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 چقدر از مشکل نهاده های دامی به ارز مرتبط است؟ 

توزیع خوراک دام دردام سوء مدیریت

3 معترض با گلوله های 
جنگی کشته شدند

جمعه خشم 
مصری ها

 اقتصاد   مشکل کمبود نهاده های دامی همچنان پابرجاست و نوسان ها در نرخ آن ها، 
سفره خانوار را نیز دچار تالطم کرده است. بانک مرکزی با مانع تراشی در تخصیص ارز، 
جهاد کشاورزی با بی توجهی به تولید و کم کاری در توزیع و وزارت صمت با دخالت های 
دستوری، هر کدام سهمی در این چالش دارند که به شکل مستقیم خودش را در بازار 
محصوالت پروتئینی نشــان داده اســت. با وجود وعده های داده شده برای کنترل بازار 
خوراک دام، ســوء مدیریت در این بخش همچنــان ادامه دارد. این قصه از عدم تأمین و 
تخصیص ارز در اســفند ماه سال گذشته شروع شد و به مرور با کمبود واردات موجب 

 ............ صفحه 6افزایش قیمت این محصوالت شد.با گرانی نرخ نهاده ها دامداران...

 جهان  تعدادی از اســتان های مصر روز جمعه 
شاهد اعتراض های گسترده علیه نظام عبدالفتاح 
سیســی بود کــه در جریان این تظاهرات ســه 
معترض در اســتان الجیزه کشته شده و تعدادی 
نیز بازداشت شدند. به گزارش روزنامه فرامنطقه ای 
القدس العربی، روستاهای العطف،  ام دینار و شهر 
6 اکتبر در استان الجیزه، منطقه شبرا الخیمه در 
استان القلیوبیه، روستاهایی در استان های المنیا 

در مرکز مصر، دمیاط...

پرسپولیس - السد 
در یک هشتم نهایی 

لیگ قهرمانان آسیا

 فینال زودرس 
غرب

پرونده ای درباره همسویی 
تبلیغاتی »سازمان مجاهدین خلق« 

با عراق در جنگ تحمیلی

وطن فروشی به 
سبک »منافقین«

 ............ صفحه 4 ............ صفحه 10

معاون گردشگری وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

در گفت وگو با قدس مطرح کرد

سهم 6 درصدی 
ایران از گردشگری 

 ............ صفحه 7بین المللی

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
سیدعلی قائم مقامی

پس از اکتشــافات نفت و گاز اخیر در دریای مدیترانه شرقی، رژیم صهیونیستی، 
قبرس جنوبــی و یونان قرارداد های منطقه انحصاری اقتصادی را با یکدیگر امضا 
کردند. رژیم اسرائیل نیز از منطقه گازی لویاتان استخراج گاز داشته و چندی پیش 
با مصر، قبرس، یونان، قطر، امارات و ایتالیا نیز پیمان گاز مدیترانه شرقی را امضا 

کرده است. به طور کلی، استخراج...

 داستان پیچیده مدیترانه شرقی

 ............ صفحه 8

 

مسیر مدیریت سازمان از مدیریت خویشتن می گذرد
 معارف   بیش از 40 سال از پیروزی شکوهمند انقالب گفت وگو با حجت االسالم دکتر پیروز درباره بایسته ها و شایسته های مسئولیت در نظام اسالمی

اسالمی می گذرد. شیرینی پیشرفت های چشمگیر گاهی 
جای خود را به تلخی رکود و سکون داده است؛ مسئله ای 

 ............ صفحه 5که شاید بیش از هر چیز...

10 12 2
عزت اللهی در گفت و گو با قدس: گفت وگو با شفیع آقامحمدیان روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا:

:j امام صادق
هرکس تسبیح 

حضرت زهرا 
)سالم اهلل علیها( 

را بعد از هر نماز 
واجب بجا آورد، 
پیش از آن که از 

جا برخیزد، خداوند 
او را می آمرزد.
مشکوه االنوار
 ج 1- ص 19
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لیگ دانمارک 
حکم دورخیز را دارد

»سینمای سامری« 
حقیقت  دین را تحریف می کند

مردم باید در این سال ها 
خیلی راحت تر زندگی می کردند

آگهی شروع تحویل چغندر
کارخانه قند تربت حیدریه 

شرح در صفحه 3
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   تاریخ تحویل چغندر
کارخانه قند چناران
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آگهی مناقصه 
سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8
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ش�رکت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به عملیات 
اجرای طرح توس�عه و برگردان ش�بکه کابل مسی فازهای 1و2 کوثر – 
مرکز مدرس بر اس�اس  مش�خصات موجود در اسناد از طریق مناقصه 

عمومی اقدام نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل میآید.

متقاضی��ان جه��ت کس��ب اطالع��ات بیشت���ر به آدرس  ه���ای
WWW.TCI.IR و  FARS.TCI .IR مراجعه نمایند.

آگهي تجدید مناقصه شماره 99/46 
)یک مرحله ای از طریق ارزیابی کیفی(

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس
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9

شرکت صنایع پیشرفته رضوی در نظر دارد تعداد 8 بلوک از منازل آپارتمانی 
خ�ود واقع در بل�وار توس- ت�وس 10 – خیابان کارگر – مجتمع مس�کونی 

کارکنان قند آبکوه را به منظور تخریب از طریق مزایده واگذار نماید . 
متقاضی�ان می توانند ضمن بازدید از بلوک های مذکور فرم های ش�رکت در 
مزایده را دریافت و پیش�نهادات خ�ود را حداکثر تا پای�ان وقت اداری روز 
پنجش�نبه مورخ 1399/07/10 در پاکات در بس�ته ارائه نمایند. همچنین به 
منظور برخورداری از اطالعات بیش�تر می توانند در ساعات اداری با شماره 

تلفن 37610240 تماس حاصل فرمایند. 
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آگهی مزایده تخریب آپارتمان

شرکت صنایع پیشرفته رضوی

در  گناب��اد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه   
و  نص��ب  خری��د،  ب��ه  نس��بت  دارد  نظ��ر 
دس��تگاه  ی��ک  آم��وزش  و  ان��دازی  راه 
  Step One Plus Real-Time PCR System
از طری��ق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا 
شرکتهای واجد ش��رایط می توانند تا مورخ 
1399/07/10 جهت دریافت اسناد مناقصه 
ب��ه س��امانه  www.setadiran.ir مراجع��ه 

نمایند. 
ضمنًا هزینه انتش��ار آگهی به عهده برنده 
مناقص��ه خواه��د بود و دانش��گاه در رد یا 
قبول هر یک یا تمامی پیشنهادهای واصله 

مختار است .
روابط عمومی دانشگاه 

,ع
99
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 آگهی مناقصه

شمیم رضوی در پارک علم و فناوریشمیم رضوی در پارک علم و فناوری
پرچم حرم مطهر به نخبگان علمی خراسان رضوی اهدا شدپرچم حرم مطهر به نخبگان علمی خراسان رضوی اهدا شد
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روزنامـه صبـح ایـران 2

ایران از روند سیاسی و حاکمیت عراق حمایت می کند  سیاست: در دیدار محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق موضوعات مختلف مرتبط با روابط دو 
کشور، مسائل منطقه و همچنین تحوالت صحنه بین المللی مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار گرفت. وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اعالم حمایت جمهوری اسالمی ایران از روند سیاسی و حاکمیت عراق، 

امنیت این کشور را برای جمهوری اسالمی ایران با اهمیت خواند.

 سیاست   حسن روحانی، رئیس جمهور 
در نشست ســتاد ملی مبارزه با بیماری 
کرونا با اشــاره به انتقادهای کشورهای 
اروپایــی در وقــوع بیمــاری کرونا در 
ایــران گفت: اول که اروپــا هنوز مبتال 
نشــده بود بیشتر این بیماری را توضیح 
داده و نواقص کشــورهای مبتال را بیان 
می کردنــد. وقتی داشــتند بــه ما نقد 
دیدند  ناگهــان  می کردند 
خودشــان  پای  زیر  فرش 
هم خیس شــد و بیماری 
بــه کشــورهای آن ها هم 
رفــت. به گــزارش فارس 
بعد  کــرد:  اظهار  روحانی 
طوالنی  صف هــای  دیدند 
در مغازه ها بســته شــد و 
داستان ســرایی هایی  چه 
که داشــتند برای دیگران 
شــد  الزم  و  می کردنــد 
آنــان  بــرای  دیگــران 
دیگر  کنند،  داستان سرایی 
هیچ قــاره ای مصون نبود 
همه گرفتار شــدند تصوری که جامعه 
علمی و پزشــکی ما در جهان نسبت به 
این بیماری داشــت مداوم تغییر کرد، 

برخی تثبیت و برخی رد شد.

 تاکنون یک درمان قطعی »
برای این بیماری پیدا نشده است

رئیس جمهور با اشــاره بــه غافل گیری 
این بیمــاری برای مــردم دنیا، تصریح 
ابتدا فکر می کردنــد این بیماری  کرد: 
در زمســتان است و وقتی هوا گرم شود 
تمام می شــود، احساسشان این بود که 
این بیمــاری مانند آنفلوانزاســت؛ هوا 
گرم که شــد نه تنها اثر نداشت بلکه در 
گرم ترین نقطه کشــور این بیماری اوج 
گرفــت. روحانی با بیــان اینکه تاکنون 
یک درمان قطعی برای این بیماری پیدا 
نشده اســت، گفت: تصور می شد هر جا 
ایــن بیماری رفت و افراد مبتال شــدند 
دیگر ســراغ مردم آن شــهر نمی رود. 
ایجاد  ایمنی جمعی  خیلی ها می گفتند 
می کند یا تصور می شــد اگر کسی یک 
بار دچار این بیماری شــد یکی دو سال 
دیگر دچار این بیماری نمی شود ولی در 

عمل دیدیم این گونه نیست.
وی با اشاره به اینکه با سه موضوع باید 
اقدام فعال تــری را انجام دهیم، تصریح 
کــرد: مســئله اول رعایت خــود مردم 
است؛ نبود رعایت کافی مردم ما را دچار 
مشــکل می کند. در کشورهای معروف 

اروپایــی این بیمــاری تقریبــاً کنترل 
یا حتی مهار هم شــد و برای اســتفاده 
فصل تابســتان در مــاه اوت، پروازها را 
آزاد گذاشتند حتی برخی ها ترویج هم 
کردند. وی اضافه کرد: به محض گذشت 
۱۵ روز، این بیماری دوباره اوج گرفت. 
این مسئله کاماًل روشن است به محض 
اینکه دســتورالعمل ها به  خوبی مراعات 

نشود بیماری اوج می گیرد. 
کاهش  دیگر  مســئله  افــزود:  روحانی 
نظارت است؛ اقدام های ناکافی مشکالت 
را بیشتر می کند. در این هفته های اخیر 
گزارش هایی وزارت بهداشــت داده که 
این بیماری جوانان را نیز بیمار می کند. 
۱۴ درصد افرادی که بســتری هستند 
پیش تر کرونــا گرفته بودنــد. ناچاریم 
مقررات و نظارت ها را تشدید کنیم. وی 
ضمن اشــاره به جلسه پنجشنبه خود با 
رئیسان کمیته های ســتاد، اضافه کرد: 
فعاًل در تهران برای کســی که ماســک 
نمی زند به سادگی از آن عبور نمی کنیم. 
افراد باید به کســی خدمــت دهند که 
ماسک داشته باشد. بنا شد برای کسانی 

که ماسک ندارند مجازات تعیین شود.

 تفویض اختیار به استانداران »
برای دستور تعطیلی 

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ستادهای 
اســتانی مقابله با کرونا می توانند برای 
یک هفته برخــی موارد و مشــاغل را 
از جملــه مســاجد، نمازهــای جمعه، 
ســینماها، پارک ها و غیــره را تعطیل 
کنند. پیشنهاد خود را به کمیته امنیت 
اجتماعی ســتاد ملی مبارزه با کرونا در 
وزارت کشــور بدهند تا در این کمیته 
و کمیته بهداشــتی بررســی شده و در 
نهایت بــا تأیید رحمانــی فضلی؛ وزیر 

کشــور و نمکی؛ وزیر بهداشــت برای 
یک هفته آن مقــررات اجرا و عملیاتی 
می شود تا بتوانیم از این شرایط سخت 
که امروز روبه روی مــا قرار گرفته و بار 
خیلی بســیار سنگین آن بر دوش کادر 
درمان، مدافعان سالمت و بیمارستان ها 

در استان هاست، عبور کنیم. 

 هیچ وقت کاخ سفید را»
با این توحش ندیده بودیم

رئیس جمهــور با اشــاره بــه اقدام های 
خصمانه آمریکا علیه کشــورمان تأکید 
کــرد: ما هیچ وقــت کاخ ســفید را با 
این توحــش ندیده ایم. به دشــمنی بر 
ملت ایران افتخــار می کنند. آقایی که 
اســمش وزیر خارجه اســت ولی وزیر 
جنایات اســت، با افتخار می گوید که ما 
70 میلیــارد جلو منابع ایران را گرفتیم 
و نگذاشتیم در اختیار ایران قرار گیرد، 
به دشــمنی بــا ملت ایــران و ضربه به 
ایران افتخار می کنیم، ۵ میلیارد دالر از 
صندوق IMF می خواســتیم بگیریم که 
آمریکا نگذاشت. اگر گرفته بودیم صرف 
دارو و درمان می شد. روحانی تأکید کرد: 
یک عده ای به خاطر منافع غلط گروهی 
و بانــدی به مــردم آدرس غلط ندهند. 
آدرس غلــط بــه مردم ندهید، ریشــه 
مشــکالت، »واشــنگتن دی سی« است. 
مردم باید در این سال ها خیلی راحت تر 
زندگی می کردند. حدود ۱۸۵کشور در 
جهان از مــا حمایت می کنند. ما لعن و 
نفریــن و کینه خود را به آدرس صحیح 
و درســت بفرســتیم. این مشکالت از 
کاخ نشــین کاخ سفید است. منشأ تمام 
مشــکالت مردم از صهیونیسم، ارتجاع 
و از تند های آمریکاســت. تردید ندارم 
روزی آمریــکا در مقابل ملت ایران زانو 

خواهد زد.
وی با تأکید بر اینکه مردم ما ایستادگی 
و مقاومت کردنــد، خم به ابرو نیاوردند 
و خم نشــدند گفت: به هــر حال آثار 
سوء اســت و سختی و مشکالت هست. 
همــان طور کــه ملت مــا در عملیات 
ثامن االئمه)ع( در ۴0 ســال پیش حصر 
آبادان را شکســت این حصر را هم ملت 
ما می شــکند. آن حصر را صدام درست 
کرده بود ما آن را شکســت دادیم و این 
حصر را هم ترامپ درســت کرده این را 
هم ملت ما می شکند و ما عبور خواهیم 

کرد.

 جمهوری اسالمی »
پای عهدش باقی مانده است

روحانی اظهار کرد: مردم می بایست در 
این ســال ها زندگی خیلــی راحت تری 
می داشتند، می بایست اجناس به مراتب 
ارزان تر باشــد و دالر به قیمت معقولش 
بود، تمام این جنایت ها، پای کاخ سفید 
عهدش  پای  اســالمی  است. جمهوری 
باقی مانده و یکجانبه پای همه مقررات 
مانده اســت، حاال یک وقتی بود حرف 
حقی می زدیم دو ســه تا کشــور از ما 
حمایت می کردند اما امروز فقط دو سه 
کشور از آمریکا حمایت می کنند. وی در 
مورد عزاداری های ماه صفر بیان کرد: در 
عزاداری ماه صفر همان طور که پیش تر 
تأکید شــده است امســال راهپیمایی 
و ســفر به عراق نداریم. به دلیل اینکه 
مقام های عراقی رســماً اعالم کردند که 

نمی توانیم پذیرای زائران باشیم.

 راهپیمایی نمادین اربعین »
در شهرها هم نداریم

روحانی بیان کرد: راهپیمایی نمادین در 
شــهرها هم نداریم. مقام معظم رهبری 
با یک بیــان خیلی روشــن و صریحی 
فرمودند در خانه هایمان عزاداری کنیم 
اگر هم در حســینیه ها و تکایاســت با 
رعایت پروتکل های بهداشتی باشد. وی 
در پایان خاطرنشــان کرد: صدا و سیما، 
بخــش مجازی و همــه آن هایی که در 
فضای مجازی فعال هستند جبران کنند 
و عــزاداری اربعین و روزهای پایانی ماه 
صفر را به دل مردم و به خانه های مردم 
ببرند و مردم بتوانند با مراعات عزاداری 
خود را نســبت به ساالر شهیدان و بعد 
در آخر ماه نســبت به امام مجتبی)ع(، 
پیامبر عظیم الشأن و امام هشتم حضرت 

علی بن موسی الرضا)ع( انجام دهند.

روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا:

مردم باید در این سال ها خیلی راحت تر زندگی می کردند

چقــدر از مشــاغل به خاطر گرانی مصالح  و آهن و عدم ســاخت و ســاز س
تعطیل شــده دلیل افزایش قیمت مسکن هم همین است آجر و آهن به دالر 
مربوط می شــود اگر کســی هست که صدای مردم را بشــنود رسیدگی کند. 

09120008422
پس از یک ماه از فروش سهام عدالت از طریق کارگزاری بانک شهر برای فرزندانم س

پول واریز نکرد و کارگزاری فارابی برای خودم هم واریز نکرد. پیگیری کنید. به کجا 
شکایت کنیم؟ کدام مرجع رسیدگی می کند؟ 09150004975

اکنون که  زمان  کشت  است  و کود یارانه ای  الزم  است ، نفوذی های  اتاق  بازرگانی  در س
دولت ، کود وارداتی  را گران  کردند تا هم  سود کالن  ببرند و هم  زارعان  نتوانند گندم 
 بکارند و کشور محتاج  گندم  شود و آن ها باز با دالرهای  دولتی  گندم  وارد کنند و به 

 ثروتشان  بیفزایند. یک  کشاورز. 09150002986
با سالم. آقای نماینده تو که ادعای خدمت داری در این شرایط اقتصادی چطور س

وجدان شما قبول می کند این همه خرج روی دوش این مردم ستمدیده می گذارید 
مگر شما پیش از نمایندگی راننده داشتی، مگر ماشین شخصی نداشتی. این چه 
خدمتی است که ماشین با راننده، خانه مبله و... بدهند تا شما هفته ای چند ساعت 

تو مجلس باشی. 09150008409
ما کشاورزان ، پس  از آمریکا، مشمول  تحریم  دوم  اتاق  بازرگانی  هم  شده ایم  زیرا س

کودی  را که  با دالر دولتی  وارد کرده اند، به  ما نمی دهند و نهاده های  کشــاورزی   به 
 قیمت  نجومی  رسیده  و چون  فصل  کشت  محدود است، عدم  کاشت  گندم، امنیت 

 غذایی  ایرانی ها را  با خطر مواجه  می سازد. 09150002986

ایران پاسخ اتهام زنی حقوق بشری علیه کشورمان را داد

اروپا و تکمیل پازل آمریکایی فشار بر ایران©
سیاست: ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
کشــورمان با رد اتهام زنی های حقوق بشری 
اخیر اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسالمی هر 
گونه سوءاستفاده از سازوکارهای حقوق بشری 
و دخالــت در امور داخلی ایــران را غیرقابل 
پذیرش خواند. ســعید خطیــب زاده بیانیه 
اروپایی با رویکردی گزینشی و بی پایه را فاقد 
ارزش و اعتبار دانست و آن را در مغایرت بنیادین با رهیافت ارتقایی حقوق بشر ارزیابی 
کرد. گفتنی است در جریان جلسه شورای حقوق بشر سفیر آلمان به نمایندگی از جمعی 
از کشــورهای عمدتاً غربی بیانیه ای در انتقاد از وضعیت حقوق بشر قرائت کرد و در آن 

خواستار توقف اجرای قصاص شد. 

انتقاد از استانداردهای دوگانه اروپا»
ســخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه تأکید کرد: این اتفاق جدیدی نیست که برخی 
کشــورهای اروپایی در مقابل بزرگ ترین نقض های حقوق بشری خود و همپیمانانشان 
بی تفاوت و ساکت هستند. آنان در فروش میلیاردها دالر سالح برای کشتار مردم بی دفاع 
یمن به عربستان و دیکتاتورهای منطقه با یکدیگر رقابت می کنند. سرکوب معترضان، 
قتل سیاه پوستان، قتل عام اقلیت ها به ویژه مسلمانان، آزار و اذیت و شکنجه زندانیان و 
تحت فشار قرار دادن مهاجران در داخل مرزهای اتحادیه را اجرای قانون تلقی می کنند، 
اما همزمان اجرای اقدام های قضایی بر اساس قوانین کیفری توسط دادگاه صالحه در دیگر 
کشورها را نقض حقوق بشر می نامند. »اسماعیل بقایی  هامانه«، سفیر و نماینده دائم ایران 
در ژنو هم در پاسخ به اتهام های بی اساس چند کشور اروپایی علیه ایران گفت: مایه تأسف 
است که برخی کشــورها دیگران را برای رعایت حقوق  بشر موعظه می کنند، در حالی 
که جنایت های گذشــته و حال خود را فراموش کرده و بر این واقعیت که بخش زیادی 
از مصیبت های دیگران نتیجه سیاســت های استعماری گذشته و ذهنیت برتری طلبانه 

آن هاست، سرپوش می گذارند.

سگ زرد برادر شغال است!»
این ادعاهای حقوق بشــری غرب علیه ایران در حالی ادامه دارد که آمریکا و شماری از 
کشورهای اروپایی همچون فرانسه و بریتانیا، خود در صدر فهرست ناقضان حقوق بشر 
قرار دارند. اما حرکت اخیر اتحادیه می تواند دو هدف داشته باشد؛ نخست، استفاده ابزاری 
از موضوع حقوق بشــر به عنوان یک اهرم فشار سیاسی علیه جمهوری اسالمی و هدف 
دوم، تأکید بر همسویی سیاسی اتحادیه اروپا با آمریکاست. عملکرد اتحادیه اروپا در زمینه 
حقوق بشر همانند آمریکا، جای دفاع ندارد، سازمان عفو بین الملل در گزارشی که سال 
گذشــته منتشر کرد، با انتقاد از اتحادیه اروپا نوشت: »اقدام های عمومی اتحادیه اروپا در 
خصوص عربستان سعودی تقریباً محو و ناپیداست. حفظ رابطه با پادشاهی عربستان بر 

دغدغه های مرتبط با حقوق بشر در این کشور ترجیح داده شده است«.
بیانیه اتحادیه اروپا در واقع تکرار ادعاهای نخ نما شده و آلوده به اغراض سیاسی است که 
معنایی جز فرافکنی و فریبکاری سیاسی ندارد. در بیانیه ضدایرانی اتحادیه اروپا در شورای 
حقوق بشر، در تحریفی آشکار اجرای اقدام های قضایی بر اساس قوانین کیفری توسط 
دادگاه صالحه در دیگر کشورها، نقض حقوق بشر خوانده شده است. جمهوری اسالمی 
ایران اما همان گونه که ســخنگوی وزارت خارجه هم گفته فارغ از این وارونه نمایی ها و 
جوسازی ها، به مسیر خود در حفظ و ارتقای حقوق شهروندان خود براساس اصول مترقی 

اسالمی و قانون اساسی ادامه خواهد داد.

برنامه ریزی روسیه برای دیدار روحانی، پوتین و اردوغان©
سیاست: »سرگئی ورشینین« معاون وزیر امور 
خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری روسی 
»تاس« گفت: برنامه هایی برای برگزاری اجالس 
حضوری سران کشورهای ضامن روند آستانه 
)روســیه، ایران و ترکیه( وجود دارد اما هنوز 
تاریخ مشــخصی برای آن تعیین نشده است. 
این دیپلمات روس در ادامه تأکید کرد که روند 
آستانه مانند گذشته بااهمیت است و افزود: وضعیت همه گیری موجود در جهان برگزاری 
چنین نشســتی را در حال حاضر غیرممکن کرده است، اما این روند ادامه خواهد یافت و 

درباره مؤثر بودن آن اطمینان خواهیم یافت.

 طرح های تقسیمات کشوری ©
به پس از انتخابات 1400 موکول شد

سیاست: ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با فارس، درباره طرح مجلس برای تشکیل استان های جدید در کشور،  اظهار 
کرد: بنا به درخواست وزارت کشور تمامی طرح های تقسیمات کشوری مسکوت شد. وی 
افزود: همه طرح های تقسیمات کشوری به پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴00 موکول 
شد و طرح تشکیل استان های جدید در مجلس فعالً به مراعا گذاشته شد. عضو کمیسیون 
شوراها و امور داخلی مجلس خاطرنشان کرد: تنها طرحی که فعالً اعالم وصول شده طرح 

استان گلساران است که طراح طرح نیز سیدجواد ساداتی نژاد است.

واعظی: کار دولت، پنهان نیست©
سیاســت: محمود واعظی، رئیــس دفتر 
رئیس جمهور در گفت وگو با مهر در پاسخ به 
پرسشی مبنی بر اینکه دولت چه زمانی گزارش 
عملکرد هفت ساله خود را به رسانه ها خواهد 
داد، گفت: گزارش ها از عملکرد دولت در هفته 
دولت ارائه شد و هر کسی گزارشی بخواهد ما 
در اختیــارش قرار می دهیم. وی افزود: کار ما 
پنهان نیست و برخی رسانه ها مانند خبرگزاری دولت، به صورت بخش بخش این گزارش ها 

را منتشر می کنند.

مادورو: به همکاری با ایران ادامه می دهیم©
سیاست: »نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال در یادبود پانزدهمین سالگرد عملیات های 
فرماندهی راهبردی ونزوئال تأکید کرد که به همکاری با ایران، روسیه و چین ادامه داده و در 
عین حال برنامه توسعه سامانه های تسلیحاتی داخلی و بومی خود را نیز پیش خواهد برد. بنا 
بر گزارش خبرگزاری روسی اسپوتنیک، مادورو ضمن تأکید بر عزم ونزوئال در تولید تسلیحات 
داخلی گفت که یک شورای ویژه نظامی و علمی برای این هدف خاص در حال راه اندازی است.

 در حاشیه غم نامه ©
سردار سالمت

غم نامه سردار سالمت خطاب به سردار مقاومت 
که از دل برآمده بود بسیار بر دل مردم نشست، 
اما چندان که انتظار می رفت بر دل رســانه ها، 

فضای مجازی و البته مسئوالن ننشست.
دکتر نمکی -که به همراه یاران و ســربازانش 
هشــت ماه اســت لحظه ای آرام نگرفته اند و 
بســیاری از همرزمــان و ســربازانش در این 
فــداکاری عظیم جــان عزیز خــود را تقدیم 
سالمتی هموطنانشان کرده اند- حاال تاب آوری 
را تاب نیاورده و لب به شکوه گشوده و به بهانه 
چهلمین ســالگرد دفاع مقدس، قهرمان ملی 
کشورمان سردار شــهید قاسم سلیمانی را به 

شهادت گرفته است.
فرمانده ســتاد مبارزه با کرونــا- که روزه 
ســکوت خود را شکسته است- با شکوه از 
احساس شدید تنهایی می نویسد: »هر چه 
می گویم همه گیری را نمی شود با التماس و 
تمنا متوقف کرد بی فایده است«. روی سخن 
در این فراز از نامه نمکی در وهله نخســت 
متوجه مسئوالن و اعضای ستاد ملی مبارزه 
با کروناست که بی محابا محدودیت ها را لغو 
می کنند و از تصویب مجازات های بازدارنده 
نسبت به متخلفان سر باز می زنند. درست 
اســت که با توجه به وضعیــت اقتصادی 
نمی توان بســیاری از مراکز کسب و کار را 
تعطیل کرد، اما می تــوان طرح ترافیک و 
مترو را تعطیل کرد، می توان طرح دوسوم 
دورکاری کارکنــان دولــت را تمدید کرد، 
می توان نظــارت بر اجــرای پروتکل های 
بهداشتی در مراکز کسب و کار و ادارات را 

تقویت و مجازات متخلفان را تشدید کرد.
امــا در مرحله بعــد مخاطب این ســخن 
مردم هســتند که بالفاصلــه پس از کاهش 
آمارها حساسیت نســبت به ماسک زدن و 
فاصله اجتماعی را کنار می گذارند؛ بار ســفر 
می بندند، مراسم عروســی و عزا و دورهمی 
برگزار می کنند و به اصطالح در برابر تقاضا و 
تمنا های مسئوالن لجبازی می کنند؛ لجبازی 

با جان خویش!
فرمانده سالمت در فراز دیگری از نامه خویش 
دردمندانه برابر سربازانش در جبهه سالمت و 
معوق ماندن مطالبات آن ها ابراز شــرمندگی 
می کند. این دیگر غیر قابل پذیرش اســت که 
همه از فداکاری و خستگی ناپذیری کادر درمان 
سخن بگویند و از آن ها تمجید کنند، اما حقوق 

قانونی آنان به تعویق بیفتد. پاداش پیشکش!
و سرانجام از همه دردناک تر اینکه از یک میلیارد 
دالری که رهبری با برداشت از صندوق توسعه 
ملی موافقت کرده اند وزارت بهداشــت به جز 
سهم کوچکی نگرفته است و می پرسد: نمی دانم 

برای کدام کار مهم تر گذاشته اند؟
با گذشت چهار روز از غم نامه فرمانده مدافعان 
سالمت هنوز هیچ مقام مسئولی در خصوص 
علــت تعویق مطالبــات کادر درمــان و عدم 
تخصیص اعتبار مصوب صندوق توســعه ملی 
اظهار نظری نکرده و پاســخی به دکتر نمکی 

نداده است.
پاییز ســختی در راه اســت؛ آمار مبتالیان 
روزانــه کرونــا از 3هــزار و ۵00 نفر عبور 
کــرده و میزان فوتی ها نیــز مرز ۲00 نفر 
در روز را درنوردیده اســت. میزان پایبندی 
مردم به ماســک و رعایت فاصله اجتماعی 
از ۵0 درصد کمتر شــده است. موج سوم 
خطرناک تر اســت و برخــی از متخصصان 
نسبت به خطر سقوط روزانه دو هواپیمای 
کرونایی )۶00 فوتی در روز( هشدار داده اند.

 سردار سالمت از نبود پشتیبانی از نیروهایش 
و انبارهایی که از سالح خالی می شود گالیه و 
اعالم کرد: آماده است برای سالمتی مردم خود 
را به هر آب و آتشــی بزند، اما چرا مســئوالن 
در برابر فریاد های وزیر بهداشــت روزه سکوت 
گرفته انــد؟ چرا مــردم خطر کرونــا را جدی 
نمی گیرند و پایبندی به مراقبت های بهداشتی 

در حال کاهش است؟ چرا؟ 
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من 
آنچه البته به جایی نرسد فریاد است!

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

 مردم می بایست در 
این سال ها زندگی 
خیلی راحت تری 
می داشتند، 
می بایست اجناس 
به مراتب ارزان تر 
باشد و دالر به 
قیمت معقولش بود، 
تمام این جنایت ها، 
پای کاخ سفید است

بــــــــرش

خبر

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

گزارش خبری

annotation@qudsonline.ir
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 سیاست/ مهدی خالدی  چندی پیش 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با خطــاب قرار دادن مقام هــای آمریکایی 
به صراحــت بر قطعی و جدی بودن تصمیم 
جمهوری اســالمی بــرای گرفتــن انتقام 
خون سپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی 
از عامالن این جنایت تأکید کرد. ســردار 
سرلشــکر حســین ســالمی خطــاب به 
آمریکایی ها گفت: شما فکر می کنید ما در 
برابر خون برادر شــهیدمان یک سفیر زن 
در آفریقای جنوبی را می زنیم؟ ما کســانی 
را می زنیم که در شــهادت این مرد بزرگ 
مستقیم و غیرمستقیم نقش داشتند و این 

پیامی جدی است.
از همین رو بود که چند روز بعد وال استریت 
ژورنال، روزنامه نزدیک به جمهوری خواهان 
معتقدند  آمریکایــی  مقام هــای  نوشــت: 
تهدیدهایــی در مــورد فرماندهان نظامی 
ماننــد رئیــس ســتاد مشــترک و رئیس 
»سنتکام« وجود دارد. ایران شاید حمله به 
این افراد را پاسخی به ترور ژنرال سلیمانی 

ارزیابی کند.

یادمان نرفته جنگ جهانی اول »
چگونه کلید خورد

اظهارات سردار ســالمی پس  از آن مطرح 
شــد که نشــریه آمریکایــی پولیتیکو در 
گزارشــی مدعی شــد ایران قصد دارد در 
پاســخ به انتقام ترور فرمانده شهید نیروی 
قدس ســپاه یک دیپلمــات آمریکایی در 
آفریقای جنوبی را ترور کند. این ســخنان 
به حدی عجیب می نمود که از همان ابتدا 
واکنــش مقامات »پرتوریا« را نیز برانگیخت 
و »نالدی پاندور« وزیر امور خارجه آفریقای 
جنوبی این ادعای واهی را »بسیار عجیب« 
توصیف کرد. با وجــود این، اظهارات اخیر 
سردار ســالمی این گفته را به ما یادآوری 
کرد که جمهوری اسالمی که پیش تر ثابت 
کرده اهل تهاجم نیســت، چنانچه منافع و 
شهروندانش از سوی دشمن خارجی هدف 
قرار گیرد کوتاه نیامده و قطعاً به آن پاسخ 

خواهد داد. همین مســئله سبب شد طی 
روزهای گذشته سخنان فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به سرخط خبری 
رسانه های بیگانه تبدیل  شده و مورد تجزیه  

و تحلیل قرار گیرد.
اما یک تحلیلگر ارشد حوزه سیاست خارجی 
ضمن اشــاره به این نکته و بــا بیان اینکه 
در پی ترور ناجوانمردانه شــهید ســلیمانی 
و همراهانــش تمام تدابیر الزم برای گرفتن 
انتقام سخت از جنایت آمریکایی پایه ریزی 
شــده می گوید: ایاالت  متحده در چند ماه 
اخیر با جریان سازی به اشکال مختلف سعی 
کرد این  گونــه وانمود کند که تهران انتقام 
خون سردار سلیمانی را گرفته اما جمهوری 
اسالمی بی توجه به این فضاسازی اقدام های 
خود را پیش می برد. حسن هانی زاده با بیان 
اینکه پــس اکنون موضوع زمــان و مکان 
مطرح بوده و جمهوری اسالمی در موقعیت 
مناسب انتقام این عمل شنیع را از یانکی ها 
خواهد گرفــت، ادامه داد: این حقیقت البته 
تنها مختص ایران نیســت بلکه الزم است 
جامعه جهانی هم جدی تــر به این موضوع 
ورود کند؛ چراکه ســپهبد شهید سلیمانی 
در حالــی ترور شــد که با دعوت رســمی 
مقام های عراقی به این کشــور ســفر کرده 
بود. این اقدام کاخ سفیدنشینان خالف تمام 
قوانین بین المللی بود و می تواند در ســایه 

وجود فــردی مانند دونالــد ترامپ و تکرار 
این  گونه وقایع بیــش  از پیش نظم جهانی 
را در معــرض خطر قرار داده و به حاکمیت 
قانــون جنگل بینجامد؛ پس الزم اســت به 
آن پاســخ داده شــود. هانی زاده با اشاره به 
تجربیات گذشته و اینکه چگونه یک حرکت 
نابخردانــه و ناشــیگری می تواند به جنگی 
بزرگ منجر شود، تصریح کرد: یادمان نرفته 
جنــگ جهانی اول با تــرور ولیعهد اتریش 
در صربســتان کلید خورد. پس ترور سردار 
ســلیمانی به  عنوان یک مقام رســمی هم 
نوعی اعالم جنگ به تهران بود. حال چگونه 
اســت ایاالت  متحده به خود اجازه می دهد 
فردی مانند حاج قاســم ســلیمانی، سردار 
محبوبــی که خدمات بزرگی به بشــریت و 
منطقه در مواجهه با تروریست های داعش و 
جریان های تکفیری کرد را ترور کرده و بعد 
هم رسماً اعالم کند و جامعه جهانی هم به 

آن هیچ واکنشی نشان ندهد.

فضاسازی یانکی ها بی تأثیر است»
حسن هانی زاده با بیان اینکه حمله به پایگاه 
عین االسد در عراق که نظامیان آمریکایی در 
آن حضور دارند تنها یک  ضرب شست بود، 
تصریح کرد: این  یک مقدمه و سیلی کوچک 
بود. در مقطع کنونی ایران به اطالع رســانی 
در مورد جنایت یانکی ها بســنده کرده ولی 

در مراحــل بعد قطعاً انتقام خواهد گرفت تا 
به مقام های آمریکایی بفهماند اگر بخواهند 
به این رویه و ترور افراد ادامه دهند خشونت 
در مقابل خشونت، چشــم در برابر چشم و 
موشک در جواب موشــک پاسخ ما خواهد 
بــود. وی افزود: اما در مورد نحوه پاســخ به 
این جنایت هم باید گفت به نظر می رســد 
همــان  گونه که ســردار ســالمی گفته اند 
منطقی تریــن حالت هــدف گرفتن افرادی 
اســت که به  صورت مستقیم یا غیرمستقیم 
در این جنایت نقش داشته اند. برخی ژنرال ها 
و عوامــل منطقه ای و همچنین مقاماتی که 
در اتاق های فکر نقشــه ایــن اقدام خبیث 
را کشــیدند می توانند یک هدف باشــند. 
فضاســازی آمریکا مانند آنچه در مورد ترور 
ســفیر این کشور در آفریقای جنوبی مطرح 
می شــود تنها یک اقدام پیش دستانه برای 
منصرف کردن جمهوری اسالمی از عملش 
هســت که بی تأثیر خواهد بود. تهران چراغ 
خاموش و با امکانات موجود در حال پیشبرد 
نیاتش هست و به وقتش نیتش را عملیاتی 

خواهد کرد.
ایــن تحلیلگر تصریــح کرد: البتــه ایران 
در حــوزه نفــوذ منطقه ای هــم از بازوان 
قدرتمندی برخوردار اســت که از آســیای 
مرکزی و شبه قاره در شرق گرفته تا حوزه 
مدیترانه و سرتاسر خاورمیانه و حتی اروپا و 
آمریکای التین امتداد دارد. ایران هم  اکنون 
به  شدت یانکی ها را در خاورمیانه به چالش 
کشــیده و باز هم می تواند بــا بهره برداری 
از این ظرفیــت خود کل پایگاه های ایاالت  
متحــده و نظامیان این کشــور را زیر تیغ 
خود داشــته باشــد که آمریکا هم از این 
موضوع آگاه بــوده و کاهش نیروهایش در 
عراق، ســوریه و افغانستان هم می تواند در 
این راستا باشد. در نهایت ولی همان  گونه 
که مقامات کشــورمان بارها تأکید کرده اند 
خروج تمامی نظامیــان متجاوز آمریکایی 
از منطقه انتقام نهایی خون شــهید قاسم 
سلیمانی اســت و ما به کمتر از آن راضی 

نخواهیم شد.

دفاعی - امنیتی

تمایز هشدار اخیر ایران خطاب به آمریکا در قطعی بودن انتقام ترور شهید سلیمانی

انتقام خون حاج قاسم، در زمان و مکان مناسب

جهانگیری:
مدیران کشور در ©

تصمیم گیری ها به دلیل ترس 
از بازخواست کوتاهی نکنند

سیاست: اســحاق جهانگیــری در نشست 
مشــترک وزارتخانه هــای صمــت و جهاد 
کشــاورزی، بانک مرکزی، گمرک و سازمان 
بنــادر و دریانوردی کــه در اداره کل بنادر و 
دریانوردی اســتان هرمزگان برگزار شــد، با 
انتقــاد از محافظه کاری بیــش از حد برخی 
مدیران که به جای اتخاذ تصمیم های راهگشا 
برای حل مشکالت کشور، نگران بازخواست 
دستگاه های نظارتی هستند، گفت: مدیران 
کشور مســئولیت پیدا کرده اند تا مشکالت 
را برطرف کنند و در شــرایطی که مردم به 
واســطه تحریم و شــیوع کرونا تحت فشار 
هستند، نباید ترس از بازخواست دستگاه های 
نظارتی سبب شــود در حل مشکالت مردم 

کوتاهی و سستی کنیم.
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برگزاری محفل ادبی »خط سرخ شهادت« در زیارتگاه شهید مدرس)ره(   آستان:  محفل ادبی »خط سرخ شهادت« به  مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در زیارتگاه شهید مدرس)ره( به صورت مجازی 
برگزار شد.در این محفل ادبی شاعران مطرح شهرستان کاشمر از جمله  سعید تاج محمدی، سیدحجت نبوی ثالث، هادی محمد علی پور و احمد داوودیان اشعار خود را با موضوع دفاع مقدس، شهادت مظلومانه بنت الحسین)ع( 
حضرت رقیه)س( و شهیدان هشت سال جنگ تحمیلی خواندند.محفل ادبی »خط سرخ شهادت« از صفحه اینستاگرام زیارتگاه شهید آیت اهلل مدرس)ره( به آدرس shahid.modarres به صورت زنده پخش شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
گذری بر خدمات متنوع کانون موضوعی حقوق خدمت رضوی به محرومان

پرونده هایی که ختم به خیر می شوند©
آستان/ ســارا صالحی: بعید است 
کسی از اول تا آخر عمر، کارش به یک 
وکیل نیفتد و پایش به یک دفتر حقوقی 
و یا محکمه قانونی باز نشــود. خدمتی 
تخصصی و بسیار مورد نیاز که معموالً 
اقشار برخوردار از آن بهره مند می شوند 
و با وجود نیاز هر کسی به گرفتن انواع 

خدمات حقوقی و استفاده از مشاوره های کارشناسان این حوزه، کمتر شامل حال 
اقشار بی بضاعت می شود. چه بسیار پرونده هایی که به دلیل بی خبری آن ها از پیچ 
و خم های قانونی؛ رها شده و یا به ضررشان تمام می شود. اما آستان قدس رضوی 
در بین کانون های موضوعی خدمت رضــوی، یک کانون را به خدمات حقوقی 
و همه مشــتقات آن اختصاص داده تا اقشــار کم برخوردار هم زیر لوای متبرک 

حضرت رضا)ع( از این خدمات ارزشمند بهره مند شوند.
مرتضی طاهری منش، سرپرست کانون موضوعی حقوق کانون های خدمت رضوی 
اســتان خراسان رضوی در گفت وگویی به همه پرسش های ما درباره این کانون 

پاسخ داد که شرح آن را در ادامه می خوانید:

شاید کمتر کسی از وجود این کانون و خدمات آن اطالع داشته باشد.   
اول از همه به زمان آغاز به کار و دلیل تشکیل آن اشاره بفرمایید.

از یک سال پیش کانون موضوعی حقوق خدمت رضوی استان خراسان رضوی با 
هدف ارائه خدمات حقوقی به اقشار بی بضاعت و محروم از دسترسی به این نوع 
خدمات راه اندازی شده و تاکنون با توسعه فعالیت ها، خدمات متنوعی را به این 
اقشار ارائه داده و مراجعان از خدماتی از قبیل مشاوره حقوقی، خانوادگی، کیفری، 

سرپرستی، تابعیت، مالکیت و... برخوردار می شوند.

از بین جامعــه فعال در حوزه حقوقی، چه گروه هایی در کســوت   
خادمیاری رضوی اعالم آمادگی کرده اند و به چه روش هایی نیازمندان 

به این نوع خدمات تخصصی را پیدا می کنید؟   
جامعه حقوقی عضو این کانون 44 نفر شــامل وکالی دادگستری، کارشناسان 
حقوقی، سردفتران، مشاوران خانواده و قضات دادگستری هستند. افراد نیازمند 
خدمات حقوقی به دو شــکل از خدمات دفتر کانون های خدمت رضوی استان 
اســتفاده می کنند؛ با مراجعه به محل کانون و یا از مسیر اردوهای جهادی. این 
کانون به صورت مرتب اردوهای جهادی را با موضوعات مرتبط با بهداشت و سالمت 
در پایگاه های محوری مناطق محروم از جمله مدارس و مساجد برگزار می کند 
که خادمیاران حقوقی هم در کنار خادمیاران سالمت به مناطق کم برخوردار اعزام 
می شوند و در جریان مســائل حقوقی و خانوادگی مردم قرار می گیرند، سپس 
به تناســب مشکالت، به مراجعه کنندگان و محرومان مشاوره حقوقی می دهند.

اگر مراجعان شما به خدماتی بیش از حوزه اختیارات این کانون نیاز   
داشته باشند، چطور به آن ها کمک می کنید؟

به همت دفتر نمایندگی خدمت رضوی استان برای نخستین بار تفاهم نامه ای بین 
مرکز وکالی دادگســتری استان خراسان رضوی و کانون وکالی دادگستری به 
منظور ارائه خدمات حقوقی و وکالت معاضدتی به مخدومینی که دفتر نمایندگی 
خدمت رضوی معرفی می کند، منعقد شده است. طبق این تفاهم نامه، افرادی که 
از مسیر کانون های خدمت رضوی، مستحق و نیازمند خدمات حقوقی شناخته 
می شوند ولی توان استفاده از این خدمات را ندارند، از مسیر دفتر نمایندگی خدمت 
رضوی به کانون وکالی دادگستری معرفی و برای آن ها وکیل در نظر می گیرند 
و به صورت رایگان به پرونده هایشان در محاکم قضایی رسیدگی می شود. از سال 
گذشــته تاکنون، بیش از 25 نفر از کمک وکالی خادمیار این کانون به صورت 
مستقیم استفاده کرده اند و یا به کانون وکالی دادگستری معرفی شده اند. 84 نفر 
نیز با مراجعه به کانون موضوعی حقوقی از خدمات این بخش بهره مند شده اند.

اگر بخواهید به یک مصداق برجسته، از خدمات حقوقی ارائه شده این   
کانون به افراد گرفتار اشاره کنید، چه موردی را مدنظر دارید؟

در نخســتین حرکت از این نوع، با پیگیری خادمیاران کانون موضوعی حقوق 
رضوی و با گرفتن رضایت شاکی، جوانی که دو سال از مدت محکومیت خود را 
در زندان گذرانده بود، آزاد شــد. خادمیاران کانون حقوقی در جریان یک اردوی 
جهادی در مناطق حاشیه شهر مشهد با پدر این جوان در بند آشنا شدند و پس از 
شنیدن ماوقع و مطالعه پرونده وی، در پی کمک به این خانواده محروم برآمدند. 
در این پرونده جواِن دربند، مسئول تأمین مخارج پدر از کارافتاده و خواهر معلول 

خود بود که با آزادی و بازگشت به کار، خانواده اش از گرفتاری رها شدند.

همان طور که فرمودید مشــاوران خانــواده، گروهی از جمعیت   
خادمیاران حقوقی را تشــکیل می دهند. این گروه چه کمکی به حل 

مشکالت خانوادگی و کاستن از بار محاکم قضایی می کند؟
دیگر خدمت ارائه شده در این کانون به موضوعات خصوصی و خانوادگی مربوط 
می شود. از بانوان دارای تحصیالت تخصصی مشاوره خانواده دعوت می شود تا با 
شــرکت در اردوهای جهادی و حضور در کلینیک های مشاوره خانواده به افراد 
نیازمند خدمات مشاوره خانوادگی از جمله تشکیل خانواده، اختالفات زوجین، 
فرزندخواندگی، تحصیل، جدایــی و... به صورت رایگان ارائه خدمت دهند. طی 
یک سال گذشته، در مجموع افزون بر770 نفر از اقشار بی بضاعت شهر مشهد از 

مشاوره های حقوقی و خانوادگی این کانون بهره مند شده اند.

ســردفتران خادمیار رضوی هم گروه دیگری از داوطلبان خدمت   
رضوی هستند. این قشر در این کانون چه نوع خدماتی به اقشار نیازمند 

ارائه می دهند؟
سردفتران عضو کانون حقوق رضوی هم با کمک به رفع مشکالت ثبتی برای اخذ 
اسناد مالکیت به محرومان ارائه خدمت می کنند. برخی از اقشار بی بضاعت، نیازمند 
مشاوره های متخصصان فعال در حوزه سردفتران هستند که از طریق دفاتر اسناد 
رسمی و اداره ثبت اسناد نسبت به حل مشکالت آن ها اقدام می شود. با حل مشکالت 
ثبتی، این افراد می توانند با سند منازلشان برای حل مسائل مالی و نیز مراجعه به 
بانک ها از وام و دیگر تسهیالت مالی برخوردار شوند. خوشبختانه تاکنون 15 فقره 
مشکل ثبتی و سندی مراجعان از مسیر این کانون حقوقی حل و فصل شده است.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  
شهر مقدس مشــهد به عنوان نخستین 
کالنشــهر مذهبی ایران همواره پذیرای 
انبوهــی از زائــران و دلباختگان زیارت 
بارگاه مطهر امام هشــتم)ع( است و در 
این میان بســیاری از هموطنان عزیز از 
مسیر جاده ای و با وسائط نقلیه عمومی 
و شخصی به این شهر مشرف می شوند. 
آزادراه مشهد- چناران- قوچان به عنوان 
یکی از پروژه هــای عمرانی مهم که هم 
اکنون با مشارکت وزارت راه و شهرسازی 
و آســتان قدس رضوی در حال ساخت 
اســت با نگاه به همین موضوع می تواند 
نقش بسزایی در تســریع و تسهیل در 
تــردد و جابه جایی مســافران و حمل و 
نقل عمومــی ایفا کند. به همین منظور 
در گفت وگــو بــا رئیس هیئــت مدیره 
شرکت احداث، نگهداری، بهره برداری و 
انتقال آزادراه مشــهد- چناران- قوچان 
به بررســی آخرین وضعیت ساخت این 
علیرضا  »مهندس  پرداخته ایــم.  آزادراه 
دباغی« در فضایی صمیمی پاســخگوی 

پرسش های ما بود.

آقای مهندس! لطفاً مشخصات کلی   
این پروژه را بیان کنید.

آزادراه مشــهد- چناران- قوچان بخشــی 
از کریدور آزادراهی شــرق به غرب کشور 
اســت کــه از ســرخس آغــاز و از طریق 
شــمال به مرز های غربی کشــور )آستارا( 
متصل می شــود. طول ایــن آزادراه 120 
کیلومتر بین مشهد تا قوچان و در فاز اول 
54 کیلومتر بین مشــهد و چناران است و 
قابلیت اتصال به کنارگذر شمالی مشهد با 
طــول 72 کیلومتر را دارد به طوری که در 
مجموع 192 کیلومتر از کریدور فوق الذکر 
را تشــکیل می دهد. در صــورت ادامه، در 
دوراهی »دوغایی« امکان اتصال به جاده های 
ترانزیت شمال- جنوب و اتصال به مرز های 
درگز و باجگیران را پیدا می کند. این آزادراه 
دارای سه باند رفت و سه باند برگشت، سه 
تقاطع قابل دسترســی، حدود 13 تقاطع 
غیرقابل دسترسی، سه پل رودخانه ای بزرگ 
و حدود 100 آبرو یا دسترسی زیرگذر است. 
با توجه به ترافیک سنگین جاده سنتو)جاده 
آسیایی( در ورودی شهر مشهد و با عنایت 
به وجود شــهرک های صنعتی در مســیر 
و مراکز جمعیت مثل: گلبهــار و چناران، 
ســاخت این آزادراه و تســریع و تسهیل 
ســفر، موجب ایجاد مزیت هــای زیادی از 

نظر کاهش مصرف سوخت، صرفه جویی در 
اوقات سفر مسافران با حذف خسارت ناشی 
از تصــادف جاده ســنتو و تأثیر در راحتی 
ایمنی و امنیت زائران گرامی حضرت امام 
رضا)ع( می شــود و در اقتصاد کالنشــهر 
مشهد و استان نیز مؤثر خواهد بود. مطابق 
مشــارکت نامه منعقد شــده، این پروژه با 
70درصدی  ســرمایه گذاری  در  مشارکت 
آستان قدس رضوی و 30 درصدی وزارت 
راه و شهرســازی در هزینه های ســاخت 
انجام می شــود، البته پرداخت 100درصد 
هزینه تملک اراضی مورد نیاز و همچنین 
مسئولیت انجام امر تملک به عهده وزارت 

راه و شهر سازی است.

مهم ترین هدف از اجرای این پروژه   
چه بوده است؟

اهداف اصلی از ســاخت این آزادراه شامل 
دو بخش است: اولویت اول در نظر گرفتن 
ایمنی و رفاه هر چه بیشتر زائران و مجاوران 
محترم حــرم منور حضرت امــام رضا)ع( 
بــه عنوان یکــی از اهــداف اصلی مدنظر 
تولیت های فقید، سابق و همچنین تولیت 
معزز و فعلی آستان قدس رضوی است که 
منجر به اتخاذ تصمیم مشارکت در ساخت 
آزادراه شده است. همچنین اولویت وزارت 
راه و شهرسازی نیز تکمیل کریدور آزادراهی 
شرق به غرب کشور و سهولت اتصال و مبادی 
ترانزیتی از مرز سرخس به مرزهای لطف آباد 
و باجگیــران و از طریق تکمیل کریدور در 
اســتان های شــمالی و اتصال به مرزهای 
غربی کشور بوده است.وجود آزادراهی زیبا، 
مدرن و ایمن با افزایش اطمینان از رسیدن 
ســریع و ایمن زائران گرامی به حرم مطهر 
امام رضا)ع( نقش بسزایی در کسب رضایت 
آن ها و به تبع در توســعه اقتصادی مرتبط 
با حضور زائران در شــهر مشــهد و استان 
خراسان رضوی ایفا می کند و از این طریق 
با موضوع توسعه زیارت و توسعه اقتصادی 
استان خراســان رضوی و اســتفاده های 
جانبی از این پروژه نیز مرتبط خواهد بود.

چرا آستان قدس رضوی در ساخت   
این پروژه مشارکت می کند؟

وجود مشــکل ترافیکی در ابتدای شــهر 
مشــهد از ســمت شــمال و گزارش بروز 
خســارت های جانی و مالی بــرای زائران 
و مجــاوران آن حضرت ســبب شــد که 
محاســبات اقتصادی در اولویت دوم قرار 
گرفته و اولویت اصلی حفظ سالمتی و رفاه 

زائران قرار گیرد به گونه ای که تولیت معزز 
سابق آیت اهلل رئیسی در مورخه 96/12/20 
اعالم فرمود ند که مشهدمال را فروختیم تا 
آزادراه مشهد- چناران- قوچان را بسازیم. 
بنابرایــن با ایــن دیدگاه آســتان قدس 
رضوی در این پروژه مشــارکت کرده است.

این پروژه تاکنون چقدر پیشرفت   
فیزیکی داشته است؟

با اینکه موضوع مشارکت در ساخت آزادراه 
از چندین سال پیش مطرح بوده است اما از 
ابتدای ســال 97 با آغاز فرایند عقد قرارداد 
مشــارکت صورت گرفته که با طی کردن 
دوران قطعیت و انجام مقدمات به منظور به 
کارگیری ارکان اصلی پروژه، تملک بخشی 
از اراضی مورد نیاز و تهیه و تصویب بخشی 
از نقشه های اجرایی، تهیه مقدمات و فرایند 
به کارگیری و عقد قرارداد پیمانکار، شروع 
عملیات رسمی پروژه از ابتدای سال 98 با 
پیمانکاری شــرکت مسکن و عمران قدس 
رضوی و مشاوره شرکت مهندسین مشاور 
فرادید و کارفرمایی شــرکت ساخت آزادراه 
مشهد- چناران- قوچان آغاز شده است. با 
آغاز سال 1399 به عنوان سال جهش تولید، 
شرکت ساخت آزادراه با به کارگیری ارکان 
پروژه در راستای فعال سازی اکثر بخش های 
با قابلیت اجرا موجب ایجاد رشــد در روند 
پیشرفت فیزیکی پروژه شده است. تا نیمه 
شهریورماه پیشــرفت فیزیکی پروژه حدود 
12 درصــد بوده که شــامل بخش عمده 
خاکبرداری حــدود 87 درصد، خاکریزی 
حدود 40 درصد و اجرای قســمتی از ابنیه 
فنی در تقاطع های مناطق جمعاب، ساغشک، 
پل ها و آب روهای واقع در مســیر اســت.

با چه مشکالتی در روند ساخت این   
پروژه مواجه هستید؟ 

مشکالت شامل چند بخش از جمله: عدم 
تأمین مالی مناسب و متناسب، عدم تملک 
کافی و به موقع و ســایر موارد دیگر است. 
با عنایت به اینکه آزادراه در بســتر اراضی 
خریداری و تحویل شده، قابلیت اجرا می یابد 
و این آزادراه در مسیر خود از اراضی دولتی، 
ملی، اوقافی، آســتان قــدس، تعاونی ها و 
اشخاص حقیقی و مالکان می گذرد، بنابراین 
همکاری همه سازمان ها، ارگان ها و مالکان 
محتــرم در آزادســازی و تحویل به موقع 
اراضــی مورد نیاز پروژه نقش بســزایی در 
تسریع در ساخت پروژه دارد. مطلب بعدی 
اختصــاص مبالغ مورد نیــاز در امر تملک 

توســط وزارت راه و شهرسازی متناسب با 
برنامه زمان بندی است و تأمین مالی مناسب 
توسط طرفین مشارکت متناسب با برنامه 
مالی پروژه در دوران ساخت را هم نباید از 

نظر دور داشت. ضمناً 
حمایت  و  هماهنگی 
دولتــی  ارگان هــای 
بــه خصوص  مرتبط 
خراسان  اســتانداری 
ادارات  سایر  و  رضوی 
نیز در این زمینه بسیار 

مهم است.
از همــه عزیزانی که 

می تواننــد در این امر 
باشند،  مثمرثمر  ملی، 
همــکاری  تقاضــای 
داریم تــا با کمک هم 
ان شــاءاهلل ایــن پروژه 
ملی را در زمان مناسب 
به پایان برســانیم و به 
این طریق از تأخیر در 
زمان ساخت و متعاقب 
هزینه ها  افزایــش  آن 
جلوگیری شــود. البته 
وجــود مشــکالتی از 
جمله عدم تأمین منابع 

مالی متناسب با هزینه خرید همه امالک 
مورد نیاز، به دلیل مشکالت اقتصادی دولت 
نیز مزید بر علت شده است که امیدواریم به 

یاری خدا مرتفع شود.
همچنین از اســتانداری محترم به خاطر 
ایجاد هماهنگی هایــی که تاکنون انجام 
داده تشــکر می کنیــم اما ایــن میزان 
کافی نیســت زیرا پروژه بــه علت عبور 
از حوزه اســتحفاظی چندین شهرستان 
شامل مشــهد، بینالود، گلمکان، گلبهار 
و چناران و وجود مشــکالت و معضالت 
زیاد با معارضین بــه خصوص در بخش 
تأسیســات زیربنایی موجود در مســیر 
همچون شــبکه های آب، برق، گاز، فیبر 
نوری و... نیاز به همکاری مداوم و منظم 
در راســتای هماهنگی ارگان های دولتی 
)در قالب تشکیل جلسات منظم حداقل 
15روزه( بــا مدیــران پــروژه را ایجاب 
می کند. همین جا الزم است که از تمام 
مسئوالن محترم در بخش سرمایه گذاری 
و سرمایه پذیر، استانداری محترم خراسان 
رضوی، مســئوالن ادارات مرتبط و... که 
همکاری صمیمانه داشته و تاکنون یاریگر 

این پروژه بوده اند سپاسگزاری کنیم. 

آزادراه مشهد- 
چناران- قوچان 

بخشی از کریدور 
آزادراهی شرق به 
غرب کشور است 

که از سرخس آغاز 
و از طریق شمال 
به مرز های غربی 

کشور )آستارا( 
متصل می شود

بــــــــرش

اقدامات آستان قدس رضوی در آزادراه مشهد- چناران- قوچان تشریح شد

 توزیع بسته های غذایی©اولویت ما رفاه زائران است
 در اردکان 

آســتان: در ادامه کمک های مؤمنانه عزاداران 
حسینی، در قالب رزمایش بزرگ مواسات، همدلی 
و کمک مؤمنانه بــه همت کانون خدمت رضوی 
شهرستان اردکان افزون بر 240 بسته غذایی بین 
نیازمندان این شهرستان توزیع شد.مسئول کانون 
خدمت رضوی شهرســتان اردکان در این رابطه 
گفت: خدا را شاکریم توانستیم در ادامه کمک های 
مؤمنانه عزاداران حســینی شهرســتان بار دیگر 
رزمایش کمک مؤمنانه را توسط خادمیاران رضوی 
شهرســتان و با همکاری مجموعه سپاه و بسیج 
اردکان و با تالش رزمندگان هشــت ســال دفاع 

مقدس در هیئت رزمندگان اسالم برگزار کنیم.
اکبــر نوریان در ادامه با اشــاره به آماده ســازی 
بیــش از 240 بســته غذایی افــزود: ارزش هر 
کدام از این بســته ها افزون بــر 250 هزار تومان 
اســت که توســط خادمیاران رضوی تهیه و بین 
نیازمندان شهرستان توزیع می شود.گفتنی است، 
این مراســم با حضور حجت االسالم والمسلمین 
سیدکاظم حسینی پور؛ امام جمعه موقت اردکان، 
ســرهنگ پاســدار علی شــاکر؛ فرمانده پادگان 
حضرت ولی عصر)عج(، ســرهنگ دوم پاســدار 
ابوالفضــل طالعــی؛ جانشــین فرماندهی ناحیه 
مقاومت بســیج اردکان و جمعــی از خادمیاران 
رضوی و پیشکســوتان جبهه و جنگ برگزار شد.

 توزیع 600 وعده غذا ©
در استهبان

آستان: در شب شهادت حضرت رقیه)س( 600 
وعده غذای نذری توســط خادمیاران شهرستان 
اســتهبان بین نیازمندان توزیع شــد.خادمیاران 
رضوی شهرســتان اســتهبان با همکاری خیران 
محلی در شب شــهادت دختر سه ساله حضرت 
اباعبداهلل الحســین)ع( تعــداد 600 وعده غذای 
نذری به ارزش 90 میلیون ریال با رعایت تمامی 
شیوه نامه های بهداشتی تهیه و بین مستمندان و 

نیازمندان توزیع کردند.

سه شنبه های فرهنگی در گلزار ©
شهدای بیرجند برگزار شد

آستان: به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس طرح سه شنبه های فرهنگی در گلزار 

شهدای بیرجند برگزار شد.
غالمرضــا فالحی؛ مدیــرکل حفظ آثار و نشــر 
ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی در مراسم 
سه شنبه های فرهنگی و گرامیداشت هفته دفاع 
مقــدس که با حضور جمعی از خادمیاران رضوی 
اســتان خراسان جنوبی در گلزار شهدای بیرجند 
برگزار شد، با بیان اینکه تاکنون 500 مدخل برای 
دانشنامه دفاع مقدس خراسان جنوبی شناسایی 
شده و شناسایی 200 مدخل دیگر نیز در دست 
اقدام است، گفت: در حال حاضر 30 هزار رزمنده، 
2 هزار شــهید، 4هزار و 136 جانباز و 240 آزاده 

دوران دفاع مقدس وجود دارند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
خراســان جنوبی از کلنگ زنی ساخت 14 یادمان 
شهدای گمنام در استان خبر داد و افزود: چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس از سوم خرداد امسال آغاز شد 
و تا پایان سال ادامه خواهد داشت که در این مدت 
2 هزار برنامــه در هفته های مختلف برنامه ریزی 
شــده اســت.گفت وگوی صمیمانه با همسر این 
رزمنده دفاع مقدس و خادم امام مهربانی ها، معرفی 
کتاب »مربع های قرمز« به همراه تقریظ مقام معظم 
رهبری و شعرخوانی زیبای محمد فاضل فروتنی؛ 
خادمیار نوجوان افتخاری کانون از جمله برنامه های 
مراسم این هفته سه شنبه های فرهنگی در مرکز 
استان خراسان جنوبی بود.ویژه برنامه سه شنبه های 
فرهنگی در چهلمین سالگرد دفاع مقدس به یاد 
مرحوم دکتر محمدرضا فخر، خادم بااخالص امام 
رئوف و رزمنده دفاع مقدس به همت خادمیاران 
کانون کتاب و کتاب خوانی بیرجند در قطعه یک 

گلزار شهدای بیرجند برگزار شد.

سرزمین افتاب

خـــبر

  یکشنبه 6 مهر 1399  9 صفر 1442 27 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9354

  تحوی�ل چغن�در در کارخان�ه قن�د 
چن�اران از صب�ح روز ش�نبه م�ورخ 
99/07/12 آغاز می ش�ود . لذا از چغندرکاران عزیز درخواست می گردد 
بر اس�اس پیمان فیمابی�ن چغندر مورد پیمان خ�ود را حداکثر قبل از پایان 
به�ره برداری به کارخانه تحویل نماین�د. تاریخ دقیق آخرین فرصت برای 

تحویل مانده چغندر متعاقبًا اعالم خواهد شد.
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چغندرکاران محترم کارخانه قند چناران  

قند چناران

  به اطالع می رساند تحویل چغندر 
در کارخان�ه قند ترب�ت حیدریه

 از ساعت 9 روز سه شنبه 1399/7/15 آغاز می شود .
از کلی�ه پیمان�کاران محترم چغن�در کارخانه تقاض�ا دارد با هماهنگی 
با بخش چغندرکاری کارخانه نس�بت به حم�ل و تحویل چغندر خود 

اقدام نمایند.
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آگهی شروع تحویل چغندر  
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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 گذار : 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
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آب ارمغان آبادانی است، آبادانی را بیشتر کنیم 
» فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کاال « نوبت دوم
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مدل دفاع ملت ایران در تاریخ جنگ های جهان سابقه ندارد قدس: محمدکاظم انبارلویی در یادداشتی نوشت: نوع مواجهه ملت ایران در دفاع از حیثیت و ناموس خود، در تاریخ جنگ های جهان سابقه 
ندارد. رهبری حکیمانه امام )ره( در طراحی این مدل به کمک مردم به گونه ای عمل کرد که بدون هیچ ابالغیه و بخشنامه، از کودک تا نوجوان و پیرمردها و پیرزنان جای خود را در سازمان دفاع برق آسا در خطوط اولیه 
نبرد و در پشت جبهه ها پیدا کردند و خالصانه و صادقانه شبانه روز کار می کردند. فقط در بعد حماسی حضور جوانان به قول آیت اهلل جوادی آملی باید حکیمی چون فردوسی پیدا شود تا شرح حماسه های آن ها را بسراید. 

تحلیل منافقین از پذیرش قطعنامه 598 توسط ایران©
خود  تحلیل های  در  منافقیــن  قدس: 
به منظور جلــب حمایت رژیم بعث عراق 
و تخریــب روحیــه رزمنــدگان ایرانی 
در جبهه ها، همیشــه ایران را کشــوری 
جنگ طلب معرفی کرده که تداوم حیات 
خود را تنها در ادامه حالت جنگی می بیند. 
از ایــن رو هیچ تحلیــل و گفت وگویی در 
زمینه پذیرش قطعنامه توســط ایران و ایجاد حالت غیرجنگی و صلح بین ایران و 
عراق، برای سران منافقین متصور نبود. بنابراین قبول آتش بس از سوی ایران، عالوه 
بر اینکه تحلیل های ســرکرده منافقین را برای اعضا دچار تزلزل می کرد، سبب شد 
مســعود رجوی برای گریز از این وضعیت، تحلیل ها و تصمیمات نادرست دیگری 

داشته باشد و شرایط را برای اعضا و هواداران خود بسیار ناگوار نماید. 
علی اکبر راستگو، از اعضای جدا شده منافقین در این زمینه در کتاب خود می نویسد: 
»پذیرفتن قطعنامه سازمان ملل از طرف ]امام[ خمینی باالترین شوک را به سازمان 
وارد کرد؛ چرا که ســازمان اساس و بنیان ارتش خود را بر جنگ ایران و عراق سوار 
کرده بود. تحلیل ســازمان به ویژه پس از سال 1360 این بود که حکومت اسالمی 

بدون جنگ سقوط خواهد کرد«.
عمده تحلیل های مســعود رجوی، سرکرده منافقین از وضعیت جنگی بین ایران و 
عراق بر این محور قرار داشت: »جنگ در طول این سال ها مهم ترین نقطه تنگنای 
این رژیم و چسب اصلی و اساسی قطعات آن بوده است. ]پس[ وقتی ناگزیر به خاتمه 
جنگ شده است که رو به اضمحالل است. ... رژیم در پرتگاه سقوط است، یعنی در 
حال بی وزنی است. جنگ را برای این ادامه می داد که بسیاری از مسائل سر باز نکند 
و حاال آن مسائل و آن بحران ها یکی پس از دیگری سر باز می کنند. خالصه می کنم 
که رژیم در موقعیتی بســیار بحرانی است، نقطه اتکا و روحش را که جنگ بوده از 

دست داده است و در مسیر فروپاشی و سرنگونی محتوم است«.
قبول قطعنامه 598 از طرف نظام و شکست عملیات فروغ جاویدان، راهبرد جنگ 
مســلحانه منافقین را به بن بست کشاند یا حداقل این نگرانی را به دنبال داشت که 
پس از آتش بس میان تهران و بغداد، تکلیف آن ها و مشی مسلحانه چه خواهد شد؟ 
سرکرده منافقین در یک نشست اختصاصی با اعضا به این مهم پرداخت و با رسم یک 
مثلث روی تابلو عنوان کرد: »یک ضلع این مثلث صحیح است، یک وجهش جنگ و 
ضلع سوم نه جنگ و نه صلح است. ضلع سوم شرایط فعلی است که ما را قفل کرده و 
اگر این حالت به سمت صلح برود بی شک مجاهدین در خاک عراق به پایان خواهند 

رسید، بنابراین وظیفه ما این است که زمان را جلو بکشیم ...
رجوی معتقد بود استخبارات و مخابرات رژیم بعث عراق زمینه مناسب تری نسبت 
به سیستم سیاسی و اجتماعی عراق دارند تا او بتواند با تحریک آنان راهبرد خود را 
جلو ببرد . از همین رو بخش عارفی )رابطه با دو سرویس عراقی( بسیار فعال شد تا 
دائم برای پیشبرد سیاست خود فضاسازی کنند. اگر چه عمر رژیم صدام به آنجایی 
نرســید که خواسته منافقین )جنگ دوم( تحقق یابد، اما فضا به اندازه ای باز شد که 
آن ها توانســتند در راستای عینی کردن مشی مسلحانه خود و ارتقای روحیه نفرات 
پاسیوشده، مسیر جنگ شهری را مجدد باز و با خمپاره و ترور، تاکتیک قدیمی خود 
را دنبال کنند.پس از شکست راهبرد جنگ شهری در سال 65، تشکیالت نفاق بر 
خالف تبلیغات و شعارهای دروغین خود درباره صلح و دوستی و امضای قرارداد صلح 
با عراق، در خفا در پی علم کردن مسئله جنگ و شعله ورترکردن آتش آن بود. تحلیل 
منافقین در راهبرد جدید چنین بود که جنگ، طناب دار ایران اســت و هر دو شق 
صلح یا شکست برای آن سرنگونی را در پی خواهد داشت و هر شق را جداگانه برای 
نیروها تحلیل می کردند و ... با چنین راهبرد و تفکری بود که رجوی تشکیالت خود 

را در خدمت ارتش بعث عراق قرار داد.

ماهیت جنگ تحمیلی از دیدگاه منافقین©
قدس: در ابتدای جنگ تحمیلی تحلیل 
درونی منافقین از آن چنین بود: »جنگ 
ایــران و عراق جنگی اســت ارتجاعی و 
ناعادالنه؛ انگیزه ایران از این جنگ صدور 
انقالب اســت، انگیزه عراق قطب شدن 
در منطقــه و ادعای مرزی اســت؛ ولی 
چون عراق وابســته نیســت، این کار از 
وی ساخته نیست. کشورهایی نظیر اردن و عربستان از عراق حمایت می کنند و 
سازمان های مسلمان مرتجع، از ایران. حمایت سوریه از ایران به سبب تضادهایش 
با رژیم عراق است و حمایت الجزایر که رژیم ایران ادعا می کند، دروغ است... از نظر 
مسائل داخلی نیز چون مسائل داخلی ایران بیشتر است، اگر جنگ درازمدت شود، 
موجب ســقوط رژیم ایران خواهد شد؛ ولی عراق با وجود داشتن مسائل داخلی، 

چون قدرت سازماندهی دارد، قادر است مسائلش را حل کند...«.
مرکزیت منافقین در ســال های اولیه پس از پیروزی انقالب شرایط را اینچنین 
ارزیابی می کرد: »نخست نظام فاقد یک سیستم اداره کننده است و به گفته رجوی 
با کشــتن پنج نفر، رژیم سقوط می کند. دوم، پایگاه توده ای وسیع ندارد. سوم به 
خاطر جنگی که از سوی رژیم بعثی تحمیل شده بود، گمان می کردند مشکالت 
عظیم اقتصادی، سیاســی و اجتماعی در پی داشته است و تورم و کمبود کاال و 
مواد مورد نیاز و کمبود ذخایر ارزی ســبب شده مردم از حکومت فاصله گرفته و 
جذب ســازمان ضدانقالبی شوند. کافی است به موازات جنگ تحمیلی، ضرباتی 
بر مهره های حســاس وارد آورده تا حکومت ایران را واژگون کنند. بنابراین سعی 
می کردند شرایط جنگی بیشتر به ضرر ایران باشد تا کمال استفاده را به نفع خود 

ببرند.
در شرایط ویژه ای که با شروع جنگ متجاوزانه و اشغال مناطق وسیعی از کشور 
ایران، تضادهای داخلی نیز تشدید شده بود، تحلیل درونی و خط تشکیالت این بود 
که جنگ ایران و عراق ارتجاعی و ناعادالنه است و تداوم آن موجب سقوط حکومت 
ایران خواهد شد. چون ایران مشکالت داخلی دارد ولی عراق به دلیل داشتن قدرت 

سازماندهی، می تواند مسائل خود را حل کند و سرپا مانده و پیروز خواهد شد«.
تشکیالت منافقین اعتقاد داشت: »برخورد چپ گرایانه با مسئله ورود به جنگ این 
است که با تمام نیرو مثل دیگر نیروها در جنگ شرکت کنیم )که البته چون ما 
تحلیل مشخصی از شرایط مشخص داریم، این مسئله غیرممکن است( برخورد 
راست گرایانه با مسئله این است که اصالً در هیچ شرایطی در جنگ شرکت نکنیم 
و باالخره برخورد اصولی این اســت که وقتــی مردم رفتند، ما هم می رویم؛ ولی 
نقش پیشتاز نخواهیم داشت و فقط در کنار مردم خواهیم جنگید. در این صورت 
ما منتظر اجازه مقامات هم نخواهیم شــد. حالت دیگری از ورود ما این است که 
مقامات به ما اجازه ورود بدهند در این صورت، اگر مردم هم با تمام قوا شــرکت 
نکنند، ما شرکت می کنیم؛ چون به دنبال خود، برای ما مشروعیت کسب خواهد 
کرد. در غیر این دو صورت )یعنی اجازه مقامات یا ورود مردم( فقط نیروهایی که 

در منطقه داریم، در کنار سایرین وارد خواهند شد«.
به باور منافقین، علت آنکه عراق و حامیانش جرئت تجاوز و وحشیگری بیشتر از 
آنچه کردند نداشتند، ترس از حضور این تشکیالت در جبهه بوده است. حال آنکه 
عمالً شاهد بودیم با برچیده شدن این مراکز وابسته، رزمندگان ایران به پیروزی های 
عظیمی دست یافتند. باید توجه داشت نقش منافقین در جنگ، نه تنها در اوایل 
آن، بلکه پس از حوادث خرداد 1360 با شــدت بیشتری دنبال شد و آن ها دقیقاً  
به همان برنامه هایی دست زدند که حزب بعث عراق در پی آن بود. نمونه بارز این 
تالش ها را می توان در کشف تشکیالت منافقین در خوزستان )به رهبری عیسی 
خادمی( دید. تشکیالتی که طبق برنامه منظم، قصد ترور فرماندهان نیروی زمینی 
ارتش، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و مسئوالن سیاسی ایدئولوژیکی لشکر 92 
)زرهی اهواز( را داشت و همچنین منفجر کردن زاغه های مهمات منطقه خوزستان 

را در دستور کار خود قرار داده بود.
اهداف منافقین از شرکت در جبهه ها را می توان در موارد زیر خالصه کرد:

1-کسب حیثیت و مردمی جلوه دادن خود )با توجه به حضور روز افزون در جنگ(
2-مطرح ســاختن این تشــکیالت به صورت نیروی مسلحی که از توانایی مقابله 

برخوردار است
3-مظلوم نمایی بیشتر برای کسب وجهه برای تشکیالت و محکوم ساختن هیئت 

حاکم
4-رهایی از انبوه سؤاالت و فشار روانی هواداران درباره عدم شرکت در جنگ

5-جمع آوری اسلحه، تجهیزات و نقشه های جنگی
6-کسب اطالعات نظامی از مواضع و موقعیت نیروهای جمهوری اسالمی

7-بهره برداری سیاسی تبلیغی در قبال واکنش نیروهای خط امام که ما خواهان 
شرکت در جنگ هستیم، ولی با آن موافقت نمی کنند.

  محمدرضا سرابندی، پژوهشگر بنیاد هابیلیان 
منافقین ابتدا عراق را به عنوان آغازگر جنگ معرفی 
کردند. در مرحله بعد، این جنگ را به نفع استکبار و 
هر دو کشور را مســبب اصلی جنگ عنوان کرد و 
سرانجام به صورت علنی ایران را مسئول غیرمستقیم 
و ســپس مســتقیم جنگ خواند: »بی شک خلق 
ستمدیده و قهرمان ما همچون گذشته با ایثار جان 
و مــال و فرزندانش، رنج دفاع از مرز و بوم و میراث 
خونین این میهن انقالبی را بر دوش می کشــد، اما 
همین خلق هرگز زمینه سازان و مسببان مستقیم و 
غیرمستقیم این فجایع را نخواهد بخشید«. )نشریه 

مجاهد، شماره 114( 
پس از ناکامی منافقین برای رسمیت بخشــیدن به 
حضور تشــکیالتی نظامی خود در مناطق جنگی، 
حتی با توسل به رئیس جمهور بنی صدر که در نیمه 
دوم ســال 59 آرام آرام به متحد راهبردی منافقین 
بدل شــده بود، تبلیغات سازمان در مورد جنگ به 
اعالم هرازچندگاه شهادت نیروهای نظامی محدود 

شد که به خود منتسب می ساخت.
البته پس از چند ماه، مسعود رجوی در پیام نوروزی 
خود تحمیل جنگ به کشــور را نتیجه بی کفایتی 
مسئوالن و دخالت در امور دیگران دانست. )جنگ 
تحمیلی در تحلیل گروهک ها، تهران، اداره تحقیقات 
و بررسی های سیاسی وزارت ارشاد اسالمی، شهریور 
1362، ص27( منافقین بــا تحلیل های متعدد و 
بی پایه در مورد هجوم نظامی بیگانه به کشورمان، 
وانمــود کرد عناصر کوته بیــن و بی درایت نظام، با 
بی توجهی به قانونمندی های حاکم بر روابط خارجی، 
آتش جنگ را بر افروختند و با طرح این موضوع که 
»آنان در سر، خیال جهان گشایی را می پروراندند و 
با تبلیغات خام و ناشــیانه خود، جرقه آتش جنگ 
خانمان ســوز را شــعله ور کرده اند«، این جنگ را 
مستمسکی قرار داد تا موضع گیری  های قاطع رهبری 
را محکوم کرده و از این طریق در بین صفوف مردم و 
نیروهای داوطلب تشّتت ایجاد و نارضایتی عمومی را 
تشدید کرده و بدین وسیله موقعیت خود را در جامعه 
بیشتر تثبیت کند. )باقرزاده طاهره، قدرت و دیگر 
هیچ )بیست سال با سازمان مجاهدین خلق(، ج4، 

تهران: انتشارات اطالعات، 1385، ص80(
ضمناً مواضع سیاسی منافقین علیه رژیم بعث نیز 
به مرور کمرنگ تر شــد و غلظت مقصر نشان دادن 
نظام جمهوری اســالمی در زمینه ســازی جنگ، 
در تحلیل های این تشــکیالت افزایش پیدا کرد تا 
آنجاکه در خرداد1360، ســه روز پیش از شورش 
مســلحانه 30خرداد، در موضع گیری نســبت به 
بمباران مشکوک و پیچیده تأسیسات هسته ای عراق 
توسط اسرائیل، تلویحاً نظام جمهوری اسالمی همسو 
با آمریکا و رژیم صهیونیستی برشمرده شد. )نشریه 

مجاهد، شماره 125، 60/3/27، 
ص 5( 

همچنین پس از گذشــت تنها 
یک سال از آغاز جنگ تحمیلی، 
مسعود رجوی در مصاحبه ای با 
مجله »وطن العربی« بیان کرد: 
»مشکل شط  العرب ظاهر قضیه 
است. مشــکل اصلی تهدیدات 
خمینی به صدور انقالب به خارج 
اســت که باعث بروز جنگ شده 
است. به نظر ما شط العرب متعلق 
به عراق اســت«. )روزنامه صبح 

آزادگان، 15آذر1360(
و  منافقیــن دربــاره ماهیــت 

انگیزه های عراق برای شروع تجاوز، به گونه ای سخن 
می گفتند گویی شروع تجاوز و طوالنی شدن جنگ 
و جنایات بعثی ها و خرابی های برخاسته از تهاجم 
آنان، همه به گردن گردانندگان جمهوری اسالمی 
است: »در سالی که گذشت ندانم کاری های مفرط 
سیاسی، بی کفایتی در برخورد با مسائل بین المللی، 
دخالــت در امور دیگران بــه بهانه صدور مکانیکی 
انقالب )که گویی انقالب هم یک کاالست(، مضافاً 
بر همه، شقه ســازی های نفاق افکنانــه در صفوف 
داخلی خلق، کار را به آنجا رســاند تا حکام مستبد 
عراق بــه فکر ارضای هوس هــای جاه طلبانه خود 
در خــاک میهن ما بیفتد... به این ترتیب جشــن 
امپریالیست های خون آشام که هیچ چیز را بهتر از 
پرپرشدن اســتعدادهای مختلف انسانی و طبیعی 

خلق ها خوش نمی دارد، تکمیل 
شــد و امروز ما، بیــش از یک 
میلیون آواره، چند میلیون بیکار 
و اقتصادی درهم شکســته تر از 
روز انقالب و صفوفی شقه شــقه 
و قلب هایی جریحه دار و پیکری 
خونین، چه در خوزســتان یا در 
کردستان، لرستان، کرمانشاهان 
و ســایر مناطق، هنوز چشم به 
راهیم تا امپریالیســت ها بر سر 
لطف آیند«. )ابوالحسن شیرازی 
حبیــب اهلل و طارمــی کامران، 
نقش گروه های معارض در روابط 
ایران و عراق، مرکز اسناد انقالب 

اسالمی، تهران، 1384، ص 116(
سازمان مجاهدین همیشه مترصد بود با بزرگنمایی 
بیش از حد مشــکالت، گناه همه نابســامانی ها، 
بحران هــا و کمبودها را به گردن مقامات جمهوری 
اسالمی بیندازد. نخستین مشکل که بر دوش دولت 
و ملت سنگینی می کرد، آوارگی بیش از یک میلیون 
نفر از مردم مناطق جنگ زده بود. تشــکیالت نفاق 
برای نفــوذ در میان آوارگان و ایجــاد جو کاذب و 
درخواست های غیرمنطقی به منظور تضعیف دولت 
و مسئوالن، نهایت تالش خود را مصروف می داشت 
و از هیچ کوششی فرو گذار نمی کرد: »به اعتقاد ما، 
مردم ستمدیده میهن ما و بقیه هموطنان رنج کشیده 
جنوب و غرب کشور، این آقایان را که خانه و کاشانه 
مردم را فدای امیال و منفعت طلبی های گروهی خود 

می کنند، نخواهند بخشید. اما مقامات مملکت ما 
نه تنها از بیان واقعیت رویدادها و ضایعات نیروهای 
ما در جبهه به مردم خــودداری کرده و می کنند، 
بلکه حتی از قبول واقعیت هایی نظیر کمبود کاال و 
نظایر آن که مردم در همه جای کشور آن را لمس 
می کنند، نیز خودداری می ورزند«. )نقش گروه های 

معارض در روابط ایران و عراق، پیشین، ص118( 
منافقین ســعی کرد با طرح مســائل حاشیه ای و 
غیرضروری در جهت تضعیف بیشتر رهبری حرکت 
کند. در همان بحبوحه جنگ و هجوم مشــکالت 
مــرزی، با طرح مســائل آوارگان و ضعف نیروهای 
اجرایی در مورد اســکان و تأمیــن آن ها، به جذب 
این مردم دردکشــیده پرداخت و از مشــکالت و 
بعضاً اختالفات بین آن ها و مسئوالن اجرایی نظام، 
بهره وری کافی نمود. )قدرت و دیگر هیچ، پیشین، 

ص 80( 
منافقین همچنین در راستای ایجاد فضای شایعه 
و خلل در مســیر مقابله با تهاجم دشمن بعثی، 
هرازگاهی با پیش کشیدن طرح به اصطالح صلح، 
سعی داشــتند با معرفی ایران به عنوان کشوری 
جنگ طلب در راســتای تضعیف جبهه نیروهای 
ایرانی بکوشند. در آســتانه عملیات فتح المبین 
که سرسلسله پیروزی های ایران بود، منافقین با 
صدور اطالعیه ای وحشــت خود را از شروع این 
عملیات آشکار ســاخت. تکیه کالم جدید آنان، 
برای معقول جلوه دادن تحلیل هایشــان این بود 
که جنگ بهانه ای است برای رژیم ایران به منظور 
گریز از واقعیات و ســرپوش نهادن بر بحران های 

داخلــی. آن هــا در تأیید صلــح تحمیلی اعالم 
داشتند: »در آســتانه عید نوروز ]امام[ خمینی، 
ماجراجویــی خونیــن دیگــری را در جبهه های 
جنگ ایران و عراق تدارک دیده اســت تا در آغاز 
ســال نو، عید مردم را به عزا تبدیل نموده، آن ها 
را تحت فشــارهای اقتصادی و اجتماعی بگذارد. 
به این ترتیب، بار دیگر هزاران ســرباز ایرانی در 
یک جنگ پوچ و بی نتیجه که اســتمرار آن فقط 
خواســته ]امام[ خمینی اســت به قتل خواهند 
رسید... پاسخ اخیر ]امام[ خمینی به هیئت صلح 
اسالمی و اینکه او آشکارا صلح را خیانت به اسالم 
خواند، بار دیگر مبین این حقیقت است که رژیم 
]امام[ خمینی بدون جنگ یا ماجراهایی از قبیل 
گروگانگیری، قادر به ادامه حیات نیست.)تارنمای 
بنیاد هابیلیان، بررسی مستند نقش منافقین در 

جنگ تحمیلی، 3آبان1389( 
مســعود رجوی همچنین به منظور پیشــبرد این 
سیاست خود در مصاحبه با رادیو »صوت الشعب« 
بیان می کنــد: »... رژیم ]امــام[ خمینی بر طبق 
سیاست توسعه طلبانه و دشمنانه خود در منطقه، 
به اصطالح »مجلس اعالی انقالب اســالمی عراق« 
را علم کرده اســت. این خود دخالت آشکار در امور 
کشور دیگر است! همچنین رژیم ]امام[ خمینی کلیه 
تصمیمات مجمع عمومی ســازمان ملل و شورای 
امنیت را که خواستار توقف سریع جنگ ایران و عراق 
بوده اند، نادیده گرفته است. حال آنکه عراق آمادگی 
خود را جهت احترام گذاردن به مرزهای بین المللی 
در چارچــوب قرارداد 1975 الجزایر اعالم داشــته 
اســت«. )نقش گروه های معارض در روابط ایران و 

عراق، پیشین، ص 122-3( 
این در حالی بود که همزمان، تشــکیالت منافقین 
در عراق توســط صدام به انواع تســلیحات نظامی 
تجهیز می شد و نیروهای آن در خطوط مقدم جنگ 
و همچنین پشــت جبهه برای رژیم بعث عراق به 
جاسوسی و تضعیف جبهه خودی می پرداختند. این 
تغییر موضع منافقین در قبال ادامه جنگ، آغازگر 
همکاری های گسترده نظامی و امنیتی آنان با رژیم 
عراق شد. ارتباطاتی که در ابتدا غیرعلنی بود اما با 
فراهم شدن شرایط مزدوری برای مسعود رجوی و 
اعضای تیم تروریســتی وی، به سرعت آشکار شد. 
این روند اثبات نمود که موضع ســازمان از ابتدا در 
مورد جنگ، ناصادقانه و فرصت طلبانه بوده اســت 
و درحالی که یکی از متهمان و شــرکای اصلی در 
جنایات صــدام علیه مردم ایران و عراق، مســعود 
رجوی و ســازمان تروریســتی وی بود، منافقین 
به منظور بهره برداری از شــرایط موجود و تضعیف 
جبهه نیروهای ایرانی حداکثر تالش خود را در قالب 

مزدوران صدام به انجام می رساندند.

پرونده ای درباره همسویی تبلیغاتی »سازمان مجاهدین خلق« با عراق در جنگ تحمیلی

وطن فروشی به سبک »منافقین«

سازمان مجاهدین 
همیشه مترصد 
بود با بزرگنمایی 
بیش از حد 
مشکالت، گناه 
همه نابسامانی ها، 
بحران ها و کمبودها 
را به گردن مقامات 
جمهوری اسالمی 
بیندازد

بــــــــرش

دفاع مقدسدفاع مقدس
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r   یکشنبه 6 مهر 1399  9 صفر 1442 27 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9354

گزارش

گزارش

قدس: تشکیالت منافقین برای سازمان دهی نیروهای خود 
و حمله نظامی به مرزهای ایران هدف گذاری عجیبی کرده 
بود و آن، تسخیر تهران و سقوط نظامی بود که هشت سال 
در برابر هجمه دشمن تا بن دندان مسلح بعثی ایستاده بود. 
سرکرده منافقین در شب عملیات، پیش بینی کرد نیروهای 

آن ها در 48 ساعت به تهران خواهند رسید. 
با بررسی سخنرانی مسعود رجوی در جلسه توجیهی عملیات 
فروغ جاویدان خطاب به اعضای خود که مشروح آن در جلد 
سوم کتاب »سازمان مجاهدین خلق؛ پیدایی تا فرجام« آمده 
می بینیم ســرکرده منافقین، جمهوری اسالمی ایران را در 
»منتهای ضعف« و فرصت به وجود آمده را »فرصتی تاریخی« 
و بهترین زمان برای براندازی و »یکســره کردن کار« نظام 

می داند.
»اگر ما به تحلیل هایی که در مورد رژیم داشــته ایم معتقد 
هستیم، زمان مناســبی برای ما به وجود آمده است. ما در 
تحلیل از جنگ گفتیــم رژیم در منتهای ضعف، حاضر به 
توقف جنگ می شــود و دلیل قبول قطعنامه از طرف آن ها 
هم همین اســت. ما نباید این فرصت تاریخی را از دســت 
بدهیم. باید حمله و کارش را یکسره کنیم. رژیم دیگر نیروی 
جنگی الزم را ندارد و نمی تواند نیروی جبهه را تأمین کند؛ 
مثالً عراق در همین چند عملیاتی که کرده است، به راحتی 
توانسته مناطقی را پس بگیرد و هر چه خواسته جلو رفته 

است«.
سرکرده منافقین در تحلیل خود، جمهوری اسالمی ایران را 
از لحاظ نظامی و سیاسی متزلزل معرفی می کند و می گوید:

»تمام لشکرها و نیروهای رژیم در حمالت عراق ضربه کاری 
خورده و پراکنده هستند و یارای مقابله با ما را ندارند. پس 
هم از لحاظ نظامی تعادل خود را از دست داده است و هم از 

لحاظ سیاسی در انزوای بین المللی قرار دارد«.

با دقت بیشتر در تحلیل های رجوی به این نتیجه می رسیم 
ســرکرده منافقین بیش از آنکه ایــران را در موضع ضعف 
بداند، حمله را امــری محتوم با توجه به پذیرش قطعنامه 
می داند و تصریح می کنــد چاره ای جز عمل ندارند: »البته 
روی لشــکر 84 و 88 شناسایی انجام داده ایم؛ اگر موقعیت 
سیاســی مثل قبول قطعنامه 598 شورای امنیت از طرف 
ایران پیش نمی آمد، شــاید فقط در همان جا )کرمانشــاه( 
عمل می کردیم، ولی حاال ایران خیلی ضعیف شده است و 
ما یکراست می رویم تهران را می گیریم. باید بدانید ما از قبل 
تصمیم انجام این عملیات بزرگ را داشتیم و می خواستیم 
آن را دیرتر انجام دهیم اما پذیرش قطعنامه کار ما را تسریع 
کرد؛ یعنی به دلیل شرایط سیاسی جدید مجبوریم یکی دو 
ماه آن را زودتر انجام دهیم. تصمیمی که ما گرفتیم تصمیم 
بسیار حساس و مشکلی بود و ما چاره ای جز عمل نداریم و 
اگر االن اقدام نکنیم فرصت از دست خواهد رفت؛ زیرا پس از 
اینکه بین ایران و عراق صلح شود ما در اینجا قفل می شویم و 
دیگر نمی توانیم کاری انجام دهیم و به لحاظ سیاسی تبدیل 
به فسیل می شویم. پس باید آخرین تالش خودمان را هم 
بکنیم و یک بار دیگر کل ســازمان را به صحنه بفرستیم و 
مطمئن هستیم که پیروزیم و از هم اکنون من این پیروزی 

را به شما و خلق قهرمان ایران تبریک می گویم...«.

قدس/ صفاءالدین تبرائیان، نویســنده و پژوهشگر 
تاریخ معاصر: تشکیالت منافقین  از سال 1365 به صورت 
علنی و آشــکار به عراق منتقل و ارتش آزادی بخش در سال 
1366 تشــکیل شــد. از خرداد 1366 کارهای لجستیک و 
پشتیبانی ارتش آزادی بخش شروع می شود و در سال 1367 
بهره برداری ها صورت می گیــرد. در تعطیالت نوروز 1367 
عملیات آفتاب انجام می شود. یک همسویی و همگامی بین 
منافقین، ارتش بعث عراق و آمریکایی ها وجود دارد. سه هفته 
پس از عملیات منطقه فکه من در آنجا حضور داشــتم. دو 
ســکویی در خلیج فارس داشتیم که مورد حمله قرار گرفت 
ولی نه از ســوی منافقین و ارتش صدام. این حمله توســط 
آمریکایی ها انجام گرفت. زمانی که فاو بازپس گیری شد من 
مأموریت بودم و شنیدم که در فروردین1367 و عملیات فکه 
به دو اسکله نفتی ما توسط آمریکایی ها حمله شد. عملیات 
فکه توســط منافقین و حمله به دو اســکله نفتی ما توسط 
آمریکایی ها انجام شد و یک روز بعد هم فاو را از دست دادیم. 
فاو را عراق با اشراف اطالعاتی منافقین عملیات کرد. اسم این 
چیســت؟ در یک ماه منافقین و چند هفته بعد آمریکایی ها 
عملیات کنند و روز پس از عملیات آمریکایی ها، عراق حمله و 

فاو را از دست ما خارج کند.
منافقین آخر مرداد حمله کردند و شــهر مهران را گرفتند. 
اســم عملیات را هم چلچراغ گذاشتند. با هلیکوپتر آمدند و 
عکس گرفتند. این شهر متروک بود. فقط مصرف تبلیغاتی 
داشت. دقیقاً دو روز پس از این عملیات، کنگره آمریکا بیانیه 
داد و از منافقین دفاع کــرد. هواپیمای ایرباس ما در تیر67 
مورد هدف ناو آمریکایی قرار گرفت. قطعنامه598 هم دقیقاً 
دو هفته بعد که منافقین اعالم کردند صلح، طناب دار رژیم 
است. منافقین شوکه شده بودند و اصالً باورشان نمی شد ایران 
قطعنامه را بپذیرد. بین پذیرش قطعنامه و عملیات به اصطالح 

فروغ جاویدان یک هفته فاصله اســت. ســاعت 9صبح به 
اسالم آباد رســیدند و عملیات کردند. دقیقاً 11 روز پیش از 
 عملیات منافقین، شاهد تحرکات ناوهای آمریکایی در منطقه 
خلیج فارس هســتیم. به مدت 60-50 ســاعت نمایندگان 
کنگره آمریکا از دولت ریگان می خواهند منافقین را به عنوان 
آلترناتیو نظام جمهوری اســالمی بپذیــرد و از آن حمایت 
کند. این ها یک مثلث هستند به اقتدار و پشتیبانی آمریکا، 
عملیات هــای ارتش عراق و ضلع ســوم و تکمیل کننده آن 
منافقین که هم عمل می کنند و هم تغذیه اطالعاتی انجام 
می دهند. جالب اســت که مسئوالن عراقی با عملیات فروغ 
جاویدان مخالف بودند. مســعود رجوی اصرار کرد. به همین 
دلیل اســت می گوییم حیات منافقین قائم به ریختن خون 
است، حال خون اعضای خودش باشد یا مخالفانش. مسئول 
سرویس کل اطالعات ســازمان امنیت عراق با این عملیات 
مخالفت می کند. مســئوالن عراقی به دیــده تردید به این 
عملیات می نگرند. ولی این ها اصرار می کنند قطعنامه طناب 
دار رژیم است، جبهه ها خالی از رزمنده شده و کار تمام است. 
من در بحبوحه عملیات مرصاد از جنوب به غرب اعزام شدم. 
شاهد بودم آن قدر نیرو در منطقه ریخته بود که حد و حصر 
نداشت. نیروهای بیچاره هم با طناب پوسیده رهبری منحط و 

متحجر و واپس گرای سازمان به ته چاه رفتند.

حاشیهتحلیل

سال 67 و مثلث آمریکا - صدام - منافقینتحلیل منافقین از ضرورت انجام عملیات فروغ جاویدان

قدس: براساس تحلیل های سرکرده منافقین، جمهوری اسالمی 
ایــران زمانی تن به صلح خواهد داد کــه دیگر توان هیچ مانور 
سیاســی،   نظامی و اقتصادی را در کشــور نداشــته و کامالً به 
بن بســت رسیده باشد. قبول قطعنامه 598 و آتش بس از سوی 
ایران، هم برای صدام و هم برای تشــکیالت منافقین این تصور 
را ایجاد کرد که زمان ضربه نهایی و سرنگونی جمهوری اسالمی 

ایران فرا رسیده است. 
مسعود رجوی زمان پیروزی انقالب مردمی را نزدیک می دید. 
سخنان رجوی در نشست توجیهی »فروغ« گواه این مدعاست: 
»اگر ما به تحلیل هایی که درباره رژیم داشته ایم معتقد باشیم، 

زمان مناســبی برای ما به وجود آمده است؛ ما در تحلیل جنگ 
گفتیم رژیم در منتهای ضعف، حاضر به توقف جنگ می شود و 
دلیل قبول قطعنامه از طرف آن ها هم همین است و ما نباید این 
فرصت تاریخی را از دست بدهیم و باید حمله و کارش را یکسره 

کنیم، رژیم دیگر نیروی جنگی ندارد ...«. 
در چنین موقعیتی، صدام نیز کــه به دنبال برگ برنده ای برای 
مذاکرات صلح بود، تهاجم به شــهر اهواز را همزمان با پیشروی 
نیروهای منافقین به سمت تهران، در برنامه خود قرار داد. صدام 
قصد داشت در فرصت پیش آمده با یک تیر چند هدف را نشانه 
رود. هم برای تبادل اسرا نیروهای بیشتری را به اسارت بگیرد و 

هم نیروهای ایرانی را در جنوب درگیر کند تا منافقین از منطقه 
غرب آسان تر به کشور وارد شوند. 

به همین منظور ســرکرده منافقین را به بغداد احضار کرد و به 
او گفت یک هفته مهلت دارند که از مرز قصرشیرین وارد ایران 
شوند و به سمت کرمانشاه پیشروی کنند. ارتش زرهی عراق نیز 
در این فرصت در دو منطقه مرزی ایران )مرز طالئیه اهواز و مرز 
خسروی در غرب( تجمع کرد تا پیش از پذیرش آتش بس، طرح 

صدام را به صورت ضرب االجل اجرا کند. 
بنا به اظهار مهدی برائی، مســئول ستاد اطالعات منافقین، 
ارتــش عراق در این مدت 2هزار تانک T65 ، T55و T72 را 
به همراه ســایر ادوات زرهی در مرز طالئیه در جنوب ایران 
برای تصرف شهر اهواز )به عنوان برگ برنده مذاکرات صلح( 
مستقر کرد و جبهه غرب تا شهر سر پل ذهاب، تنگه کل داود 

و گردنه پاتاق را برای باز کردن مســیر نیروهای آن ها مورد 
هجوم قرار داد.

منبع: رد پای اهریمن، صمد نظری، انتشــارات انجمن نجات، 
تهران، 1390.

بازتاب

پذیرش آتش بس توسط جمهوری اسالمی ایران
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کتاب »تحلیل و بررسی روایات رایات سود« منتشر شد   کتاب »تحلیل و بررسی روایات رایات سود« به قلم نصرت اهلل آیتی و تحت اشراف استاد نجم الدین طبسی، از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی منتشر شد. رایات سود از موضوعاتی است که در طول تاریخ فراز و فرود بسیاری داشته است؛ دامنه این بحث چنان گسترده است که یک سوی آن، قیام ابومسلم خراسانی و سوی دیگر آن القاعده، داعش 

و جبهه النصره وجود دارد و این در کنار ذهنیتی که درباره ارتباط افراشته  شدن بیرق های سیاه در آخرالزمان با ظهور مهدی موعود)عج( وجود دارد، ضرورت پرداختن به این موضوع را دوچندان کرده است.

 با ادبیات مارکسیستی  و  لیبرالیستی ©
نمی توان فعل معصوم را تحلیل کرد 

رسا: آیت اهلل سیدمهدی میرباقری، دیروز در حسینیه مرحوم 
آیت اهلل حق شناس)ره(، گفت: همان  گونه که کالم امام معصوم 
حجت است، فعل ایشان نیز حجت محسوب می شود. وی با 
بیان اینکه قول و فعل معصوم جزو منابع فقهی شیعه محسوب 
می شود، ادامه داد: برای همین علما و حوزه های علمیه فعل 

معصوم را مورد توجه قرار داده و آن را تحلیل می کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه امام معصوم در مقام بندگی هرگز حتی 
از قول پروردگار ســبقت نمی گیرد، اظهار کرد: کسانی می توانند اسرار الهی را درک 
کنند که ظرفیت فهم آن را داشــته باشند؛ ائمه اطهار)ع( محرم اسرار الهی هستند. 
وی با بیان اینکه اهل بیت)ع( به  واسطه اسم اعظم بر همه عالم هستی اشراف کامل 
دارند، عنوان کرد: امام معصوم واسطه بین بشر و پروردگار است و همه هستی از ایشان 

فرمان می برد.
آیت اهلل میرباقری با اشاره به اینکه ائمه اطهار)ع( هیچ برنامه ای جز برنامه الهی برای 
این عالم ندارند، بیان کرد: فهم فعل معصوم همانند فهم آیات قرآن کریم است و تنها 
کسانی می توانند حقایق قرآن و فعل معصوم را درک کنند که طهارت نفس داشته 
باشند. وی با بیان اینکه قیام امام حسین)ع( عالم هستی را تحت تأثیر قرار داد، ابراز 
کرد: تحریف واقعه عاشورا تنها این نیست که بخشی از واقعه کربال نقل و یا به آن دروغ 
اضافه شود بلکه کوچک شمردن این فعل که توانست عالم هستی را تحت تأثیر خود 

قرار دهد نیز تحریف عاشورا به شمار می رود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشــاره به اینکه مأموریت امام معصوم در عالم دنیا 
بر اســاس آیات الهی است، گفت: برای همین فعل معصوم عین قرآن کریم و خود 
قرآن ناطق اســت؛ برای درک افعال معصوم شرح صدر الزم است. وی در پایان ادامه 
داد: بنابراین با ادبیات مارکسیستی و لیبرالیستی نمی توان واقعه عاشورا و صلح امام 
حسن مجتبی)ع( را تحلیل کرد؛ این نوع تحلیل سطحی اقدامی کودکانه و ظلم به 

امام معصوم است.

 کمک کردن به نیازمندان ©
یکی از راه های پرشور کردن اربعین امسال است

مهر: حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان، در نخستین 
نشســت هم اندیشــی جمعی از فعاالن مردمی اربعین که با 
محوریت ایده های عملیاتی اربعین ۹۹ در سالن همایش های 
سرچشمه برگزار شد، با بیان اینکه تأکید مقام معظم رهبری 
بر فعالیت هیئتی ها به دلیل منظم بودن این افراد است، افزود: 
شکوه درک هیئتی ها در مراسمات محرم مشخص شده و نشان داد هیئت مکان رشد 
عقالنیت و حکمت اســت. وی با اشاره به اینکه شور اربعین برای هیئتی ها باالتر از 
عاشورا و محرم است، تصریح کرد: کمک کردن به مؤمنان و نیازمندان یکی از راه های 
پرشور کردن اربعین امسال است که در این شرایط کرونا و شرایط سخت اقتصادی 

می تواند به داد مردم برسد.
این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه کمک به نیازمندان جبران تدابیر این دولت است، 
یادآور شد: ما اگر اربعین را نمی توانیم به دلیل شرایط کرونایی برگزار کنیم، نباید تمام 
فعالیت را به کمک به نیازمندان محدود کنیم بلکه حفظ شعائر نیز باید در این روزها به 
خوبی انجام شود. وی با اشاره به اینکه امسال شعرهای بسیاری در فراق کربال سروده 
خواهد شــد، ابراز کرد: طبق فرموده مقام معظم رهبری امسال اگرچه نمی توانیم به 
زیارت اباعبداهلل)ع( برویم ولی باید به مناجات با ایشان بپردازیم و مناجات با امام نیز 

باید به صورت عمومی و با صدای بلند باشد.
پناهیان از برنامه جدی برای تزئین شــهرها متناسب با حال و هوای اربعین و کربال 
به عنوان راهکاری برای اربعین امســال یاد کرد و گفت: بســیاری از میادین شهرها 
مزاحمتی برای مردم ندارند و می توان با برپایی موکب های عزاداری و پخش نوحه ها 
اتفاق های جالبی را رقم زد. وی در پایان با اشاره به اینکه اهالی روضه امسال روضه ها 
را به خانه ها بیاورند، افزود: ذاکران اهل بیت)ع( و روضه خوان ها بهتر است امسال این 

شبکه خانگی را با اعضای خانواده برقرار کنند.

 معارف/ مریم احمدی شــیروان   بیش از 
40ســال از پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی 
می گذرد. شــیرینی پیشرفت های چشمگیر گاهی 
جای خود را به تلخی رکود و ســکون داده است؛ 
مسئله ای که شاید بیش از هر چیز ناشی از مدیریت 
افراد ناشایست و فاقد صالحیت و عملکرد سوء آن ها 
باشــد. برای واکاوی این چالش، با حجت االســالم 
دکتر علی آقا پیروز، مدیر گروه مدیریت اســالمی 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به گفت وگو 
پرداخته و مهارت های الزم بــرای مدیران جامعه 

اسالمی را مورد بررسی قرار دادیم.

 مهارت های فنی، انسانی و ادراکی »
الزمه مدیریت

حجت االسالم پیروز در ابتدا و با بیان اینکه مدیران 
براي موفقیت در سازمان و انجام اثر بخش وظایف 
خود نیازمند شایستگی ها و مهارت های مدیریتی 
هســتند، می گوید: صاحبنظران معموالً ســه نوع 
مهارت فني، مهارت انســاني و مهارت مفهومي یا 
ادراکــي را الزم می دانند. مهارت فني توانایي مدیر 
در به کار بردن دانش تخصصي است. بدیهي است 
فردی که در رأس یک ســازمان و در مقام یکي از 
مدیران کار مي کند باید از دانش تخصصي مورد نیاز 
آن ســازمان یا آن بخش سازماني برخوردار باشد و 
این تخصص ها از آموزش رســمي و تجربه بدست 
مي آید. این مهارت که می توان از آن به حرفه نیز یاد 
کرد در آموزه های اسالمی بسیار مورد توجه است تا 
آنجا که رسول خدا)ص( می فرماید: خداوند صاحب 
حرفه و تخصص که امین باشد را دوست می دارد؛ 

حرفه داشتن همراه با امانتداری محبوب خداست.
او اضافه می کنــد: مهارت دیگر، مهارت انســاني 
یعني توانایي کار کردن با دیگران، نفوذ در دیگران، 
انگیزش، توسعه گروه ها، توانایي برقراري ارتباط و 
تعامل با دیگران، توســعه اعتماد، تعهد، وفاداري و 
تعلق،  حل و فصل تعارض ها، ارتقای یادگیري، بهبود 
فرهنگ سازماني و مانند آن است. در خصوص این 
مهارت نیز آموزه های اســالمی فراوانی آمده است؛ 
به  طور نمونه حضرت امیر)ع( می فرماید: کسی که 
با زیردســتانش نرمش نداشته باشد به هدف خود 

نمی رسد.
این اســتاد حوزه و دانشــگاه به مهارت طراحی و 

تحلیلی نیز اشاره کرده و توضیح می دهد: مدیران 
باید بتوانند با استفاده از نگرش جامع به سازمان و 
محیط آن، عناصر مهم محیطي و مؤثر بر سازمان 
را درک کننــد. کل مجموعه تحت مدیریت خود 
و آینده ســازمان را ببینند و بــراي موفقیت آن، 
چشم انداز مشترک تبیین کرده و برنامه ریزی کنند. 
مدیران به ویژه در سطوح باالي سازمان باید مسائل 
و مشکالت سازمان را ببینند. تجزیه و تحلیل کنند 
و براي حل مشکالت راه حل هاي مناسب، ساختار و 
سیستم هاي مطلوب ارائه دهند. همچنین با توجه به 
بحران هایي که پیش مي آید، تدابیر الزم را اندیشیده 
و تصمیم گیری مناســب داشــته باشــند. در این 
خصوص نیز آموزه هایی داریم که اهمیت این مهارت 
را برجسته می کند. حضرت علی)ع( در این خصوص 
فرمــود: تدبیر و برنامه ریزی پیش از هر اقدام، تو را 
از پشیمانی ایمن می گرداند؛ در واقع ضرورت تدبیر 

برای مدیران در این بیان عنوان می شود.

مهارت انسانی مهم ترین مهارت در منابع »
اسالمی است

مدیر گروه مدیریت اســالمی پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اســالمی اظهار می کند: از میان این سه 
مهارت، مهارت انسانی از اهمیت بیشتری برخوردار 
بوده و الزم است مدیران همه سطوح عالی، میانی 
و عملیاتی، آن را در حد باال داشته باشند. عالوه بر 

آن با جســت وجو در منابع اسالمی آشکار می شود 
که بیشترین آموزه ها مربوط به مهارت انسانی است. 
او تأکید می کند: باید در نظر داشــت که با وجود 
این مهارت هــا در مدیران نمی توان به موفقیت در 
ســازمان امیدوار بود و سالمت سازمان را تضمین 
کرد بلکه نیازمند مهارت های دیگری هستیم که در 
واقع نقش زیربنایی را برای جریان این مهارت ها به 
ویژه مهارت انســانی ایفا می کند و آن عبارت است 
از مهارت تقوا و خویشــتنداری که گاهی از آن به 
تعهد در کنار تخصص تعبیر می شــود. این مهارت 
به گونه ای است که با وجود آن بسیاری از مشکالت 
سازمانی به راحتی برطرف می شود و مسیر اخالقی 
برای کارکنان ســازمان جهت تحقق اهداف فراهم 

می شود.
حجت االســالم پیروز تصریح می کند: با تأمل در 
مشــکالت مدیریتی نظام اداری درمی یابیم که 
بخش قابل توجهی از آن ها، ناشــی از فقدان تقوا 
در مدیران اســت. موضوعاتی از قبیل اختالس، 
رانت خواری، امتیازجویی، خودشیفتگی سازمانی، 
خلــف وعده، مســئولیت ناپذیری، زیاده نمایی و 
لجاجت در اتخاذ تصمیم های نادرست، ناشکیبایی 
در برابر انتقاد، غلبه رابطه گرایی بر ضابطه گرایی، 
برخورد تحکم آمیز با ارباب رجوع، اشاعه رفتارهای 
سیاسی از قبیل تملق، چاپلوسی، ظاهرسازی و 
کم کاری و سســتی در انجام وظایــف و... همه 

مربــوط بــه فقدان تقــوا در 
کارگزاران و مدیران اســت که 
با وجود مهارت های مدیریتی، 
نظام اداری کشور را با مشکالت 

جدی مواجه ساخته است.
او عنــوان می کنــد: در منابع 
آموزه های  ویــژه  به  اســالمی 
علوی عــالوه بــر مهارت های 
مهارت های  پیشگفته،  سه گانه 
خویشتنداری  و  معنویت گرایی 
نیز مطرح شده اســت. ارتباط 
مهارت  اصلی ترین  با خداونــد 
مدیران است که در فرمایشات 
حضرت امیر)ع( به مالک اشتر 
چنین توصیه شــده است: در 
آنچــه در میــان تــو و خدای 
توست، بهترین زمان و برترین 
بخــش آن را قرار بده. مدیریت 

موفق حاصل مدیریــت بر قلوب 
است و مدیریت بر قلوب ناشی از قرب الهی است. 
آنکه توفیق اصالح رابطه میان خود و خدا را یافته و 
در سایه ارتباط با خداوند، مقرب درگاه او شده، به 
کلیدی دست یافته که گشاینده قلب ها و رفع کننده 
موانع اصالح امور است. سیره پیامبر اکرم)ص( چنان 
بــود که یاران و پیروان خود را برای انجام دادن هر 
امری به ویژه مدیریت به اصالح رابطه شــان با خدا 
می خواند. آن حضرت تالش می کرد که مسلمانان 

پس از چنین اصالحی به اصالح امور بپردازند.

انتخاب مدیران با شایسته ساالری فاصله دارد»
معاون پژوهش مؤسســه پژوهش های مدیریتی 
حوزه و روحانیت بیان می کند: مدیریت به مثابه 
بار سنگینی اســت که جز با اتکا به پروردگار و 
استمداد از او به مقصد نمی رسد. این حقیقت در 
سیره پیامبر اسالم)ص( به خوبی نمایان است و 
آن حضرت پس از تهجد و مناجات با پروردگار بار 
سنگین رسالت و مدیریت امت را تحمل می کرد. 
برخــی وظایف مدیریتی چنان اســت که بدون 
اســتعانت از خداوند انجام آن بسیار دشوار است. 
این مطلب در فرمایش حضرت چنین آمده است: 
سرپرست از انجام دادن بایسته وظیفه ای که خدا 

بر گردن او نهاده برنیاید مگر با 
تالش بســیار و یاری جستن از 
خداوند و خــود را وقف اجرای 
حق کردن و پایداری ورزیدن. در 
این فراز حضرت تصریح می کند 
که تالش و اهتمام زیادی الزم 
اســت اما کافی نیست بلکه از 
خداوند هم باید کمک خواست و 
در اجرای حق، صبر و استقامت 
پیشه کرد. آن حضرت در فرازی 
دیگر می فرمایــد: در اموری که 
برایت اهمیــت دارد از خداوند 

کمک بخواه.
او دربــاره اهمیت مهارت تقوا و 
خویشتنداری می افزاید: حضرت 
علــی)ع( در نامــه 53 پس از 
تعیین اهداف، مالک اشتر نخعی 
را به تقوا توصیه می کند. این تقوا 
در عرصه مدیریــت و کارگزاری 
اســت که ضرورت آن برای مدیران مؤکد است. 
حضــرت به او فرمان می دهد که از خدا پروا دارد 
و طاعــت او را بر هر چیز مقــدم کند و هر چه 
را در کتاب خداست از بایسته ها و شایسته ها به 
کار بندد، دستورهایی که هیچ کس جز با انجام 
دادن آن هــا روی نیک بختی را نمی بیند و جز با 
انکار و پایمال کردن آن ها به شــقاوت نمی افتد. 
اینکه نخستین ســفارش حضرت به مالک اشتر 
خویشتنداری است، نشان دهنده اهمیت موضوع 
اســت؛ زیرا بدون تقوا و مدیریت بر خویشــتن 
نمی توان سازمان را مدیریت کرد. مسیر مدیریت 
ســازمان از مدیریت بر خویشــتن است. افرادی 
که در مدیریت بر خویشــتن موفق نیستند در 

مدیریت های سازمانی نیز موفق نخواهند بود.
حجت االسالم پیروز در پایان تأکید می کند: مدیران 
در نظام جمهوری اسالمی باید عالوه بر مهارت های 
ســه گانه، مهارت های زیربنایی تقــوا و معنویت را 
نیز داشــته باشند. بهترین راهبرد، انتخاب مدیران 
شایسته و برقراری نظام شایسته ساالری است که 
متأسفانه باید اقرار کرد مقررات موجود در انتخاب 
کارگزاران و مدیران، هیچ یک در راستای برقراری 

نظام شایسته ساالری نیست.

گفت وگو با حجت االسالم دکتر پیروز درباره بایسته ها و شایسته های مسئولیت در نظام اسالمی 

مسیر مدیریت سازمان از مدیریت خویشتن می گذرد

با تأمل در 
مشکالت مدیریتی 

نظام اداری 
درمی یابیم که 

بخش قابل توجهی 
از آن ها، ناشی 

از فقدان تقوا در 
مدیران است

بــــــرش
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مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی 
وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا 
مراجعه و اعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی 
مالکیت طبق مقررات جاری صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی 

درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا 153م/ الف  آ-9907042
 رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم منصوره قائمی بااعالم مفقودشدن سند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده ذیل 
شماره یکتا 13990215126600008وشماره ترتیب16392مورخ 99/3/19دفتراسناد رسمی شماره3پیشوا و طی 
درخواست وارده 1399856010460001173مورخ 99/3/19تقاضای صدور المثنی سند مالکیت تک برگی رانموده 
است که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی میگردد 1. نام ونام خانوادگی : منصوره قائمی 
2. میزان مالکیت : ششدانگ یکدستگاه آپارتمان 3. شماره پالک : 5581فرعی از114* اصلی مفروزازپالک1455*4. 
محل وقوع: واقع دربخش بهنام سوخته پیشوا 5. علت ازبین رفتن : مفقود شدن به دلیل جابجایی 6. خالصه وضعیت 
مالکیت : شش��دانگ عرصه واعیان یکدس��تگاه تحت پالک 114/5581 مفروزی1455 به مساحت 63/43مترمربع 
واقع دربخش بهنام سوخته ذیل ثبت   91637دفتر260صفحه80بنام شرکت مجتمع بلوک بتون شرق ثبت وسند 
بش��ماره چاپی514974صادرگردیده اس��ت وبموجب سند35423مورخ1393/12/24دفترخانه7پیشوا به منصوره 
قائمی منتقل گردیده است وبموجب سند 35444مورخ1393/12/24 دفترخانه7 پیشوادررهن بانک مسکن پیشوا 
قرارگرفته است)موافقت اخذشده است( لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکرو درخواست صدوسند 
المثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقسمت ششم این آگهی 
ذکرنشده یامدعی وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت 
اسنادوامالک پیشوا مراجعه و اعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید وچنانچه 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت 
به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ 

شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا 151م/ الف آ-9907042
 رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت
مصطفی مدرس پور باوکالت ازولی اهلل فالحی بااعالم مفقودشدن سند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه 
گواهی امضاءشده ذیل ش��ماره یکتا 139802153790000251 وش��ماره ترتیب16002مورخ 98/6/4دفتراسناد 
رسمی شماره6پیش��وا و طی درخواس��ت وارده 1398856010460003615مورخ 98/6/5تقاضای صدور المثنی 
س��ند مالکیت تک برگی رانموده اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی میگردد 
1. نام ونام خانوادگی : ولی اهلل فالحی 2. میزان مالکیت : شش��دانگ 3. ش��ماره پالک : 1889فرعی از114* اصلی 
مفروزازپالک3506 *4. محل وقوع: واقع دربخش بهنام س��وخته پیش��وا 5. علت ازبین رفتن : مفقود شدن به دلیل 
جابجایی 6. خالصه وضعیت مالکیت : شش��دانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی تحت پالک 114/1889به مساحت 
52/58 مترمربع واقع دربخش بهنام سوخته ذیل ثبت 89159دفتر241صفحه178بنام مینا سمنانی پور ثبت وسند 
بشماره چاپی514459 صادرگردیده است وبموجب سند قطعی شماره34092مورخ 1393/7/15به ولی اله فالحی 
منتقل گردیده اس��ت وبموجب س��ند 34093مورخ7/15/ 1393دفترخانه7پیش��وادررهن بانک مسکن قرارگرفته 
اس��ت)موافقت بانک اخذشده اس��ت( لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکرو درخواست صدوسند 
المثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقسمت ششم این آگهی 
ذکرنشده یامدعی وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت 
اسنادوامالک پیشوا مراجعه و اعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید وچنانچه 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت 
به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ 

شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا 154م/ الف آ-9907042
 رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد سند رسمی 
برابررای ش��ماره هیئت اول 139960301046000327 م��ورخ 1399/5/12موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای حمید رضا هژبری فرزند حس��ین علی بشماره شناسنامه16صادره ازورامین درششدانگ اعیانی یک 
قطعه زمین وبنای احداثی )مغازه( به مساحت72/56 مترمربع پالک10/1فرعی از206 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک 
پیش��وا خریداری ازمالکیت رسمی آقای محمد حسن اردستانی محرز گردیده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 152ث/م الف آ-9907042
تاریخ انتشارنوبت اول:99/7/6  تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/7/21  

رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد سند رسمی 
برابررای ش��ماره هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای مجتبی کارخانه  فرزند حسین 
بشماره شناس��نامه4118صادره از. دریک قطعه زمین وبنای احداثی بمس��احت89/66 مترمربع پالک2573فرعی 
از158 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشوا انتقال ملک ازسهم االرث خانم فاطمه خدامی ازماترک محمد کارخانه  
ازمالکیت حسین کارخانه به متقاضی محرز گردیده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز 
آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 150/م الف آ-9907042
تاریخ انتشارنوبت اول: 99/7/6  تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/7/21  

رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت
آق��ای علیرضا خادمی طرقبه برابر وکالتنامه ه��ا و تفویض وکالت های ش��ماره 78591- 1397/09/07- 78582- 
1397/9/6- 78588- 1397/9/7 79022- 1397/12/22- 78590- 1397/9/7 دفترخان��ه 34 طرقب��ه از طرف 
ورثه ماش��اهلل خادمی طرقبه، ورثه جواد خادمی طرقبه و ورثه محمد خادمی طرقبه با ارائه استشهاد محلی گواهی 
امضاء ش��ده طی درخواست 99/13758 مورخ 1399/05/28 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان سه دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک 97 فرعی از 5- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه 54 دفتر 505 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 305  آ9907010  تاریخ انتشار: 1399/07/06
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9710122
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 971022 خانم فهیمه کهن نام پدر: س��لطانعلی تاریخ تولد: 1369/06/30 شماره 
ملی: 0920979890 شماره شناسنامه: 0920979890 جهت وصول تعداد 109 عدد سکه بهار آزادی علیه آقای 
سیدعلی جاهدی بقمچ نام پدر: سیدسرور تاریخ تولد: 1366/01/31 شماره ملی: 0945135701 شماره شناسنامه: 
10517 به اس��تناد س��ند ازدواج 16533- 1391/06/13 دفترخانه ازدواج شماره 22 شهر مشهد مبادرت به صدور 
اجرائیه نموده و پرونده به کالس��ه 9710122 در ش��عبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد تشکیل و اجرائیه در 
تاریخ 1397/12/27 به مدیون ابالغ ش��ده است. سپس حس��ب درخواست وکیل بستانکار وارده به شماره 2853- 
1398/01/26 خودروی سواری پراید صبا به شماره انتظامی 36- 849 و 44 متعلق به مدیون بازداشت گردید که 

توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق گزارش کارشناس رسمی با مشخصات اعالم شده:
مشخصات خودرو:

پراید صبا به شماره انتظامی 36- 849 و 44 رنگ سفید مدل 1382 محل پارکینگ سیس آباد در محدوده رسالت 
71 و در لحظه بازدید بعلت عدم دسترس��ی به سوئیچ خودرو سواری پراید صبا با موتور خاموش ارزیابی گردید که 
در نتیجه وضعیت موتور- گیربکس و جلوبندی آن نامشخص و اما اطراف و بدنه اتاق دارای خوردگی و رنگ شدگی 
و س��پر جلو و جلو پنجره و آئینه بغل چپ آن شکس��ته و پنل نداش��ت ولی شیشه ها و آئینه سمت راست و داخل 
چراغ های جلو و عقب آن سالم و تزئینات داخل اتاق مستعمل و الستیک ها چرخ هایش در حد 50 دصد و وضعیت 

بیمه شخص ثالث نامعلوم است.
با توجه به توضیحات فوق قیمت روز پایه کارشناس��ی به میزان 180/000/000 ریال معادل هجده میلیون تومان 
ارزیابی میگردد. با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در محل ش��عبه دوم اجرای ثبت مشهد واقع در محل شعبه دوم 
اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان امام خمینی 28 روز شنبه مورخه 1399/7/19 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر از 
مبلغ پایه 180/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 
9/000/000 ریال نیم عشر دولتی و مبلغ 10/800/000 ریال حق مزایده میباشد و طبق ماده 121 آئین نامه اجرا 
هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از 
تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. ضمناً واریز ده درصد مبلغ پایه در صندوق ثبت توسط خریداران 

و حضور خریدار در جلسه مزایده الزامی است. م.الف 248  آ9907011
تاریخ انتشار: 1399/7/6

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اموال غیرمنقول کالسه 9800276
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9800276 سهم االرث آقای منصور نخعی فرزند میرحسین در شش دانگ یک باب 
منزل مس��کونی پالک ثبتی 2066 فرعی از 4 اصلی که س��ند آن در صفحه 134 دفتر 17 امالک به نام میرحسین 
نخعی ثبت و صادر گردیده است که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 8/550/000/000 ریال ارزیابی شده و آدرس 
ملک س��رخس- خیابان صاحب الزمان 7- پالک 7 میباش��د و ابعاد زمین پالک فوق به عرض 12 متر از ش��مال به 
خیابان 10 متری و به طول 25 متر و به مساحت 300 مترمربع در آن دو واحد مسکونی مجزی هر یک به مساحت 
110 مترمربع و 120 مترمربع و زیرزمینی به مساحت 30 مترمربع با قدمتی حدود 25 سال دارای امتیازات جداگانه 
برق و گاز و آب مشترک، مصالح به کار رفته بنای آجری با طاق ضربی و نمای سیمان سفید که برابر گزارش مأمور 
اجرا ملک مزبور در تصرف وراث می باش��د و پالک فوق از س��اعت 9 الی 12 روز یک ش��نبه مورخ 99/7/27 در اداره 
ثبت اسناد و امالک سرخس از طریق مزایده به فروش می رسد. سهم االرث مورد مزایده از مبلغ ارزیابی 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 
ش��هرداری و غیره تا تاریخ  مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده 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.  تاریخ چاپ: 99/7/6  آ-9907038
رئیس ثبت اسناد و امالک سرخس- حسین مهرجو

 رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم س��لطان خانم مرتضایی دارای شناسنامه ش��ماره 0748912657 به شرح دادخواست به کالسه 
9900228 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان کریم ادهمی به 
شناس��نامه 0748911227 در تاری��خ 1398/1/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- سلطان خانم مرتضائی با کدملی 0748912657 فرزند جانمیرزا صادره از تایباد همسر متوفی

2- ایران ادهمی با کدملی 0748915656 فرزند کریم صادره از تایباد فرزند متوفی
3- رضوان ادهمی با کدملی 0748916405 فرزند کریم صادره از تایباد فرزند متوفی
4- عبداله ادهمی با کدملی 0748914201 فرزند کریم صادره از تایباد فرزند متوفی

5- حبیب اله ادهمی با کدملی 0748916113 فرزند کریم صادره از تایباد فرزند متوفی
6- امیرخان ادهمی با کدملی 0748915664 فرزند کریم صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق امور حس��بی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9907034
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

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� آقای مرتضی رئیس میرزای قلی فرزند ذبیح اله نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزورعی به مساحت 133/13 
متر مربع از پالک فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از آقای علی غافلی � مکان وقوع ملک 

: شهرستان فردوس � بلوار کشاورز � حاشیه میدان زعفرانیه یک 
2� آقای مرتضی رئیس میرزای قلی فرزند ذبیح اله نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزورعی به مساحت 230 
متر مربع ، از پالک 4111 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از آقای محمد حسین فضل 

جوان � مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � حاشیه بلوار کشاورز 
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 داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتش��ار 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 دادخواس��ت در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت 
ف��ردوس 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 س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9907009
تاریخ انتشار نوبت اول:   06/ 1399/07             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/07/21

  محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای ابراهیم  قدمیاری  دارای شناسنامه  5749203522    به شرح دادخواست به کالسه  303  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  گوهر قدمیاری   به شناسنامه   606 در 

تاریخ  1396/9/26  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.   ابراهیم  قدمیاری   فرزند محمد قلی  کد ملی  5749203532  ت.ت  1355   نسبت برادرزاده مرحومه 
2.  حسین  قدمیاری    فرزند محمد قلی کد ملی   5749213821 ت.ت  1358   نسبت برادرزاده  مرحومه

3. ابوالحسن  قدمیاری    فرزند محمد قلی   کد ملی  5749190201   ت.ت  1348   نسبت  برادرزاده مرحومه    
4. معصومه   قدمیاری   فرزند محمد قلی  کد ملی   5749713997  ت.ت  1345   نسبت برادرزاده مرحومه

5 . لیال  قدمیاری  فرزند محمدقلی    کد ملی   5749203514    ت.ت  1353  نسبت برادرزاده   مرحومه
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می 
نماید  تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. آ-9909699                                                                                                              

   سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم  شورای حل اختالف شهر ستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای  داریوش   حیدری    دارای شناسنامه   5749187675  به شرح دادخواست به کالسه    120  
از ای��ن ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان  رحم��ت اله حیدری    به 
شناسنامه    19  در تاریخ  1388/9/17  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
1. داریوش   حیدری    فرزند رحمت اله  کد ملی 5749187675  ت.ت  1346/4/15  نسبت فرزند مرحوم 

2. سعید  حیدری  فرزند  رحمت اله   کد ملی 5749187667   ت.ت  1342/6/20  نسبت فرزند مرحوم
3. مهوش حیدری    فرزند رحمت اله کدملی 5749185060  ت.ت  1341/6/8  نسبت فرزند مرحوم   

4.  فرشته  حیدری   فرزند رحمت اله  کد ملی 5749222942  ت..ت  1347/10/20  نسبت فرزند مرحوم
5 . محمد حسین حیدری   فرزند رحمت اله   کد ملی 5749431770 ت.ت  1353/1/5  نسبت فرزند  مرحوم

مل��ی 5749556557 ت.ت   1354/10/20                                                          ال��ه    ک��د  فرزن��د رحم��ت  6. محم��د حس��ن  حی��دری  
نسبت  فرزند  مرحوم

7 . فاطمه رحمانی  فرزند اسمعیل  کد ملی 5749169911 ت.ت  1314/6/1   نسبت  همسر   مرحوم        
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.      آ-9907005                                                                                                        

سید حسن سامغانی 
 قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم فرش��ته   حیدری    دارای شناس��نامه   139  به شرح دادخواست به کالسه    300  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  فاطمه رحمانی     به شناسنامه   3625  در 

تاریخ  1395/5/9  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1. داریوش   حیدری    فرزند رحمت اله  کد ملی 5749187675  ت.ت  1346/4/15  نسبت فرزند مرحومه 

2. سعید  حیدری  فرزند  رحمت اله   کد ملی 5749187667   ت.ت  1342/6/20  نسبت فرزند مرحومه
3. مهوش حیدری    فرزند رحمت اله کدملی 5749185060  ت.ت  1341/6/8  نسبت فرزند مرحومه   

4.  فرشته  حیدری   فرزند رحمت اله  کد ملی 5749222942  ت..ت  1347/10/20  نسبت فرزند مرحومه
5 . محمد حسین حیدری   فرزند رحمت اله   کد ملی 5749431770 ت.ت  1353/1/5  نسبت فرزند  مرحومه

6. محمد حسن  حیدری  فرزند رحمت اله    کد ملی 5749556557 ت.ت   1354/10/20   نسبت  فرزند  مرحومه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.        آ-9907006                                                                                                      

  سید حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

   هیئت 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 
رس��می مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای ابوالفضل رحمتی فرزند غالمحسن به شماره شناسنامه 12 صادره از قدمگاه در یک باب ساختمان به مساحت 
78/21 متر مربع در قسمتی از پالک 557 و 591 فرعی متصل به هم از 135 اصلی واقع در قدمگاه بخش 3 زبرخان 
خریداری از مالک رس��می زهرا قدمگاهی فرزند س��ید علی محرز در دیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون 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 منتشر و درروستا ها رای هیئت 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
ش��د وصدور س��ند 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 
ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد س��ابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی 

منتشر می نماید . آ-9909698
تاریخ انتشار نوبت اول: 06 /1399/07
تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/07/21

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

اگهی انحصار وراثت
آقای پشکار بهزادی بشماره شناسنامه 529 به شرح دادخواست به کالسه 99/693 از این دادگاه درخواست نموده 
چنین توضیح داده که ش��ادروان اللی بهزادی پور بشماره شناسنامه 783 در تاریخ 1392/12/4 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود حیات گفته ، ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت به :1-متقاضی با مش��خصات فوق فرزند ذکور 
متوفی2-سکینه بامری مور بشماره شناسنامه690  3-مریم مریدی روان بشماره شناسنامه 896 فرزندان اناث متوفی 

. مرحوم ورثه دیگری ندارد .
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور رادریک نوبت اگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. آ-9907046
عظیم بامری- رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

اگهی انحصار وراثت
آقای حس��ن بهزادی پور  بشماره شناسنامه 3150044510 به ش��رح دادخواست به کالسه 99/688 از این دادگاه 
درخواست نموده چنین توضیح داده که شادروان گلثوم مریدی روان  بشماره شناسنامه 3580053825 در تاریخ 
1388/1/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ، ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :1-متقاضی با 

مشخصات فوق پدر متوفی2-مریم مریدی روان  بشماره شناسنامه896 مادر متوفی  . مرحوم ورثه دیگری ندارد .
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور رادریک نوبت اگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.آ-9907048
عظیم بامری- رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

آگهی  اخطار به مالک اولیه پالک 880 فرعی از 173- اصلی جهت دریافت مبلغ اضافه مساحت 
برابر ماده 149 قانون ثبت

آقای مهدی عبدل آبادی
نظر به اینکه طبق درخواست کتبی آقای حمید تفضلی وکالتاً از طرف خانمها فاطمه اکبریانی و پریسا دادجو و راضیه 
محبی و آقایان هانی دوست محمدی و علی اکبر رحمانی و حامد رشیدی، امین قلیچی و علی اصغر مهرجردی مبنی 
بر اصالح طول و ابعاد ش��ش دانگ پالک 880 فرعی از 173- اصلی واقع در اراضی معصوم زاده بخش دو بجنورد 
و با توجه به معاینه محل و بررسی به عمل از ملک واقع در خیابان فردوسی، خیابان جمهوری- جمهوری 9 پالک 
63 مشخص گردید پالک مرقوم جابجائی نداشته با مجاورین تجاوز و تعارض ندارد و علی رغم عقب نشینی صورت 
گرفته در آن مساحت ملک با 1/21 متر مربع افزایش از 175/70 متر مربع به 176/91 متر مربع تغییر یافته است لذا 
بدینوسیله و در اجرای ماده 149 قانون ثبت به شما ابالغ میگردد که جهت دریافت مبلغ 12001 ریال که به موجب 
فیش شماره 308805 بابت اضافه مساحت مذکور در حساب سپرده ثبت تودیع گردیده است مراجعه نمایید. ضمناً 
عدم مراجعه شما برای دریافت وجه در مدتی زائد بر ده سال از تاریخ اصالح سند اعراض محسوب و وجه به حساب 

درآمد اختصاصی ثبت واریز میشود.آ-9907044
احمد اصغری شیروان

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 بجنورد
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صادرات بخش مهمی از اقتصاد هر کشوری به شمار می رود، بخشی که اگر جدی 
گرفته شود و ظرفیت ها و مزیت های اقتصادی کشور در نظر گرفته شود می تواند 
به نفع صادرات و تولید کشور که مؤلفه های مهمی وابسته به آن هستند، شود. 
مؤلفه هایی چون ایجاد اشتغال، افزایش تولید، کاهش نرخ بیکاری و رفاه اجتماعی 
و افزایش درآمد، گام های بلندی در اقتصاد و امور اجتماعی است که در این حوزه 

می تواند کمک شایا ن توجهی به اقتصاد کشور کند. 
یکی از مزیت های صادراتی جمهوری اسالمی ایران در منطقه مبحث کشاورزی 
است که صنعت غیرقابل رقابتی در منطقه به شمار می رود. از این جهت غیرقابل 
رقابت عنوان می شود  که ایران با وسعت سرزمینی و جغرافیایی بزرگ و متنوع 
به عنوان کشوری چهار فصل در بخش های اصلی از شمال غرب تا جنوب غرب 
از آب و خاک کافی و زمین های مستعد و حاصلخیزی برای کشاورزی برخوردار 
است. محصوالت مناطق بیابانی ایران هم از جمله محصوالت خاص منطقه ای به 

شمار می روند که در همه دنیا مشتریان خاص خود را دارند. 
بی تردید ما از نظر کشــاورزی در منطقه بی نظیر هستیم، بنابراین اگر به تولید 
و صادرات در کشــاورزی بها داده شــود می توانیم با فروش محصوالت خود به 
کشــورهای منطقه چون افغانستان، پاکستان، ترکیه و کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس، ظرفیت صادرات محصوالت کشــاورزی را به شدت افزایش دهیم. 
متأســفانه روش سرکوب قیمتی که دولت در برابر محصوالت کشاورزی همواره 
دنبال کرده، کشــاورزان را ناراضی و آن ها را در مرز ورشکستگی قرار داده است. 
دولــت مقرر کرده تا ســال آینده گندم را از کشــاورزان ۴هزارتومان خریداری 
می کند، در حالی که نرخ گندم در بازارهای جهانی ۷هزار تومان است، بنابراین 
دولت نه تنها کمترین کمکی در سال جهش تولید به کشاورز نمی کند بلکه حق و 
حقوق کشاورز را هم نادیده می گیرد و به کشاورزان ظلم می کند. به عبارت دیگر، 

دولت بیش از ۴٠درصد پول کشاورزان را به آن ها نمی دهد. 
اگر سرکوب قیمت محصوالت کشاورزی به بهانه تنظیم بازار انجام می شود هیچ 
توجیه خوبی برای کنترل قیمت نیست؛ چرا که این موضوع موجب شده کشاورزان 
توان سرمایه گذاری خود را در امر تولیدهای بعدی از دست بدهند و توانی برای 
خریداری ماشــین آالت و دســتگاه های مورد نیاز و به روز شــده نداشته باشند. 
کشاورزان در چنین فضایی عالقه ای برای خرد و دانش افزایی در حوزه تخصصی 
خود ندارند،بنابراین در صورتی که موارد اشــاره شده اصالح نشود، نمی توان به 
ادامه کار و حضور کشاورزان در بخش تولید محصوالت کشاورزی چندان امیدوار 
بود. در صورت حمایت های منطقی از کشاورزان می توان به حضور هر چه بیشتر 
آن ها در بازارهای داخلی و منطقه ای امید داشت، از این جهت که اقتصاد ما را به 
اقتصاد کشورهای همسایه گره می زند و صادراتی دوسویه از سوی کشورها رقم 
می خورد. ما در این تجارت دوسویه می توانیم از سوریه زیتون، از پاکستان انبه و 
از ســایر کشورها محصوالت دیگری وارد کنیم تا منافع مشترک کشورها به هم 
گره بخورد و به طبع مناســبات اقتصادی و مسائل سیاسی هم از همکاری های 
فی مابین در وضعیت و روند مطلوب تری قرار بگیرد. گام گذاشتن در این حوزه 
به شــدت به نفع اقتصاد و زمینه ساز اســتفاده از ظرفیت اقتصادی کشور است.

چقدر از مشکل نهاده های دامی به ارز مرتبط است؟

توزیع خوراک دام در دام سوء مدیریت
 اقتصاد/ زهرا طوسی  مشکل کمبود نهاده های 
دامی همچنان پابرجاســت و نوســان ها در نرخ 
آن ها، سفره خانوار را نیز دچار تالطم کرده است. 
بانک مرکزی با مانع تراشی در تخصیص ارز، جهاد 
کشــاورزی با بی توجهی به تولیــد و کم کاری در 
توزیــع و وزارت صمت با دخالت های دســتوری، 
هر کدام سهمی در این چالش دارند که به شکل 
مستقیم خودش را در بازار محصوالت پروتئینی 

نشان داده است.
با وجود وعده های داده شــده بــرای کنترل بازار 
خوراک دام، سوء مدیریت در این بخش همچنان 
ادامــه دارد. این قصــه از عدم تأمین و تخصیص 
ارز در اســفند ماه سال گذشته شــروع شد و به 
مرور با کمبود واردات موجب افزایش قیمت این 
محصوالت شــد.با گرانی نرخ نهاده هــا دامداران 
که تمایلی به ادامه تولیــد و ضرر ندارند، دام ها را 
راهی کشتارگاه می کنند تا هزینه های صنعتشان 
کاهش یابد، در ایــن بین آن هایی که چوب الی 
چرخ تولید کشور گذاشته و امنیت غذایی کشور را 
به هیچ انگاشته اند، با رانت  به اختالف قیمت بین 
بازار آزاد و دولتی دامن می زنند.فعاالن صنعت دام 
و طیــور می گویند در حال حاضر اختالف قیمت 
یــک کامیون ۲٠ تنی ذرت دولتــی و آزاد حدود 
۴۷میلیون تومان است. یعنی در هر محموله این 
محصول یک رانت ۴۷میلیونی وجود دارد که همه 
دوســت دارند این رانت عاید آن ها شود. در حالی 
که تنها حدود ٣٠درصد نهاده ها با نرخ مصوب به 
دســت تولیدکننده می رسد و کمبود خوراک دام 
تولیدکننده را مجبور به خرید از بازار آزاد می کند، 
متولیان، خرید کنجاله سویا خارج از سامانه بازارگاه 
را نوعی قاچاق کاال محسوب کردند و تولیدکننده 
خوراک دام و مرغــداری که برای حفظ دام خود 
ناچار به خریــد از بازار آزاد شــده نیز قاچاقچی 

محسوب می شود.

افزایش پنج برابری خوراک دام وارداتی »
موســی رهنمایی، قائم مقام نظام صنفی و منابع 
طبیعی کشــور در گفت وگو با خبرنگار ما معتقد 
است: در کشور ما به بخش کشاورزی با یک نگرش 
صنفی نگاه نمی کننــد تا همان طوری که در هر 
کســب و کاری یک قیمت تمام شده و یک سود 
متعارف برای کاالها در نظر گرفته می شــود، به 

محصوالت بخش کشاورزی هم با همین زاویه نگاه 
شود که یک سود به اضافه قیمت تمام شده باید 

برای کشاورز در نظر گرفته شود.
وی می افزاید: در جیره دام دو نوع کاال داریم، غله 
شــامل ســویا و ذرت و جو که مصرف آن خیلی 
باالســت و شــاید 8٠ درصد آن وارداتی باشــد. 
خوراک دام وارداتی به خاطر مشکالت ارزی تا پنج 
برابر افزایش قیمت داشته است. به طوری که سویا 
در اسفند ماه ۲هزارو9٠٠تومان بود اما اکنون بین 
1۴ تا 18هزار تومان است. ذرت و جو هم دو برابر 
شــده است که همه این ها قیمت عرضه محصول 
را چــه در دامداری و چه در مرغداری باال می برد. 
جیره دوم دام ها نیز خشبی است که شامل یونجه 
خشک، سیلوی ذرت و کلش گندم می شود. این 
نوع دوم که داخل کشور تولید می شود به علت های 
مختلف از کرایه حمل و نقل گرفته تا گران شدن 
انرژی و دستمزد و مالیات و سایر هزینه ها، نسبت 

به سال قبل حدود دو تا سه برابر شده است. 
وی تأکید می کند: ۷5درصد هزینه دامداری صرف 
تهیــه جیره دام می شــود و ۲5 درصد نیز هزینه 
ســربار، مثل کارگر و بیمه و سایر هزینه هاست. 
امروز قیمت واکســن نســبت به نوروز پنج برابر 
شــده، به طوری که به جای 5 میلیون امروز باید 
٣٠ میلیون واکسن بخریم. این ها هزینه های تولید 

است که باال می رود و ناچاریم آن را بپردازیم.

ضرورت اجرای قانون تمرکز فعالیت های »
بخش کشاورزی

رهنمایی با اشــاره به اینکه بــرای تصویب قانون 
تمرکز بخش کشاورزی مطالعات زیادی انجام شد، 
می گوید: همان طور که در تمام کشورهای مترقی 
از تولید حمایت می کنند باید تمام مسائل مربوط 
به واردات، صادرات در کشــور مــا نیز در اختیار 
وزارت جهاد کشاورزی باشد که ساختار آن تولید 
است، ولی برخی افراد سودجو با کارشکنی و تعلیق 
این قانون خسارت های زیادی به بدنه تولید کشور 

زدند. 
وی ادامه می دهد: خواسته تولیدکنندگان این است 
که این وظایف مجدداً به وزارت جهاد کشــاورزی 
برگردد؛ چرا کــه با واگذاری وظایــف به وزارت 
صمت شاهد سیاست گذاری هایی هستیم که به 
نفع تولید نیست، از جمله اینکه سال قبل وزارت 

صمت صادرات شیر خشک را ممنوع کرد و آسیب 
جبران ناپذیری به دامداری کشور وارد کرد.

نگرانی درباره منابع ژنتیکی »
دامی

وی بــا بیان اینکــه ادامه وضعیت 
فعلی ، صنعت دامداری کشــور را 
هم بــه لحاظ کیفــی و هم کمی 
دچار مشــکل می کند، ادامه داد: 
دام موجود در کشــور از نظر منابع 
ژنتیکی قوی و حاصل ٣٠ ســال 
اصالح نژاد اســت و بیم نابودی آن 
وجود دارد. بــه عبارتی در صورت 
تداوم وضعیت فعلی ما از نظر منابع 
ژنتیکی نیز دچار مشکل خواهیم 
شد و مجدداً ناچار به انجام واردات 
در حوزه محصــوالت پروتئینی و 

لبنی خواهیم بود.
وی می گویــد: قوانین مترقی برای 
بخش کشاورزی و زیرمجموعه دام 
و طیور داریم، ولی متأســفانه اجرا 
باید  مجلس  نمایندگان  نمی شود. 
به وظیفه ثانویه خود در این حوزه 

عمل کنند تا عیب کار مشخص شود. این مسائل 
هست و متأسفانه خطر جدی دام و طیور کشور و 

منابع ژنتیکی این بخش را که سال هاســت روی 
آن ها زحمت کشیده شده را تهدید می کند و در 
صورتی که به موقع برای تأمین 
نهاده های دامی اقدام نشود و 
همین رویه ادامــه پیدا کند، 
ممکن است به شدت محتاج 
واردات در حوزه هایی مثل شیر 
و لبنیات شویم که هم اکنون 

در آن خودکفا هستیم.
 
 تبعات کوتاهی جهاد »

در پیگیری تخصیص ارز
رهنمایــی با اشــاره به اینکه 
در حــال حاضــر برخــی از 
باالی 5٠٠  که  دامداری هایی 
موجــودی  دارنــد  دام  رأس 
نهاده هایشــان کمتر از 5 هزار 
کیلوگرم اســت و برای جیره 
بعدی دام خــود دنبال تهیه 
خوارک هستند، می گوید: پس 
از اینکه حجتی از سمت خود 
کناره گیری کرد، وزارت جهاد 
بحث  درستی  به  کشــاورزی 
تخصیص ارز برای تأمین نهاده ها را دنبال نکرد و 
همین کوتاهی ها در بهمن ماه سال گذشته منجر 

به ایجاد وضعیت فعلی شده است.
شفیع ملک زاده، رئیس انجمن صنفی کشاورزان 
نیــز در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: کاهش 
درآمدهــای ارزی دولت موجب شــد مشــکل 
تخصیــص ارز یارانه ای از ســوی بانک مرکزی 
گره در کار تولیدکننــدگان و دامداران بیندازد. 
مدیریــت منابع ارزی تخصیــص دالر ۴هزار و 
۲٠٠تومانی و توقــف پرداخت آن برای خوراک 
امروز، تأثیر خودش را بر بازار پروتئینی کشــور 

گذاشته است.
وی با اشــاره به اینکه 8٠ درصد نهاده های دامی 
وارداتی است، می گوید: ۷5 درصد قیمت تمام شده 
محصوالت به ویژه در دام به نهاده ها بستگی دارد. 
مثالً باید حداقل 8٠ گرم ســویا، 15٠ گرم ذرت، 
15٠ گرم جو و سایر اقالم را با هم مخلوط کنید 
تا یک لیتر شــیر درست شود، این بدان معناست 
که قیمت تمام شــده شیر بیشتر از 5 هزار تومان 
درمی آید که اکنون با منت از دامدار ۲ هزارتومان 
می خریم و چند ماه بعد هم پولش را می دهیم. با 
این وضعیت تولید شــیر و گوشت اصالً مقرون به 

صرفه نیست.

امنیت غذایی کشور در خطر است»
وی یادآور می شــود: دولت امسال ۲ میلیون تن 
گندم با ارز دولتی وارد کرده است، اگر با ارز نیمایی 
محاسبه کنید نزدیک 1٣هزار میلیارد تومان بابت 
این ۲میلیون تن پرداخت کرده است، در صورتی 
که 8میلیون تن گندم داخل را با کمتر از ۲1هزار 
میلیارد تومان خریده اســت. اگر سیاست گذاری 
اشــتباه به همین منوال ادامه داشته باشد، تلفات 
دام ها روز به روز بیشتر شده و امنیت غذایی کشور 

به زودی به خطر خواهد افتاد.
وی با اشــاره به افزایش نــرخ نهاده ها که موجب 
شده تولیدکنندگان از روی ناچاری بخشی از دام 
را به کشتارگاه بفرستند، یادآور می کند: این اتفاق 
نه تنها زیان تولیدکنندگان و خارج شدن آن ها از 
عرصــه تولید را در پی دارد بلکه کشــور را هم با 
کمبود تولید گوشت در آینده مواجه خواهد کرد 
که جبران آن به سادگی امکان  پذیر نیست، مشابه 
اتفاقــی که در پی افزایش قیمت نهاده  در صنعت 
مرغ رخ داد و منجر به معدوم شدن تعداد زیادی 

جوجه یکروزه توسط مرغداری  ها شد.

  دولت امسال
 2 میلیون تن 
گندم با ارز دولتی 
وارد کرده است، 
اگر با ارز نیمایی 
محاسبه کنید 
نزدیک 13هزار 
میلیارد تومان 
بابت این 2میلیون 
تن پرداخت کرده 
است، در صورتی 
که 8میلیون تن 
گندم داخل را با 
کمتر از 21هزار 
میلیارد تومان 
خریده است

بــــــــرش

ظرفیت تعاونی ها را برای تنظیم بازار فعال کنید    مهر:بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، با بیان اینکه دولت در سال های اخیر از ظرفیت بخش تعاون به خوبی استفاده نکرده است، گفت: در حوزه 
تأمین و توزیع کاالهای اساسی دولت می تواند از ظرفیت این بخش استفاده کند.  به عنوان مثال ۶هزار فروشگاه تعاونی در کشور فعال هستند که برای توزیع کاالها می توان از ظرفیت آن ها بهره برد. وی با اشاره به 
چالش های حوزه تولید گفت: کم توجهی، مشکالت موجود در نظام بانکی و ارائه تسهیالت، مقررات بسیار و دیگر موانعی که در این حوزه وجود دارند باید برطرف شوند و وزیر صمت باید به حل این چالش ها کمک کند.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 عطا بهرامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه 

  یکشنبه ۶ مهر 1399  9 صفر 1442 27 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9354

آگهی اصالحی مزایده کالسه اجرایی 9909026 
احتراماً پیرو آگهی منتشره شماره آ:9906684 م الف: 275 مورخ 30 شهریور 99 که در صفحه 5 آن روزنامه چاپ 
شده است به اطالع میرساند در سطر چهارم آگهی چاپ شده شماره شناسنامه بدهکار اشتباه چاپ شده است لذا 

مقتضی است آگهی اصالحی با مشخصات ذیل چاپ شود:
 ش��ماره شناس��نامه خانم مریم پژمان پور فرزند احمد 5812 صحیح است که به اش��تباه 8512 چاپ شده است. 

آ-9906684
 اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

مدیر اجرا شعبه اول اجرای اسناد رسمی مشهد-  احمد افشون پورسربندی

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

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

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

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

محمد خورسندی 
3-کالس��ه پرونده 023-97  آقای ش��عبان حاجی زاده فرزند محمدحس��ین  در شش��دانگ یک باب مغازه به 
مس��احت 27/20 مت��ر مربع قس��متی از پالک  1491فرع��ی از13 اصلی باغات وحومه خری��داری از مالکیت 

مشاعی متقاضی
   به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه 
اعتراضی دارند باید از انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تس��لیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 

تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. 
در صورت��ی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی 
محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه 

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

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
آگه��ی موض��وع م��اده 3قانون وم��اده 13آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی وس��اختمانهای 
فاقدسندرس��می برابررای ش��ماره 139960301046000326تاریخ1399/05/12هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منوچهرمروزی فرزندعباس بش��ماره شناسنامه1321صادره از دریک قطعه زمین 
وبنای احداثی به مساحت9067مترمربع ازپالک 1فرعی از6  اصلی درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی 
آقای محمدرضاش��یرکوند محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی 
می ش��ود درصورتی که اشخاص نس��بت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشندمی تواننداز تاریخ 
انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.147م/الف  آ-9906375
نوبت اول:99/6/22  نوبت دوم:99/7/6

رییس ثبت اسنادوامالک پیشوا-دادادبخشیری

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 

فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
خانم پریسا پایدار  فرزند محمد باقر ، به صورت ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی ، به مساحت 251/96 متر مربع 
، از پالک 4112 فرعی از 1 � اصلی اراضی بلده بخش یک فردوس ، انتقال مع الواسطه از آقای ذبیح اله والهی � مکان 

وقوع ملک : شهرستان فردوس � بلوار بعثت شمالی � نبش کوچه بعثت شمالی 17 
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-9906366
تاریخ انتشار نوبت اول:   22/ 1399/06
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/07/06

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139960318603005361 مورخ 1399/04/28 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ،تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای حسن فدائی امامزاده هاشمی  فرزند رضا به شماره شناسنامه 296 صادره از رشت در قریه 
باغش��اه در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 456/20 مترمربع پالک 
فرعی 3125 از اصلی 1 مفروز مجزی از پالک 13 باقیمانده از اصلی 1 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک 

رسمی آقای وارث مرحوم کاس آقا شهری مالسرائی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 

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

خواهد شد.م الف 1494  آ-9906336
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/06/22

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/07/06
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139960318603005362 مورخ 1399/04/28 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ،تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای رضا نجف پور س��یاهرودی  فرزند احمد به ش��ماره شناسنامه 481 صادره از رودبار در قریه 
باغش��اه در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 456/20 مترمربع پالک 
فرعی 3125 از اصلی 1 مفروز مجزی از پالک 13 باقیمانده از اصلی 1 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک 

رسمی آقای وارث مرحوم کاس آقا شهری مالسرائی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م الف 1496  آ-9906338
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/06/22

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/07/06
حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت 

کارت خ���ودروی ولیکس تیپ C30م���دل 1394 رنگ 
س���فید به شماره انتظامی 158د53 ایران 71  شماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   GW4G151501076708 موت���ور 
NA6NF2116FC006296 ب���ه مالکی���ت س���ید هدایت 
ا...قربان���ی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 
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2
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ی 
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آ

س���ند کمپانی پژو 405 به ش���ماره شهربانی 87-
323ص88 ب���ه ش موت���ور 124k1210343 ب���ه 
ش شاسی NAAM11VE1jK031460 بنام مسلم 
علی شامی  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 
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ش���ماره  ب���ه  س���وم  پای���ه  رانندگ���ی  گواهینام���ه 
اینجان���ب  هوش���مند  مل���ی  کارت  و   9900279674
به���روز بلوچی فرزند قادربخش دارنده ش���ماره ملی 
3580305174 مفق���ود گردی���ده واز درج���ه اعتب���ار 

ساقط می باشد /ایرانشهر 

,ع
99
07
02
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی 206 مدل 1383 رنگ خاکستری 
روش���ن به شماره انتظامی 981ه97 ایران 42  شماره 
موتور 10FSS14948908 و شماره شاسی 19802209 
به مالکیت اکرم فرزین پور مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز خودروی کوئیک مدل 1399 رنگ سفید به 
ش���ماره انتظام���ی 625ه�19 ایران 74  ش���ماره موتور 
M15/8937203 و ش���ماره شاس���ی L1057503 ب���ه 
مالکیت رضا کاظمی عبدل آبادی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت صنایع شیمیایی بیتا سرخس شرق 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 29289 و شناسه ملی 10380445422 

بدین وس��یله از کلیه سهامداران شرکت صنایع شیمیایی بیتا سرخس شرق دعوت می شود 
که در جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ش��رکت صنایع ش��یمیایی بیتا س��رخس 
ش��رق )س��هامی خاص( به ش��ماره ثبت 29289 مورخ 1399/07/20 که در س��اعت 9 صبح در 
محل خراس��ان رضوی- مش��هد- عدل خمینی- خیابان فکه- خیابان دهالویه 7، فکه 8 پالک 

112- طبقه همکف تشکیل می شود حضور به هم رسانند. موضوع دستور جلسه:
انتخاب مدیران- انتخاب بازرسان- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )1000397( 

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

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,06,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی تالش 
ارقام)حسابداران رسمی( با شناسه ملی 10100560383 به سمت بازرس اصلی و آقای علی ارباب دارای کد ملی شماره 0933819341 
به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی 99 انتخاب گردیدند. امیر نعیمی دارای کد ملی 0939472090 و خانم ژیال عرفانی دارای 
برای مدت دو سال  اصلی هیئت مدیره  اعضاء  به سمت  ملی 0922835357  کد  نعیمی دارای  انیتا  و خانم  ملی 0942229266  کد 

انتخاب گردیدند . -ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی 98 مورد تصویب قرار گرفت. 
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 آگهی تغییرات شرکت سامان توسعه ساخت 
سهامی خاص) در حال تصفیه( به شماره ثبت 

247801 و شناسه ملی 10102884065

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,02,14
به کد ملی  : سید محسن نجومیان  شد 
تصفیه  مدیر  بسمت   0074300504

برای مدت دو سال انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)1000757(
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محاسب  آسیم  موسسه  تغییرات  آگهی   
ملی  شناسه  و   27715 ثبت  شماره  به  آریا 

10320580906

فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
العاده مورخ 1399,03,20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
زمینه  در  مشاوره  و  خدمات  عبارت:ارائه  شد: 
حسابداری ،منابع انسانی ، تدارکات و پشتیبانی به 
شرکتهای طرف قرارداد و سایر اشخاص حقیقی 
با  خصوص  این  در  قرارداد  انعقاد  و  حقوقی  و 
مجوزهای  اخذ  از  پس  نیاز  درصورت  اشخاص 
الزم از مراجع ذیربط به موضوع فعالیت موسسه 
الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 

فوق اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )1000762(
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 اداره کل راه وشهرس�ازی خراس�ان جنوبی طبق بخش��نامه ش��ماره 58206م��ورخ 95/4/5 و اصالحیه آن به ش��ماره 
1342590مورخ 96/5/25،درنظر دارد نسبت به "تهیه طرح و اجرای آماده سازی و ساخت مسکن اراضی 18هکتاری 
شهرس��تان طبس"  ازطریق مشارکت اقدام نماید. لذا ازکلیه س��رمایه گذاران حقیقی/حقوقی که دارای رتبه از 
س��ازمان برنامه و بودجه کشور می باش��ند ویادرصورت نداشتن رتبه های مذکور بامعرفی مجری ذیصالح واجد رتبه بندی  فوق 
دعوت بعمل می آید درس��اعات اداری جهت دریافت اس��ناد  به واحد انتش��ارات اداره به آدرس :بیرجند- انتهای خیابان شهید 
آوینی - میدان راه و شهرس��ازی - روبروی صدا و س��یما - اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی-ساختمان مرکزی، مراجعه 
واس��ناد ذیربط رادریافت ونس��بت به تکمیل اس��ناد وپاکت های مربوطه طبق زمان اعالم ش��ده درزیر اقدام وبه واحد دبیرخانه 

اداره کل تحویل داده و رسید اخذ نما یند.                                                                          
1-مبلغ تضمین شرکت درفراخوان :  5,500,000,000  ریال      

2-مهلت دریافت اسناد :از روزیك شنبه مورخ 99/07/06 الی روزچهار شنبه مورخ 99/07/09  
3- مهلت بازدید از مکان پروژه : از تاریخ 99/07/06 الی 99/07/09  از ساعت 8 الی 13 

 4-آخرین مهلت تحویل اسناد :  پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 99/07/24  -واحد دبیرخانه  
5- تاریخ و محل بازگش��ایی پاکت ها:  س��اعت 9صبح روزیك ش��نبه مورخ 99/07/27 درمحل اداره کل راه و شهرسازی واقع در 

انتهای بلوار شهید آوینی-میدان راه و شهرسازی-روبروی صدا و سیما -دفتر مدیرکل
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره اداره کل 32238000 داخلی243 تماس حاصل فرمایند.

فراخوان شناسایی سرمایه گذار  اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی- نوبت اول

 اداره ارتباطات واطالع رسانی-اداره کل راه وشهرسازی استان خراسان جنوبی 

بازرگانی بام چهارمحال   آگهی تغییرات شرکت 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  بختیاری  و 

2797 و شناسه ملی 10340062764

فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
ذیل  تصمیمات   1399,03,21 مورخ  العاده 
ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   : شد  اتخاذ 
چهارمحال  استان  آدرس  به  شهرکرد 
وبختیاری ، شهرستان شهرکرد ، بخش مرکزی 
، شهر شهر کرد، محله ابوذر ، خیابان وحدت 
، کوچه 4 ، پالک -14 ، طبقه دوم کد پستی 
8814816474 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال 

وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
شهرکرد )999348(
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تصمیم مهم برای کاالهای دپو شده در گمرک©
تسنیم: عبدالناصــر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه »هدف اصلی 
ما تعیین تکلیف کاالهای دپوشــده در گمرک است«، افزود: دو سه نوع کاال در 
گمرکات داریم که شامل کاالی اساسی و مواد اولیه و قطعات خط تولید و سایر 
کاالهاست؛ آنچه برای کشور مهم است کاالهای اساسی و مواد اولیه  کارخانجات 
اســت که برای تولید بســیار اهمیت دارد. بانک مرکــزی آمادگی خود را برای 
ترخیص کاالهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات اعالم کرد. البته از چند روز قبل 
نیز برنامه ریزی جدی انجام دادیم تا کاالهایی که در گمرکات هستند ترخیص 
شوند و کارخانجات دچار مشکل نشوند، بنابراین تصمیم این شد که واردکنندگان 
کاالهایی که اکنون در گمرک هســتند )شامل مواد اولیه و قطعات خط تولید( 
اگر ثبت  سفارش هایشــان را به بانک مرکزی اعالم کنند، بانک مرکزی در مدت 
۲۴ ساعت تخصیص را انجام می دهد و می توانند کاالها را از گمرک خارج کنند.
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»ساعت« باید جایگزین »سال« در واحد سنجش حبس شود  ایرنا: علی باقری کنی، معاون رئیس قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، در بازدید از ندامتگاه تهران بزرگ گفت: اداره مطلوب و بهینه 
زندان ها نیازمند انجام وظایف و تکالیف قانونی دیگر دستگاه ها و کمک به سازمان زندان ها در این زمینه است. وی ضمن تأکید بر رعایت حقوق متهم و مجرم از یک سو و حقوق شاکی و جامعه از سوی دیگر، افزود: 

باید به سمتی حرکت کنیم که واحد سنجش حبس به جای »سال«، نه حتی ماه و هفته و روز، بلکه »ساعت« باشد.

 سیاه پوستان آمریکا؛ ©
نیمی از جمعیت زندانیان محکوم به اعدام

نشــان  جدید  بررســی های  میزان: 
می دهد زندانیان سیاه پوست در آمریکا 
بیشتر از دیگر گروه ها با مجازات اعدام 

مواجه می شوند.
در پی تصمیــم مقام های قضایی آمریکا 
مبنی بــر بازگرداندن حکم اعــدام، روز 
پنجشــنبه گذشته، »کریســتوفر ویالوا« 

شهروند سیاه پوست آمریکایی که ۲۱ سال پیش به اتهام قتل بازداشت شده بود، در 
ایالت »ایندیانا« با تزریق »مواد سمی« کشته شد.

پایگاه آمریکایی »یامونت اینترپرایز« در گزارشــی به اعدام این شهروند سیاه پوست 
پرداخته و می نویسد:»پرسش ها درباره تعصب نژادی در سیستم قضایی آمریکا از ماه 

می  و از زمان قتل جورج فلوید باال گرفته و به موضوعی محوری تبدیل شده است«.
بر اســاس این گزارش »گزارش ماه اخیر مرکز اطالعات حکم اعدام، در واشــنگتن 
دی سی می گوید سیاه پوستان به نسبت بیشتری با مجازات اعدام مواجه می شوند؛ 
سیاه پوستانی که افراد سفیدپوست را به قتل می رسانند احتمال محکوم شدن آن ها 

به اعدام از سفیدپوستانی که مرتکب قتل سیاه پوستان می شوند بسیار بیشتر است«.
ایــن گزارش همچنین می گوید: »از حدود ۵۶ مورد حکم اعدام در زندان های فدرال 
آمریکا ۲۶ مورد )۵۰ درصد( را سیاه پوستان و ۲۰ مورد )۴۰ درصد( را سفید پوستان 
تشکیل می دهند«. پایگاه »بامونت اینترپرایز« در پایان به این موضوع اشاره می کند که 

سیاه پوستان تنها ۱۳ درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند.

گنجشک ها زمان کرونا در دستگاهی متفاوت می خوانند!©
باشگاه خبرنگاران جوان: به گزارش نیویورک پُست، بنابر تحقیقات جدید دانشگاه 
تنسی، گنجشک ها در دوران شیوع بیماری کووید ۱۹ از سکوت شهرها استفاده کرده 
و آواز را به شیوه ای کامالً متفاوت می خوانند. دکتر »الیزابت دریبری« سرپرست این 
تحقیقات می گوید: زمانی که سر و صدا و شلوغی و ازدحام شهرها به خاطر قرنطینه 
ناشــی از بحران کرونا اُفت می کند، آواز پرندگان برای جنس های مخالفشان جذب 
کننده و اغواگرتر می شود. طبق پژوهشــی که در ژورنال تخصصی »ساینس«)علم( 
منتشــر شده، صدای پرندگان در مقایســه با صدای ضبط شده از ۵۰ سال پیش تا 
کنون، نسبت به خواندن در دوران کرونا متفاوت شده است. این تحقیق نشان می دهد 
گنجشــک ها برای حفظ قلمرو و جذب جفت خود در دوران قرنطینه آواز خود را در 
گام هــا و نت های زیرتر می خوانند و با وجــود اینکه در تونالیته باال)زیر( می خوانند، 
آوازشان مالیم تر اســت. از این رو آواز گنجشک ها در این دوران که شهرها به خاطر 
قرنطینه آرام تر و ساکت تر شده اند، زیرتر و دلبرانه تر شده است. محققان، آهنگ های 
گنجشک های تاج سفید منطقه خلیج سانفرانسیسکو را که از دهه ۱۹۷۰ ضبط شده 
تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند در زمان اعمال قرنطینه، با سر و صدای زمینه انسانی 

کمتر، تماس های آن ها تغییر می کند تا ساکت تر و کارآمدتر شوند.

 مهدهای کودک،  ©
سرگردان میان آموزش و پرورش و بهزیستی

باشــگاه خبرنگاران جوان: سال ۸۷ 
بود که در کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس مصوبه ای به تصویب رســید که 
در آن به آمــوزش و پرورش اجازه صدور 
مجوز بــرای راه اندازی مراکز آموزشــی 
برای کودکان چهار تا پنج سال داده شد 
و همین مسئله سرآغاز به هم ریختگی ها 

برای مدیریت مهد های کودک شــد، چرا که پیش از آن فقط بهزیستی اجازه صدور 
مجــوز را داشــت، اما پس از آن بیش از ۱۰ ارگان به خــود اجازه صدور مجوز برای 
راه اندازی مراکز آموزشی پیش از دبستان را دادند. این مسئله سبب راه اندازی مراکز 
مختلفی با عنوان خانه خالقیت، خانه بازی و... شــد که تحت نظارت هیچ دستگاه 
مشخصی نبوده و از هیچ قانونی پیروی نمی کردند؛ به همین خاطر تربیت های غلط و 

آموزش های نادرست صورت گرفت.

وجود آشفتگی در اداره مهدهای کودک مجوزدار»
برای آموزش پیش از دبستان در بسیاری از کشور های دنیا سرمایه گذاری های کالنی 
صورت می گیرد و به آموزش پیش از دبستان توجه ویژه ای می شود؛ در صورتی که در 
کشور ما مراکز آموزشی پیش از دبستان در وضعیت مناسبی نیستند. ۷ درصد مراکز 
آموزشی با عنوان مهد های کودک تحت نظارت بهزیستی هستند و ۹۳ درصد خارج 
از نظارت بهزیستی که از ۹۳ درصد، بخشی تحت نظارت آموزش و پرورش است، اما 

بسیاری از آن ها تحت نظارت هیچ دستگاه خاصی نیستند.
حاال جالب اســت بدانیــد برای همین مهدهای کودکی که تحت نظارت ســازمان 
بهزیستی هستند یک متولی مشــخصی وجود ندارد. طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون 
تأسیس مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی؛ تعیین شاخص های آموزشی، 
تهیه محتوا و نظارت بر مهد های کودک از حیث آموزشی با وزارت آموزش و پرورش و 
موضوع صدور مجوز و ارائه برنامه با سازمان بهزیستی است. جالب است که شهریه این 
مهدها هم توسط سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعیین می شود.

حاال باالخره پس از نگاه ویژه ای که مقام معظم رهبری به وضعیت مهدهای کودک 
داشتند دستگاه های قانون گذار پای کار آمدند تا فکری به حال مهدها کنند.

تصمیم گیری مجلس برای وضعیت مهدهای کودک»
احمد حســین فالحی، سخنگوی کمیســیون آموزش مجلس با اشاره به اینکه در 
کمیسیون آموزش و تحقیقات پیش از این نگاهی به مهد های کودک وجود داشت، 
گفت: قرار شد کمیته ای مشترک از سازمان بهزیســتی، وزارت آموزش و پرورش و 
کمیسیون آموزش و تحقیقات تشکیل شود تا برای تعیین تکلیف مهد های کودک 
تصمیم الزم گرفته شود. با توجه به اینکه فضای سخنان مقام معظم رهبری مربوط به 
فضای آموزشی و پرورشی بوده و در این زمینه وارد بحث مهدکودک شدند، نگاه این 
اســت که این مراکز در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد و مانند بسیاری از 
کشور ها که سن آموزش از چهار تا پنج سالگی آغاز می شود، در ایران نیز مهدکودک 

در حیطه مسئولیت وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
حبیب اهلل مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز تصریح کرد: 
بهزیســتی آمادگی واگذاری مهدها به وزارت آموزش و پرورش را دارد، اگرمسئولیت 
مهدهای کودک به دستگاه دیگری غیر از بهزیستی داده شود آماده هستیم با حسن 
نیت در اختیار دستگاه مربوطه قرار دهیم تا کودکان آموزش های الزم را دریافت کنند.

اظهارات کارشناسان »
امــا نظرات کارشناســان درخصوص این واگذاری مختلف اســت. برخی می گویند 

بهزیستی و برخی آموزش و پرورش را برای اداره مهدهای کودک ارجح  می دانند.
فاطمه دعایی، مدیرعامل کانون توســعه و همیاری مهدهای کودک  کشــور در این 
باره گفت: سازمان  بهزیستی ۴۰ سال تجربه کار در حوزه آموزش و پرورش کودکان 
پیش از دبســتان را مبتنی بر علم روان شناسی کودک دارد، به همین منظور برای 
اداره کالن مهدهای کودک ارجحیت دارد. وی با اشــاره به اینکه در همان ۴۰ سال 
پیش که قانون وظیفه صدور مجوز و نظارت بر مهدهای کودک را برعهده ســازمان 
بهزیستی قرار داده، برای آموزش و پرورش نیز شرح وظایف بیان کرده، گفت: وزارت 
 آموزش و پرورش قرار بود در تولید محتوای آموزشی به سازمان بهزیستی کمک کند. 
در این چند ســال متأسفانه این کار محقق نشد و این، کم کاری سازمان بهزیستی 
نیســت، چراکه بهزیستی با همه توان تالش کرد با حفظ سالمت کودکان، با توجه 
ویژه به کیفیت تغذیه کودکان در همان چند ســاعتی که در مهد کودک هستند، 
مراقبت از کودکان و ایجاد شــرایط ایمن و امنیت باال در فضای مهد کودک به این 

آموزش خطیر بپردازد.
دعایی افزود: آموزش و پرورش در این سال ها هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده 
اســت؛ اگر قرار است یکی از این دو ارگان مدیریت واحد مهدکودک را برعهده گیرد 
باید بر عهده سازمان بهزیستی قرار داده شود. همچنین درودی، کارشناس آموزشی 
در این باره بیان کرد: دو مسئله آموزش و تربیت را باید درنظر بگیریم؛ نیروی آموزش 
و پرورش در برگزاری و اداره مهدهای کودک کارآمدتر هستند و نیروهای آموزش و 

پرورش بهتر می توانند در این زمینه فعالیت داشته باشند.
حاال باید منتظر دستگاه های قانون گذار باشیم تا ببینیم چه تصمیمی برای وضعیت 
مهدهای کودک می گیرند، هرچند شــانس آموزش و پرورش در خصوص واگذاری 

مهدها به این نهاد باالست.

 جامعه/ اعظم طیرانی   سال هاست ۲۷ سپتامبر 
مصادف با ۶ مهر به عنوان روز جهانی گردشگری 
نام گذاری شده است. امسال هم مانند گذشته، این 

روز در گوشه و کنار جهان گرامی داشته می شود. 
حقیقت این اســت امــروزه گردشــگری یکی از 
پرسودترین صنایع دنیا به شمار می آید و از اهمیت 
زیادی برخوردار است. حاال هر دولتی تالش می کند 
با استفاده از منابع کشورش، گردشگران بیشتری را به 
سمت خود بکشاند و میزان درآمدش را باال ببرد. چند 
سالی  است سازمان جهانی جهانگردی تأسیس شده 
تا در پیشرفت این صنعت به دولتمردان کمک کند و 
به حل مشکالت موجود در این صنعت می پردازد. این 
روز را بهانــه ای برای گفت وگو با دکتر ولی تیموری، 
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی قرار دادیم تا با چالش های توسعه 

صنعت گردشگری در کشور آشنا شویم. 

زیرســاخت های مورد نیــاز در صنعت   
گردشگری چیست و وضعیت کشور در این 

حوزه را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
زیرســاخت های گردشگری از جمله عوامل مؤثری 
هســتند که می توانند مســتقیماً منجر بــه ارائه 
خدمات به گردشــگران شــوند و برخــورداری از 
آن ها زمینه جذب و افزایش گردشــگران را فراهم 
می  کند. از جمله زیرســاخت های موردنیاز صنعت 
گردشــگری می توان به زیرساخت های دسترسی 
به جاذبه ها و مقاصد گردشــگری، زیرساخت های 
حمــل و نقل )هوایــی، زمینی، ریلــی و دریایی(، 
فرودگاه های بین المللی و داخلی، پایانه های مسافری، 
زیرســاخت های تأمین کننــده خدمــات انرژی و 
ارتباطات، زیرساخت های اقامتی و پذیرایی و غیره 
اشــاره کرد. در یک گام فراتر و در راســتای اهداف 
عالی توسعه پایدار، زیرســاخت های دیگری نیز از 
جمله سیستم های بازیافت فاضالب، دفع فاضالب و 

تصفیه آب نیز مطرح می شوند. 
با نادیده گرفتن فرسودگی ناوگان حمل و نقل که 
ناشی از وجود تحریم هاست، می توان گفت در حال 
حاضر ایران زیرســاخت های اولیه و اصلی صنعت 
گردشــگری از لحاظ توسعه مسیرهای منتهی به 
مقاصد و جاذبه ها، تنوع اقامتگاه ها اعم از شــهری 
و روســتایی و... را در حد نسبتاً مطلوبی داراست. با 
وجود این، با توجه به ظرفیت گردشــگری کشور و 
سرعت رشد این صنعت در دنیا، ایران نیازمند توسعه 

زیرساخت ها در همه ابعاد است. همچنین با عنایت 
به توجه روزافزون به سمت پایداری در ابعاد مختلف 
توســعه از جمله طراحی هتل های سبز، استفاده از 
حامل های انرژی سبز وغیره، الزم است ایران نیز در 

این مسیر برنامه ریزی خود را انجام دهد. 

ســهم ایران از صنعت گردشگری جهان   
چقدر است؟ 

بررسی  آمارها در ســطح جهانی نشان می دهد در 
سال گذشته میالدی یعنی ۲۰۱۹، تعداد گردشگران 
ورودی بین المللی با ۴ درصد رشد نسبت به مدت 
مشابه سال پیش؛ یک میلیون و ۴۵۸ نفر بوده است. 
در این میان، ایران با رشــد ۲۵ درصدی نسبت به 
سال ۲۰۱۸ حدود ۶درصد از کل گردشگران ورودی 

بین المللی را به خود اختصاص داده است.

در خصوص وضعیت گردشگری در دوران   
کرونا و آســیب های وارده به این صنعت 

برایمان بگویید. 
ابتــدا در خصــوص وضعیت جاری بایــد گفت با 
توجه به شــیوع ویروس کرونا از آذرسال گذشته و 
مصوبات ستاد ملی کرونا مبنی بر تعطیلی تأسیسات 
گردشگری، خسارت های فراوانی به کسب و کارهای 
آسیب دیده از کرونا به ویژه دست اندرکاران صنعت 

گردشــگری وارد شد؛ به طوری که 
براســاس برآورد های به عمل آمده 
تا پایــان تیر ۹۹ حــدود ۱۲ هزار 
میلیــارد تومــان به ایــن صنعت 
خسارت وارد شــده است. بنابراین 
بر اســاس تالش های انجام شــده 
و تعامل با دســتگاه های مربوط و 
ســتاد ملی مدیریت کرونا، در ابتدا 
اقدام به تثبیت شرایط روانی محیط 
گردشگری کشور کرده، ضمن آنکه 
پروتکل های بهداشتی سفر هوشمند 
و نیز فرهنگ عمومی سفر به همه 
تأسیسات گردشگری و هموطنان 
ابالغ و اطالع رســانی شــده است. 
گردشگری  تأسیســات  همچنین 
را ملزم بــه رعایــت پروتکل ها و 
نظارت های مســتمر کــرده و به 
هموطنان این اطمینان را داده ایم 
که مراکــز اقامتی آمادگی کامل را 

برای فراهم کردن محیط سالم و اقامت آنان دارند. 

چه حمایت هایی از واحدهای گردشگری در   
این مدت شده است؟ 

با توجه به شــیوع کرونــا و تعطیلــی واحد های 

گردشگری، دولت با ارائه بسته های 
حمایتی از فعاالن این صنف حمایت 
کرده اســت؛ به طــوری که در این 
راستا با ارائه گزارش های تخصصی 
به معاون اقتصادی ریاست جمهوری 
به منظور اعطای تســهیالت دولت 
در قالــب وام های کوتــاه مدت به 
ازای واحدهای گردشگری و میزان 
قالب  تسهیالت درخواســتی در 
افــراد بیمه شــده و غیربیمه ای، 
بــا متغیر ۶ تا ۸ میلیــون تومان 
به افراد غیربیمــه ای و ۱۲ تا ۱۶ 
میلیون تومان به افراد بیمه شده 
و کارگاه های فعال پرداخت شود. 
این مســئله با همــکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت 
پذیرفت تا فهرست اسامی از سوی 
دســتگاه اجرایی به آن ها ارسال و 
متقاضیان در سامانه کارا ثبت نام و 
مراحل معرفی به بانک و دریافت تسهیالت طی شود. 
همچنین اقدام مهم دیگر امهال مالیات، اقســاط 
وام های دریافتی، تعویــق پرداخت های حامل های 
انرژی نظیر آب، برق و گاز تا پایان اردیبهشت بوده 
که با مذاکرات و پیگیری های انجام شــده تا پایان 

سال تمدید شده است. نکته مهم تالش های صورت 
پذیرفته برای پایدار نگهداشتن واحدهای گردشگری 
و پیشگیری از خســارت های بیشتر به تأسیسات 

گردشگری است. 

برای مواجهه با پیک دوم شــیوع کرونا و   
بیماری آنفلوانزا چــه اقدامات و برنامه هایی 

پیش بینی شده است؟ 
دوره پیک سفر از ابتدای فصل بهار شروع می شود 
و نهایتاً تا انتهای شــهریور ادامــه دارد. با توجه به 
شروع فصل پاییز و پیش بینی های انجام شده برای 
آمادگی مواجهه با پیک دوم شیوع کرونا و بیماری 
آنفلوانزا اقدام ها و برنامه های پیش بینی شــده برای 
ایــن فصل در قالب برنامه هــای کوتاه مدت، میان 
مدت و بلندمدت صورت پذیرفته و ارائه شده است؛ 
ضمن اینکه مذاکرات و هماهنگی ها برای باز کردن 
ارتباطات هوایی که یکی از مهم ترین ارکان مبادله 
گردشگر میان کشورهای خارجی به ویژه کشورهای 
همسایه نظیر ترکیه، عمان، روسیه و بازارهای هدف 

گردشگری ایران است، ادامه دارد.
در تــداوم این موضوع، برنامه هــای مهمی در 
۳۱ استان کشور پیش بینی شده تا با همکاری 
تشــکل های خصوصــی گردشــگری، فضای 

گردشگری کشور پایدار بماند.
با توجه به اینکه گردشــگری عاملی برای شــیوع 
کرونا نبوده و می تواند زمینه مساعدی برای آرامش 
بخشــیدن و باال بردن روحیه و تجدید قوای مردم 
شود، تعامل با سازمان های بین المللی نظیر سازمان 
جهانی گردشگری و مبادله برنامه ها و تجارب برای 
گذراندن دوره کرونا و حفظ فضای گردشگری کشور 

به طور مستمر برقرار است.

و    گردشــگری  فرهنگی،  میراث  وزارت 
صنایع دســتی برای توسعه این صنعت چه 

برنامه ای را دنبال می کند؟ 
یکی از نکات مهم اینکه وزارت در حال برنامه ریزی 
و هماهنگی برای تقویت صنعت گردشگری در کل 
کشور است. خبر خوشــحال کننده ای که در این 
خصوص می توان به آن اشــاره کرد، تصویب برنامه 
راهبردی توســعه صنعت گردشگری کشور توسط 
هیئت وزیران در سه هفته گذشته است که نقشه 
راه توسعه گردشگری با همکاری دستگاه های دولتی 

و عمومی تصویب و ارائه شده است. 

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفت وگو با قدس مطرح کرد

سهم 6 درصدی ایران از گردشگری بین المللی

با توجه به ظرفیت 
گردشگری 

کشور و سرعت 
رشد این صنعت 

در دنیا، ایران 
نیازمند توسعه 

زیرساخت ها در 
همه ابعاد است
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پول های کرونا کجا هزینه شده است؟
فارس: مهدی اســفندیار، پژوهشــگر حوزه سالمت می گوید: 
تاکنون وزارت بهداشــت نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان بدون 
کمک های بین المللی و مردمی دریافت کرده اســت. مسئوالن 
وزارت بهداشت باید به این پرسش پاسخ دهند که پول اختصاص 
داده شــده برای کرونا در کجا هزینه شــده است؛ پرسشی که 

تاکنون به آن جواب نداده اند. 

مقاومت مدیران یک وزارتخانه در برابر یک بخشنامه
فارس: عباس زاده امامی، عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: بخشــنامه ای به نام تعارض منافــع در آموزش 
و پرورش وجود دارد و کســانی که مدارس غیردولتی داشــته و 
همزمان مســئولیت دارند یا باید کار آموزش در آن مدارس را 
متوقف کرده و یا واگذار کننــد. در حالی که تعدادی از مدیران 

وزارت آموزش و پرورش این کار را نکردند.

آیا سن بازنشستگی افزایش می یابد؟
مهر: علی حیدری، نایب رئیس هیئت مدیره ســازمان تأمین 
اجتماعی از افزایش ســن بازنشســتگی در اصالح قوانین این 
سازمان گفته و اینکه اگر این آیین نامه به تصویب برسد افزایش 
سن بازنشستگی به تدریج و برای بیمه شدگان جدید به صورت 
پلکانی خواهد بود و مشمول افرادی می شود که زیر پنج سال یا 

۱۰ سال سابقه دارند و یا بیمه شدگان جدید.

شهری

یک مدیر سازمان شهرداری ها و دهیاری ها :
کوتاهی تأمین اجتماعی در اصالح 

فهرست بیمه رانندگان تاکسی
 ایســنا   مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی 
و ترافیک شــهری ســازمان شــهرداری ها و 
دهیاری های کشــور می گوید: از سال ۱۳۹۲ 
اصالح فهرســت بیمه رانندگان تاکسی انجام 
نشــده تا در سقف بیمه شدگان بتوانیم افرادی 
که راننده نیســتند و یا به اشتباه بیمه شده اند 
و همچنان برای آن ها بیمه پرداخت می شود، 
حذف و رانندگان واقعی را به لیست اضافه کنیم.
وی می افزاید: حدود ۵۰ درصد فهرست فعلی 
راننده نیســتند و در هیچ یــک از پایگاه های 
اطالعاتی ما که بر اســاس آن ســوخت داده 

می شود، شناسایی نشده اند. 
حصاری گفت: به روزرسانی نشدن این لیست 
توســط تأمین اجتماعی برای ما بسیار عجیب 
اســت؛ این وظیفه ســازمان تأمین اجتماعی 
اســت یارانه دولتی برای افرادی لحاظ شــود 
که مســتحق واقعی دریافت یارانه هستند، اما 

متأسفانه سال ها این کار انجام نشده است.

رفاه و تأمین اجتماعی

یک مسئول آموزش و پرورش استثنایی:
بیش از ۴۰ درصد دانش آموزان 

استثنایی، شبکه شاد ندارند
 ایلنا    معاون برنامه ریزی آموزشــی و توانبخشی 
ســازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: 
بیش از ۴۰ درصد دانش آموزان ما به فضای مجازی 
و شبکه شاد دسترسی ندارند.  مجید هداوند افزود: 
یک گروه از این دانش آموزان به اینترنت دسترسی 
نداشــته، یک گروه موبایل ندارنــد،  یک گروه هم 
دانش آموزان کم توان هستند که نمی توانند در فضای 
مجازی فعالیت کنند، از این رو ما به همه استان ها 
بخشنامه ای ارسال کردیم که هر مدرسه باید اطلس 
یادگیــری دانش آمــوزان را تهیه کنــد. برمبنای 
بخشنامه، هر مدرســه باید یک اطلس یادگیری از 
دانش آموزان با نیاز ویژه استان ها طراحی کند که این 
اطلس یادگیری دقیقاً مشخص می کند دانش آموزان 
چه روزهایی در هفته مجــازی و حضوری آموزش 
می بینند. به عنوان مثال اگر دانش آموزی حضوری 
نمی رود، آیا از شــبکه شاد استفاده می کند و اگر از 
شــبکه شاد اســتفاده نمی کند، آیا مدرسه برای او 

بسته های آموزشی تهیه کرده است؟ 

آموزش

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور :
زمان اعالم نتایج همه کنکورها و 

پذیرش دانشگاه ها در سال 99 
 فارس    فاطمه زرین آمیزی، ســخنگوی 
سازمان سنجش آموزش کشور زمان تقریبی 
اعــالم نتایج همــه کنکورهــا و دوره های 
پذیرش بدون آزمون دانشگاه ها در سال ۹۹ 

را تشریح کرد.
وی توضیــح داد: نتایج کنکورهای امســال و 
دوره های پذیرش بدون آزمون دانشــگاه ها تا 

پایان مهر ۹۹ و اوایل آبان ۹۹ اعالم می شود.
زریــن آمیزی همچنین گفــت: نتایج کنکور 
کاردانی و کنکور کارشناسی ناپیوسته در نیمه 

دوم مهر ۹۹ اعالم می  شود.
وی خاطرنشان کرد: نتایج کنکور کارشناسی 
ارشد و دکترا هفته آخر مهر  و تقریباً در یک 
هفتــه و یا با فاصله حــدود یک هفته اعالم 

خواهد شد.
زرین آمیزی اضافه کرد: نتایج کنکور سراسری 
و پذیرش بدون آزمــون هم در هفته اول آبان 

اعالم می شود.

گردشگری

یک مسئول سازمان راهداری بیان کرد
خسارت 2 هزار میلیاردی کرونا 

به حمل ونقل عمومی
 فارس    مدیرکل حمل  و نقل مسافری سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور گفت: بر اثر 
شیوع کرونا ۴۰ درصد از شمار مسافر و ۲۸ درصد 
در شمار سفرها کاهش یافته و ضرر هنگفتی به این 

ناوگان وارد شده است.
داریوش باقر جوان افزود: کرونا تاکنون هزار میلیارد 
تومان به صورت مستقیم و با احتساب بخش های 
غیرمستقیم بیش از ۲ هزار میلیارد تومان به بخش 
حمل ونقل مسافر ضرر وارد کرده است که این رقم 
می توانست صرف پرداخت حقوق و به روز کردن 
ناوگان شود. باقر جوان گفت: با پیگیری انجام شده 
۶ میلیون تومان برای رانندگان و ۱۲ میلیون تومان 
برای هر نفر از کارکنانی که تعدیل نشده و بیمه 

آن واریز شده باشد تسهیالت پرداخت می شود.
تاکنون ۷۶ درصد از رانندگان، معادل ۷۷ هزار 
نفر از این تســهیالت بهره مند شده اند و برای 
درنظر گرفتن مزیت های باالتر پیگیری های الزم 

انجام می شود.

خانه و خانواده

توضیح کارشناس سازمان تأمین اجتماعی
هرآنچه باید درباره کارگاه های 

خانوادگی بدانیم
 باشگاه خبرنگاران جوان   کارشناس سازمان 
تأمین اجتماعی درباره شــرایط داشــتن کارگاه 
خانوادگی توضیحاتی داد. محمدحسن زدا گفت: 
کارگاه خانوادگی کارگاه هایی هســتند که پدر، 
همســر و فرزندان در آن مشغول باشند و غیر از 
این گروه کسی در این کارگاه مشغول نباشد. زدا با 
بیان اینکه کارگاه های خانوادگی مشمول قانون کار 
نیستند، ادامه داد: اعضای شاغل مشمول مزایایی 
که قانون کار برای کارگر تعریف کرده مانند بیمه 
بیکاری، مشاغل سخت و زیان آور، شکایت علیه 
کارفرما و... نیســتند، اما به این معنی نیست که 
مشمول بیمه نیســتند؛ این افراد فقط ۳ درصد 
بیمه بیکاری را پرداخت نمی کنند به همین دلیل 
مشــمول بیمه بیکاری نیستند و اگر بیکار شوند 
مقرری به آن ها پرداخت نمی شود. وی همچنین 
تأکید کرد:افرادی کــه در کارگاه خانوادگی کار 
می کنند مشــمول بیمه اجباری هستند و فقط 

۳درصد کمتر حق بیمه می پردازند.

فراسو

برداشت آزاد
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 ۸۰ هزار سالمند کشور دچار پدیده تجرد قطعی هستند
مهر: حسام الدین عالمه، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با 
اشاره به افزایش جمعیت سالمندی گفت: حدود ۸۰ هزار سالمند 
داریم که دچار پدیده تجرد قطعی هستند. وقتی دوره میانسالی 
را نگاه می کنیم یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر فرد میانسال ازدواج 
نکرده داریم. وی از ابالغ آیین نامه اجرایی ساماندهی سالمندان 

به دستگاه ها پس از ۱۶ سال و در ۳۱ شهریور خبر داد.

مالچ  نفتی سرطان زا نیست 
ایسنا: پرویز گرشاسبی، معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان 
سازمان جنگل ها می گوید: بر اساس مستندات سازمان جنگل ها، 
مالچ های نفتی ســرطان زا نیست، مگر آنکه یافته های جدیدی 
باشد که ما از آن بی خبر هستیم. برای اثبات این ادعا باید افرادی 
که آن را مطرح کرده اند، مســتندات خود را ارسال کنند تا در 

صورت اثبات، سیاست های خود را عوض کنیم.

همه وزارتخانه ها در ساختمان 1۰۰ طبقه
برنا: محمدمهدی تندگویان، عضو ســابق شورای شهر تهران با 
پیشنهاد تجمیع وزارتخانه ها گفت: می توانیم با ایجاد یک منطقه 
دولتی در کنار تهران، دسترســی مردم به آن منطقه را راحت و 
بار ترافیکی شهر را کم کنیم. حتی می توانیم در یک ساختمان 
۱۰۰طبقه چندین وزارتخانه را مستقر کنیم تا دسترسی برای 

مردم و دولت به سهولت انجام گیرد.

شبکه ملی اطالعات جایگزین اینترنت جهانی نیست
ایرنا: ســردار غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
گفت: من خیلی واژه اینترنت ملی را نمی پســندم و تأکید دارم 
از واژه شبکه ملی اطالعات استفاده شود؛ چراکه هدف از شبکه 
ملی اطالعات جایگزینی به عنوان اینترنت جهانی نیست، بلکه 
شبکه ای در کنار اینترنت است و حتی می تواند منجر به افزایش 

سرعت استفاده از اینترنت جهانی شود. 

برای آنکه مراکز توانبخشی از هم نپاشند
ایســنا: علی ضرابی، مدیرعامل و رئیــس هیئت مدیره مرکز 
حمایت از معلوالن ضایعات نخاعی ایران گفت: اگر یارانه مراکز 
توانبخشــی به میزان ۴۱ درصد افزایش نیابد، مراکز توانبخشی 
از هم می پاشــند.  وقت آن رسیده ســازمان برنامه و بودجه به 
معلوالن توجه بیشتری داشته و در زمینه پرداخت بودجه های 

معلوالن خساست نکند.
 

صندلی های خالی غیرانتفاعی ها افزایش یافت
مهر: علی آهون منش، رئیس اتحادیه مؤسسات و دانشگاه های 
غیرانتفاعی گفت: ظرفیت دانشگاه های غیرانتفاعی برای پذیرش 
دانشــجو حدود ۱۳۰ هزار نفر اســت اما این ظرفیت به دلیل 
کاهش تعداد دانشجویان ورودی و داوطلبان ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر 
کاهش یافته؛ یعنی مقــداری از ظرفیت هایی که با پول بخش 

خصوصی ایجاد شده است، خالی می ماند.
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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 ذاالجالل واالکرام

 3 معترض با گلوله های جنگی کشته شدند

جمعهخشممصریها
 جهان/علــوی  تعدادی از اســتان های مصر 
روز جمعه شاهد اعتراض های گسترده علیه نظام 
عبدالفتاح سیسی بود که در جریان این تظاهرات 
سه معترض در استان الجیزه کشته شده و تعدادی 
نیز بازداشت شدند. به گزارش روزنامه فرامنطقه ای 
القدس العربی، روستاهای العطف،  ام دینار و شهر 
۶ اکتبر در استان الجیزه، منطقه شبرا الخیمه در 
استان القلیوبیه، روستاهایی در استان های المنیا 
در مرکز مصــر، دمیاط، قاهره و شــمال مصر و 
دیگر استان ها جمعه شاهد اعتراضات گسترده ای 
علیه نظام عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر 
بود. ایــن اعتراض ها به درخواســت محمد علی، 
پیمانکار مصری با شــعار جمعه خشم برگزار شد 
و تظاهرات کنندگان طی آن شعار »برو سیسی« 
و »سیسی دشمن خداست« ســردادند. گفتنی 
است وسیع ترین اعتراض ها در روستاهای استان 
الجیزه بود. باوجود بازداشت ها و آماده باش امنیتی 
در میادین اصلی، استان ها و شهرهای مصر شاهد 

اعتراض ها از ۲۰ سپتامبر هستند. 
شورای انقالب مصر اعالم کرد: جمعه خشم آغاز 
پایان نظامی است که منابع مردم را برای ثروتمند 
کردن تعدادی فاسد تسخیر کرده است. حکومت 

نظامی زمین و آبروی مصر را فروخت و امنیت ملی 
مصر را در معرض خطر استعمار منطقه ای جدید 
قرار داد. از مردم قهرمان در تمام روستاهای مصر 
که همبستگی خود را با شهدای وطن و زندانیانی 
اعالم کردند که در طول هفت سال در مقابل نظام 
فاشیست و فاسد و شکست خورده پایداری کردند، 
قدردانی می کنیم. در بیانیه این شورا آمده است: 
بحــران مصر به دلیل دولت نظامی اســت. مردم 
مصر باید بدانند دشمن واقعی وطن، همین نظام 
حاکم اســت و آزادی از آن تنهــا با تغییر واقعی 
ممکن اســت. از تمام مردم مصر می خواهیم فوراً 
اعتراض های منظم را برای نابودی کامل حکومت 

نظامی برگزار کنند.
به گزارش الجزیره، کمیته آزادی ها و حقوق مصر 
بیانیه ای درباره بازداشت های ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰ 
 صادر کرد. در این بیانیه آمده اســت ۱۴۷ تن در 
۹ اســتان بازداشت شــدند که از جمله آن ها ۲۸ 
کــودک و دو زن هســتند. دادســتانی کل مصر 
این افراد را به پیوســتن به گروهی تروریســتی، 
نشــر اخبار دروغین، سوءاســتفاده از شبکه های 
اجتماعی، حمایت مالی گروه تروریستی و شرکت 
در تظاهرات متهم کرده است. محمد احمد، وکیل 

مصری لیستی شامل ۱۹۰ اسم را که طی روزهای 
گذشته بازداشت شده اند، منتشر کرد.

پس از اقدام نیروهای دولت مصر در تخریب برخی 
خانه های ساخته شــده در اراضی دولتی، رئیس 
جمهور مصــر در اظهاراتی، مقاومت کنندگان در 
برابر اقدام های دولت را به استفاده از ارتش تهدید 
کرد و گفت در صورت لزوم از ارتش کمک خواهد 
گرفت. بی بی سی انگلیسی نوشت: شمار مخالفان 
سیسی میلیون ها نفر تخمین زده می شود و عمده 
آن ها در مناطق روستایی هستند و همین مسئله، 
این موضــوع را برای بســیاری از مصری ها حائز 
اهمیت کرده است. تظاهرات علیه سیسی به داخل 
مرزهای مصر محدود نشد و گروهی از مصری های 
مقیم آلمان با تجمع در برابر سفارت کشورشان در 
برلین، با معترضان ابراز همبستگی کرده و خواستار 

برکناری او شدند.
ناظران مسائل مصر می گویند موج جدید تظاهرات 
ضد دولتی و شخص سیسی به منبع نگرانی مقامات 
این کشور تبدیل شده است به ویژه اینکه معترضان، 
شهروندان عادی هستند و وابستگی به هیچ گروه 
سیاسی یا جریان ایدئولوژیک خاصی ندارد و علت 
اصلی خشم آن ها، وخامت اوضاع معیشتی در این 
کشور آفریقایی است. با این حال، رسانه های دولتی 
از روزنامه گرفته تا شبکه های تلویزیونی، فراخوان ها 
برای تظاهرات در روزهای اخیر را توطئه و دروغین 
خواندند. برای مثال، روزنامه جمهوریت چاپ قاهره 
به قلم نویســنده خود »حسن الرشیدی« نوشت: 
»حمالت قدرت های شر و بوق های رسانه ای آن ها 
در قطر و ترکیه نمی توانند بر اهالی سرزمین مصر 

تأثیر بگذارند«.

رؤیابافی »بایدن«:
ترامپ ببازد، می رود !©

نامزددموکرات  تسنیم: 
انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریــکا پیش بینی کرده 
دونالــد ترامپ در صورت 
شکســت در انتخابــات 

نوامبــر، از قدرت کناره گیــری خواهد کرد. جو 
بایدن در مصاحبه با شــبکه ام اس ان بی سی، 
گفت: تالش های ترامپ برای ایجاد شک و تردید 
در رونــد دموکراتیک با طرح مســئله تقلب در 
انتخابات، به خصوص از طریق رأی گیری پستی، 
یک اقدام عــادی وی برای منحرف کردن افکار 

عمومی است.
بایدن افزود: تصور می کنم در انتخابات 3 نوامبر 
باید به صدای همه مردم این کشــور گوش کرد. 
همه صداها باید شنیده شود. ما انتخاباتی خواهیم 
داشت که مانند رأی گیری های قبلی خواهد بود و 

او قدرت را ترک خواهد کرد.

 نخست وزیر لبنان 
از تشکیل دولت جدید کناره گیری کرد

»ادیب« نیامده رفت!©
المیادین: مصطفی ادیب از مأموریت تشــکیل 
دولت جدید این کشــور رســماً کنار کشــید و 
عذرخواهی کرد. ادیب پس از اعالم استعفای خود 
گفت: متوجه شدم توافقی که برای مأموریت ملی 
من در لبنان حاصل شده بود معتبر و پایدار نیست. 
او در دهم شــهریور پس از رایزنی های پارلمانی، 
با کسب اکثریت آرا مأمور تشکیل کابینه جدید 
لبنان شده بود. ریاست جمهوری لبنان هم اعالم 
کرد میشــل عون با کناره گیری مصطفی ادیب 
موافقت کرده اســت و اقدام های الزم را بر اساس 

قانون اساسی این کشور اتخاذ خواهد کرد.

پوتین خطاب به مقام های آمریکا:
توافق کنیم در انتخابات ©

یکدیگر دخالت نکنیم
ایســنا: چند هفته مانده به انتخابات آمریکا، 
رئیس جمهور روسیه خواستار عقد توافقی میان 
مســکو و واشــنگتن شــد که تضمین کند دو 
طرف درگیر مداخله ســایبری در انتخابات های 
یکدیگر نمی شــوند و در امــور داخلی یکدیگر 
دخالت نمی کنند. والدیمیر پوتین گفت: یکی از 
مهم ترین چالش های راهبــردی دوران ما، خطر 
رویارویی تمام عیار در فضای دیجیتال اســت. ما 
مایلیم بار دیگر پیشــنهادی را به ایاالت متحده 
درباره تأیید یک برنامه جامع از تدابیر عملی برای 
ریست روابطمان در عرصه اطالعات و فناوری های 

ارتباطی ارائه دهیم.  
او پیشنهاد داد دو کشور به توافقی برای جلوگیری 
از حوادث مهم در فضای سایبری دست پیدا کنند، 
چیزی که او به پیمان ۱۹۷۲ آمریکا - شوروی در 
اوج جنگ سرد تشبیه کرد که جلو تشدید اوضاع 

در دریا و هوا را می گرفت. 
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 داستان پیچیده مدیترانه شرقی©
پس از اکتشــافات نفت و گاز اخیر در دریای مدیترانه شرقی، رژیم صهیونیستی، 
قبرس جنوبی و یونــان قرارداد های منطقه انحصاری اقتصادی را با یکدیگر امضا 
کردند. رژیم اسرائیل نیز از منطقه گازی لویاتان استخراج گاز داشته و چندی پیش 
با مصر، قبرس، یونان، قطر، امارات و ایتالیا نیز پیمان گاز مدیترانه شرقی را امضا 
کرده است. به طور کلی، استخراج منابع گازی از شرق دریای مدیترانه و انتقال آن 
از جهات مختلف دارای اهمیت اســت؛ چرا که در این حوزه دو طرح کلی وجود 
دارد: خطوط لوله گاز به جزیره کرت )بزرگ ترین و پرجمعیت ترین جزیره یونانی 
و پنجمیــن جزیره بزرگ در دریای مدیترانه( و صادرات گاز از این منطقه به اروپا 
که راهی بســیار طوالنی بوده و هزینه سرمایه گذاری بسیار زیادی هم دارد. مسیر 
دوم، ترکیه است تا گاز مدیترانه شرقی از این کشور به اروپا صادر شود. اما برخی 
اختالفات بین ترکیه و رژیم صهیونیستی و نیز ترکیه و مصر و یونان با قبرس جنوبی 
وجود دارد که مانع انتقال گاز از ترکیه که از قضا هزینه کمتری هم دربردارد، شده 
اســت. در این میان، رژیم صهیونیستی اعالم کرده آماده است با ترکیه مذاکراتی 

داشته باشد تا گاز را از طریق این کشور به اروپا صادر کنند.
اختالف دیگر درباره صادرات گاز از مدیترانه شــرقی، این است که ترکیه، قبرس 
جنوبی را که یونانی نشین اســت به رسمیت نمی شناسد. اما قبرس شمالی را بر 
عکس دیگر کشور ها به رسمیت شناخته است. در همین زمینه، اتحادیه اروپا قول 
داده بود قبرس شمالی را از تحریم ها خارج می کند که به قول خود هم عمل نکرده 
و این ســر چشمه یک اختالف دیگر است. در اطراف قبرس شمالی هم یکسری 
اکتشافات نفتی انجام گرفته که شرکت های نفتی ایتالیایی، توتال فرانسه، قبرس و 
شرکت اکسون مبیل آمریکا و شرکت نوبل انرژی که مشترک بین آمریکا و رژیم 
صهیونیستی است، در این منطقه عملیات اکتشافی مشترکی انجام داده اند. ترکیه 
نیز کشتی های اکتشــافی و لرزه نگاری اش را به آن مناطق فرستاده و اعالم کرده 
ترکیه نیز حق دارد در حومه قبرس شمالی دست به اکتشاف بزند. در عین آنکه 
اتحادیه اروپا، آمریکا و ناتو، عملیات اکتشــافی و حفاری ترکیه را محکوم کرده و 

مخالف آن هستند.
این تمام مجموعه تنش های مدیترانه شرقی نیست! یک بحران دیگر هم مسئله 
قرارداد ترکیه با لیبی اســت که قرارداد تعیین حریم دریایی و همچنین منطقه 
انحصاری اقتصادی با لیبی با مرکزیت طرابلس است. آنکارا و طرابلس قرارداد های 
حریم دریایی، منطقه انحصاری اقتصادی و تسلیحاتی امضا کرده اند که این هم با 
مخالفت اتحادیه اروپا، یونان، قبرس و خلیفه حفتر روبه رو شده است. از آن طرف 
امارات، مصر، فرانسه و روسیه نیز در لیبی در مقابل طرابلس و ترکیه قرار گرفتند 
که این موضوع در مدیترانه شــرقی نیز خود را نشان داده است. یعنی هم ترکیه 
می خواهــد حقوق خود را در مدیترانه شــرقی حفظ و احیا کند  که قبالً منطقه 
انحصاری اقتصادی در مدیترانه شرقی اعالم نکرده بود، در حالی که آن کشور های 
دیگر نام منطقه انحصاری اقتصادی را از اول اعالم کرده بوده اند و این موضوع نیز 

محملی برای اختالفات ترکیه با دیگر کشور های همسایه اش شده است.
هم اکنون مسئله جدیدتری که اتفاق افتاده، این است که ترکیه به مصر پیشنهاد 
مذاکره داده تا رؤسای اطالعاتی مصر و ترکیه با یکدیگر دیدار و در باب مسائلی مانند 
پیشنهاد انعقاد قرارداد حریم دریایی و منطقه انحصاری اقتصادی گفت وگو کنند که 
در این صورت، حریم دریایی مصر به صورت مشترک دو برابر می شود و این به نفع 
مصر است. مصر نیز تا حدودی این را قبول کرده و در حال مذاکره روی این موارد 
هستند، ترکیه تالش می کند مصر را از صف رژیم صهیونیستی، خلیفه خفتر، امارات 

و فرانسه در لیبی جدا کرده و به صف طرفداران خود در بیاورد.
ترکیه در دریای اژه نیز اختالفاتی با دیگر کشــور ها دارد؛ یونان محدوده آب های 
ساحلی خود در دریای اژه را ۱۲ مایل دریایی اعالم کرده است، اما ترکیه می گوید 
طبق قرارداد لوزان باید ۶ مایل باشد وگرنه ترکیه اعالم جنگ می کند. یونان برخی 
از ســواحل جزایر دریای اژه که۴۵۰ کیلومتر از یونان فاصله دارد را مســلح کرده 
است که خالف قرارداد مشترک با ترکیه و موازین بین الملل است و در این جزایر 
پایگاه های نظامی را به آمریکا و فرانســه واگذار کرده است. ترکیه در دریای سیاه 
منطقه انحصاری اقتصادی اعالم کرده و به اکتشافات نفت و گاز ادامه می دهد؛ یک 
منطقه گازی 3۲۰ میلیارد متر مکعبی در دریای ســیاه کشف کرده که تا ۲۰۲۴ 
می خواهد استخراج کند که به نوعی مانع انتقال گاز ایران و روسیه به این کشور 
می شــود. پیمان هایی امضا شده تا امنیت دریای سیاه توسط کشور های ساحلی 
به خصوص روســیه و ترکیه تأمین شود، اما آمریکا تالش می کند از طریق ناتو و 
لهستان، بلغارستان و رومانی وارد دریای سیاه شود که این نوعی تهدید امنیتی برای 
روسیه و در مخمصه قرار گرفتن ترکیه در دریای سیاه محسوب می شود که این هم 

از دیگر گرفتاری های ترکیه در دریای سیاه است.
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 اداره کل  راه و شهرس�ازی  خراس�ان جنوب�ی در نظر دارد مناقص��ه عمومی ذیل را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگ��زار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد                   
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ضمنا اسناد مناقصه به شرح خواسته شده به صورت فیزیکی می بایست در مهلت مقرر تحویل گردد.

ف
شماره ردی

مهلت زمانی دریافت اسناد از مبلغ تضمین)ریال(فهرست بهامدت زمان اجرامبلغ براورد)ریال(شرح مناقصهمناقصه
سامانه

آخرین مهلت ارائه پاکت ارزیابی 
کیفی و پیشنهاد قیمت و بارگذاری 

اسناد در سامانه
تاریخ و زمان برگزاری جلسه

کمیسیون مناقصه

199/7
تجدید مناقصه عملیات خاکی و 
ابنیه فنی باند دوم محور طبس-
بشرویه هم زمان با ارزیابی کیفی

24 ماه102/000/000/000
تجمیع شده راه،باند 

فرودگاه و زیرسازی           
راه آهن سال99

4/740/000/000
 ساعت12 روز یك شنبه 

مورخ 99/07/06 الی  ساعت 13 
روزپنج شنبه  مورخ 99/07/10

ساعت 14 روز
یك شنبه 

مورخ 99/07/27

ساعت 9صبح روز
دو شنبه

مورخ 99/07/28

299/9

احداث باقیمانده قطعه چهارم 
محور دیهوك-راور)محدوده 

کیلومتر145الی 172(  هم زمان با 
ارزیابی کیفی

30ماه532/814/000/000
تجمیع شده راه،باند 

فرودگاه و زیرسازی           
راه آهن سال99

13/400/000/000
ساعت12 روز یك شنبه

مورخ 99/07/06 الی  ساعت 13 روز 
پنج شنبه  مورخ 99/07/10

ساعت 14 روز
یك شنبه

مورخ 99/07/27

ساعت 9:30صبح روز
دو شنبه

مورخ 99/07/28

آدرس و اطالعات تماس دفتر خدمات استان جهت راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم :خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت و معدن و تجارت طبقه همکف اتاق 111 تلفن:05632221220

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی - نوبت اول

 اداره ارتباطات و اطالع رسانی - اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
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دهیاری روس�تای باغون آباد از توابع بخش مرکزی شهرس�تان مش�هد بر اساس مصوبه 
شورای اسالمی روستا در نظر دارد اجرای عملیات زیرسازی و جدولگذاری معابر روستا 
را از طریق مناقصه عمومی به ش�رکتهای واجد ش�رایط دارای حداقل پایه 5 صالحیت 
پیمان�کاری در رش�ته راه و تراب�ری با رعایت ظرفی�ت کاری واگذار نمای�د.  متقاضیان                   
می توانند جهت کس�ب اطالعات بیشتر و خرید اسناد تا تاریخ 1399/07/19 به آدرس 
مشهد ،  بلوار توس ، توس 120 ، پالک 2 ، طبقه دوم ، شرکت تعاونی دهیاریهای غرب 
بخش مرکزی مش�هد مراجعه نمایند . جهت خرید اس�ناد می بایست فیش واریز وجه به 
مبلغ 1,000,000 ریال به حس�اب جاری ش�ماره  0107689284002 نزد بانک ملی بنام 

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

مناقصه عمومی دو مرحله ای - نوبت اول

دهیاری باغون آباد
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شهرداری کرکوند به استناد مجوز شماره 98/255 مورخ 98/9/19 شورای 
محترم اس�المی در نظر دارد دو واحد س�وئیت آپارتمان واقع در مش�هد، 
خیاب�ان امام رض�ا 31 را از طریق آگهی مزایده عمومی به فروش برس�اند. 
ل�ذا از کلیه متقاضیان دع�وت می گردد جهت بازدید از اموال ذکر ش�ده و 
تحوی�ل پیش�نهادات تا پایان وق�ت اداری تا مورخ 99/7/24 ب�ه دبیرخانه 

شهرداری مراجعه نمایند.
)هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.(

شناسه آگهی: 996327
آدرس: شهرستان مبارکه، شهر کرکوند، شهرداری کرکوند    

تلفکس: 03152382626

»تجدید آگهی مزایده عمومی«

شهردار کرکوند- محمود کفعمی

,ع
99
07
03
7

س�ازمان  فنی و نگه�داری حرم مطهر رضوی در نظ�ر دارد اجرای 
عملی�ات نگه�داری و س�رویس دوره ای و اضط�راری دوربی�ن ها 
و رک ه�ای نظ�ارت تصوی�ری مجموع�ه ح�رم مطه�ر حض�رت رض�ا )ع( به 
م�دت یک س�ال شمس�ی را از طری�ق مناقص�ه عمومی ب�ه پیمان�کاران واجد 
ش�رایط واگ�ذار نمای�د، ل�ذا متقاضی�ان م�ی توانن�د ت�ا پای�ان وق�ت اداری 
اینترنت�ی آدرس  ب�ه  مراجع�ه  ضم�ن   1399/07/  12 م�ورخ  ش�نبه  روز 
http:// sem.aqr-harimeharm.org  ) تلف�ن 32257085-31305243- 051 ( 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

آگهی مناقصه 

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

برگ س���بز خودروی سواری پراید به رنگ نوک مدادی 
- متالی���ک م���دل 1385 به ش���ماره موت���ور 1801811 و 
ش���ماره شاس���ی S1412285284652 و  ب���ه ش���ماره 
انتظامی 688 ی 27 ایران 32 به مالکیت آقای سید 
عل���ی میر ه���ادی مفقود گردی���ده و از درجه ی اعتبار 

ساقط میباشد. ,ع
99
07
02
3
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آگهی تغییرات شرکت فرآورده های لبنی بینالود 
نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24 و 

شناسه ملی 10860009796

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
ذیل  تصمیمات   1399,04,16 مورخ  سالیانه 
اتخاذ شد : 1 - خانم کبری علی ابادی دارای 
کد ملی 1063555728 به سمت بازرس اصلی 
ملی  کد  دارای  عارفخانی  عاطفه  خانم  و 
البدل  علی  بازرس  سمت  به   1062785061
تاریخ  تا  مالی  سال  یک  مدت  برای  شرکت 

29\12\99 انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زبرخان 

 )1000380(
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)سی پی دی(  آمریکا  انتخاباتی  مناظره های  کمیسیون 
شامگاه سه شنبه اعالم کرد در نخستین مناظره انتخابات 
ریاست جمهوری سوم نوامبر )۱3 آبان( این کشور بین دونالد ترامپ 
رئیس جمهور و نامزد جمهوری خواه و جو بایدن نامزد دموکرات، 
درباره ۶ موضوع از آن ها پرسش می شود.طبق اعالم این کمیسیون، 
از ترامپ و بایدن درباره موضوعات مرتبط با همه گیری ویروس کرونا، 
جنجال ها درباره انتخاب جایگزین »راث بیدر گینسبرگ« قاضی 
دیوان عالی آمریکا و وضعیت اقتصادی این کشور سؤاالتی مطرح 
می شود. تمرکز مناظره هشتم مهرماه که در »کلیولند« ایالت اوهایو 
برگزار می شود، این ۶ موضوع زیر است: کارنامه و عملکرد ترامپ و 
بایدن، دیوان عالی آمریکا، کووید۱۹، اقتصاد، نژاد و خشونت در 

شهرها، درستی و بی عیب بودن انتخابات )در آمریکا(.
قرار است »کریس واالس« مجری سرشناس و قدیمی فاکس نیوز 
نخســتین مناظره بین رئیس جمهور آمریکا و رقیب دموکرات او 
را اجــرا کند. ترامپ در مصاحبه چندی قبل خــود با واالس، او را 
»جمهوری خواه متمایل به دموکرات ها« توصیف و از وی به دلیل 

انتقادهایش در برنامه »یکشنبه فاکس نیوز« انتقاد کرده بود.
اعالم ۶ محور مورد تمرکز در نخســتین مناظره انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا در حالی انجام شده که در روزهای اخیر موضوع 
افزایش تلفات کرونا و همچنین فوت یکی از ۹ قاضی دیوان عالی 

این کشور بسیار خبرساز شده است. 
در ادامــه گزارش آمده اســت: »در همین اثنا، همه گیری ویروس 
کرونا همچنان در حال تأثیرگذاری بر جان آمریکایی ها و همچنین 
رقابت های انتخاباتی است. براساس گزارش دانشگاه جانز هاپکینز 
تاکنون بیش از ۲۰۰هزار نفــر از مردم در ایاالت متحده به خاطر 
کووید۱۹ جانشان را از دســت داده اند«. سی ان بی سی نیوز افزود: 
»در حالی که بایدن و دموکرات ها به پاســخ ناکارآمد دولت ترامپ 

برای مقابله با این بحران سالمت عمومی تاخته اند، رئیس جمهور 
اعالم کرده تالش های او موفق بوده اســت«.  رئیس جمهور آمریکا 
در مصاحبه هفته گذشته خود در یک اظهارنظر در این باره گفته 
بود: »تنها کاری که ما به طــرزی بد انجام داده ایم، موضوع روابط 

عمومی بوده است«.

درجستوجویجانشینقاضیمرده»
 دیــوان عالــی آمریــکا دیگر محــور مناظــرات خواهــد بود.

دیوان عالی آمریکا باالترین مرجع حل اختالف در آمریکاســت و 
تصمیم گیری نهایی در موارد بروز اختالف بین دولت و کنگره نیز 
بر عهده این نهاد است. عضویت در هیئت قضات دیوان عالی آمریکا 
مادام العمر اســت و تغییر در ترکیب این هیئت می تواند سال ها بر 

وضعیت موازنه قوا در این کشور اثرگذار باشد.
طبق گزارش سی ان بی سی نیوز »ترامپ و میچ مک کانل، سناتور 
ایالت کنتاکی و رهبر اکثریت )جمهوری خواه( سنا عجله دارند تا 

پیش از روز انتخابات، جانشین گینسبرگ تعیین شود«.

این رســانه افزود: »بایدن اما از واشنگتن )کنگره و دولت آمریکا( 
خواست به درخواست گینســبرگ پیش از فوتش احترام بگذارد. 
گزارش شــده او به نوه اش گفته بود جایگزین من تا زمان مستقر 

شدن یک رئیس جمهور جدید تعیین نشود«.
طبق اعالم کمیســیون مناظره های انتخاباتی آمریکا، قرار است 
ســه مناظره بین ترامپ و بایــدن در روزهای ۸ مهر، ۲۴ مهر و 
۱ آبان و یک مناظره بین نامزدهای معاونت ریاســت جمهوری 
در تاریخ ۱۶ مهر برگزار شود. پیشتر برخی منابع خبری گزارش 
دادند تحلیلگران راهبردی حزب دموکرات و برخی از حامیان جو 
بایدن، نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از او 
خواسته اند با ترامپ مناظره نکند، چرا که آن ها معتقدند برگزاری 
چنین مناظره هایی »تریبونی برای دروغگویی« در اختیار ترامپ 

قرار می دهد.
جو بایدن اما در محافل عمومی اعالم کرد او بی صبرانه منتظر حضور 
در مناظره های انتخاباتی با ترامپ اســت و یک بار هم گفت: »به 

شدت منتظر این روز)مناظره با ترامپ( هستم«.

آغاز شوی دموکراسی
اعالم محور های مناظرات نامزد های آمریکا 

گزارش


	1 m new
	2
	3 new new
	4
	5
	6
	7
	8

