت 
به زمان جنگ موجب شده نتوانیم پول نفت خود را پس بگیریم؛ بنابراین تحریم ها 

نسبت به دوران جنگ بیشتر شده است. 
شــور انقالبی و پذیرش مشــکالت به دلیل حمایت از انقالب، مردم را در دوران 
دفاع مقــدس صبور کرده بــود،  به اصطالح اعتقاد مردم به سیســتم و نظام و 
مسئوالنی که چونان مردم زندگی می کردند و ساده زیست بودند، بیشتر بود، چرا 
که آن زمان شبیه این روزها خبرهای مختلفی از فساد مسئوالن نبود. متأسفانه 
اعتماد مردم به مسئوالن در سال های اخیر به دلیل ویژه خواری های آن ها بسیار 
کاهش یافته است. روی کار آمدن  یک طبقه نوکیسه از طریق رانت، رابطه و دوز 
و کلک های ارتباطی موجب شده مهم ترین سرمایه کشور،  یعنی سرمایه اجتماعی 
از بین برود،بنابراین برای بازگشت به دوران طالیی اعتماد و همراهی مردم با نظام 
و مسئوالن انتظار می رود قوای کشور از قوه قضائیه تا سایر قوا با مسئوالن متخلف 
در هر رده و سمت و هر ارگان و وزارتخانه ای و در شبکه بانکی به شدت برخورد 

و آن ها را در برابر انظار عمومی محاکمه کنند. 
مشخص اســت وضعیت اقتصادی جامعه زمانی که کشور درگیر جنگ نظامی 
نیست به این دلیل خراب می شود که به گفته شورای نگهبان بیش از  ۷۰ نماینده 
مجلس شورای اسالمی فساد آن ها محرز شده است. پر واضح است که ما درگیر 

جنگ اقتصادی داخلی با دشمن داخلی هستیم که اقتصاد را به توپ بسته اند! 
نمایندگانی که به دلیل فســاد اقتصادی ردصالحیت شدند و مسئوالنی که به 
دلیل فساد پای میز محاکمه آمدند، دشمنان اصلی اقتصاد و اعتماد مردم هستند، 
دشمنانی که باید با آن ها چونان دشمن در جبهه های جنگ و حتی سخت تر از 
دشمن پشت خاکریز برخورد و مقابله کرد؛ چرا که دشمن در نبرد تن به تن یکی، 
دو نفر را می کشــد، اما مسئول فاسد اقتصاد جمع زیادی از مردم اکنون و آینده 

را نابود می کند. 
بنابراین در زمانی که درگیر جنگ نظامی نیستیم، اما تبعاتی بیشتر از یک جنگ 
نظامی را پس می دهیم، برای بیرون آمدن از این وضعیت به شدت با فساد مقابله 
کنیم، اگر مســئول یا نماینده ای به دنبال رانت بود از همان ابتدای امر باید با او 
برخورد شود. تا زمانی که مسئوالن به دنبال رانت و مجوزهای غیرقانونی هستند، 
وضعیت اقتصادی بهبود نمی یابد بلکه روز به روز از شــرایط اقتصادی در زمان 

جنگ نظامی هم بدتر می شود.

۱۵هزار صادرکننده فقط یک میلیون یورو برگرداندند!©
ایسنا: براســاس اطالعات ارائه شده از 
ســوی حمید زادبوم، تا پایان مرداد ماه 
ســال ۹۹، میزان کل ارزهای حاصل از 
صادرات به کشور به بیش از ۳5میلیارد 
یورو رسیده است. به این ترتیب می توان 
گفت حدود ۶8درصد از کل ارز حاصل از 
صادرات به ایران بازگشته است. سازمان 
توسعه تجارت اعالم کرده در این آمار طبق گفته بانک مرکزی بیش از ۱۶میلیارد 
یورو ارز صادرات هنوز به ایران بازنگشــته اســت. تعداد کل صادرکنندگانی که 
تمام تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا کرده اند به 2هزارو28۶نفر رســیده 
که بیــش از 2۰۰ نفر از آن ها در مرداد ماه تعهدات خــود را نهایی کرده اند. بر 
این اســاس، این صادرکنندگان حدوداً ۱5 میلیارد یــورو ارز حاصل از صادرات 
را به کشــور بازگردانده اند و به این ترتیب، ایــن صادرکنندگان که ۱۱درصد از 
کل صادرکنندگان بوده اند، ۴۳درصد از ارز بازگشــته را به کشــور آورده اند. در 
نقطــه مقابل، بیش از ۱5هزار صادرکننده، فقط یک میلیون یورو ارز به کشــور 
بازگردانده اند که از نظر تعداد ۷۱درصد کل صادرکنندگان هســتند، اما از نظر 
ارزش صادراتی فقط ۱۷درصد از کل صادرات به آن ها اختصاص دارد. همچنین 
سازمان توســعه تجارت اعالم کرده ۳هزارو225صادرکننده تاکنون بین یک تا 
۹۹درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند که ۱۹درصد کل صادرکنندگان و 

5۳ درصد میزان صادرات به آن ها اختصاص دارد.

اقتصاد/طوســی: از زمانــی کــه وضعیــت 
مالیات ستانی از صاحبان حرف پزشکی زیر ذره بین 
قرار گرفت و اعالم شــد فرار مالیاتی در این حوزه 
۷هزار میلیارد تومان است، ۱8 ماه می گذرد، تا با 
ادامه بی توجهی پزشکان به آخرین مهلت ها برای 
نصب کارتخوان در مطب ها، قصه مالیات ستانی از 

آن ها یک پایان باز داشته باشد.
درآمدهــای مالیاتی در ســال جاری به واســطه 
شــیوع ویروس کرونا با افت روبه رو خواهد شــد، 
در این شــرایط تمام حقوق بگیران، بازنشستگان، 
مستمری  بگیران تأمین اجتماعی، جامعه کارگران 
و کارمندان کشــور که باالی 2/۷ میلیون تومان 
درآمد دارند به عالوه کسبه خرد تمام مالیاتشان 
را پرداخته اند، اما کسی نمی داند از ۶هزار خیریه 
با گردش مالی ۴۰هزارمیلیارد، ســلبریتی هایی با 
میانگین درآمــد ۳میلیارد و ۴۰۰میلیون، مالکان 
2/۶میلیون خانه خالی، ۳۰۰هزارمیلیاردر با درآمد 
یک تا 2۰ میلیارد، دارندگان کارت های بازرگانی 
یکبارمصرف 28 هزارمیلیارد و ۴هزار پزشــک و 
وکیل با درآمد میلیــاردی چه تعدادی حاضر به 
پرداخت مالیات به جامعه ای هستند که از امکانات 
آن بهره مند می شــوند. آن طور که آمار می گوید 
حجم فــرار مالیاتی در اقتصاد ایــران به ۴۰هزار 
میلیارد تومان می رسد؛ در این بین صاحبان ِحرف 
پزشکی میانگین ۶/5 تا ۷هزار میلیارد تومان فرار 

مالیاتی را برای خود ثبت کرده اند.

پیش بینی 180هزار میلیارد تومان درآمد »
مالیاتی

سال گذشته در مجموع ۱۴۳هزار میلیارد تومان 
وصول مالیات و 25هزار میلیارد تومان عوارض از 
محل قانون ارزش افزوده داشــتیم. با وجود اینکه 
رشــد درآمد های مالیاتی در پنج ســال گذشته 
همــواره در حــدود 2۱درصد بوده اســت، امید 
علی پارســا، رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور 
معتقد اســت: با کاهش فعالیت های اقتصادی به 

واسطه کرونا در خوشبینانه ترین حالت از ۱8۰هزار 
میلیارد تومــان درآمدی که از محل مالیات ها در 
قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده ۱۴۰ هزار 

میلیارد تومان قابل وصول خواهد بود.
طبق اظهارنظر اخیر نوبخت، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه، از درآمد پیش بینی شده مالیات از ابتدای 
ســال تا مرداد ماه ۷2هزار میلیارد تومان محقق 
شده است. کسری بودجه عملیاتی سال ۹۹ حدود 
2۶۰هزار میلیارد تومان است و با احتساب هزینه ها 
به رقم ۳۶۰هزار میلیارد تومان می رســد، این در 
حالی اســت که اگر جلو فرارهای مالیاتی گرفته 
شود می توان تا 2۰۰هزار میلیارد تومان مالیات در 

سال جاری وصول کرد.
در حــال حاضر اقشــار پردرآمــدی مثل وکال و 
پزشکان که بیشترین ســرانه درآمدی را به خود 
اختصاص داده اند، بیشترین فرار مالیاتی را نیز در 
بین صنوف دارا هســتند و به طبع راهکار اصولی 
برای جبران کسری بودجه ذکر شده این است که 

مانع فرار مالیاتی پردرآمدها شویم.

نافرمانی از قانون توسط نیمی از پزشکان»
سازمان امورمالیاتی کشور پس از مشخص شدن 
کم اظهاری پزشــکان، برای گرفتــن حق قانونی 
دولت از این قشــر پردرآمد جامعه نصب دستگاه 
کارتخــوان را در مطب ها دنبال کرد و نمایندگان 
مجلــس نیز تمامــي صاحبان حرف و مشــاغل 
پزشکي، پیراپزشــکي، داروسازي و دامپزشکي را 
مکلف کردند از ابتداي ســال ۱۳۹8 از کارتخوان 
استفاده کنند. پس از تعیین مهلت از سوی سازمان 
امور مالیاتی برای نصب پایانه فروشــگاهی که تا 
تاریخ 2۳مرداد ماه ســال ۹8 در نظر گرفته شده 
بود، انتقادها از ســوی صاحبان حرف پزشکی باال 
گرفت تا جایی که رئیس سازمان نظام پزشکی در 
قالب نامه ای رسمی اعالم کرد پزشکان نحوه کار با 
دستگاه کارتخوان را بلد نیستند و تا زمان آموزش 

باید الزام به نصب به تعویق بیفتد.

سازمان امورمالیاتی این بهانه را پذیرفت و اعالم کرد 
به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها مهلت پزشکان تا 
۳۱ مرداد ماه تمدید می شود؛ در روزهای منتهی 
به ۳۱ مرداد بود که سازمان امور مالیاتی بار دیگر 
به دلیل آنچه مشکالت فنی خواند، این مهلت را 

مجدد تا ۱5 شهریور ماه تمدید کرد.
اما طبق اطالعات اعالم شده از سوی سازمان امور 
مالیاتــی تا پایان ســال ۱۳۹8 فقط 5۰ درصد از 
پزشکان با وجود جریمه ای معادل 2درصد فروش، 
اقدام به ثبت نام در پایانه فروشــگاهی کرده اند و 

هنوز نیمی از پزشــکان از این قانون 
تبعیت نکرده اند تا قصه نافرمانی های 
این قشــرهمچنان ادامه داشته باشد.
حاال ســازمان امورمالیاتی که از تکرار 
و تمدید مهلت ها دســت برداشته، به 
توانایــی خویش برای دسترســی به 
درآمد پزشکان اتکا کرده و پزشکانی با 
دریافت وجوه حق ویزیت و عمل های 
پزشــکی به صورت نقدی به دور زدن 

قانون ادامه می دهند.
بــه هر روی ســازمان امــور مالیاتی 
پرونده مالیات ستانی پزشکان را هنوز 
باز گذاشــته، ولی از شــهریور سال 
گذشــته معادل ۱5 گــروه از فعاالن 
اقتصادی که حدود 5۰ شغل می شوند 
را دســته بندی کرده اســت تا برای 
شفاف  شدن درآمد، جلوگیری از فرار 
مالیاتی و کمک به فرایند حسابرسی 

مالیاتــی آن ها  نیز به مانند پزشــکان مکلف به 
استفاده از کارتخوان باشند.پس از الزام پزشکان 
به عنوان نخستین گروه، نوبت به وکال  که طبق 
اظهارنظرهــا فرار مالیاتی آن ها بین ۶ تا ۱2 هزار 
میلیارد تومان تخمین زده می شود، برای ثبت نام 
در پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان رسید 
کــه از اول مهــر ماه ســال ۱۳۹8 ثبت نام آن ها 
شــروع شــد و تا آخر دی ماه نیز ادامه داشت و 

معاون ســازمان امورمالیاتی از امکان مجدد وکال 
برای ثبت نام پس از مهلت قانونی که تا پایان دی 
 ماه ســال گذشــته بود، در این سامانه خبر داد . 
تاکنون ســازمان امور مالیاتی اطالعات و آماری 
درباره تعداد ثبت نام وکال در پایانه فروشــگاهی 
اعالم نکرده و تنها پس از اتمام مهلت وکال برای 
نصب کارتخوان اعالم کرد که آن ها از ابتدای سال 
۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش 
)پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی( و 
صدور صورتحساب فروش)فاکتور( مطابق مقررات 

هستند.

شهریور؛ پایان مهلت »
الزام مشاغل

بــه دلیل شــیوع ویروس 
کرونا، اجرای تمام تکالیف 
مالیاتی چند ماه به تعویق 
افتــاد و الزام مشــاغل  به 
اســتفاده از کارتخوان که 
قــرار بود فروردین ســال 
جاری عملیاتی شــود، به 

شهریور ماه منتقل شد. 
این تصمیم اگرچه مطابق 
با شرایط روز کشور است، 
اما یادآور اقدام های ســال 
گذشــته ســازمان امــور 
مهلت  که  اســت  مالیاتی 
نصب دستگاه کارتخوان را 
هر ماه تمدید می کرد و پزشکان نیز هر ماه با انتشار 
نامه های شــدیداللحن، نسبت به نصب کارتخوان 

اعتراض می کردند.
در این بین وضعیت مالیات پزشکان فقط مربوط 
به دستگاه کارتخوان نمی شود و مسئله دیگری 
که در بودجه ۹۹ مورد تأکید قرار گرفت، مربوط 
به واریز ۱۰درصد حق الزحمه پزشکان به عنوان 
علی الحســاب مالیات از ســوی مراکز درمانی 

می شــود که در همین راستا نیز ۱5 اردیبهشت 
سال جاری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در 
بخشنامه ای هشت بندی دســتورالعمل اجرای 
مقررات بند ح تبصره ۶ قانون بودجه ســال ۹۹ 
را ابالغ کرد که براســاس این بخشــنامه کلیه 
مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابســته 
به نهادهای عمومی، نیروهای مســلح، خیریه ها 
و شرکت های دولتی مکلف هستند ۱۰درصد از 
حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به  
موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به 
بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود 
را به  عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به 
نام پزشک مربوط تا پایان ماه پس از وصول مبلغ 
صورتحســاب، به حساب ســازمان امور مالیاتی 

کشور واریز کنند.
اگرچه ابالغ این بخشنامه شروع خوبی است، اما 
دولت و ســازمان امور مالیاتی نباید در همین جا 
متوقف شــوند و باید مکانیزم را به سمتی ببرند 
که جامعه پزشــکی ملزم شود مالیات حقه خود 
را بپردازد و به دلیل شــیوع کرونا، مسئله نصب 
کارتخوان در مطب ها به فراموشی سپرده نشود، 
زیرا این مالیات ۱۰درصدی، یک اقدام حداقلی در 
راســتای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان است 
و حقوق بگیرانی که مالیاتشــان را ابتدای هر ماه 
و پیش از دریافت دســتمزد، پرداخت می کنند و 
همچنین فعاالن اقتصادی، انتظار دارند دولت در 
برداشتن گام های خود در مبارزه با فرار مالیاتی، 

ثابت قدم و جدی باشد.
گفتنی اســت؛ ســال گذشــته دولــت در زمان 
بودجه ریزی نیز با کنار گذاشتن بندهایی از حذف 
معافیت های مالیاتی که در الیحه بودجه سال ۹۹  
آمده بود ســبب شــد حدود 2 تا ۳ هزار میلیارد 
تومان درآمد مالیاتی قابل  وصول از دســت برود. 
در مجمــوع، از محل حذف معافیت های مالیاتی 
حدود ۱8هزار میلیارد تومــان درآمد در بودجه 

سال ۹۹ متصور بود.

 سال گذشته 
دولت در زمان 
بودجه ریزی با کنار 
گذاشتن بندهایی از 
حذف معافیت های 
مالیاتی که در 
الیحه بودجه سال 
99  آمده بود سبب 
شد حدود 2 تا 3 
هزار میلیارد تومان 
درآمد مالیاتی قابل  
وصول از دست 
برود

بــــــــرش
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 ایرنا   بانک مرکزی در بخشــنامه ای تمدید مهلت پرداخت 
وام های ودیعه اجاره مســکن، مشــاغل و کســب وکارها و 
حوزه های حمل ونقل آســیب دیده از کرونا تا پایان مهرماه را 
به بانک های عامل ابالغ کرد. در این بخشــنامه مصوبه سی و 
هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در 2۹   شهریورماه که 
به موضوع تمدید پرداخت تسهیالت کرونایی می پردازد ابالغ 
شده است. در متن بخشنامه آمده است: پرداخت وام به مشاغل 
و کسب وکارها و حوزه های حمل و نقل آسیب دیده از کرونا 
تا پایان مهرماه امسال تمدید می شود. همچنین به موجب این 

مصوبه، پرداخت وام های ودیعه اجاره مسکن تا پایان دی ماه 
سال ۱۳۹۹ تمدید شد. پرداخت تسهیالت حمایتی به فعاالن 
اقتصادی و شاغالن کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در 
۱۴ رســته منتخب و شناسایی شده توسط وزارت کار از ۱۳ 
خرداد ماه آغاز شــد. بر این اساس ۱۴ رسته شغلی منتخب 
که بیشترین آســیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده 
و دارای لیســت بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی 
بودند، از تســهیالت مذکور بهره مند شدند. از سوی دیگر وام  
ودیعه اجاره مسکن نیز شامل کارگران و حقوق بگیران ثابت 

با اولویت ازدواج های جدید و خانواده های پنج نفر و بیشــتر، 
مشــموالن تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی )ره( و 
سازمان بهزیستی کشــور و همچنین زنان سرپرست خانوار 
می شود. همچنین شرایط الزم برای دریافت تسهیالت شامل 
داشتن فرم ج سبز در سامانه وزارت راه و شهرسازی، نداشتن 
سابقه مالکیت از سال ۱۳8۴ به بعد، متاهل یا سرپرست خانوار 
بودن، داشــتن سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، 
و اجاره نامه رســمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت 

معامالت امالک و مستغالت و کد رهگیری است.

خبر

بانک مرکزی در بخشنامه ای اعالم کرد

تمدید مهلت پرداخت وام های حمایتی کرونا تا پایان مهرماه

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای یوسف منصوری استادی دارای شناسنامه شماره 0749665742 به شرح دادخواست به کالسه 
9900195 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خواجه رسول منصوری 
به شناسنامه 0748882618 در تاریخ 1356/6/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- نساء خوش باتن با کدملی 0748877101 فرزند مالعیسی صادره از تایباد همسر متوفی

2- عبدالرحمن منصوری استادی با کد ملی 0748884653 فرزند خواجه رسول صادره از تایباد فرزند متوفی
3- یعقوب منصوری استادی با کد ملی 0748885919 فرزند خواجه رسول صادره از تایباد فرزند متوفی

4- سلیمان منصوری استادی با کد ملی 0748882642 فرزند خواجه رسول صادره از تایباد فرزند متوفی
5- یوسف منصوری استادی با کد ملی 0749665742 فرزند خواجه رسول صادره از تایباد فرزند متوفی
6- بمان منصوری استادی با کد ملی 0749633859 فرزند خواجه رسول صادره از تایباد فرزند متوفی
7- نقره منصوری استادی با کد ملی 0749124075 فرزند خواجه رسول صادره از تایباد فرزند متوفی

8- گل جان منصوری استادی با کد ملی 0748883991 فرزند خواجه رسول صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شوا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم شهناز فیضی ماکو دارای شناسنامه شماره 150 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900213 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالسالم فیضی ماکو به شناسنامه 3 در 

تاریخ 1397/01/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- نورجان ماکوئی مقدم مژگانی به ش ملی 0748497558 متولد 1348/04/10 همسر متوفی

2- مصطفی فیضی ماکو به ش ملی 0740133284 متولد 1370/09/11 فرزند متوفی
3- مرتضی فیضی ماکو به ش ملی 0740445472 متولد 74/9/20 فرزند متوفی

4- محمدامین فیضی ماکو به ش ملی 0749836067 متولد 1363/06/01 فرزند متوفی
5- آزاده فیضی ماکو به ش ملی 0740672800 متولد 1380/11/25 فرزند متوفی

6- گل ناز فیضی ماکو به ش ملی 0740445480 متولد 1377/06/21 فرزند متوفی
7- غالم فاروق فیضی ماکو به ش ملی 0749836652 متولد 1364/06/10 فرزند متوفی

8- شهناز فیضی ماکو به ش ملی 0749836660 متولد 1365/06/01 فرزند متوفی
9- بهناز فیضی ماکو به ش ملی 0740445464 متولد 1372/11/02 فرزند متوفی

10- مهناز فیضی ماکو به ش ملی 0740084331 متولد 1369/06/10 فرزند متوفی
11- آرام فیضی ماکو به ش ملی 0740710931 متولد 1387/02/29 فرزند متوفی

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

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فریبا لطفی دارای شناسنامه شماره 0740055127 به شرح دادخواست به کالسه  4/9900262 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد لطفی به شناسنامه 330 در 

تاریخ 1399/06/04 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- جان افروز لطفی به ش ملی 0748484507 متولد 1353/07/01 همسر متوفی

2- فریبا لطفی به ش ملی 0740055127 متولد 1369/03/15 فرزند متوفی
3- حسین لطفی به ش ملی 0740425676 متولد 1378/09/18 فرزند متوفی
4- فرشاد لطفی به ش ملی 0740210971 متولد 1372/12/20 فرزند متوفی
5- کیمیا لطفی به ش ملی 0961147512 متولد 1394/09/01 فرزند متوفی

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

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

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

امالک واقع در بخش6 یزد- تفت  و توابع
3354- اصلی -  آقای فتحعلی مورکی علی آباد ششدانگ خانه بطورمفروز قسمتی از پالک ثبتی    

برابر به مساحت 106مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006000580مورخ1399/03/29واقع درتفت درازای سند مالکیت رسمی مشاعی متقاضی 

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 

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

تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/06/19                               آ-9906256
تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1399/07/03

امیرحسین جعفری ندوشن 
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت 

   از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

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

امالک واقع در بخش6 یزد- تفت  و توابع
3146- اصلی -  آقای سید علیرضا عاصی علوی نسبت به ششدانگ خانه پالک ثبتی    

برابر به مساحت 590 مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006000965مورخ1399/05/08واقع درش��وده سفلی تفت موروثی و انتقال عادی از وراث سیدعلی 

محمدعاصی علوی مالک رسمی  
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 

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

تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/06/19                               آ-9906257
تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1399/07/03

امیرحسین جعفری ندوشن
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

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

امالک واقع در بخش6 یزد- تفت  و توابع
2فرعی 188- اصلی -  خانم محبوبه فالح تفتی  نسبت به  ششدانگ  زمین مشتمل بر اتاق پالک ثبتی    

برابر به مساحت 525 مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006000963مورخ1399/05/08واق��ع درراح��ت اب��اد تفت خریداری عادی مع الواس��طه ازمخمل 

جوانمردی راحت اباد مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 

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

تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/06/19                               آ-9906258
تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1399/07/03

امیرحسین جعفری ندوشن 
   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
اقای حسین صغیر فرزند محمود به صورت ششدانگ یکقطعه باغ به مساحت 2801/11 متر مربع ، باقیمانده پالک 
93 فرعی از 9 � اصلی روستای برون بخش یک فردوس � انتقال مع الواسطه از آقای ذبیح اله رستم زاده � مکان وقوع 

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

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست .  آ-9906231
تاریخ انتشار نوبت اول:   19/ 1399/06             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/07/03

  محمود جهانی مهر  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره  13996030801000435   مورخ  1399/02/29  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم  علی اربابی فرزند محمد تقی  بشماره شناسنامه 856 وکدملی 
0651746329  در ششدانگ یک قطعه باغ مشجر مشتمل برخانه به مساحت 2596/55 متر مربع قسمتی از پالک 
22 فرعی از 410 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد رضا ایران 
پور 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-9906169
تاریخ انتشار نوبت اول : 18 /1399/06                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 03 /1399/07                          

علی فضلی    -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهرا درمانی بهلولی دارای شناس��نامه ش��ماره 0749530510 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
9900209 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه قوی بازو به 
شناس��نامه 0769339859 در تاریخ 1393/03/26 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- زهرا درمانی بهلولی با کدملی 0749530510 فرزند معصومعلی صادره از تایباد فرزند مرحومه

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

واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای شماره  139960308001001791   مورخ 1399/06/04  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اربابی فرزند محمد تقی  بش��ماره شناس��نامه 856 وکدملی 

0651746329  در ششدانگ یک قطعه باغ مشجر مشتمل برخانه به مساحت 468/1 متر مربع قسمتی از پالک 22 
فرعی از 410 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد رضا ایران 
پور 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-9906170
تاریخ انتشار نوبت اول : 18 /1399/06                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 03 /1399/07                          

علی فضلی  -   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 
 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی            برابر رای شماره  139960308001001790   مورخ  1399/06/04  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اربابی فرزند محمد تقی  بش��ماره شناس��نامه 856 وکدملی 
0651746329  در ششدانگ یک قطعه باغ مشجر مشتمل برخانه به مساحت 826/92 متر مربع قسمتی از پالک 
22 فرعی از 410 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد رضا ایران 
پور 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-9906171
تاریخ انتشار نوبت اول : 18 /1399/06                         تاریخ انتشار نوبت دوم  : 03 /1399/07                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            براب��ر رای ش��ماره  139960308001001368   م��ورخ  1399/05/01  هی��ات 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 عباس خسروی فرزند محمد بشماره شناسنامه 153 وکدملی 
0889965609  در ششدانگ یکباب ساختمان دو طبقه به مساحت 71/81 مترمربع قسمتی از پالک 1396-صلی 
واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت زین العابدین مهرجو محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 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-9906172
تاریخ انتشار نوبت اول : 18 /1399/06                             تاریخ انتشار نوبت دوم  : 03 /1399/07                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد احمدنیا دارای شناسنامه شماره 907 به شرح دادخواست به کالسه 4/990021 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی احمدنیا به شناسنامه 4890530223 

در تاریخ 1394/09/05 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- محمد احمدنیا فرزند رمضان به ش ملی 0748802851 متولد 1345/06/05 پدر متوفی
2- فاطمه شکوری فرزند صفر به ش ملی 0749545208 متولد 1357/01/01 مادر متوفی

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

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

 اتمام مهلت الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان 
که به شهریور سال جاری منتقل شده بود

 فرارمالیاتی  
 نیمی از پزشکان
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پایداری خانواده در ایران به ۹ سال رسیده است  ایرنا: سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به گزارش شورای اجتماعی کشور گفت: برای نخستین بار در دو سال گذشته پایداری 
خانواده از هفت به ۹ سال افزایش یافته و میزان طالق نیز کاهش یافته؛ بر اساس اعالم مشاوره خانواده، ۲۵۰ هزار خانواده در معرض طالق نسبت به انصراف و نرفتن به سمت طالق اقدام کرده اند. عاملی افزود: 

واقعیت این است که نیازمند توانمندسازی دانشی و رفتاری جامعه به خصوص اقشار در معرض آسیب های اجتماعی هستیم.

بازداشت دکتر قالبی هندی با مدرک کالس پنجم! ©
باشگاه خبرنگاران جوان: پلیس هند 
به تازگی توانســته فردی را دستگیر کند 
که با تحصیالت پنجم دبستان، خودش را 

جای دکتر متخصص جا زده بود.
به گزارش  اطالعات منتشرشده، این دکتر 
توانسته با سن ۲۳ سال در ۱۶ بیمارستان 
مختلــف خدمت کنــد و همچنین طی 

شیوع ویروس کرونا در خدمات مختلف دولتی شرکت داشته باشد. همان طور که مشخص 
است، ادعای دکتر بودن با سابقه فعالیت در ۱۶ بیمارستان بیش از آن است که از یک 
پسر ۲۳ ســاله برآید. این مسئله توجه پلیس را به خود جلب کرده بود و در تاریخ ۱۰ 
سپتامبر، دولت هند به کالهبرداری های این دکتر قالبی پی برد. طی تحقیقات صورت 

گرفته مشخص شد وی دو همسر دارد که هیچ کدام از وجود دیگری با خبر نیستند.

سخنگوی آموزش و پرورش افغانستان:

۳.۷ میلیون کودک افغان از رفتن به مدرسه محروم هستند©
ایرنا: ســخنگوی آموزش و پرورش افغانستان با ارائه تازه ترین آمار از وضعیت تحصیل 
کودکان در این کشــور گفت: اکنون ۳.۷ میلیون کودک افغان که در سن آموزش قرار 
دارند، از رفتن به مدرســه محروم هستند که می توان از جنگ، ناامنی، فقر اقتصادی - 
فرهنگی و آداب و رسوم ناپسند جامعه به عنوان عوامل مهم بازماندگی آن ها از نیل به حق 
آموزش نام برد.  »نوریه نزهت« توضیح داد: بیشتر این کودکان محروم در استان های غزنی، 

فراه و زابل ساکن هستند و ۶۰ درصد آن ها را دختران تشکیل می دهند.
این مقام افغان با بیان اینکه »فقر اقتصادی از عوامل مهم محروم ماندن کودکان از آموزش 
اســت« گفت: به دلیل فقر فرهنگی بســیاری از خانواده ها از فرستادن دختران خود به 
مدرسه جلوگیری می کنند. وی درباره میزان باسوادی در میان مردم این کشور هم گفت: 
براساس تحقیقات سازمان یونسکو و یونیسف سازمان ملل، ۴۲.۳ درصد از مردم افغانستان 
با سواد هستند اما تعداد ۱۰ میلیون نفر از جوانان و نوجوانان افغان که مشغول آموزش در 

مدارس و دانشگاه های این کشور هستند در این آمار قرار نگرفته اند.

برای نخستین بار

چشم بیونیک هر نابینایی را بینا می کند©
مهر: پژوهشــگران دانشگاه موناش برای نخســتین بار و پس از ۱۰ سال تحقیق، یک 
سیستم ایجاد بینایی بیونیک تولید کرده اند که به جای چشم انسان عمل می کند و هر 
نابینایی را بینا می کند. به گزارش نیواطلس، این سیستم برای انتقال سیگنال های بینایی 
به انســان، نیازی به استفاده از شبکه عصبی اپتیکی مغز ندارد و مبتنی بر یک شبکه 
مســتقل و پیچیده است. سیستم یادشده با موفقیت روی سه گوسفند آزمایش شده و 
محققان اســترالیایی امیدوارند بتوان روزی از آن برای بازگرداندن بینایی به افرادی که 
سال ها نابینا بوده اند، استفاده کرد. سیستم یادشده که جناریس نام دارد، جایگزینی برای 
انتقال سیگنال های بینایی به مغز است و جای شبکه های عصبی آسیب دیده اپتیک بدن 
را پر می کند. از جمله اجزای این سیستم می توان به یک سرپوش مجهز به دوربین، یک 
دستگاه بی سیم انتقال داده، نرم افزار و سخت افزار پردازش اطالعات بصری و یک صفحه 
مربعی شکل باریک برای کار گذاشتن الکترود در مغز اشاره کرد. دوربین این سیستم پس 
از ثبت تصاویر محیط اطراف، آن را به پردازشگر و سپس صفحه مربعی شکل ۹ میلیمتری 
منتقل می کند و در اینجا داده ها به پالس های الکتریکی مبدل شده و برای مغز قابل درک 
می شوند. سیستم یادشده تقریباً عمق دیدی مشابه با چشم برای افراد نابینا به ارمغان 
می آورد و شناسایی اشخاص و موانع را تسهیل می کند. امید می رود انسان ها هم بتوانند 
در آینده نه چندان دور از این سیستم استفاده کنند. در حال حاضر برنامه ریزی برای نصب 

این سیستم روی یک انسان نابینای داوطلب در حال انجام است.

عجیب اما واقعی

جای پارک به شرط شست وشوی خودرو©
یکشنبه  باشــگاه خبرنگاران جوان: 
ســاعت ۴ عصر. برای انجام یک کار اداری 
گذرم به خیابان اسدآبادی خورد، اما مسئله 
مهم پیش از انجام کارم، پیدا کردن جای 
پارک برای ماشین بود. خیابان را چند باری 
باال و پایین رفتم و یکی دو باری هم مجبور 
شــدم دور میدان اسدآبادی را بچرخم، اما 

خبری از جای پارک نبود. البته چندجایی چشمم به جای پارک خورد، اما گویا استفاده 
از آن برای هرکسی ممکن نبود.

هربار که راهنما زدم و خواســتم در این مکان ها پارک کنم فردی روی جدول نشسته 
بود و اشاره می کرد اینجا نه! اما انگار آن چیزی که می دیدم با واقعیت کمی فرق داشت. 
این افراد نه تنها روی جدول نشسته بودند و نمی گذاشتند کسی پارک کند بلکه ابزاری 
همچون لنگ، سطل، چکمه، تی، دستمال و...هم داشتند که گویا ابزار کارشان بود. بله 
درست متوجه شدید، ابزار کارشان بود! این ها یکی دو تا نبودند بلکه در این خیابان سر 

هر کوچه ای یک نفر ایستاده بود و یک کارواش سیار داشت.
باالخره جایی را برای پارک ماشین پیدا کردم. اما آن قدر فهمیدن جزئیات این موضوع 
برایم جالب شده بود که تصمیم گرفتم ابتدا با مسئوالن این کارواش های سیار صحبت 
کنم و بعد ســراغ کار خودم بروم. نزدیک یکی از این افراد که پسر جوانی بود، شدم و 
پرسیدم: »چقدر برای شستن ماشین می گیری؟« خودش که مشغول شستن خودرویی 
بود، گفت: خانم ماشینت چیه؟ پس از اینکه فهمید ۲۰۶ دارم، گفت: برای شست وشوی 
بیرون و داخل ماشین ۳۰ تومن می گیرم. سرش شلوغ بود و ترجیح دادم سرکوچه بعدی 

سراغ فرد دیگری بروم.
پرسیدن سؤاالتی همچون چقدر می گیری و چه ساعت هایی اینجا هستی، موجب شد 
مجال صحبت کردن با ماشین شور سیار خیابان اسدآبادی بیشتر فراهم شود. او می گفت: 
۳۰ سال است مشغول همین کار هستم. از ۸ صبح تا ۱۰ و ۱۱ شب همین جا هستم 
تا مشتری پیدا کنم. خودش و همکارانش جوان نبودند ولی می گفت حاال که عروس دار 
و داماددار شدم خرج زندگی ام بیشتر شده و باید به هر شکلی درآمدی داشته باشم، هر 

چند این کار هم پول زیادی برایم ندارد.
از مظنه  بازار پرسیدم، اما انگار طبق مصوبه مشخصی نبود بلکه اسم ماشین و مدل آن، 
قیمت شست و شــوی آن را مشخص می کرد. او می گفت: باالخره باید بین فردی که 
پراید سوار اســت با فردی که بنز دارد فرق هایی باشد، بار ها شده قیمت شست  شوی 
ماشــین ۳۰ هزار تومان بوده، اما صاحب ماشــین تا ۷۰ هزار تومان نیز داده است و از 
طرفی هم بارها شده ماشین راننده تاکسی که پراید داشته است را شسته ام و ۱۵ هزار 

تومان دریافت کردم.
نکتــه قابل توجه آن بــود که عالوه بر ابزار کارش که همگــی را خود تهیه کرده بود، 
اصلی ترین ابزار کارش آب بود که از چاه بغل خیابان تأمین می شد. این ماشین شور ها 
صبح به صبح چاه را باز و با انشعابات شهری درآمد کسب می کنند. پرسیدم شهرداری و 
پلیس تا حاال برخوردی با شما نداشته؟ گفت: »برای من که تاحاال مشکلی پیش نیومده، 
اما شنیدم بار ها با همکارا از طرف پلیس برخورد هایی به وجود اومده و حتی کار تا دادگاه 
و زندان هم کشیده شده، اما پس از یکی دو ساعت با گرفتن تعهد، بچه ها رو رها کردن 

و آن ها باز فردا سرکار اومدن )باخنده(«.
به هرحال آن ها نه تنها به تابلو »پارک ممنوع« باالی سرشان اعتقادی نداشتند بلکه اگر 
تابلو »شســت وشوی خودرو اکیداً ممنوع« را نیز باالی سرشان نصب می کردند باز هم 
عملشان خالف آن بود. چیزی که مشخص بود این بود که خیابان آن قدر باریک است 
که تنها در حد یک صف خودرو عبور می کند و شــغل این افراد گا هی موجب تشکیل 

ترافیک در خیابان می شود.
آنچه توجهم را بیشــتر به خود جلب کرد آن بود در روز هایی که وضعیت شیوع کرونا 
روز به روز بدتر می شود و رعایت شیوه نامه های بهداشتی از همه چیز مهم تر است، این 
ماشین شور های سیار نه تنها ماسک نداشتند بلکه با لوازمی که حتی ضدعفونی نمی شد 
ماشین های مختلف را می شستند. حتی آب هایی که با کف آغشته بود دوباره به چرخه 
آب و فاضالب برمی گشت و این درحالی است که آلودگی خودرو های کثیف در راستای 
ایجاد چرخه ای از مواد آلوده و ویروس های مختلف به محیط زندگی اجتماعی برمی گردد.

از آنجایی که سال هاســت در این خیابان کارشان همین است دیدن این افراد که حاال 
تبدیل به کارواش های سیار محله شدند و به شست وشوی خودرو های دیگران می پردازند، 
تبدیل به صحنه ای عادی برای شهروندان نیز شده است. شستن خودرو در کنار خیابان ها 
در حالی صورت می گیرد که در محالت مختلف، کارواش های نیمه مکانیزه و دستی فعال 
هستند. در کارواش های نیمه مکانیزه، هزینه شستن خودرو بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان 
است که با تمیزکردن داخل خودرو و صندوق عقب به ۳۰ هزار تومان می رسد. این اتفاق 
ناخوشایند عالوه بر نازیباکردن چهره خیابان های شهر، در بیشتر موارد، ازدحام خودرو ها 

در معابر و ترافیک و کندی حرکت وسایل نقلیه را نیز رقم می زند.

از  یکی  مصدق    محمود  جامعه/  گروه   
دفاع  ارزش های  انتقال  و  پاسداشت  راه های 
در  یادمان ها  و  المان ها  از  استفاده  مقدس، 
که  راهکاری  است.  شهری  عمومی  فضاهای 
به  عراق  بعث  رژیم  حمله  با  همزمان  البته 
شناساندن  به منظور   ۵۹ سال  در  ایران  خاک 
در  ایرانی  مردان  و  زنان  حماسه آفرینی های 
هشت سال جنگ تحمیلی و انتقال ارزش های 
آن به نسل های کنونی و آینده مورد توجه قرار 
گرفته است؛ به طوری که امروز در بسیاری از 
دانشگاه های  و  خیابان  و  بوستان ها  و  میادین 
معتبر کشور که محل تردد مردم است نمادی 

با موضوع دفاع مقدس دیده می شود.
با این همه پرســش این اســت که المان های 
شــهرهای ما و به ویژه پایتخت کشــور تا چه 
اندازه بــه موضوع دفاع مقــدس می پردازد و 
آیــا نمادها از لحاظ کمــی و کیفی، انتظارات 
و اهداف مورد نظر را برآورده می کند و مهم تر 
اینکه چه کاری می بایستی در این حوزه انجام 

می شد که نشده است و باید انجام شود؟ 

هر چقدر کار کنیم، باز هم کم است»
مهنــدس مهدی چمران 
ریاســت  ســابقه  کــه 
و نشــر  آثار  بنیاد حفظ 
ارزش های دفاع مقدس و 
همچنین ریاست شورای 

شــهر تهران را در کارنامه اش دارد در پاسخ به 
قــدس می گوید: اگر چه تــا کنون المان هایی 
با موضوع دفاع مقدس در تهران ایجاد شــده 
اما روی این نمادها کار چندان زیادی صورت 
نگرفته اســت؛ یعنــی به جز باغ مــوزه دفاع 
مقدس که کار ساخت آن به دوره دوم شورای 
شــهر و حتی به پیش از آن که بنده ریاســت 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
را به عهده داشته  باشم، برمی گردد اثر ارزنده، 

فاخر و ماندگاری ایجاد نشده است. 
وی باغ موزه دفاع مقدس را از نمادهای فاخر 
و ماندگار در موضوع دفــاع مقدس می داند و 
می گوید: ما آن موقع به جای المان های کوچک 
خیابانی که ممکن بود مشــکالتی هم به وجود 
بیاورد المان ارزنده بــاغ موزه دفاع مقدس را 
طراحی و اجرا کردیم که شاید دیگر االن این 
گونه کارها اصاًل عملیاتی نشود. البته کارهای 
بزرگ دیگری مثل یادمان مجســمه ســرباز 
گمنام و مقبره شــهدای گمنام در بسیاری از 
مناطق تهران ایجاد شــده اما باغ موزه از همه 
آن ها گویاتر و آبروی ملی ماست به ویژه اینکه 
قرار شــده یک مونومان برای شــهید قاســم 

سلیمانی در این فضا ایجاد شود.

رئیس اسبق دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه 
تهران با اشــاره به اینکه هرچقدر در موضوع 
دفاع مقدس المان ســازی کنیــم باز هم کم 
اســت، تصریح می کند: باید در فضای مجازی 

خیلی بیشتر از حاال کار کنیم. 

ضرورت به روز کردن روش ها »
دبیر  ســروری،  پرویــز 
نیروهای  ائتالف  شورای 
انقالب هم چنین نگاهی 
دارد و به قدس می گوید: 
اگــر منصفانه به موضوع 

نگاه کنیم از نظر المان ســازی در زمینه دفاع 
مقدس در تهران و ســایر شــهرهای کشــور 
کارهایی صورت گرفته کــه نمی توان آن ها را 
نادیده گرفت؛ اما به هیچ وجه تالش های انجام 
شده متناسب با حجم ایثار و تأثیرگذاری این 
اتفاق بزرگ در سرنوشــت ملت ایران نیست. 
مثــاًل االن اگر شــما فیلم هــای دفاع مقدس 
را کنــار هم بگذارید برداشــتتان این اســت 
فیلم هایی که بر اســاس اکشــن های غربی از 
دفاع مقدس ســاخته شــده خیلی بیشتر از 
فیلم هایی است که واقعیت ها و ایثارگری های 
مردم در جنگ تحمیلی را با زبان لطیف نشان 
می دهند. همچنین در عرصه شــعر، اشــعار 
خوبــی در زمینه دفاع مقــدس داریم اما این 
اشعار در حد رخداد دفاع مقدس نیست یا در 
حوزه کتاب با توجه به رهنمودها و تشویق های 
مقــام معظم رهبری، تالش های بیشــتری به 
نسبت ســایر عرصه های هنری صورت گرفته 

اما به هیچ وجه قابل قیاس با 
اقدام های غربی ها در خصوص 
داشــته اند  که  جنگ هایــی 
نیســت. ما هنوز یــک رمان 
که خیلی قابل اعتنا باشد در 
حوزه دفاع مقدس نمی بینیم. 
این عضــو شــورای مرکزی 
با  جمعیت رهپویــان انقالب 
اشــاره به اینکه تحریف، یکی 
تاریخ  آفت های  بزرگ ترین  از 
اســت و به همین دلیل باید 

رخدادهای دفاع مقــدس را در قالب هنرهای 
تجسمی، تصاویر کتاب و... مستندسازی کنیم 
تــا مانع تحریف ایــن اتفاق بی نظیر شــویم، 
می افزاید: بر این اساس، المان سازی در زمینه 
دفاع مقدس باید به عنوان یک موضوع جدی و 
مستمر در سبد فرهنگی مردم مورد توجه قرار 
گیرد و اگر این سبد معنوی را خودمان ایجاد 
نکنیم دیگران برای مــا ایجاد می کنند؛ چون 

بشر به این موضوع نیاز دارد.
ســروری از افت جدی المان سازی در موضوع 
دفاع مقدس در ســه چهار ســال گذشته در 
تهران خبر می دهد و می گوید: این اتفاق را در 
دوره ای از شورای شهر شاهد هستیم که دفاع 
مقدس را به نوعی خشــونت تعریف می کنند 
تا جایی که خیز برداشــتند تا نام شــهدا را از 
خیابان ها حذف کنند و ایــن ارتباط حداقلی 

مردم با شهدا را از بین ببرند.
وی با اشــاره به ضــرورت جلوگیری از افت 
المان ســازی در خصــوص دفــاع مقــدس، 

با  باید  رونــد  این  می افزاید: 
برنامه ریــزی درســت تغییر 
در  افزایشــی شــود.  و  کند 
نیســت  واقــع حتمــاً الزم 
در  بگوییم  مســتقیم  به طور 
جنگ پیــروز شــدیم؛ بلکه 
و  جوانان  برای  اســت  کافی 
جنگ،  که  آینده  نســل های 
امــام خمینــی و روزهای پر 
چالــش انقالب اســالمی را 
ندیده انــد ایــن رخدادها را 
همــواره به روش های مختلــف از جمله ارائه 

المان های مناسب زنده نگه داریم. 
وی در پاســخ به این پرســش که چه کاری 
در ایــن خصوص بایــد انجام می شــده که 
نشــده است، می گوید: در خصوص المان های 
تصویــری باید روش ها را بــه روز کنیم؛ چون 
با روش های ســنتی دیگر مثل گذشته خیلی 
نمی توان با ایــن موضوع ارتباط برقرار کرد و 
از آنجایی که تغییر در جامعه در حال شــکل 
گرفتن است اگر روش های ما درزمینه معرفی 
ارزش های دفاع مقــدس تغییر نکند آن وقت 
دچار تکرار و بی خاصیتی می شــوند. در واقع 
بــرای اینکه ارتبــاط بهتری بین نســل های 
جدید با دفاع مقدس برقرار شود باید در این 
خصوص به روزرســانی موزه ها را در دســتور 
کارمان قرار دهیــم و از ظرفیت های مؤثری 
که بشــر برای بــه تصویر کشــیدن حوادث 
تاریخی و ارتباط با مردم دســت یافته است، 

استفاده کنیم. 

یادمانی بزرگ در موضوع دفاع مقدس »
می خواهیم 

مجتبی موسوی، هنرمند 
معــاون  و  مجسمه ســاز 
سابق فرهنگی و هنرهای 
شهری سازمان زیباسازی 
شــهرداری تهران هم در 

این خصوص به قدس می گوید:همه کشــورها 
در موضــوع جنــگ و مقاومــت فعالیت های 
زیادی به لحاظ فرهنگــی و هنری می کنند. 
این فعالیت ها هم در حین و پس از آن حتی 
تا دهه های بعد انجام می شــود و ما هم باید 
در مورد دفاع مقدس چنین رفتاری داشــته 
باشــیم. البته هم در زمــان جنگ و هم پس 
از آن در زمینه هنر های تجســمی، نقاشــی، 
گرافیک، مجســمه، فیلم و تئاتر، موســیقی  
و کتاب کارهای زیادی انجام شــده که قابل 
توجه است، اما با توجه به اینکه دفاع از میهن 
برای ما بســیار پررنگ و مهم اســت به نظر 
می رسد باید در این حوزه آثار فاخر بیشتری 

خلق کنیم. 
وی با اشــاره به تأثیرگــذاری مثبت برگزاری 
یــا  و  مجسمه ســازی  ســمپوزیوم های 
دوساالنه های مجسمه ســازی و دیوارنگاری با 
موضوع دفاع مقــدس، می گوید: با وجود این، 
به نظرم کار مهمی که تا کنون انجام نداده ایم 
و حتماً باید انجام دهیم طراحی و احداث یک 
یادمان بزرگ در مورد دفاع مقدس اســت تا 
برای همــه زمان ها باقی بماند و نشــان دهد 
مردم ایران چگونه از کیان مملکت خود دفاع 
کردند. در واقــع در کنار همه کارهایی که در 
حوزه فرهنگ و هنر و برای دفاع مقدس انجام 
داده ایم هنــوز چنین یادمانــی را کم داریم؛ 
یادمانــی که شــهرت بین المللی پیــدا کند؛ 
بنابراین باید برای ســاخت یادمانی بزرگ در 
زمینه دفاع مقدس اقدامی شایسته انجام شود. 
وی در خاتمه در پاســخ به این پرســش که آیا 
اقدام های انجام شده از لحاظ کّمی رضایت بخش 
بوده است، می گوید: ما هنرمندان سختگیر هستیم 
و شــاید از لحاظ کمی، خیلی از آثار خلق شده 
راضی نباشــیم اما پرداختن به موضوعات، بسیار 
مهم اســت و خیلی وقت ها کیفیت از دل کمیت 
بیرون می آیــد. به هرحال باید برخــی کارها را 
آن قدر انجــام داد تا کار خوبی از دل آن ها بیرون 
بیاید.۶۰۰ - ۵۰۰ مورد نقاشــی دیواری و صدها 
مجسمه و یادمان در فضای شهری در موضوع دفاع 
مقدس اجرا شده است، بنابراین از لحاظ کّمی در 
موضوع دفاع مقدس کار زیادی شــده و اتفاقات 
خوبی هم افتاده اما اینکه آیا رضایت بخش بوده یا 
نه، برمی گردد به صاحب نظران که باید نظر دهند. 

به کارهای کوچک برای واقعه ای بزرگ اکتفا نکنیم

جای خالی آثار فاخر دفاع مقدس در نمادهای شهری

اگر روش های ما 
درزمینه معرفی 
ارزش های دفاع 

مقدس تغییر نکند 
آن وقت دچار تکرار 

و بی خاصیتی 
می شوند

بــــــرش

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

علم و فناوری

معاون علمی رئیس جمهوری:
مقدمات صادرات کیت های 

PCR در حال انجام است
 ایرنا   معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
گفت: در حال آماده ســازی مقدمات الزم برای 
صــادرات کیت هــای PCR تشــخیص کرونا 
و افزایش صادرات دســتگاه کمک تنفســی 

ونتیالتور به کشورهای مختلف هستیم.
ســورنا ســتاری با بیان اینکه ایران صادرات 
زیــادی در حوزه های مختلف مقابله با ویروس 
کرونا به کشورهای مختلف دارد، اظهار کرد: در 
برخی حوزه ها ما به خاطر قوانین تولید داخل 
محدودیت صــادرات داریم که این موضوع نیز 
در حال هماهنگی است که در حوزه ونتیالتور 
و کیت های تشخیص پی سی آر فعال تر باشیم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری تصریح 
کرد: هم اکنون ایران در حال صادرات کیت های 
تشخیص سرولوژی به کشــورهای اروپایی و 
همسایه است و در حوزه کیت پی سی آر نیز در 
حال برنامه ریزی و انجام مقدمات الزم هستیم تا 

این کیت ها را نیز صادر کنیم.

آموزش

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:
حق تأیید رؤسای دانشگاه ها را از 

شورای انقالب فرهنگی گرفتند
 مهر    عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: 
حق تأیید رؤسای دانشگاه ها را از اعضای شورای 
عالی انقالب فرهنگی گرفته اند و روند قانونی و 

درستی برای تأیید رؤسا طی نمی شود.
حسین کچویان با اشــاره به خبر کسب رأی 
اعتماد چهار نفر از رؤسای دانشگاه های کشور 
در جلسه گذشته شورای عالی انقالب فرهنگی، 
افزود: بر اساس قانون، تعیین رؤسای دانشگاه ها 
با شورای عالی انقالب فرهنگی است و تک تک 
اعضا این حــق را دارند که در این زمینه نقطه 
نظر خود را عنوان کنند و در تعیین بهتر رؤسای 

دانشگاه ها مشارکت داشته باشند.
این حق را نیز از شورا گرفته و به کمیته تعیین 
رؤســای دانشــگاه ها منتقل کردند که آن نیز 
غیرقانونی بود، چون حق اعضا را سلب می کرد.

ایــن کار غلط حق شــورا را ضایــع کرده و بر 
نظارت شورا بر نحوه مدیریت دانشگاه ها خدشه 

وارد می کند.

آسیب های اجتماعی

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا:
 قیمت شیشه پنج برابر 

کاهش یافت!
 ایرنا   رئیس پلیس مبــارزه با مواد مخدر 
نیــروی انتظامی گفــت: به دغدغــه ما از 
روزهای گذشته، عالوه بر مواد مخدر سنتی، 
مــواد صنعتی نیز اضافه شــده و این روزها 
تولید شیشه بسیار زیاد شده و نرخ آن شاید 
پنج برابر قیمتی که در کشور داشت، کاهش 
یافت به گونه ای که در برخی استان ها ۱۰ تا 

۱۵ برابر کاهش قیمت داشته است.
ســردار مجیــد کریمی در ادامــه افزود: 
اگــر در داخــل کشــور آشــپزخانه های 
کوچکــی وجود داشــتند که در حد دو یا 
اکنون  تولید می کردند،  کیلو شیشــه  سه 
در حجــم انبوه تولید می شــود؛ به عنوان 
مثــال در ابتدای امســال یــک محموله 
۸۵۰کیلوگرمی شیشــه شناسایی و کشف 
و  روان پزشــکی  امــور  متخصصان  شــد. 
پزشــکی می گویند دو بار مصرف شیشــه 

می کند. گرفتار  را  فرد 

رفاه و خدمات اجتماعی

یک مدیر سازمان بهزیستی:
وزارت بهداشت معتادان 

متجاهر را از قلم انداخته است
 برنــا    مدیرکل پیشــگیری و درمان اعتیاد 
سازمان بهزیستی گفت: واکسن آنفلوانزا برای 
ســالمندان، افرادی که در مراکز شــبانه روزی 
هســتند و بیماران روانی مزمن در نظر گرفته 
شده اما متأسفانه معتادان متجاهر از این لیست 
جا مانــده  و احتماالً از قلــم افتاده اند یا اینکه 
وزارت بهداشــت فکر کرده نیــازی به تأمین 

واکسن برای این گروه نیست.
فرید براتی ســده افــزود: امیدواریم بتوانیم این 
مشکل را حل کنیم و برای این کار حدود ۲۰۰هزار 
واکسن برای معتادان درخواست کرده ایم، چراکه 
حدود ۱۰۰ هزار نفر فقط در پاتوق ها از خدمات 
کاهش آسیب استفاده می کنند؛ از طرفی حدود 
۵۰ هزار نفر پرســنل با این معتــادان در ارتباط 
هستند، همچنین افرادی که در مراکز ماده ۱۶ 
و تبصره ۲ و افرادی که در مراکز ماده ۱۵ هستند 
که شــامل معتادان غیرمتجاهر بوده هم به این 

لیست اضافه می شوند.

گردشگری

خبر خوش برای فعاالن گردشگری
بسته محرک سفر مسئوالنه 

رونمایی می شود
 فارس    حســین اربابــی، مدیرعامل کانون 
جهانگردی و اتومبیل رانی کشور با اشاره به اینکه 
منع ســفر در شرایط کرونا به صورت مطلق معنا 
ندارد، گفت: سازمان جهانی گردشگری مردم را به 
سفر مسئوالنه توصیه کرده، سفری که با درایت و 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی انجام می گیرد. 
ما نیز ســعی کرده ایم این موضوع را مدنظر قرار 
دهیم و سفر به صورتی انجام گیرد که به وضعیت 

کرونا دامن نزند.
اربابی از رونمایی بســته تشویقی و محرک برای 
انجام سفرهای مسئوالنه در کشور خبر داد و گفت: 
 این بسته که خبر خوشی در حوزه سفر مسئوالنه 
به شــمار می رود ســبب رونق حوزه گردشگری 
خواهــد شــد. مدیرعامل کانــون جهانگردی و 
اتومبیل رانی گفت: جزئیات این بسته هفته آینده 
توســط وزیر میراث فرهنگی و گردشگری اعالم 
می شود و تمهیدات الزم برای سفر مسئوالنه در 

کشور به صورت جامع در نظر گرفته خواهد شد.

فراسو

برداشت آزاد
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دستچین

دانش آموزان آسیب دیده در آتش سوزی، معلم شدند
فارس: محســن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در صفحه 
شــخصی خود در توییتر نوشــت: دانش آموزان آســیب دیده در 
آتش سوزی کالس درس مدرسه شهید رحیمی در درودزن استان 
فارس با حکم اســتخدام آموزش و پرورش، معلمان همان مدرسه 
شــدند. وزیر آموزش و پــرورش افزود: به عهدمــان عمل کردیم. 

دانش آموزان عزیز دیروز، معلمان فرهیخته امروز.

مسئوالن در  حوزه فضای مجازی فکر واحدی ندارند
مهر: رســول جلیلی، عضو حقیقی شــورای عالی فضای مجازی 
می گوید: مسئوالن در فضای مجازی فکر و عملکرد واحدی ندارند 
و دشــمن فهمیده است این اختالف نظر و اختالف عمل در سطح 
مدیران و مسئوالن کشور ما وجود دارد و همین موضوع لطمه زیادی 

به ما زده است.

مشکل کشور، نظریه پردازی و قانون گذاری نیست 
ایسنا: حسینعلی حاجی دلیگانی ،عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: 
اگر به سیاست های منابع مدیریت درمان عمل می شد هیچ ایرانی 
نگران هزینه های درمان نبود، بنابراین مشکل کشور نظریه پردازی و 
قانون گذاری نیســت بلکه عدم اجرا و نظارت بر آن است. متأسفانه 
قانون گریزی و قانون شکنی به رویه دستگاه نظارتی و غفلت و اهمال 

به عادت دستگاه های نظارتی از جمله مجلس تبدیل شده است.

سیم کارت »شاد« منتفی شد
فارس:ســید حســن الحســینی، مســئول شــبکه آموزشــی 
دانش آموزان)شاد( می گوید: سیم کارت خاصی و مستقل از سیمکارت 
عادی در ســامانه شاد وجود ندارد. ابتدا قرار بود سیم کارت شاد داده 
شود که با اشکاالت فنی برخورد کرد و از طرف وزارت ارتباطات منتفی 

اعالم شد؛ ظاهراً االن سیم کارت نوجوان وجود دارد که ما بی طرفیم.

تهرانی ها200 میلیارد دقیقه در سال در ترافیک
برنا: محمد درویش، کارشــناس منابع آب و محیط زیست گفت: 
۲۰۰ میلیارد دقیقه در ســال از وقت شهروندان تهران در ترافیک 
سپری می شود و ما هیچ کاری نتوانسته ایم انجام دهیم. اگر به جای 
یک شــهر ۱۰ میلیون نفری، ۱۰ شهر یک میلیون نفری در نقاط 
مختلف کشور داشتیم امروز کیفیت زندگی مردم به مراتب بهتر بود. 

هیچ عایدی از مالیات سیگار به وزارت بهداشت نرسید
فارس: بهزاد ولی زاده، رئیس دبیرخانه ســتاد کشــوری کنترل 
دخانیات کشور گفت: در چند سال گذشته به دلیل شرایط خاص 
اقتصادی کشور، هیچ درآمدی از محل مالیات سیگار نصیب وزارت 
بهداشت نشده و همچنین هیچ کدام از درآمد های پیش بینی شده 
در مورد مالیات ســیگار در برنامه ششم توســعه به این وزارتخانه 

تخصیص پیدا نکرده است.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

  ال اله اال اهلل 
الملک الحق المبین

نخستین دور نشست دو گروه فلسطینی در ترکیه با حضور اسماعیل هنیه برگزار شد

دست »فتح« در دستان »حماس«
  جهان  نشست گروه های فلسطینی فتح و حماس در ترکیه 
شامگاه سه شنبه برگزار شد؛ یک رسانه لبنانی ضمن اعالم این 
خبر از گفت وگوی دو طرف درباره تشکیل یک دولت ائتالفی 
و راه حل هایــی برای برگزاری انتخابات خبــر داد. »جبریل 
الرجوب« و »روحی فتوح« از طرف فتح و »اسماعیل هنیه« 
رئیس دفتر سیاسی حماس، معاون وی »صالح العاروری« و 
»باسم بدران« عضو دفتر سیاسی این جنبش از طرف حماس 
در این نشست حضور داشتند. روزنامه لبنانی االخبار گزارش 
داد: جنبش فتح و حماس در خالل نشســت خود در ترکیه 
دربــاره دیدارها و گفت وگوهای اخیر گروه های فلســطینی 
بــرای پایان دادن به اختالفات و جدایی ها از طریق انتخابات 
جامع و شامل صحبت کردند. در این میان حماس خواستار 
برگزاری انتخابات جامع همزمان با انتخابات ریاست تشکیالت 
خودگردان و مجلس قانون گذاری و جبهه خلق برای آزادی 
فلســطین شد و جنبش فتح پیشــنهاد کرد ابتدا انتخابات 
مجلس قانون گذاری و ســپس تشکیالت خودگردان و پس 
از آن جبهه خلق برای آزادی فلسطین برگزار شود. در ادامه 
این گزارش آمده، اختالف دیگری که در این نشســت دیده 
شد اصرار فتح بر برگزار شدن انتخابات بر اساس نظام تناسبی 
بود اما حماس نظام مختلط را پیشــنهاد کرد، همان روشی 
که انتخابات شــورای قانون گذاری فلسطین در سال ۲۰۰۶ 
بر اساس آن برگزار شد.در نظام تناسبی انتخابات بین احزاب 

است و هر حزبی بنا به آرایی که بدست آورده مقدار مشخصی 
از کرسی ها را از آن خود می کند اما نظام مختلط که ترکیبی از 
نظام تناسبی و اکثریت است تعدادی از نامزدها از طریق رأی 
مستقیم مردم )اکثریت( و تعداد دیگری از طریق رأی مردم به 

احزاب انتخاب می شوند.
فتح همچنین ایده تشکیل یک دولت ائتالفی را پس از پایان 
انتخابات داد؛ درحالی که حماس معتقد بود بهتر اســت این 
دولت ائتالفی برای برگزاری انتخابات و ممانعت از تقلب در 

آن تشکیل شود.
»خلیل الحیه« عضو دفتر سیاسی جنبش حماس دوشنبه 
از نشست این جنبش و فتح در استانبول ترکیه خبر داد و از 
تمایل حماس به تحقق وحدت ملی و حصول یک راهبرد ملی 
فراگیر برای مقابله با چالش های کنونی علیه مسئله فلسطین 

سخن گفت.
در همین زمینه منابع مربوط گزارش دادند در این نشســت 
درباره سرنوشت انتخابات ریاســت تشکیالت خودگردان و 
شــورای قانون گذاری فلسطین رایزنی شــده و اگر دو طرف 
به توافق برســند فرمان ریاستی درباره تاریخ انتخابات صادر 

می  شود.
ایــن روزنامه افزود: دیدار فتــح و حماس در ترکیه منجر به 
خشــم مقام های مصری شده به ویژه آنکه برای نخستین بار 

بدون مداخله مصر برگزار می شود.

بوریس جانسون:
ارتش را به خیابان می آوریم©

جهان: نخســت وزیر 
بر  تأکید  بــا  انگلیس 
اینکــه کشــورش در 
نقطه عطــف کرونایی 
خطرناکی قــرار دارد، 

از احتمال به میــدان آمدن ارتش برای مهار 
این بیمــاری خبر داد. بوریس جانســون در 
ســخنانی در پارلمان انگلیس اعــالم کرد: 
اقدامات ســختگیرانه برای مهار کرونا مدام 
مورد ارزیابی قرار گرفتــه و در صورت نقض 
قواعد، جریمه های مالی اعمال خواهد شــد. 
جانسون در بخش دیگری از سخنانش تأکید 
کرد این کشور در یک نقطه عطف خطرناک 
قرار دارد. به گفته کارشناسان بهداشتی بلند 
پایــه در انگلیس، اگر این ویروس همچنان با 
این سرعت باال گسترش یابد در اواسط اکتبر، 
آمار مبتالیان به تقریباً 5۰ هزار مورد در روز 

افزایش پیدا خواهد کرد.

فارس: محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق 
با انتشار پیامی در توییتر، شنبه هفته آینده را 
برای تصویب قانون جدید انتخابات پارلمانی 

این کشور تعیین کرد.
ایسنا: منابع سیاســی در عــراق می گویند 
مصطفی الکاظمی اقدامات اولیه برای تأسیس 
یک حزب سیاســی با هدف مشــارکت در 
انتخابات پارلمانی آینــده را که ژوئن ۲۰۲۱ 

برگزار می شود، آغاز کرده است.
میدل ایست نیوز: ائتالف سائرون وابسته 
به مقتدی صدر اعــالم کرد از چند حوزه ای 
بودن انتخابات حمایت می کند و این، خواسته 

معترضان و مردم است.
تسنیم: معــاون وزیر رسانه دولت مستعفی 
یمن با اشاره به آغاز احداث پایگاه های نظامی 
امارات در جزیره سقطری، تأکید کرد عناصر 
ابوظبی مانع ورود شــهروندان یمنی به این 

جزیره می شوند.
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 چشم های بسته آژانس ©
به روی فعالیت هسته ای سعودی

فشار غرب به رهبری ایاالت متحده بر آژانس بین المللی انرژی اتمی سبب شده این 
نهاد طی سالیان اخیر به گونه ای تمرکز فعالیت هایش را در نظارت بر پرونده فعالیت های 
کامالً صلح آمیز هسته ای جمهوری اسالمی ایران بگذارد به طوری که این شبهه ایجاد 
شــود آژانس از بررسی ابهامات هسته ای دیگر کشورها غافل مانده و یا عامدانه آن را 
نادیده می گیرد! آژانس بین المللی انرژی اتمی )IAEA( ســازمانی است که در سال 
۱۹5۷ برای ترویج استفاده صلح آمیز و جلوگیری از استفاده نظامی از انرژی هسته ای 
تأسیس شد اما اکنون این کارکرد با ابهامات بسیاری روبه رو شده است. واقعیت آماری 
نشــان می دهد ۹۰ درصد بازرسی های پادمانی آژانس انرژی اتمی در سالیان اخیر از 
ایران صورت گرفته و اکنون نیز بیشــترین بازرسی های هسته ای جهان در جمهوری 
اسالمی انجام می شود. این در حالی است که این نهاد در قبال فعالیت های هسته ای 
دیگر کشورها و به ویژه عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی موضع انفعالی دارد. همین 
مسئله است که نگرانی های بسیاری در محافل سیاسی ایجاده کرده است. در آخرین 
مورد هم کاظم غریب آبادی، ســفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی 
مستقر در وین با بیان اینکه سعودی در بحث هسته ای همان مسیر رژیم صهیونیستی را 
می پیماید از آژانس و شورای حکام خواست اطمینان حاصل کنند عربستان به تعهدات 

خود ذیل موافقت نامه جامع پادمان پایبند باشد.
عربستان از یک دهه پیش توســعه انرژی هسته ای را مد نظر قرار داده. دستیابی به 
فناوری هسته ای و در ادامه سالح اتمی گرچه همواره رؤیای مقام های سعودی بوده اما 
به نظر می رسد این رؤیا پس از روی کار آمدن محمد بن سلمان، شاهزاده جاه طلب 
سعودی و با همراهی دولت دونالد ترامپ به تعبیر نزدیک می شود. به معنی دیگر در 
حالی که جمهوری اســالمی حتی در مواردی فراتر از تعهدات خود عمل کرده و در 
همکاری با آژانس از هیچ چیز کم نگذاشته، این موضوع در مورد سعودی نادیده گرفته 
شده اســت. به نظر می رسد ایاالت متحده بدش نمی آید در ادامه پروژه ایران هراسی 
خود، با ایجاد تنش صوری در منطقه در راستای ایجاد جنگ سرد تسلیحاتی خود گام 
بردارد. این در حالی است که در چند ماه اخیر هم اخبار گوناگونی در مورد فعالیت چند 
شرکت چینی برای تحقیق روی منابع اورانیوم در خاک عربستان منتشر و به تازگی 
برآوردی از منابع و ذخایر اورانیوم سعودی ارائه دادند. هدف تأسیسات هسته ای پنهان 
عربستان ســعودی تولید به اصطالح »کیک زرد« است که از آن، سوخت هسته ای 
ساخته می شود. مسلماً سعودی بدش نمی آید با بهره برداری از دوره زمامداری ترامپ و 
به دور از چشم آژانس بین المللی انرژی اتمی و مجامع بین المللی به این کار شتاب دهد. 
این رویداد نشان دهنده پیشرفت چشمگیر ریاض در توسعه فناوری هسته ای است و 
مزه یک حادثه غیرمترقبه را به آن می بخشد. اینکه سعودی کی بخواهد مانند مرشد 
صهیونیست خود به سمت تولید سالح هسته ای حرکت کند نکته ای مبهم است اما 
انذار زودهنگام و چند باره مقامات ایرانی باید مانند زنگ هشداری جامعه بین الملل و 
در راس آن آژانس بین المللی انرژی اتمی را از خواب خرگوشی بیدار کرده و در زمینه 
ماجراجویی های ریاض هوشیار تر کند. از طرفی آمریکا خود را به حفظ برتری قدرت 
نظامی اسرائیل در منطقه متعهد می داند و تا جایی به سعودی اجازه بازی خواهد داد 
که در جهت منافعش باشد. واشنگتن فعالً به سعودی در چارچوب بازی مهار ایران نیاز 

دارد ولی وقتش که برسد آل سعود را هم قربانی منافع خود خواهد کرد.
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عکس نوشت

کره شمالی وموشک بالستیک جدیدکره شمالی وموشک بالستیک جدید
یک اندیشــکده آمریکایی مدعی شــد تصاویر ماهواره ای نشان می دهد در 
بحبوحه تنش های اخیر در شــبه جزیره کره، ارتش پیونگ یانگ احتماالً از 
موشــک های بالستیک جدید در تمرینات رژه نظامی بزرگ که در چند روز 
آینده برگزار می شود، استفاده می کند. این اندیشکده تصاویری را از این کشور 
منتشر کرد که وسیله نقلیه ای شبیه ِکشنده موشک های بالستیک را نشان 
می دهد. این وســیله نقلیه به اندازه ای بزرگ هست که یکی از موشک های 
بالستیک قاره پیمای کره شــمالی را حمل کند، موشک هایی که می توانند 
کالهک های هسته ای را به اهدافی در فواصل مختلف ایاالت متحده برسانند. 
کره شــمالی بزرگ ترین موشک بالستیکش را در ســال ۲۰۱8 به نمایش 

گذاشته است.
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 جهان  یک نظرسنجی جدید نشان داده است 
5۱ درصد آمریکایی ها خواســتار برچیده شدن 
الکترال کالج هستند. این نظرسنجی توسط بنیاد 
هریس ایکس و از بین آن هایی که برای رأی دهی 
ثبت نام کرده اند انجام شده است.رأی دهندگانی 
که در نظرســنجی اخیر شرکت کرده اند بر این 
باورند هر نامزدی که اکثریت آرا را در سراســر 
آمریکا کسب کرد باید به ریاست جمهوری برسد.

بر اســاس این گزارش 4۹ درصد رأی دهندگان 
نیز اعالم کرده اند سیستم فعلی الکترال کالج باید 
همچنان حفظ شود تا قدرت رأی گیری در بین 
5۰ ایالت آمریکا تقسیم شود.این نظرسنجی نشان 

می دهد دموکرات ها بیشتر از جمهوری خواهان یا 
مستقل ها از برچیده شدن الکترال کالج حمایت 
می کنند. ۶8 درصد کســانی که خود را طرفدار 
حزب دموکرات معرفی کرده اند گفته اند سیستم 
الکترال کالج باید برچیده شــود، این رقم برای 
مســتقل ها به 4۹درصد و جمهوری خواهان به 
33 درصد رســیده اســت. این نظرسنجی در 
فاصله کمی به زمان برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری انجام شــده اســت. پیش از این و در 
انتخابات ۲۰۱۶ ، ترامپ 3 میلیون رأی کمتر از 
هیالری کلینتون داشت ولی در الکترال کالج در 

نهایت به پیروزی رسید.

ناخشنودی یانکی ها از الکترال ها
5۱ درصد آمریکایی ها خواستار انتخاب مستقیم رئیس جمهور هستند

 جهان   تظاهرات شبانه مصری ها در مخالفت 
بــا رئیس جمهور این کشــور برای ســومین 
روز پیاپی در مناطق مختلف ادامه داشــته و 
مسئوالن مصری ۲۰۰ تن را بازداشت کردند. 
تظاهرات مصری ها در استان های مختلف این 
کشور برای ســومین روز پیاپی در اعتراض به 
وخامت شرایط معیشتی و تخریب خانه ها ادامه 
داشت. نیروهای پلیس مصر منع رفت وآمد را 
در مناطق جنوبی قاهره اجرا کردند؛ همچنین 
ده ها تن در جریان این اعتراض ها بازداشــت 
شدند. در تظاهرات شــبانه، برای سومین روز 
متوالی تظاهرات کنندگان کناره گیری عبدالفتاح 

سیســی، رئیس جمهور این کشور از قدرت را 
خواستار شدند. به گفته برخی منابع حقوقی، 
این اعتراض های شــبانه با وجود بازداشــت 
تعدادی از معترضان به دست نیروهای امنیتی 

این کشور ادامه یافتند.
این تظاهرات به شهرهای اسوان در جنوبی ترین 
نقطه مصر نیز رســید و در اســتان های قنا، 
اسیوط و المانیا گسترش یافت و به قلیوبیه و 
اسکندریه در شمال نیز کشیده شد. همچنین 
در درگیری هــای پلیس با تظاهر کنندگان در 
مناطقی در جنوب استان های الجیزه و قاهره 

تعدادی از خودروهای پلیس آتش زده شدند.

200 نفر بازداشت شدند
سومین روز تظاهرات در مصر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده صاحبان سهام

 شرکت در حال تصفیه وارثان نور
 به  شماره ثبت 12341 شرکتهای مشهد 

برای سال  منتهی  به 98/12/29
 بدینوسیله از کلیه س��هامداران محترم 
ش��رکت یا وکالی آنان دعوت می شود 
ت��ا در مجم��ع عمومی ع��ادی بطور فوق 
الع��اده ش��رکت اصالتا ی��ا وکالتا ش��رکت 

فرمائید.
دستور کار جلسه : 

- تصویب صورته��ای مالی تصفیه منتهی 
به  98/12/29 

- انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه 
 - س��ایر م��وارد ک��ه در صالحی��ت مجمع 

عمومی باشد.
زمان :چهار شنبه  16 /99/07 

مکان : مشهد مقدس بلوار شهید مدرس 
ساختمان بنیاد شهید وامور ایثارگران . 9ع
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       دهیاری روستای کال زرکش از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد بر اساس مصوبه 
ش�ورای اسالمی روستا در نظر دارد  اجرای عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب ، 
الیروبی کانال ها و آبیاری فضای س�بز روس�تا را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
و ش�رکت های واجد ش�رایط و دارای حداقل رتبه 7 صالحیت امور خدماتی از اداره 
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مدت یکس�ال واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر و خرید اسناد تا تاریخ 1399/07/09 به آدرس مشهد ، بلوار توس 
، نبش توس 120 ، پالک 2 ، تعاونی دهیاری  های غرب بخش مرکزی مشهد ، طبقه دوم 
مراجعه نمایند . جهت خرید اسناد می بایست فیش واریز وجه به مبلغ 1,000,000 ریال 
به حساب جاری شماره 0107689455002 نزد بانک ملی بنام دهیاری کال زرکش ارائه 
گ�ردد . دهی�اری در رد یا قبول پیش�نهادها مختار اس�ت . هزینه انتش�ار آگهی به عهده 

برنده مناقصه می باشد .

تجدید مناقصه عمومی

دهیاری کال زرکش
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پروانه ساختمانی با شماره۱۰۰۰۰۷۹۵۸ صادره در 
تاریخ۱۳۹۲,۰۴,۲۲ متعل���ق به اینجانب امیربیک 
به کدنوسازی۱-۲-۱۰-۳-۱ ازمحله ۳مفقودگردیده 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد
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مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سمانه معراجی 
نام پدر علیرضا ش ش۱۲۸۹ صادره از مش���هد 
مقطع کاردانی رش���ته تربیت بدنی و مربیگری 
صادره از واحد دانش���گاه آزاد چالوس بش���ماره 
سریال ۸۲۱۵۸۰۲۰۲۹۸۵ مفقود گردیده و فاقد 
اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل 
م���درک را به دانش���گاه آزاد چال���وس به آدرس 
چالوس خیابان هفده ش���هریور روبرو مسجد 
ام���ام حس���ین صن���دوق پس���تی ۴66۱۵-۳۹۷ 

ارسال نماید. 
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برگ سبز،س���ند، کارت ماش���ین، معاینه فنی و کلیه 
م���دارک خودرو وانت پیکان مدل ۱۳۸۷ رنگ س���فید  
ب���ه ش���ماره موتور ۱۱۵۱۷۸۰۵۳۲۲ و ش���ماره شاس���ی 
۰۰۷۸۹۲۵۱۴۱ به ش���ماره انتظامی ۹۷۳ س ۱۲ ایران 
۷۴ به مالکی���ت مجید بیگی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 
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مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حس���ین باقری 
فرزن���د محمد ش ش6۴۰۸۳ صادره از مش���هد 
در مقطع کارشناسی )گواهینامه موقت( رشته 
حقوق قضائی صادره از واحد دانشگاهی مشهد 
ب���ه ش���ماره ۲/۹۸۴۵/۷۲۵۵ و تاریخ۷۳/۷/۵ 

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را به 
آدرس :مش���هد دانش���گاه آزاد اس���امی قاسم 
آباد، چهارراه اس���تاد یوسفی، پردیس دانشگاه 

اداره دانش آموختگان ارسال نمایید. 
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برگ س���بز و کارت خودرو وانت آریس���ان دوگانه سوز 
به ش���ماره ش���هربانی ۴۷۴ ب ۱۹ ایران ۳6 به شماره 
  GV6۵۵۸۳۲ ۰۰۱۸۵۳۳ و ش���ماره شاسیJ۱۱۸موتور
بن���ام امیر بخش���ایی مفقود گردی���ده واز درجه اعتبار 

ساقط است.
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سند قطعی و برگ کمپانی به همراه برگ سبز خودروی  
س���واری رنو )تندر( L۹۰ رنگ خاکستری متالیک مدل 
 ۷۷۰۲۰۳۵۳۲۲D۰۵۳۰۳۸  ۱۳۸۷ به ش���ماره موت���ور
شاس���ی:  NAALSRALD۸A۰۱۹۱۳۱ مفق���ود گردیده 

است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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عل���ی  اینجان���ب  پ���روار  گوس���اله  پ���رورش  پروان���ه 
محمد کاش���ی محمود آبادی به ش���ماره شناس���نامه 
۱۸۳۷و ک���د مل���ی ۰۷۳۰۹۵۳۱۹۱ب���ه ک���د شناس���ایی 
مفق���ود  رأس   -۵۰ ظرفی���ت  ۰۱۰۴۱6۰۵۰۹۷۷۰۲ب���ه 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن 
قرارگاه منطقه شمال شرق دو ) در حال تصفیه (

 به شماره ثبت 49202 و شناسه ملی 10380657757
که  حقوقی  یا  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  از  بدینوسیله 
هرگونه ادعایی نسبت به شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
به   ) تصفیه  حال  در   ( دو  شرق  شمال  منطقه  قرارگاه 
شماره ثبت 49202 و شناسه ملی 10380657757 که در 
حال تصفیه می باشد در اجرای ماده 225 الیحه اصالحی 
دردست  با  شود  می  دعوت  تجارت  قانون  از  قسمتی 
داشتن اصل اسناد و مدارک در ظرف مدت حداکثر 6 ماه 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی محل تصفیه در 
بولوار  استان خراسان رضوی، شهر مشهد، قاسم آباد، 
کارگاه  چپ،  سمت  پنجم  قطعه   ،73 اندیشه  اندیشه، 
 9185356731 پستی  کد  با  مسکن  تعاونی  ساختمانی 

مراجعه نمایند.
بدیهی است شرکت در مقابل هرگونه ادعای احتمالی که 
خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی 

نخواهد داشت. 
هیئت تصفیه شرکت 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی 
استان خراسان رضوی )سهامی خاص( به شماره 

ثبت 33943
    بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران ش��رکت ف��وق 
دعوت ب��ه عمل می آید ت��ا در جلس��ه مجمع عمومی 
ع��ادی به ط��ور فوق الع��اده که روز پنجش��نبه مورخ 
دفت��ر  مح��ل  در   18:00 1399/08/01 راس س��اعت 
پارک علم و فناوری خراس��ان واقع در بلوار س��جاد، 
نبش امین 2، پالک 28 برگزار می شود شخصًا و یا به 
نمایندگی با در دست داشتن اصل معرفی نامه کتبی 

)سهامداران حقیقی و حقوقی( حضور بهم رسانند.
دستور کار جلسه: 

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره
2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی 

می باشد.
ع هیئت مدیره شرکت  9
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