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یـــادداشــت  روز
مصیب نعیمی

هفتاد و پنجمین نشســت مجمع عمومی سازمان ملل میدان خوبی بود که شاه 
سعودی ســرخورده از ناکامی های دولتش بار دیگر شمشــیر را از رو بسته و به 
یاوه گویی علیه کشــورمان بپردازد. ملک سلمان بن عبدالعزیز که به صورت ویدئو 
کنفرانس در مجمع عمومی ســازمان ملل سخنرانی کرد، در لفاظی های اخیرش 

جمهوری اسالمی را به حمایت از گروه های...

 شاه سعودی
گماشته ترامپ علیه تهران

قدس فرصت های همکاری  مجلس و شورای نگهبان برای تسهیل قانون گذاری را بررسی می کند

معیشت مردم؛ دغدغه مشترک شورای نگهبان و بهارستان

  جهان  کمتر از 40 روز به انتخابات آمریکا 
باقی مانده اســت و بازار مکاره این رویداد 
روز به روز داغ تر می شود. از القاب و اسامی 
که دو نامزد اصلــی روی هم می گذارند 
بگیرید تا اســنادی که له و علیه هم رو 
می کنند و از ترفندهایی که برای پیروزی 
به کار می  بندند بگیرید تا ســناریوهای 

محتمل پس از برگزاری انتخابات. به ویژه 
آنکه برخی صحبت ها از سوی ترامپ در 
کارزارهای انتخاباتی اش بازار شــایعات را 
داغ تر و تعداد این ســناریوهای محتمل 
را بیشتر کرده اســت تا جایی که قریب 
به اتفاق سیاســتمداران آمریکایی از هر 
دو حــزب، کنار نرفتن ترامپ از قدرت را 

یکی از گزینه های اصلی این رئیس جمهور 
در صــورت باخت می داننــد. آنچه هم 
سبب شــده این تحلیل ها رنگ واقعی تر 
پیدا کنند، صغری کبری هایی اســت که 
ترامپ همزمان با برگزاری سخنرانی های 
انتخاباتی اش برای طرفدارانش رو می کند. 
در حال حاضر ترامپ دو خط اصلی را در 

مواجهه با سالمت انتخابات آمریکا پیگیری 
می کند. نخستین حربه او زیرسؤال بردن 
سیستم انتخابات پستی است که به واسطه 
بیماری همه گیر کرونا این بار در آمریکا 
بیشتر مورد اقبال قرار گرفته و کمیسیون 
انتخابــات آمریکا هم روی آن حســاب 

ویژه ای باز کرده بود...
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کارشناسان 
در گفت و گو با قدس 

عنوان کردند

وکالت تضمینی 
یک دروغ 

تبلیغاتی است

مهم ترین اولویت سال آخر 
دولت در حوزه صنعت، 
معدن وتجارت چیست؟

صمت بی سامان 
درانتظار  

وزیر جدید

 ترامپ 40 روز مانده به انتخابات ریاست  جمهوری آمریکا: 
تعهدی برای انتقال آرام قدرت وجود ندارد 
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یاد شهیدان ازخاطر ملت ایران نمی رود
 سیاست   رهبر معظم انقالب به  مناسبت  روز تجلیل  از شهیدان  رهبر معظم انقالب در پیام روز تجلیل  از ایثارگران:

و ایثارگــران  دفاع  مقدس در پیامی تصریح کردند: گذشــت زمان 
نتوانسته و هرگز نخواهد توانســت یاد ارجمند شهیدان عزیز را از 

 ............ صفحه 2خاطر ملت ایران بزداید. این لوح درخشان...

10 12 2
نامجومطلق در گفت و گو با قدس درباره بازی امشب: گفت وگوی قدس با محمدحسین صلواتیان

 نویسنده مجموعه کتاب 110جلدی برای شهدای دانش آموز

ظریف برای چهارمین بار در 6 ماه اخیر به روسیه سفر کرد

امامصادق)علیهالسالم(:
نمازکسیکه

خودراخوشبو
کردهاستبهتر

ازنمازبدون
بویخوشاست.

وسایلالشیعه
ج1-ص441
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استقالل هدفی جز 
پیروزی ندارد قلمی وقف »الله های نوجوان«

اتحاد تهران و مسکو 
علیه سیاست های چکشی ترامپ

ش�ركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 
مس��تقر در شیراز در نظردارد مطابق شرایط و مشخصات ذیل، 
دس��تگاه برش لول��ه مورد نیاز مناطق عملیات��ی آغار و داالن و 
سروس��تان و س��عادت آباد خ��ود را از ش��رکتهای تولید کننده 
واجد ش��رایط تامین نمای��د. از متقاضیان ش��رکت در مناقصه 
دعوت می ش��ود ب��ا مراجعه به س��امانه ت��دارکات الکترونیک 
دولت )س��تاد( پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی 
مناقصه و مش��خصات فن��ی کاالی مورد نی��از )در پایین همین 
آگهی(, در صورتیکه توانایی تهیه کاال را داشته باشند, نسبت 
به تکمیل و ارس��ال 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 
اس��ناد ارزیابی کیفی تا  ارس��ال دعوتنامه جهت سایر مراحل، 
صرف��ا از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( 
ب��ه آدرس http://www.setadiran.ir میس��ر خواه��د ب��ود. 
ضمن��ا مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در س��امانه 
مذک��ور، الزم اس��ت مراحل ثبت نام در س��ایت فوق و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه به انجام 

رسانند. تلفن پشتیبانی سامانه : 021-41934 
3- مهلت تحویل : آخرین مهلت ارس��ال فرمهای تکمیل ش��ده 

ارزیابی کیفی تا پایان وقت اداری روز 99/07/27 می باشد.
4- ارسال اسناد مناقصه :

1-4 ( پس از انجام ارزیابی کیفی، ش��رکتهای تایید شده ملزم 
به ارائه پاکات ضمانتنامه ش��رکت در فرآیند ارجاع کار معتبر 
بانکی ش��ش ماهه یا س��ه ماهه قابل تمدید و یا رس��ید واریز 

وجه نقد)ش��ماره حس��اب جهت واری��ز وجه ب��ا هماهنگی امور 
مالی مش��خص می گ��ردد( به مبل��غ 000ر000ر350 ریال به نام 
ش��رکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، پیشنهاد فنی 
و پیش��نهاد مالی از طریق سامانه ستاد می باشند. در غیر این 
ص��ورت ام��کان ادامه حض��ور در روند مناقصه وج��ود نخواهد 

داشت .
2-4 ( تاری��خ گش��ایش پیش��نهادات مال��ی پ��س از بررس��ی 

پیشنهادات فنی شرکتها, اعالم خواهد شد.
5-اق��الم مرب��وط ب��ه درخواس��ت خری��د SAD-9500079 باید 
به صورت پیش��کرایه به آدرس : اس��تان فارس-شهرس��تان 
فراش��بند- منطق��ه عملیاتی آغار و داالن –انب��ار تدارکات کاال 
و اق��الم مربوط به تقاضای ZVD-9700058 به آدرس : اس��تان 
فارس-ج��اده ش��یراز سروستان-نرس��یده ب��ه سروس��تان-

روس��تای ک��ت گنبد-منطقه عملیاتی ش��هید دس��ت باال-انبار 
تدارکات کاال ارسال گردد.

6- درصورت برنده ش��دن ارای��ه ضمانتنامه انجام تعهدات به 
میزان 10 درصد مبلغ معامله الزامیست.

7- برنده مناقصه می تواند با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر حداکثر 
به میزان 25% کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.

8- قیمت تراز شده باتوجه به امتیازات فنی ارایه شده توسط 
کمیته فن��ی بازرگانی وضریب تاثیر40 درصد محاس��به ومالک 

تعیین برنده خواهد بود.
توجه : هرگونه تغییر در ش��رایط و زمان مناقصه به اطالع کلیه 

شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید.
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 071-32138436 
تماس بگیرید و مکاتبات خود را به ش��ماره 071-32314447 

ارسال نمایید.
روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی  
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آگهي ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره 2099091701000030  مناقصه عمومی دو مرحله 
ای شماره 99009  موضوع مناقصه :  دستگاه برش لوله - نوبت دوم

  SAD-9500079 & ZVD-9700058 : شماره تقاضای خرید 

»آگهی تجدید مزایده« نوبت دوم
  سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار در نظر دارد نسبت به واگذاری به اجاره باغ انار،باغ پسته و20/000مترزمین کشاورزی 
واقع در اراضی بوستان بهمن)جنوب کمربندی(از طریق مزایده کتبی به افراد واجد شرایط اقدام نماید.لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت 

اسناد مربوطه به امور قراردادهای سازمان مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن05144641000تماس حاصل فرمایند.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی می باشد.ضمنا سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.آخرین 
مهلت ش��رکت در مزایده و تحویل پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه سازمان،پایان وقت اداری )ساعت14:10( روز چهار شنبه1399/07/16 می باشد.مزایده 

رأس ساعت 10صبح روز شنبه 99/07/19 در محل سازمان برگزار می گردد.
         کاظم خلیلی دارینی- رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار
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قیمت اجاره سالیانه تعداددرختمساحت)مترمربع(مکانردیف
)ریال(

مبلغ شرکت در مزایده 
)ریال(

23/699510300.000.000انار1
ریال

125.000.000
ریال 43/764918پسته2

-20/000زمین های فاقدکشت3

 ............ صفحه  ............ صفحه 22 قدس خراسان قدس خراسان

همکاری و مشارکت آستان قدس همکاری و مشارکت آستان قدس 
برای حل مشکالت حاشیه شهربرای حل مشکالت حاشیه شهر

 عملیات اجرایی  عملیات اجرایی 1212 پروژه بزرگ شهری مشهد با حضور قائم مقام تولیت این نهاد آغاز شد پروژه بزرگ شهری مشهد با حضور قائم مقام تولیت این نهاد آغاز شد
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یاد شهیدان از خاطر ملت ایران نمی رود  سیاست: رهبر معظم انقالب به  مناسبت  روز تجلیل  از شهیدان  و ایثارگران  دفاع  مقدس در پیامی تصریح کردند: گذشت زمان نتوانسته و هرگز نخواهد توانست 
یاد ارجمند شهیدان عزیز را از خاطر ملت ایران بزداید. این لوح درخشان همواره مزیّن به عنوان شهادت و یاد شهیدان خواهد ماند. این ذخیره  تاریخی همواره به نسل های ما امید و همت و جرئت خواهد بخشید تا 

گام ها به سمت هدف های واال را محکم و استوار بردارند و از دشمنی شیاطین خنّاسان عالم نهراسند. جبهه  عدل و حق با این توان و آرایش الهی به پیروزی های بزرگ دست خواهد یافت ان شاءاهلل.

 سیاست/ مهدی خالدی  محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان در 
ســی و یکمین سفر خود به عنوان رئیس 
دستگاه دیپلماســی و چهارمین بار در 6 
ماه اخیر، به مســکو سفر کرد؛ اقدامی که 
با توجه به تنش های اخیــر میان تهران 
و واشــنگتن مهم ارزیابی می شود. کاظم 
جاللی، سفیر ایران در روسیه درباره این 
سفر گفته است: همزمان با شکست رژیم 
آمریکا در زورگویی خود برای بازگرداندن 
تحریم های ســازمان ملــل و همچنین 
برگــزاری مانور مشــترک نظامی »قفقاز 
۲۰۲۰« با حضور ایران و روسیه در منطقه 
خزر و دریای سیاه، محمدجواد ظریف به 

مسکو آمده است.

 ارزیابی ظریف »
از نتایج سفرش به روسیه

محمدجواد ظریف، در گفت وگو با خبرنگاران 
در ارزیابی نتایج سفر یکروزه اش به مسکو و 
دیدار با همتای روســی خود 
تأکید کرد: روسیه از دوستان 
راهبردی ایران است؛ بنابراین 
رایزنی و مشورت نزدیک بین 
مقامات دو کشور امری مهم 
و مورد نیاز اســت. وزیر امور 
تصریح  کشــورمان  خارجه 
کرد: بــا توجه به شــرایط 
منطقه ای و بین المللی و روابط 
دوجانبه این نیاز وجود دارد 
که گفت وگوهای مستمری با 
دوستان خود از جمله روسیه 
داشته باشیم و این سفر نیز 
فرصتی را فراهم کــرد تا با 
مقامات روسیه گفت وگوها و هماهنگی هایی 

را داشته باشیم.
این دیپلمات عالی رتبه کشورمان با اشاره 
به مواضع مسکو در شورای حکام و شورای 
امنیت سازمان ملل در مورد فعالیت های 
صلح آمیز هســته ای ایران و برجام گفت: 
هماهنگی نزدیکی بین دو کشــور در این 
زمینه وجود داشــت که منجــر به نتایج 
موفقیت آمیزی شد؛ به این گفت وگوهای 
مســتمر نیاز داریم. وی با بیان اینکه سفر 
مورد اشاره ســومین سفر او به روسیه در 
ایام شروع ویروس کروناست، خاطرنشان 
کرد: این ســفر برای هماهنگی و نزدیک 

کردن دیدگاه هــای دو کشــور در مورد 
مسائل مختلف صورت گرفته است، روسیه 
از دوستان راهبردی ایران است و انجام این 
نوع از گفت وگوها امری مهم و موردنیاز دو 

کشور است.

الوروف: از درخواست آمریکا »
پیروی نمی کنیم

وزیر خارجه روســیه نیز روز پنجشــنبه 
و پــس از دیدار با وزیــر خارجه ایران در 
کنفرانس مطبوعاتی مشترک، اعالم کرد: 
از درخواست آمریکا برای قطع همکاری با 
ایران پیروی نمی کنیم. ســرگئی الوروف، 
با بیان اینکه مســکو و تهران قصد دارند 
باوجود تحریم هــای آمریکا همکاری های 
تجاری میان دو کشور را توسعه بخشند، 
تصریــح کــرد: تالش های آمریــکا برای 
احیای تحریم های شــورای امنیت علیه 
ایران هیچ چشــم اندازی ندارد. وی افزود: 
مســکو و تهران تالش هــای آمریکا برای 
اعمال تحریم های نامحدود تسلیحاتی علیه 
ایــران را نیز قاطعانه رد می کنند. ما مایل 
به تقویت روابط تجاری و ســرمایه گذاری 
بــا ایران هســتیم. الوروف تأکید کرد: ما 
توافق کردیــم که اجرای پروژه های بزرگ 
سرمایه گذاری مشترک، در درجه اول در 
بخش انرژی ازجمله در انرژی هســته ای، 
در زمینــه حمل ونقل و نیز همکاری های 

صنعتی ادامه یابد.

اهداف سفر ظریف به روسیه»
چهارمین ســفر وزیر خارجه کشــورمان 
به مســکو آن هم در مدت زمانی کوتاه از 

عمق روابط بین تهران و مســکو حکایت 
دارد. باوجود این، اقدام ظریف آن هم تنها 
چهار روز پس از اعالم رسمی آمریکا مبنی 
بر تحمیل دوباره تحریم های سازمان ملل 
علیه ایران، اهمیت این سفر را به ما گوشزد 
می کند. کارشناسان ضمن اشاره به فضایی 
که چند روز اخیر مقامات سیاسی آمریکا 
حول کشــور ما به وجود آوردند و سعی 
کردند با فعال ســازی یکجانبه مکانیسم 
ماشه تمامی موازین حقوقی و بین المللی 
را به نوعی زیر پا بگذارند، معتقدند شــیوه 
مقابله بــا رویکردهای یکجانبه آمریکا در 
صحنــه بین المللی و به ویــژه در موضوع 
برجام یکی از مهم ترین دســتور کار ها در 
سفر ظریف به مســکو بوده است. بر این 
اســاس ظریف مأموریت داشــته که در 
جریان گفت وگوهایش، امکان هماهنگی 
بیشتر با روسیه و تقویت روابط بر اساس 
منافع مشــترک را فراهم کنــد. در این 
راســتا تحت تأثیر سیاست های چکشی 
و ســخت ترامپ در برخورد با دیگر دول، 
انتظار اینکه جهان به سمت تشکیل یک 
جبهه متحد بین ایران، چین و روسیه در 
تقابل با رویکردهای یکجانبه واشــنگتن 
حرکت کند، امر عجیبی نیســت؛ چیزی 
که درنهایت شکستی بزرگ برای یانکی ها 

خواهد بود.
امــا یکی دیگــر از اهداف ســفر ظریف 
را باید بــه عالقه دو طــرف در افزایش 
همکاری های تسلیحاتی مرتبط دانست. 
تهران اگرچه به واســطه پیشــرفت های 
ســریع در حوزه نظامی در چند ســال 
اخیر در بسیاری از بخش ها به خودکفایی 

رســیده و حتی می توانــد گام هایی در 
راســتای صادرات محصوالت نظامی اش 
بردارد، بــا وجود این بــدش نمی آید با 
فرا رســیدن ۲7 مهرماه و پایان رسمی 
تحریم های تسلیحاتی ضمن دستیابی به 
برخی تجهیزات پیشرفته نظامی روسی، 
همکاری هــا برای تولیدات مشــترک با 
مسکو را افزایش دهد. تحریم تسلیحاتی 
علیه ایران از ۱۳ سال پیش برقرار است، 
اما مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
که برجام ضمیمه آن بود، ۱۸ اکتبر، ۲7 
مهر سال جاری، منقضی می شود. روسیه 
پیش تر مخالفت خود را با تمدید تحریم 

تسلیحاتی ایران اعالم کرده است.
از سوی دیگر تهران می خواهد درحالی که 
اقدام های ضد ایرانی دولت ترامپ با عنوان 
سیاست »فشــار حداکثری« هرروز رنگ و 
لعاب جدیدی به خــود می گیرد، تمدید 
قرارداد همکاری ۲۰ ســاله با مســکو هر 
چه زودتر به تأیید مقامات دو طرف برسد. 
بحث تمدید یا به روزرسانی معاهده روابط 
متقابــل و همکاری های ایران و روســیه 
موضوع مهمی اســت که دو کشور در پی 
سامان دادن به آن هستند و از همان سفر 
پیشین ظریف به مسکو مشخص بود که 
رایزنی های دو طرف در این زمینه افزایش 
پیدا خواهد کرد. قرارداد همکاری ۱۰ ساله 
بین ایران و روسیه، تاکنون دو بار و هر بار 
پنج سال تمدیدشــده که هفت ماه دیگر 

تمام می شود.
همان گونه که مقامات دو کشور هم تأکید 
کرده اند رایزنی درباره دغدغه های مشترک 
منطقــه ای به ویژه در موضوع ســوریه و 
افغانستان نیز در سفر ظریف به مسکو مورد 
بررسی واقع شده است. محمدجواد ظریف 
دراین باره گفته بود: »ما در منطقه مشکالت 
جدی داریم. بحث سوریه کماکان به عنوان 
یک معضل، نیاز بــه هماهنگی ویژه بین 
ایران و روســیه دارد. تحوالت افغانستان 
از دیگر موضوعات مهم برای ایران اســت. 
اگرچه تهــران از طرفــداران ایده خروج 
آمریکا از افغانســتان است، اما نمی خواهد 
افراط  گرایان ضد شــیعه در این سرزمین 
قدرت را به دســت گیرند.  سختی مواضع 
طالبان و مواضع بســیار مضر آمریکایی ها 
در منطقه، موضوع دیگری است که نیاز به 

هماهنگی هایی دارد«.

ظریف برای چهارمین بار در 6 ماه اخیر به روسیه سفر کرد

اتحاد تهران و مسکو علیه سیاست های چکشی ترامپ

»فرا رسیدن هفته دفاع مقدس گرامی باد« رزمندگان اسالم به لحاظ مقاومت شجاعانه س
خود در طول هشت سال دفاع مقدس چنان درسی به دشمنان نظام اسالمی و ملت ایران 
دادند که امروز نه شــیطان بزرگ و نه ایــادی  و نوچه هایش جرئت نگاه به مرزهای ایران 

اسالمی را ندارند. 09150000609
جوکاران و جوخواران منتظر اعالم نرخ تضمینی جو هستند! نوشدارو پس از مرگ سهراب س

نشود! 09150000934
دولت تدبیر و امید؛ آقای روحانی با این دو واژه تدبیر و امید مانند ســران غرب که واژه س

آزادی و حقوق بشــر را واسطه ای برای حفظ قدرتشان قرار داده اند! عمل می کند. این چه 
تدبیری است که گرانی و بیکاری بیداد می کند! و عده ای از خدا بی خبر، زیاده خواه، محتکر و 
گرانفروش که ارزاق عمومی و مایحتاج مردم در دست آنان است پولدارتر می شوند و کارشان 
به جایی رسیده که دولت را تهدید می کنند چون صنف گندم کار! اما صنف کارگر و کارمند 

و کسبه جزء ضعیف و ضعیف تر می شوند! مجلس محترم فکری بکنید. 09150006196
دولت بیشــتر از ۱۰ سال داره به مردم یارانه 45هزار و 5۰۰ تومنی میده. دست کم این س

5۰۰ تومنشو کم کنه که سرراست بشه! دولت با این کارش داره به شعور همه توهین میکنه. 
یعنی تو این مدت تورم ثابت مونده؟ 09350008433

چرا علی کریمی استقالل باید برای تمدید قرارداد تقاضای حقوق ۱۰میلیاردی کنه؟! آخه س
مگه تحفه ست؟ مردم برای نون شبشون موندن به خدا! بعدشم منت سر هوادار استقالل 

میذاره. واقعاً متأسفم. 09350008433

همزمان با تحریم های جدید واشنگتن، اروپا سفرای ایران را احضار کرد

حقوق بشر؛ بهانه همراهی اروپا با آمریکا علیه تهران©
سیاست: وزارت خزانه داری آمریکا به خاطر 
قصاص یک قاتــل اعالم کــرد تحریم های 

جدیدی علیه  ایران اعمال کرده است.
پیــش از این  »الیوت آبرامــز«، نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران مدعی شــده بود ایاالت 
متحده برخی نهادها و مقامات ایرانی از جمله 
یک قاضی ایرانــی را که در محاکمه، زندانی 

کردن و قصاص »نوید افکاری« نقش داشته اند، تحریم خواهد کرد.
این تحریم ها علیه »سید محمود ساداتی«، رئیس شعبه اول دادگاه انقالب شیراز و زندان 
عاد ل آباد شیراز است. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در جلسه کنگره مدعی شد: »این 
دادگاه های موسوم به داد گاه های انقالب آن چیزی که همه در آمریکا دادگاه می شناسند، 
نیســت. هدف آن ها حفظ قدرت برای رژیم )ایران( و به زندان انداختن افرادی است که 
به دنبال آزادی هســتند یا حتی دستور اعدام این افراد را صادر می کنند«.  وی در ادامه 
همچنین مدعی شد: »آنان )دادگاه ها( از حکم قاضی دستور می گیرند؛ دستوراتی که از 
آیت اهلل ها صادر شده و آن ها عدالت را به تمسخر می گیرند«. »نوید افکاری« یک کشتی گیر 
شیرازی بود که چند هفته گذشته به دلیل قتل یکی از کارمندان دولتی در شهر خود و به 
درخواست اولیای دم برای قصاص، به قصاص محکوم شد. این تحریم ها در حالی است که 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفت وگو با شبکه »سی ان بی سی« در اظهاراتی 
متناقض تأکید کرد واشنگتن به »فشار حداکثری« به ایران ادامه خواهد داد، اما همچنان 

به دنبال مذاکره با جمهوری اسالمی برای یک توافق بهتر است.

همنوایی دوباره اروپا با آمریکا ضد تهران»
از سوی دیگرسه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس در اقدامی همسو با سیاست »فشار 
حداکثری« واشنگتن، سفرای ایران در کشورهای خود را احضار کرده اند. یک مقام وزارت 
خارجه فرانسه نیز به  رویترز گفته است سه کشورآلمان، فرانسه و انگلیس مشترکاً درباره 

آنچه او مسائل حقوق بشری خواند، اقدام کرده اند.
البته روزنامه گاردین در گزارشی نوشت فرانسه، آلمان و انگلیس برای اعتراض به آنچه 
»بازداشت اتباع دو تابعیتی توسط ایران« خوانده شده، در حال احضار سفرای ایران هستند.  
مطابق این گزارش، وزارت خارجه انگلیس روز سه شنبه، »حمید بعیدی نژاد«، سفیر ایران 
در لندن را برای دیدار با مقام های ارشــد این کشــور احضار کرده اســت. طبق گزارش 
گاردین، وزارت خارجه انگلیس در نامه ای که تحویل بعیدی نژاد داده ایران را به »بازداشت 
دلخواهانه« اتباع دو تابعیتی متهم کرده و گفته این سیاست، به شدت جایگاه بین المللی 

ایران را تضعیف می کند.
خبرگــزاری رویترز به نقل از »منبع مطلع« که نامی از آن ها ذکر نکرده ادعا کرده وزارت 
خارجه فرانسه سفیر ایران را به دلیل مسائل به اصطالح حقوق بشری احضار کرده است. 

یک مقام وزارت خارجه فرانسه از پاسخگویی صریح در این باره امتناع کرد.
به گزارش فارس ســه کشــور اروپایی با وجود آنکه پس از خــروج آمریکا از برجام در 
موضع گیری های علنی به انتقاد از سیاست فشارحداکثری آمریکا علیه ایران پرداخته اند، 

عمالً همواره در جهت تکمیل و تشدید آن گام برداشته اند.

آیت اهلل علم الهدی در سی امین خطبه مجازی:

قصد آمریکا از مذاکره، مسلط شدن بر کشور است©
سیاست: آیت اهلل سید احمد علم الهدی در 
ســی امین هفته برگزار نشدن نماز جمعه در 
مشهد مقدس گفت: کسانی که امروز در خط 
مذاکره با آمریکا هستند و چنین می پندارند که 
مذاکره با آمریکا، خاتمه بخش تمام مضیقه ها 
و فشارهای اقتصادی است که استکبار جهانی 
دارد بــر ما وارد می کند، این ها در مقام اثبات 
نظریه باطل خودشان به تحریف تاریخ متوسل می شوند و جریان مذاکره با آمریکا را تنزیر 
می کنند به دو قضیه؛ یکی اینکه امام بزرگوار ما در پایان جنگ تحمیلی، قطعنامه 5۹۸ را 
پذیرفتند و دوم به جریان صلح امام حسن مجتبی )ع( با معاویه درحالی که هر دو قضیه 

در مسئله مذاکره با آمریکا به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.
قطعنامه 5۹۸ که در پایان جنگ به وسیله امام بزرگوار پذیرفته شد، در زمانی 
بود که ما پیروز جنگ بودیم، بر دشــمن مسلط شــده بودیم که امام قطعنامه 
5۹۸ را پذیرفتنــد و تعبیر امام از پذیرش ایــن قطعنامه این بود که »جام زهر 
نوشیدند«، زهر نوشیدن امام رضوان اهلل تعالی در حالی که ما پیروز جنگ بودیم 
به این خاطر بود که به نتیجه نهایی شهادت شهدایی که در دوره دفاع مقدس 
سرمایه گذاری کردیم، نرسیدیم؛ اگر آن روز جنگ ادامه پیدا می کرد که صدام 
را براندازی می کردیم و نظام بعث عراق به دســت ما در عراق سقوط کرده بود، 
آمریکا بر عراق مســلط نمی شد و مردم مظلوم عراق بعد از مظالم جانکاهی که 
از حاکمیــت حزب بعث و صدام کافر تحمــل کرده بودند، به این همه جنایات 
نابکارانه آمریکایی ها در عراق مبتال نمی شــدند که متأسفانه هنوز هم گرفتار و 

مبتال هستند.
اگر جنگ ادامه پیدا می کرد تا اینکه نجات عراق به دست ما بود، این مظالم بعدی به سر 
مردم عراق نمی آمد چون امام فرمودند »جنگ تا رفع فتنه« و رفع فتنه این بود که نه تنها 
ما در جنگ پیروز شویم، عراق نیز نجات پیدا کند، از آنجا که امام قبل از رفع فتنه ملزم 
به پذیرش قطعنامه 5۹۸ شدند، فرمودند من زهر نوشیدم اما در زمانی بود که ما پیروز 
بودیم و بر دشــمن مسلط شدیم اما آمریکا در مذاکره اش می خواهد ما را تسلیم کند و 

آمریکا بر ما مسلط شود.

توضیح واعظی درباره حضور نداشتن روحانی در مجلس

رئیس جمهور کرونا بگیرد، کشور لطمه می خورد©
سیاست: محمــود واعظی در گفت وگو 
بــا ایلنا، درباره اینکه دفعه گذشــته که 
وزیــر پیشــنهادی صمت معرفی شــد، 
رئیس جمهور در جلسه رأی اعتماد وی 
حاضر نشد و پس از آن موجی از انتقادها 
را به همراه داشــت و اینکه آیا احتمال 
دارد وی این بار در جلســه رأی اعتماد 
رزم حســینی حاضر شود، گفت: بارها گفته  شده اســت برای مقام های کشور 
ستاد ملی مبارزه با کرونا بر اساس حساسیت مسئولیتشان دستورالعمل هایی را 
ابالغ کرده اســت؛ البته این به معنای آن نیست که خون یک مقام رنگین تر از 
مردم عادی ماست. وی ادامه داد: مثاًل اگر من مبتال شوم و به اجبار ۱4 الی ۲۱ 
روز در منزل بمانم، ممکن است اتفاق خاصی نیفتد و یا به کشور لطمه ای وارد 
نشــود، اما تردید نکنید اگر رئیس جمهور ۱4 روز یا ۲۱ روز بخواهد در منزلش 

بماند، قطعاً به کشور و تصمیم گیری ها لطمه وارد می شود.

 شاه سعودی©
گماشته ترامپ علیه تهران

هفتاد و پنجمین نشســت مجمع عمومی 
ســازمان ملل میدان خوبی بود که شــاه 
سعودی ســرخورده از ناکامی های دولتش 
بــار دیگــر شمشــیر را از رو بســته و به 
بپردازد. ملک  یاوه گویی علیه کشــورمان 
ســلمان بن عبدالعزیز که به صورت ویدئو 
کنفرانس در مجمع عمومی ســازمان ملل 
ســخنرانی کــرد، در لفاظی های اخیرش 
جمهــوری اســالمی را بــه حمایــت از 
گروه های تروریستی و فرقه ای متهم کرده 
و مدعی شد تالش های بین المللی بر ایران 
برای جلوگیری از دســتیابی به سالح های 

کشتارجمعی باید افزایش یابد.
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه این 
یاوه گویی هــا از کجــا نشــأت می گیرد؟ 
بایــد گفت آنچــه از زبان ملک ســلمان 
بیان شــده، مفاهیمی اســت که از سوی 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی به این رژیم 
سازشــکار و وابســته دیکته شــده است. 
اکنــون دونالد ترامــپ و بنیامین نتانیاهو 
با چالش های بسیاری دست وپنجه  هر دو 
نرم می کنند. نخســت وزیر صهیونیســتی 
به واســطه پرونده فسادش از سوی محافل 
داخلی برای اســتعفا از مقامش به شدت 
تحت فشار اســت. ترامپ هم در رویارویی 
با تهران تــا جایی ناکام مانــده که حتی 
متحدان اروپایــی در همراهی با او پا پس 
کشیده اند. در این شرایط کشورهای عربی 
حاشــیه جنوبی خلیج فــارس که پیش تر 
هم نشــان داده اند گریــزگاه خوبی برای 
فرار ترامپ و نتانیاهو از مشــکالت و مهره 
خوبی در پروژه ایران هراســی واشنگتن و 
تل آویو بوده اند، بــه کمک ترامپ آمده اند 
تــا افکار عمومــی جهانی را از شکســت 
ســنگین ایاالت متحده در شورای امنیت 
و همچنین موضوع بازگشــت تحریم های 
ضد ایرانی منحرف کننــد. این نوع بازی 
شیخ نشــین های عربی در بازی ضد ایرانی 
کاخ سفید تازگی ندارد. دقیقاً دو ماه پیش 
و در هنگامــه ای که جامعه جهانی یکصدا 
رویکرد ترامــپ در اصرار بر تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران را محکوم می کرد؛ همین 
دولت هــای عربی بودند کــه بازهم با قرار 
گرفتــن در کنار مــو زرد آمریکایی علیه 

قدرت موشکی ایران یاوه سرایی کردند.
این مســئله ای روشن اســت که اگر قرار 
باشد امروز کســی به سبب درگیری های 
خاورمیانه مورد بازخواســت قرار گیرد آن 
حتماً حکام ســعودی خواهند بود. 6 سال 
جنایــت و ویرانی در یمــن، پرونده های 
ســوریه، عراق، افغانســتان، لیبــی و ... 
همگــی نشــان می دهد واقعیــت صحنه 
چیست و چه کسی مسئول اتفاقات است. 
امروز اگــر می بینیم رژیم صهیونیســتی 
ایــن جرئت را پیدا می کنــد که به منازل 
فلســطینی ها دســت درازی کــرده و در 
اندیشه اشغال کامل کرانه باختری به سر 
می برد، کسی جز حکام سعودی مقصر آن 
نیست. ریاض سال هاست در پشت پرده با 
صهیونیســت ها زد و بند دارد و نتیجه آن 
 ریخته شــدن خون هزاران تن در منطقه 

بوده است.
بــه نظر می رســد آل ســعود اساســاً در 
موقعیتی نیست که بتواند چنین اتهاماتی 
علیه کشــورمان مطرح کند. ســعودی از 
رویکرد کشــورمان عصبانی است و کینه 
بــه دل دارد؛ چراکــه در طول ســالیان 
گذشــته این جمهوری اسالمی ایران بود 
که تمــام ترفندهای آن ها که در همراهی 
با آمریکا برای عادی سازی جریان سازش 
روی داد را نقــش بــر آب کــرد. این نوع 
موضع گیری ملک ســلمان البته از ناکامی 
ســعودی و اربابانشان در تحقق اهدافشان 
نیز حکایت دارد وگرنه تروریست خواندن 
حزب اللهی که برای آزادی ســرزمینش از 
دست اشــغالگران مبارزه می کند، چیزی 

جز حقارت آل سعود نیست.
رژیم هــای سازشــکار عربی کــه پیش تر 
هــم در مظــان اتهــام قــرار داشــتند، 
پــس از مطرح شــدن موضوع ســازش با 
افکار عمومــی داخلی و  صهیونیســت ها 
منطقه را هم ازدســت داده اند. محمد بن 
سلمان شاهزاده جوان و جاه طلب سعودی 
با پرونده جنگ یمن و دیگر آشــوب های 
منطقه ای دســت به گریبان بوده و رسوایی 
قتل جمال خاشــقچی هم بر سر او هنوز 
که هنوز است ســنگینی می کند. محمد 
بن زاید ولیعهــد ابوظبی هم که ۱6 برادر 
داشــته و با کنار زدن برادر بزرگ تر خود 
وضعیت حکومتــی مانند بن ســلمان را 
تجربه می کند، مثل مرشــد خود احساس 
می کند بــرای دوام و بقای حکومت خود 
مجبور اســت به خواســته های آمریکا و 
رژیم صهیونیســتی تن دهد. با وجود این 
آن ها که پــس از حماقت اخیر خود افکار 
عمومــی منطقه را هم ازدســت داده اند به 
نظر می رســد به ته خط رسیده اند؛ چراکه 
دنیای امروز حکومت پادشــاهی و وراثتی 
را به رســمیت نمی شناسد و این دست وپا 

زدن ها برای حفظ قدرتشان است.
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 سیاست/ مینا افرازه   حدود چهار ماه است که از شروع به کار 
مجلس یازدهم می گذرد و نگاهی به اقدام ها و مصوبات آن و حضور 
اعضای شــورای نگهبان در جلسات مختلف کمیسیون ها و ارائه 
نظر مشورتی درباره طرح ها و لوایح نشان می دهد که نمایندگان 
این روزها بــرای کاهش اتالف وقت و نیز رفت وآمد مصوبات بین 
شورای نگهبان و مجلس، هماهنگ و همسوتر با شورای نگهبان 

گام برمی دارند.
گرچه برخی اصالح طلبان و منتقدان مجلس یازدهم بر این باورند 
که دلیل همکاری های نزدیک شورای نگهبان و مجلس، آینده نگری 
نمایندگان مجلس است تا در انتخابات چهار سال بعد مرحله تأیید 
صالحیت در شورای نگهبان را به راحتی طی کنند. حتی دراین بین 
روزنامه اصالح طلب شرق نیز در گزارشی مطرح کرده محمد دهقان 
نماینده پیشــین مجلس و عضو حقوقدان فعلی شورای نگهبان، 
به عنوان فردی که نقشی مهم در بهبود روابط بهارستانی ها با شورا 
داشته، بیش از آنکه جانب مجلسی ها را داشته باشد، سبب افزایش 

اختیار و قدرت شورای نگهبان شده است.

سلیمی: نمی توان مسیر قانون گذاری را بی توجه به نظر »
شورای نگهبان ادامه داد

اما در دیگر سوی این موضع گیری ها، برخی نمایندگان و موافقان 
همکاری بیشتر مجلس و شورای نگهبان مانند علیرضا سلیمی این 
اســتدالل را دارند که در سال های اخیر نمایندگان مجلس بدون 
توجه به اینکه آیا مصوبه مجلس مخالف شرع یا قانون اساسی است 
و امکان رد شــدن آن در شورای نگهبان وجود دارد، بی محابا وارد 
دستور کار می شدند. نتیجه کار این بود که مصوبه از شورای نگهبان 
به مجلس برمی گشت، کمیسیون دوباره تشکیل و در صحن مطرح 

می شد که این خیلی وقت نمایندگان و قوه مقننه را می گرفت.
عضو هیئت رئیسه مجلس در مصاحبه ای گفته است: نمی توانیم 
بی توجه به نظر شورای نگهبان مسیر قانون گذاری را تا انتها ادامه 
دهیم؛ بنابراین چه اشــکالی دارد که در پاره ای از موارد همکاری 
جدی بین شــورای نگهبان و مجلس باشــد. این اقدام به معنای 
دستور گرفتن مجلس از شورای نگهبان نیست، بلکه قوه مقننه در 
مورد مصوبات نظر خودش را حتماً دارد. تا زمانی که این همکاری ها 
صورت نگیرد بســیاری از مصوبات مجلس شورای اسالمی که به 

شورای نگهبان می رود، دوباره به قوه مقننه برمی گردد.

 همراهی شورای نگهبان »
تا روز آخر خدمت دولت ها و مجالس

اظهارات موافقان و مخالفان رویه جدید میان شــورای نگهبان و 
مجلس در حالی است که مجلس بررسی و اصالح مصوبات مهمی 
همچون طــرح اصالح قانون انتخابات با حضور اعضای شــورای 
نگهبان را به دلیل فوریت زمانی آن و نزدیک بودن انتخابات ریاست 
جمهوری و شوراهای شهر و روستا و یا تصویب مصوبات سازنده و 
با محتوای اقتصادی را در دســتور کار دارد تا بتواند کمی شرایط 
معیشــتی جامعه را بهبود بخشد. در همین راستا، آیت اهلل جنتی 
دبیر شــورای نگهبان نیز چندی پیش در تشریح نشست اعضای 

هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با شورای نگهبان اعالم کرد 
شورا آمادگی الزم برای ارائه نظرات کارشناسی خود درباره طرح ها 
و لوایح مطروحه در مجلس و قبل از ارسال آن به شورا در صورت 
نیاز را دارد تا براین اساس با رفع مشکالت، روند بررسی مصوبات 

را تسریع کند.
البته این روزها رویه و همکاری شــورای نگهبان تنها محدود به 
تعامل بیشــتر با مجلس نیســت و حضور وزیر اقتصاد در جلسه 
شــورای نگهبان نیز حاکی از این است که تالش دارد دولت را در 
فرصت باقیمانده و در راستای انجام اقدام های اساسی کمک کند. 
در همین خصوص طحان نظیف عضو حقوقدان شــورای نگهبان 
در صفحه شخصی خود نوشت: در این جلسه، وزیر امور اقتصادی 
و دارایــی به همراه دو نفــر از معاونان خود حضور پیدا کردند و با 
تبیین اهداف و ابعاد مختلف این الیحه، به ابهام ها و پرسش های 
اعضای شورای نگهبان نســبت به آن پاسخ دادند که ازاین جهت 
جلسه خوبی بود و موجب شد بسیاری از ابهام ها در خصوص مصوبه 

مرتفع شود.
وی تأکید کرد: مقرر شد با عنایت به اولویت داشتن مسائل اقتصادی 
و معیشتی در کشور بیش ازپیش ازاین دست جلسات داشته باشیم. 
شــورای نگهبان تا روز آخر خدمت دولت ها و مجالس از همکاری 
با آن ها برای حل مسائل کشور دریغ نمی کند و از تعامل با نهاد ها 

استقبال می کند.

 کدخدایی: هرگز در حوزه تشخیص مجلس »
دخالت نمی کنیم

عالوه بر این، ســخنگوی شورای نگهبان نیز در گفت وگو با قدس 
درباره برگزاری جلسات مشترک شورای نگهبان با مجلس اظهار 
کرد: البته در مجلس گذشته هم چنین ابتکار و جلساتی را داشتیم 
که چندان منظم نبود و به صورت پراکنده برگزار می شــد؛ اما از 
آغاز مجلس یازدهم، با رایزنی مجلس و شــورای نگهبان بنا شد 
همکاری ها تداوم و گســترش یابد تا سرعت و دقت قانون گذاری 
باالتر برود. در جلسه با هیئت رئیسه نیز دوباره این نکات جزئی تر 

بیان شد.
عباســعلی کدخدایی ادامه داد: در ادامه آن جلسات، شورای 
نگهبان رؤســای کمیســیون های تخصصی مجلس را برای 
همکاری بیشــتر دعوت کرد که آیت اهلل جنتی دبیر شــورا 

نیــز در جلســه نکاتی را درباره شــرایط عمومی کشــور و 
وظایف نمایندگان مطرح کردند. همچنین شــورای نگهبان 
اعالم آمادگی کرد تا مصوبات را با دقت و ســرعت بیشتری 
بررسی و نظرش را اعالم کند. قرار شد در هفته های آینده به 
ترتیب هر کمیسیون تخصصی را با تمامی اعضایش به شورا 
دعوت کنیم تا اگر در خصوص مصوبات نیازمند مشــاوره ای 
از طریق شــورا هستند کمک الزم صورت بگیرد. توافق شد 
هماهنگی ها توسعه بیشتری یابد تا بدین ترتیب همکاری ها 

نتیجه بهتری را برای مردم رقم بزند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان به خبرنگار ما گفت: تشخیص 
کارشناســی و مصلحت اینکه مصوبه ای باید تصویب شــود یا نه 
بر عهده مجلس و نمایندگان اســت؛ بنابرایــن ما هرگز در حوزه 
تشــخیص مجلس دخالت نمی کنیم و این در حــوزه اختیارات 
مجلس است. چون قبالً درباره دیدار اعضای شورا با هیئت رئیسه 
مجلس مباحثی مطرح شد که برخی ها این تصور را داشتند شورای 
نگهبان قرار است موضوعات را به مجلس دیکته کند. این موضوع 
دون شــأن مجلس و شورای نگهبان اســت که شورا بخواهد در 

موضوعات ورود کند.

 نظرات مشورتی شورا »
صرفًا نظر کارشناسی است نه الزام آور

سخنگوی شــورای نگهبان افزود: آنچه درباره موضوع همکاری و 
هماهنگی میان دو نهاد مطرح اســت، این است بنا به اقتضائاتی 
که نمایندگان تشخیص می دهند به هر حال مصوبه ای در مجلس 
آماده می شــود باید مسیری را طی کند و الزاماً به شورای نگهبان 
بیاید. در همین راستا، کارشناسان ما می توانند پیش از آنکه مصوبه 
به تصویب نهایی برسد، نظرات مشورتی خود را به نمایندگان ارائه 
کنند که امر پسندیده ای است، البته آن هم صرفاً نظر کارشناسی 

نه الزام آور.
وی بیان کرد: بنابراین نمایندگان مجلس در این مرحله می توانند 
خالف آن نظر عمل کنند، اما به هرحال شورا نظرات مشورتی و 
تجربه خود را در اختیار مجلس قرار می دهد تا اگر مصوبه ای به 
تصویب نهایی مجلس رسید با رفت وبرگشت کمتری به شورای 
نگهبان مواجه شود و ایرادهایش رفع شده باشد. تمام دیدارهایی 
که تاکنون داشتیم یا دیدارهای آینده نیز درباره همین هماهنگی 
و صرفاً در راستای ارائه نظر مشورتی است. نظر مشورتی تا زمانی 
که مصوبه نشده الزامی برای مجلس ندارد و از سوی دیگر شورای 
نگهبان نیز مایل نیســت در تشخیص کارشناسی و مصلحت 

مجلس ورود کند.
کدخدایی اظهار کرد: شورای نگهبان نمی تواند اظهارنظر صریحی 
درباره تصویب مصوبات داشــته باشد، اما واقعیت این است که با 
توجه به شرایط امروز جامعه، تمرکز بر مسائل معیشتی و اقتصادی 
مردم مهم تر است. خوشبختانه رئیس مجلس بر این موضوع تأکید 
دارند و ما نیز مجلس را تشــویق کردیــم که مصوبات مربوط به 
معیشت مردم، ایجاد گشایش در معیشت آنان و رفع مشکالت را 

در اولویت قرار بدهند.

سیاست داخلی

قدس فرصت های همکاری  مجلس و شورای نگهبان برای تسهیل قانون گذاری را بررسی می کند

معیشت مردم؛ دغدغه مشترک شورای نگهبان و بهارستان
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نذر فرهنگی تهیه چادر مشکی برای دختران   آستان: رئیس مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی در تشریح برنامه های این مرکز در هفته دفاع مقدس گفت: به همت این مرکز برنامه هایی با 
هدف تبیین ارزش های فرهنگ ایثار و شهادت در حال اجراست. فاطمه دژبرد نذر فرهنگی تهیه چادر مشکی برای دختران، اکران فیلم های جشنواره عمار، دیدار با خانواده های شهدای مدافع سالمت، طالب شهید 

دفاع مقدس، برگزاری نمایشگاه و تحلیل و تفسیر وصیت نامه سردار دل ها شهید سلیمانی را از دیگر برنامه های اجرایی در هفته دفاع مقدس برشمرد.

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

فرازهایی از خاطرات شهدای دانشجوی دانشگاه علوم اسالمی رضوی 

مجاوران خورشید؛ مسافران بهشت ©
آستان: کتاب »مجاوران خورشید« شامل 
خاطراتی از زندگی 20 دانشجوی شهید 
دانشــگاه علوم اسالمی رضوی، در »اولین 
یادواره شــهدای آســتان قدس رضوی« 
رونمایی شده است. امسال و در چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس، دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی با توجه به در اختیار داشتن گنجینه 

اطالعات غنی از هر یک از شهدای دانشگاه رضوی، خاطرات هر یک از شهدا را به 
صورت کتاب مستقل به چاپ رسانده  است. آنچه در ادامه می خوانید بخش هایی از 

این کتاب هاست. 

زندگی محمدرضا متصل به عنایت امام علی بن موسی الرضا)ع( بود»
در ششــمین روز از دی ســال ۱۳۴۱ در بحرود، یکی از روســتاهای نیشابور، 
محمدرضا دیده به جهان گشود. مادرش می گوید: »شب نوزدهم ماه رمضان بود 
کــه به دنیا آمد. پدرش میهمان برای افطار دعوت کرده بود که حال محمدرضا 
دگرگون شــد. بردیمش دکتر. خوب نشد. دســتم به جایی بند نبود. بلند بلند 
گریه می کردم و امام رضا)ع( را قسم می دادم که آقامحمد مرا شفا بده تا بشود 
محمدرضا و بیاید صحن و سرایت خدمت کند«. ناله های مادرانه اش بهانه ای شد 
تا آقا عنایت کند و محمد شفا بگیرد. او دوران دبستان را تا سال چهارم در روستا 
گذراند، ســپس همراه برادرش که سه ســال از او بزرگ تر بود به نیشابور آمد تا 
تحصیالتش را ادامه دهد. پدر رضا کارمند راه آهن بود و البته کار خانه  سازی هم 
انجــام می داد. در خالل دوران تحصیل، رضــا و برادرش اوقات  فراغت خود را به 
پدرشان در کارهای معماری کمک می کردند، با وجود این از درس غافل نبودند. 
سال ۱۳۵۷ که انقالب به اوج خود رسید، رضا سهم بخصوصی در امر فعالیت  های 
مختلف انقالب داشــت.در یکی از روزهای انقالب همراه مردم در مسجد جامع 
شهر گرد هم می  آیند و به تظاهرات و شعار دادن می پردازند. محمدرضا تعریف 
کرده بود که »همان روزها بود که درگیری با نظام فاسد پهلوی اوج گرفت. یک 
روز که ژاندارم ها به طرفم شــلیک کردند خودم با چشم های خودم دیدم که دو 
گلوله از بین پاهایم گذشت. دعاهای مادرم من را نگه داشت«. اینجاست که دست 
تقدیر الهی زمان دیگری را برای شــهادتش مقدر کــرده و رضا هنوز برای طی 
کردن مدارج کمال معنوی فرصت داشت. محمدرضا خود را برای خدمت سربازی 
معرفی می کند، او سه ماه سربازی را در پادگان آموزشی تربت حیدریه می گذراند 
ولی چون جنگ شــروع شده بود و عشق جنگیدن در جبهه در او شعله  ور بود، 
طاقت نیاورد و به مســئوالن آنجا گفت که اسمش را برای جبهه بنویسند. این 
نقطه  عطفی در زندگی  اش بود که این  گونه با عطر دل  انگیز جبهه آشــنا شــد. 
پس از اتمام خدمت ســربازی به نیشابور بازگشت و عضو بسیج محله می شود. 
وقتی محمدرضا از طریق روزنامه، اطالع حاصل می  کند که دانشگاه علوم رضوی 
دانشجو می  پذیرد، برای پاســخ به اشتیاق خود در امر آشنایی با علوم و معارف 
اسالمی در کنکور آن شــرکت می کند و برای قبولی ۵هزار تومان نذر می  کند. 
خالصه اینکه محمدرضا درس خواند، کنکور داد و چند جا قبول شد. اما از آنجا 
که زندگی محمدرضا متصل به عنایت امام علی بن موسی الرضا)ع( بود وی بدون 
کلنجار رفتن با خود، در دانشگاه علوم اسالمی رضوی نام نویسی کرد. این روزها 
مصادف با جنگ تحمیلی بود و نشستن جایز نبود. محمدرضا به همراه یک عده 
از رفقایش جمع شدند و به میدان نبرد رفتند. وی در مهم ترین و حساس  ترین 
بخش، یعنی قسمت اطالعات عملیات کار می  کرد. رفقایش یکی پس از دیگری 

به کاروان شهدا می پیوستند. 

خوابی که مژده شهادت می داد»
روزی یکی از رفقای محمدرضا آمده بود التماس دعا که امروز شــهید می شوی 
و باید دست ما را هم آن دنیا بگیری. دوست شهید می گفت: خواب دیدم کبوتر 
سفیدی از آسمان آمد دست راستت را گرفت و تو را به آسمان برد. شهید نیز به 

روشی دیگر مژده شهادت را در خواب گرفت.
از خوابش گفته بود: »خودم را در خواب دیدم که تکه تکه شده بودم و هر تکه یک 
گوشه بیابان افتاده بود«.شهید پس از دیدن این خواب در نامه ای به مادرش این 
گونه سفارش کرده بود: »نمی  گویم در مرگ من گریه مکن که این از احساسات 
و عواطف پاک مادری سرچشمه گرفته و از طرفی گریه بر اهل حق اظهار تمایل 
با آنان و ابراز نفرت و انزجار از گروه باطل است. اما می خواهم بگویم که این گریه، 
گریه شوق برای پیروزی حق و شکست دشمن باشد«. مادر شهید می گفت: چند 
وقت پیش عده ای از رفقای محمدرضا به سراغم آمدند.  گفتند: شلمچه را گرفته و 
خیلی خوشحال بودیم. محمدرضا تا ما را وارد خاکریزهای ایران نکرد خودش باال 
نیامد. بعد هم ادامه دادند حاج خانم پسری بزرگ کرده بودید که وقتی شهید شد 
از داغی که به دل ما نشسته بود خودمان را به زمین و آسمان می زدیم. محمدرضا 
اویسی ثانی فرزند محمدناصر اویسی ثانی و معصومه محروقی در 2۶ آذر سال ۶۵ 

در منطقه شلمچه و در عملیات کربالی۴ به فیض عظمای شهادت نائل شدند.

 آستان  مشاور عالی فرمانده معظم کل 
قوا در امور نیروهای مسلح با اشاره به نقش 
در  رزمندگان خراسان  و  بسیجیان  فعال 
روزهای جنگ گفت: با اینکه فاصله مشهد 
تا جبهه جنوب غرب و غرب کشور بیش 
از هزار و ۴00 کیلومتر است اما فرزندان 
انقالب  از  پاسداری  راه  در  خراسان  غیور 
نوپای اسالمی و تمامیت ارضی کشور در 
این مناطق حضور فعاالنه داشتند و تولیت 
پشتیبان  نیز  رضوی  قدس  آستان  فقید 

جبهه بود.
سردار سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی 
در همایش »چهلمین سالگرد دفاع مقدس« 
که به همت حوزه بســیج آســتان قدس 
رضوی با حضور کارکنان این ســازمان در 
فضای باز ســازمان مرکزی آستان قدس 
رضوی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطره فرماندهان و رزمندگان شــجاع 
خراسانی در جبهه های نبرد در کردستان، 
دفاع مقدس و مدافعان حرم، این استان را 
یکی از حامیــان رزمندگان در جبهه های 

نبرد عنوان کرد.
وی ضمن ابالغ سالم مقام معظم رهبری 
خدمت خانواده های شــهدای مشــهد و 
خادمــان و کارکنان این ســازمان گفت: 
استان خراســان در کنار قهرمان پروری، 
به عنــوان یکی از قطب هــای فرهنگی و 
تمدنی، دفاع از اسالم، صنعتی، گردشگری 
و امنیتی به شــمار می رود و ســال های 
سال است که امنیت جنوب شرق توسط 

بچه های خراسان تأمین می شود.
ســردار صفــوی بــا نــام بــردن از امیر 
محمدجعفر نصر اصفهانــی از فرماندهان 
لشکر ۷۷ خراسان، شــهید شوشتری در 
کردستان، شهید ولی اهلل چراغچی، شهید 
کاوه و بســیاری از فرماندهان شهید دفاع 
مقدس به روزهای سخت مقاومت در کنار 

این رزمندگان اشاره داشت.

شکسته شدن حصر آبادان ثمره »
ایثارگری هاست

وی با اشــاره به مصادف شــدن روزهای 
راهپیمایی اربعین حســینی با هفته دفاع 
مقدس، به ســالگرد شکست حصر آبادان 
در ۵ مهر سال ۶0 اشــاره کرد که با ایثار 
بســیجیان ســپاه به ثمر نشست و مسیر 
جنگ را عوض کرد.سردار صفوی گفت: در 
حمله صدام به کویت این کشــور با وجود 
فاصله ۱۳0 کیلومتــری از عراق در مدت 
هفت ساعت سقوط کرد و این کشور عربی 
با همکاری شیاطین دنیای غرب توانست از 
مخمصه حمله صــدام نجات پیدا کند. اما 
خرمشهر در فاصله ۱۶ کیلومتری از بصره 
۳۴ روز مقاومت کرد و این نشــان می دهد 
که ایران با سایر کشــورهای منطقه فرق 
می کند.وی افزود: امام راحل فرمودند صدام 
حیوانی است که به ســراغ حامیانش نیز 

خواهد رفــت و این اتفاق در جریان حمله 
صدام در سال ۶9 به کویت رخ داد و کویت 
همان کشوری بود که دالرهایش تبدیل به 
موشک و بمب شد و بر سر مردم ایران بارید.

دفاع مقدس رزمایش آمادگی »
برای ظهور

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، پیروزی 
انقالب اســالمی را زمینــه ای برای ظهور 
حضرت مهدی)عج( عنوان کرد و این دفاع 
را مرحله آماده سازی حکومت اسالمی برای 

غلبه اسالم بر ظلم جهانی دانست.
وی در تحلیل وقایــع جنگ گفت: من و 
همرزمانم در تمام مراحل جنگ هیچ گاه 
 نترســیدیم و زمانی که رهبــر فرمان داد

2 میلیون بســیجی داوطلب جان بر کف 
به جبهه های جنگ آمدند که از این تعداد 

۵00 هزار نفر شهید، جانباز و آزاده بودند.
وی در ایــن نبرد، ملــت را در بخش های 
مختلف اعم از روستاها، مدارس، دانشگاه ها 
و حوزه های علمیه پشــتیبان خط مقدم 

جبهه عنوان کرد.
ســردار صفوی همچنین به شکل گیری 
رژیم صهیونیستی در سال ۱9۴8 و اشغال 
سرزمین فلســطین و ظلمی که ۷2 سال 
است بر مردم فلسطین روا می شود، حوادث 
حــال حاضر مانند ظهور داعش که با پول 
کشورهای عربی به کشــتار دست زدند، 
فتنه های اکنون و جنگ ظالمانه عربستان 
ســعودی و امارات که بیش از پنج سال بر 
یمن تحمیل کردند و سایر حوادث منطقه 
سوریه، یمن و لبنان به عنوان حوادث پیش 

از ظهور اشاره داشت.
مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره 

به حضور میلیونی زائران اربعین حسینی 
گفت: خون شهدای دفاع مقدس راه کربال 
را باز کــرد و خون شــهدای مدافع حرم 

قاسم  همچون شهید حاج 
سلیمانی راه قدس را خواهد 

گشود.
سالروز  چهلمین  مراســم 
گرامیداشــت هفتــه دفاع 
مقــدس صبح پنجشــنبه 
آستان  مرکزی  سازمان  در 
قــدس رضوی بــا حضور 
سردار سرلشکر سیدیحیی 
و  دســتیار  صفوی؛  رحیم 
معظم  مقام  عالی  مشــاور 
رهبری در امــور نیروهای 
مسلح و جمعی از مسئوالن 

استانی برگزار شد.

خاکسار قهرودی 
آستان قدس 

رضوی را مرکز و 
کانون نورانی در 

تاریخ دفاع مقدس 
دانست که عالوه بر 
تقدیم ده ها شهید، 
امروز صدها ایثارگر 

دارد

بــــــــرش

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس در سازمان مرکزی آستان قدس رضوی عنوان کرد

 حضور فعاالنه رزمندگان خراسانی در پاسداری از  انقالب
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همایش »سه ساله های حسینی« ©
در شهر زنگی آباد کرمان 

آستان: همزمان با پنجم ماه صفر و شهادت 
حضرت رقیه)س( همایش ســه ساله های 
حسینی با رعایت پروتکل های بهداشتی در 
حسینیه حضرت رقیه)س( زنگی آباد اجرا 
شد. حجت االســالم والمسلمین حبیب اهلل 
زنگی آبــادی، امام جمعــه موقت زنگی آباد 
در این مراسم ضمن اشاره به مصیبت های 
وارد شــده به اهل بیــت اباعبداهلل)ع( بیان 
کرد: تاریخ هرگــز زنی به صبوری حضرت 
زینب)س( ندیده است، او ام المصائب است 
و هر جا نامی از زینب می برند، واژه صبر در 

ذهن تداعی می شود.
حجت االســالم زنگی آبادی افزود: هدف از 
بررسی موضوع صبر و پایداری زینب)س(، 
به کارگیری الگوی صبــر و نگرش زینبی 
برای رفع بسیاری از مشکالت و اختالل های 
جامعه امروز است.گفتنی است، این مراسم 
با قرائت زیارت حضرت رقیه)س( و زیارت 
عاشــورای اباعبداهلل الحســین)ع( توسط 
ذاکران اهل بیت)ع( آغاز و در ادامه به منظور 
فرهنگ سازی حماسه عاشورا و تربیت دینی 
دختران؛ توســط خادمیاران رضوی چادر و 
سربند حضرت رقیه)س( به دختر بچه های 

سه و چهار ساله اهدا شد.

توزیع 850 بسته نوشت افزار ©
بین دانش آموزان محروم 

استان سیستان و بلوچستان
آستان: به همت کانون های خدمت رضوی 
8۵0 بسته نوشــت افزار بین دانش آموزان 
محروم و کم بضاعت اســتان سیســتان و 
بلوچســتان در حال توزیع اســت. دادخدا 
خدایــار، دبیر کانون هــای خدمت رضوی 
در اســتان سیستان و بلوچســتان در این 
باره اظهار کرد: ۱۵0 بســته نوشت افزار در 
شهرستان های زاهدان، ۱00 بسته در زابل، 
۱00 بسته در دلگان، ۴00 بسته در بمپور 
و ۱00 بسته در قصرقند بین دانش آموزان 

بی بضاعت و محروم در حال توزیع است.
وی افــزود: همچنین مبلــغ ۵00 میلیون 
ریال کفش و نوشــت افزار شامل جامدادی، 
دفتر، مدادرنگی و کیف توسط آستان قدس 
رضوی و گروه های جهادی خریداری و بین 
دانش آمــوزان نیازمند در شهرســتان های 
اســتان سیســتان و بلوچســتان توسط 

خادمیاران رضوی در حال توزیع است.

 توزیع نان متبرک رضوی ©
در خراسان جنوبی 

آســتان: دبیر کانون های خدمت رضوی 
خراسان جنوبی از برگزاری سومین مرحله 
طرح »ســفره مهربانی۳« با محوریت توزیع 
نــان متبرک رضوی بین یــک هزار خانوار 

کم برخوردار این استان خبر داد.
کانون های  دبیــر  ابراهیمی،  محمدعلــی 
خدمت رضوی خراسان جنوبی گفت: این 
طرح با مشــارکت ۵0 درصــدی خیران و 
مشارکت ۵0 درصدی آستان قدس رضوی 
برای خانواده های محروم و نیازمند با اولویت 
افرادی که زیر پوشــش هیچ نهاد حمایتی 

نیستند، اجرا خواهد شد.
دبیر کانون های خدمت رضوی خراســان 
جنوبی با بیــان اینکه در ایــن طرح یک 
هزار خانواده نیازمند اســتان زیر پوشــش 
قــرار می گیرنــد، تصریح کرد: بــرای این 
خانواده های نیازمنــد کارت اعتباری ۴۵0 
هــزار تومانــی مختص خرید نــان صادر 
می شود که دارندگان این کارت می توانند 
بــه مدت 90 روز و بــه ازای هر روز ۵هزار 
تومان از نانوایی های معین در محالت نان 

تهیه کنند.

سرزمین آفتاب

خـــبر

جهش تولید

  شنبه 5 مهر 1399  8 صفر 1442 26 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9353

 آستان   مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
در  رضوی  قدس  آستان  نقش  به  رضوی  خراسان  مقدس 
هشت سال دفاع مقدس اشاره داشت و گفت: این سازمان 
در همه شاخه های دفاع مقدس از تأمین نیرو و رزمنده تا 
بازسازی مناطق جنگ زده همچون هویزه نقش آفرین بوده 

است.
ســردار حسینعلی یوسفعلیزاده در حاشیه بازدید از نمایشگاه 
دســتاوردهای ملی دفاع مقدس و مقاومت که به همت حوزه 

بسیج سازمان در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شده 
اســت در گفت وگو با خبرنگار آستان نیوز، به تعامالت مثبت 
اداره  کل حفظ آثار دفاع مقدس اســتان با بخش های مختلف 
آستان قدس رضوی اشاره و بر تداوم و گسترش این ارتباطات 
تأکید کــرد.وی حرم مطهر رضوی را مأمنی برای عاشــقان 
شهادت عنوان کرد و گفت: شهدا ارتباطشان با امام مهربانی ها 

جور دیگر و خواسته هایشان هم متفاوت از بقیه بود. 
همه برای ماندن دعــا و طلب حاجت می کردند و آن ها برای 

رفتن با خدا و امامشــان عهد و پیمان می بستند تا اگر راهی 
به  سوی شهادت باز شد، آن ها نیز مسافران این مسیر باشند.

یوسفعلیزاده افزود: شهدای این مملکت پیرو امام شهید خود 
علی بن موســی الرضا)ع( قدم در راه شهادت گذاشتند و به آن 
افتخار کردند و آخرین زیارت خود را بر دستان هموطنان خود 
به طواف ضریح امام هشــتم)ع( آمدند.یوســفعلیزاده آمادگی 
این بنیاد برای همکاری با آســتان قــدس رضوی در تکمیل 

پرونده های شهدای آستان قدس رضوی را اعالم کرد.

خبر
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی تشریح کرد

آستان قدس رضوی در دفاع مقدس؛ از پشتیبانی تا سازندگی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت 
برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای خرید کاال  زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت با ش�ماره فراخوان2099001446000083جهت پروژه مجتمع آبرس�انی روس�تایی زنده 

جان شهرستان کاشمر  برگزار نماید:
1- خرید لوله پلی اتیلن  200 میلی متر  فشار 10 اتمسفر به طول 3100 متر  

2- کوپلر الکتروفیوژن به قطر 200 میلی متر  275 عدد 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس�ناد اس�تعالم ارزیابی کیفی 
تا ارس�ال دعوتنامه، از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیک دولت )س�تاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراح�ل ثبت نام در س�ایت مذک�ور و دریافت گواهی امض�ای الکترونیکی را جهت ش�رکت در 
مناقصه محقق س�ازند. تاریخ انتشار فراخوان در س�امانه 1399/07/2 می باشد. اطالعات و اسناد 
مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارس�ال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به 

مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 99/07/9

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 12 روزشنبه 99/07/23
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان 

صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس س�امانه س�تاد 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

ع 9
90
69
73

آب ارمغان آبادانی است، آبادانی را بیشتر کنیم 
» فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کاال «نوبت اول

ش�رکت آب و فاض�الب مش�هد در نظ�ر دارد از طری�ق مزایده 
عمومی نس�بت به فروش لوازم فرس�وده و راکد به ش�رح اقالم 
من�درج درجدول ذیل اق�دام نماید ل�ذا از کلیه متقاضیان دعوت می ش�ود 
جه�ت اخ�ذ اس�ناد مزای�ده از تاری�خ درج آگه�ی لغای�ت 1399/07/12به 
آدرس مش�هد    ش�رکت آب و فاضالب مش�هد دفتر قرارداده�ا مراجعه و یا با 
تلف�ن 05137008149 تماس و پس از آن نس�بت به بازدی�د از محل کاالهای 
موضوع مزایده اقدام نمایند و قیمت پیشنهادی خود را تا پایان وقت اداری 
م�ورخ 1399/07/22 به صورت پاکات الک و مهر ش�ده ب�ه دبیرخانه مرکزی 
ش�رکت آبفای مشهد واقع در نشانی فوق تسلیم نمایند هزینه های درج آگهی 
و کارشناس�ی و بارگیری و مالیات ب�ر ارزش افزوده به عهده برندگان مزایده 

می باش�د و زمان گش�ایش پاکات مورخ 1399/07/23می باش�د. 

لوله فوالدی و چدن، اتصاالت و ضایعات چدنی،  سیلندر خالی گاز 
کلر مایع، کنتور، قطعات چدنی،  لوازم برقی، کابل،  لوله پلی اتیلن   اقالم فرسوده

لوازم متفرقه، لوازم پلی اتیلن،  لوازم پمپ و الکترو موتور،  لوازم 
برقی،  pp.pvc.GRP لوله و لوازم     اقالم راکد

دفتر روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب وفاضالب مشهد        ع 9
90
69
94

آب نعمت بزرگ الهی است ،  آن را هدر ندهید .
 آگهی مزایده عمومی

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

ع 9
90
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39

هر قطره صرفه جویی من ، زمینی تشنه را سیراب خواهد کرد . 
» تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی

 خدمات پیمانکاری « نوبت دوم

مصطفی خاکسار قهرودی:
اقدام های آستان قدس رضوی در دفاع مقدس، در تاریخ ماندگار است

آســتان: قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی در مراســم 
گرامیداشت »چهلمین سالگرد دفاع مقدس« ضمن گرامیداشت 
خاطره شــهدای هشت سال دفاع مقدس، زنده نگه داشتن یاد 
شهدا را وظیفه عموم مردم دانســت و گفت: اقدام های آستان 
قدس رضوی در هشــت سال جنگ تحمیلی، اعم از پشتیبانی 
نیرویی، تجهیزات و بازســازی های پس از دوران دفاع مقدس 
در تاریخ کشــور ماندگار است.مصطفی خاکسار قهرودی بیان 
خاطرات دوران دفاع مقدس را بازگوکننده قصه سربلندی ملتی 
عنوان کرد که خاک سرزمینش آغشته به خون شهیدانی است 
و در راه عزت اسالم ایثار و رشادت های فراوانی نشان دادند و به 
شهادت رسیدند.خاکسار قهرودی تصریح کرد: امروز با درایت و 
تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری، کشتی انقالب اسالمی در 
دریــای پرتالطم دنیای امروز با اقتدار حرکت می کند و هر روز 
شاهد افزوده شدن برگ های افتخارات این نظام و کشور هستیم.

قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی با اشاره به گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس، این روزها را ســالروز فریب خوردن دشمن 

سرتا پا مسلح بعثی عنوان کرد که با هدایت و تحریک استکبار 
جهانی به قصد نابودی جمهوری اسالمی حرکت کرد.

خاکسار قهرودی، رهبری مدبرانه امام خمینی)ره( و حضور مردم 
و رزمندگان در جبهه های جنگ را سبب تغییر معادالت دنیای 
اســتکبار در نتایج حاصل از جنگ عنــوان کرد و گفت: دنیای 
استکبار از این جنگ غیر از ضررهای مالی چیزی برداشت نکرد. 
خاکسار قهرودی ضمن اشاره به ۵ مهر ماه، سالروز شکست حصر 
آبادان به نقش آفرینی رزمندگان لشکر ۷۷ خراسان اشاره کرد و 
سردار رحیم صفوی را از فرماندهان تأثیرگذار این عملیات برشمرد.

وی همچنین آستان قدس رضوی را مرکز و کانون نورانی در تاریخ 
دفاع مقدس دانست که عالوه بر تقدیم ده ها شهید، امروز صدها 
ایثارگر دارد.قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی افزود: امروز عزیزانی 
که در این آستان مقدس مشغول به خدمت هستند از آثار معنوی 
کــه از جنگ و دفاع مقدس دارند بهره مند بوده و به آن می بالند. 
آن ها با این روحیه کار را پیش می برند و خدا را شــاکریم که این 
سهم بزرگ نصیب عزیزان فعال در آستان قدس رضوی شده است.

با مشارکت آستان قدس رضوی برگزار شد

 همایش علمی سازی کشاورزی، جهش تولید©
 و امنیت غذایی در چناران 

آستان: مدیر دفتــر پیشرفت منطقه ای چناران مؤسسه عمران و توسعه رضوی 
از برگزاری همایش علمی سازی کشاورزی، جهش تولید و امنیت غذایی کارگروه 

تخصصی کاشت دانه  های روغنی در این شهرستان خبر داد.
سیدســلمان صفاریان در گفت وگو با آستان نیوز بیان کرد: پیرو تفاهم نامه منعقد 
شده بین آستان قدس رضوی و جهاد کشاورزی در خصوص کشت دانه  های روغنی 
و همزمان با هفته دفاع مقدس، این همایش با مشــارکت آســتان قدس رضوی 
به  عنوان معین اقتصادی فرهنگی چناران و نیز ســازمان بسیج مهندسی و جهاد 

کشاورزی این شهرستان برگزار شد. 
وی ادامه داد: در این همایش که کشاورزان فعال، معاون سازمان جهاد کشاورزی 
چناران و همچنین فرماندار، امام  جمعه، رئیس و اعضای شورای اسالمی، فرمانده 
سپاه و نیروی انتظامی مشهد حضور داشتند، موضوعات مرتبط با کاشت دانه های 
روغنی و معرفی بسته های حمایتی جدید آستان قدس رضوی در کنار بسته  های 

حمایتی جهاد کشاورزی در خصوص کاشت کلزا مطرح شد.
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 جنگ را با همه تلخی ها و فراز و فرودهایش روایت کنیم   اندیشه: قاسم یاحسینی، پژوهشگر، نویسنده، مورخ و خاطره نگار در یادداشتی به بهانه هفته دفاع مقدس نوشت: هنوز درباب شکست ها 
چندان سخن رفته نشده و آنچه هم گفته شده سخنان احساسی و نوستالژیک بوده است. 40 سالگی در میراث دینی سن بلوغ است و اکنون که جنگ 40 ساله شده باید چشم هایمان را از احساسات نسبت به گذشته و 

به خصوص سیاست های روز قدرت بشوییم و جنگ را با همه تلخی ها و فراز و فرودهایش برای نسلی که نه گوشش با صدای انفجار خمپاره آشناست و نه تجربه تلخ جنگ زدگی دارد، روایت کنیم.

سند 2030، دستورکاری برای توسعه ناپایدار!©
سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۱۵ سندی را با عنوان »دگرگون ساختن جهان ما: دستور 
کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار« به تصویب رساند که هدف از تدوین آن دگرگون سازی 

جهان برای تحقق توسعه پایدار بود.
این دستور کار به ظاهر جامع و کامل در ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی به عنوان 
نقشه راه جامعه بین المللی در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعــی، امنیتی و ... با در نظر گرفتن اولویت های ملی، منطقه ای و بین المللی به 
منظور ایجاد صلحی پایدار برای دستیابی برابر به کرامت، سعادت، عدالت و شراکت 
همــه مردم در امور، با تأکید بر ترویج تفاهــم میان فرهنگی باوجود تنوع قومیتی، 
فرهنگی، نژادی و زبانی تهیه و تنظیم شده است. در این دستور کار به آموزش )بخش 
چهار سند( به عنوان مؤثرترین عاملی که نقش مهمی در حفظ محیط زیست، رشد 
اقتصادی و اشــتغال پایدار، الگوی تولید و مصرف پایا و نیز تغییر اقلیم دارد، توجه 
بیشــتری شده است. این سند بین المللی با آنکه بر همکاری دولت ها و ملت ها برای 
تحقق صلح جهانی و توسعه پایدار تأکید دارد، اما جایگاه کشورهایی همچون تایوان 
با جمعیتی افزون بر ۲4 میلیون و نیز فلســطین با پراکندگی جمعیتی در این پازل 

جهانی مشخص نشده است.
اگرچه می توان دالیل آن را سیاسی دانست، اما فارغ از مسائل سیاسی نیز با روح کلی 
سند به شرط صدق نیت، منافات خواهد داشت؛ زیرا همان گونه که در سند تصریح 
شده، این توافق بر همکاری جهانی و بر اساس ۶ بخش از جنبه های ساختاری دستور 
کار از جمله کرامت، عدالت، سعادت و شراکت، مردم و کره زمین بنا گردیده و عدم 
پذیــرش عضویت این دو ملت با ادعای صلــح جهانی، عدالت و برابری اجتماعی و... 

تناقض دارد.
بازهم اگرچه این تضاد مانع اجرای سند نیست، اما به مرور شبهاتی را ایجاد و فرایند 
کار را با موانع و مشکالتی همراه می سازد. نمونه مشخص آن نیز سند توسعه هزاره 
اســت که در سال ۲۰۰۰ میالدی به تأیید سران ۱8۹ کشور با محورهای رفع فقر و 
گرسنگی، دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی، ترویج برابری جنسیتی، کاهش مرگ 
کودکان، بهبود ســالمت مادران، مبارزه با بیماری های ایــدز و ماالریا و... ، تضمین 
پایداری محیط زیست و گسترش مشارکت جهانی توسعه رسید و با اینکه می بایست 
تا سال ۲۰۱۵ تحقق می یافت، به دالیلی اجرای آن عمداً یا سهواً ناکام ماند. بنابراین، با 
توجه به تجربه گذشته نمی توان انتظار تحقق سند جامع ۲۰۳۰ را فارغ از تفاوت های 

فرهنگی در بازه زمانی تعیین شده داشت.
ضمن اینکه سند مذکور از سال ۲۰۱۶ عملیاتی شده بود. از دیگر اشکاالت مطروحه 
در این سند، ادعای ایجاد و تقویت صلح جهانی پایدار در سایه آزادی و عدالت است. 
بنابراین ابتدا باید دید تعریف نگارندگان این سند از آزادی و عدالت چیست، دامنه های 
آن تا کجاســت و چه مؤلفه هایی دارد؟ آیا غرض، عدالت و آزادی های بی حد و حصر 
غربی است که نتایجی جز فروپاشی کانون خانواده، المذهبی، ظلم و تنوع بزه ندارد، 
یا آزادی و عدالتی مبتنی بر ارزش های دینی و اخالقی اســت که اگر چنین اســت 
چارچوب ها و خطوط قرمز حیات بشــری، اخالق زیســتی و سبک صحیح زندگی 
در ادیان توحیدی و آسمانی به ویژه شــرع مقدس اسالم در قالب کتاب های دینی، 
ســنت و سیره پیامبران و امامان معصوم)ع( به عنوان نخستین آموزگاران، رهبران و 
قانون گذاران الهی، فارغ از افتراقات مذهبی و فرهنگی، تبیین و تعریف شده است و 

می تواند الگوی مناسبی برای جهانیان باشد.
این در حالی اســت که با مروری چند بر حوادث ســال های اخیر جهان و شــعله ور 
شدن آتش مخاصمه، جنگ افروزی ، کشتار، تخریب و ویرانی های ناشی از دخالت های 
مغرضانه بیگانگان درمی یابیم نه تنها گامی در جهت تقویت صلح جهانی برداشته نشده 
است، بلکه بارها موجبات نقض حقوق بشر که خود تدوین کننده آن بودند، فراهم آمده 
است؛ وقایعی که سبب شد اجرای سند ۲۰۳۰ از سال ۲۰۱۶ ناکام مانده و در تضاد با 
اهداف آن قرار گیرد. بنابراین طرح تقویت صلح پایدار جهانی در سایه آزادی و عدالت، 
یک مزاح کودکانه و واژه ای فریبنده برای پوشش امور منفعت طلبانه و استعمارگرانه 
بیش نیست. نکته دیگری که باید به آن توجه شود تأکید فزاینده سند بر دسترسی 

برابر همگان به اطالعات و نشر آن با عنوان آزادی بیان است.
صرف نظر از کلی گویی و عدم تعیین نوع و جنس اطالعات، آنچه مســلم اســت، در 
 هیچ جامعه ای چه دینی و چه ســکوالر و لیبرال، امکان دسترســی شــهروندان و 
غیر شــهروندان به همه اطالعات و نشــر آن، به دالیل امنیتی و سیاسی امکان پذیر 

نیست و به طور کلی با ذات حکمرانی منافات دارد. 
دوم، تفاوت ها و در مواردی تقابالت مذهبی و فرهنگی باوجود اشتراکات موجود، به 
خودی خود در راستای مصلحت جامعه مانع افشای برخی اطالعات و اسناد می شود، 
چرا که تجربه همواره نشان داده است به دلیل تباینات اندیشه ای، نگرشی، فرهنگی، 
دینی، قومی، نژادی و...، حتی ساده ترین اطالعات نیز می تواند موجبات سوءبرداشت و 
نیز سوءاستفاده فرصت طلبان داخلی و خارجی را فراهم آورده و منجر به بروز شرایط 
ناگواری شود که نتیجه و حاصل آن جز تفرقه و تشتت و به تبع آن بروز شکاف های 
طبقاتی و هــرج و مرج های داخلی و برون مرزی نیســت.بنابراین تدوین کنندگان 
این ســند فارغ از ناآگاهان که به منظور ســلطه نرم و خزنده به تدوین سند ۲۰۳۰ 
پرداخته اند، خود حاضر و حتی قادر به عملیاتی کردن مفاد این سند نبوده و نیستند.

سؤال اینجاست وقتی به فرهنگ از منظر اومانیستی نگاه شده است، مکتبی که انسان 
را میزان همه ارزش ها و فضائل دانسته که در آن همه چیز در خدمت وی قرار داشته 
و به او ختم می شود، چطور می توان انتظار بهبود شرایط فرهنگی را داشت؟ این در 
حالی است که ذات فرهنگ بار معنایی مثبت داشته و توجه به تنوع فرهنگ ها، تحت 
تأثیر آموزه های دینی و ارزش های اخالقی و از ضروریات تعامالت اجتماعی محسوب 
می شود. بنابراین بالذات نمی تواند با اندیشه های لیبرالی و اومانیستی همسو شود، حتی 

اگر برخی مؤلفه های فرهنگی جوامع، در تضاد با مصالح جهانی باشند.

 اندیشــه/ فاطمی نسب/ فاطمی نژاد  یکی از 
پرسش های اساســی در هر کشوری که در مسیر 
پیشرفت و توسعه قرار دارد، ایده نهاد علم آن کشور 
برای حکمرانی در ابعاد مختلف اجتماعی و سیاسی 
است. فارغ از اینکه تلقی آن کشور از علم چیست، 
در یک نگاه پدیدارشناســانه، نهادهای آموزشــی 
رســمی همچون وزارت علوم، وزارت بهداشــت، 
آموزش و پرورش، حوزه های علمیه و... از اصلی ترین 
نهادهای علمی کشــور محســوب می شــوند که 
هرگونه پیشرفت یا عقب ماندگی یک کشور ارتباط 
مستقیمی با کارکرد این نهادها پیدا می کند. ایران 
امروز با تمام امیدها و افق های گســترده ای که در 
پیش دارد، دچار ضعف ها و مشکالت زیادی است 
که نخستین قدم در حل آن ها، آسیب شناسی علمی 
و روش مند آن هاســت. در این شماره با پروفسور 
حمیدرضا یوسفی، استاد تاریخ تفکر و روان شناسی 
تعامل دانشگاه پُتسدام و کوزانوس آلمان، به سراغ 
آسیب شناسی فرهنگی نهاد علم در ایران رفته ایم 
که حاصل آن را در ادامه می خوانید. دکتر یوسفی 
سال هاست در حوزه فلسفه میان فرهنگی مطالعه و 
پژوهش کرده و در امر آموزش، ســبک منحصر به 

فرد خود را دارد.

جناب پروفسور! به نظر شما چه مقدار از   
مشکالت حال حاضر کشور به صورت مستقیم 

به نهاد علم برمی گردد؟
پرداختن به این موضوع مســتلزم درک سلســله 
مراتب علمی اســت. بر فرض مثال وقتی شما یک 
بیماری )جسمی یا روحی( را احساس می کنید، در 
وهله نخست ممکن است واکنش شما این باشد که 
در منزل برخی کارهای سنتی برای بهبود وضعیت 
جســمی یا روحی خود انجام دهید. اگر بهبودی 
حاصل نشد به پزشک مراجعه می کنید، پزشک از 
شما آزمایش های مختلف می گیرد و بر اساس این 
آزمایش ها به این تشخیص می رسد که شما عفونت 
خونــی دارید و این عفونت خونــی باید به صورت 
بالینی مورد معالجه قرار گیرد وگرنه شــما از دنیا 
خواهید رفت. این صحبت پزشک و زمینه فکری او 
یک پیشینه علمی دارد و یک فرهنگ علمی پشت 
آن نگاه پزشک نهفته است. یعنی تمام صحبت های 
او تجربه پذیر و آزمون پذیر اســت و بر اساس یک 
روش و متدولوژی سیستماتیک آن نگاه پزشک بنا 

شده است. 
در زمینه نگاه به تاریخ، فرهنگ، علم و حیطه های 
مختلف آن، اگر ما فرهنگ سازی درستی انجام نداده 
باشیم به سختی می توانیم به این وادی ها ورود پیدا 
کنیم. غــرب از فرهنگ به عنوان یک پیش زمینه 
تمدنی برای پیشــبرد مســائل علمی و غیرعلمی 
اســتفاده کرده است. در اینجا قصد مقایسه کردن 
ندارم ولی اروپایی ها یک فرق اساســی با ما دارند و 
آن این اســت که فرهنگ سازی و فرهنگ مداری و 
خودشان را جدی گرفته اند، در حالی که ما این کار 
را از یک برهه تاریخی به این ســو انجام نداده ایم و 
هر چقدر غربی ها از ما فاصله گرفتند، دنباله روی ما 
از آن ها بیشتر شده است. در ایران  ما مبانی خوب 
فرهنگی برای رشد و شکوفایی تمدن علمی داریم، 
ولی از آن استفاده نکرده ایم و حتی به آن بی توجه 
مانده ایم. کسانی که از آن استفاده کردند، ابن سینا 

و عالمه طباطبایی شدند. کسانی 
که استفاده نکردند امروزه به این 
ادعا رسیده اند که در ایران، فلسفه 
و تفکر وجود ندارد، اصالً در ایران 
هیچ چیز وجود ندارد و ما برای 
غربی نگری  باید  شــدن«  »آدم 
کنیم و به بالین فرهنگی و فکری 
غــرب پناه ببریم. چــرا؟ به این 

دلیل که ما به صورت خودآگاهانه 
راه ها را به روی خودمان بسته ایم.

اینکه در دوره    به  با توجه 
صفویه یک نص گرایی در برابر 
عقل گرایی شــکل گرفت آیا 
از  نمی توان  را  نص گرایی  این 
پیشرفت  از  جلوگیری  دالیل 
ایدئولوژی  نقش  دانســت؟ 
ایــن میان چه  و مذهب در 

می شود؟
مــن فکــر می کنم دین، ســد 
تحــول،  پیشــرفت،  بازدارنــده 
تحول گرایــی  و  تحول خواهــی 

نیســت. اتفاقاً دین می تواند ارابه کمک کننده ای 
در راه درست فرهنگ سازی و علم و فناوری باشد. 
متأسفانه فرهنگ تقلیدگرایی در جامعه ما موجب 
شــده فکر کنیم اگر بخواهیم در کانون های علمی 
رشــد کنیم، باید دین را به مسجد ببریم. بدیهی 
اســت که دین در مسجد هست. اما ما می توانیم از 
دین برای اخالق فردی و جمعی و بنیان گذاشتن 
آیین رفتار اســتفاده کنیم. وقتی شما آثار امانوئل 
کانت یا هگل را مطالعه کنید، متوجه خواهید شد 
آثارشان از عمق تفکر مسیحی گرفته شده است. ما 
آن بخش مسیحیت را نمی بینیم. اخالق کانت بدون 
فهم انسان شناسی مسیحیت غیرقابل فهم است. ما 
این را نمی بینیم. من فکر می کنم ما از فرائض دینی 
و مقوله دین می توانیم بــرای فربه کردن فرهنگ 
اســتفاده کنیم و برعکس. این دو می توانند مکمل 
هم باشند. البته این بستگی به قرائت و برداشت ما 
از دین یا فرهنگ دارد. همان گونه که ما از فرهنگ؛ 
کمک عملی می گیریم، متقابالً از دین هم می توانیم 

برای تولید دانش کمک عملی بگیریم. 

ما اعتقاد داریم اسالم دین جامعی است   
و همه نیازهای انســان را به صورت جامع و 

قرار  اگر  و  است  دیده  کامل 
دین  این  مختصات  ما  باشد 
را به »غرب« بشناســانیم، 
در  شــده  تولید  ادبیــات 
اشتراکات  علمیه  حوزه های 
و  گفت وگو  ایجاد  برای  الزم 
تفاهم را نــدارد. حال آیا ما 
باید با حفظ ادبیات خودمان 
بر جهان بینــی غرب اثرگذار 
باشیم یا با استفاده از ادبیات 
آن شــخص )که در نهاد علم 
او به وجود آمــده( راهی به 
سوی جهان بینی خودمان پیدا 

کنیم؟
اجــازه بدهید با یــک مثال نوع 
نگاهم را روشــن کنم. وقتی شما 
تصمیم می گیریــد ازدواج کنید 
در جلسه خواستگاری باید با فرد 
مورد نظر به یک زبان مشــترک 
برســید. اینکــه من کیســتم و 
همســرم را چطــور می بینم و او 
کیست و چه نگاهی به من دارد؟ 
این نگاه چهارسویه جوهر منطقی دارد و بسیار مهم 
است. نگاه من به خودم و دیگری و نگاه دیگری به 
خودش و من اساس تفاهم متقابل و تعامل واقعی را 
تشکیل می دهد. یکی از مبانی فلسفه میان فرهنگی 
نیز همین اصل چهارســویه اســت. ما باید با نوع 
اندیشه ورزی خودمان وارد گفتمان شویم. اگر این 
اتفــاق نیفتد و من با نوع تفکر خودم با شــما وارد 
گفتمان نشوم، هیچ موقع نمی توانم به ثمر برسم و 
اگر به نتیجه ای نیز برسیم آن نتیجه کاذب خواهد 
بود؛ چرا که من خودم نبوده ام. ما در بســیاری از 
گفتمان هایی که داشــته ایم خودمــان نبوده ایم و 
همواره نقش بــازی کرده ایم. ما نه تجربه تاریخی 
غرب را داریم و نه در کالبد فکری، فلسفی، روحی، 
دینی، اجتماعی و مدنی غرب هستیم که بخواهیم 
عکس برگردان آن ها باشیم. ما نمی توانیم »آن ها« 
باشــیم و »آن ها« را مثل خودشان احساس کنیم. 
البته زبان باید بر اســاس دستور زبانی فهم پذیر و 

مشترک باشد تا بتوان داده ها را انتقال داد.
این یک واقعیت تاریخی اســت کــه غرب همواره 
غرب بوده اســت و این ما بوده ایم که چهره عوض 
کرده ایم تا غربی ها از ما خوششان بیاید و از ارتباط 
برقرار کردن با ما نگریزند. همه این ها فرمایشــی 

بوده است. حتی بســیاری از دانشمندان و علمای 
ما هم که غرب می روند، خودشــان نیستند، بلکه 
دارند نقش بازی می کنند. حرف من این است که 
اگر ما دنبال تفاهم و گفتمان سازی و تعامل واقعی 
هستیم، باید با ادبیات علمی و برداشت های تاریخی 
خودمان وارد گفتمان شویم. شما وقتی می گویید 
»جهاد« برداشت ما و غرب با هم متفاوت است. در 
مورد »شریعت« نیز همین طور است. دریافت ما از 
شریعت به معنای مبانی دموکراتیک یا مردم ساالری 
اسالمی است؛ ولی برداشت آن ها چیز دیگری است. 
همین طور در مورد مقوله عصر روشنگرایی نیز نگاه 
و برداشت ما و آن ها متفاوت است. در تاریخ گرایی 
نیز ما درست برخورد نکرده ایم؛ ایران پیش از ظهور 
اســالم، خانه تفکر بود و اسالم به آن قوت بخشید. 
یک جوهره وجودی اندیشه ورزی در »پندار نیک« 
وجــود دارد که ما آن را تئوریــزه نکرده ایم. وقتی 
می گوییم تفکر، تصورمان این است که حتماً باید 
غربی باشد. این خودباختگی، نگاه ما به فرهنگ را 
دچار گمگشتگی کرده است. اگر توجه کرده باشید، 
هرچقدر ما تالش می کنیم به غرب نزدیک شویم، 
فاصله آن ها با ما بیشــتر می شــود. ما حرف های 
زیــادی در علوم مختلف برای گفتن داریم. مرحوم 
مطهری در حاشــیه کتاب »اصول فلسفه و روش 
رئالیسم« می نویسد ما حرف هایی در عالم فلسفه 
داریم که اگر با غرب وارد گفت وگو شویم، حرف های 
آن ها خنده دار می شــود! ما آن حرف ها را نزده ایم. 
جامعــه ما نیاز به یک چرخش تاریخی و فرهنگی 
گفتمانی دارد. ما باید به خودمان برگردیم؛ ولی نه با 
ایران گرایی یا اسالم گرایی بلکه با اندیشه ورزی و نگاه 

تحلیلی و آسیب شناسانه.

جناب آقای پروفسور! به نظر شما آیا مبانی   
استخراج محصول  قابلیت  ما،  تفکر گذشته 

عینی و تمدنی برای عصر حاضر را دارد؟
شــما با مطالعه ۵۳ رساله »اخوان الصفا« مشاهده 
می کنیــد در آن ها شــاکله های مقوله ســازی و 
مفهوم سازی علم و فناوری وجود دارد؛ ولی متأسفانه 
ما این ها را بررسی نکرده ایم. درحالی که اروپایی ها به 
بررسی این ها پرداخته  و در این زمینه تجربه موفقی 
هم داشته اند. آن ها با درایت تمام روی همه چیزهایی 
که اســالمی بوده است ژیلت علمی کشیده اند و با 
داده های خود در هم آمیختند و در آغاز قرن بیستم 
انقالبات علمی را به وجود آوردند. اگر شما تاریخ علم 
و فناوری را بررسی کنید، مالحظه خواهید کرد که 
ما کجا بوده ایم و آن ها کجا بوده اند و ما امروز کجا 
گیر کرده ایم و آن ها کجا جهش پیدا کرده اند. ما در 
تاریخ حرف های فراوانی برای گفتن داشته ایم؛ ولی 
خودمان به خودمان چشم بند و دهن بند زده ایم. این 
خودحقیرپنداری را در ترجمه های آثار امانوئل کانت 
به زبان فارسی می توان تجربه کرد. کانت اسالم را 
فاقد اخالق می داند و همه ملل را احمق و فقط اروپا 

را دربار جهان می داند. 

در یک نگاه آسیب شناسانه اگر بخواهید   
ریشه مشکالت امروز ایران را واکاوی کنید، 

تأکید شما روی چه مسئله ای است؟ 
مشکالت جامعه فعلی ایران، از قاجار به این طرف، 
دردهایی اســت که به درونمایه نگاه ما به فرهنگ، 

دین، انسان و جهان برمی گردد. ساختار و مضامین 
فکری ما دارای اشــکاالت اساسی است. جامعه ما 
نیاز به یک »چرخش گفتمانی« دارد. یعنی ما باید 
خودمــان را تبدیل به گفتمان کنیم؛ باید خودمان 
را به دادســرای خرد ببریم؛ ما باید خودمان را در 
برابر شــعور مدنی مان محاکمه کنیــم و در دیوان 
عالی عدالت از خودمان شکایت کنیم. به خصوص 
دانشــمندان کشــور و علمای ما باید از خودشان 
شکایت کنند که آنچه نیاز ما بوده تا گفته شود را 
نگفته اند. آن کسانی نیز که گفته اند برای آن ها حرف 
درآورده و به سمتشان سنگ پرتاب کرده اند. این ها 
دردهایی اســت که باید در این چرخش گفتمانی 
به آن ها بپردازیــم و چون به آن ها نپرداخته ایم در 
شــرایط فعلی، خودمان را در هیــچ زمینه ای باور 
نداریــم. آن هایی که در ایران خــود را باور کردند، 
موشــک های اوربیتال چند مرحله ای ساختند که 
تنها چند کشــور توان ساخت آن را دارند. آن هایی 
که راویــان غرب بودند، گفتند این قســمت مال 
روسیه است، آن قسمت مال کره شمالی است و... 
طوری که دست آخر هیچ قسمتش مال خودمان 
نشد. ما نتوانستیم خودمان را تشویق کنیم. فرهنگ 
ما به صورت ســخت افزاری درآمده اســت که هر 
کســی از راه رســید نرم افزار خــودش را روی آن 
نصب کرد. انگلیســی ها آمدند و یک نرم افزار روی 
آن نصب کردند، روس ها همین طور و آمریکایی ها و 
انگلیسی ها هم به همین شکل. هر کسی روی این 
سخت افزار یک نرم افزار فرهنگی دیگر سوار کرد یا 
دنبال ســوار کردن آن بود. این زلزله های فرهنگی 
موجب گمگشتگی و پارگی شخصیت فرهنگی ما 
شده است. بسیاری از ما در جامعه مشکل هویتی 
داریم. نمی دانیم کجا ایستاده ایم و چه می خواهیم. 
بســیاری از ما با حسرت های نامفهوم خود زندگی 
می کنند. بخشــی از علما و دانشمندان ما خیلی 
تالش می کنند ما را به سمت اندیشه ورزی راهبری 
کنند، ولی موفق نمی شــوند. با چرخش گفتمانی 
همه جانبه می توانیم زمینه ای مناســب و سکوی 
پرشی توانمند برای تولدی دوباره ایجاد کنیم. باید 
در جامعه مدنی و علمی خودمان دوباره متولد شویم 
و بــه خودمان برگردیم. نه به این معنا که ایران گرا 
و زرتشت گرا یا صرفا اسالم گرا شویم؛ بلکه اساساً به 
اندیشه ورزی و جوهره تاریخی خودمان برگردیم و از 
خودمان سؤال کنیم ما کجا بوده ایم و دلیلش چه 
بوده است؟ با ابزار توانمند آسیب شناسی سیستمی 
و روش سیســتماتیک چند بُعدی می توانیم دلیل 
جاماندگی و »این شدگی فرهنگی« خود را ارزیابی 
کنیم. ما باید همواره بدانیم و به آن بیندیشیم که به 
چه چیزهایی کجا باید تکیه کنیم و از چه چیزهایی 
صرف نظــر کنیم.با یک چرخش گفتمانی مبتنی 
اندیشه ورزی درون جوش می توانیم چالش های  بر 
موجــود را تبدیــل به فرصتی بــرای یک جهش 
تاریخی کنیم. برای تقویت این مسیر مدت هاست 
با یکی از شاگردانم در ایران روی پروژه ای با عنوان 
»خورشید تفکر در آسمان زندگی« کار می کنم که 
به زودی در ایران منتشــر خواهد شد. این پروژه در 
۶ فصل خواننده را با توانمندی های ناشــناخته یا 
فراموش شده او آشــنا می کند و نشان می دهد او 
چگونه می تواند با اندیشه ورزی و خودیاری فکری به 

اجاره نشینی فکر خود پایان دهد.

گفت وگو با پروفسور حمیدرضا یوسفی درباره نهاد علم و مشکالت کنونی جمهوری اسالمی 

چالش های موجود فرصتی برای یک جهش تاریخی است

مرحوم مطهری 
در حاشیه کتاب 
»اصول فلسفه و 
روش رئالیسم« 
می نویسد ما 
حرف هایی در عالم 
فلسفه داریم که 
اگر با غرب وارد 
گفت وگو شویم، 
حرف های آن ها 
خنده دار می شود! 

بــــــــرش
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I n f o @ q u d s o n l i n e . i r   شنبه 5 مهر 1399  8 صفر 1442 26 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9353

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 محمدمهدی جهان پرور

      صفحه 4

کلیه مدارک )کارت س���بز – کارت ماش���ین- و سند (
خودرو پیکان وانت رنگ سفید مدل 1390 شماره پالک 
762ب35  ای���ران74  ش���ماره موت���ور 1149010/444 
ش���ماره شاس���ی NAAA46AA930G333181 بن���ام 
ساس���ان آب���ادی مفق���ود و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

میباشد ,ع
99
06
99
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و س���ند کمپانی خ���ودروی پ���ژو405 مدل 
1394 رن���گ نق���ره ای متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظامی 
218ه12 ایران 36  ش���ماره موتور 124K0767377 و 
شماره شاس���ی NAAM01CE2FK511410 به مالکیت 
عبدالواحد قنبرزهی گرگیج مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
06
98
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کلی���ه مدارک)برگ س���بز – کارت ماش���ین – س���ند (
  94 م���دل  س���فید  رن���گ   315 ام   وی  ام  خ���ودرو 
ش���ماره پ���الک 263ج48 ای���ران 12 ش���ماره موت���ور 
شاس���ی  ش���ماره   MVM477FJAF038949
بازرگان���ی  ناهی���د  بن���ام    NATFBAMD5F1029995

مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد

,ع
99
06
99
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپان���ی و س���ند محض���ری خ���ودروی اتوبوس 
س���یترا مدل 1389 رنگ پرتقالی به ش���ماره انتظامی 
موت���ور 69079258  ش���ماره  ای���ران 32   784ع74 
و ش���ماره شاس���ی NAUTM31BX9MNAU001 ب���ه 
مالکیت جواد بخشی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
06
91
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

م���درک تحصیلی موق���ت اینجانب محم���ود مالزهی 
فرزن���د  مس���عود ب���ه ش���ماره مل���ی 3580031775 
کارشناسی ناپیوس���ته تکنولوژی عمران – عمران از 
دانشگاه ازاد اسالمی واحد ایرانشهر مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

,ع
99
06
72
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز وکارت خودروی سواری پیکان تیپ 1600 
مدل   80 ودارای شماره انتظامی 79 / 491 /  ج 52 
وبه ش���ماره موتور 11128066701وش���ماره شاسی 
80468683 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط 

می باشد

,ع
99
06
99
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت خ���ودروی پ���ژو405 م���دل 1397 رن���گ س���فید 
  74 ای���ران  814س53  انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه 
شاس���ی  ش���ماره  و   181B0070563 موت���ور ش���ماره 
NAAM31FEXJK118119 ب���ه مالکیت جعفر گلزاری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
06
97
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
06
99
0

برگ س���بز خودرو س���واری اپل اس���ترا رن���گ نقره ای 
متالی���ک مدل 1994  به ش���ماره موتور 02Y31882 و 
شماره شاسی R5116479 به شماره انتظامی 938 ق 
39 ایران 12 به مالکیت اسماعیل کول آبادی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

   آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده شرکت تعاونی مصرف 
کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان 

کاشمر نوبت برگزاری: اول
 تاریخ انتشار: 1399/07/05

بدی��ن وس��یله از کلی��ه اعض��ای ش��رکت تعاون��ی 
مزبور دعوت می ش��ود در س��اعت 18 روز دوشنبه 
م��ورخ 1399/07/28 در مح��ل دفتر ش��رکت واقع 
در کاش��مر، خیاب��ان ام��ام خمینی 3 حض��ور به هم 
رسانند. ضمنا هر یک از اعضای شرکت تعاونی می 
تواند عالوه بر رای خود، حداکثر س��ه رای با وکالت 
نام��ه کتبی و ه��ر فرد غی��ر عضو، تنها ی��ک رای با 

وکالت نامه کتبی داشته باشد.
تذک��ر: داوطلب��ان عضوی��ت در هیئ��ت مدی��ره یا 
بازرس��ی موظفن��د حداکث��ر ت��ا یک هفت��ه پس از 
صدور دعوت نامه تش��کیل مجم��ع عمومی، مدارک 
خود ش��امل: 1- دو قطع��ه عکس 2- کپی کارت ملی 
3- کپی م��درک تحصیلی 4- کپ��ی حکم کارگزینی 
مبنی بر اشتغال یا بازنشستگی در شبکه بهداشت 
و درم��ان را به دفتر ش��رکت تحوی��ل و تقاضانامه 

داوطلبی را امضا نمایند.
دستور جلسه: 1. اس��تماع گزارشات هیئت مدیره 
و بازرسان 2. تصویب ترازنامه و صورت های مالی 
س��ال 98  3. تصوی��ب بودج��ه پیش��نهادی هیئت 
مدیره برای س��ال 99 4. انتخاب بازرس��ان اصلی و 
علی البدل برای مدت یکسال  5. تصویب تخصیص 
س��ود انباشته شرکت از س��ال 85 تا 98 به حساب 

سرمایه 
9ع علی خوش منظر )رییس هیئت مدیره( 

90
69
75

آگهي دعوت مجامع عمومي فوق العاده 
و عادي بطورفوق العاده شرکت تولید و 

توزیع فرهنگیان سهامي خاص به شماره 
ثبت 5322  نوبت دوم 

روزنامه  در  مندرج   1399/06/22 مورخ  آگهی  پیرو 
عادی  و  العاده  فوق  عمومی  مجامع  جلسات  قدس 
تاریخ  در  شرکت  اول  نوبت  العاده  بطورفوق 
دلیل  به  ولی  تشکیل  مقرر  محل  در   1399/07/02
و  نکردند  پیدا  را  الزم  رسمیت  نصاب  حصول  عدم 
کلیه  از  بدینوسیله  لذا  یافتند  پایان  نتیجه  بدون 
جلسه  در  تا  گردد  مي  دعوت  شرکت  سهامداران 
مجمع  عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/16 ساعت  
8 صبح و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1399/07/16 ساعت  10 صبح که به شرح ذیل 
به نشاني مشهد - چهارراه خیام - مجتمع تک - طبقه 

4 - واحد 403 برگزار مي گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده:

1- تغییر آدرس
2- کاهش اعضای هیات مدیره شرکت

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

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

سال مالی 1398
3- انتخاب هیات مدیره و بازرسین شرکت برای 

مدت قانونی 
4- تصمیم گیری در سایر مواردی که به مجمع 

عمومی فوق مربوط میگردد 
هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 

/ع
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دره  آق  زرکان  پویا  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   549736 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10100250643 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ذیل  تصمیمات   1399,05,29 مورخ  العاده  فوق 
گلومینکو  گذاری  سرمایه  شرکت   : شد  اتخاذ 
شرکت  و   10861394039 ملی  شناسه  با  قشم 
و   10861504332 ملی  شناسه  با  قشم  کاوندگان 
شرکت تابان کیش با شناسه ملی 10861394189 
شناسه  با  قشم  فرجام  نیک  فرااندیشان  شرکت  و 
آذین  کوشش  شرکت  و   10861394307 ملی 
مدت  برای   10861503629 ملی  شناسه  با  قشم 
انتخاب  مدیره  اعضای هیات  عنوان  به  دو سال 

گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )998080(
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طرح  مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی  اصفهان  فاضالب  و  آب  تحقیقات  و 
ملی  شناسه  و   4641 ثبت  شماره  به  خاص 

 10260257912
مورخ   14734 شماره  نامه  استناد  به 
و  سازی  خصوصی  سازمان   1399,06,12
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,31 
سیدابراهیم  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
به   0859217965 ملی  شماره  به  وزیری 
نمایندگی آستان قدس رضوی به شماره ملی 
جایگزین  مدیره،  هیئت  در   14004342173
خلیل آباد  آخوندزاده  حسن  محمد  آقای 

)تا تاریخ 1399,04,12( شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )996014(

,ع
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اره  تیغه  تولیدی  شرکت  تغییرات  آگهی   
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  توس 

12127 و شناسه ملی 10100993896

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
سالیانه مورخ 1399,03,31 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : - آقای خسرو رضازاده متقی به شماره ملی 
آقای  و  اصلی  بازرس  عنوان  به   0938458485
 5229493321 ملی  شماره  به  نصرتی  محمود 
سال  یک  برای  البدل  علی  بازرس  عنوان  به 
کثیراالنتشار  روزنامه   - گردیدند.  انتخاب  مالی 
تعیین  شرکت  های  آگهی  درج  جهت  قدس 
شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1398 

تصویب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)998718(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )998729(

آگهی تغییرات شرکت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هلیا مهر آترین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61158 و شناسه ملی 10860481923

اداره کل میراث فرهنگی  نامه شماره 992,128,5926 مورخ 1399,05,26  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,05,20 و  به 
صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی ونامه شماره 26159 مورخ 1399,06,11 سازمان هواپیمائی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : آقای مهدی خسروی درح با شماره ملی 0942804759 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای علیرضا حامد با شماره 
ملی 0946260958 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم شهربانو محمودی درخ با شماره ملی 0730529258 به سمت عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد اداری - مالی و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه مهر 

شرکت معتبر باشد . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )998732(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی الکتریک خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11275 و شناسه ملی 10860259656

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,04,28 و پیرو جلسه تنفسی 1399,05,11 مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای 
مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398 مورد تصویب قرار گرفت . - موسسه حسابرسی سامان پندار با شناسه ملی 10100525069 به عنوان بازرس اصلی 
و کیومرث کیانی آخوره سفالیی کد ملی1159186979، به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1399 انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
قدس برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. - محمد افشارنژاد به شماره ملی 0931952999 و پرویز برهمت به شماره ملی 0680168087 و 

عبدالرضا ولدخانی به شماره ملی 0063582597 بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال تعیین گردیدند. 
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سیمرغ  شهد  ساینا  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 899 و 

شناسه ملی 14007111892

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,03,25 مورخ 
برای  به شرح ذیل  -بازرسان شرکت   1  : شد 
بازرس   . گردیدند  تعیین  مالی  یکسال  مدت 
 1060737159 هنری  غالمرضا  آقای   : اصلی 
قزاقی  جلیل  آقای   : البدل  علی  بازرس 
درج  جهت  قدس  -2روزنامه   0054985201

آگهی ه های شرکت تعیین شد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران 

)998733(
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 والیت نقش ستون را در ساختمان دین ایفا می کند  رسا: حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان در مراسم شب شهادت امام حسن مجتبی)ع( که در حرم مطهر حضرت معصومه)س( برگزار شد، با 
بیان اینکه هیچ مسئله ای در دین به اندازه والیت اهمیت ندارد، گفت: والیت نقش ستون را در ساختمان دین ایفا می کند. وی با بیان اینکه حتی رفتار خوب حکمرانان اگر چه عدالت پیشه باشند هم برای به سعادت 

رساندن جامعه کافی نیست، اظهار کرد: اگر ذهنیت الزم از والیت محقق نشود، اهداف دین در جامعه محقق نمی شود؛ اگر این ذهنیت از والیت محقق شود، ظهور نیز تحقق پیدا می کند.

سفارش به »بُکاء« را هم برای امام حسین)ع( داریم ©
هم برای امام حسن)ع(

ایکنا: طبق آنچه مشهور از مورخان، محدثان و فقها قائل هستند، هفتم صفر 
مصادف با شهادت امام مجتبی)ع( است. وقتی کتاب ها را بررسی می کنیم، یک 
نظر در شهادت امام مجتبی)ع( نظر مرحوم کلینی است که فرموده شهادت آن 
حضرت در روز آخر صفر است و نه بیست و هشتم؛ مگر اینکه توجیه کنیم که 

ایشان روزهای آخر را می خواهد بگوید، نه روز آخر.
برخــی از فقها و بزرگان شــهادت حضرت را در ماه صفــر گفته اند، اما معین 
نکرده اند که چه روزی از این ماه اســت؛ از جمله مرحوم شیخ مفید در کتاب 
ارشاد می فرماید: در شهر صفر در راه خدا کشته شد. حتی اینکه امام مجتبی)ع( 
در چه ســالی به شهادت رسیده، ســال ۴۹ ه .ق بوده یا سال ۵۰ ه .ق، این هم 
محل اختالف اســت. مرحوم شیخ طوسی نیز شهادت را به صورت مطلق بیان 

کرده است؛ این هم نظر دوم.
نظر سوم، اینکه شهادت در روز ۲۸ صفر است؛ از کسانی که این نظر را داده اند، 
مرحوم شیخ مفید است، البته نه در کتاب ارشاد، بلکه در مسار الشیعه؛ مرحوم 
طبرسی در تاج الموالی، ابن شهر آشوب مازندرانی در مناقب؛ این سه نفر گفته اند 

دو روز آخر صفر که می شود ۲۸ صفر، وقت شهادت امام مجتبی)ع( است.
اما در این میان کســی است به نام سید قاسم بن ابراهیم رسی یا البرسی که 
متوفــای ۲۴۶ه .ق بوده، کتابی دارد به نام »تثبیــت االمامه« و روایت هایی را 
در این کتاب از امام کاظم)ع( نقل کرده اســت. او در این کتاب می گوید: امام 
مجتبی)ع( در روز هفتم ماه صفر به شــهادت رســیده است. حاال چطور شده 
این کتاب به دســت مرحوم کلینی و مرحوم شــیخ مفید نرسیده است؛ این 
طبیعی اســت که تمام کتبی که در عصر ائمه)ع( نوشته شده باشد به دست 
کلینی و دیگران نرسیده باشد. پس، اول کسی که این مطلب را گفته، ابراهیم 

رسی است.
شهید اول هم در کتاب دروس می گوید: روز پنجشنبه هفتم صفر سنه ۴۹ یا 
۵۰ به شهادت رسیده اند. مرحوم کفعمی نیز  در مصباح می گوید که روز هفتم 
صفر است. پدر شیخ بهایی هم کتابی در این زمینه دارد که می گوید روز هفتم 
اســت. خود شــیخ بهایی در چند کتابش از جمله در کتاب جامع عباسی که 
توضیح المســائل و فقه فارســی به قلم خود ایشان است، چنین مطلبی دارد. 
مرحوم مجلسی در بحار و مرحوم صاحب جواهر در جلد ۲۰ جواهر نیز همین 

عقیده را دارد که عمدتاً شبیه عبارت شهید را دارند.
مرحوم کاشــف الغطاء هم همین طور؛ می گوید که روز هفتم روز شهادت است. 
غالب مورخان، فقیهان و محدثان شــهادت حضرت را روز هفتم ماه صفر قرار 
داده اند، بــه تبع این، بزرگان و اعاظم نجف در طــول دوران حوزه نجف، روز 
هفتم صفر درس ها را تعطیل می کردند و به عنوان روز شهادت قرار می دادند. 
بعد که حوزه قم تأســیس شد، مرحوم مؤسس آیت اهلل حائری)ره( دأب ایشان 
آن طــوری که برای ما نقل کردند، همین بوده که روز هفتم ماه صفر حوزه را 
تعطیل می کردند. پس از ایشان مرحوم آیت اهلل العظمی  بروجردی)ره( این کار 
را می کردند و پس از ایشان هم مراجعی که آمدند برنامه شان همین بوده است.

اما نکته این است که سرانجام امام مجتبی)ع( واقعاً هم در زمان حیاتش بسیار 
مظلوم بوده و هم در شهادتش؛ و قضایایی که در شهادت حضرت و دفن حضرت 
و محل قبر حضرت اتفاق افتاد، سبب می شود که انسان مقداری نسبت به آن 
حضرت بیشتر احســاس وظیفه کند. ما هر چه داریم از این هاست؛ ظاهراً در 
روایت ها »بُکاء« را برای دو امام داریم؛ سفارش به بکاء یکی برای امام حسین)ع( 
داریــم که روایت هــای فوق تواتر دارد؛ و یکی هم مربــوط به امام مجتبی)ع( 
است؛ آن هم از خود وجود مبارک پیامبر)ص( است که می فرماید: هر کس بر 
حســن)ع( بگرید، در آن روزی که چشم ها نابینا می  شود، بینا خواهد بود. هر 
کس بر مصائب امام حســن)ع( محزون و غمگین شود در روز قیامت که همه 
دل ها و قلب  های مردم محزون اســت، قلب و دلش محزون و غمگین نخواهد 
بود. هر کس او را در کنار مرقد مطهرش در قبرستان بقیع زیارت کند، در روز 
قیامــت که خیلی از گام ها بر پل صراط می لرزد، گام هایش بر صراط ثابت قدم 

خواهد بود.

معارف: اختتامیه همایش ملی »مقاومت اسالمی از نگاه قرآن 
کریم« پنجشنبه گذشــته در قم برگزار شد. حجت االسالم 
دکتر احمد واعظی در این آیین که به همت پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسالمی به صورت مجازی برگزار شد، با بیان اینکه 
جبهه ها، ایثار گری ها، مقاومت ها، صبرها، جهادها و شهادت ها 
مصــداق اتم و اکمل مقاومــت در روزگار ما بود، گفت: یکی 
از ضرورت های دوران مــا، این مقاومت همه جانبه در مقابل 
باطل، استکبار و طاغوت و برای احیای کلمه اهلل و اقامه دین 
اســت و تنقیح، تبیین و تشریح مبانی این مقاومت، آبشخور 
همه معارف ما و کالم خدای تعالی در قرآن اســت؛ اینکه ما 
پشــتوانه معرفتی مبتنی بر وحی را نسبت به ضرورت زمانه 
ما، بلکه همه اعصار و قرون همت کنیم، کار بایسته ای است.

وی با ضروری خواندن همیشــگی مقاومــت و پایداری در 
مســیر حق، افزود: هر کسی متناسب با قابلیت ها، ظرفیت ها 
و جایگاهی که قرار گرفته و توانایی و امکاناتی که دارد، باید 
این مقاومت را صورت ببخشــد و اهل علم و فضلی که سالح 
و قلمشــان، فکر و اندیشه شان است، تالشی که می توانند در 
سنگر مقاومت انجام دهند، تالش های علمی و تبیینی است.

واعظی ادامه داد: مفاهیم دو دســته می شــوند؛ یک دسته، 
مفاهیمی مثل عدالت، صداقت و ایثار اســت که ذاتاً مفاهیم 
ارزشــی هســتند و بار معنایی مثبت دارند و دســته دوم، 
مفاهیمی مثل صبر و مقاومت هســتند کــه به لحاظ ذاتی 
نسبت به محتوای ارزشی خنثی هستند؛ چرا که ممکن است 
صبر و مقاومت در باطل هم باشد و افراد متعصِب لجوج و اهل 
کفر در عناد و حق ستیزی خود صبور و مقاوم هستند و گاهی 
اوقات اهل باطل در باطل خود، پایمردیشــان و مقاومتشان 

بیشتر از اهل حق است.

استقامت قرآنی باید به سبک زندگی تبدیل شود»
وی با اشاره به اینکه بار ارزشی واژه صبر 
برگرفته از قرآن کریم است، گفت: قرآن 
کریم به صبر و اســتقامت و به واژگان 
مربوط بــه صبر و جهاد بار ارزشــی و 
محتوایی مثبت داده و به عنوان مفهوم 
ارزشی مطرح کرده است؛ مقاومتی که قرآن منادی آن است، 
جهت دهی شده و اقامه حق و اعتالی کلمه اهلل و پایمردی در 

برابر والیت طاغوت است.
واعظــی بــا بیــان اینکــه ایــن اســتقامت قرآنــی با آن 
جهت گیری هایش، یک ســبک زندگی و گونه زیســتنی را 
ترســیم می کند که محفوف و درآمیخته با مشاکل، مصائب 
و مشکالت است، افزود: اهل طغیان، باطل، ستمگر، استکبار، 

شــرک و کفر در مقابل ایــن پویش و حرکت 
مؤمنانــه و توحیدی، نه متوقف و نه ســاکت 
و نه بی عمل می شــوند، بلکه مبارزه و مقابله 
می کننــد و آن ها برای اعتــالی کلمه باطل 
خود مجاهــدت می کنند؛ بنابرایــن مؤمنان 
در مقابل اهل طاغــوت باید متحمل رنج ها و 
مصیبت هایی شوند. اگر در محیط مؤمنان به 
فرهنگ اســتقامت و صبر در مقابل طاغوت و 
اســتکبار لبیک گفته شود، این پدیده، سبک 

زندگی و کنش اجتماعی می شود.

 عقالنیت قرآنی »
ریشه در فطرت انسانی دارد

رئیس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم اظهار کرد: در 
بحث مقاومت و دعوتی که قرآن نسبت به این مسئله می کند 
هم فهم ها و هم قضاوت های متعددی صورت می گیرد؛ ادعای 
بنده این اســت که قرآن در رابطه بــا عقالنیت عملی به ما 
چارچوب داده است، یعنی می توانیم از چیزی به نام عقالنیت 
قرآنی سخن بگوییم که در پرتو این عقالنیت قرآنی می توان 
گفــت که آیا رفتار و کنش ما در عرصه های مقاومت معقول 

است یا نیست؟
وی گفت: در چشم دنیاپرستان و کسانی که عقالنیت مادی 
و دنیوی دارند، بسیاری از صحنه های مقاومت در بستر تاریخ 

نبوده است؛  اسالم، حرکت های معقولی 
اما قــرآن برای ما عقالنیتی را ترســیم 
می کند کــه در پرتــو آن، این حرکت 
در کمال راســتی، درســتی و معقولیت 
اســت. عقالنیت عملی که قرآن ترسیم 
می کند، عقالنیت فطری اســت و ریشه 
در فطرت انســانی دارد که اگر انســان 
بتواند آن فطرت اخالقی و توحیدی خود 
را بیدار و شــکوفا کند، با این عقالنیت 
همراه می شــود و اگر کسی فطرت خود 
را دسیسه و پنهان کرده و شکوفا نکند، 

نمی تواند این عقالنیت را بپذیرد.
واعظــی افزود: عقالنیــت قرآنی دو رکن 
بینشــی و ارزشی دارد؛ یعنی از شــبکه ای از باورها تشکیل 
می شــود که آن باورها پشــتوانه اعتقادی و بینشی مقاومت 
می شوند. رکن بینشی آن عقالنیت را تأمین می کند و قرآن 
نظامــی از ارزش ها را مطرح می کند که پذیرش آن ارزش ها، 
رکن ارزشــی آن عقالنیت را تأمین می کند. تربیت یافته آن 
فرهنگ قرآنی، هم بینش و فهمش نســبت به امور دگرگون 
نمی شــود و هم کنش و رفتارش آماده می شود تا آن سبک 
زندگی را بپذیرد که قرآن منادی آن اســت. ارکان این رکن 
بینشی، مســئله پذیرش ربوبیت تکوینی و تشریعی حضرت 

حق است.

ضرورت تبیین منطق قرآنی مقاومت »
رئیس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم گفت: پذیرش 
این منظومه ارزشــی که قرآن معرفــی می کند و وارد حریم 
منظومه ارزشی ما می شود، سبب می شود که در مسیر حق 
و اقامه دین الهی این صبر و مقاومت بایســتنی شــود و این 
نگاه ارزشی این صبر و مقاومت را ایجاد کند؛ اهم این عناصر 
مسئله عدالت محوری، حق مداری، باطل ستیزی، عزت مداری 

توحیدی، توکل الهی و عدم پذیرش سلطه کفار است.
واعظی در پایان خاطرنشــان کرد: ایــن عقالنیت نهفته در 
پِس مقاومت ایمانی و قرآنی، عقالنیتی اســت که هم باید 
تبیین شده و هم در بســتر اجتماع برای الیه های مختلف 
اجتماع موجه شــود و اســتدالل کنیم و بــر حقانیت این 
باورها و این نظام ارزشــی، فرهنگ ســازی، جریان سازی و 
تبیین کنیم و ســنگر اهل فکر و علم، سنگر تبیین، ترویج 
و فرهنگ سازی نســبت به این عقالنیتی است که پشتوانه 

مقاومت قرآنی است.

مقاومت، راهبرد اصلی هر جامعه ای است»
همچنین در این مراسم، حجت االسالم 
دکتر محمدصادق یوسفی مقدم، ضمن 
ارائه گزارشــی از برگــزاری بخش های 
مختلــف همایــش ملــی »مقاومــت 
اسالمی از نگاه قرآن کریم« اظهار کرد: 
بی گمان مقاومت تنها گزینه هر انســان در راستای مبارزه با 
خودخواهی ها و مطالبات نفسانی است و تنها راهبرد جامعِه 

خواهاِن رشد، کمال و ارتقاست.
وی با اشاره به اهمیت مسئله مقاومت در قرآن کریم گفت: قرآن 
کریم در آیات بی شــماری مقاومت را به عنوان گزینه و راهبرد 
اصلی برای هر انسان و هر جامعه ای می داند؛ خدا به پیامبر)ص( 
و پیروان آن حضرت امر به استقامت می کند و می خواهد که به 
ستمگران اعتماد نکنند و جز مسیر استقامت را در پیش نگیرند.

دبیر همایش ملی »مقاومت اســالمی از نگاه قرآن کریم«  با 
بیان اینکه مقاومت مهم ترین مسئله راهبردی جامعه اسالمی 
و نظام مقدس جمهوری اســالمی در برابر مباحث معرفتی 
است، افزود: امروز مهم ترین مسئله راهبردی جامعه اسالمی 
و نظام مقدس جمهوری اســالمی که مقاومت است، در برابر 
مباحث معرفتی با مجموعه ای از فعالیت ها مواجه می شــود 
که البته این همایش پایان کار نیست؛ آنچه در این همایش 
صــورت گرفته، آغازی بر حرکــت و فعالیت علمی در حوزه 
مقاومت اسالمی است که این مقاومت، سرتاسر جهان اسالم 

را فرا بگیرد.

در اختتامیه همایش ملی »مقاومت اسالمی از نگاه قرآن کریم« مطرح شد

مقاومت در برابر استکبار، ضرورت همه اعصار 

هر کسی متناسب 
با قابلیت ها، 
ظرفیت ها و 

جایگاهی که قرار 
گرفته و توانایی 

و امکاناتی که 
دارد، باید مفهوم 

مقاومت را صورت 
ببخشد

بــــــرش
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      صفحه 5

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9800828
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه فوق ش��عبه دوم اجرا ثبت مشهد خانم سیده انسیه معظمی نام پدر: حمید تاریخ 
تولد: 1352/02/24 ش��ماره ملی: 0930751531 شماره شناسنامه: 75190 اجرائیه ای به کالسه فوق الذکر جهت 
وصول مهریه خود به تعداد دویست و پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی علیه: آقای عباس کرمانی نژاد طرقی نام پدر: 
غالمحسین تاریخ تولد: 1349/01/01 شماره ملی: 0940667827 شماره شناسنامه: 62 و پس از ابالغ اجراییه در 
مورخه 1399/4/14 حس��ب درخواست بستانکار مالکیت مدیون در شش دانگ پالک ثبتی 75945 فرعی از 175 
اصلی بخش 10 مشهد در قبال تعداد 250 عدد سکه طالی بهار آزادی بازداشت گردید ملک مذکور واقع در مشهد 
قاس��م آباد بلوار فالحی- فالحی 20- هاش��می مهنه 9 پالک 15- طبقه سوم شمالی بازداشت که مشخصات پالک 

ثبتی برابر گزارش کارشناس بدین شرح می باشد:
آپارتمان فوق در یک مجموعه چهار طبقه هش��ت واحدی و در طبقه س��وم ش��مالی به آدرس فوق واقع شده است 
مس��احت مفید آپارتمان 104/74 مترمربع به انضمام انباری بمس��احت 3/36 مترمربع و پارکینگ بمساحت 12/5 
مترمربع که هر دو در طبقه همکف قرار دارند آپارتمان دارای دو خواب کف س��رامیک ش��وفاژ و کولر آبی نماسنگ 
و دارای پایانکار تفکیکی بشماره 1727896 مورخه 95/5/14 می باشد سهم العرصه این آپارتمان 37/14 مترمربع 
تعیین شده است ملک در تصرف مالک می باشد و وضعیت موجود با اسناد ثبتی مطابقت دارد با توجه به مشخصات 
ذکر شده و موقعیت محلی قیمت منطقه ای و سایر عوامل مؤثر در قیمت گذاری صرفنظر از بدهی های احتمالی ملک 

با عرصه وقفی مجموعاً مبلغ 12/200/000/000 ریال ارزیابی و پیشنهاد می گردد
به حدود: ش��ماالً: در دو قس��مت، اول دیوار و پنجره اس��ت بطول )10/72( ده متر و هفتاد و دو سانتیمتر به فضای 
معبر دوم نیم دیوار جلوی بالکن بطول )1/03( یک متر و سه سانتیمتر به فضای معبر شرقاً: در دو قسمت، اول نیم 
دیوار جلوی بالکن بطول )2/70( دو متر و هفتاد س��انتیمتر به فضای معبر دوم دیوار و پنجره اس��ت بطول )6/05( 
شش متر و پنج سانتیمتر به فضای معبر جنوباً: در شش قسمت، که قسمت های دوم و پنجم آن شرقی، است. اول 
دیواریست مشترک بطول )4/67( چهار متر و شصت و هفت سانتیمتر به آپارتمان قطعه 6 دوم دیواریست مشترک 
بطول )0/28( بیس��ت و هش��ت س��انتیمتر به آپارتمان قطعه 6 سوم دیواریس��ت بطول )1/60( یک متر و شصت 
سانتیمتر به آسانسور چهارم درب و دیوار است بطول )1/68( یک متر و شصت و هشت سانتیمتر به ورودی پنجم 
دیواریس��ت بطول )0/07( هفت سانتیمتر به ورودی ششم دیواریست بطول )3/80( سه متر و هشتاد سانتیمتر به 
راه پله مش��اعی غرباً: در دو قس��مت، اول دیواریست بطول )8/00( هشت متر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء 
آن درز انقطاع قرار دارد دوم دیواریست بطول )1/10( یک متر و ده سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء 

آن فضای ملک مجاور قرار دارد
مشخصات منضمات ملک:

انباری 5 به مساحت 3/36 به حدود اربعه: شماالً: دیواریست بطول )1/60( یک متر و شصت سانتیمتر به آسانسور 
شرقاً: دیواریست بطول )2/10( دو متر و ده سانتیمتر به فضای پر جنوباً: درب و دیوار است بطول )1/60( یک متر و 

شصت سانتیمتر غرباً: دیواریست بطول )2/10( دو متر و ده سانتیمتر
پارکینگ 7 به مس��احت 12/5 به حدود اربعه: ش��ماالً: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول )5/00( پنج متر 
به پارکینگ قطعه 8 شرقاً: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول )2/50( دو متر و پنجاه سانتیمتر به محوطه 
پارکینگ جنوباً: در دو قس��مت، اول خط فرضی به محوطه مش��اعی اس��ت بطول 1/10( یک متر و ده سانتیمتر به 
محوطه پارکینگ دوم دیواریست بطول )3/90( سه متر و نود سانتیمتر به فضای پر غرباً: دیواریست بطول )2/50( دو 

متر و پنجاه سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن درز انقطاع قرار دارد
ل��ذا مزایده ش��ش دانگ پالک مذکور به مبل��غ 12/200/000/000 ریال از طریق مزایده در روز چهارش��نبه مورخ 
1399/7/23 س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل ش��عبه دوم اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان امام خمینی)ره( 
اداره اجرای ثبت مشهد به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد به فروش خواهد رسید که مبلغ 610/000/000 
بابت نیم عشر دولتی و مبلغ 488/000/000 ریال بابت حق مزایده میباشد که حق مزایده و نیم عشر عالوه بر مبلغ 
ارزیابی ملک میباشد که طبق تبصره 6 ماده 121 آئین نامه اجرا پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین 
در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار می گردد. ضمناً واریز ده درصد 

مبلغ پایه در صندوق ثبت توسط خریداران و حضور خریدار در جلسه مزایده الزامی است. م.الف 294
تاریخ انتشار: 1399/7/5  آ-9906895

رئیس اداره اجرای ثبت مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم افسانه خیامیان برابر تفویض وکالتنامه شماره 82318- 1399/05/02 دفترخانه 86 مشهد از طرف خانم اقدس 
ده نوی با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/14059 مورخ 1399/05/30 تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی میزان دویست سهم مشاع از یکصد و بیست و شش هزار و یکصد و چهل سهم ششدانگ پالک 
3205 فرعی از 1380 فرعی از 93- اصلی واقع در بخش ش��ش طرقبه ش��اندیز که در صفحه 271 دفتر 471 ثبت 
گردیده و حس��ب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر س��هل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 
120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل 
سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از ا تمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف 308  آ-9906949  تاریخ انتشار: 1399/07/05
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آق��ای عباس کریمیان خمس��ه با ارائه استش��هاد محل��ی گواهی امضاء ش��ده طی درخواس��ت 99/11448 مورخ 
1399/05/05 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان صد و س��یزده سهم مشاع از سی و یک هزار و صد و ده 
سهم ششدانگ پالک 3 فرعی از 397- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه 109 دفتر 645 ثبت 
گردیده و حس��ب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر بی احتیاطی مفقود ش��ده را نموده است در اجرای ماده 
120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل 
سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند مالکیت ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف 307 آ-9906950  تاریخ انتشار: 1399/07/05
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علیرضا رجبی طوسی برابر تفویض وکالت نامه شماره 130849- 99/4/17 از طرف آقای علی یزدی شاندیز با 
ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/11775 مورخ 1399/5/8 تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی میزان یک ممیز پنج دهم دانگ مش��اع از شش��دانگ پالک 3115 فرعی از 602 فرعی از 93- اصلی واقع 
در بخش ش��ش طرقبه شاندیز که پالک فوق الذکر به شماره شناسه الکترونیکی 139720306008008984 ثبت 
گردیده و حس��ب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر س��هل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 
120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل 
سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف 306  آ-9906951
تاریخ انتشار: 1399/07/05

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
ناصر نمایندگی فرزند محمد جواد به شماره شناسنامه 33 صادره از درگزدر یک قطعه باغ به مساحت  3062 متر مربع 
در قسمتی از پالک 153 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی دروبخت از محل مالکیت رسمی آقای غالمرضا وزیری 
محرز گردیده است  . لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها 
منتش��ر و درروس��تا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد 
بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید 
حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید . آ-9906988
تاریخ انتشار نوبت اول:  99/07/05
تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/07/20

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بجنورد به موجب ماده 
14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

بخش 2 بجنورد
125 اصلی موسوم به قریه عزیز

ششدانگ پالک 23فرعی یک قطعه زمین
مالکیت : ورثه مرحوم اسماعیل نجفی معصوم که عبارتند از آقای محمدمهدی نجفی معصوم فرزند اسماعیل به شماره 

شناسنامه 3 کد ملی 0682067288 و غیره.
ششدانگ پالک 29 فرعی یک قطعه زمین

مالکیت: ورثه مرحوم اسماعیل نجفی معصوم که عبارتند از آقای محمد مهدی نجفی معصوم فرزند اسماعیل به شماره 
شناسنامه 3 کد ملی 0682067288 و غیره.

در روز دو شنبه بیست و هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه )1399/07/28( ساعت 13 صبح در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد.

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله 
این آگهی اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر باال در محل حضور به هم رس��انند چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک 
و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی، معترضین می بایست از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی 

الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.م الف 1864  آ-9906987
تاریخ انتشار : شنبه1399/07/05

احمد اصغری شیروان 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 بجنورد

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 .                                                                                                       
1� اقای کاظم بیکی فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت کل 458/66 متر مربع ، از 
پالک 3439 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از آقای خلیل اله امام جمعه قدسی نیا � 

مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � حاشیه بلوار بعثت جنوبی � جنب سالن ورزشی اندیشگر 3 
2� اقای بهزاد آناهید فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 138/10 
متر مربع از پالک 14884 فرعی از 1 � اصل بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از کاظم بیکی � مکان وقوع 

ملک : شهرستان فردوس � خیابان امامت 4 � سمت راست میالن اول 
3� خانم مینا پردل برون فرزند حس��ن نس��بت به ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان مسکونی به مساحت کل 
123/14 متر مربع ، از پالک 14884 فرعی از 1 � اصلی بخش فردوس ، خریداری مع الواسطه از کاظم بیکی � مکان 

وقوع ملک : شهرستان فردوس � خیابان امامت 4 � سمت راست میالن اول 

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-9906985
تاریخ انتشار نوبت اول:   05/ 1399/07             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/07/20

  محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

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

امالک واقع در بخش14 یزد- نصراباد و توابع
478 فرعی از21- اصلی -  اقای علی توکلی نیا نسبت به ششدانگ خانه بطور مفروز قسمتی ازپالک ثبتی برابر به 

مساحت 96/50 مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006001081مورخ1399/05/16واقع در نصراباد تفت انتقالی عادی مع الواس��طه از غالمرضا توکلی 

نیا 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: شنبه 1399/07/05           آ-9906983
تاریخ انتشارنوبت دوم: یک شنبه 1399/07/20

امیرحسین جعفری ندوشن 
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت 

از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

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

امالک واقع در بخش14 یزد- اسالمیه  و توابع
414 فرعی از یک - اصلی -  اقای محمد حسین  دهقانپور فراشاه نسبت به 265/90 سهم مشاع از 519/30 سهم 

ششدانگ باغ به پالک ثبتی  
برابر به مساحت کل 519/30 مترمربع بموجب رای شماره 

139960321006001351مورخ1399/06/22واق��ع دراس��المیه تف��ت انتقالی عادی مع الواس��طه ازحس��نعلی 
دهقانپورفراشاه مالک رسمی

415 فرعی از یک - اصلی -  اقای محمد حسین  دهقانپور فراشاه نسبت به ششدانگ خانه به پالک ثبتی  
برابر به مساحت کل 150/20 مترمربع بموجب رای شماره 

139960321006001346مورخ1399/06/22واق��ع دراس��المیه تف��ت انتقالی عادی مع الواس��طه ازحس��نعلی 
دهقانپورفراشاه 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: شنبه 1399/07/05         آ-9906984
تاریخ انتشارنوبت دوم: یک شنبه 1399/07/20

امیرحسین جعفری ندوشن 
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت 

از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

آگهی فقدان سند مالکیت
 سند مالکیت دفترچه ای ششدانگ   عمارت پالک3936 الی 3941اصلی بخش دو زنجان بنام آقای محمود حسنلو 
صادره از زنجان به شماره شناسنامه 194 به آدرس خیابان امام کوچه سیدلر آخرین بن بست پالک 47 صادر گردیده 
سپس به دو قطعه  تفکیک گردیده که یکی از قطعات باقی مانده3941 اصلی می باشد که نسبت به آن سند مالکیت 
صادر نگردیده )اصالح ش��ده برابر بخش��نامه س��ازمان به پالک 3941/2 اصلی( که برابر گواهی حصر وراثت شماره 
4/434/3/101/65مورخه 1365/2/12شعبه سوم محاکم عمومی و حقوقی 2 زنجان نامرده فوت نموده است خانم ها 
وحیده و فاطمه و فرحناز حسنلو سه تن از وراث نامبرده با درخواست وارده به شماره 8976 مورخه99/5/22 مدعی 
گردیده اند که سند  اولیه متوفی در ید  آقای محمد حسنلو می باشد تقاضای اعمال تبصره 2  ماده 120 نموده اند 
که با ارسال اخطار به آقای محمد حسنلو و سپری شدن مدت اخطار نامبرده از ارائه سند و نحوه اطالع یا بی اطالعی 
از سند به این اداره درخواستی نداده که برابر مقررات و تقاضای صدور سند مالکیت سایر وراث مراتب به استناد ماده 
120 اصالحی آیین نامه قانونی ثبت آگهی می گردد تا هرکسی به نحوی از انحا ادعایی نسبت به ملک مذکور دارد 
یا معامالتی به نفع آنها انجام شده است از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز ضمن  مراجعه به این اداره اعتراض 
خود را با ارائه اصل سند مالکیت یا  سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت سند مالکیت المثنی به نام متقاضی 

صادر و تسلیم  خواهد شد.آ-9906982
 رونوشت  ستاد  اجرایی فرمان حضرت امام ره  زنجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
 نظر به اینکه بموجب وارده10313/99-1399/06/11با ارائه دو برگ استش��هاد شهود زهرا نوری اعالم داشته  که 
س��ند مالکیت ششدانگ پالک 2355/89اصلی - واقع در بخش2 ثبت قم که ذیل ثبت 77876 صفحه 137 دفتر 

426به نام زهرا   نوری ثبت و س��ند صادر ش��ده است سپس ایشان اعالم نموده که به علت جابجایی مالکیت مزبور 
مفقود گردیده است ، لذا به استناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 1 نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا 
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار 
آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است 

پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد.  آ-9906977
م الف:13057

عباس پور حسنی 
رئیس ثبت  اسناد  و امالک منطقه دو قم

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم ناهید برزکار دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته که  سند مالکیت تمامی ششدانگ پالک 
10420/66- اصل��ی واقع در بخش ثبت یک  قم  دردفترامالک الکترونیکی 139620330001022455بنام خانم 
ناهید برزکار ثبت  و س��ند مالکیت به ش��ماره مسلسل 986411ب /95 صادر و تسلیم شده است که از طرف مالک 
اعالم گردیده اس��ت  سند مالکیت مزبور به علت س��هل انگاری مفقودشده است که در حال حاضر در این اداره  در 
شرف صدور المثنی بنام ایشان می باشد ، لذا مراتب طبق  تبصره 1 اصالحی از ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند 
مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ 
نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر 

مقررات اقدام خواهدشد ./م الف:13058  آ-9906978
داوود فهیمی نیک 

سرپرست ثبت  اسناد منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالکیت
آق��ای احم��د ترکمن ب��ا ارائه دو برگ استش��هاد ش��هود مصدق اعالم داش��ته س��ند مالکیت شش��دانگ پالک  
2184/1/117اصلی بخش 2 ثبت قم که در صفحه148 دفتر319ذیل ثبت 55882 بشماره سریال  621213بنام 
احمد ترکمن  صادره و تسلیم شده که نامبرده اعالم داشته سند مالکیت در اثر سهل انگاری  مفقودگردیده لذا مراتب 
باستناد تبصره یک اصالحی  ماده 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه 
کس��ی مدعی وجود  س��ند مالکیت  نزد خود  و یا انجام  معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار 
آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارس��ال و رس��ید اخذ نمایند تا مورد رس��یدگی قرار گیرد.بدیهی 
است پس از انقضای  مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی  برابر مقررات اقدام خواهد شد./آ-9906979

م الف:13060
عباس پور حسنی حجت آبادی 
رئیس ثبت اسناد  منطقه دو قم

 
آگهی فقدان سند مالکیت 

 نظر به اینکه آقای جعفر فرزان با ارائه دو برگ استش��هاد ش��هود مصدق  اعالم داشته  که سند مالکیت ششدانگ  
عرص��ه و اعی��ان پ��الک 271/3615/6740اصل��ی - واق��ع در بخش ثبت پنج  ق��م در دفتر الکترونیکی ش��ماره 
139520330001009155به نام آقای جعفر فرزان فرزند حسین سند مالکیت به شماره مسلسل 258253 صادر و 
تسلیم .. شده است سپس ایشان اعالم نموده که به علت جابجایی مالکیت مزبور مفقود گردیده است ، لذا به استناد 
تبصره 1 اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 1 نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کسی مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً 
به این اداره اعالم و ارس��ال و رس��ید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد./ م الف:13061  آ-9906980
داوود فهیمی نیک

سرپرست  ثبت  یک قم

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی کالسه 9700242

به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ یکباب منزل مسکونی پالک ثبتی 281 فرعی از 251- اصلی واقع 
در بخش 14 مش��هد شهرس��تان تایباد به مساحت 432/87 مترمربع که ذیل ثبت 25761 صفحه 195 دفتر 141 
بنام صالح میرصالحی ریزه ئی فرزند صادق ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده با حدود و مشخصات بشرح: 
شماالً اول بطول 12/30 متر دیوار به دیوار منزل قربانعلی صدیقی پالک 259 فرعی، دوم بطول 9/40 متر دیوار به 
دیوار منزل صدیق صدیقی پالک 259- فرعی- ش��رقاً بطول 19/85 متر به دیوار منزل میرصالح میرصالحی پالک 
348 فرعی- جنوباً بطول 22 متر به دیوار منزل ورثه علیرضا اس��دالهی پالک 282 فرعی- غرباً بطول 19/75 متر 
درب و دیواریس��ت به خیابان. که سپس طبق سند رهنی 766- 86/2/24 و 8207- 92/6/17 و 8208- 92/6/17 
دفتر اس��ناد رس��می 1 تایباد در رهن بانک کش��اورزی قرار گرفته که پرونده اجرایی کالسه 9700242 علیه ورثه 
مرحوم صالح میرصالحی ریزه ئی به اسامی مجید- سعید- حمیده- محمود- حمید- محمدرضا- هما- عالیه- شهناز- 
دانیال- شهین- صادق شهرت همگی میرصالحی و خانم فاطمه مرادی تشکیل و پس از ابالغ اوراق اجرایی در مورخه 
97/9/1 و در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و بنا به تقاضای بستانکار مبنی بر 
ارزیابی و مزایده پالک فوق الذکر به مبلغ 28/500/000/000 ریال )بیس��ت و هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال( 
ارزیابی و قطعیت یافته که برابر گزارش مأمور اجرا در روز ارزیابی در تصرف ورثه میباشد. که برابر گزارش کارشناس 
رسمی دادگستری عرصه برابر سند مالکیت 432/87 مترمربع میباشد که بعد از عقب نشینی مساحت حدود 328 
مترمربع میباشد و اعیان در دو طبقه به مساحت 366 مترمربع در دو واحد تجاری و دو واحد مسکونی اسکلت فلزی 
با س��قف تیرچه بلوک و مهاربند و فنداس��یون و فاقد نما. جلسه مزایده پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه 
مورخ 99/7/20 در اداره ثبت اسناد و امالک تایباد از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ فوق شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم 
عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 

در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. آ- 9906821  تاریخ انتشار: 99/7/5
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده
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ایرنا: رئیس دبیرخانه ســتاد حمایت 
از مشــاغل خانگی با بیان اینکه حدود 
۳۵هزار شغل خانگی در سال ۹۸ ایجاد 
شــد، گفت: در ســال های اخیر افراد 
تحصیلکرده نیز به مشاغل خانگی روی 
آورده اند. مهناز امام دادی افزود: معتقدیم 
با  اجرای طرح ملی توســعه مشــاغل 
خانگی از ورود افراد با قدم های لرزان به بازار جلوگیری کنیم و کمک کنیم افراد با 
توانمندی بیشتری وارد بازار شوند و با اندک مشکالت آسیب نبینند، ضمن اینکه 

پایداری و درآمد بیشتری هم داشته باشند.

سیاست های غلط نمی گذارند تحریم ها را دور بزنیم ©
ایسنا: موسی احمدزاده، عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانی ایران و کانادا گفت: 
بخش خصوصی ایران می داند چگونه باید با وجود تحریم ها، به فعالیت های خود 
ادامه دهد؛ چرا که تحریم و محدودیت های خارجی، در اقتصاد ما مسئله ای جدید 
نیستند. وی  با اشاره به برخی تحریم های داخلی، ادامه داد: متأسفانه برخی قوانین 
و مقررات دست و پاگیر داخلی، راه را بر تولید می بندند و سرمایه گذاران را مجبور 
می کنند که یا فضای کاری خود را ترک کنند یا دیگر مانند گذشته فعال نباشند، 
از این رو می توان این طور برداشت کرد در شرایطی که ما می توانیم تحریم ها را 
دور بزنیم، با مدیریت و سیاست های غلط موانعی در این مسیر به وجود می آید و 

این در بلندمدت برای اقتصاد ایران مطلوب نیست.

 زیان تولیدکنندگان جوجه یکروزه©
 به ۱۸۰میلیارد تومان رسید 

فارغی،  غالمعلی  باشگاه خبرنگاران: 
تولیدکننــدگان جوجه  انجمن  رئیس 
جوجه  تولیدکننــدگان  گفت:  یکروزه 
یکروزه هر مــاه از محل فروش جوجه 
۱۸۰میلیارد تومان متضرر می شــوند. 
قیمت کنونی هر قطعه جوجه یک هزار 
و ۵۰۰ تا یک هزار و ۷۰۰ تومان است که 
با قیمت تمام شده خود فاصله دارد.وی قیمت تمام شده هر قطعه جوجه یکروزه 
را ۳هزار و ۴۰۰ تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به عرضه جوجه یکروزه  با نصف 
نرخ تمام شــده، هر ماه تولیدکنندگان مرغ مادر ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیارد تومان از 

ناحیه فروش متضرر هستند. 

 تعلل سازمان حمایت در قیمت گذاری©
 عامل گرانی های اخیر است 

اقتصاد نیوز: محمدباقر معتمد، رئیس مرکز پژوهش های اتاق اصناف، پروســه 
طوالنی مدت قیمت گذاری در سازمان حمایت را از دالیل گرانی ها دانست و گفت: 
سازمان حمایت باید زمان قیمت گذاری را کاهش دهد و زمانی ورود نکند که بازار 
خودش کشف قیمت کرده باشد. معتمد در رابطه با پروسه قیمت گذاری سازمان 
حمایت گفت: ما در شــرایط فعلی چاره ای جز قیمت گذاری توسط این سازمان 
نداریم و نمی توانیم قیمت ها را رها و آزاد کنیم، اما تفاوت قیمت کاالها در بازار، 

مصرف کنندگان و صنوف را دچار مشکل می کند.

 بیشترین تسهیالت اشتغال روستایی ©
عاید سیستان و بلوچستان شد 

تســنیم: مطابق آمارهای سخنگوی 
دولــت از مجمــوع پنج مرحلــه ابالغ 
اشتغال روســتایی تاکنون ۷۲۵میلیارد 
تومان به سیستان و بلوچستان اختصاص 
پیدا کرده اســت که بیشترین رقم بین 
استان های کشور اســت.  پرداخت وام 
اشــتغال روستایی با هدف جلوگیری از 
مهاجرت به کالنشهرها، کاهش حاشیه  نشینی و ماندگاری ساکنان روستا های کشور 
در بهمن ۹6 کلید خورد و با تصویب مجلس مجوز برداشت ۱/۵ میلیارد دالر از 
منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال و حفظ مشاغل روستایی صادر شد.

 ۷۰درصد ارز تخصیصی کنجاله سویا ©
در جیب سوداگران 

اقتصاد آنالین: علیرضا نظری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم گفت: 
برخی ســوداگران و واردکنندگان انحصاری برای سود بیشتر به تولیدکنندگان 
دام و طیور پیشــنهاد می کنند به جای سویا از کنجاله بذر پنبه استفاده کنند. 
تغییراتی که هرچند ممکن اســت هزینه تمام شده تولید مرغ را کاهش دهند، 
امــا روی ســالمت مرغ، تخم مرغ و مــردم به عنوان مصرف کننــده نهایی این 
محصوالت آثار سوءزیادی بر جای می گذارد. وی افزود: متأسفانه به دلیل ضعف 
مدیریت در خوشبینانه ترین حالت تنها ۳۰درصد نهاده های دامی حمایتی با ارز 

۴هزارو۲۰۰تومانی به دست تولیدکنندگان می رسد.

 آغاز فروش اوراق سلف تولید برق©
 در بورس از یک  ماه آینده

کارگر آنالین: طرزطلب، مدیرعامل شرکت 
تولید نیروی برق حرارتی، با تأکید بر اینکه 
در تالش برای تقویت منابع ریالی پروژه های 
نیروگاهی هســتیم، گفــت: بدین منظور 
درصددیم در یک ماه آینده از محل فروش 
اوراق ســلف تولید برق در بورس بتوانیم 
منابع موردنیــاز برای تکمیل نیروگاه های  
موجود را تقویت کنیم. طرزطلب اضافه کرد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته  
درصدی از سهام نیروگاه ها به صورت خرد در بورس عرضه خواهد شد که در تالش 
هستیم حداقل ۵۰ درصد از منابع این بخش نیز برای تکمیل و نوسازی نیروگاه ها 
به صنعت برق بازگردانده شــود. وی گفت: صنایعی که با استفاده از برق یارانه ای 
در حال صادرات محصوالت خود هستند باید در توسعه صنعت برق سهیم باشند.

مهم ترین اولویت سال آخر دولت در حوزه صنعت، معدن وتجارت چیست؟

صمت بی سامان درانتظار  وزیر جدید 
اقتصاد/ فرزانه غالمی: سه شــنبه هفته 
جاری علیرضا رزم حسینی، وزیر پیشنهادی 
صمــت، بــرای کســب رأی اعتمــاد به 
مجلس می رود تا با مهر تأیید نمایندگان، 
اقتصادی ترین وزارتخانه کشور پس از حدود 

۱۳۰ روز حضور »وزیر« را به خود ببیند.
قانون اساســی   ۱۳۵ اصــل  براســاس 
»رئیس  جمهور می تواند برای وزارتخانه  هایی 
کــه  وزیر ندارند، حداکثر برای مدت  ســه  
ماه  سرپرســت  تعیین  نمایــد«، اما تحت 
تحریم های بی ســابقه اقتصــادی، وزارت 
صمت مهم ترین وزارتخانه اقتصادی کشور و 
دارنده سهمی ۴۴ درصدی در تولید ناخالص 
داخلــی، از چهــار ماه پیش 
تاکنون و پس از برکناری رضا 
رحمانی، با سرپرست موقت 
اداره می شود، آن هم در حالی 
که قیمت کاالها و خدمات در 
کشــور طی ماه های اخیر به 
شــدت متالطم بوده و این 
بــازار بی مدیــر و بی تدبیر، 
افزایش قیمت بی ســابقه ای 
را بر معیشــت مردم تحمیل 
کرده اســت، ضمــن اینکه 
تولیــد و تولیدکنندگان هم 
ارزی  متعدد  نارسایی های  از 
و مقرراتی آسیب های جدی 

دیده اند.

 وزیر به تنهایی معجزه نمی کند »
در صورتی که گزینه تازه دولت برای تصدی 
وزارت صمت بتواند تأییدیه حضور در کابینه 
را از نمایندگان پارلمان بگیرد، در کمتر از 
یک ســال آینده باید نارسایی های متعدد 
حوزه تولید، صــادرات، تجارت و بازار را در 
روزهــای پرمضیقه تحریم، مدیریت و رتق 
و فتق کند.ساماندهی و کنترل بازار کاالها 
و خدمات مورد نیــاز مردم در این ماه های 
بــر دوش علیرضا رزم حســینی  پیش رو 
سنگینی می کند؛ چرا که شهروندان در این 
ماه ها امواج ســهمگین متعددی از افزایش 
قیمت را تجربه کرده اند که تازه ترین شاهد 
مثال این هرج و مرج های قیمتی، افزایش 
شدید قیمت خودرو و مدیریت بازار این کاال 

از سوی دالالن و سوداگران است.
فعاالن بخش خصوصی معتقدند در ماه های 
کرونایی باقی مانده از عمر دولت نمی توان 

از وزیــر جدید صمت انتظــار غیرمنطقی 
داشت؛ چرا که او به تنهایی و بدون همراهی 
وزارتخانه هــای مرتبط، بانــک مرکزی و 
دیگر مراجــع ذی ربط قدرت معجزه ندارد، 
امــا نظرخواهی هر چه بیشــتر از فعاالن 
بخش خصوصی و تشــکل ها، جلوگیری از 
تورم قوانین و صدور بخشنامه های متعدد، 
تســهیل بازگشــت ارز حاصل از صادرات، 
بهبود فضای کسب و کار، تأمین مواد اولیه، 
احیای معادن کوچک و متوســط، توسعه 
صادرات غیرنفتی و آشتی با صادرکنندگان 
را باید به وزیر جدید یادآوری کرد تا اقتصاد 

کشور از رشد منفی اندکی فاصله بگیرد.

  بخش خصوصی»
 خسته از سیاسی کاری

عضــو هیئت مدیره خانــه صنعت، معدن 
و تجــارت تهران، با انتقــاد از تصمیم های 
جزیــره ای و انتصاب هــای سیاســی در 
وزارت صمت در یک سال اخیر، می گوید: 
رحمانی وزیر برکنار شــده صمت به جای 
شایسته ساالری گویا مأموریت داشت افراد 
بیکار را در این وزارتخانه مشغول به کار کند 
و با اینکه خودش رفته مدیران انتصابی اش 
هنوز بر ســر کارند و امــروز هم ما چوب 

عملکرد ایشان را می خوریم.
علی صــدری ادامه می دهد: هنوز یک فرد 
چابک، شایســته، قــوی و مدیر بالغ عاقل 
غیرسیاسی که از نظرات تشکل های بخش 
خصوصی هم اســتفاده کند، سراغ نداریم. 
آقایان وقتی می خواهند وزیر شوند تشکل ها 
را تحویل می گیرند، اما معلوم نیست صندلی 
قدرت از چه جنســی است که به محض 

نشستن روی آن دیگر جواب تشکل ها را هم 
نمی دهند و این نتیجه همین انتصاب های 
سیاســی است.به گفته وی، هنوز به خاطر 
بده بســتان ها و دعواهای سیاسی، وزارت 
صمت را در برزخ نگه داشته اند. وی اضافه 
می کنــد: گرانی های متعــدد این ماه ها به 
دلیل افزایش قیمت تمام شده تولید است و 
لزوماً به عدم نظارت سازمان حمایت مربوط 
نیســت. امیدواریم تکلیف ایــن وزارتخانه 
به زودی روشــن شود، چون ما از بازی های 
سیاسی تفکیک و تشکیل خسته شده ایم و 

امروز دیگر وقت این بازی ها نیست.

 توسعه صادرات در اولویت باشد »
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران 
هم اولویت نخست کشور را مسائل اقتصادی 
می دانــد و می گوید: بخش خصوصی بارها 
به دولت متذکر شــده بود که در انتخاب 
استانداران و سفرا نگاه سیاسی نداشته باشد 
و نگاه اقتصادی را به دیگر مســائل ترجیح 
می دهد:  ادامه  شــافعی  دهد.غالمحسین 
وزارت صمت بیشــتر از هــر وزارتخانه ای 
روی اقتصاد کشــور اثرگذار است. راهکار 
واقعی نجات اقتصاد کشور، رونق بخشیدن 
به تولید است و تحقق آن به تدوین برنامه 
مــدون احتیــاج دارد. وی ادامه می دهد: 
بخش تجاری کشــور در شــرایط موجود 
بسیار نابسامان اســت. در شرایطی که ما 
مشــکل درآمدهــای ارزی داریم، اولویتی 
باالتر از توسعه صادرات برای رفع مشکالت 
ارزی وجود نــدارد و امیدواریم وزیر جدید 
بتواند در جهت هماهنگی سیاســت های 
ارزی و تجاری، کار ســازنده ای با همکاری 

بانک مرکزی انجام دهد و راه های جدیدی 
را برای توسعه صادرات بتوانیم فراهم کنیم.

  وزیر جدید و هــزار توی صنعت»
 ســخنگوی کمیســیون صنایع و معدن 
مجلس هم می گوید: وزارت صمت بیشترین 
اهمیت را در میان وزارتخانه ها دارد؛ چرا که 
تمام حوزه های صنعت از پایین ترین حوزه 
تا عالی ترین صنعت یعنی کشتی ســازی 
و هواپیماســازی، در این حوزه می گنجد. 
حوزه معدن، مس و آلومینیوم، کل بازرگانی 
خارجی و داخلــی، تنظیم بازار و قیمت ها 
و اصناف همــه زیرمجموعه وزارت صمت 
هســتند، ضمن اینکه خود این وزارتخانه 
حاصل تجمیع چند وزارتخانه است و وزیر 
جدید صمت باید برای ســاماندهی تمام 
این حوزه ها برنامه داشــته باشد.حجت اهلل 
فیــروزی ادامه می دهد: با توجه به اهمیت 
این وزارتخانه نباید یک روز هم بدون وزیر 
می ماند و در شرایط کرونا و سختی معیشت 
مردم، اهمیت این وزارتخانه بیشتر می شود، 
اما عملکرد دولت نشان می دهد برای حوزه 
معیشت و زندگی مردم به خصوص در حوزه 
داخلی، حوزه تولید و صــادرات، اهمیتی 
قائل نیست. شهباز حسن پوربیگلری، عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلس هم معتقد 
است: وزیر پیشــنهادی صمت باید از نظر 
کارشناســان در تصمیم گیری ها استفاده 
و از طریــق گفت وگو و تعامــل با رئیس 
کل بانک مرکزی و ســایر وزرای اقتصادی، 
بسیاری از موانع پیش روی تولیدکنندگان 

مانند تأمین مواد اولیه را برطرف کند. 
با این حال وزارتخانه پراهمیت صمت که از 
ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی تشکیل 
شده و همین ادغام هم انتقادهای زیادی را 
متوجــه عملکردش کــرده، در دولت های 
یازدهم و دوازدهــم، آمد و رفت چند وزیر 
و سرپرست را به خود دیده و از ظواهر امر 
چنین بر می آید که علیرضا رزم حســینی، 
آخرین گزینه دولت بــرای تصدی وزارت 
صمــت، پیش از جلســه رأی اعتماد، نگاه 
مثبت مجلــس را به خود جلــب کرده و 
پیش بینی می شود سه شنبه همین هفته 
با رأی اعتمادی کم دردســر، ســکانداری 
وزارت اســتراتژیک صمــت در ماه هــای 
پایانی دولت به او ســپرده شــود و طلسم 
چهار ماهه بی وزیری این وزارتخانه بشکند. 

بخش تجاری کشور 
در شرایط موجود 
بسیار نابسامان 
است. در شرایطی 
که ما مشکل 
درآمدهای ارزی 
داریم، اولویتی 
باالتر از توسعه 
صادرات برای رفع 
مشکالت ارزی 
وجود ندارد

بــــــــرش
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  شنبه 5 مهر 1399  8 صفر 1442 26 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9353

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریمان )998714(

 آگهی تغییرات شرکت همگام صنعتی الکتریک خراسان رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 569 و شناسه ملی 10380459965

ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء  سمت   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,05,12 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
ملی  شماره  با  پرویز  حسن  آقای   -2 مدیره  هیئت  رییس   0931952999 ملی  شماره  با  افشارنژاد  محمد  آقای   -1 گردیدند:  تعیین 
1652423354 نایب رییس هیئت مدیره 3- آقای حمید کمالی کرمانی با شماره ملی 0680310223 مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
تا تاریخ 1401,04,28 انتخاب گردیدند . با تصویب هیئت مدیره، چک سفته و اسناد تعهد آور با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت 
مدیره همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضای منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره، با مهر شرکت 

معتبر خواهد بود. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )998716(

 آگهی تغییرات شرکت پادرا طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1636 و شناسه ملی 10380217559 

ملی  کد  دارای  نعیمی  امیر  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,06,04 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
شماره0939472090 بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم ژیال عرفانی دارای کد ملی شماره 0942229266 
انتخاب  مدیره  هیئت  عضو  بسمت   0922835357 ملی  کد  دارای  نعیمی  آنیتا  خانم  و  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  بسمت 
گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها و چکها و سایر اوراق تجاری با امضاء منفرد آقای امیر نعیمی بهمراه 

مهر شرکت معتبر خواهد بود 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )998725(

آگهی افزایش سرمایه شرکت توسعه عمران ستاره شهر پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 53098 و شناسه ملی 14004576893

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,01,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به تفویض اختیارحاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397,12,26در خصوص افزایش سرمایه و با عنایت به اظهار نامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات 
مذکور به حساب سرمایه ،هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 543600000000ریال از حساب بدهی شرکت 
کسر و به حساب سرمایه منظور،در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد ماده 5 اصالحی . سرمایه شرکت مبلغ 544800000000 ریال 

منقسم به 5448000سهم 100000ریالی با نام که تماما پرداخت گردید 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )998740(

آگهی تغییرات شرکت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هلیا مهر آترین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61158 و شناسه ملی 10860481923

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,05,20 و نامه شماره 992,128,5926 مورخ 1399,05,26 اداره کل میراث فرهنگی 
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حمیدرضــا  تســنیم: 
امام قلی تبار، بازرس مجمع 
کارگران  نمایندگان  عالی 
کشور، با اشــاره به اینکه 
خط فقــر در جامعه برای 

خانوار چهارنفره ۱۰میلیون تومان است، گفت: 
در این شرایط خرید اقالم مورد نیاز همچون 
گوشی، لباس فرم و ملزومات و نوشت افزار به 
طور متوسط به 6 الی ۷ میلیون تومان منابع 
نیاز دارد که تأمین آن در شــرایط کنونی از 
سوی والدین حتی به شکل قسطی امکان پذیر 
نیســت، زیرا کسانی که در فقر مطلق به سر 
می برند و حقوق دریافتی آن ها در هفته اول 
هر مــاه صرفاً جهت پرداخــت اجاره هزینه 
می شود، تهیه اقالم فوق ولو به صورت اقساطی 
معنایی ندارد.امام قلی تبار گفت: اگرچه در این 
بحران دولت و وزارت مربوط می توانستند در 
فرصت چندماهه خود راهکاری کارشناســی 
شده و کم هزینه تری همچون امکانات رادیو 
و تلویزیــون را برای آمــوزش دانش آموزان 
بسیج کنند تا از ایجاد چالشی به این بزرگی 
جلوگیری کنند، اما در صورت عدم ارائه هیچ 
راهکار عملی برای حــل چالش فوق، یقیناً 
کارگران  به دلیــل نبود درآمد کافی از ادامه 
تحصیل فرزندان خود جلوگیری خواهند کرد.

 بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور :
 خط فقر ۱۰میلیون

 تومان شد
ایرنا: محمد کشتی آرای، 
نایب رئیس اتحادیه طال و 
جواهر تهران، با بیان اینکه 
هم اکنون حباب سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید به 

یک میلیون و ۱۵۰هزار تومان رسیده است، 
گفــت: علت ایجاد حباب در قیمت ســکه، 
تقاضای زیادی اســت که در روزهای اخیر از 
ســوی مردم برای خرید سکه به عنوان یک 
کاالی سرمایه ای ایجاد شده است. وی درباره 
علت تداوم افزایش قیمت سکه و طالی آب 
شده در بازار، اظهار کرد: هر چند قیمت اونس 
جهانی در سه روز اخیر کاهش قابل توجهی 
داشته است، اما نباید فراموش کنیم قیمت 
ارز در بازار آزاد هم روندی مثبت داشــته که 
توانسته است تأثیر افت قیمت جهانی طال را 

خنثی کند.
کشــتی آرای توضیح داد: قیمت گذاری طال 
صرفاً بر مبنای بهای جهانی طال و قیمت دالر 
در بازار آزاد محاســبه می شود؛ بنابراین تنها 
عاملــی که می تواند در این کاال ایجاد حباب 
کند، افزایش تقاضاست. در شرایطی که مردم 
حتی ســرمایه های بســیار خرد خود را هم 
می خواهند به طال تبدیل کنند، طبیعی است 

شاهد حباب در بازار باشیم.

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران:
حباب سکه از یک میلیون 

تومان فراتر رفت
مهر: دبیر ســتاد تنظیم 
بــازار گفــت: زمانی که 
ارز  بــا  قرمــز  گوشــت 
عرضه  ۴هزارو۲۰۰تومانی 
ایجاد  می شد صف خرید 

می شد و بخش زیادی از مردم هم دستشان 
به گوشت یارانه ای نمی رسید، چون واردات 
پاسخگوی نیاز یارانه ای گوشت نبود، اما حذف 
این کاال منجر به افزایش تولید داخل و متعادل 
شدن گوشت قرمز و جلوگیری از رشد شتابان 
قیمت این کاال شد. محمدرضا کالمی با اشاره 
به اینکه براســاس گزارش سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، هم اکنون 
که در فصل برداشت برنج داخلی قرار داریم 
افزایش قیمت برنج داخلی حدود یک درصد 
زمان مشابه سال قبل بوده است، اظهار کرد: 
پیش بینی می شد تغییر نرخ ارز مرجع برای 
واردات برنــج از برنج دولتــی به ارز نیمایی، 
قیمت این کاال را در سبد معیشتی مردم به 
صورت غیرمتعارف باال ببرد که خوشبختانه 
این اتفاق نیفتاد و قیمت برنج در بازار نشان 
داد درآمد سرانه مردم می تواند ترمزی برای 
افزایش نرخ کاالهایی باشد که بخشی از آن 
در داخل تولید می شــود و بخشی از خارج 

کشور وارد می شود.

دبیر ستاد تنظیم بازار:
 قیمت گوشت

 متعادل شد
ایسنا: شــفیع ملک زاده، 
رئیــس نظــام صنفــی 
کشــاورزی، با بیان اینکه 
مجلس بــا قیمت تعیین 
شده برای خرید تضمینی 

گندم موافقت نکرده است و قیمت ها به زودی 
اصالح می شــود، گفت: با تصویب شــورای 
جدید توسط مجلس، خرید تضمینی گندم 
با قیمت ۴ هزارتومان از لحاظ قانونی اعتباری 
ندارد و مورد قبول کســی نیست. امیدواریم 
در شــورای قیمت گذاری بررسی های الزم 
انجام شود و بتوانیم قیمت نهایی محصوالت 

کشاورزی را به درستی مشخص کنیم.
ملک زاده گفت: در حالی که تشکیل شورای 
قیمت گذاری در مجلــس روال قانونی خود 
را طی می کرد تا شورای نگهبان تأیید کند، 
متأســفانه روزهای گذشته شــورای اقتصاد 
شــتابزده ورود کرد و با وجــود برنامه های 
مجلس، یک قیمــت ۴ هزارتومانی را برای 
خرید تضمینی گندم تصویب کرد. هر سال 
نیز به همین روال  بوده و هر چقدر درخواست 
کردیم که آنالیز قیمتی و مبنای خود را هم 
انتشار بدهید، ولی گوش شنوایی نیست. به 
هر حال مجلس نیز با این قیمت گذاری موافق 
نیست و این قیمت به  زودی اصالح می شود.

در شورای قیمت گذاری صورت گرفت
اصالح قیمت خرید تضمینی 

گند م درمجلس

تأکید بر افزایش تولید داخلی ©
و جلوگیری از واردات کاال

حمایت از تولید یک ضرورت اســت؛ چرا که 
راه اندازی تولید، راه اندازی اشتغال و کاهش نرخ 

بیکاری جامعه به شمار می رود.
 مقام معظم رهبری در طول ۳۰ سال گذشته 
تاکنون هزاران بار بر موضوع تولید، حمایت و 
تشویق تولیدکنندگان و بسترسازی بیشتر برای 
راه اندازی و ورود مردم و سرمایه داران به عرصه 
تولید بسیار تأکید کرده اند، در حالی که هزاران 
بار بر حمایت از ساخت کاالهایی که مواد اولیه 
آن در کشــور موجود است و ساخت و ساز و 
تولید آن یک مزیت اقتصادی و درآمدی برای 
ما به شمار می رود، کاالیی باکیفیت و قیمت 
مناســب که با توان داخلی و مورد اســتقبال 
خریدار خارجی واقع شود؛ تأکید کردند، اما این 
مسئله حائز اهمیت  کنار گذاشته شده و دولت 
در هفت سال گذشته مشغول حاشیه هایی شد 
که اصالً خیرو منفعت و ســودآوری اقتصادی 
برای کشور به دنبال نداشت بلکه دامنه مسائل 
و مشکالت اقتصادی کشور را به شدت افزایش 
داد.در حالی که دولت می توانست با استفاده 
از مواد اولیه داخلــی و ظرفیت های طبیعی 
کشــور، کاالهــای رقابتی را تولیــد کند که 
ضمن ارزآوری موجب ایجاد اشتغال و افزایش 
رفاه عمومی مردم جامعه شــود. اگر دولت به 
جای سیاســی کاری و تأکید بیجا بر مسائلی 
چون تفکیک وزارتخانه ها وقت خود را بر سر 
این موضوع تلف نمی کــرد و وزارت صمت را 
مکلف به همکاری با دانشگاه ها و شرکت های 
دانش بنیــان می کرد، بی شــک بســیاری از 
استعدادها به کاالهایی تبدیل می شد که مزیت 
ارزآوری و شــکوفایی صنعت و تولید کشور را 
به دنبال داشته باشد. تولید کاالهای ملی که 
نیاز به واردات کاال را از بین می برد و در فرایند 
صادرات نیاز ارزی کشــور را تأمین می کرد، 
بنابراین نیازی به فروش نفت و نگرانی از بابت 

تحریم های نفتی و عدم ارزآوری نداشتیم.
اگــر دولــت بــه تعامــل وزارت صمــت  و 
وزارتخانه هــای اقتصادی با دانشــگاه  و بدنه 
علمی کشــور توجه می کرد، عــالوه بر اینکه 
نیاز به واردات کاال از خــارج از بین می رفت، 
نخبگان و مغزهای کشور در داخل می ماندند 
و به کشــور و به تولید و ارتقای فناوری کشور 
کمک می کردند. در واقع دولت با چنین تالشی 
مدیریت کاملی برای تقاضای ارز ایجاد می کرد 
و نیاز ارزی کشور را به حداقل می رساند. تأکید 
بر افزایش تولید داخلی و جلوگیری از واردات 
کاال به معنای قطع ارتباط با دنیا نیست بلکه 
بــر این موضوع تأکید می کند که باید مازاد بر 
نیاز تولید کنیــم،در این صورت نه تنها ارتباط 
ما با ســایر کشــورها به خصوص کشورهای 
منطقه کاهش نمی یابــد بلکه صادرات کاالی 
باکیفیت و با قیمت مناسب منجر به افزایش 
ارتباط بیشــتر ایران با سایر کشورها می شود. 
قطعاً جمهوری اسالمی ایران توانایی صادرات 
بیش از ۴۰۰میلیــارد دالر در ســال را دارد.

خبر

ایران در حال از دست دادن ©
بازار گاز ترکیه است

نود اقتصادی: محمد صادق جوکار، عضو 
هیئت علمی مؤسسه مطالعات انرژی وزارت 
نفت گفت: ترک ها به دلیــل ارتباطاتی که 
مبتنی بر اتحاد ترکی بــا آذربایجان دارند و 
همچنین نزدیکی ها و وابستگی های راهبردی، 
به نظر می رسد جایگاه آذربایجان نسبت به 
ایران و روســیه در بازار ترکیه از طرف دولت 
این کشــور می خواهد تقویت شود. جوکار 
افزود: حتی اگر افزایش ۱۵میلیارد مترمکعبی 
تولید گاز ترکیه را هم در سال آینده بپذیریم 
با وجود این دو رقیب دور از ذهن اســت که 
ایران جایگاهی در بازار گاز ترکیه داشته باشد. 
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آخرین وضعیت واگذاری مهد های کودک  باشگاه خبرنگاران جوان: حبیب اهلل مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: اگر مسئولیت مهدهای کودک به دستگاه دیگری غیر از بهزیستی 
داده شود آماده هستیم با حسن نیت در اختیار دستگاه مربوط قرار دهیم. وی افزود: مجلس معتقد است مهد های کودک نیز به وزارت آموزش و پرورش منتقل شود، اما قرار شد کمیته ای با حضور بهزیستی، وزارت 

آموزش و پرورش و مجلس تشکیل شود تا کلیات و جزئیات آن بررسی و در نهایت در صحن علنی مجلس مطرح و رأی گیری شود. 

 روزانه 1.2 میلیارد تومان یارانه ©
برای پر کردن استخر خانه های الکچری!

فارس: محمدرضا بختیاری، مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت: 
۲۰ درصد مشترکان شهر تهران به صورت 
متوسط و کمی بیشتر از متوسط مصرف 
می کنند، ۱۵ درصد پرمصرف هستند و ۵ 
درصد که شامل مناطق یک، ۲ و ۳ شهر 
تهران می شود، بسیار پرمصرف هستند. 

6۰ درصد مردم نیز کم مصرف می کنند.
به استناد آمار، یک حساب سرانگشتی مشخص می کند پرمصرف های الکچری نشین در 

یک روز 6۱۲ هزار و 776 مترمکعب آب مصرف می کنند.
جالب است بدانید هزینه تأمین و انتقال هر مترمکعب آب در پایتخت معادل ۲ هزار و 
7۰۰ تومان برآورد می شود. این در حالی است که به صورت میانگین، آب با قیمت 7۰۰ 
تومان برای هر مترمکعب فروخته می شود. در حقیقت دولت برای فروش هر مترمکعب 

آب نزدیک به ۲ هزار تومان یارانه می پردازد.
ضرب میزان یارانه دولتی در تأمین هر مترمکعب آب در میزان مصرف مناطق یک تا ۳ 
تهران، این نکته را روشــن می سازد که در هر روز یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان از 
بیت المال صرف پر کردن آب استخرهای مناطق مرفه نشین تهران و آبیاری فضای سبز 

این واحدهای مسکونی می شود.

رئیس انجمن داروسازان ایران:

واکسن آنفلوانزا تحویل داروخانه ها نشده است©
فارس: محمدباقر ضیــا، رئیس انجمن 
داروســازان ایران گفت: واکسن آنفلوانزا 

هنوز تحویل داروخانه ها نشده است.
به گفته ضیا، تا زمانی که واکسن ها تحویل 
داروخانه ها نشده، داروخانه ها دسترسی به 
آن ها ندارند و مــردم از مراجعه و تجمع 
در داروخانه ها به منظور دریافت واکســن 

خودداری کنند. رئیس انجمن داروســازان افزود: مسئوالن مربوط هم باید توجه داشته 
باشند اینکه به هر داروخانه چهار یا پنج عدد واکسن تحویل دهند، نمی تواند گره گشا باشد.

 جزئیاتی از طرح جدید مجلس ©
برای افزایش نرخ فرزندآوری

تسنیم: سیدعلی موسوی، نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسالمی از مشوق های 
جدید مجلس برای فرزندآوری خانواده  ها و تکریم جایگاه مادران خبر داد. 

وی گفــت: در این طرح مقرر کرده ایم منابع و اعتباراتی برای کارفرمایان و ادارات برای 
افزایش مدت مرخصی زایمان مادران در نظر گرفته شــود تا کارگاه ها و کارفرمایان نیز 

متضرر نشوند و از اخراج مادران در جهت افزایش نرخ فرزندآوری جلوگیری شود.

 طرح تاکسی های هوایی ©
تا پایان سال در کشور اجرایی می شود

تســنیم: منوچهر منطقی، دبیر ستاد 
توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی 
و هوانوردی از راه اندازی خطوط تاکســی 
هوایی تا پایان سال خبر داد و گفت: امکان 
استفاده تاکسی های هوایی از فرودگاه های 

کم تردد کشور فراهم است.
به گفته منطقی، فاز نخست اجرایی شدن 

این طرح تا پایان ماه جاری )مهر ماه( انجام می شــود و تا پایان سال طرح تاکسی های 
هوایی کامل شده و در کشور قابلیت اجرایی پیدا می کند.

تضمینی،  وکالت  مصدق   محمود  جامعه/   
آیت اهلل  می دهد.  رنج  را  کشور  قضایی  سیستم 
رئیسی، رئیس قوه قضائیه به تازگی ضمن انتقاد از 
این پدیده گفته بود: وکالت باید دفاع از حق باشد؛ 
اما معنای وکالت تضمینی این است که وکیل با 
یک قاضی یا کارمند ما زدوبند دارد؛ این کار و 

تبلیغ آن موجب وهن دستگاه قضایی است. 
اما وکالت تضمینی چگونه و با چه هدفی شکل 
می گیرد و نــگاه قانون به این نوع وکالت چگونه 

است؟ 

مثلث شوم وکالت تضمینی »
اکبــر فتح اللهی نوشــهر، 
وکیل پایه یک دادگستری 
در پاسخ به قدس می گوید: 
بر اســاس قانون وکالت و 
همچنیــن قانــون مدنی، 
وکالت موکول به نتیجه نیست و تعهد به نتیجه در 
آن معنی ندارد؛ بنابراین تضمین وکالت یا وکالت 
به شرط نتیجه، تخلف انتظامی از نوع درجه چهار 
است و وکیلی که مبادرت به تضمین نتیجه کند 
طبق آیین نامه الیحه اســتقالل، به سه ماه تا دو 

سال ممنوعیت از وکالت محکوم می شود.
وی با اشــاره به اینکه وکالت تضمینی در بیشتر 
مــوارد یــک دروغ بزرگ اســت و صرفــاً برای 
جذب پرونده از ســوی بعضی مؤسسات حقوقی 
غیرمجــاز و گاه وکال صورت می گیرد، می افزاید: 
مثلث شــوم وکالــت تضمینی دارای ســه بعد 
اســت. نخســت موکل یا مردمی کــه صرفاً به 
نتیجه پرونده فکر می کنند و در دعاوی، خود را 
به صورت ۱۰۰درصــد محق می دانند و به هیچ 
وجه حاضر به پذیرش شکست در دعوی نیستند 
و تا از وکیــل تضمین نگیرند حاضر به پرداخت 
حق الوکاله نمی شــوند. رأس دوم مثلث، وکالیی 
هستند که در قالب مؤسسات حقوقی غیرمجاز 
فعالیت می کنند که بــا هدف جذب پرونده های 
بسیار بزرگ، تبلیغات گسترده ای انجام می دهند 
و به دنبال دریافت مبالغ کالن هستند. رأس سوم 
نیز وجود فساد غیر سیستماتیک - هرچند اندک-

در سیستم قضایی است که موجب می شود یک 
رؤیای دروغین به واقعیتی آشکار تبدیل شود. 

بزرگ ترین تبعات وکالت تضمینی»
رئیس  توانــا،  نجفی  علی 
وکالی  کانــون  ســابق 
دادگســتری مرکز نیز در 
پاســخ به قدس  می گوید: 
دادگستری،  وکیل  مسلماً 
وکیل در عمل اســت و می توانــد در چارچوب 
قوانین به عنــوان یک تکلیف وکالتــی دفاع از 
موکلــش را بپذیرد اما هیچ گاه نمی تواند نتیجه 
پرونده را تضمین کند، زیرا اظهارنظر در خصوص 
پرونده ها با مراجع قضایی است. بر همین اساس و 
ضوابط مربوط به وکالت، هیچ گاه وکیل نباید به 
شــرط نتیجه، پرونده یا وکالت کسی را به دست 

بگیرد. 
وی تصریح می کند: بعضی از همکاران جوان برای 
اینکه موکل را از دســت ندهند وکالت تضمینی 
را می پذیرنــد و حتی در تبلیغات کتبی دیواری 
و یا در فضــای مجازی بحث وکالت تضمینی را 
مطرح می کنند. از سوی دیگر بعضی از موکالن 
هم که دچار مشــکالت و به نوعی دچار عسر و 
حرج هستند چاره ای  نمی بینند جز اینکه وکالت 
خود را به کسانی بدهند که نتیجه کار را تضمین 

کنند. 
وی می گوید: شخصاً معتقدم 
اگر وکیلی با مانور متقلبانه و 
با فریب و دروغ مبادرت به 
پذیرش وکالت کند عالوه بر 
تخلف انتظامی و جرم اعمال 
نفوذ، به عنوان کالهبرداری 
هم قابل تعقیب است. چون 
وکیل، امین موکل اســت و 
باید به موکل از همان ابتدا 
بگویــد از مطمئن تریــن و 
درست ترین روش برای دفاع 

و احقاق حقش استفاده می کند اما قانوناً و منطقاً 
نمی تواند نتیجه کار را تضمین کند. 

وی می گوید: بزرگ ترین پیامدهای وکالت تضمینی 
بهانه دادن دست بعضی از مسئوالن است که به دنبال 
تضعیف تنها نهاد مدنی هستند. عالوه بر این، اعتماد 
مردم به وکال سلب می شود چون اگر موکل ببیند 
وکیل موفق نشده نتیجه را به نفع موکلش تمام کند، 
موضوع را در بین دوســتان و آشنایان و شبکه های 
اجتماعــی، مطرح   و این گونه، مردم را نســبت به 

وکالت و جامعه وکال بدبین می کند. 

ضعف نظارت توسط دستگاه قضایی »
محمدحسین شاملو 
ســابقه  هــم  که 
قضاوت و هم وکالت 
کارنامــه اش  در  را 
دارد نیــز چنیــن 
نگاهی به پدیــده وکالت تضمینی دارد و 
به قدس می گویــد: از نظر قانونی چنین 
اقدامــی کالهبرداری اســت و کســی 
که می گوید من تضمینــی کار وکالت 
می کنم یعنی با مقــام قاضی ارتباطاتی 
دارد. در صورتی که واقعاً این گونه نیست 

و سیاه نمایی می کند.
شاملو همچنین ضعف نظارت از سوی دستگاه 
قضایــی را عامل دیگــر شــکل گیری وکالت 
تضمینی عنوان می کند و می گوید: این دستگاه 
اگرچه به نقش نظارتی اش عمل می کند اما این 
کار آن گونه که باید انجام نمی گیرد. یعنی نظارت 
دوره ای انجام  می گیرد اما کیفی نیست که شاید 
دلیلش کم بودن امکانات و نیرو یا گســتردگی 
محاکم، دادسراها و مراجعی است که باید مورد 
بازرســی قرار گیرند. به هرحال  وقتی شخصی 

بدون هیچ دلیلی کســی را محکوم می کند و یا 
با وجود دالیل متعدد رأی به برائت فرد می دهد 
اما شناســایی و مؤاخذه نمی شود، زمینه برای 
شکل گیری تخلفی مثل وکالت تضمینی فراهم 
می شود. به عنوان مثال خودم  پرونده ای داشتم 
که کوهــی از دالیل برای اثبات حقانیت موکلم 
وجود داشــت اما در کمال ناباوری حکم برائت 
برای متهم آن صادر شــد. وقتی دادگاهی برای 
پرونده ای که دالیل متعدد برای اثبات حقانیتش 
وجــود دارد رأی به  برائــت متهم می دهد و یا 
بدون وجــود دلیلــی در پرونده حکــم صادر 
می کند خود زمینه ساز فساد می شود. اصاًل اگر 
می خواهیم بدانیم کجا فســاد است باید ببینیم 
کجا بی نظمی وجود دارد. مثاًل باید ببینیم چرا 
پرونده ای پس از گذشــت دو سال، هنوز مورد 
رسیدگی قرار نگرفته و یا چرا یک پرونده  خارج 
از عرف و در اســرع وقت، رسیدگی و برای آن 
حکم صادر شده است. درحالی که مفاد قانونی 
پرونــده باید بــه ترتیب ورودش ثبــت و برای 
رســیدگی در دادگاه تعیین وقت شــود و پس 
از تشــکیل دادگاه، رأی آن صادر شود اما گاهی 
می بینیــم پرونده ای در چنــد روز پس از ثبت 
شدن، مورد رسیدگی قرار می گیرد و رأی آن از 
سوی دادگاه صادر می شود و برعکس پرونده ای 

پس از دوسال هنوز رسیدگی نمی شود. 
وی پدیده وکالت تضمینی را قابل مهار می داند 
و می گوید: روش هایی برای شناســایی وکالیی 
که با شرط نتیجه، وکالت می کنند، وجود دارد 
مثاًل با مراجعه به آرایی که قضات صادر می کنند 
می توان پی به ماجرا برد؛ چون وقتی وکیلی هیچ 
دلیلی ندارد اما رأی صادره از سوی قاضی به نفع 
موکل وی تمام می شــود خیلی چیزها را نشان 

می دهد. 
وی در همین زمینه می افزاید: وکیل باید آن قدر 
شرافت داشــته باشــد که هیچ وقت به خاطر 
دریافت حق الوکاله به راه کج نرود و به موکلش 
دروغ نگوید و فریبش ندهد؛ یعنی پایبند سوگند 
 حرفه ای باشــد. اگر این کار انجام شود حداقل 
۵۰ درصد مشکل وکالت تضمینی حل می شود و 
۵۰ درصد دیگر هم با نظارت بهتر دستگاه قضایی 

و همکاری خود مردم حل خواهد شد.

کارشناسان در گفت و گو با قدس عنوان کردند

وکالت تضمینی یک  دروغ تبلیغاتی است

وکیل باید آن قدر 
شرافت داشته 

باشد که هیچ وقت 
به خاطر دریافت 

حق الوکاله به 
راه کج نرود و به 

موکلش دروغ 
نگوید

بــــــرش
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آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی قاین 

پی��رو آگهی نوبتی قبلی و بموجب مقررات ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی اینک برحسب درخواست واصله، تحدید حدود اختصاصی امالکی 
که در هیات مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان قاین مورد 

رسیدگی و رای آن صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی  می گردد.
بخش ۱۱                  قطعه مفروزه مزرعه قدی پالک ۱۵۸۷- اصلی

 ۱۱۹۹ فرعی از ۶۸۷ فرعی محمدرضا خیر آبادی شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در 
اراضی مزرعه قدی 

در روز 2۷  / ۰۷ / ۱۳۹۹ انجام خواهد شد .لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک 
و مجاورین ش��ماره های فوق الذکر به وس��یله این آگهی اخطار میگردد؛ که در روز مقرر، ساعت 
۸ صبح در محل حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها 
در موقع مقررحاضر نباشند؛ مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از 
طرف مجاورین تحدید خواهد ش��د. و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی و نیز 
صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده 2۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از 
تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد.و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین 
می بایس��ت؛ از تاریخ تس��لیم اعتراض خود به اداره ثبت اس��ناد و امالک قاینات ظرف یک ماه 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور أخذ و 
به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواس��ت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.آ-۹۹۰۶۹۶۱ -   تاریخ انتشار: ۵ / ۰۷ / ۱۳۹۹
علی  صفایی  فر

رئیس  اداره ثبت  اسنادو  امالک  قاینات

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسند رسمی

براب��ررأی ش��ماره۱۳۹۹۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰2۶22هیأت اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی 
وس��اختمانهای فاقدسند رسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
حس��ین صدرائی فرزند عبدالعلی بش��ماره شناسنامه۴2 صادره از  ش��یروان درششدانگ یکبا ب منزل مسکونی به 
مس��احت ۱۱۹ مترمربع  قس��متی ازپالک۵۶۷ فرعی از ۵اصلی میرزابیگ واقع در قطعه ۳ شیروان بخش ۵قوچان 
خریداری ازمالک رس��می تمامی مالکین مشاعی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به 
فاصله ۱۵روز آگهی میش��ود،در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذرسید ظرف مدت 
یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد آ-۹۹۰۶۹۵۸
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۰۷/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۹/۰۷/2۰

اکبراقبالی -  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی مزایده مال غیرمنقول اسنادرهنی پرونده کالسه 9802048و9802045
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق له بانک کشاورزی اللجین وعلیه حسینعلی ترابی شش دانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 2۴۰ مترمربع پالک ثبتی نه هزارویکصدوهشتادوچهارفرعی ازیک اصلی مفروزومجزی شده ازسیصدوسی 
وهفت فرعی واقع درحومه بخش ۳همدان به نش��انی همدان شهرک مدرس خیابان ابوطالب خیابان رضوان کوچه 
رضوان ۴ قطعه س��وم جنوبی مش��خصات مالکیت : حس��ینعلی ترابی فرزند نظامعلی ش��ماره شناسنامه ۱۰۸۷که 
درصفحه۳۵2دفترامالک جلد۸۳ذیل ش��ماره ۱۸۹۸۱به شماره چاپی س��ند   ۷۷۴۸2۹ثبت گردیده است.باحدود 
ومشخصات : شماال : به طول ۱2مترپی به خیابان ۱۰متری شرقا به طول 2۰متر پی به پی پالک ۹۱۸۵فرعی جنوبا 

به طول ۱2مترپی به پی پالک ۹۱۹2فرعی غربا به طول 2۰متر پی به پی پالک ۹۱۸۳فرعی 
برابراسناد رهنی ۳۱۵۳مورخ ۱۳۹۱/۱2/۵و۴۰۳۹مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸دفترخانه ۵۹شهرهمدان دررهن بانک کشاورزی 
اللجین قرارگرفته وطبق نظرمورخه۱2/۳/ ۱۳۹۸کارش��ناس رس��می به مبلغ بیس��ت وهشت میلیارد ریال ارزیابی 
ش��ده ملک فوق به مس��احت 2۴۰مترمربع در2/۵ طبقه با قدمت حدود ۳۰سال فاقد نماسازی ودارای پنجره های 
آلومینیومی ، آب وگازمشترک ودوامتیازبرق می باشد همکف شامل پارکینگ ویک واحدمسکونی )دراختیارمستاجر( 
تک خوابه ، حمام وتوالت وآشپزخانه وپذیرایی آبگرمکن ایستاده )مشترک با اول (وگرمایش بخاری گازی می باشد . 
اول )دراختیار مستاجر(دوخوابه ،آشپزخانه وپذیرایی و حمام و توالت ،آبگرمکن ایستاده و گرمایش بخاری گازی می 
باش��د . دوم )در اختیار مالک ( سه خوابه ، آشپزخانه وپذیرایی وحمام وتوالت وآبگرمکن دیواری سرمایش کولرآبی 
وگرمایش بخاری گازی می باش��د . ضمناَ بیمه تا ۱۳۹۹/۱۰/۱ دارد ، که به علت انجام تعهد پالک فوق ازس��اعت ۹ 
الی ۱2 روز دوش��نبه مورخ ۱۳۹۹/۷/2۱ دراداره اجرای اس��ناد رسمی همدان واقع درهمدان سعیدیه اداره کل ثبت 
اسنادوامالک ازطریق مزایده به فروش می رسد . مزایده ازمبلغ بیست وهشت میلیارد ریال شروع وبه باالترین قیمت 
پیش��نهادی نقداَ فروخته می ش��ود . شرکت درمزایده منوط به پرداخت ده درصد ازمبلغ پایه کارشناسی به حساب 
س��پرده ثبت وحضورخریداریا نماینده قانونی اودرجلسه مزایده است ، برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روزازتاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودرصورتیکه ظرف مهلت مقررمانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استراد نبوده وبه حساب خزانه واریزخواهد شد ، الزم 
به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم ازحق انش��عاب ویاحق اش��تراک ومصرف درصورتی 
که مورد مزایده دارای آن ها باشد ونیز بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ونیزدرصورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق ازمحل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشروحق مزایده نقداَ وصول می گردد ضمناَ چنانچه 
روز مزایده تعطیل رس��می گردد ، مزایده روزاداری بعد ازتعطیلی در همان س��اعت ومکان مقرر برگزار خواهد شد . 

)م الف ۹۳۰( آ--۹۹۰۶۹۵۶
تاریخ انتشار : ۵ /۱۳۹۹/۷ - رییس اجرای اسناد رسمی شهرستان همدان – جالل حدادی 

آگهی مزایده مال غیرمنقول اسنادرهنی پرونده کالسه 9802047و9802046
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق له بانک کشاورزی اللجین وعلیه حسینعلی ترابی ومحمدرضا اباذری مهوارشش 
دانگ یک باب خانه به مساحت ۳۰۰ مترمربع پالک ثبتی هشتصدونودوهفت فرعی ازهیجده اصلی مفروزومجزی 
ش��ده ازیکصدویازده فرعی ازاصلی مذکورواقع درحومه بخش 2همدان به نش��انی همدان شهرک مدنی خیابان الله 
۱ کوچه ش��هید نوروزی پالک ۴۴ مش��خصات مالکیت : محمدرضا اباذری مهوار فرزند ش��وق اله شماره شناسنامه 
۹۶۶۶که درصفحه 2۰۴ دفترامالک جلد۹۳ذیل ش��ماره ۳۷۶۹۸ به ش��ماره چاپی س��ند ۱۷۶۹2۶سری الف سال 
۱۳۹۰ ثبت گردیده است . حدود ومشخصات : شماال : درب و دیوار به طول ۱2 متربه معبری به عرض ۸متر شرقا 
: دیواربه پی به طول 2۵ متربه پالک ۸۹۶ فرعی جنوبا : دیواربه پی به طول ۱2 به ش��ماره ۸۸۹ فرعی غربا : درب 
ودیواربه طول 2۵ متربه معبری است به عرض ۱2 متر . برابر اسناد رهنی ۳۱۵۴ مورخ ۱۳۹۱/۱2/۷و ۴۰۴۰ مورخ 
۱۳۹۳/۴/۱۸ وس��ند رهنی ۳۱۵۴ مورخ ۱۳۹۱/۱2/۵ دفترخانه ۵۹ ش��هرهمدان دررهن بانک کش��اورزی اللجین 
قرارگرفته و طبق نظرمورخه ۱۳۹۸/۱2/۳ کارشناس رسمی به مبلغ هفت میلیارد وهشتصدمیلیون ریال ارزیابی شده 
ملک فوق به مس��احت ۳۰۰ مترمربع براساس سند )2۷۶مترمربع بعدازتعریض ( در ۱/۵ طبقه با قدمت حدود 2۵ 
سال فاقد نماسازی ودارای پنجره های آلومینیومی ، امتیازات آب وگاز وبرق می باشد همکف شامل پارکینگ ویک 
واحدانباری کنارپارکینگ )در زیراطاق خوابهای طبقه باال قرار گرفته اس��ت و باعث اختالف سطح درطبقه گردیده 
است ( و همچنین یک عدد انباری )پناهگاه ( درداخل حیاط می باشد . اول دوخوابه ، آشپزخانه ، پذیرایی ، حمام و 
توالت ، آبگرمکن ایستاده وگرمایش بخاری گازی وسرمایش کولر آبی می باشد . که به علت عدم انجام تعهد پالک 
فوق ازساعت ۹ الی ۱2 روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۷/2۱ دراداره اجرای اسناد رسمی همدان واقع درهمدان سعیدیه 
اداره کل ثبت اسناد وامالک ازطریق مزایده به فروش می رسد . مزایده ازمبلغ هفت میلیارد وهشتصد میلیون ریال 
ش��روع وبه باالترین قیمت پیش��نهادی نقداَ فروخته می شود . شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد ازمبلغ 
پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت وحضورخریداریا نماینده قانونی او درجلسه مزایده است ، برنده مزایده مکلف 
است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روزازتاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودرصورتیکه 
ظرف مهلت مقررمانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استراد نبوده وبه حساب خزانه 
واریزخواهد شد ، الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم ازحق انشعاب ویا حق اشتراک و 
مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آن ها باشد ونیز بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده 
اعم ازاینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نشده باش��د به عهده برنده مزایده است ونیزدرصورت وجود مازاد ، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق ازمحل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشروحق مزایده نقداَ وصول می 
گردد ضمناَ چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت ومکان مقرر 

برگزار خواهد شد . )م الف ۹۳۱ (  آ-۹۹۰۶۹۵۷  تاریخ انتشار : ۵ /۱۳۹۹/۷
رییس اجرای اسناد رسمی شهرستان همدان – جالل حدادی 

آگهی موضوع ماده ۳قانون وماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای ۹۹,۶۸۸۸ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهرتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای رمضان صادقی برمائی فرزندبرارقلی 
درشش��دانگ یکقطعه زمین به مساحت ۳۸,۷۰ مترمربع به شماره کالسه۹۹,۸۸ قسمتی از پالک۱۹ - اصلی واقع 
دراراضی گرائیل محله بخش ۱۸ ثبت بهش��هرمحرز گردیده اس��ت . لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۴ آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-۹۹۰۶۹۵2   م الف ۱۹۹۰۵۳۶2
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳۹۹,۰۷,۰۵

. تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۹,۰۷,۱۹ 
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر - علیمراد بابایی

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
 آگه��ی موض��وع ماده ۳قان��ون و ماده ۱۳ آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای 
فاقدسندرس��می برابر رای ش��ماره ۱2۰۰۳۳۳2 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جابر 
کثیریان فرزند محمدعلی مقدار ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2۳۸ مترمربع 
قس��متی از پالک ۵۷ اصلی به کالس��ه ۹۹-2۳۴ واقع در بخش ۱۸ ثبت نکا خریداری شده از محمدعلی کثیریان 
رس��می محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی میش��ود تا در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض 
بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-۹۹۰۶۹۵۳    م الف ۱۹۹۰۵۳۵۶
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳۹۹,۰۷,۵

تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۹,۰۷,۱۹
محمد مهدی قلیان - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا

آگهی موضوع ماده ۳قانون وماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای ۹۹,۱۰۰۱۸ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمان های فاقد س��ند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهش��هرتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آق��ای پرویزفرهی فرزند امیر 
درششدانگ یکقطعه باغ به مساحت ۱۵۵۹۹,۱۰ مترمربع به شماره کالسه۹۸,۷۳۹ قسمتی از پالک۱ - اصلی واقع 
دراراضی حسین آباد بخش ۱۸ ثبت بهشهرمحرز گردیده است . لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۴ آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹۹۰۶۹۵۴     م الف ۱۹۹۰۵۳۴۹
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳۹۹,۰۷,۰۵ 
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۹,۰۷,۱۹ 

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر - علیمراد بابایی

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
آگه��ی موض��وع ماده ۳قانون و م��اده ۱۳ آیین نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای 
فاقدسندرس��می برابر رای ش��ماره ۱2۰۰۳۳۳۸ هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مهدی مشکاتی شهمیرزادی فرزند محمد ابراهیم به شماره ملی ۴۹۹۹۳۰2۷۳۱ در ۵ دانگ و 2۴ سیر و ۸ مثقال 
مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی بک باب مغازه به مساحت ۵۳ مترمربع از پالک 2۸ اصلی به کالسه ۳۵۹-۹۸ 
واقع در اراضی نکا بخش ۹ ثبت نکا خریداری ش��ده از س��ودابه مش��کاتی مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی میش��ود تا در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
م الف ۱۹۹۰۵۳۴۸  آ-۹۹۰۶۹۵۵

تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳۹۹,۰۷,۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۹,۰۷,۱۹

محمد مهدی قلیان - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
 آگه��ی موض��وع ماده ۳قان��ون و ماده ۱۳ آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای 
فاقدسندرس��می برابر رای ش��ماره ۱2۰۰2۸۵۸ هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
میثم ولی زاده فرزند محمدقلی به ش��ماره ملی 2۰۹2۱۳2۷۵۱در ۵دانگ و 2۸سیرمشاع عرصه بانضمام ششدانگ 
اعیانی یک باب مغازه به مساحت 2۵,۱۰ مترمربع ازپالک 2۵اصلی به کالسه ۹۹/۱۱۹ واقع در اراضی نکابخش ۹ ثبت 
نکا خریداری شده از آبنوس امیرخانلو رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روزآگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹۹۰۶۳۴۴ م الف ۱۹۹۰۴۹۳۵
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳۹۹-۶-22 

تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۹-۰۷-۰۵ 
محمد مهدی قلیان - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی((
 نظر به دستور مواد۱و۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 2۰/۹/۱۳۹۰ برابر 
رای ش��ماره۱۳۹۸۶۰۳۱۰۰۱۳۰۰2۰۶۱...مورخ ۱۳۹۹,۰۳,۰۱ .هیات قانون تعیین تکلیف .....موضوع ماده یک 
قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی چمس��تان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم میران شیرزاد 
فرزند عباس نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مس��احت 2۵۷,۹۳ متر مربع به شماره 
پالک ۱۰۷۶ فرعی از ۳۳ اصلی واقع در قریه کردآباد بخش ۱۱ خریداری از آقای /خانم...صدیقه اکبری مالک 
رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی/

کثیراالنتش��ار در شهرها منتشر و در روس��تاها رای هیات الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
ش��ده اعتراض داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست.آ-۹۹۰۶۳۴۶    م الف ۱۹۹۰۴۸۹۱
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳۹۹,۰۶,22

تاریخ انتشار نوبت دوم. ۱۳۹۹,۰۷,۰۵
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک چمستان 

  مهدی آزاد

آگهی موضوع۳ قانون وماده۱۳ ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابرکالس��ه پرونده ش��ماره۱۳۹۷۱۱۴۴۱۰۰۱۸۰۰۱۰۷۷و۱۳۹۷۱۱۴۴۱۰۰۱۸۰۰۱۰۷۸ورای ش��ماره ۱۳۹۹۶۰
۳۱۰۰۱۸۰۰22۹۷و۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۱۸۰۰22۹۸ هی��ات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اقای /خانم فریبا کریمی دس��تجردی و فخری کریمی دستجردی فرزند ان اصغر به شماره شناسنامه های 2۰۹۶و 
۱۶۱۳ صادره ازتهران هر یک نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 
2۵۰,۳۰مترمربع از پالک ۵ اصلی واقع در قریه پس��نده س��فلی خریداری از مالک رس��می / عادی از احمد پسند 
درویشی پالک مزبور محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.آ-۹۹۰۴۳۴۸   م الف ۱۹۹۰۴۸۹۴
تاریخ انتشار اول: ۱۳۹۹-۰۶-22
تاریخ انتشار دوم: ۱۳۹۹-۰۷-۰۵

ابراهیم حسین زاده - سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد

آگهی اختصاصی موضوع ماده۳وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده۳ و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: 

براب��ر رای ش��ماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۰۶۰۰۷۷۱۳ مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۹ هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه 
و بالمع��ارض متقاضی بنام آقای/خانم وحیدراجی فرزندمجید شش��دانگ یک قطعه زمی��ن با بنای احداثی به 
مس��احت ۱2۵,۰۰متر مربع به پ��الک ۱۷۷۵۵فرعی از ۴اصلی واقع در نور مازن��دران بخش۱۰ثبت نور محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی 
می گردد درصورتی که اش��خاص ذی نفع به آرا اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا 
دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نماید. معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹۹۰۶۳۵۰  م الف ۱۹۹۰۴۸۹۶ 
تاریخ انتشار اول ۹۹,۰۶,22                  تاریخ انتشار دوم ۹۹,۰۷,۰۵

صفر رضوانی گیل کالیی        رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان نور

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره  ۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۰۴۴2   مورخ  ۱۳۹۹/۰2/2۹  هیات اول/

دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای داوود حس��نی فرزند سحی بشماره شناسنامه 
۱۹۷ صادره اتز بیرجند و کد ملی ۰۶۵۴۱۰22۱ در شش��دانگ یکباب منزل به مساحت ۱۱۸/۵۷ متر مربع به 
پ��الک ۶۱۱ � اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش بخش یک حوزه ثب��ت ملک بیرجند از محل مالکیت لیال 
نذری  محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته 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-۹۹۰۷۰۰۱
تاریخ انتشار نوبت اول : ۰۵ /۱۳۹۹/۰۷                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 2۱ /۱۳۹۹/۰۷                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون 
یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله ۱5 روز در دو 

نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
۱-کالس��ه پرونده ۳۸۳-۹۸ آقای وحید محمدی حس��ن   فرزند برات محمد در ششدانگ یک باب 
دامداری به مس��احت ۳۹۶۰ متر مربع قسمتی از پالک ش��ماره ۴۷ اصلی هنامه خریداری از مالک 

رسمی آقای بیژن اقدسی
2-کالسه پرونده ۳۰۶-۹۸ آقای رحیم حمیدی زوارم فرزندعبدالعظیم  در ششدانگ یک باب منزل 
مس��کونی به  مساحت22۶/۹۹ متر مربع مفروز ومجزی ش��ده ازپالک ۱۶۹۱فرعی از2اصلی مزرعه 

حصار    خریداری از مالک رسمی آقای رحیم حمیدی زوارم
۳-کالس��ه پرونده 2۸۹-۹۸  آقای خان صنم حس��نی قلعه حس��ن فرزند حسین  در ششدانگ یک 
باب منزل مس��کونی به مساحت 2۹۸/۱۵ متر مربع قسمتی از پالک  ۱۶۰۹فرعی از2 اصلی مزرعه 

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود..آ-۹۹۰۶۱۷۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۶/۱۸

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۰۷/۰۵
صمد ابراهیم زاده  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۱2۳۹   مورخ ۱۳۹۹/۰۴/2۷  هیئت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا لبافی اس��فهرود فرزند محمد اس��معیل 
بش��ماره شناسنامه ۱ وکدملی ۰۶۵2۴۱2۰۵۱  در ششدانگ یکباب منزل به مساحت۱۱۴/۷متر مربع قسمتی 
از پالکهای ۴۶و ۴۸ فرعی از ۱۶ فرعی از2۵۰-اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند 
از محل مالکیت مشاعی متقاضی  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم 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-۹۹۰۶2۳۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۹ /۱۳۹۹/۰۶   تاریخ انتشار نوبت دوم  : ۰۵ /۱۳۹۹/۰۷                          

علی فضلی  
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

ترامپ 40 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا: تعهدی برای انتقال آرام قدرت وجود ندارد

یا من یا هیچ کس!
  جهان/ علی نیک پندار  کمتر از 40 روز به 
انتخابات آمریکا باقی مانده است و بازار مکاره این 
رویداد روز به روز داغ تر می شــود. از القاب و اسامی 
کــه دو نامزد اصلی روی هــم می گذارند بگیرید 
تا اســنادی کــه له و علیه هــم رو می کنند و از 
ترفندهایی که برای پیروزی به کار می  بندند بگیرید 
تا سناریوهای محتمل پس از برگزاری انتخابات. 
به ویژه آنکه برخی صحبت ها از ســوی ترامپ در 
کارزارهای انتخاباتی اش بازار شــایعات را داغ تر و 
تعداد این سناریوهای محتمل را بیشتر کرده است 
تا جایی که قریب به اتفاق سیاستمداران آمریکایی 
از هر دو حزب، کنار نرفتن ترامپ از قدرت را یکی 
از گزینه های اصلی این رئیس جمهور در صورت 

باخت می دانند.
آنچه هم ســبب شده این تحلیل ها رنگ واقعی تر 
پیدا کننــد، صغری کبری هایی اســت که ترامپ 
همزمان با برگزاری ســخنرانی های انتخاباتی اش 
برای طرفدارانش رو می کند. در حال حاضر ترامپ 
دو خط اصلی را در مواجهه با ســامت انتخابات 
آمریکا پیگیری می کند. نخستین حربه او زیرسؤال 
بردن سیستم انتخابات پستی است که به واسطه 
بیماری همه گیر کرونا این بار در آمریکا بیشــتر 
مورد اقبال قرار گرفته و کمیسیون انتخابات آمریکا 
هم روی آن حســاب ویژه ای باز کرده بود. ترامپ 
این سیستم را زیرسؤال برده و بارها گفته انتخابات 
پستی را قبول ندارد. او هفته گذشته در کنفرانس 
خبری کاخ سفید گفت: رأی گیری پستی تهدید 
بزرگ تری علیه همگرایی انتخابات آتی نسبت به 
دخالت خارجی است. ترامپ همچنین در نشستی 
دیگر در پاسخ به خبرنگاری، به پیدا شدن تعدادی 
از آرای پستی طرفدارانش در داخل رودخانه اشاره 
کرد و گفت: ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم 
که انتخابات صادقانه اســت و من مطمئن نیستم 

این گونه باشد.
در حال حاضــر کارزار انتخاباتــی ترامپ از همه 
جمهوری خواهان خواسته اســت از طریق پست 

رأی ندهند.
دومیــن محوری کــه ترامپ بــرای نپذیرفتن 
انتخابات آمریکا دنبال می کند، زیرســؤال بردن 
سامت جو بایدن است. ترامپ بارها اعام کرده 
نسبت به سامت جسمی و روانی رقیبش دچار 
تردید شــده و او را »جــو خوابالو« یا »جو احمق« 
صدا می زند. ترامپ حتی پیشنهاد داده جو بایدن 
پیش از حاضر شدن در مصاحبه ها و مناظره های 
تلویزیونی آزمایش اعتیــاد بدهد. رئیس جمهور 
آمریکا هفته گذشته در گفت وگو با برنامه »فاکس 
و دوســتان« شــبکه جمهوری خواه فاکس نیوز 

گفت: بایدن ضعف مفرط دارد. او حتی نمی تواند 
تصمیمات ساده و آسان را بگیرد. تیم او، با تزریق 
یک چیز گنده برای مدتی او را سرپا می کنند اما 
پس از دو ســاعت کســی چه می داند؟ من قبًا 
گفته ام و دوباره هم می گویم من و بایدن پیش از 

شروع مناظره مان باید تست اعتیاد بدهیم.
مجموع صحبت هایی که ترامپ تاکنون در این دو 
محور داشــته موجب شده بسیاری به این تحلیل 
برسند که او در صورت باخت در انتخابات، قدرت 
را واگذار نخواهد کرد. این ســؤالی اســت که روز 
پنجشــنبه یک خبرنگار در نشســت خبری کاخ 
سفید از او پرسید و او در پاسخ بار دیگر رأی گیری 
پستی را پیش کشید و گفت: ما باید منتظر بمانیم 
که چه اتفاقی می افتد، اما همان طوری که می دانید 
من به شدت با رأی گیری از طریق پست مخالفم؛ 
چراکه رأی گیری پســتی فاجعه است. هیچ گونه 
پایبندی و تعهدی بــرای انتقال آرام قدرت وجود 
ندارد. باید ببینیم چه می شود، ما می خواهیم از شر 
آن ها خاص شویم و انتقال قدرت نخواهیم داشت... 

تداوم قدرت خواهد بود.
اما ســناریوهای مختلفی که ممکن است ترامپ 
بخواهد برای بقا در قدرت پیش ببرد هم این روزها 

خبر داغ بسیاری از محافل تحلیلی در آمریکاست.
یکی از این سناریوها می تواند انتخابات تک نامزدی 
باشــد. ترامپ در ســفر انتخاباتی هفته پیش به 
کارولینای شمالی، خطاب به طرفدارانش گفت: من 
بارها گفته ام بایدن مشکات سامت دارد. شما هم 
می دانید او همیشه خواب است. ممکن است من 
دستوری بدهم که او در انتخابات شرکت نکند. بله، 

ممکن است.
اینکه او می تواند چنین تصمیمی بگیرد و کمیسیون 
انتخابات هم آن را بپذیرد هنوز معلوم نیســت اما 
با نزدیک تر شدن به زمان برگزاری انتخابات به نظر 

می رســد یکی از گزینه هایی است که ترامپ برای 
انجام آن تاش خواهد کرد.

یکی دیگر از اتفاقاتی که ممکن اســت درصورت 
شکســت ترامپ پس از انتخابات رخ دهد، جمع 
کــردن مدارکی از تقلب در انتخابات و شــکایت 
ترامپ به دیوان عالی آمریکا با استفاده از آن هاست. 
جمهوری خواهان پیش از ایــن و در زمان رقابت 
جــورج بوش و الگور هم به این دیوان رجوع کرده 
و برنده شده بودند. دیوان عالی آمریکا متشکل از 
9 قاضی اســت که پنج نفر از آن ها جمهوری خواه 
هســتند. پس از مرگ یکی از قضات دموکرات در 
هفته گذشته، اکنون فقط هشــت قاضی در این 
دیوان حضور دارند و ترامپ قرار است یک جایگزین 
بــرای او معرفی کند. به ایــن ترتیب تعداد قضات 

جمهوری خواه به 6 نفر خواهند رسید.
این ســناریو به ویژه پس از آن پررنگ تر شــد که 
روز چهارشنبه ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره 
دالیلش برای تعیین جایگزین گینسبرگ در دیوان 
عالی آمریکا گفت: به نظــر من )کار انتخابات( به 
دیوان عالی کشیده خواهد شد و به نظر من، خیلی 
مهم است که ما 9 قاضی )در دیوان عالی آمریکا( 
داشته باشیم. از نظر من، بهتر است این کار را پیش 
از انتخابــات انجام دهیم چرا کــه از نظر من این 
کاهبرداری که دموکرات ها دارند انجام می دهند، 

به دیوان عالی ایاالت متحده کشیده خواهد شد.
باوجود این دو ســناریو، روزنامــه گاردین هم روز 
گذشته از سه ســناریو دیگر پیش روی ترامپ در 
صورت برنده نشدن در انتخابات پرده برداشت که 

عبارت اند از: 
یک. او ممکن است روز ســوم نوامبر، پیش از 
پایان شمارش آرا اعام پیروزی کند و به کارش 

ادامه دهد.
دو. ترامــپ ممکــن اســت بــا مجلس های 

قانون گذار در ســطح ایالتی همــکاری کرده 
و الکتورهــای جمهوری خــواه را جایگزیــن 

الکتورهای دموکرات کند.
ســه. مایک پنس، معاون رئیس جمهــور آمریکا 
ممکن است یک قانون مصوب سال ۱۸۸۷ موسوم 
به »قانون شــمارش آرای الکترال« را به نفع دولت 
ترامپ تفســیر کند. ساده ترین قرائت از این قانون 
این است که هر فردی که در روز ۱4 دسامبر جلوتر 
از رقیبش باشــد، رأی الکتورها را خواهد داشت. 
بســیاری از تحلیلگران معتقدنــد دونالد ترامپ، 
احتماالً در مراحل اولیه شمارش آرا، جلوتر از جو 
بایدن خواهد بود و او احتماالً به همین دلیل روند 

شمارش آرا را تا آنجا که می تواند آهسته کند.
بســیاری از رســانه های آمریکا هم تأیید کرده اند 
ابهامات موجود در »قانون شــمارش آرای الکترال« 
ممکن است بتواند به ترامپ اجازه سوءاستفاده از 

شرایط را برای خودداری از خروج از قدرت بدهد.
باوجود این، نشــریه پولتیکو در شــماره اخیرش 
از یــک تئوری توطئه علیه ترامــپ در درون کاخ 
ســفید پرده برداشت و نوشت: تیم ترامپ با دقت 
در حال تدوین برنامه هایی برای خروج وی از کاخ 
ســفید هستند. بخش غربی کاخ سفید این روزها 
یکی از شــلوغ ترین و پرتردد ترین بخش های این 
ساختمان است زیرا برنامه ریزی یک انتقال بالقوه 
ریاســت جمهوری در این بخش در حال تدوین و 
برنامه ریزی است. در کنار تاش مقامات کاخ سفید 
برای پیروزی احتمالی جو بایدن، نامزد دموکرات ها 
در انتخابات ۲0۲0، وزارت دادگستری آمریکا نیز 
موافقت کرده بررسی های امنیتی الزم در خصوص 
مقام های بایدن، در صورت پیروزی او در انتخابات 

را به عمل آورد.
در این میان اما سناریو های عجیب تر و جالب تری 
هم مطرح می شود که یکی از آن ها جنگ داخلی 
و ورود ارتش به ماجراســت. پیش از این نانســی 
پلوسی در یک جلسه کنگره گفته بود، ما به ارتش 
امیدواریم. می دانیم اگر ترامپ نخواهد کاخ سفید 
را ترک کند )که البته ممکن است اینچنین شود( 

ارتش او را بیرون خواهد کرد.
در هر حال نباید از این امر غافل شد که به گزارش 
بی بی ســی، ترامپ از معدود رئیســان جمهوری 
آمریکا در دهه های اخیر اســت که پیشــتر عضو 
نهادهای حکومتی یا به قول آمریکاییان »تشکیات 
واشنگتن« نبوده و ارتباط قابل توجهی با آن نداشته 
اســت. بنابراین می توان انتظار داشــت حتی اگر 
او تاش داشــته باشد به زور در قدرت باقی بماند، 
به راحتی از ســوی هم حزبی هایش دور بخورد و با 

یک شبه کودتا از کاخ سفید به بیرون پرت شود.

اسماعیل هنیه:
 فتح و حماس به ©

دیدگاه مشترک رسیده اند
تسنیم: اسماعیل هنیه، 
رئیــس دفتر سیاســی 
در  حمــاس  جنبــش 
جنبش  گفت:  بیانیه ای 
حماس بر اهمیت باالی 

گفت و گوهای ملی با فتح واقف است و در نشستی 
داخلی تصمیم مناســب در خصــوص توافقات 
صورت گرفته در اســتانبول را خواهد گرفت. او 
تأکید کرد: گفت و گوهای انجام شده با گروه فتح، 
نشان از این دارد که فتح و حماس در خصوص 
تهدیدی که فلســطین را در بر گرفته، احساس 
مشترکی دارند و هر دو گروه اراده و نگاه مشترکی 
در خصوص ضــرورت برپایی دوبــاره نهادهای 
فلسطینی در چارچوب ســازمان آزادی بخش 
فلسطین در کرانه باختری و غزه دارند. اسماعیل 
هنیه افزود: تفاهمات صورت گرفته با برادران فتح 
در چارچوب آماده ســازی مسیر گفت و گوهای 
ملی فراگیر است و در این گفت وگوها چارچوب 
جامعی برای رســیدن به نتایج حاصل شده در 

خصوص پرونده های مورد اختاف بدست آمد.

ایسنا: نخست وزیر عراق در نشستی با رهبران 
شیعه، پرونده های سیاسی و امنیتی از جمله 

انتخابات زودهنگام را مورد بررسی قرار داد.
فارس: اورتگاس، ســخنگوی کاخ سفید با 
سرزنش کردن ســران تشکیات خودگردان 
به دلیل بی دولت ماندن آن ها تا کنون، مدعی 
شد واشنگتن موافقت تل آویو با نقشه مکانی 
تشکیل دولت مستقل فلسطین را گرفته است.

جهان: حجت االســام علی االسدی، رئیس 
شورای سیاسی جنبش نُجباء گفت: رویکرد 
حشدالشعبی واضح است و نمی توان این نهاد 

مقاومت را از عراق جدا کرد.

روز مرگبار متجاوزان در یمن©
جهان: پایگاه عناصر وابسته به ائتاف سعودی 
در نزدیکــی مرز یمن با عربســتان، شــامگاه 
پنجشــنبه، شاهد یک انفجار شــدید بود. این 
انفجــار در منطقه »علب« در شــمال یمن که 
مشرف به منطقه »عســیر« در خاک عربستان 
اســت رخ داده و دســت کم ۸0 نفر کشــته و 
زخمی شــده اند. هنوز آمار نهایــی تلفات در 
دست نیست. برخی منابع نوشته اند دو نیروی 
ارتش سعودی نیز میان کشته شدگان هستند. 
عامل اصلی انفجار هم هنوز مشــخص نیست 
و ارتــش و کمیته های مردمی چنین خبری را 
اعام نکرده اند. برخی منابع دلیل انفجار را حمله 
موشــکی ارتش یمن اعام کرده  و نوشــته اند 
حمله موشکی زمانی رخ داد که عناصر وابسته 
به ائتاف ســعودی در اعتراض به 9 ماه حقوق 
عقب افتاده خود روبــه روی مقر فرماندهی که 
افسران ســعودی اداره آن را در دست داشتند، 
تجمــع کرده بودند. در این میان چندین منبع 
خبری نوشــته اند احتمال دست داشتن ارتش 
ســعودی در این حمله وجود دارد. وبگاه الخبر 
الیمنی نوشته است: این احتمال وجود دارد که 
ائتاف سعودی برای ممانعت از شورش نظامیان 

دست به این حمله زده باشد.
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میوه های مذاکرات صلح افغانستان برای آمریکا©
محمد حنیف اتمر، سرپرســت وزارت امور خارجه افغانستان هفته پیش با راس 
ویلسن، سفیر ایاالت متحده در کابل دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار، طرفین از 
آغاز مذاکرات صلح و پیشرفت های صورت گرفته ابراز خرسندی کرده و خوشبینی 
خود را برای دستیابی به یک صلح پایدار ابراز کردند. در این میان، مسئله ای که 
مطرح می شــود این است که نقش ایاالت متحده در مذاکرات بین االفغانی برای 

رسیدن به صلحی پایدار در افغانستان چیست؟
در واقع، مذاکرات صلح دوحه تا به همین جا هم در راستای انتخابات نوامبر ۲0۲0 
برای دونالد ترامپ دســتاورد داشته  است؛ ولو اینکه حتی این مذاکرات به جایی 
نرســیده و صلحی در آینده واقع نشود. مایک پمپئو، وزیر خارجه ایاالت متحده 
هم به خاطر همین دســتاورد انتخاباتی دولت متبوع خود، از واشنگتن به دوحه 
ســفر کرده است؛ نه از این جهت که حتماً این مذاکرات به نتیجه برسد؛ چرا که 
تا انتخابات دیگر زمانی باقی نمانــده که بتوان طی آن فاصله، مذاکرات را حتماً 
به نتیجه رســاند. در این فاصله زمانی، بسیار سخت است مذاکرات بین االفغانی 
به نتیجه برســد؛ آن هم بین دو طرفی که نظرات و منافع بسیار فاصله داری در 
مذاکرات دارند؛ یکی به دنبال امارت است و دیگری به دنبال حفظ قانون اساسی. 
اما همین که این روند آغاز شده، برای رئیس جمهور آمریکا یک دستاورد است و 
دونالد ترامپ می تواند آن را به رأی دهندگان آمریکایی بفروشد و به آن ها اعام کند 
ما داریم مشکات افغانستان را حل می کنیم، نیروهایمان را از این کشور خارج و به 
وعده هایی که دادیم، عمل می کنیم. در واقع، ابتکار جنگ و صلح در افغانستان در 
دست آمریکایی هاست. این یک واقعیت است و این زلمای خلیلزاد است که جریان 
را هدایت می کند. شروع مذاکرات و ابتکار صلح و جنگ به طرز قابل ماحظه ای 

در دست آمریکایی هاست.
دربــاره اینکه ایاالت متحده در بازه زمانی کنونی در مذاکرات صلح چه رویکردی 
را اتخاذ کرده، لحاظ کردن شرایط امروز آن ها در منطقه ضروری به نظر می رسد. 
آمریکایی ها در این شرایط به دنبال یک نوع صلح هستند و نمی خواهند به جنگ 
ادامه دهند. طی سالیان دراز از سال ۲00۱ و اشغال این کشور، هزینه های جنگ 
برای ایاالت متحده هم به لحاظ انســانی و هم به لحاظ مالی بسیار سنگین بود. 
بنابراین آمریکا به دنبال خروج از افغانستان است. اما این مسئله الزاماً به معنای 
آن نیســت که اگر صلح و ثبات در این کشور برقرار شده و نیروهای آمریکایی از 
افغانستان خارج شوند، اجازه دهند دیگر کشورها در افغانستان نفوذ کنند. به نظر 
می رسد برنامه ایاالت متحده، حفظ نفوذ بیشتر در این کشور است. به این دلیل که 
افغانستان در یک نقطه راهبردی قرار دارد و رقبای اصلی واشنگتن که جمهوری 
خلق چین، فدراســیون روسیه و جمهوری اسامی ایران باشند، با افغانستان هم 
مرز هستند. بنابراین در هر شرایطی به نظر می رسد حتی اگر اعام شود نیروهای 
آمریکایی به دنبال خروج کامل از این کشور هستند، این کامل خارج شدن به این 
معنا نخواهد بود که آمریکا نفوذش را از دست بدهد. در صورت خروج، این نفوذ 
در حوزه سیاســی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی ادامه خواهد یافت. به هر حال، 
افغانســتان امروز بیشترین کمک های مالی را از ایاالت متحده دریافت می کند و 
حتی حقوق کارمندهای این کشور را آمریکا پرداخت می کند. افغانستان منابعی 
در اختیار ندارد که بخواهد با آن کشور را اداره کند. بنابراین، تا زمانی که اقتصاد و 

درآمدی پایدار برای آن ها شکل بگیرد، به کمک های خارجی نیاز دارد.

  نمابر تحریریه:     3۷6۱00۸۷ -3۷6۸4004  )05۱(
)05۱(   امور مشترکین:                 3۷6۱۸044-5 
  روزنامه گویا:                       3۷65۱۸۸۸   )05۱(
  روابط عمومی:                    3۷66۲5۸۷   )05۱(
  ارتباطات مردمی:                3۷6۱00۸6   )05۱(
  سازمان آگهی ها:                       3۷0۸۸   )05۱(
)05۱(   3۷6۲۸۲05                                             
                                      فاکس: 3۷6۱00۸5  )05۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             5۷۷- 9۱۷35  
  تلفن:                           )9 خط(  3۷6۸50۱۱ )05۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                      6693۷5۷5 )0۲۱(
 نمابر:                                     6643۱۱44  )0۲۱(
 پیامک:                                            30004567

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 پیرمحمد مالزهی، کارشناس مسائل شبه قاره

گزارش کوتاه

چهره

بدون تیتر

خبر کوتاه

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

  شنبه 5 مهر 1399  8 صفر 1442 26 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9353

      صفحه 8

,ع
99
06
99
3

در نظر دارد مقدار سله هزار تن ملاس چغندری با آنالیز ) بریکس 
حداقلل 78 ، قند حداقل 47 و پلی اچ حداقل 6.5 ( بصورت پیش 
خریلد در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی خریلداری نماید . لذا از تولیدگنندگان و 
تامیلن کنندگان محترم تقاضا می گردد حداکثر ظرف ملدت 5 روز از تاریخ درج 
آگهی نسلبت به ارسلال پیشلنهاد قیملت خود در پاکت سربسلته به آدرس پسلتی 
خراسلان رضوی ، شهرستان چناران ، شلرکت خمیر مایه رضوی ، صندوق پستی 

111-93615 کدپستی 9364166894 اقدام نمایند .
تلفن تماس : 46126622-051 داخلی های 147 و یا 148 

شرکت خمیر مایه رضوی 

شرکت خمیر مایه رضوی )سهامی خاص (

و  ش��هری  مش��اغل  س��اماندهی  س��ازمان   
فرآورده های کش��اورزی شهرداری سبزوار 
در نظ��ر دارد نس��بت ب��ه واگ��ذاری غرف��ه 
ش��ماره ..4بازارچ��ه نقابش��ک و غرف��ه های 
ش��ماره ..6و8و 10و 11و 12 بازارچه ش��عیب و 
غرفه ه��ای ش��ماره ..3و 7و 11 بازارچه زائر 
و امور خدماتی، نگهبان��ی، اخذ بهای خدمات 
ورودی و بخش��ی از فعالیت های میدان میوه 
و تره ب��ار مرک��زی از طریق مزای��ده کتبی و 
ب��ا قیمت کارشناس��ی بص��ورت اج��اره برای 
م��دت2 س��ال اق��دام نماید.متقاضی��ان می 
توانند برای کس��ب اطالع بیشتربه ساختمان 
اداری س��ازمان به نش��انی خراسان رضوی- 
س��بزوار-میدان کارگر- ضلع ش��رقی پارک 
جانب��ازان مراجع��ه و یا با ش��ماره تلفن های 
44291311-44291141 تماس حاصل نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به دبیرخانه 
س��ازمان تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 
واصله  باشد.پیش��نهادات  1399/7/22م��ی 
روز چهارش��نبه 1399/7/23 رأس س��اعت 

8صبح بازگشایی می گردد.
احسان امامی-رئیس سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

 آگهی تجدید مزایده 
»نوبت اول«
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منطق��ه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد ایمن س��ازی خط لوله در رودخانه س��روالت را ب��ه پیمانکاران ذیصالح و واجد 
 www.nigtc.ir ش��رایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطالعات کامل به س��ایت شرکت انتقال گاز ایران

درگاه منطقه 9 عملیات، بخش آگهی مناقصات مراجعه نمایند.
1 -نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ) منطقه 9عملیات انتقال گاز ( ساری-بلوار طالقانی، نرسیده به میدان هالل احمر

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

3-مبلغ تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار:  753/500/000 )هفتصد و پنجاه و س��ه میلیون و پانصد هزار ریال (  به صورت یکی 
ازتضامین مذکور در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین در معامالت دولتی

4-برآورد تقریبی مناقصه و مبانی آن : 15/000/000/000 )پانزده میلیارد  ( ریال بر اس��اس فهرس��ت بهای سال 1399سازمان برنامه و 
بودجه

5-مح��ل، زم��ان و مهل��ت دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه: از طری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت )س��تاد(از م��ورخ99/7/7 
الی 99/7/9. 

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

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

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

10-شرایط شرکت در مناقصه: الف( ارائه  گواهینامه صالحیت پیمانکاری رشته ابنیه یا آب از سازمان برنامه و بودجه با شرط ظرفیت آزاد کاری
ب( دارا بودن روزنامه رسمی و  آخرین تغییرات شرکت

ج( دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تذکر: قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ، ارائه گردد.

روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز
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آگهی  فراخوان مناقصه عمومی نوبت دوم و اصالحیه نوبت اول 
شماره فراخوان سامانه ستاد :   2099091861000006    

شماره مناقصه: 88790012- )شماره مجوز: 1399.3296( 
شركت انتقال گاز ایران

منطقه9عملیات
 انتقال گاز

مج���وز حمل س���اح ش���کاری مج���از به ش���ماره 
1958954 مرب���وط ب���ه س���اح ش���ماره 229678 
متعلق ب���ه اینجانب اکبر آقازاده قاس���می فرزند 
اصغ���ر مفق���ود گردی���ده واز درجه اعتبار س���اقط 

می باش���د. ,ع
99
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99
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

جهان: یک روز پس از آنکه دبیر کل گروه فتح 
اعام کرد هیچ کشور عربی حاضر به میزبانی از 
نشســت گروه های فلسطینی نشده است و این 
گروه ها ناچار به استانبول رفته اند قطر قبول کرد 
نشست آینده فتح و حماس در این کشور برگزار 
شود. پیش از این جبریل الرجوب، دبیر کمیته 
اجرایی جنبش فتح از پشــت کردن کشورهای 
عربی به ملت و مسئله فلســطین انتقاد کرده 
بود. الرجوب درباره نشست دبیران کل گروه های 

فلســطینی که به تازگی برگزار شد، گفت: هیچ 
کشور عربی از این نشست و توافقات گروه های 

فلسطینی استقبال نکرد.
وی در گفت وگو با شــبکه االقصی )نزدیک به 
جنبش حماس( تأکید کرد: »عرب ها باید موضع 
خود را در قبال نشســت ]گروه های[ فلسطینی 
بگویند و مشخص کنند در برابر رخنه در اجماع 

عربی چه موضعی دارند«.
این مســئول فتــح تصریح کرد: هیچ کشــور 

عربی حاضر نشد نشست دبیران کل گروه های 
فلسطینی در پایتخت آن برگزار شود، ولی ترکیه 
از هیئت های فتح و حماس اســتقبال کرد و در 

جزئیات این گفت وگوها دخالتی نداشت.
پس از این اعام نظر، رسانه ها اعام کردند قرار 
است جلسات ســطح باالیی در دوحه، پایتخت 
قطر بین رهبران جناح های فلسطینی با هدف 
برقراری آشــتی ملی برگزار شــود. در همین 
راســتا شــیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، 

معاون نخســت وزیر و وزیر امور خارجه قطر با 
جبریل الرجوب، دبیــر کمیته مرکزی جنبش 
فتح فلســطین که به دوحه رفته، دیدار کرد. در 
این دیدار، معاون نخســت وزیر قطر از موافقت 
کشورش برای برگزاری نشست های آینده در این 

کشور خبر داد.
گفته می شود این جلسه بین گروه های فلسطینی 
بــرای بحث در مورد پرونــده انتخابات در اوایل 

اکتبر آینده برگزار خواهد شد.

خبر

یک روز پس از گالیه دبیرکل فتح از بی توجهی عرب ها به فلسطین

قطر میزبانی از نشست آینده گروه های فلسطینی را عهده دار شد

هفت تیر کشی در لندن، چاقوکشی در پاریس©
یک  کرد  اعــام  انگلیس  پلیس  جهان: 
افسر پلیس این کشور در بازداشتگاهی در 
جنوب شهر لندن در تیراندازی کشته شده 
است. به گزارش اسکای نیوز، پلیس شهر 
لندن اعام کرد: یک مرد ۲3 ساله در محل 
این تیراندازی که در بازداشتگاه کرایدون 
بوده دستگیر شده و به دلیل داشتن زخم 
ناشی از اصابت گلوله به بیمارستان منتقل شده است. پلیس لندن در بیانیه ای اعام 
داشت: این افسر ابتدا در محل تحت درمان اولیه قرار گرفته و سپس به بیمارستان 
منتقل شد اما در آنجا جان باخت. در همین حال، گزارش ها از پاریس نشان می دهد 
در یک حادثه چاقو کشی در این پایتخت اروپایی، سه نفر زخمی شده اند. به گزارش 
یورونیوز، حمله دو فرد مســلح به ساح سرد روز گذشته در این شهر چند مجروح 
برجای گذاشت. در این حمله که با قمه یا تبر انجام شده است، دست کم دو نفر به 
شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شدند یک نفر هم سرپایی مداوا شد. به گزارش  
رسانه های فرانسه، مهاجمان پس از حمله از محل حادثه گریختند. اما منابع پلیس 
در پایتخت فرانســه دقایقی پس از انتشار خبر حادثه اعام کردند یک فرد مظنون 
در این زمینه دستگیر شده است. نفر دوم نیز ساعاتی پس از حمله در مترو پاریس 
بازداشت شد. دادسرای ضد تروریسم رسیدگی به این حادثه را بر عهده گرفته است.
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