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 حجت االسالم  والمسلمین مروی در دیدار نمایندگان مردم مشهد از عزم جدی آستان قدس گفت  

پیگیری و کمک به مسئوالن برای ساماندهی  حاشیه شهر

با وجود تهدید آمریکا به 
بستن سفارتش در عراق

گروه های مقاومت 
مصمم به مبارزه 

با یانکی ها

 آستان    تولیت آستان قدس رضوی گفت: در راستای عمل به منویات رهبر معظم 
انقالب درباره حل معضالت حاشیه شهر مشهد و رفع مشکالت مردم این مناطق طی 
تفاهم نامه ای با استانداری و شهرداری مشهد، آستان قدس بخش عظیمی از اراضی 
موقوفه ای خود را در شــهرک های شهید رجایی و شهید باهنر با رعایت کامل غبطه 
و مصلحت وقف برای اجرای 12 پروژه شامل ساخت مجتمع های مسکونی، درمانی، 
فرهنگی، ورزشــی و... در اختیار مدیریت اســتانی و شهری قرار داد. حجت االسالم  
والمســلمین احمد مروی در دیدار نمایندگان مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 
اسالمی که در تاالر شهید سلیمانی حرم مطهر رضوی انجام شد، با بیان اینکه آستان 

 ............ صفحه 3قدس رضوی مشکل حاشیه شهر مشهد را...

 جهان  منابع دیپلماتیک اعالم کردند آمریکا به 
همپیمانان خود اعالم کرده تصمیم بستن سفارت 
واشنگتن در بغداد قطعی است. به گزارش فارس، 
این منابع در عین حال به شبکه خبری المیادین 
اعالم کردند »پیش از اعالم بسته شدن سفارت، 
طرف آمریکایی یک بار دیگر ]وضعیت را[ ارزیابی 
خواهد کرد«. در همین حال، سفارت آمریکا در 

بغداد طی بیانیه ای...

کارشناسان درباره تأثیر 
»ممنوعیت نوسان گیری 

روزانه«  تردید دارند 

چراغ بورس 
سبز می شود؟

دولت لبنان 
در کشاکش دعواهای 

آمریکا و فرانسه

نگاهی به پشت پرده 
استعفای»ادیب«
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کارشناسان در گفت وگو 
با قدس عنوان کردند

کالن شهرها در 
برابرآتش سوزی 
تاب آوری ندارند

 ............ صفحه 7

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
احمد دستمالچیان

سفر »فؤاد حســین« وزیر خارجه عراق به تهران آن هم در هنگامه افزایش فشار 
یانکی ها بر جمهوری اسالمی از ابعاد مختلف مهم و قابل بررسی به نظر می رسد. 
عراق با حدود هزار و 500 کیلومتر بیشترین مرز زمینی را در میان همسایگان ایران 
داراست. از سوی دیگر پیوندهای دیرینه فرهنگی و مذهبی میان مردم دو کشور 

زمینه عمیقی برای ارتقای روابط مهیا کرده و...

 دالیل اهمیت سفر 
وزیرخارجه عراق به ایران

 ............ صفحه 2

 

نمایش قدرت دفاعی ایران در»پارک ملی هوافضا«
 سیاست   نمایشــگاه دائمی توانمندی های راهبردی نیروی نمایشگاه دائمی توانمندی های راهبردی نیروی هوافضای سپاه افتتاح شد

هوافضای ســپاه تحت عنوان »پارک ملــی هوافضا« با حضور 
محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شــورای اسالمی، سرلشکر 

 ............ صفحه 2حسین سالمی؛ فرمانده کل سپاه...

12 2 4
گفت وگو با مجید قیصری درباره پویش »باران رحمت«  هشدار سرلشکر باقری به امارات و بحرین پرونده قدس به مناسبت سالگرد 

شهادت حجت االسالم سید عبدالکریم هاشمی نژاد

  :jامام جواد
با فضيلت ترين 

و ارزشمندترين 
عبادت ها آن 

است كه خالص 
و بدون ريا باشد. 

بحاراالنوار
ج۶۸، ص۲۴۵

w w w . q u d s o n l i n e . i r دوشنبه 7 مهر 1399  10صفر 1442 28سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9355 8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    8صفحه راهکار   1000 تومان  

ناشران خصوصی 
داستان های پیامبر را منتشر نکردند!

با ارائه دهنده پایگاه به صهیونیست ها 
مثل دشمن برخورد می کنیم متفکِر غریب
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آگهی مناقصه
تعمیر و نگهداری آسانسور ، پله برقی و...

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
شرح در صفحه  8
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آگهی مناقصه 
سوئیچ شبکه سیسکو

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

شرح در صفحه  8

به شرح ذیل:
ش�ركت توزیع نیروی برق مازندران در نظر دارد بمنظور انجام تعمیرات پروژهای ش��رح جدول ذیل را از ش��رکتهایی که دارای رتبه 5 به باال از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کش��ور در رش��ته نیرو می باشد را مطابق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه و سایر توضیحات زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی 

و بصورت  ارزیابی کیفی )فشرده( به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید.
موضوع مناقصه : عبارت است از :

مبلغ تضمین ریالمبلغ برآوردی ریالشرح مناقصهشماره مناقصهردیف

1991010470
پروژه تعمیرات اساسی و پیشگیرانه  ترانسفورماتورهای توزیع در 

35.887.621.5501.527.000.000کارگاه تعمیرات شرکت توزیع برق مازندران و امورهای تابعه

2991010471

پروژه تعمیرات اساسی و پیشگیرانه  کلید های فشار متوسط و 
حفاظت توزیع در کارگاه تعمیرات شرکت توزیع برق مازندران و 

امورهای تابعه
36.769.918.3611.554.000.000

توضیحات :
1- تضمین شرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما شامل “ضمانت نامه بانکی ، فیش واریزی و تأییدیه مطالبات ، چک بانکی “ مورد تأیید می باشد.

2- این شرکت از پذیرش چک شخصی ، ارائه وجه نقد و ...تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه خودداری خواهد نمود .
3- مقادیر و مبالغ پایه بصورت برآوردی بوده و  بصورت دقیق در اسناد مناقصه اعالم میگردد.

4- به پیشنهادهای فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر و
پیشنهادهای که بعد از انقضای مدت مقرر در این فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شد.

5- سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است .

2 - زمان فروش اسناد:  از روز چهارشنبه  مورخه 99/07/09 لغایت روز دوشنبه مورخه 99/07/14
3 - محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  . سامانه مناقصه 

4-مبلغ فروش اسناد:مبلغ 545.000ریال بحساب جام شماره5240332412 بانك ملت شعبه امیرمازندرانی ساری)پرداخت ازطریق درگاه اینترنتی(
5- مهلت تحویل پیشنهاد پاکات  : زمان تحویل اسناد حداکثر تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخه 99/07/27   میباشد.

همچنین زمان بازگشایی پاکات )ارزیابی کیفی (:  ساعت 13 روز یکشنبه مورخه 99/07/27  به ترتیب شماره مناقصه انجام می گیرد. )زمان بازگشایی پاکات 
الف، ب و ج پس از اعالم نتیجه ارزیابی کیفی از سوی کمیته فنی بازرگانی متعاقبا اعالم می گردد.(

6- محل تحویل اسناد مناقصه : اسناد می بایست در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت اسکن بارگذاری گردد.
تبصره: فقط پاکت الف که محتوی اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه می باشد، به آدرس ساری ، بولوار خزر ، بعد از خیابان حزب ا ... امور تدارکات شرکت 

توزیع برق استان مازندران تحویل گردد.
6-  شرایط مناقصه گران : الف - داشتن شخصیت حقوقی                   ب- داشتن ظرفیت خالی در رشته مورد نظر 

 پ- ارائه تصویر گواهینامه تأیید صالحیت )رتبه( نیرو                     ت - ارائه گواهینامه ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
7-  محل بازگشایی اسناد مناقصه : ساری ، بولوار خزر ، بعد از خیابان حزب ا ... امور تدارکات شرکت توزیع برق استان مازندران

8 - نشانی کسب اطالعات بیشتر :    
        www.Tender.Tavanir.org.ir ب- سایت معامالت توانیر به آدرس   www.Iets.Mporg.ir الف- سایت پایگاه ملی مناقصات به آدرس 

 ج- سایت شرکت توزیع برق مازندران به آدرس www.maztozi.ir  د- شماره تلفن 33405121-011 امور تدارکات -  اداره مناقصات   
روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق مازندران
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» سال جهش تولید « 
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی كیفی )نوبت اول(
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

صعود مردان »یحیی« با گل »عیسی«صعود مردان »یحیی« با گل »عیسی«
ژاوی باز هم نتوانست سد راه توفان سرخ شودژاوی باز هم نتوانست سد راه توفان سرخ شود

 ............ صفحه  ............ صفحه 1010
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تحریم های آمریکا مصداق »تروریسم پزشکی« است  سیاست: محمدجواد ظریف در مصاحبه با شبکه روسی »راشاتودی« با »دروغ« توصیف کردن ادعاهای ایاالت متحده آمریکا مبنی بر عدم تأثیر 
تحریم های یکجانبه بر اقالم بشردوستانه، تأکید کرد که این گونه اقدام های آمریکا در حقیقت »تروریسم پزشکی« است. وزیر خارجه ایران ضمن انتقاد شدید از اقدام های یکجانبه ایاالت متحده علیه جمهوری اسالمی 

تأکید کرد که تالش های آمریکا برای مانع تراشی در مسیر صادرات نفت ایران، توانمندی تهران برای پاسخگویی به بحران کرونا را محدود کرده است.

دائمــی  نمایشــگاه  سیاســت     
توانمندی های راهبردی نیروی هوافضای 
سپاه تحت عنوان »پارک ملی هوافضا« با 
حضور محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس 
شورای اسالمی، سرلشکر حسین سالمی؛ 
فرمانــده کل ســپاه و ســردار امیرعلی 
حاجــی زاده؛ فرمانده نیــروی هوافضای 

سپاه در تهران افتتاح شد. 
در این نمایشــگاه بخشی از دستاوردها 
نیــروی  راهبــردی  توانمندی هــای  و 
هوافضای ســپاه در حوزه های موشکی، 
پهپادی، ماهواره ای و پدافند سامانه های 
کشف و شناســایی و جنگ الکترونیک 
و نیز دســتاوردهای مراکز پژوهشــی و 

تحقیقاتی به نمایش درآمده است.

 نمایش موشک دریایی »
»ذوالفقار بصیر« برای نخستین بار

در جریان آیین افتتاح نمایشــگاه دائمی 
توانمندی هــای نیروی هوافضای ســپاه، 
نســل جدیدی از موشــک 
ذوالفقار با عنــوان »ذوالفقار 
بصیر« برای نخستین بار به 
موشک  این  درآمد.  نمایش 
که از خانواده موشــک های 
ذوالفقار اســت، با برد ۷۰۰ 
کیلومتــر قابلیت هدف قرار 
دادن اهداف در دریا را دارد. 
پیش از این برد موشک های 
بالســتیک دریــای ایران تا 
۳۰۰ کیلومتــر با موشــک 
خلیج فــارس و هرمز اعالم 
شده بود که اکنون با نمایش 
این نســخه از موشــک ذوالفقار به ۷۰۰ 

کیلومتر افزایش یافته است.

نمایش قطعات مونتاژ پهپاد ساقط »
 شده »گلوبال هاوک«

راهبردی  توانمندی های  نمایشــگاه  در 
نیروی هوافضای سپاه همچنین تعدادی 
از پهپادهای متجاوز اعــم از آمریکایی 
توســط سامانه های  و صهیونیستی که 
پدافند نهسا ساقط شــده اند به نمایش 

درآمده است.
یکی از نکات قابل توجه نمایش قطعات 
مونتاژ پهپاد ساقط  شده »گلوبال هاوک« 
آمریکاست،  غولی ۲۰۰ میلیون دالری 
که ســپاه آن را سال گذشــته در ۳۰ 
خرداد ماه، پس از تجاوز به حریم ایران 

ساقط کرد.
قالیبــاف، رئیــس مجلــس در آییــن 
افتتــاح ایــن نمایشــگاه با اشــاره به 
مفهوم خودباوری خاطرنشــان کرد: این 
نمایشــگاه نمادی از خودباوری است و 

»ما می توانیم« را به تصویر کشید.
به گزارش ایسنا، قالیباف ادامه داد: همه 
پروژه هــا و طرح ها دارای راه های میانبر 

اســت و راه میانبر آن ها تکیه بر جوانان 
و افراد شجاع است که جسورانه تصمیم 
می گیرند. امروز ما به ابتکارات شجاعانه 
نیاز داریم که تنها با اتکا به اراده خداوند 
در این مسیر موفق می شویم. ما نیاز به 
راهبرد های خالقانــه داریم و با تبعیت 
کورکورانه موفق نمی شویم. دفاع مقدس 
یک گنجینه اســت که در همه دوره ها 

قابل استفاده است. 

 قالیباف: شعار »مرگ بر آمریکا« »
جز خدمت رسانی به مردم نیست

قالیباف در بخش دیگری از ســخنانش با 
بیان اینکه متأسفانه ما به اقتصاد مردمی 
اعتقــاد نداریــم و فرصت را بــه جوانان 
نمی دهیم، نگاهمان به بیرون است و در این 
مسیر دنبال راه حل می گردیم، تأکید کرد: 
مجلس یازدهم می کوشد تا در چارچوب 

وظایف خود با تکیه بر فرهنگ دفاع مقدس 
حرکت کــرده و گره از مشــکالت مردم 
بگشاید. نمایندگان مجلس یازدهم هرگز 
به حاشیه هایی که در مجلس به ناحق برای 
آن ها ایجاد می کنند و افرادی که خود اهل 
کار نبوده و اکنون قصد دارند کوتاهی های 
خود را به گردن دیگران بیندازند توجهی 
ندارند. شــعار »مرگ بــر آمریکا« جز کار، 
تالش و خدمت رســانی به مردم نیست و 
لحظه ای از ذهن نمایندگان مردم در خانه 
ملت خارج نمی شود. مجلس یازدهم تمام 
سعی خود را برای خدمت رسانی به مردم 

به کار می گیرد.
سرلشکر حسین ســالمی، فرمانده کل 
سپاه نیز در حاشیه این مراسم در جمع 
خبرنگاران با تأکید بر اینکه این نمایشگاه 
نشــان دهنده طلوع و ظهور یک قدرت 
جدید در صحنه بین المللی است، گفت: 

این نمایشگاه نمادی روشن از اعتماد به 
نفس ملی کشــور ما و نشان دهنده این 
است که قوه اندیشه و تفکر جوانان ما قادر 
اســت از مدار اراده دشمنان برای تحریم 
عبور کند. وی اظهار کرد: پیشرفت های 
شــگفت انگیز و تالش اعجاب برانگیزی 
که در این نمایشــگاه می بینیم دقیقاً در 
دوران تحریم بدســت آمده است؛ یعنی 
ما توانستیم از تحریم یک فرصت بسازیم 
و این فرصت نیز همین پیشــرفت های 
علمی و فناوری های شــتابداری اســت 
که حداقل در عرصه قدرت دفاعی آن را 

مالحظه می کنیم.

مخالفت مقام معظم رهبری با خرید »
موشک پس از فروپاشی شوروی

سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه در آیین افتتاحیه نمایشگاه 
دائمــی توانمندی های راهبــردی نیروی 
هوافضای سپاه در ســخنانی اظهار کرد: 
از امام آموختیم که بایــد روی پای خود 
بایستیم، البته در این مسیر دشواری های 
بســیاری داشــتیم و در زمان فروپاشی 
شــوروی موشــک های میلیون دالری و 
ســکوهای پرتاب به راحتی بــه ما داده 
می شــد اما مقام معظم رهبری مخالفت 
کردند، اگر آن روز آن خریدها انجام می شد 
امروز به این پیشــرفت ها نمی رسیدیم و 
این پیشرفت ها نتیجه بینش مقام معظم 

رهبری است.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه 
سال ۹۸ سال حوادث بسیار مهمی بود و 
دیدم که چگونه آمریکا پس از ۷۵ ســال 
اقتدار، از جمهوری اســالمی ایران سیلی 
خورد، تصریح کرد: دشــمن در حال کار 
کردن و حرکت است، ما هم نباید متوقف 
شــویم و ما هــم دائماً در حــال حرکت 
هستیم. وی درباره تهدیدهای اخیر ترامپ 
علیه ایران با تأکید بر اینکه این ها حرکتی از 
جنس نظامی نیست و بیشتر مصرف داخلی 
دارد، گفت: می دانید که در آمریکا انتخابات 
است و کاندیداهای این انتخابات یک خط 
درمیان درباره ایران صحبت می کنند که 
این یعنی ایران کشــوری قدرتمند و مهم 
است و برای آمریکایی ها موضوعیت دارد. 
ســردار حاجی زاده با اشــاره به تحرکات 
اخیر ایاالت متحده آمریکا در آینده خلیج 
فارس افزود: حضــور و رفت و آمد آمریکا 
در منطقه طبیعی اســت و اتفاق جدیدی 
نیفتاده و تأثیر نظامی ندارد و ممکن است 
بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته باشد؛ با این 
حال ما دائماً اشراف اطالعاتی داریم و رصد 
می کنیم و قدرت برتر فعالً ایران اســت و 
این ادامه پیدا خواهد کرد. درست است که 
دشمن کار و تالش می کند و اقدام هایی در 
راستای تغییر موازنه انجام می دهد، اما ما 

هم بیکار ننشسته ایم.

نمایشگاه دائمی توانمندی های راهبردی نیروی هوافضای سپاه افتتاح شد

نمایش قدرت دفاعی ایران در »پارک ملی هوافضا«

پیشــنهاد می کنم تمامی کســانی که اینجا پیام می دهند از روزنامه قدس س
بخواهند برای چند روز پیاپی تمام پیام ها با عنوان )بازگشت قیمت ها از جمله 
مســکن و خودرو به سال ۹۲( در ســتون حرف مردم چاپ شود. قیمت ها به 
خاطر ســوء مدیریت دولت و پر و بال دادن بــه دالالن افزایش یافته نه چیز 

دیگری. 09100006896
یادبــود هفته دفاع مقدس خیلی فراتر از این حرف هاســت که شــهرداری س

بــا زدن چند تا عکس و صدا و ســیما با چند فیلم نمایــش می دهند، حتی 
از آهنگ ها و نوحه ها یک درصد بیشتراســتفاده نشــد. تبلیغات یک نمایشگاه 
پرشوروباعظمت خیلی کارســازتر از تبلیغات مواد خوراکی است. )هرچندکه 
به خاطر همین ســهل انگاری ها خیلی از کارخانه ها به تعطیلی کشانده شد.( 

09350003571
با دالالن و مافیای کثیف و لجن خودرو و مســکن باید مثل خودشون رفتار س

کرد. مالیات مکرر و ســنگین بر خودرو و خانه هایی که در طول سال بیش از 
یک بار معامله می شــوند و افزایش شدید قیمت بنزین برای خودروهای باالی 

۲۰۰ میلیون تومان در بازار راهکار مقابله با دالل بازی است. 09100006006
قابل توجه راهنمایی و رانندگی جریمه به مبلغ ۳۰6هزار ریال! حال ســؤال س

آن جاســت که مگر راهنمایی هم بقالی است که خورده را هم حساب می کند. 
روزنامه قدس عزیز پیگیری نمایید. 09150005200

هیئت رئیسه مجلس باید مزایای نمایندگان از قبیل وام، ماشین، حق دفتر، س
حق ایــاب وذهاب، حقوق بــاال، و ... را کم کند بعد ببینید برای چهارســال 
بعد کســی برای نمایندگی مجلس این همه خــرج می کند. االن یک نماینده 
بایــد حداقل ۵۰۰میلیون تا یک میلیارد خرج کند برود مجلس، برای 4۸ ماه 

نمایندگی با حقوق مثاًل 1۵ میلیونی، آیا باور کنیم؟ 09110004552
یکی نیســت جلو بی حجابــی را توی ایــن مملکت بگیرد؟ دیگــر آقایان س

بــا زیرپوش رکابی وشــلوارک می گردند وخانم ها هم که ...! ما شــهید دادیم 
که این گونه شــود؟ مسئوالن عزیز بیدار شــوید. ببینید دشمن تا کجا آمده! 

09110004552

هشدار سرلشکر باقری درباره تغییر نگاه ایران به امارات و بحرین

 با ارائه دهنده پایگاه به صهیونیست ها ©
مثل دشمن برخورد می کنیم

ایسنا: سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح در برنامــه تلویزیونی 
»نگاه یک« درباره عادی سازی روابط امارات و 
بحرین با رژیم صهیونیستی اظهار کرد: امارات 
در یکی دو سال گذشته پیغام های مختلفی 
فرستاد که ما همانند عربستان نیستیم و قصد 
دوســتی داریم. البته ما برای ایجاد ارتباط با 
عربســتان مشکلی نداریم اما آن ها پس می زنند. با وجود همراهی امارات با تحریم ها ما 
نگاه خوشبینانه داشتیم اما آن ها ارتباط خود با رژیم صهیونیستی را علنی کردند و نگاه ما 
هم به امارات و بحرین با گذشته تغییر کرد. اگر پای صهیونیست ها به منطقه باز شده و 
اتفاقاتی رخ دهد که امنیت ملی ما دچار کوچک ترین خدشه شود، به امارات و بحرین و 
هر کشوری که دنبال عادی سازی برود، به عنوان ارائه کننده پایگاه به دشمن نگاه کرده و 

با آن ها برخوردی می کنیم که با دشمن می کنیم.

آمریکا با تهدید دوباره جامعه بین المللی درباره تحریم های ایران

اسرائیل را امن نگه می داریم©
فارس: کلی کرافــت، نماینــده آمریکا در 
ســازمان ملل متحد که در هفته های اخیر با 
مخالفت های کشورهای عضو شورای امنیت 
در موضوع بازگشت تحریم های جهانی علیه 
ایران مواجه شــده، دوبــاره به تهدید جامعه 
بین المللــی روی آورد. کرافت در مصاحبه با 
شــبکه »ســی بی اِس«، گفت: »ما یک تمرکز 
داریم، تنها هدف ما طی ماه های گذشته این بود که مطمئن شویم خاورمیانه و اسرائیل را 

امن نگه می داریم، به تبع همین، ما شهروندان اروپایی را هم ایمن نگاه می داریم«.
به نوشته وبگاه این شبکه، وی با انتقاد از عدم همراهی سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس 
از توسل واشنگتن به مکانیسم موسوم به اسنپ بک، اظهار کرد: »این برای من تأسف بار 
است. ما موضع روسیه و چین را در این زمینه می دانیم. از تمام کشورهای جهان، آلمان 

بیشتر از هر کشوری باید اهمیت حفاظت از اسرائیل را درک کند«.

سرلشکر صفوی با تأیید دریافت طال از ونزوئال:

ایران هزینه کمک به کشورها برای مقابله با آمریکا را می گیرد©
مهر: سرلشکر سیدیحیی صفوی، دستیار و 
مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در حاشیه 
مراسم »تداوم دفاع مقدس در جبهه مقاومت« 
که در محــل باغ موزه دفاع مقــدس برگزار 
شــد، اظهار کرد: ما می خواهیم تجربه دفاع 
مقدس را نه تنها به ملت های اســالمی بلکه 
به دیگر ملت ها همچون ونزوئال انتقال دهیم. 
امروز ونزوئالیی ها کمونیست هستند اما در مقابل آمریکایی ها ایستادند و ما هم به آن ها 
کمک می کنیم، کمک های نرم افزاری به آن ها می کنیم و ایده می دهیم، مثالً می گوییم 
چگونه بسیج مردمی را شکل دهند و حمالت سایبری را چگونه دفع کنند. وی افزود: هر 
کشور مسلمان و غیرمسلمان که از ما کمک بخواهد، کمکشان می کنیم اما از آن ها پول 
می گیریم. ما به ونزوئال بنزین دادیم و شمش طال گرفتیم و طالها را هم با هواپیما به ایران 
آوردیم تا در راه اتفاقی برایش نیفتد. دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا تأکید 
کرد: ما هر کمکی به عراقی ها کردیم دالر نقد گرفتیم، با سوری ها قراردادی امضا کردیم که 
در مقابل چیزهایی را می گیریم البته روس ها بیش از ما در سوریه استفاده می کنند. صفوی 
تصریح کرد: ما در راستای عمق بخشی به دفاع ایران در مقابل دشمنان فرامنطقه ای خود 
مثل آمریکا و صهیونیست ها اقدام می کنیم. ما برای اینکه در برابر ائتالف کشورهای غربی 
و عربی در سوریه بایستیم با روسیه ائتالف کردیم و ائتالف ما هم پیروز شد. یعنی ما یک 

پیروزی راهبردی در سوریه و عراق در برابر داعشی ها بدست آوردیم.
سردار حجازی، جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه نیز در این مراسم در واکنش به ادعای 
وزیر خارجه آمریکا مبنی بر هزینه 16 میلیارد دالری ایران برای محور مقاومت، گفت: 16 
میلیارد اگر حرفی راست باشد را کنار ۷ هزار میلیارد که خودشان اعتراف می کنند قرار 
دهید. در حالی که همین 16 میلیارد دالری که ایشان ادعا می کند خیلی هایش قرض 
اســت و طبق قرارداد کشورهایی که برایشان مصرف شده و متعهد شده بودند دارند به 

مرور پس می دهند.

سرلشکر موسوی در صحن مجلس:

 نیروی دریایی ارتش ©
طالیه دار توسعه سواحل مکران شده است 

سیاســت: امیر سرلشکر ســیدعبدالرحیم 
موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در جلســه علنی روز گذشــته مجلس 
شورای اسالمی به مناسبت هفته دفاع مقدس، 
گفت: نیــروی دریایی با حضــور در مناطق 
کمتربرخوردار و نیز کمک به توســعه شهرها 
و کانون های تمدنی سواحل مکران، با استقرار 
چندین هزار نیرو و خانواده های آنان در شهرهای میناب، جاسک، کنارک و نیز رأس میدانی، 
سیریک، کوهستک و پسابندر، طالیه دار توسعه سواحل مکران شده است. فرمانده کل ارتش 
تأکید کرد: به برکت این حضور امروز امنیتی که در دریا داریم، برخالف بسیاری از کشورهای 
منطقه عاریه ای نیست بلکه کامالً بومی و ساخت ایران و با اتکا به دانش و توان صنعتگران 
صنعت دفاعی و فرزندان این مملکت است. دریاهای ما امن است و حضور نمایشی ایادی 
استکبار به سرکردگی آمریکای تروریست نمی تواند این امنیت مقتدرانه را خدشه دار کند. 
سرلشکر موسوی اظهار کرد: امروز استکبار جهانی ناچار است بایستد و خیزش تمدنی ایران 
اسالمی به سمت دریا و اقیانوس های جهان و عرصه های اقتدارآفرین را در گام دوم انقالب 
نظاره گر باشد. دشمن ناگزیر است ایرانی آزاد، مستقل، اسالمی و قدرتمند را در مسیر رشد 
و توسعه شتابان نظاره گر باشد و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران پرچمدار این 

حرکت مقتدرانه به سمت احیای تمدن دریایی ایران اسالمی خواهد بود.

 دالیل اهمیت سفر ©
وزیر خارجه عراق به ایران

سفر »فؤاد حسین« وزیر خارجه عراق به تهران 
آن هــم در هنگامه افزایش فشــار یانکی ها بر 
جمهوری اسالمی از ابعاد مختلف مهم و قابل 
بررســی به نظر می رســد. عراق با حدود هزار 
و ۵۰۰ کیلومتر بیشــترین مــرز زمینی را در 
میان همســایگان ایران داراست. از سوی دیگر 
پیوندهای دیرینه فرهنگی و مذهبی میان مردم 
دو کشور زمینه عمیقی برای ارتقای روابط مهیا 
کــرده و فرصت های بی نظیــری برای تعمیق 
همکاری های اقتصادی، فرهنگی، سیاســی و 

امنیتی فراهم می آورد.
با توجه به روابط حسنه میان تهران و بغداد که 
پس از سقوط دولت صدام آغاز شده، رفت و آمد 
اخیر مقامات دو کشور به پایتخت های یکدیگر 
را هــم در حالت کلی بایــد به اهتمام طرفین 
بــرای گفت وگو و رایزنی درباره مســائل مورد 
نظر دانســت؛ به ویژه که ایــران و عراق اکنون 
مناسبات اقتصادی و سیاسی خوبی دارند و فضا 
برای افزایش همکاری ها مناسب به نظر می رسد. 
اکنون که در تقابل با سیاست »فشار حداکثری« 
واشنگتن راهبرد توسعه همکاری با همسایگان 
در دســتور کار قــرار گرفتــه و بهره گیری از 
فرصت های موجود در تعامل با همســایگان، 
جایگاه ویژه ای دارد، تقویت روابط با همســایه 
غربی معنــا و مفهوم ویــژه ای می یابد. تالش 
برای افزایــش همکاری ها در میان تحریم های 
ضدایرانی آمریــکا به ویژه در حــوزه انرژی و 
توسعه بازارهای صادراتی به مقصد و از طریق 
همسایگان بخشــی از برنامه های راهبردی ای 
است که در توسعه روابط با همسایگانی همچون 

عراق دنبال می شود.
این سفر البته در حوزه تحوالت منطقه ای هم 
مهم اســت. واقعیت آن اســت که در سایه رو 
شدن خیانت و توطئه عادی سازی روابط برخی 
دولت های عربی با رژیم صهیونیســتی امروز 
توجه بیشتر به موضوع فلسطین امری حیاتی 
است. عراق هم مانند جمهوری اسالمی همواره 
نگرش خاصی به موضوع فلســطین داشته و 
تمرکز بر این مسئله به عنوان چالش محوری 
جهان اسالم را مهم می داند. این موضوعی است 
که محمدباقر قالیباف و علی شمخانی هم در 
دیدارشان با فؤاد حسین به آن اشاره داشته اند 
و به نظر می رسد اتحاد جوامع مسلمان در این 
مســئله ضروری است. دولت الکاظمی هم که 
مدت زیادی از آغاز کارش نمی گذرد تمایل دارد 
در راستای فعالیت های سیاسی جدیدی که در 
سطح منطقه ای و جهانی شــروع کرده درباره 
برنامه هایش هماهنگی هایی با تهران داشــته 
باشــد و از رهگذر این همراهی سیاســت های 
را به پیش بــرد. اما موضوع دیگر این حقیقت 
اســت که عراق کشوری است که همواره برای 
ایران جایگاه مهمی داشته و در سیاست خارجی 
این کشور از جایگاه باالیی برخوردار است؛ چرا 
کــه تحوالتی که در این همســایه غربی روی 
می دهد روی امنیت جمهوری اسالمی اثرگذار 
بوده و ایران نمی تواند نســبت به تحوالت آن 
بی تفاوت باشد. اکنون هم در حالی که آمریکا 
هــر روز به خباثت های جدید در عراق روآورده 
و از ســوی دیگــر تهدیدهای امنیتی بر ســر 
دولت جدید عراق سنگینی می کند همکاری 
دو طرف ضروری به نظر می رســد. عراق طی 
چند سال گذشــته با انواع و اقسام بحران های 
امنیتی، راهبردی و سیاســی مواجه بوده و در 
ســایه افزایش تحرکات تروریست های داعش، 
دستخوش بحران سیاسی شده که دست  ساخته 
قدرت های خارجی بوده اســت. در این شرایط 
عراق به خوبی می داند همان گونه که در هنگام 
هجوم داعش این ایــران بود که در کنار آن ها 
ایستاد اکنون هم این جمهوری اسالمی است 
که می تواند مأمن آن ها بوده و دوســتی قابل 
اتکا باشد. با وجود این گسترش همکاری های 
میان ایران و عراق دشمنانی جدی دارد که در 
رأس آن  آمریکا و اقمار منطقه ای آن قرار دارند. 
بی تردید دشمنان دوســتی بغداد و تهران، از 
تالش های خود دست نخواهند کشید ولی این 
گونه تحرکات دیپلماتیک ما را امیدوار می کند 
که می توان امید داشت مسیر تحکیم دوستی 
دو ملــت و دو دولت به نحوی طی شــود که 
دسیسه های محور عبری-عربی-غربی چندان 

کارگر نشود.

از سوی سخنگوی وزارت خارجه
ایران خواستار توقف فوری ©

درگیری ها بین آذربایجان و 
ارمنستان شد

سیاست: سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
امور خارجه در ارتباط با درگیری های نظامی به 
وقوع پیوسته بین جمهوری آذربایجان و جمهوری 
ارمنستان اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران از 
نزدیــک و با نگرانــی درگیری های نظامی میان 
جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان را دنبال 
می کند و ضمن دعوت طرفین به خویشتنداری، 
خواستار توقف فوری درگیری ها و آغاز گفت وگو 
میان دو کشــور اســت. وی همچنین آمادگی 
کشورمان برای استفاده از همه ظرفیت های خود 
به منظور برقراری آتش بــس و آغاز گفت وگوها 

میان طرفین را اعالم کرد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

شعار »مرگ 
بر آمریکا« جز 
کار، تالش و 
خدمت رسانی به 
مردم نیست و 
لحظه ای از ذهن 
نمایندگان مردم 
در خانه ملت خارج 
نمی شود
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 سیاست/ مهدی خالدی   با وجود همه 
زد و بندهــا و تقالی دولت ترامپ برای دور 
کردن تهران و بغداد از یکدیگر، افزایش رفت 
 و آمدهای دیپلماتیک میان دو طرف، ضمن 
به رخ کشــیدن عمق روابط راهبردی میان 
جمهوری اســالمی ایران و عراق، از نقش بر 
آب شدن این خیال خام آمریکایی حکایت 
دارد. تنهــا دو مــاه پس از انتخــاب تهران 
به  عنوان نخســتین مقصد ســفر از سوی 
»مصطفــی الکاظمی«؛ نخســت وزیر جدید 
عــراق این بار »فؤاد حســین«؛ وزیر خارجه 
این همسایه غربی، شنبه و در جریان سفری 
دوروزه وارد ایران شده و با مقامات کشورمان 
دیدار کرد. این در حالی است که طی چند 
ماه اخیــر بارها مقامات سیاســی و نظامی 
کشــورمان به بغداد سفر کرده و با عراقی ها 

دیدار داشته اند.

عراق پرونده ترور شهید سلیمانی را »
پیگیری کند

اما وزیر خارجه عراق که شــنبه با حســن 
روحانی؛ رئیس جمهوری، محمدجواد ظریف؛ 
وزیــر امور خارجــه و محمدباقــر قالیباف؛ 
رئیس مجلس شورای اسالمی دیدار داشت، 
روز گذشــته نیز با دبیر شورای عالی امنیت 
ملی کشورمان گفت وگو کرد. علی شمخانی 
در ایــن دیدار، با بیان اینکه توافق های مهم 
دوجانبه میــان تهران و بغداد دارای اهمیت 
راهبردی اســت؛ گفت: با تسریع در اجرای 
کامــل این توافق ها ضمــن ارتقای بیش  از 
پیش سطح روابط دو کشور، الگوی موفقی از 
همکاری های همه جانبه را می توان ارائه کرد. 
شمخانی ترور ســردار سلیمانی و ابومهدی 
المهندس را از مصادیق بارز تروریسم دولتی 
دانســت و تأکیــد کرد: کمتریــن مجازات 
عامالن ایــن جنایت بزرگ خــروج فوری 
از منطقه به ویژه از کشــوری اســت که این 

جنایــت در آن صورت گرفته اســت. دبیر 
شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: پیگیری 
جدی این ترور ناجوانمردانه از طریق مجامع 
بین المللی حداقل اقدامی است که انجام آن 
از ســوی دولت عراق مورد انتظار است. در 
این دیدار فؤاد حســین؛ وزیــر امور خارجه 
عراق نیز با اعالم عزم کشــورش در توسعه 
روابط با جمهوری اسالمی ایران خاطرنشان 
کرد، دولت و ملت عراق هیچ  گاه حمایت ها 
و جان فشانی مردم ایران به ویژه جوانان غیور 
ایرانی را در دفع شــر تروریســم تکفیری از 

عراق فراموش نخواهند کرد.

نیاز و منفعت متقابل»
افزایش رفت وآمدهای دیپلماتیک میان تهران 
و بغداد مســلماً به مذاق آمریکایی ها خوش 
نخواهد افتاد. دولت ترامــپ که از بعد روی 
کار آمدنش و به ویژه بعد خروج از توافق نامه 
برجام، با در پیش گرفتن سیاســت »فشــار 
حداکثری« از هیچ توطئه ای علیه کشورمان 
خودداری نکرده بود، با تداوم مناسبات میان 
تهران و بغداد آن هم مقابل چشمانش نه تنها 
دستیابی به اهدافش را از دست  رفته می بیند 

بلکه همین پنجشــنبه گذشــته بود که بار 
دیگر مجبور شد معافیت عراق از تحریم های 
واشنگتن برای واردات انرژی از ایران را برای 

6۰ روز دیگر تمدید کند.
فارغ از موضوعات سیاسی در حوزه اقتصادی 
ســال گذشــته حجم تجارت ایران با عراق 
نزدیک به 1۲ میلیارد دالر برآورد و افزایش 
آن بــه ۲۰ میلیــارد دالر تا ســال 14۰۰ 
هدف گذاری شــده و همه چیز از افق خوب 
همکاری ها حکایت دارد. این نکته ای اســت 
که امیر مسروری هم به آن اشاره دارد. این 
تحلیلگر حوزه خاورمیانه و رئیس اندیشکده 
مطالعات جهان اسالم در گفت وگو با قدس 
در تشریح اهداف و دالیل اهمیت سفر فؤاد 
حسین به تهران می گوید: عراق و ایران طی 
سالیان گذشته به شرکای راهبردی یکدیگر 
در حوزه اقتصادی تبدیل  شده اند. نمی توان 
این نکته را رد کرد که عراق، ایران را بهترین، 
ارزان ترین و به صرفه ترین معبر برای واردات 
کاال می داند و از سوی دیگر تهران به واسطه 
قرار داشتن زیر تحریم های آمریکا به حفظ 
موقعیت گذرگاهی همسایه غربی برای ورود 
کاال نیــاز دارد. همه ایــن مباحث در حالی 

است که با آغاز بحران کرونا و بالتبع کاهش 
مبادالت تجاری دو کشــور حفــظ رابطه و 
ارتقای آن را ضروری می دانند. بر این اساس 
دو کشور به حفظ رابطه تجاری بر پایه نیاز 
و منفعت عالقه مند هســتند و این حقیقت 
سبب می شود آمریکا نتواند با کارشکنی جلو 

همکاری ها را سد کند.
امیر مســروری تصریح کرد: بعد دیگر عالقه 
بین دو طــرف همکاری در حــوزه امنیتی 
اســت. رئیس اندیشــکده مطالعات جهان 
اســالم در این  باره افزود: حقیقت آن است 
که ما بــا موج دومی از ناامنــی در عراق از 
ســوی گروهک تروریســت داعش مواجه 
هســتیم که توانســته اند حتی به بغداد هم 
نفوذ کنند. این مســئله  انکارناپذیر اســت. 
این خطر در حالی  اســت که عراق می داند 
نمی توانــد روی آمریکایی ها حســاب کرده 
و از توافق واشــنگتن - بغــداد عماًل چیزی 
عایدش نخواهد شد. چالش امنیتی در عراق 
البته برای جمهوری اسالمی هم مهم است؛ 
چراکه هر تحولی در این کشور بر ایران هم 
تأثیر می گذارد، بنابراین مذاکرات امنیتی هم 
یکــی از چارچوب های مورد عالقه دو طرف 

خواهد بود.
اما در هنگامه ســفر مصطفــی الکاظمی به 
تهــران مباحثــی در مورد عالقــه بغداد به 
میانجیگری میان تهران و ریاض و در سطح 
باالتر تهران و واشــنگتن به گوش می رسد. 
وی در این  باره هــم توضیح داد: اگرچه در 
مورد حضور دیگــر مقامات عراقی به تهران 
هم مباحثی این  گونه مطرح اســت ولی به 
نظر نمی رســد این نکته دقیق باشــد. البته 
عالقه مندی طرف عراقی به میانجیگری در 
این موضع همواره وجــود دارد ولی فضای 
حاکم بر آمریکا و عربستان در شرایط کنونی 
به  گونه ای است که هر گونه میانجیگری در 

مقطع کنونی بی فایده خواهد بود.

سیاستسیاست
s y i a s a t @ q u d s o n l i n e . i r
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وزیر خارجه عراق در ادامه سفر خود، با قالیباف و شمخانی دیدار کرد

همکاری های اقتصادی و امنیتی، محور رایزنی فؤاد حسین در تهران

7 دستاورد جدید دفاعی نزاجا رونمایی شد
سیاست: مراســم رونمایی از هفت دستاورد جدید نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اســالمی با حضور جانشین فرمانده کل ارتش و فرمانده هوانیروز در سازمان جهاد 
خودکفایی نزاجا برگزار شد. به گزارش ایرنا در این مراسم از روبات هوشمند کاراکال، 
خودرو تاکتیکی چهار در چهار گهر، ســامانه ارتباطی پرش فرکانس سریع چابک، 
موتورهای پیستونی پهپاد، روبات امدادگر مسیح، خودرو ارتقا یافته 4۰×۲6 و النچر 

دو فروندی هدف۲ نزاجا رونمایی شد.
به گزارش مهر امیر کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه مراسم 
رونمایی در جمع خبرنگاران، درباره دســتاوردهای »نزاجا«، گفت: ما در عرصه های 
الکترونیک، جنگال، روباتیک، موشکی و ضدزره در نیروی زمینی در حال فعالیت و 
نوآوری هستیم. وی افزود: محوریت کار امروز ما حوزه روباتیک بود که بر حسب نیاز 
روز نیروی زمینی طراحی و تولید شــده است. فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان 
اینکه ما در حوزه پزشکی و برای کمک به پرستاران فعال در مقابله با کرونا دستگاه 
کمک پرستار با نام »مسیح« را ساخته ایم تا به کمک بخش پرستاری ما برود و مانع از 
هدر رفتن انرژی آن ها شود، اظهار کرد: در بخش سیستم های مخابراتی نیز سامانه 
پــرش فرکانس را طراحی کرده ایم که در جنگ های دنیا حرف نخســت را می زند. 
امیر حیدری با اشاره به اینکه یکی از تکالیف ما ساخت خودروهای تانک بر است که 
بهترین انواع آن را ساخته ایم، تأکید کرد: در جنگ زمینی هم به یک خودرو خزنده 
نیاز داریم تا در مناطق جنگلی، دره ها و شیارهای مختلف عبور کند که این خودرو 
نیز ساخته شده است تا در شرایط مقتضی پاسخگوی تهدیدهای مختلف باشیم. وی 
تصریح کرد: دســتاوردهای جدید از نظر هزینه ها نیز نسبت به نمونه های خارجی 

ارزبری کمتری دارد و در فضای کامل تحریم، این دستاوردها محقق شده است.
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  آیین بزرگداشت شهید  هاشمی نژاد در حرم مطهر رضوی برگزار می شود   آستان: آیین بزرگداشت شهید سید عبدالکریم  هاشمی نژاد دوشنبه 7 مهرماه به همت معاونت تبلیغات اسالمی آستان 
قدس رضوی در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد حرم مطهر برگزار می شود. این مراسم ساعت 9:30 با قرائت قرآن کریم توسط جواد پناهی و سیدمرتضی سادات فاطمی از قاریان بین المللی حرم مطهر آغاز خواهد 

شد. حجت االسالم  والمسلمین محمدباقر فرزانه؛ امام جمعه موقت مشهد سخنران این مراسم خواهد بود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد 

 منطقه ویژه اقتصادی سرخس
 تحقق توأمان تولید، اشتغال و صادرات

کمیسیون  رئیس  نایب  آستان     
اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: 
منطقه ویژه اقتصادی سرخس یکی از 
می توان  که  است  نمونه هایی  بهترین 
هم  با  را  صادرات  و  اشتغال  تولید، 
به همراه  همراه کرد.احسان خاندوزی 
شورای  مجلس  نمایندگان  از  جمعی 

اسالمی همچون مجتبی توانگر؛ نماینده مردم تهران، محمدحسین حسین زاده 
بحرینی؛ نماینده مردم مشهد، مهدی طغیانی؛ نماینده مردم اصفهان، احسان 
بنیاد  رئیس  رحمتی؛  مالک  همچنین  و  نماینده سرخس  قاضی زاده هاشمی؛ 
بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی و جمعی از مسئوالن شهرستان سرخس 
از بخش های مختلف منطقه ویژه اقتصادی سرخس دیدن کردند.این بازدید از 
بخش هایی نظیر سایت ریلی، سکوهای تخلیه و بارگیری کارخانه فرآوری سنگ، 
کارخانه کاشی و سرامیک، فرودگاه الماس و شرکت پترو پاسارگاد خاورمیانه 
صورت گرفت.خاندوزی در این بازدید خاطرنشان کرد: در کمیسیون اقتصادی 
مجلس و در بحث مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بیش از هر چیز نگران واگرایی 
منافع ملی، محلی و منطقه ای هستیم؛ بدین معنا که رونق بخشی محلی نباید به 
بهای تضعیف تولید و اشتغال در سایر حوزه های کشور صورت گیرد. وی ادامه 
داد: چنانچه بتوان طراحی در مناطق آزاد انجام داد که همگرایی بین توسعه 
ملی و محلی رخ بدهد، حالت بهینه و مدنظر مجلس محقق خواهد شد که البته 
متأسفانه کارنامه های عملکرد نسل اول مناطق مذکور در کشور با این رویکرد 
چندان موفق ارزیابی نمی شوند.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکه زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی سرخس، نه تنها ظرفیت های ملی را 
تهدید نمی کند، بلکه پشتگرمی برای رونق اقتصادی در کشور را هم به دنبال 
خواهد داشت، گفت: امیدواریم با همت آستان قدس رضوی و مدیران منطقه ای، 
چنانچه فعالیت ها به همین روال ادامه داده شود، چه بسا بتوان مدل جدیدی از 
نسل دوم مناطق آزاد را به کشور معرفی کرد که هم راستا با فرمایش رهبر معظم 
انقالب در بند ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز هست.رئیس بنیاد بهره وری 
موقوفات آستان قدس رضوی نیز در این بازدید خاطرنشان کرد: بازدید مذکور با 
رویکرد بررسی ظرفیت ها و زیرساخت های منطقه ویژه سرخس و پیگیری آن در 
مجلس شورای اسالمی برای تبدیل شدن به منطقه آزاد انجام شده است.وی ادامه 
داد: در صورت تحقق این هدف، گامی ارزشمند در راستای منافع ملی و همچنین 

تحقق جهش تولید برداشته خواهد شد.
رحمتــی اظهار امیدواری کــرد که نمایندگان مجلس با تصمیم درســتی که 
می گیرند، بتوانند پس از این بازدید، آرزوی چندین ســاله مردم سرخس را در 

خصوص تبدیل شدن این منطقه به منطقه آزاد تجاری برآورده کنند.
وی تأکید کــرد: این منطقه با رویکرد صرفاً صادراتی ایجاد شــده و این مکان 
می تواند به عنوان نخستین منطقه آزاد صادرات محور در شرق کشور معرفی شود.

©»شهدفروش« میهمان دورهمی » شمس«
آستان: همزمان با روزهای گرامیداشت هشت سال دفاع مقدس »شهدفروش؛ 
ناداستان شگفت  انگیز سعداهلل جالل صلواتی« موضوع هفتاد و پنجمین نشست 
ادبی شــمس می  شود.در این نشست، کتاب »شــهدفروش« که روایت داستانی 
از زندگی تخریب چی شهید ســعداهلل شهدفروش به قلم علیرضا مهرداد است، 
با حضور نویســنده اثر خوانش و بررسی می  شود. این نشست به همت سازمان 
کتابخانه های آســتان قدس رضوی، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش  های دفاع 
مقدس خراســان رضوی و کتابخانه مرکزی امام خمینی)ره( وابســته به نهاد 
کتابخانه های عمومی کشــور با حضور اهالی کتاب و ادب دوستان و کارشناسی 
مرتضی آجیل  چی و موســی حاجی نژاد برگزار می  شود.گفتنی است این مراسم 
صبح سه  شنبه هشتم مهر ماه، از ساعت 9 تا ۱0:30 در محل کتابخانه مرکزی امام 
خمینی)ره( واقع در بولوار هفت تیر، نبش میدان هشتم شهریور برگزار می شود و 

عموم عالقه مندان به ادبیات می  توانند در آن حضور یابند.

آستان: تولیــت آســتان قدس رضوی 
گفت: در راستای عمل به منویات رهبر 
معظم انقــالب درباره حــل معضالت 
حاشــیه شهر مشــهد و رفع مشکالت 
مردم این مناطق طــی تفاهم نامه ای با 
استانداری و شــهرداری مشهد، آستان 
قدس بخش عظیمی از اراضی موقوفه ای 
خود را در شــهرک های شهید رجایی و 
شــهید باهنر با رعایــت کامل غبطه و 
مصلحت وقف برای اجــرای ۱2 پروژه 
شامل ســاخت مجتمع های مسکونی، 
درمانی، فرهنگی، ورزشی و... در اختیار 

مدیریت استانی و شهری قرار داد. 
مروی  احمد  والمسلمین  حجت االسالم  
در دیدار نمایندگان مردم مشهد و کالت 
در مجلس شــورای اسالمی که در تاالر 
شهید سلیمانی حرم مطهر رضوی انجام 
شــد، با بیان اینکه آستان قدس رضوی 
مشکل حاشیه شهر مشهد را مشکل خود 
می داند، اظهار کرد: خدمت رسانی آستان 
قدس به زائران و مجــاوران، محدود به 
همین صحن و سرای نورانی و صیانت از 
موقوفات آن نیست، بلکه حل مشکالت 
مردم در حاشیه شهر مشهد را از وظایف 

اصلی خود می دانیم. 

وی ضمــن قدردانی از تفاهم و همکاری 
خوب میان مســئوالن مختلف مشــهد 
از جمله شــهرداری مشهد و استانداری 
خراســان رضوی، عنوان کرد: آســتان 
قدس رضوی برای حل مشــکالت مردم 
در شهرک های  شــهید رجایی و شهید 
باهنــر اقــدام تاریخی را بــا اختصاص 
چندین هکتار زمین به مدیریت شهری 
مشــهد انجام داد که پیش از این سابقه 
نداشــته اســت، اقدام مهمی که ضمن 
مراعات کامل غبطــه و مصلحت وقف، 
در راســتای رفع مشکالت حاشیه شهر 
مشهد، رفع معضالت اجتماعی و کمک 

به نیازمندان انجام شد.

 آماده همکاری برای اشتغال»
 و اسکان حاشیه نشینان هستیم

تولیــت آســتان قدس رضــوی گفت: 
مدیریت شهری مشهد متعهد شده است 
طی ۱0 ماه بــا اعتباری افزون بر 2هزار 
و 400 میلیارد تومان ۱2 پروژه شــامل 
پروژه هایی از جمله ساخت مراکز درمانی، 
مجتمع های مســکونی، پارک، مجتمع 
ورزشی، ایجاد پل روی ریل راه آهن و... را 
اجرا کند که با این اقدام ها تحول بزرگی 

در حاشیه مشهد اتفاق خواهد افتاد. 
وی افزود: آستان قدس رضوی همچنین 
در راســتای ســاماندهی و تمرکززدایی 
از حاشیه شــهر مشهد آماده همکاری با 
نهادهای ذی ربط و اعطای تسهیالت برای 
بازگشت خانوارهایی است که از روستاها، 
شهرها و مناطق دیگر به مشهد مهاجرت 
و در حاشیه این شــهر اسکان  یافته اند.

حجت االسالم  والمسلمین مروی تصریح 
کرد: به میزان امکانات و توان آســتان 
قدس آماده همکاری با نهادهای مسئول 
برای اشتغال و اســکان حاشیه نشینان 
مشــهد در دیار و زادگاهشــان هستیم 
و با اجرای طرح هایــی تالش می کنیم 
الگوهایــی از چرخه اقتصاد روســتایی 
و مناطــق محروم را بــرای مهاجرت از 
حاشیه شهر به روستاها و شهرهای مبدأ 

اجرایی کنیم.

توانمندسازی روستاییان زمینه »
مهاجرت معکوس را فراهم می کند

وی بــا بیان اینکه با ایجاد اشــتغال در 
روستاها می توان از مهاجرت های بی رویه 
و افزایــش جمعیت حاشــیه شــهرها 
پیشــگیری کرد، گفت: توانمندسازی و 

درآمدزایــی روســتاییان 
می تواند زمینه بازگشــت 
آن هــا را فراهــم کنــد، 
بنابرایــن آســتان قدس 
رضوی در این راستا طرح 
اختصــاص دام ســبک و 
به  دامپــروری  آمــوزش 
روســتاییان را آغاز کرده 
اســت، این طرح تاکنون 
در مناطق مختلف کشور 
از جمله شهرستان کالت 
خراسان رضوی، سیستان 
و بلوچســتان و مناطــق 

سیل زده کشــور اجرایی شده و در حال 
انجام است.

الزم بــه ذکــر اســت در ابتــدای این 
پژمان فر،  نصراهلل  دیدار حجت االســالم 
بحرینی،  محمدحســین  حجت االسالم 
جواد کریمی قدوسی، سید امیرحسین 
قاضی زاده و فاطمه رحمانی، نمایندگان 
مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 
اسالمی ضمن قدردانی از توجه و تالش 
آســتان قدس رضوی برای ســاماندهی 
حاشیه شــهر، به بیان دیدگاه ها و نقطه 

نظرات خود پرداختند.

تالش می کنیم 
الگوهایی از چرخه 
اقتصادی روستایی 

و مناطق محروم 
را برای مهاجرت 

از حاشیه شهر 
به روستاها و 

شهرهای مبدأ 
اجرایی کنیم

بــــــــرش

حجت االسالم  والمسلمین مروی در دیدار نمایندگان مردم مشهد از عزم جدی آستان قدس گفت

ویزیت رایگان نیازمندان ©پیگیری و کمک به مسئوالن برای ساماندهی  حاشیه شهر 
کرمانشاه

آستان: مسئول کانون سالمت رضوی استان 
کرمانشــاه گفت: با اجرای طرح »دســت های 
مهربانی« و حضور خادمیاران سالمت ۱00 نفر 
از نیازمندان و محرومان  محله چمن از خدمات 
ســالمت رایگان بهره مند شــدند. دکتر علی 
محمدی ضمن اعــالم این خبــر اظهار کرد: 
پزشــکان و خادمیاران رضوی کانون سالمت 
در نخســتین اردوی جهادی سال جاری طرح 
دســت های مهربانی را در محله محروم چمن 
برگزار و به ۱00 نفر از بیماران خدمات پزشکی 
و دارویی رایگان ارائه کردنــد.وی ادامه داد: در 
سال جاری کانون سالمت رضوی به دلیل شیوع 
بیماری کرونا با اجرای طرح نسیم مهر رضوی 
طی مراحل مختلف به بیمارســتان ها رفته و 
عالوه بر تجلیل از پزشکان، پرستاران و مدافعان 
ســالمت عطر حرم امام مهربانی ها را در فضای 

بیمارستان های استان پراکنده کردند.
دکتر محمدی گفت: در این اردو سه پزشک و 

۱4 خادمیار پرستار حضور داشتند.

 نمایشگاه صنایع دستی©
 بانوان در کوهدشت

آستان: به همت کانون بانوان و خانواده رضوی، 
نمایشگاه صنایع دستی و توانمندی های بانوان برای 
عرضه و فروش هنرهای دستی در کوهدشت برپا 
شد. همزمان با هفته دفاع مقدس نمایشگاه صنایع 
دستی و توانمندی های بانوان لرستانی در راستای 
تولید و فروش هنرهای بانوان با مشارکت کانون 
بانوان و خانواده آستان قدس رضوی در کوهدشت 
برپا شــد.این نمایشــگاه با هدف تشویق بانوان 
لرستانی در راستای ترویج فرهنگ اصیل اسالمی، 
کارآفرینی، اشتغال، تولید و فروش هنرهای دستی 
و خودکفایی اقتصادی خانواده ها برپا شده است.

همچنین بانوان هنرمند لرســتانی در غرفه های 
مختلف این نمایشــگاه در رشته های ماشه بافی، 
گلیم بافــی، حصیربافی، طراحی روســری های 
سبک کلونی لری، گل سازی و غیره محصوالت 
خــود را به نمایش گذاشتند.لرســتان با قدمت 
دیرین در زمینه های  مختلــف تاریخ، فرهنگ، 
تمدن دارای صنایع دســتی بی نظیری است و 
این فرهنگ همواره مجالی برای نشان دادن ذوق 
و سلیقه هنرهای دستی لرستانی ها بوده است.

سرزمین آفتاب

خـــبر
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1 -دستگاه مناقصه گذار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت اسناد و امالك تابع استان 

3 -موضوع : تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه شهرهای  زیر 25 هزار نفر جمعیت  استان
4 -شرح مختصری از مشخصات كار: تکمیل و بروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه شهرهای زیر 25000 نفر جمعیت 

در مقیاس 1/500 برابرپیش قرارداد 
5 -مبلغ كل : )10،895،160،000 ریال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( 
برنامه ثبت امالك و كاداستر )1201010000(  ابالغی سازمان ثبت اسناد و امالك	كشـور تنظیم و تا میزان تخصیص 
اعتبــار مربوطــه قابل اجرا خواهد بــود .در صورت عدم تامیــن اعتبار ، مناقصه گذار هیــچ تعهدی به پرداخت 

نداشته و می تواند قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 6 -مبلــغ تضمیــن جهت شــركت در مناقصــه مبلــغ )545،000،000 ریال ( می باشــد كه بصــورت ضمانت نامه 
بانکــی یــا واریــز وجه نقد به حســاب ســپرده شــماره IR 650100004060013207655848 با شــماره شناســه 
908108500200000000207655848002بانك ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان 

رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
7 -شــركت هــای مجاز كــه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقشــه برداری ) بــا هررتبه بندی ( 
و توان مالی و ســابقه قرارداد های مشــابه براســاس سایر مدارك مندرج در اســناد مناقصه را دارند از تاریخ 
07 /07 /99 لغایت 11 /07 /99 نســبت به دریافت اســناد مناقصه از ســامانه تداركات الکترونیك دولت )ســتاد( 
اقــدام و پــس از تکمیل تا تاریخ 22 /07 /1399 برروی ســامانه مذكــور بارگذاری نموده وهمچنین  نســبت به 
ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در قالب سه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر شده تا ساعت 13 مورخ 
27 /07 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل ثبت اســناد وامالك خراســان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند 

الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنا تاكید می گردد كلیه مراحل و همچنین تشــریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق ســامانه تداركات 

الکترونیك دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
8 -محــل دریافت فایل اســناد مناقصه ســامانه تــداركات الکترونیك دولت )ســتاد( بــه آدرس الکترونیکی 

www.setadiran.ir
9 -تاریخ گشــایش پاكتهای الف /ب /ج ســاعت 9 صبح مـورخ  1399/07/28 در محل ســالن جلسات طبقه چهارم 
اداره كل ثبت اســناد وامالك خراســان رضوی برگزار می گردد ور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلســه 

بازگشایی پاكات با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد 

آگهی مناقصه-)مناقصه عمومی  یک مرحله ای تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه 
شهرهای  زیر 25 هزار نفر جمعیت  استان (

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 

,ع
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1 -دستگاه مناقصه گذار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد 
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت اسناد و امالك تابع استان 

3 -موضوع : تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی
 4 -شرح مختصری از مشخصات كار: تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-روستا های 

زیر مجموعه شهرستان های باخرز-تایباد-تربت جام-زاوه-فریمان در مقیاس 1/500 برابرپیش قرارداد 
5 -مبلغ كل : )9،565،000،000 ریال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( 
برنامه ثبت امالك و كاداستر )1201010000(  ابالغی سازمان ثبت اسناد و امالك	كشـور تنظیم و تا میزان تخصیص 
اعتبــار مربوطــه قابل اجرا خواهد بــود .در صورت عدم تامیــن اعتبار ، مناقصه گذار هیــچ تعهدی به پرداخت 

نداشته و می تواند قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 6 -مبلــغ تضمیــن جهــت شــركت در مناقصه مبلــغ )479،000،000 ریــال ( می باشــد كه بصــورت ضمانت نامه 
بانکــی یــا واریــز وجه نقد به حســاب ســپرده شــماره IR 650100004060013207655848 با شــماره شناســه

 908108500200000000207655848002بانك ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان 
رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .

7 -شــركت هــای مجاز كــه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقشــه برداری ) بــا هررتبه بندی ( 
و توان مالی و ســابقه قرارداد های مشــابه براســاس سایر مدارك مندرج در اســناد مناقصه را دارند از تاریخ 
07 /07 /99 لغایت 11 /07 /99 نســبت به دریافت اســناد مناقصه از ســامانه تداركات الکترونیك دولت )ســتاد( 
اقــدام و پــس از تکمیل تا تاریخ 22 /07 /1399 برروی ســامانه مذكــور بارگذاری نموده وهمچنین  نســبت به 
ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در قالب سه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر شده تا ساعت 13 مورخ 
27 /07 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل ثبت اســناد وامالك خراســان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند 

الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنــا تاكید میگردد كلیه مراحل و همچنین تشــریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق ســامانه تداركات 

الکترونیك دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
8 -محل دریافت فایل اســناد مناقصه ســامانه تداركات الکترونیك دولت )ســتاد( بــه آدرس الکترونیکی 

www.setadiran.ir
9 -تاریخ گشــایش پاكتهای الف /ب /ج ســاعت 9 صبح مـورخ  1399/07/30 در محل ســالن جلسات طبقه چهارم 
اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه 

بازگشایی پاكات با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد . 

آگه�ی مناقصه-)مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل وبروزرس�انی تهیه و جانمایی نقش�ه بافت 
مسکونی روستایی- روستا های زیر مجموعه شهرستان های باخرز-تایباد-تربت جام-زاوه-فریمان(

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی   
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1 -دستگاه مناقصه گذار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت اسناد و امالك تابع استان 

3 -موضوع : تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی
 4 -شرح مختصری از مشخصات كار: تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-روستا های 

زیر مجموعه شهرستان های مشهد-چناران-درگز-قوچان-كالت در مقیاس 1/500 برابرپیش قرارداد 
5 -مبلغ كل : )11،821،612،000 ریال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( 
برنامه ثبت امالك و كاداستر )1201010000(  ابالغی سازمان ثبت اسناد و امالك	كشـور تنظیم و تا میزان تخصیص 
اعتبــار مربوطــه قابل اجرا خواهد بــود .در صورت عدم تامیــن اعتبار ، مناقصه گذار هیــچ تعهدی به پرداخت 

نداشته و می تواند قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 6 -مبلــغ تضمیــن جهــت شــركت در مناقصه مبلــغ )592،000،000 ریــال ( می باشــد كه بصــورت ضمانت نامه 
بانکــی یــا واریــز وجه نقد به حســاب ســپرده شــماره IR 650100004060013207655848 با شــماره شناســه
 908108500200000000207655848002بانك ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان 

رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
 7 -شــركت هــای مجــاز كه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقشــه بــرداری ) با هررتبه بندی ( 
و توان مالی و ســابقه قرارداد های مشــابه براســاس سایر مدارك مندرج در اســناد مناقصه را دارند از تاریخ 
07 /07 /99 لغایت 11 /07 /99 نســبت به دریافت اســناد مناقصه از ســامانه تداركات الکترونیك دولت )ســتاد( 
اقــدام و پــس از تکمیل تا تاریخ 22 /07 /1399 برروی ســامانه مذكــور بارگذاری نموده وهمچنین  نســبت به 
ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در قالب سه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر شده تا ساعت 13 مورخ 
27 /07 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل ثبت اســناد وامالك خراســان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند 

الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنا تاكید می گردد كلیه مراحل و همچنین تشــریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق ســامانه تداركات 

الکترونیك دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
8 -محــل دریافت فایل اســناد مناقصه ســامانه تــداركات الکترونیك دولت )ســتاد( بــه آدرس الکترونیکی 

www.setadiran.ir
9 -تاریخ گشــایش پاكتهای الف /ب /ج ســاعت 11 صبح مـورخ  1399/7/28 در محل ســالن جلســات طبقه چهارم 
اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه 

بازگشایی پاكات با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .

. 

آگهی مناقصه )مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی 
روستایی- روستا های زیر مجموعه شهرستان های مشهد-چناران-درگز-قوچان-کالت(

 اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی   

,ع
99
07
13
3

1 -دستگاه مناقصه گذار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد 
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت اسناد و امالك تابع استان 

3 -موضوع : تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی
 4 -شرح مختصری از مشخصات كار: تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-روستا های 
زیر مجموعه شهرســتان های بجســتان-بینالود-تربت حیدریه-خواف-رشتخوار-كاشــمر-گناباد-مه والت در 

مقیاس 1/500 برابرپیش قرارداد 
5 -مبلغ كل : )8،360،000،000 ریال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( 
برنامه ثبت امالك و كاداستر )1201010000(  ابالغی سازمان ثبت اسناد و امالك	كشـور تنظیم و تا میزان تخصیص 
اعتبــار مربوطــه قابل اجرا خواهد بــود .در صورت عدم تامیــن اعتبار ، مناقصه گذار هیــچ تعهدی به پرداخت 

نداشته و می تواند قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 6 -مبلــغ تضمیــن جهــت شــركت در مناقصه مبلــغ )418،000،000 ریــال ( می باشــد كه بصــورت ضمانت نامه 
بانکــی یــا واریــز وجه نقد به حســاب ســپرده شــماره IR 650100004060013207655848 با شــماره شناســه

 908108500200000000207655848002بانك ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان 
رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .

 7 -شــركت هــای مجــاز كه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقشــه بــرداری ) با هررتبه بندی ( 
و توان مالی و ســابقه قرارداد های مشــابه براســاس سایر مدارك مندرج در اســناد مناقصه را دارند از تاریخ 
07 /07 /99 لغایت 11 /07 /99 نســبت به دریافت اســناد مناقصه از ســامانه تداركات الکترونیك دولت )ســتاد( 
اقــدام و پــس از تکمیل تا تاریخ 22 /07 /1399 برروی ســامانه مذكــور بارگذاری نموده وهمچنین  نســبت به 
ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در قالب سه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر شده تا ساعت 13 مورخ 
27 /07 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل ثبت اســناد وامالك خراســان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند 

الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنــا تاكید میگردد كلیه مراحل و همچنین تشــریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق ســامانه تداركات 

الکترونیك دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
8 -محــل دریافت فایل اســناد مناقصه ســامانه تــداركات الکترونیك دولت )ســتاد( بــه آدرس الکترونیکی 

www.setadiran.ir
9 -تاریخ گشــایش پاكتهای الف /ب /ج ســاعت 11 صبح مـورخ  1399/07/29 در محل ســالن جلسات طبقه چهارم 
اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه 

بازگشایی پاكات با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .

آگهی مناقصه-)مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-روستا های 
زیر مجموعه شهرستان های بجستان-بینالود-تربت حیدریه-خواف-رشتخوار-کاشمر-گناباد-مه والت(

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی   

,ع
99
07
13
4

1 -دستگاه مناقصه گذار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد 
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت اسناد و امالك تابع استان 

3 -موضوع : تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی
 4 -شرح مختصری از مشخصات كار: تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-روستا های 
زیر مجموعه شهرســتان های بردســکن-جغتای-خلیل آباد-خوشاب-داورزن-سبزوار-فیروزه-نیشــابور در 

مقیاس 1/500 برابرپیش قرارداد 
5 -مبلــغ كل : )8،705،000،000 یال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( 
برنامه ثبت امالك و كاداستر )1201010000(  ابالغی سازمان ثبت اسناد و امالك	كشـور تنظیم و تا میزان تخصیص 
اعتبــار مربوطــه قابل اجرا خواهد بــود .در صورت عدم تامیــن اعتبار ، مناقصه گذار هیــچ تعهدی به پرداخت 

نداشته و می تواند قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 6 -مبلــغ تضمیــن جهــت شــركت در مناقصــه مبلــغ )436،000،000 ریال ( می باشــد كه بصــورت ضمانت نامه 
بانکــی یــا واریــز وجه نقد به حســاب ســپرده شــماره IR 650100004060013207655848 با شــماره شناســه

 908108500200000000207655848002بانك ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان 
رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .

7 -شــركت هــای مجاز كــه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقشــه برداری ) بــا هررتبه بندی ( 
و توان مالی و ســابقه قرارداد های مشــابه براســاس سایر مدارك مندرج در اســناد مناقصه را دارند از تاریخ 
07 /07 /99 لغایت 11 /07 /99 نســبت به دریافت اســناد مناقصه از ســامانه تداركات الکترونیك دولت )ســتاد( 
اقــدام و پــس از تکمیل تا تاریخ 22 /07 /1399 برروی ســامانه مذكــور بارگذاری نموده وهمچنین  نســبت به 
ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در قالب سه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر شده تا ساعت 13 مورخ 
27 /07 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل ثبت اســناد وامالك خراســان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند 

الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنــا تاكید میگردد كلیه مراحل و همچنین تشــریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق ســامانه تداركات 

الکترونیك دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
8 -محــل دریافت فایل اســناد مناقصه ســامانه تــداركات الکترونیك دولت )ســتاد( بــه آدرس الکترونیکی 

www.setadiran.ir
9 -تاریخ گشــایش پاكتهای الف /ب /ج ســاعت 9 صبح مـورخ  1399/07/29 در محل ســالن جلســات طبقه چهارم 
اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه 

بازگشایی پاكات با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .

آگهی مناقصه-)مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-
روستا های زیر مجموعه شهرستان های بردسکن-جغتای-خلیل آباد-خوشاب-داورزن-سبزوار-فیروزه-نیشابور(

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی   

شهرداری کاشمر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده کتبی واگذار نماید.
1- واحد شماره 1 مسکونی مجتمع نبش جمهوری 10 بصورت اجاره ای )تجدید(

2- فروش تعداد 3 قطعه زمین واقع در میدان بهار 
3- واحدهای شماره 209 مجتمع تجاری امام بصورت اجاره ای )تجدید(

4- بهره برداری از تاکسی بیسیم به صورت اجاره ای
5- انجام امور ترافیکی سطح شهر )مناقصه( )تجدید(

شرایط مزایده:
1- دریافت اسناد: از مورخه 99/7/14 لغایت پایان وقت اداری 99/7/23 می باشد.

2- سپرده شرکت در مزایده: حداقل 5 % قیمت کل پایه اجاره سالیانه می باشد.
3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده است.

4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
5- قیمت پایه اجاره در اسناد مندرج است.

6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز دوشنبه مورخه 99/7/28
7- محل دریافت اس�ناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر، امور حقوقی و قراردادهای شهرداری 

با تلفن تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.
8- باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است.

آگهی مزایده و مناقصه- نوبت اول
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روزنامـه صبـح ایـران 4

 هاشمی نژاد، کانون تفکرات اسالمی در خراسان بود  اندیشه: رهبر معظم انقالب در نشریه دفتر مرکزی حزب جمهوری به مناسبت شهادت شهید هاشمی نژاد می نویسند: »بعد از پیروزی انقالب بی شک 
کانون تفکرات اسالمی در خراسان شخص آقای هاشمی نژاد و کالس های ایشان بود و در هر برهه ای از زمان هر جا شبهه و اشکالی و سؤالی بود زبان گویا و فکر قوی ایشان بود که می توانست عقده ها را باز کند و 

مشکالت را حل نماید. در طول مدت بعد از انقالب همچنین در دوران حرکت عمومی مردم پیش از پیروزی انقالب، آن سخنرانی های پرشور و گرم و عمیق آقای هاشمی نژاد برکات زیادی را به بار می آورد«.

بازخوانی یک گفت وگو 

خاطرات آیت اهلل طبسی از شهید هاشمی نژاد©
پیش  کــه  گفت وشــنودی  قدس    
روی شماســت از معدود گفت وگوهای 
تاریخــی اســت کــه در دوران حیات 
مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی با ایشان 
انجام شــده است. موضوع این مصاحبه 
 هرچند بر منش فردی و اجتماعی شهید 
سید عبدالکریم هاشمی نژاد تمرکز دارد، 
اما سرگذشــت هایی ویژه از زندگی مبارزاتی آیت اهلل طبســی و نیز رهبر معظم 

انقالب را نیز روشن می سازد. 

آغاز آشنایی حضرت عالی با شهید هاشمی نژاد از چه مقطعی و چگونه   
بود؟ این آشنایی و ارتباط، چگونه استمرار پیدا کرد؟

آشنایی من با شهید هاشمی نژاد به سال های پیش از رحلت مرحوم  آیت اهلل العظمی 
بروجردی باز می گردد. بنده تقریباً از ســال 1335 در مشــهد به اداره محافل و 
مجالس سخنرانی و طرح مســائل انتقادی و تهاجمی بر ضد رژیم شاهنشاهی 
اشتغال داشتم و شهید هاشمی نژاد تا سال 1339 و زمان رحلت آیت اهلل  العظمی 
بروجــردی در قم تحصیــل می کردند و گاهی در ایام تعطیل به حوزه مشــهد 
می آمدند. نخستین بار با ایشان در مدرسه نواب برخورد کوتاهی داشتم که این 
دیدار، زمینه را برای دوستی ما در آینده فراهم کرد. دیدارهای بعدی و مکرر ما 
در محضر استاد آیت اهلل حاج شیخ مجتبی قزوینی و در درس معارف و فلسفه این 
استاد بود که ما را بیشتر با هم آشنا کرد و بعدها قرار گذاشتیم به منزل ایشان 
برویم. منزل شهید هاشمی نژاد در خیابان دریادل، حدود کوچه تکیه علی اکبری ها 
بود و ما در آنجا نشست های خودمانی بسیاری داشتیم. شهید هاشمی نژاد بسیار 
عالقه مند بودند که در مشــهد هم سخنرانی داشته باشند و تا آن زمان هنوز در 
مشهد ناشناس بودند؛ از این رو با کمک دوستان برای ایشان مجالس سخنرانی 
در مشهد ترتیب داده شد و شاید از مجلس دوم و یا سوم بود که محفل ایشان از 

جمعیت و اجتماع عظیمی مملو  شد.

درباره موضوع این سخنرانی ها با یکدیگر تبادل نظرهایی هم داشتید؟  
درباره موضوع ســخنرانی ها قبالً تبادل نظر می کردیم تا هر چند بحث هایمان 
متفاوت هستند، نقطه نظرهایمان در انتقاد و تعرض به رژیم یکسان باشند. شهید 
هاشمی نژاد تقریباً از سال های 1339 و 1340 در مشهد معرفی شد و به عنوان 
یک حکیم و گوینده فاضل و قوی سخنرانی داشت. وی عالوه بر سخنرانی و تألیف 
کتاب  های سودمند و مفید، در اداره کانون بحث و انتقاد دینی بیشترین نقش را 

داشت و جوانان بسیاری را جذب کرد.

چه ویژگی هایی را از دوران مبارزه ایشان به خاطر دارید؟  
ایشــان به مبارزه علنی اعتقاد داشــت و معتقد بود برای جــذب مبارزان باید 
تالش هایی مانند ســخنرانی ها، تألیف کتاب و تشکیل محافل رسمی و علنی را 
ادامه داد. شهید هاشمی نژاد به نسل جوان بسیار توجه داشت و معتقد بود بیشتر 
باید با جوانان کار و مواضع اسالم و انقالب و افکار امام را برای آنان تشریح کرد. 

عالوه بر آن به تشکل و تحزب بسیار معتقد بود.
ایشان به ائمه اطهار)ع( عشق می ورزید و با اینکه دارای افکار و بینش سیاسی و 
اهل مبارزات سیاسی و اجتماعی بود،  بسیار سلیم النفس و با ایمان بود و به توسل، 
دعا، ذکر و عبادت اعتقاد تام داشت و همین خصوصیات روحی، اخالقی و معنوی 
وی سبب می شد ما با این شهید عزیز، در خدمت مقام معظم رهبری به صورت 

سه برادر زندگی کنیم.
یکی از روش هایی که برای مبارزه انتخاب شــده بود، استفاده از درس های حوزه 
بود و شــهید هاشمی نژاد در درس ها، مسائل سیاســی را به  خوبی برای طالب 
مطرح می کرد و آنان نیز دیدگاه های شــهید را به دیگران منتقل می کردند. این 
نظرات حتی در حوزه های دیگر و در محضر علما نیز مطرح می شد و اهل منبر 
در سخنرانی هایشان آن ها را بازگو می کردند و بدین ترتیب حرکت و آگاهی در 
جامعه وسعت پیدا می کرد. شهید هاشمی نژاد به عنوان یک گوینده قوی و فاضل 
با درک و شعور و بینش باالی سیاسی و اجتماعی، استاد حوزه علمیه،  نویسنده، 
خبره، دانشمند، مورد توجه علما و مراجع و آشنا با فنون مناظره، نقش بسیاری 

در بیداری حوزه و مردم داشت.
مجموع فعالیت های ایشان پیش از پیروزی انقالب اسالمی از سخنرانی ها، تألیف 
کتاب ها، بیانیه هایی که با هم تنظیم می کردیم، هم در داخل و هم در خارج کشور 
در گسترش انقالب و ایجاد زمینه مساعد برای افرادی که آمادگی پذیرش مسائل 

را داشتند، نقش بسیار داشت.

اشاره فرمودید به اتفاق شهیدهاشمی نژاد و مقام معظم رهبری جمعی   
سه نفره را تشکیل داده بودید؛ این جمع از کی شکل گرفت؟

ما در مشــهد سه نفر بودیم که در حقیقت یک فرد را تشکیل می دادیم. سالش 
دقیقاً یادم نیست. آقای هاشمی نژاد و آقا )رهبر معظم انقالب( سال ها قم بودند، اما 
جلسات مشترک ما گاهی اینجا در مشهد تشکیل می شد، گاهی منزل آقا، گاهی 

منزل مرحوم مهامی و گاهی هم منزل شهید هاشمی نژاد.
شب های پنجشنبه اول هر ماه، روضه داشتیم. تمام دو اتاق خانه و هال پر می شد. 
آقای هاشــمی نژاد مرتباً می آمدند و آقا هم معموالً شــرکت می کردند. در این 

جلسات بحث های مهمی درباره مسائل اجتماعی مطرح می شد.
یکی هم جلسات خصوصی خودمان بود که پیش از ظهرهای پنجشنبه با حضور 
من، آقا )مقام معظم رهبری( و شهید هاشمی نژاد در منازلمان تشکیل می شد. در 
این نشست ها حساس ترین مطالب عنوان می شدند که تأثیر تعیین کننده ای در 
تالش ها و فعالیت های سیاســی ما در حوزه و خارج حوزه داشت. در یکی از این 
جلســات، آقا مطلبی را فرمودند و به دنبال آن، من این بحث را مطرح کردم که 
برای اینکه انگیزه ما صددرصد خالص باشد و دنبال هیچ چیز جز مسائل مربوط 
به مبارزات نباشیم، خوب است سوگندی یاد کنیم که این سوگند کامالً تعهدآور 
باشد. اولین بار این سوگند بین من و آقا بود. ما سوگند یاد کردیم که در این قسم، 
قصد انشا داشته باشیم و متعلق سوگندمان هم این بود که برای تشکیل حکومت 

اسالمی و مرجعیت امام)ره( تالش کنیم.
مذاکره ای شد بین من و »آقا« مبنی بر اینکه با جناب آقای هاشمی نژاد صحبت 
کنیم. ما نظراتی درباره روش سیاسی ایشان داشتیم که قرار شد به ایشان منتقل 
کنیم و به دنبال آن، ایشان هم در سوگند ما وارد شود. همین اتفاق هم افتاد و 

شهید هاشمی نژاد هم با ما هم قسم شدند.

مفاد این پیمان را به یاد دارید؟  
بله، یک سال پیش از پیروزی انقالب بود که تعهد و پیمانی محکم بستیم که اوالً 
از همه نیروهای فکری و جسمی خود در راه پیروزی انقالب استفاده کنیم، دوم 
وفادار به رهبر انقالب و انقالب اســالمی باشیم و از هیچ نیرویی نهراسیم و سوم 
هر یک از ما شخصیت خود را شخصیت دیگری بدانیم و زبان به شکوه نگشاییم.

ما برخوردهایمان به نحوی بود که هر یک از برادران پیش از آنکه برای حیثیت 
انسانی و اسالمی خود ارزش قائل شود، برای دیگری ارزش و احترام قائل می شدیم. 
امکان نداشت ما سه نفر نسبت به هم کوچک ترین کدورتی در دل راه بدهیم و 
بهترین تعبیر همین است که بگویم ما سه نفر یکی بودیم؛ لذا می توانستیم محور 
حرکت برای طلبه ها و حوزه و... باشیم؛ یک راه را برویم و یک هدف را دنبال کنیم 
و دنباله روی امام باشیم و از رهبری امام به عنوان رهبر و مرجع بزرگ آشنا با فقه 

و ارزش های اسالمی و واقف بر بینش های صحیح اسالمی استفاده کنیم.

آن روزها که هم قسم می شدید می دانستید به زودی حکومت اسالمی   
تأسیس می شود؟

نه، اما واقعاً برای تشکیل حکومت اسالمی و مرجعیت امام)ره( تالش می کردیم. 
من بعدها پس از درس رســائلم، معموالً به حرم مشــرف می شدم و خطاب به 
حضرت رضا)ع( عرض می کردم من االن برای ســفر حج، استطاعت مالی ندارم. 
تقاضای من از شــما این است روزی مشرف شوم که در ایران حکومت اسالمی 

تشکیل شده باشد. همین طور هم شد و سال61 عازم این سفر معنوی شدم.

این ائتالفی که اشاره فرمودید در خراسان و مشهد صورت گرفت، در   
سایر استان ها هم اتفاق افتاد؟

نه، در هیچ جا ســابقه ندارد. با اینکه ما در آن موقع ســطح متوسطه را تدریس 
می کردیم، یعنی بنده »رســائل« و آقا )مقام معظم رهبری( »مکاســب« تدریس 
می  کردیم و آقای هاشــمی نژاد که بعداً ملحق شــد، »کفایــه« می گفت، اگر ما 

دروسمان را تعطیل می کردیم قطعاً درس آقای میالنی تعطیل می شد.

تاریخ نوشتن  از   اندیشه/محسن فاطمی نژاد  
و تألیف کتاب »مناظره دکتر و پیر« توســط شهید 
هاشــمی نژاد بیش از نیم قرن می گذرد. کتابی که 
در دل شــوق و ذوق جریــان تجددخواهی پهلوی 
دوم نوشــته شد. به بهانه ســالگرد شهادت شهید 
هاشمی نژاد، در باب اهمیت این کتاب و نسبتش با 
منظومه فکری شهید و آن دوران با حجت االسالم 
مصطفی امینی خواه گفت و گویی انجام داده ایم که 

حاصل آن را در ادامه می خوانید.

جناب امینی خواه! کسی که فقط دست به   
تورق این کتاب زده باشد، متوجه پیشتاز بودن 
شهید و اندیشه ایشان در نشر معارف می شود، 
با وجود این، شما دلیل ناشناخته بودن این اثر 

را چه می دانید؟
در مورد شهید هاشمی نژاد اول از همه باید بگوییم 
»متفکر غریب«؛ یعنی شــأن و جایگاه ایشــان در 
انقالب در این چهاردهه لحاظ نشــده و اصالً درحد 
خودشــان ظاهر نشدند. شهید هاشــمی نژاد جزو 
پیش قراوالن نهضت انقــالب و جزو معدود افرادی 
بودنــد که تولید فکر برای انقــالب می کردند. افق 
دیدشان نیز تمدنی بود یعنی ابداً کارشان ناظر بر یک 
انقالب در حد عوض شدن یک حاکمیت که بیاید و 
برود نبود. خیلی از مسئوالن ما افق تمدنی را پس از 
انقالب حتی درک نکردند ولی شهید هاشمی نژاد از 
قبل انقالب و آثاری که ایشان از اوایل دهه 40 دارد 
کامالً تراز افق تمدنی را همچون رهبر معظم انقالب 
می دیدند و ترسیم می کردند. متفکر غریب که سهم 
زیــادی در تولید گفتمان برای انقالب دارد ولی ابداً 
نه در مجامع علمی و نه مجامع انقالبی نقش شهید 

هاشمی نژاد دیده نمی شود.

اثر، قدرت    شاید نکته عجیب درباره این 
عجیب ایشــان در پیش بردن ایده کتاب در 
پاسخگویی به شبهات در کنار مطرح کردن 
ضدایده ها و شــبهات است. چطور است که 

چنین روالی پس از ایشان ادامه پیدا نکرد؟
باید بگوییم ایشــان 60-50 سال از زمانه اش جلو 
بود. چند ســال پس از اینکه ایشان کتاب »مناظره 
دکتر و پیر« را می نویســد، شــهید مطهری کتاب 
»داســتان راســتان« را می نویســد. یعنی شهید 
هاشــمی نژاد حتی مقدم بر شهید مطهری بوده و 
خیلی قلم قوی تری نســبت به شهید مطهری در 
داستان پردازی داشتند. مشخص است ایشان حتی 
طراحی کاراکتر و دکوپاژ می کند طوری که شــما 
با شــخصیت های موجود در »مناظره دکتر و پیر« 
همذات پنداری می کنید. داســتان پردازی این قدر 
جالب است که شــما فکر نمی کنید »پیر« در این 
ماجرا بتواند از پس مناظره بربیاید و بتواند مکتب 
سیاسی و مکتب اقتصادی یا نظام جزایی و قضایی 
اسالم را توضیح دهد. این نعل وارونه ای که یکی از 
اسباب جذابیت داستان است را شهید هاشمی نژاد 

با ظرافت استفاده می کند. این حس همذات پنداری 
غیر از شخصیت »پیر« با بقیه شخصیت های قطار 
که نماد روشنفکری و تجدد هستند به حدی است 
که شما کاماًل احساس می کنید این ها افراد جامعه 
حال حاضر ما هســتند که دارند در تاکسی و صف 
نانوایی و مترو صحبت می کنند. جالب نیز اینجاست 
که این افراد به خوبی گفتمان خودشان را نمایندگی 
می کنند. یکــی از ضعف های آثار و کارهای ما این 
است که افراد نمایندگی نمی کنند بلکه ما آن ها را 
می ســازیم و این حس ساخته نمی شود که حرف 
دارد از یک شــخصیت واقعی گفته می شود. حتی 
شبهات را به صورت جالب و جذابی مطرح می کند، 
مثاًل در مورد ســؤاالت اســتفاده از طال می بینیم 
یک ســگ از کوپه بغل با ظرفی از طال وارد کوپه 
»پیر« می شــود و آنجا سؤاالت مربوط به استعمال 
طال یا نجاست ســگ بیان و پاسخ های جالبی نیز 
توســط شهید هاشــمی نژاد مطرح می شود. شاید 
به قول شــما بتوان مباحثی از این کتاب را به روز 
کرد ولی به نظرم اصل این طراحی کار بکری است 
که ســابقه نداشته اســت و صفر تا صد آن توسط 
خود این شــهید انجام شده اســت. متأسفانه این 
کتاب حرکت اول و حرکت آخر بوده اســت. یعنی 

 تصور خــود بنده این بود که باید در این ســال ها
  50 کتاب »مناظره دکتر و پیر« می داشــتیم. پس 
از کتاب مناظره دکتر و پیر ما یک مدل داریم. شما 
اآلن اگر کانال هایی  با عنوان پاسخگویی به شبهات 
را نگاه کنید، می بینید شبهه به صورت بسیار جذابی 
مطرح شده است که آدم فقط رغبت می کند آن را 
بخواند و اصاًل جواب به شبهات و نوع پاسخگویی به 
آن ها جذابیتی ندارد. ســبک کار و مدل باید مدل 
شهید هاشمی نژاد باشد، یعنی توازن را در گفتن و 
پاسخ به شبهه رعایت می کند و نمایندگی افراد در 
این داســتان ها و طراحی ها طوری جذاب است که 
شنیدن پاسخ شبهه برای مخاطب جذاب تر است. ما 
اکنون در این کارهای زمختی که منتشر می شود، 
حداقل باید در فضای پاسخگویی به سبک »مناظره 
دکتر و پیر« 50 اثر مشابه تولید می کردیم. به سایر 
مباحث ایشان کار نداریم؛ همین که شما می بینید 
یک متفکر اسالمی شــخصیت های مختلف را در 
قالب یک سفر با قطار از بندرعباس همراه می کند 
و شخصیت ها  می آیند و می روند و اتفاقات جذابی 
داخل واگن قطار می افتــد و مضاف بر آن ها همه 
آمارها و اطالعات  هم مســتدل و با استناد مطرح 
می شــود؛ با ادبیات روز و ادبیاتی که دانشــگاهی 

اســت می بینید ســعی در جذب 
دانشجوی تجددگرای مدرنیته زده 
دارد. اینکه غربی ها در مورد ما چه 
می گویند، در مورد وابستگی علمی 
و رشد علمی غرب که به تمدن ما 
وابســته بوده است چه می گویند. 
با اینکــه این ها مربوط به پیش از 
انقالب بوده است و ما خودمان را 
در مقابل غرب حقیر می دانستیم 
ولی شــهید هاشمی نژاد گفتمانی 
را ایجاد می کند کــه هم خودت 
کتاب را می خوانی و هم به رفیق 
مدرنیتــه زده ات توصیه می کنی و 
هم از این به بعد ادبیاتی برای دفاع 
غلظت  بگویم  می خواهــم  دارید. 
داســتان این قدر نیست که اصل 
مطلب را به حاشــیه ببرد. شهید 
هاشــمی نژاد هم مرغ خیال را در 
این ســاحت نورانی سیر می دهد 

و هم داده های علمی و نگرشــی می دهد که برای 
شــخص یک مبنای ایدئولوژیک ایجــاد و او را در 
برابر شــبهات زمانه خودش واکسینه می کند بلکه 
تا 50 سال بعد نیز در برابر شبهاتی که با آن مواجه 
می شود، واکسینه شود. این واقعاً کتاب استثنایی و 

فوق العاده ای است.

آیا این گزاره درست است که تولید فکر   
و اندیشــه در یــک دوره معطوف به حضور 
طیفی از متفکران در آن دوره است؟ مشخصًا 
شهید  چون  شخصیت هایی  نتوانستیم  چرا 

هاشمی نژاد را در حوزه بازتولید کنیم؟
این یک بحث مفصلی می طلبد اما در نگاه آقا و امام 
و شــهید صدر و شهید بهشتی و شهید مطهری و 
افراد برجسته و صاحب فکر و مکتب در قرن اخیر، 
پژوهش اسالم یک رکن همیشه همراهی دارد که 
آن »تحقق« معارف اســت. رهبری پارسال تأکید 
کردند هدف حوزه ها تولید فقیه نیست بلکه خود 
فقه مقدمه تحقق است. این یک مسئله کامالً جدی 
اســت یعنی ما باید در هدف سازی و جعل هدف 
برای مراکز علمی و پژوهشــی مان تحولی صورت 
دهیم و اساساً عرصه تبلیغ را از عرصه تحقیق جدا 
ندانیم. متأسفانه این دو از هم جدا شده است و ما 
در جامعه امروز محقق غیرمبلغ و مبلغ غیرمحقق 
داریم. این می شود که محققان ما چیزی برای کف 
جامعه تولید نمی کنند و کسانی که در کف جامعه 
تولید می کنند گاهی از حداقل سواد و قدرت تحلیل 
و اســتانداردهای ابتدایی در نظریه پردازی محروم 
هستند. وضعیت اینستاگرام و توییتر ما از این حیث 
فاجعه اســت. شما می بینید شهید مطهری در آن 
دوران در مجلــه زن روز قلم می زده اســت و از هر 
بســتری برای محقق کردن معارف بهره می بردند. 
به مرور مــا از این رویکرد فاصله گرفتیم یعنی آن 

رویکــرد تحقق گرایانه در فضای 
پژوهشــی ما تضعیف شده است 
و حتی کسی که به سمت تحقق 
معارف رفته تحقیر شده است. اگر 
بخواهد  خود شهید هاشمی نژاد 
امروز مناظره دکتر و پیر را بنویسد 
برایش ضدرزومه به حساب می آید 
و می گوینــد خــودت را خراب 
کردی که وارد این حوزه ها شدی، 
 بلکه باید درس خــارج بدهی و 
پایان نامه ها را راهنمایی کنی و 
این دســت کارها را انجام بدهی 
تا وجهه علمی تو حفظ شــود. 
کما اینکه در همان دوران به باور 
با  برخی ها وجهه شهیدمطهری 
انتشــار کتاب »داستان راستان«  
خراب شــد و خیلــی از آقایان 
می گفتنــد از شــهید مطهری 
توقع نداشتیم خودش را این قدر 
تخفیــف بدهد. در مورد عالمــه طباطبایی وقتی 
ایشان المیزان را نوشت برخی از نجف گفتند ایشان 
خودشان را ذبح کرد. یعنی تا نوشتن المیزان کسر 
شأن علمی و فاصله گرفتن از علم به حساب می آمد؛ 
چه برسد به کارهایی مثل اینکه عالمه طباطبایی 
پنج جلد کتاب برای تدریــس در مدارس ابتدایی 
تهران- در مدرســه آقای کرباســچیان- نوشتند. 
دلیلــش این بود که ایشــان رویکرد تحقق گرایانه 
نسبت به معارف داشت. متأسفانه این رویکردها در 
حوزه تضعیف و حتی تحقیر شد و با عناوینی چون 
رمان نویس و روحوضی نویس و بازاری نویس مسخره 
شد. به نظرم نقطه اصلی که ما برای احیای تفکر و 
رویکرد شهید هاشمی نژاد نیاز داریم این است که 
باید به احیای رویکــرد تحقق گرایی در حوزه های 

پژوهشی و معارفی خودمان برویم.

آیا می توان گفت شهید هاشمی نژاد در این   
کتاب تالشی برای زدودن رگه های غرب زدگی 

از ذهن جامعه ایرانی دارد؟
همان طــور که عــرض کردم چون ایشــان قدرت 
کشف مسئله دارد روبنایی به مسائل نگاه نمی کند 
و می داند اگر ما ریشــه غرب زدگی را در این کشور 
بزنیم، بســیاری از این شبهات خود به خود منتفی 
خواهند شد. خاستگاه این شبهات این است که ما 
خودمان را در برابر غرب حقیر می دانیم و احساس 
می کنیم باید وابسته شویم تا پیشرفت کنیم. ایشان 
روی آن مبانی غلط دست می گذارد و می خواهد آن 
را در اذهان ما حل و فصل کند. شهید هاشمی نژاد 
به خوبی 50 سال پیش گفتمان خصم مقابل شیعه 
را تشخیص داده بود و همچون شهید صدر اعتقاد 
داشت اصل دعوا اینجاست که غربی ها همه چیز را 
در فضای مادی تعریف و همه چیز را با ادبیات مادی 

و ماتریالیستی گفتمان سازی کردند.

برای احیای تفکر 
و رویکرد شهید 
هاشمی نژاد نیاز 
به احیای رویکرد 
تحقق گرایی در 
حوزه های پژوهشی 
و معارفی خودمان 
داریم

بــــــــرش
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خاطره

 اندیشــه/ فاطمی نسب / فاطمی نژاد   از 
میان شهدای نام آوری که انقالب به خود دیده، 
برخی نســبت به خدمات و تأثیرگذاری شان، 
آنچنان مورد توجه مردم و رسانه قرار نگرفته اند. 
بــه جرئت می توان گفت یکی از این شــهدای 
بزرگ، شــهید هاشمی نژاد اســت که پس از 
گذشــت 39سال از شــهادتش هنوز که هنوز 
اســت، اطالعات چندانی از خدمات و کارهای 
ماندگار او نداریم. شاید بهترین توصیف را فرزند 
شهید، سیدجواد هاشمی نژاد در گفت وگو با ما از 
پدر ارائه می دهد و می گوید: »شهید هاشمی نژاد 
کسی بود که در 27 سالگی کتاب مناظره دکتر 
و پیر را نوشــت و این کتاب در مدت کوتاهی 
به چاپ های هفتم و هشتم رسید. ایشان کسی 
است که ساواک و منافقین بیشتر از ما خودی ها 
به تأثیرگذاری او پی بردند و به همین دلیل هم 
شــهیدش کردند«. ادامه این گفت وگو را با هم 

می خوانیم.

شهید خیلی پیشــتر از دیگر بزرگان   
انقــالب، دغدغه صحبــت، گفت وگو و 
دیالوگ و مناظره داشته است. این رفتار رو 
به جلو ایشان در انطباق مبانی با اقتضائات 

روز از کجا نشأت می گیرد؟ 
نقطه شروع فعالیت های سیاسی ایشان را شاید 
به طور جدی بتوان به سال 1337 دانست؛ چرا 
که قدیمی ترین نسخه ای که از کتاب »مناظره 
دکتر و پیر« وجود داد مربوط به این سال است. 
با توجه به ســال تولد ایشان، در این مقطع 27 
ساله بودند که این کتاب را نوشتند؛ ساواک نیز 
چاپ و انتشار آن را ممنوع اعالم کرده بود و تا 
پیروزی انقالب اسالمی دیگر اجازه نشر آن داده 
نشد. کتابی که نخستین کتاب فارسی پاسخگو 
به شبهات جوانان به حساب می آِید که به شکل 
بسیار مبتکرانه نوشته شــده است. این کتاب 
مورد توجه همه اقشار از جوانان، اهل مبارزه و 
متفکران پاسخگو به شبهات قرار گرفت و حتی 
چند ســال پیش یکی از علمای اهل سنت به 
بنده گفت این کتاب بســیار مورد استفاده من 
واقع شد. با وجود ممنوعیت، این کتاب 18 بار 
به صورت مخفیانه تجدید چاپ می شــود و به 
دست مردم می رسد. این نشان می دهد ایشان 
به خوبی نیاز جامعه را درک کرده و توانسته بود 

در موضوعات مختلف راه حل نشان دهد. 
بــا مراجعه به هر یک از کتاب ها و آثار ایشــان، 
مشــاهده می کنیم هیچ عنصری از عناصر دین 
نیســت که از موضوعات اجتماعی منفک باشد. 
همین نوع نگاه بود که خوشایند حکومت نبود 

و منجر بــه واکنش دربرابر آن ها شــده بود. به 
همین شــکل بخشی از تاریخ مبارزات ایشان به 
آثار و تألیفات ایشــان برمی گردد که به نسبت 
قابل مالحظه است و شاید بتوان گفت در میان 
شــهدای انقالب اسالمی نســبت به حجم آثار 
و موضوعات، شــهید هاشمی نژاد پس از شهید 
مطهری قرار می گیرد. در حین مبارزات، ایشان 
بارها به زندان افتاد. پس از واقعه مسجد گوهرشاد 

دومیــن حادثه بزرگ، مربوط بــه فعالیت های 
مبارزاتی ایشان است که در همین مشهد اتفاق 
افتاد و تا زمان انقالب چنین چیز شگرفی اتفاق 
نیفتاد. فکر نمی کنم یک منبری در سنین جوانی 
سلســله ســخنرانی هایی را در به نقد کشیدن 
حکومت و لوایحی که حکومت ارائه می کند انجام 
دهد و جمعیتی حدود 10 هزار نفری را  -شرایط 
و جمعیت مشهد در آن دوران را نیز مدنظر قرار 

دهید- با خود همراه کند که منجر به شــهادت 
چندین نفر نیز شــود. در تاریخ پیش از انقالب 
اســالمی شاید ما حادثه ای مشــابه این نداشته 

باشیم که یک جوان محور آن اتفاق باشد. 

نــگاه و برجســتگی های عقیدتی و   
ایدئولوژیکی و به تعبیر بهتر دغدغه ایشان 

بیشتر در کدام قسمت بوده است؟
ســبک و ســیاق فعالیت های اجتماعی ایشان 
بسیار شبیه مطهری است. هر دو متفکر بودند 
و اندیشــمند و آثار قلمی فراوانی داشتند و هر 
دو از اســاتید برجســته حوزه بودند؛ ولی آنچه 
بیش از همه ایشــان را برجسته کرده و با نگاه 
به آثار قلمی ایشان، همین کارهایی است که از 
جنس پاسخگویی است. کتاب »مناظره دکتر و 
پیر«، »درســی که حسین به انسان ها آموخت«، 
» راه حل ســوم بین کمونیسم و سرمایه داری«، 
»پاسخ ما به مشکالت جوانان« و تشکیل کانون 
بحث و انتقاد دین که ایشــان هر روز در جلوی 
جوانان بنشیند و به پرســش های آن ها پاسخ 
دهد و جلســات مناظرات فراوان توسط ایشان، 
نشان می دهد شاخصه اصلی شهید، پاسخگویی 
بود. پاسخگویی به هجمه ای که به دیدگاه های 
اسالمی وارد می شــد. در همین کانون بحث و 
انتقاد دینی که هر جمعه برگزار می کرد، سالن 
مملو از جمعیت می شــد. ســاواک پس از یک 
سال، نه فقط آن مرکز که فعالیت های ایشان را 
ممنوع کرد. اگر کتبی که از اســناد ساواک در 
 مورد شخصیت های مبارز منتشر شده است را 
ببینید، شاید قطورترین این کتاب ها مربوط به 
شهید هاشمی نژاد باشد. این نشان دهنده میزان 
حساسیت ســاواک به ایشان بوده است. دغدغه 
ایشان پاســخگویی به تحیر فکری جوانان بود. 

کار تشکیالت به تعبیر شهید بهشتی   
هم جاذبــه و هم دافعــه دارد. فعالیت 

تشکیالتی ایشان چطور بود؟
شــخصیت ایشــان خیلی فراگیر بود. شهید 
هاشــمی نژاد مضاف بر اینکه یک مبارز بنام و 
مشــهور بود و به لحاظ اجتماعی به عنوان یک 
شــخصیت مبارز اجتماعی شــناخته می شد؛ 
برخالف نــگاه خاصی که برخــی از حوزویان 
داشتند، نفوذ بسیار زیادی روی شخصیت های 
حوزوی هم داشــت. در اوایــل پیروزی انقالب 
اســالمی هرجا صحبت از حضــور روحانیت 
مشهد بوده، به نوعی وجود شهید هاشمی نژاد 
بوده اســت. برای جمع آوری امضــای یکی از 
اعالمیه هایــی که باید پخش و توزیع می شــد 

شاهد بودم که جلسه ای در یکی از منازل افراد 
و ذی نفوذان روحانی حوزوی برگزار می شــد و 
خود ایشــان تک به تک افراد را جمع می کرد 
و می آمدند و مفاد اعالمیه را می خواند و تبادل 
نظر می کرد و بعد امضا می گرفت. مشخص بود 
محور این قضایا شــهید هاشــمی نژاد بود، این 
به واسطه نفوذ و اعتبار ایشان در این جمع ها بود. 
شخصیت تشکیالتی ایشان جاذبه های فراوانی 
داشــت ولی دافعه ها هم جایی بود که نیاز به 
تنویر فکر و روشنگری باشد، بلکه پای معاندت 
و دشــمنی وجود داشت. در چنین جایی با هر 
کسی تقابل می کرد. یادم نمی آید در مناظراتی 
که با گروه های مختلف داشتند، زمان گفت وگو 
خیلی طوالنی شــود چرا که به واسطه قدرت و 
چیره دســتی که داشتند در همان دقایق اول، 

طرف مقابل را خلع سالح می کردند. 

بسیاری از افراد پس از اندک آشنایی   
آثار شــهید هاشمی نژاد  و  با شخصیت 
تعجب می کنند که دلیل ناشناخته بودن 
ایشان پس از گذشت چهار دهه از انقالب 

چیست؟ 
یــک دلیل ســاده اش این اســت که ایشــان 
مســئولیت اجرایی نداشــتند. نقش ایشان را 
مقام معظم رهبــری این گونه معرفی می کنند 
که ایشــان کانون تفکرات اسالمی در خراسان 
بود. شاید اگر آن تأکیدات امام در مورد شهید 
مطهری و آثار ایشــان نبود، شهید مطهری و 
مباحثشــان هم به فراموشی ســپرده می شد. 
اوایل پیروزی انقالب من در تهران بودم و رادیو 
اعالم کرد آقای مرتضی مطهری نویسنده کتاب 
»داستان راستان« ترور شــد. این همه معرفی 
رادیو ما از شــهید مطهری بود. این شناخت ما 
از شهید مطهری بود در حالی که شما ببینید 
دشمن از او چه شــناختی داشت که هنوز دو 
ماه از انقالب نگذشــته بود افرادی را مأمور به 
ترور او کردند. منافقین از ســال 60 دســت به 
ترورهای مختلف شــخصیت های انقالب زدند 
که از اولین هــای آن ها رهبرمعظم انقالب بود، 
آن هم زمانی که مســئولیت ایشان امام جمعه 
تهران بود. منافقین با وجود عملیات بزرگی که 
برای به شهادت رساندن اعضای حزب جمهوری 
در روز بعد انجام دادند، این ریســک را کردند 
تــا باوجود افزایش حساســیت ها، روز قبل آن 
آیت اهلل خامنه ای را ترور کنند. در مورد شهید 
هاشمی نژاد هم همین طور است. تعابیر جالبی 
را نیز حضرت امام در همان روز شهادت ایشان 

بیان کردند. 

گفتوگو

گفت و گوی قدس با فرزند شهید هاشمی نژاد 

دغدغه اش پاسخگویی به تحیر فکری جوانان بود

بی توجهی مسئوالن به دغدغه یادمان مشهد شهید هاشمی نژاد
حدود 14 سال پیش به 
دلیل هجمــه ای که در 
قالــب تروریســم علیه 
کشور ما شــکل گرفته 
بود، پایه مؤسسه ای را به 
 نام بنیاد هابیلیان گذاشــتم و پس از گذشت
14 سال کار روی آن، هر چه پیشتر رفتم عمق 
کم کاری در این زمینه را احســاس کردم؛ در 
حالی که بحث ترور مســئله ای است که از روز 
اول تا اآلن با آن درگیر هستیم و هنوز که هنوز 
است شهید می دهیم. من سال هاست دنبال این 
موضوع هستم محل شهادت شهید هاشمی نژاد 
که ساختمانی متروک و بدون معارض و دارای 
شرایط بســیار خوب برای کارهای فرهنگی و 
فکری در مورد شهید هاشــمی نژاد و شهدای 
ترور اســت به این کار اختصاص پیدا کند. این 
موضوع را هم به شــهرداری و هم شورای شهر 
عرض کردم که این ساختمان می تواند تبدیل به 
فرهنگسرایی در مورد شــهدای ترور و یادمان 
شــهادت شهید هاشــمی نژاد به عنوان کانون 
تفکرات اسالمی در استان خراسان شود؛ جایی 
که محل شهادت شــهید هاشمی نژاد و محل 

عملیات انتحاری علیه ایشان بوده است. ظرفیت 
کار تبلیغی به همین واســطه کاماًل مشخص 
اســت. من یک خبرنگار اتریشی را همراه خود 
برده بــودم؛ تعجب کرده بود که چرا این نقطه 
یعنی محل شهادت ایشان همین طور رها شده 
است. هربار که پیگیری کردم به دالیل جزئی 
که بهانه ای نیز بیشــتر نیســت برای این کار 
همکاری صورت نگرفت. می پرسید چرا شهید 
هاشمی نژاد مغفول واقع شده؛ به این دلیل که 
در شــهری که به شهادت رســیده مسئوالن 
شهری به او توجه نمی کنند. اگر هم بخواهیم 
اولویت بندی کنیم در کنار کارهای زیادی که 
انجام گرفته و باید انجام شود، باز هم اختصاص 
ایــن نقطه بــه مرکز تبلیغــی و یادمان محل 
شهادت شهید هاشمی نژاد کم ترین کاری است 
که می توانیم انجام دهیم. از سرکرده منافقین 
پرسیدند چطور شد شما قرار بود 6 ماهه ایران 
را بگیرید؟ او جواب داد: درست است این اتفاق 
 نیفتاد ولی ما کســانی را زدیم تا این کشور را 
بی آینــده کنیم. نباید بگذاریم اندیشــه های 
شــخصیت ها و متفکران انقالب به فراموشــی 

سپرده شده و ما را دچار این بی آیندگی کند.

متفکِر غریب
 مصاحبه با مصطفی امینی خواه درباره کتاب  مصاحبه با مصطفی امینی خواه درباره کتاب 

»مناظره دکتر و »مناظره دکتر و پیر« و بازخوانی اندیشه شهید هاشمی نژادپیر« و بازخوانی اندیشه شهید هاشمی نژاد
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نرم افزار مجموعه آثار »شیخ انصاری« تولید شد اجتهاد: نرم افزار مجموعه آثار شیخ انصاری به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی تولید شد. در این نرم افزار متن ۱۶۷ عنوان کتاب و رساله 
در ۳۱۶ جلد از آثار شیخ مرتضی انصاری و منابع مرتبط با آن ها به زبان عربی و فارسی در اختیار کاربر قرار گرفته است. همچنین، ارائه آثار مرتبط با شیخ انصاری با بیش از ۳۰ شرح و حاشیه بر »مکاسب« و افزون 

بر ۲۰ شرح و حاشیه بر »رسائل«، متن قرآن کریم با قابلیت جست وجو در آیات و متن کامل چند دوره لغت نامه از دیگر محتوا های ارائه شده در این نرم افزار است.

تفسیری درباره »َفاْدُخلي  في  ِعبادي، َو اْدُخلی  َجنَّتي«©
در آخر سوره فجر آیاتی هست که طبق برخی روایت ها در شأن و مقام حضرت اباعبداهلل 
الحسین)ع( و شیعیان اوست؛ این آیات عبارت اند از: »یا أَیَُّتَها النَّْفُس الُْمْطَمِئنَُّه اْرِجعی  
ِِّک راِضَیًه َمْرِضیَّه َفاْدُخلی  فی  ِعبادی، َو اْدُخلی  َجنَّتی«. خداوند مخاطب این  إِلــی  َرب
آیات را کسانی می داند که نفسشان، نفس مطمئنه است؛ اما نفس مطمئنه چیست؟ 
نفسی است که نسبت به خداوند و شئون خدایی خداوند به یقین رسیده و از شک 
و تزلزل بیرون رفته است؛ لذا در ادامه، چنین نفسی با عنوان »راِضَیًه« توصیف شده 
است یعنی او به مقام رضایت از خداوند نائل شده است؛ و نسبت به خداوند و اموری 
که به خداوند ارتباط دارد هیچ اعتراضی ندارد، بلکه آن ها را کامالً بجا و درست می یابد؛ 
و روشن است کسی که نسبت به خداوند و شئون خدایی خداوند راضی باشد خدا هم 
از او راضی خواهد بود بنابراین چنین نفسی در ادامه، با عنوان »َمْرِضیَّه« ستوده شده 
است؛ البته در برخی روایت ها، متعلَق اطمینان، والیت امیر المؤمنین)ع( معرفی شده 
که این نیز در همان راستاست؛ زیرا از طریق والیت امیر المؤمنین)ع( و اهل بیت)ع( 
است که انسان می تواند هدایت های ارشادی و تکوینی را دریافته و نسبت به امور الهی 

به یقین برسد و مقام رضایت از خدا را حقیقتاً کسب کند.
نفس مطمئنه با اطمینان به خدا یک امتیاز بزرگ نصیبش می شود پس چنین نفسی 
ِِّک« شده و مأمور به »رجوع الی اهلل« می شود، و به سوی  مخاَطب به »اْرِجعی  إِلی  َرب
َّا إِلَْیِه راِجُعون« سرنوشت همه  َّا هلِلِ َو إِن خدا بر می گردد. »رجوع الی اهلل« به  دلیل مفاد »إِن

انسان هاست؛ ولی نفس مطمئنه زودتر از دیگران به این امتیاز نائل می شود.
اما معنای »رجوع الی اهلل« چیست؟ و ما چگونه به اهلل رجوع می کنیم؟ پاسخ این است 
َّا هلِلِ«؛ ما، مال خداییم نه مال خودمان؛ یعنی شیئیتی که ما به خود  که طبق جمله »إِن
نسبت می دهیم و می گوییم »وجود من«، حقیقتاً مال ما نیست؛ چون مالکیت، حق 
ماواِت َو اْلَْرِض َو ما بَْیَنُهما َو إِلَْیِه الَْمصیر«؛ ولی ما  اختصاصی خداست: »هلِلِ ُملُْک السَّ
از آن مالک حقیقی غفلت داریم و خیال می کنیم ما موجودیتی که داریم مال خودمان 
و مباین با وجود خداست؛ ولی هر انسانی دیر یا زود، اختیاراً یا جبراً این نکته را شهود 
می کند که موجودیتش و شیئیتش، ِملک او نیست؛ و خودش مالک موجودیتی نیست 
تا بگوید »وجود من«، بلکه او مالکیت خدا را مالکیت خود می پنداشته است؛ با تحقق 
چنین شــهودی، »فنای فی اهلل« رخ می دهد یعنی شیئیت من، از آن جهت که به 
من انتســاب داشت، زائل و فانی می شود؛ و پندار شیئیت من و موجودیت من، زائل 
می گــردد؛ و موجودیت من، به مالک اصلی اش بازمی گردد؛ عیناً مثل لباس عاریه ای 
که انسان از دیگری گرفته و عاریه بودنش را فراموش کرده است و بعد متوجه شده 
است که این لباس مال دیگری است؛ اینجاست که توهم »لباس من« معدوم شده و 
به جایش تعبیر »لباس او« می نشیند؛ پس وقتی انسان به شهود »ال شیئیت« خود 
رسید »رجوع الی اهلل« شکل گرفته؛ و جمله »َو إِلَْیِه تُْقلَُبون« )عنکبوت/ 21( فعلیت 
یافته است و ماسوای او، همه او می شوند، و جمله »إِلَی اهللِ الَْمصیر« تحقق یافته است؛ 
و این امتیاز زودتر نصیب نفوس مطمئنه می شــود؛ زیرا نفوس مطمئنه در رهایی از 
پندار غیریت، و در رسیدن به شهود او بودن، از سایر افراد گوی سبقت می برند؛ لذا این 
گروه را در یوم الحشر، نه به »جهنم« می برند و نه به »بهشت ابرار«؛ بلکه خداوند به 
آن ها خطاب می کند که محشر و جایگاهی که به شما اختصاص دارد، حریم عباد من  
است؛ پس در بین عباد من داخل شوید »َفاْدُخلی  فی  ِعبادی«؛ همان عبادی که قباًل 
از پندار غیریت، خارج و نفی ماسوا کرده اند؛ و چیزی جز من نمی بینند و لذا بهشتی جز 
ذات من ندارند؛ پس شما نیز مثل عباد من، به جنت ذات من داخل شوید »َو اْدُخلی  

َجنَّتی«؛ زیرا جنِت کسی که جز خدا را نمی بیند جز خدا نیست .
اشاره به چند نکته :

۱. در برخی روایت های وارده ذیل این آیات؛ »النَّْفُس الُْمْطَمِئنَُّه« به امام حسین)ع( و 
در برخی به امیرالمؤمنین)ع( و در برخی به محمد و آلش و شیعیانشان تفسیر شده 

است که همه از باب تطبیق معنا بر مصادیق درست اند.
ِّنا لَُمْنَقلُِبوَن«  َّا إِلی  َرب َّا إِلَْیِه راِجُعون« نرسیده اند و »إِن ۲. انسان هایی که هنوز به مقام »إِن
برای آنان فعلیت نیافته  است، به چنین فضایی راه ندارند؛ بلکه  آن ها یا در جهنم اند یا 

در بهشت ابرار؛ زیرا موجود اعتباری را به حریم موجود حقیقی راهی نیست.
۳. از این آیات نیز روشن می شود که کلمه »قسیم« در حدیث »علي قسیم الجنه و 
النار« به معنای »ِعدل مقابل« است نه تقسیم کننده؛ زیرا طبق بیانات گذشته، حریم 
محمد و آلش، در قبال جهنم و بهشــت ابرار، خود جایگاه سومی است که به نفوس 

مطمئنه اختصاص دارد.

 معارف/ مریم احمدی شــیروان   نام شــهید »حسین 
یوســف الهی« را حتماً شــنیده اید؛ رزمنده ای که حاج قاسم 
ســلیمانی بارها از او نام برده و به عنوان یک عــارف از او یاد 
کرده بود. در جبهه های هشت ســال دفاع مقدس، امثال این 
شهید کم نبودند؛ شخصیت هایی که مسیر ربانی شدن را حتی 
بســیار سریع تر از عرفا و اهل سلوک طی می کردند و همزمان 
در دو جبهه جهاد اکبر و جهاد اصغر به پیش می رفتند. هفته 
دفاع مقدس بهانه ای شد تا در گفت وگو با حجت االسالم دکتر 
محمدجواد رودگر، دانشــیار گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اســالمی به رمز و راز این »یک شــبه ره صد ساله را 

پیمودن« بپردازیم.

مکتب جهاد، انسان ساز است»
حجت االسالم رودگر با بیان اهمیت واژه دفاع مقدس می گوید: 
مهم ترین عنصر دفاع مقدس و عنصر فعال و پویا، جاری و ساری 
در تمام ســطوح دفاع مقدس از خط مقدم تا خاکریزها، درون 
لشکرها و تمام بخش ها و اجزای مختلف دفاع مقدس تا پشت 
جبهه این بود که همه دفاع مقدس را با واژه پربار و پرمعنایی 
ماننــد جهاد در راه خدا نگاه می کردند. جهاد مهم ترین واژه ای 
است که می تواند نماینده هشت سال دفاع مقدس باشد؛ همان 
گونه که بنا بر آیات معروف ســوره حج، خداوند اجازه دفاع به 

سپاه اسالم و مسلمانان صدر اسالم داد.
او اضافــه می کند: جهاد در فرهنگ و تفکر اســالمی و دینی 
در قالب مکتب قرار می گیرد. مکتب هم شــامل ایدئولوژی و 
جهان بینی اســت و جهاد را در قالب جهان بینی و ایدئولوژی 
اسالمی تعریف کردیم. انسان های مجاهد، انسان های مکتبی 
هستند. آن ها برای خود فلسفه زندگی درست و دقیق دارند، در 
نتیجه به تمام فعل و انفعاالت و کردارهای درون این مبارزه و 
دفاع بار معنایی جهادی را می بخشیدند. در این راستا مهم ترین 
مسئله این است که بر اساس آیات قرآن و بسیاری از آموزه ها، 
معارف نهج البالغه  و صحیفه سجادیه  به خصوص دعایی که در 
باب رزمندگان و ســربازانی که امنیت کشور را حفظ می کنند 
و احادیث و روایات بســیاری که نقل شده است؛ جهاد خاص 
افرادی اســت که جزو اولیای الهی هستند. امیرالمؤمنین)ع( 
فرمود: جهاد دری از درهای بهشــت است که خداوند آن را به 

روی اولیای خاص خود گشوده است.

جهاد اکبر مقدمه ای بر جهاد اصغر»
این استاد حوزه و دانشگاه یادآور می شود: واژه جهاد و گشودن 
آن به روی جمعی از دوســتان خدا بیان می کند افرادی که در 
این مســیر قرار گرفته اند اگر اهل معنا نباشند نمی توانند در 

راه خــدا جهاد کنند؛ زیرا اگــر چه جهاد با 
دشمن متجاوز و دشــمن برون در فرهنگ 
دینی موســوم به جهاد اصغر است، اما جهاد 
اصغر امکان ناپذیر است مگر اینکه مجاهد در 
جبهه جهاد اکبر کرده باشد. به این معنا که 
تا از خــود، نفس، تعلقات، زینت های دنیوی 
و... عبور نکند نمی تواند خلعت جهاد اصغر را 
بر اندام خود بپوشــاند و جزو لشکر خدا قرار 

بگیرد.
او توضیح می دهد: یک رزمنده وقتی گام های 
اولیه از خود و تعلقات گذشتن را برداشت و 
وارد جهاد اصغر شــد به تدریج جهاد اکبر او 
تعمیق و توسعه پیدا می کند و روز به روز در 
قالب جهاد اصغر، جهاد اکبرش فزایندگی و 
تعالی پیدا می کنــد. هر چه در جبهه جهاد 
اکبر و جهاد درونی و انفســی، قدرت، قوت و 
معنویت بیشتری کسب می کند، جهاد اصغر 
او هــم رنگ و بویی دیگر پیــدا می کند؛ در 
نتیجه در درون جهاد اصغر پروریده می شود؛ 

وقتی مقام معظم رهبری در ســخنان چند روز گذشته خود 
می فرمایند سردار ســلیمانی در دفاع مقدس رشد پیدا کرد و 

پروریده شــد؛ جمله ای کلیدی و بر اســاس 
همین معارف دینی اســت. رزمنده در درون 
جبهه جهاد اصغــر مداوم مراقبت می کند تا 
جهاد اکبر خود را تقویت کند زیرا برای یک 
رزمنده از هر طیف و طبقه با هر عنوانی که 
در دفاع مقدس حضور دارد خاک و سالح و... 
هــدف نبود. هدف این بود کــه از دین خدا، 
اسالم، نظام مقدس جمهوری اسالمی، انقالب 

اسالمی و ارزش ها دفاع کنند. 
عضو هیئــت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی ادامه می دهد: این سخن به 
معنای اهمیت نداشتن خاک کشور اسالمی 
نیســت، بلکه هدف و انگیزه مکتبی اســت. 
مجاهد یک عنصر مکتبی و مســلکی است. 
جهاد اصغر این عنصر محقق نمی شود مگر از 
رهگذر جهاد اکبر. جهاد اکبر در درون جهاد 
اصغر تقویت شــده و تعمیق پیدا می کند در 
نتیجه روز به روز معنویت، روحانیت و زاللیت 
او بیشتر می شود. از سویی دیگر در درون این 
جهاد، مجاهدان و رزمندگان اســالم هجرت کردند و مجاهد 

مهاجر بودند.

مکتب جهاد، تربیت کننده شهدا و رزمندگان اسالم»
حجت االسالم رودگر عنوان می کند: این تعابیر در هشت سال 
دفاع مقدس به خوبی از نظر مفهومی و مصداقی تفسیر و تبیین 
شد و عینیت پیدا کرد. زیرا رزمنده ها از خانه، خانمان و خانواده 
خود با تمام تعلقاتی که داشــتند گذشــتند و هجرت کردند. 
هجرت نیز مانند جهاد دو گونه هجرت انفســی و آفاقی است؛ 
هجرت انفسی یعنی از خانه منیت هجرت کرد و از نفس خود 
گذشت، تا موفق به هجرت آفاقی و مکانی شد. هجرت مکانی و 
آفاقی معلول هجرت مکانتی و انفسی است مانند جهاد اصغر که 

معلول جهاد اکبر است.
این پژوهشــگر دینی می گوید: در فضای دفاع مقدس غیر از 
عناصری که بیان شــد، ارزش هایی مانند نماز اول وقت، دعا و 
راز و نیاز با خدا، نماز شــب، سحرخیزی، انس با قرآن و توسل 
به اهل بیت)ع( نیز وجود دارد. این موارد انسان را پرورش داده 
و جهاد اکبر را تقویت می کند و ســبب فزاینده شدن معنویت 
می شــود. هر که به اندازه مجاهدت خود در جبهه معنویتش 
اعتال پیدا می کرد. رزمنده ها با معنویت متزاید متعالیه، نورانیت و 
جذبه معنوی خاصی پیدا می کردند و در راه عشق به خدا، دین 

او و محبت اهل بیت)ع( استعداد بیشتری می یافتند.
دانشــیار گروه عرفان پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
تصریح می کند: عنصر مهم دیگر در دفاع مقدس، والیت است. 
وقتی ولی فقیه و مرجع تقلیــد به جهاد فتوا می دهد یا برای 
برخی حکم به جهاد صادر می کند، مجاهد و رزمنده بر اساس 
فتوای مرجع تقلید و حاکم شــرع به جبهــه می رود. در نظام 
امت و امامتی و مرجعیتی و والیتی رزمندگان اسالم به جبهه 
می رفتند. برای یک رزمنده هیچ امری غیر از امر ولی فقیه مهم 
نبود؛ زیرا جهاد در راه خدا به اذن خدا، رسول خدا)ص( و امام 
و در زمــان غیبت کبری به اذن ولی فقیه و مرجع تقلیدی که 

مسئولیت رهبری سیاسی جامعه را بر عهده دارد، است.
دکتر رودگر در پایان تأکید می کند: اگر جهاد، متشرعانه و والیی 
باشد نماز، روزه، دعا، توسل و عشق و ایثار و همه چیز معنا پیدا 
می کند. این می شود که رزمنده وقتی از خانه به جبهه رفت و 
بر گشت حال معنوی بیشــتری پیدا می کرد. هر چه در درون 
جبهه بیشــتر قرار می گرفت معنویت و اخالص بیشتری پیدا 
می کرد. برخی از آنان نیز به جایی رسیدند که به فیض شهادت 
نائل شــدند. رزمندگان اسالم به درجه ای رسیدند که امام)ره( 
در پیامی توحیدی خطاب به آنان فرمود: اینجانب از دور دست 
و بازوی قدرتمند شــما را که دســت خداوند باالی آن است 
می بوسم و بر این بوسه افتخار می کنم. تمام شهدا و رزمندگان 
ارزشــمند اسالم در مکتب جهاد اسالمی و در جبهه های دفاع 

مقدس تربیت شدند.

حجت االسالم دکتر رودگر در گفت وگو با قدس از مجاهدانی می گوید که در دو جبهه جهاد اکبر و جهاد اصغر خوش درخشیدند 

هجرت آفاقی و انفسی رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس

مجاهد یک عنصر 
مکتبی است؛ جهاد 

اصغر او محقق 
نمی شود مگر از 

رهگذر جهاد اکبر؛ و 
جهاد اکبر در جهاد 

اصغر تعمیق پیدا 
می کند؛ در نتیجه 

روز به روز معنویت 
او بیشتر می شود

بــــــرش
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یادداشت

 حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم رحیمه اس��فیدنی دارای شناس��نامه شماره 
0749344458 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 9900232 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان احمد صفامنش بهلولی به شناسنامه 
0749343672 در تاریخ 1394/10/9 در اقامتگاه دائمی خود 
ب��درود زندگی گفت��ه و ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر 

است به:
1- رحیمه اس��فیدنی با کدمل��ی 0749344458 فرزند علی 

جمعه صادره از تایباد همسر مرحوم
2- ناص��ر صفامنش بهلولی با کدمل��ی 0749760966 فرزند 

احمد صادره از تایباد فرزند مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگه��ی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدی��م دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. آ-9907126
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد

 سیدسعید هرمزی

ایلیا  گستر  تجهیزات  شرکت  تغییرات  آگهی 
طب پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

59368 و شناسه ملی 14006175898

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ذیل  تصمیمات   1397,06,10 مورخ  العاده  فوق 
شماره  با  پورتقی  زهرا  خانم   -1  : شد  اتخاذ 
رنجبر  فرشته  خانم   -2  0938646273 ملی 
 0946935688 ملی  شماره  با  آبادی  مهدی 
شماره  با  آبادی  مهدی  رنجبر  مرضیه  خانم   -3
ملی 0940991144 به سمت اعضاء اصلی هیئت 
گردیدند.  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  مدیره 
روزنامه حمایت جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1001718(

,ع
99
07
07
5

داران دشت  آبخیز  تغییرات شرکت  آگهی   
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  توس 

26727 و شناسه ملی 10380421360

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
تصمیمات   1399,06,11 مورخ  العاده  فوق 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به آدرس مشهد، 
محله نیرو هوایی ، خیابان الله ]شهیدفکوری 
17[ ، بلوار شهیدفکوری ، پالک 67 ، ساختمان 
،  9 واحد   ، سوم  طبقه   ، فکوری  پزشکان 
 کد پستی 9178186010 تغییر یافت و ماده 4 
گردد.  می  اصالح  فوق  شرح  به  اساسنامه 

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

)1001723(

,ع
99
07
08
3

خاک  و  آب  مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی 
قدس رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

7465 و شناسه ملی 10380232631

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,02,10
راهبر  مفید  حسابرسی  موسسه   : شد 
بازرس  و  مستقل  حسابرس  عنوان  به 
به  منتهی  مالی  سال  برای  قانونی 

1399,12,29 انتخاب گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)1001759(

,ع
99
07
08
5

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1001808( 

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی دوام صنعت خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 33339 و شناسه ملی 10380487042

ابراهیم  سید  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,10,09 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ترابی به شماره ملی 0888257422 و آقای سید حسین موسوی به شماره ملی 0889024529 و آقای نادر حق خواه به شماره ملی 
ملی  شماره  به  قهستانی  سادات  فاطمه  خانم  گردیدند.  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  مدیره  هیئت  اعضای  سمت  به   0889029431
0941422909 به سمت بازرس اصلی و خانم سمانه مختاری به شماره ملی 0942956907 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند. 

,ع
99
07
09
2

توسعه  گذاری  سرمایه  شرکت  تغییرات  آگهی   
گردشگری خراسان شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 29700 و شناسه ملی 10380449498

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,04,25 مورخ 
آگهی  درج  جهت  قدس  کثیراالنتشار  روزنامه   -
و  حسابرسی  موسسه   - شد.  تعیین  شرکت  های 
حسابداران   ( سیستم  ارکان  مدیریت  خدمات 
به   10100530054 ملی  شناسه  به   ) رسمی 
و  حسابرسی  موسسه  و  اصلی  بازرس  عنوان 
ملی  شناسه  با  رهیافت  دایا  مدیریت  خدمات 
البدل  علی  بازرس  عنوان  به   10380076460

برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1001812(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1001823(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی آباگران راه فردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 59690 و شناسه ملی 14006256600

المللی  بین  نقل  و  انجمن صنفی شرکتهای حمل  نامه شماره 4019 مورخ 1397,07,02  و  مدیره مورخ 1397,07,01  استناد صورتجلسه هیئت  به   
خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: آقای ذکریا ابوبکری ماکویی 
به شماره ملی 0749401176 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای غالم یحیی ابوبکری ماکویی به شماره ملی 0731501772 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و خانم سمیرا شعیبی محسن آبادی به شماره ملی 0749770198 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضائ مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره یا 

عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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سازان  ومسکن  عمران  شرکت  تغییرات  آگهی 
به شماره  خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص 

ثبت 2317 و شناسه ملی 10360040261

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399،04،18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
شماره  به  شده  صادر  تغییرات  آگهی  در 
مکانیزه 139930408276000587 مورخ 
عباس  آقای  ملی  1399،04،14شماره 
شده  قید   2549988434 اشتباها  اصغری 
که صحیح آن 5829039818 می باشد . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1002262(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمین )1002210(

آگهی انتقالی شرکت بینالود طرح سپهر پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت 55561 و شناسه ملی 14005198252

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399،03،31 و نامه شماره 47،99،2952 مورخ 99،6،29 اداره ثبت شرکتها و 
بینالود طرح سپهر پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت 55561 و شناسه  موسسات غیرتجاری مشهد مرکز اصلی شرکت 
ملی 14005198252 از محل قبلی به آدرس استان مرکزی ، شهرستان خمین ، بخش مرکزی ، دهستان حمزه لو ، روستا 
، قطعه  ، پالک 0  ، خیابان تالشگران توسعه 2  ، خیابان تالشگران توسعه 3  شهرصنعتی خمین، محله شهرصنعتی خمین 
349و480و364 ، طبقه همکف کدپستی 3888185119 تغییر یافت و در این اداره طی شماره 2050 در تاریخ 99،6،31 

در این اداره به ثبت رسید .
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#گروه_برندهای_همیار
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بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران ش��رکت ف��وق دعوت می ش��ود که 
درجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی بط��ور فوق الع��اده در س��اعت 10مورخ 
1399/07/19 درمحل س��ازمان همیاری ش��هرداریهای خراسان رضوی 
واقع در مش��هد ، بلوار پیروزی ، میدان ش��هید مه��دوی - دالوران 7 

حضور بهم برساند .

دستور جلسه : 1- تصویب صورتهای سال مالی 1398 
2- انتخاب بازرس قانونی وحسابرس مستقل سال مالی 1399 

3- انتخاب اعضاءهیئت مدیره 
4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار  

5- سایر موارد درصالحیت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ژالتین آریا سهامی خاص  
 به شماره ثبت 18656وشناسه ملی 10380342077  

     ش��رکت توس��عه منابع انرژی توان در نظر دارد تعداد71800 عددکیسه بافته شده به ابعاد x19x1100 8/4 میلیمتر  به شرح جدول 
ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و از شرکت های واجد شرایط تدارک نماید.

واحدتعدادشرح کاالشماره مناقصهردیف

199018x19x 11008/4 عدد71800کیسه بافته شده به ابعاد

از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت تهیه اسناد و تحویل پاکت های مربوط به مناقصه برابر روش ذیل اقدام نمایند.
*ارائه ضمانتنامه بانکی معادل 5درصد مبلغ پیش��نهادی در پاکت دربس��ته*ارائه س��ابقه فعالیت، اساس��نامه، روزنامه رس��می و مشخصات کامل 
اعضای هیئت مدیره*تاریخ دریافت اسناد مناقصه : تا 5 روز پس از انتشار آگهی* آخرین مهلت ارسال پیشنهادات : ساعت 14 روز سی ام بعد از 
انتش��ار آگهی*بهای اوراق مناقصه : مبلغ 500.000 ریال واریز به حس��اب جاری طالیی 1177800626802 بانك س��په شعبه شهید چمران بنام شرکت 
توس��عه منابع انرژی توان *محل تهیه اس��ناد و تحویل پیش��نهادات: خیابان پاسداران، نرس��یده به میدان نوبنیاد، ابتدای بزرگراه شهید بابایی، 
ش��رکت توس��عه منابع انرژی توان، معاونت بازرگانی، ش��ماره تماس : 22540523 * به پیش��نهادهایی که فاقد س��پرده کمتر از میزان مقرر، چک 
ش��خصی و پیش��نهاد هایی که پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی واصل ش��ود مطلقٌا ترتیب اثر داده نخواهد شد.*شرکت توسعه منابع انرژی در 
رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.*قیمت های ارائه شده فقط به صورت تحویل در مقصد )CPT( یا )CFR( و بصورت ارزی مورد قبول 

خواهد بود.* سایر اطالعات و جزئیات مربوط به این مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.                                            شناسه آگهی1000414/ م الف2094
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 شرکت توسعه منابع انرژی توان
آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه99018  
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در حاشیه خط فقر 10 میلیون تومانی!©
رســیدن تورم به خط فقر ١٠ میلیون تومانی یک شوک اقتصادی و مسئله ای 
غیر قابل تحمل برای طبقات متوسط به پایین جامعه است، مسئله ای که اگر به 
سرعت حل نشود تبعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی بی شماری را به 

کشور وارد می کند که به هیچ وجه در کوتاه مدت نمی توان آن را جبران کرد. 
یکی از راهکارهای حل این موضوع تغییر مدل مالی دولت است. تا زمانی که مدل 
مالی اداره دولت مبتنی بر اخذ مالیات نباشد، اقتصاد ما به شدت وابسته به نفت 
است و ما دائم از اقتصاد وابسته به خام فروشی نفت لطمه خواهیم خورد. به عبارت 
دیگر شاید بتوان گفت بعد نعمتی تحریم ها ما را مجبور کرد تا مقداری به سمت 

دریافت مالیات و استفاده از پایه های مختلف مالیاتی حرکت کنیم. 
در بدنه کارشناســی اجتماعي و سیاســی هم تحریم ها ما را به ناچار به اهمیت 

دریافت مالیات رهنمون کرده است. 
هر چند کم کم با اهمیت اخذ مالیات و تأثیر آن در ثبات اقتصادی آشنا شده ایم، 

اما همچنان تا رسیدن به هدف فاصله داریم.
اگر مالیات به درستی دریافت شود بودجه عملیاتی و بدون کسری تدوین می شود؛ 
بنابراین به صورت کامل و بایسته به رشد اقتصادی و عبور از خام فروشی نفت و 
کاهش تورم می رسیم. اگر نگاه به مسئله اخذ مالیات از پایه های مختلف مالیاتی 
بلندمدت هدف گذاری شود تا به بهترین شکل ممکن در جامعه نهادینه شود، به 

طور قطع تورم به صورت ریشه ای حل می شود. 
برای غلبه بر تورمی که در یکی دو ســال اخیر به باالی ۴٠ درصد رسیده است 
راهکارهای مطمئنی وجود دارد به شــرط اینکه دولت اراده ای برای تحقق این 

موضوع از خود نشان بدهد.
از ســوی دیگر دولتمــردان باید به این نکته مهم توجه کننــد که راهکارهای 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را برای کاهش نرخ تورم به تدریج در دســتور 
کار خود قرار دهند. کاهش تنش های سیاســی و عدم انتقال تنش های سیاسی 
به مسائل اقتصادی موضوع بسیار مهمی است، چراکه اقتصاد در فضای متشنج 
سیاسی به شدت آسیب می بیند، این فضا را می توان به فضایی شبیه انبار باروت 
تشبیه کرد. اگر از انبار باروت خوب محافظت نشود، به یکباره منفجر می شود و 

بسیاری از انفجار آن کشته و زخمی می شوند.
 به عبارت دیگر حرف های غیر کارشناسی و تصمیم گیری های غیر علمی اقتصادی 
شبیه انبار باروت عمل می کند. دولتمردان و همه مسئوالن باید مراقب به آتش 
کشــاندن انبار باروت اقتصاد کشور باشند، چراکه بازارهای مختلف از اظهار نظر 
مسئوالن به شدت متشنج می شوند و بار تورمی زیادی را به اقتصاد و در نهایت به 

معیشت و زندگی روزمره مردم وارد می کنند.

وام مسکن جوا نان ۴00 میلیونی شد©
ایسنا: براســاس اعــام بانک مسکن، 
سقف تسهیات قابل پرداخت از محل 
حســاب پس انداز مســکن جوانان در 
تهــران ۶٠ درصد افزایــش یافته و به 

۴٠٠ میلیون تومان رسید.
بانک مســکن با توجه به شرایط جدید 
قیمتی در بازار مسکن نسبت به افزایش 
سقف تســهیات برای افتتاح کنندگان حســاب های پس انداز مسکن جوانان 
اقدام کرده اســت. بر این اساس، سقف تسهیات قابل پرداخت از این محل در 
شــهر تهران در پایان سال پانزدهم با ۶٠ درصد رشــد، از ۲۵٠ میلیون تومان 
به ۴٠٠ میلیون تومان افزایش یافته است.همچنین سقف تسهیات مذکور در 
شهرهای بزرگ شامل کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه 
در پایان سال پانزدهم از ۲١٠ میلیون به ۳۳٠ میلیون تومان افزایش یافته است. 
این میزان در مورد سایر نقاط شهری ١۸۴ میلیون تومان بود که امسال در ترمیم 

صورت گرفته به ۲۹٠ میلیون تومان افزایش یافت.

کارشناسان درباره تأثیر »ممنوعیت نوسان گیری روزانه«  تردید دارند 

چراغ بورس سبز می شود؟
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  بازار ســهام همچنان 
بر مدار افــت شــاخص، روزگار می گذراند و این 
در حالی اســت که ممنوعیت نوسان گیری روزانه 
از ســوی مقام ناظر با هــدف بازگرداندن ثبات و 
کاهش هیجان های بازار از ابتدای هفته جاری بر 
بورس حاکم شده اســت. نگاهی به عملکرد بازار 
نشان می دهد در روز شنبه و با شروع ممنوعیت 
نوســان گیری )فروش ســهام خریداری شده در 
همان روز(، پس از صعود چشــمگیر شاخص در 
ابتدای معامات، به دلیل فشــار شدید عرضه در 
میانه روز و بعد هم در پایان معامات، شــاخص 
بــه رقم یک میلیون و ۶١۵ هزار واحد افت کرد و 
دیروز یکشنبه هم بازار از ابتدا قرمز پوشید و با افت 
بیــش از ۴۳ هزار واحدی به کانال یک میلیون و 
۵٠٠ هزار واحد سقوط کرد و شاخص یک میلیون 

و ۵7۲ هزار واحدی را به ثبت رساند.
به گفته مدیرعامل شــرکت بــورس اوراق بهادار 
تهران، کسانی که در یک روز سهام را می خریدند 
و همان روز می فروختند بقیه ســهامداران را که 
نگاه طوالنی مدت به بازار ســرمایه داشتند، متأثر 
می کردند، بر این اساس و با نظرسنجی از فعاالن 
بازار سرمایه، ممنوعیت نوسان گیری روزانه اعمال 

شده است. 

علی صحرایی می گوید: سهامداران به ویژه حقوقی ها 
که در بازار، عملیات نقدشوندگی و اطمینان بخشی 
را انجام می دادند، از متولیان بازار ســرمایه انتظار 
داشــتند برای جلوگیری از نوسان گیری روزانه به 
نحوی ممنوعیت ایجاد شــود تا ثبات بیشتری به 

بازار برگردد و از هیجان های بازار کاسته شود.

 مقام ناظری که خودش موافق محدودیت »
نیست

کارشناسان بازار سرمایه اما ممنوعیت نوسان گیری 
روزانــه را عاملی بــرای افزایش تــرس، تردید و 
بی اعتمادی در سهامداران می دانند و معتقدند این 
ممنوعیت دوره اصاح شاخص که امری طبیعی و 
نهفته در ذات بازار است را طوالنی تر خواهد کرد. 

فردیــن آقابزرگی بــه خبرنگار مــا می گوید: در 
شرایطی که بازار روزهای مثبت را طی کند انتشار 
هر گونــه خبر و یا تغییــر روش، تأثیر مثبت بر 
بازار خواهد داشــت، اما حاال که بازار منفی است 
هر تصمیمی به صــورت اتوماتیک، حس تردید 
و نگرانی را در ســهامداران تشــدید می کند.وی 
با تأکید بر اینکه هر گونــه محدودیت در فضای 
کسب و کار، ناخوشایند است، ادامه می دهد: اعمال 
محدودیــت در فضای تجارت داخلی، خارجی هر 

تاجر و صنعتگری را نگران می کند و در بازار سهام 
هم این محدودیت، نامطلوب اســت و حتی خود 
سازمان بورس به عنوان مقام ناظر و تنظیم کننده 
بازار چنین محدودیتی را نمی پسندد همان گونه که 
مدافع افزایش دامنه نوسان از ۲ به ۵ درصد است و 
اعمال محدودیت را دارای آثار سوء ارزیابی می کند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه مقام 
ناظر چاره ای جز اعمال ممنوعیت در نوسان گیری 
نداشته اســت، می گوید: با توجه به اینکه تمایل 
زیــادی به عرضه در بازار وجود دارد، مقام ناظر به 
عنوان چتــر حمایتی، چاره ای جز این ممنوعیت 
نداشــته اســت.به باور وی اعمال ممنوعیت در 
نوســان گیری روزانه می تواند سرعت اصاح بازار 
را کندتر و نگاه منفی افــکار عمومی را به بورس 

تشدید کند.

 ممنوعیت نوسان گیری برای حفظ صندلی»
علی حیدری هم به خبرنگار ما می گوید: ممنوعیت 
نوســان گیری روزانــه از دو جنبــه مدیریتی و 
اقتصادی قابل تحلیل است. از بعد مدیریتی شاهد 
برخی آشفتگی های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
هســتیم که مدیران الیه های دوم را بر آن داشته 
برای حفظ صندلی شــان دست به خاقیت های 

عجیــب مانند تحمیل ممنوعیت نوســان گیری 
روزانه بزنند. این خاقیت ها با حداقل به روز رسانی، 
منبعث از دهه ۵٠ خورشــیدی اســت، اما حفظ 

صندلی این منصوبان را تضمین می کند.
این کارشــناس بازار سرمایه ادامه می دهد: از بعد 
اقتصادی این تصمیــم، عجوالنه بود. واقعیت این 
است که سودآوری در ذات بازار سرمایه است و اگر 
بخواهیم در مقابل این سودآوری بایستیم یعنی به 
اقتصاد »رابین هودی« که در دیگر کشورها منسوخ 
شــده، تمکین کرده ایم و می خواهیم از ثروتمند 
بگیریم به فقیــر بدهیم یا اینکه اجــازه ندهیم 
ثروتمندی ثروتمندتر شود! چنین تصمیمی ترس، 
تردید و بی اعتمادی به بازار را افزایش خواهد داد 

و ممکن اســت اعتراض های مردمی افت بیش از 
پیش بازار را در پی داشته باشد.

به باور وی ممنوعیت نوسان گیری روزانه حاشیه 
ســود بسیاری از ســهامداران را از بین می برد. او 
ادامه می دهد: نوســان گیری در تمام بورس های 
جهان وجود دارد و همین کار، نبض بازار اســت و 
نوسان گیران به دلیل نقدینگی که در اختیار دارند، 

هیجان و روندسازی را در بازار ایجاد می کنند.
حیدری معتقد اســت ممنوعیت نوســان گیری 
روزانه احتماالً موقتی است و پس از تثبیت جایگاه 
مدیران الیه های میانی، رفع خواهد شد در غیر این 
صورت عواقب تلخی برای بازار و سهامداران در پی 

خواهد داشت.

موافق  مجیــد  فــارس: 
قدیــری، رئیــس انجمن 
طیور  دام،  خوراک  صنایع 
و آبزیان گفــت: ۹٠٠ روز 
پیــش زمانی کــه معاون 

اول رئیس جمهور مطرح کرد فقط ارز ۴هزارو 
۲٠٠ تومانــی خواهیم داشــت، فاتحه صنعت 
تولید پروتئین را در کشور خواندیم. وی افزود: 
ما هشــدار دادیم این سیاســت ارزی، صنعت 
پروتئین را بر زمین خواهد زد. اگر دولت مشکل 
نهاده های دامی را حل نکند، سرنوشــت مرغ و 

تخم مرغ در انتظار شیر و لبنیات خواهد بود.

ســخنگوی  تســنیم: 
کمیسیون ویژه جهش تولید 
مجلس گفــت: در صورت 
تصویب طرح الزام دولت به 
تامین  برای  یارانه  پرداخت 

کاال های اساسی ۲٠ میلیون نفر ماهیانه ١۲٠ هزار 
تومان و ۶٠ میلیون نفر نیز ماهیانه ۴٠هزار تومان 
به صورت بن کاالیی دریافت خواهند کرد. رحیم 
زارع تصریح کرد: ایــن طرح به زودی در صحن 
علنی تعیین تکلیف خواهد شــد و دولت مکلف 
اســت از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی 

سرپرست خانوار به این کار اقدام نماید.

 مهر: عضو کمیسیون عمران
 مجلس، مشــاوران اماک 
را از عوامــل افزایش قیمت 
مســکن دانســت. اقبــال 
دلیلی  هیچ  گفت:  شاکری 

وجود ندارد کــه اماکی ها برای انعقاد قراردادها 
به صورت درصدی کارمزد دریافت کنند. زمینه 
فعالیت مشــاوران اماک جزو مشاغل خدماتی 
اســت، در تمام دفاتر ارائه خدمات به مشتریان، 
تعرفه های ثابتی وجود دارد که مشتری در ازای 
دریافت خدمات، مبالغی را به عنوان کارمزد ثابت 

پرداخت می کند.

ایسنا: معاون طرح و برنامه 
وزارت صمــت گفــت: با 
همکاری اتاق بازرگانی، خانه 
صنعت و دیگر تشکل ها و 
انجمن ها فهرســت کاملی 

از مجوزها، رویه ها و مقررات مخل کســب وکار 
این بخش، شناسایی و برای هر مورد پیشنهاد 
اصاحی آماده شد. ســعید زرندی افزود: البته 
شرایط کشور نیز سبب شده در برخی زمان ها 
تصمیم هایی گرفته شود که مورد رضایت فعاالن 
این بخش نبوده باید تاش کنیم از بخشنامه های 
متعــدد جلوگیــری و رویه ها را ســهل کرد.

عضو  اقتصــادی:  نود 
کمیسیون صنایع و معادن 
امور  انتقال  گفت:  مجلس 
کشاورزی  بخش  بازرگانی 
به وزارت صنعت، موفقیت 

چندانی برای کشــور به همراه نداشــته است. 
روح اهلل ایزدخواه افــزود: در حال حاضر اعمال 
ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس برای 
پرونده انتقال امور بازرگانی به وزارت صمت در 
دستور کار هیئت رئیسه بوده و در صورتی که 
در صحن علنی مجلس رأی بیاورد، موضوع به 

قوه قضائیه ارجاع می شود.

چهره ها

بیش از ۱۵۰ هزار نفر از بیکار شده های کرونا هنوز بیکار مانده اند   نود اقتصادی: معاون اشتغال وزارت کار گفت: در جریان کرونا حدود ۶ میلیون نفر در کشور از کرونا آسیب 
دیده اند و حدود ۱/۵ میلیون نفر در مشاغل به علت کرونا ریزش کرده اند و کار خود را از دست دادند. عیسی منصوری افزود: حدود ۱۵۵ هزار و ۷۰۰ نفر از اسفند تا کنون نتوانسته اند 

دوباره شاغل شوند.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 رضا تنهایی مقدم،کارشناس اقتصادی

  دوشنبه ۷ مهر ۱399  ۱۰صفر ۱442 28سپتامبر 2۰2۰  سال سی و سوم   شماره 93۵۵

 سرنوشت مرغ و تخم مرغ
 در انتظار شیر و لبنیات !

پرداخت ماهانه ۴0یا 1۲0 هزار تومان 
با تصویب طرح تأمین کاال

انتقاد تند عضو کمیسیون عمران 
مجلس از مشاوران امالک 

 رویه های مخل کسب وکار خارج 
از وزارت صمت شناسایی شد

تالش مجلس برای بازگشت شرکت 
بازرگانی دولتی به وزارت جهاد 

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9709220
بموجب پرونده اجرایی کالسه 9709220 خانم فروغ مجری سازان طوسی جهت وصول 1363 عدد نیم سکه بهار 
آزادی علیه وراث مرحوم نویدرضا شایان راد )میمنت صابر سلمانی نیک و محمد توکلی و میمنت صابر سلمانی نیک 
و اردوان ش��ایان راد با قیمومیت محمد توکلی( به استناد س��ند ازدواج شماره 6158 تاریخ 1386/10/17 دفترخانه 
ازدواج شماره 104 شهر مشهد استان خراسان رضوی مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالسه فوق در اداره 
اجرای شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد تشکیل و پس از ابالغ اجرائیه به مدیون در تاریخ 1397/11/29 به 
درخواست وکیل بستانکار طی وارده 40486- 1398/07/28 سهم االرث مدیون از ششدانگ پالک ثبتی 18 فرعی 
از 5653 اصلی بخش 4 مش��هد به مالکیت مرحوم کاظم ش��ایان راد به نشانی مشهد بلوار طبرسی بین طبرسی 14 
و 16 مقابل بیمارستان جواداالئمه)ع( هتل آپارتمان شایان بازداشت که برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری 

وارده به شماره 7353- 1399/05/30:
ملک فوق مجموعه ای است شامل دو باب مغازه تجاری و یک هتل آپارتمان در پنج سقف به صورت زیرزمین همکف 
و سه طبقه روی آن که حدود 6 متر از بر خیابان طبرسی عقب نشینی نموده دو واحد تجاری به مساحت 30 مترمربع 

که به صورت سرقفلی واگذار شده است.
هتل آپارتمان مجموعاً شامل 22 واحد شامل: همکف 4 واحد و طبقات اول تا سوم هر کدام 6 واحد می باشد.

زیرزمین: با کاربری آشپزخانه رستوران و موتورخانه به مساحت 280 مترمربع
همک��ف: ب��ا کاربری پذیرش البی 2 عدد س��وئیت و 2 عدد یک خواب 4 تخته به مس��احت 270 مترمربع )به جز 

سرقفلی های واگذار شده(
طبقات اول تا سوم هر کدام شامل یک عدد سوئیت 2 عدد یک خواب 4 تخته 2 عدد یک خواب پنج تخته یک عدد 

دو خواب و یک انبار خانه داری به مساحت 300 مترمربع
بام شامل الندری و انبار می باشد.

این هتل آپارتمان با نمای سنگ و ورق کمپوزیت دارای آسانسور 4 نفره سیستم سرمایش اسپیلت سیستم گرمایش 
موتورخانه و رادیاتور می باش��د و با قدمت بیش از 25 س��ال به صورت بازسازی شده در تصرف آقای سعید طلوئیان 

به عنوان مستأجر می باشد.
پس از معاینه محل تحقیقات محلی و با در نظر گرفتن موقعیت مکانی متراژ ابعاد مساحت و کاربری مقایسه با امالک 

مشابه در محل و سایر عوامل مؤثر در ارزیابی نظریه کارشناسی به شرح ذیل ارائه گردید.
با عنایت به موارد فوق الذکر ارزش کل عرصه و اعیان ششدانگ این ملک به مبلغ 190/000/000/000 ریال معادل 

نوزده میلیارد تومان ارزیابی گردید.
- ارزیابی بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی یا خالفی احتمالی به کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته 

است.
به حدود و مشخصات: شماالً به دیوار منزل 5656 فرعی 2 بدیوار منزل مزبور شرقاً مجاور 3 به دیوار منزل شماره 
1/5653 علی اکبر 4 به دیوار منزل 2/5653 عبدالحسین غرب مجاور 5 به دیوار منزل مزبور 6 بدیوار منزل مزبور 
ش��رقاً مجاور 7 به دیوار منزل 4/5653 قنبر 8 بدیوار منزل 5/5653 علی اکبر س��وزن غرب مجاور 9 بدیوار زمین 
17/5653 تقی غرب مجاور 10 بدیوار زمین مزبور شرقاً درب و دیوار بخیابان طبرسی جنوباً دیوار بزمین 5653 تقی 

جنوباً دیوار به محوطه 5652 ورثه حاج محمد
برابرنامه مأمور اجرا به شماره وارده 2449- 1399/06/19 چهارده سهم مشاع از شصت و چهار سهم شش دانگ در 
قبال مبلغ 41/562/500/000 ریال مزایده خواهد شد ضمناً مبلغ 1/662/500/000 ریال حق مزایده و نیمعشر به 
مبلغ 2/078/125/000 ریال میباشد که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباشد و مزایده 
بمقدار فوق از مبلغ 41/562/500/000 ریال از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز دوشنبه مورخه 1399/7/21 در 
محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهی های 
مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق 
مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شد 
برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای 
ثبت برگزار میگردد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده 

و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. م.الف 296  آ9907032
تاریخ انتشار: 1399/7/7

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین 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 بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 169- اصلی اراضی صدرآباد

1-شش��دانگ یکباب گاراژ از پالک 10342 فرعی از 169 اصلی فوق به مس��احت 248/26 متر مربع ابتیاعی خانم 
فاطمه شهس��وار از محل مالکیت رسمی نعمت ا... آل سلطان برابر رای ش��ماره 1757-99 مورخه 1399/06/27- 

کالسه 99-0118
لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف 1861  آ-9907063
تاریخ انتشارنوبت اول1399/07/07

تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/07/22
علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم فرش��ته رحمانی  دارای شناس��نامه   5740038154   به ش��رح دادخواس��ت به کالسه  306 از 
این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  احمد قدمیاری   به شناسنامه   
1050227956  در تاریخ  1397/5/11  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   

1.   محمد رضا   قدمیاری   فرزند اسمعیل   کد ملی  5749200507  ت.ت  1352/9/20  نسبت پدر  مرحوم  
2.  مرضیه  قدمیاری    فرزند محمد مهدی  کد ملی   5749196161  ت.ت  1352/2/3   نسبت مادر  مرحوم 

3. فرشته رحمانی   فرزند عبداله   کد ملی  5740038154  ت.ت  1372/4/1  نسبت همسر مرحوم    
4. امیر علی   قدمیاری   فرزند احمد  کد ملی   5740242320  ت.ت  1391/1/8  نسبت فرزند 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-9907062                                                                                                            

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

آگهی دعوت افراز
چون خانم فاطمه بورکزایی فرزند جنگیان احدی از مالکین مشاعی پالک 1085 فرعی از 1- اصلی واقع   در بخش2 
سیستان شهرستان زابل خیابان ولیعصر طبق درخواست شماره 6953- ز  مورخ 1399/6/13 تقاضای افراز سهمی 
خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب س��ال 1357 را از این اداره نموده ودر 
ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد 
لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و 
کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز 
پنجشنبه مورخ 1399/7/24 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان 
عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف: 547  

آ-9907061  تاریخ انتشار :دوشنبه  1399/7/7 
مهدی پهلوانروی - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تلکیف 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 بجنورد مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 155-اصلی اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد 

1-ششدانگ یکباب انباری دارای پالک 1202 فرعی از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 2.24  متر مربع ابتیاعی 
آقای بازرگان خس��روی از محل مالکیت ثبت��ی نوکر علی عدالتیان برابر رای ش��ماره 1908-99 مورخ 99/06/18 

کالسه 72-98 هیئت
2- ششدانگ یکباب منزل دارای پالک 155 اصلی فوق به مساحت 227.95  متر مربع ابتیاعی آقای احمد بابائی از 

محل مالکیت ثبتی شهرداری بجنورد برابر رای شماره 1873-99 مورخ 99/06/17  کالسه 232-98 هیئت
3- ششدانگ یکباب منزل دارای پالک 113 فرعی از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 127.38 متر مربع ابتیاعی آقای 
امید شاکری از محل مالکیت ثبتی علی شاکری  برابر رای شماره 1857-99 مورخ 99/06/17 کالسه 78-99 هیئت

4- ششدانگ یکباب منزل دارای پالک 909 فرعی از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 191 متر مربع ابتیاعی خانم 
امان گزل مراد خواهی از محل مالکیت ثبتی چاریار افشین برابر رای شماره 1844-99 کالسه 80-99 هیئت 

5- ششدانگ یکباب خانه دارای پالک 155 اصلی فوق به مساحت 180 متر مربع ابتیاعی خانم فزه ایمانی از محل 
مالکیت ثبتی صادق صدیق زاده برابر رای شماره 1907-99 کالسه 229-1398 هیئت

6- شش��دانگ یکب��اب انباری دارای پالک 155 اصلی فوق به مس��احت 81.59  مت��ر مربع ابتیاعی خانم معصومه 
وحید علی آبادی از محل مالکیت ثبتی غالمحس��ین علی آبادی فرزند حس��ین برابر رای شماره 2144-99 کالسه 

188-1399 هیئت
7- ششدانگ یکباب منزل دارای پالک 155 اصلی فوق به مساحت 93.65  متر مربع ابتیاعی خانم آسیه درخشان 
از محل مالکیت ثبتی هادی و علی محمد و قنبر علی همگی ش��هرت باغچقی برابر رای ش��ماره 2145-99 مورخ 

99/7/1 کالسه 06-1399 هیئت
بخش دو بجنورد پالک 129-اصلی اراضی ملکش بخش دو بجنورد

8- شش��دانگ یکباب منزل دارای پالک 22 فرعی از 129 اصلی فوق به مس��احت 180.80 متر مربع ابتیاعی آقای 
هادی بهادری راد  از محل مالکیت ثبتی حاتم علی فرزند مراد علی برابر رای ش��ماره 1911-99 مورخ 99/06/18 

کالسه 243-1398 هیئت
لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ میگردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از تاریخ انتش��ار اگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق درمحل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تس��لیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارایه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود. آ-9907058
تاریخ انتشار نوبت اول:  05                  /07                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 20                  /07                  /99

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد- احمد اصغری شیروان

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 
ش��هر فردوس مورد رس��یدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
اقای بهادر خالقی مقدم  فرزند عبدالجواد به صورت شش��دانگ یکقطعه باغمنزل  به مس��احت 1532/75 متر 
مربع ، باقیمانده پالک 4295 فرعی از 1 � اصلی اراضی بلده بخش یک فردوس ، انتقال مع الواس��طه از اقای 

محمد شعوری � مکان ملک � شهرستان فردوس � باغشهر اسالمیه � خیابان 17 شهریور 
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-9906421
تاریخ انتشار نوبت اول:   23/ 1399/06
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/07/07

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی            برابر رای شماره  139960308001001756   مورخ  1399/06/03  هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رمضان حسنی فرزند قربان  بشماره شناسنامه 5 صادره از اسدیه 
وکدملی 5239862389  در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 100/80مترمربع قسمتی از پالک1402-اصلی )که 
پالک مذکور با پالکهای دیگرتحت پالک1554-اصلی تجمیع گردیده اند( واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه 
ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت آقای مراد محمدی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9906302
تاریخ انتشار نوبت اول : 22 /1399/06                          

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

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره139960308001001694   مورخ 1399/05/27  هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا علی آبادی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 13 صادره از 
بیرجند وکدملی 0652486967  در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 4647/63 مترمربع تمامی پالک 
183 فرعی از 430-اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمدرضا کریم 
زاده محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9906332
تاریخ انتشار نوبت اول : 22 /1399/06                          

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

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 
رس��می براب��ر رای 139960308004000004-1399/06/13  هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم ش��رف تقوی فرزند عبدالصمد به ش��ماره شناسنامه 9 صادره نهبندان به شماره ملی5639697768  
در پرونده کالسه 1398114408004000001   نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 20998  
مت��ر مربع  پالکهای 164 فرعی و قس��متی از پالک 163 فرعی از 5-اصل��ی مزرعه خالق آباد بخش 5 نهبندان به 
آدرس مزرعه خالق آباد خریداری مع الواسطه از آقای علی اکبر کربالیی عابد و حسین علی حسینا )مالکین رسمی( 

محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع  به رای 
اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دوماه اعتراض کتبی خویش رابه این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم  قطعی دادگاه است . در صورتیکه اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-9906379
تاریخانتشار نوبت اول :1399/06/22

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 
رس��می براب��ر رای 139960308004000001-1399/05/15  هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاض��ی آقای غالمرضا س��میعی فرد   فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 16649 صادره از زاهدان به ش��ماره 
ملی3620165440  در پرونده کالسه 1398114408004000003   نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
بایر به مس��احت 5605  متر مربع  پالکهای 115و131 و132و129 فرعی از 3 � اصلی مزرعه نقش��رمی بخش 5 
نهبندان به آدرس حاش��یه جاده زاهدان روبروی پلیس راه قدیم بصورت انتقال مع الواسطه از خانم صادقی مقدم و 

آقای قاضی و رقیه ساالری نهبندان ) عبدالسمیع بیک( محرز گردیده است .

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع  به رای 
اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دوماه اعتراض کتبی خویش رابه این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم  قطعی دادگاه است . در صورتیکه اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد 

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

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/07/07
سید مهدی پروین محبی - رئیس سازمان ثبت اسنادو امالک شهرستان نهبندان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای امین اله امیرراد دارای شناسنامه شماره 0749405546 به شرح دادخواست به کالسه 9900104 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد عثمان امیرراد به شناسنامه 
8-878586-074 در تاریخ 1399/3/31 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- رعنا افضلی مشهد ریزه ئی با کدملی 83390979-074 فرزند عاشور صادره از تایباد همسر متوفی

2- سعید امیرراد با کدملی 0749422203 فرزند محمدعثمان صادره از تایباد فرزند متوفی
3- عاطفه امیرراد با کدملی 4-0041856-074 فرزند محمدعثمان صادره از تایباد فرزند متوفی

4- امین اله امیرراد با کدملی 9405546-074 فرزند محمدعثمان صادره از تایباد فرزند متوفی
5- آتنا امیرراد با کدملی 9-007436- 074 فرزند محمدعثمان صادره از تایباد فرزند متوفی
6- فرهاد امیرراد با کدملی 2-000760 074 فرزند محمدعثمان صادره از تایباد فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9906959
قاضی شورا- شعبه دو شورای حل اختالف شهرستان تایباد-سید سعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای گل محمد فاروقی دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900240 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرسول فاروقی به شناسنامه 328 در 

تاریخ 1392/04/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- بی بی جان سلیمانی کهجه ئی به ش ملی 0749640741 متولد 1327/05/01 همسر متوفی

2- زینب فاروقی به ش ملی 0749865423 متولد 1365/06/01 فرزند
3- گل محمد فاروقی به ش ملی 0749504714 متولد 1340/01/06 فرزند متوفی

4- فاطمه فاروقی به ش ملی 0749014830 متولد 1349/01/10 فرزند متوفی
5- شراره فاروقی به ش ملی 0748742956 متولد 1351/03/02 فرزند متوفی

6- فرح فاروقی به ش ملی 0730075966 متولد 1346/06/05 فرزند متوفی
7- عبدالحق فاروقی به ش ملی 0749566711 متولد 1362/01/28 فرزند متوفی 

8- غالمحسین فاروقی به ش ملی 0748743863 متولد 1358/12/25 فرزند متوفی
9- نعمان فاروقی به ش ملی 0740147676 متولد 1371/02/24 فرزند متوفی

10- نوراحمد فاروقی به ش ملی 0748412727 متولد 1356/04/10 فرزند متوفی
11- محمد فاروقی به ش ملی 0748412719 متولد 1354/04/10 فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9907123
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم سکینه رحمدلی حسینی ئی دارای شناسنامه شماره 542 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900257 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد رشیدی به شناسنامه 1551 
در تاریخ 1396/04/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- گل افشان رحیمی به ش ملی 0749476605 متولد 1328/04/02 مادر متوفی
2- سکینه رحمدلی حسینی ئی به ش ملی 07408737537 متولد 1356/06/01 همسر متوفی

3- الیاس رشیدی به ش ملی 0740475169 متولد 1379/06/09 فرزند متوفی
4- ادریس رشیدی به ش ملی 0740548751 متولد 1381/12/18 فرزند متوفی
5- اویس رشیدی به ش ملی 0740633708 متولد 1384/10/09 فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9907124
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم جواهر جان بیگی دارای شناسنامه شماره 07609278396 به شرح دادخواست به کالسه 9900071 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امین دلیرماکو به شناسنامه 0740021095 
در تاری��خ 1392/3/1 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:

1- جواهرجان بیگی با کدملی 0769278396 فرزند کمال صادره از خواف مادر متوفی
2- احمد دلیرماکو با کدملی 0740021109 فرزند عبدالباقی صادره از تایباد برادر متوفی
3- محمد دلیرماکو با کدملی 0740208837 فرزند عبدالباقی صادره از تایباد برادر متوفی
4- آسیه دلیرماکو با کدملی 0740432745 فرزند عبدالباقی صادره از تایباد خواهر متوفی

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

آ-9907125      قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سید سعید هرمزی
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  تعداد مدارس برکت به هزار و 400 مدرسه رسید  باشگاه خبرنگاران جوان: مدیرعامل بنیاد برکت گفت: هزار و 400 مدرسه برکت ساخته و تحویل دانش آموزان نیازمند مناطق محروم شده است. 
سید امیرحسین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام)ره( اظهار کرد: بنیاد برکت مهرماه امسال با ساخت و تحویل ۱۵0 مدرسه، تعداد مدارس ساخته شده را به هزار و 400 مدرسه با ۱۱ کالس 

درس رساند. وی با بیان اینکه تاکنون قرارداد هزار و900 مدرسه منعقد شده است، گفت: از این تعداد هزار و 400 مدرسه تحویل داده شده و این تعداد در پایان سال به هزار و ۵00 مدرسه خواهد رسید.

هشدار جدی بهداشت جهانی

مرگ 2 میلیون نفر حتی با وجود واکسن کرونا©
فارس: سازمان بهداشت جهانی نسبت به 
مرگ و میر در اثر همه گیری ویروس کرونا 
حتی با وجود اســتفاده از واکسن هشدار 
داده اســت. به گزارش ســی تی جی ان، 
سازمان بهداشت جهانی )WHO( هشدار 
داده است پیش از اســتفاده گسترده از 
واکســن مؤثر، تعداد کشته های ویروس 

کرونا ممکن است به 2 میلیون نفر برسد. این سازمان تأکید کرده است: پیش از اینکه 
واکسن به طور گسترده در دسترس باشد، تعداد افراد جان باخته در اثر بیماری کووید 
۱۹ ممکن است به 2 میلیون نفر برسد و بدون اقدام هماهنگ برای مهار همه گیری 

این بیماری، این تعداد می تواند حتی بیشتر شود.
مایک رایان، رئیس اورژانس سازمان بهداشت جهانی در جلسه توجیهی گفت: »مگر 
اینکه همه کارهای الزم برای کنترل شیوع بیماری را انجام دهیم؛ 2 میلیون مرگ نه 

تنها قابل تصور است، بلکه متأسفانه بسیار محتمل است«.
وی هشدار داد: میزان عفونت و بستری در اروپا در حال افزایش است و باید پیش از فرا 

رسیدن فصل آنفلوانزا همه گیری ویروس کرونا کاهش یابد.

 »آمیب مغزخوار« در آب تگزاس، ©
جان کودک ۶ ساله را گرفت
فارس: مشاهده یک آمیب مرگبار در آب 
شرب و آشامیدنی ساکنان ایالت تگزاس 

در آمریکا خبرساز شده است.
پایگاه خبری تحلیلی »هیل« گزارش داد: 
»در هفته جاری به ساکنان هشت شهر در 
تگزاس هشدار داده شد که در تجهیزات 
آبرسانی در جنوب شرقی این ایالت، آمیب 

مغزخوار پیدا شده است«. آمیب مغزخوار که به نگلیریا فاولرری هم شناخته می شود، 
یک گونه آمیب است که در آب های شیرین و گرم زندگی می کند و در انسان موجب 

بروز التهاب حاد پرده های مغز و نخاع و در چند روز به مرگ فرد منجر می شود.
»کمیسیون کیفیت محیط زیست تگزاس« طی بیانیه شامگاه جمعه هفته گذشته 
هشــدار داد مقام های مســئول در زمینه آب آشامیدنی در این ایالت از وجود آمیب 
مغزخوار در تجهیزات انتقال آب ُشرب خبر دادند و به همین دلیل کمیسیون مذکور 

به ساکنان مناطق جنوب شرق تگزاس توصیه کرد از »آب )شرب( استفاده نکنید«.
کمیسیون افزود: »در حال حاضر معلوم نیست تا چه زمانی این موضوع طول می کشد...

از ساکنان خواسته می شود آب لوله کشی را ننوشند یا برای هر گونه استفاده ای از قبیل 
دوش گرفتن به کار نبرند«. هشدار درباره آلودگی آب شرب و لوله کشی در تگزاس در 
شرایطی مطرح شده که در هشتم سپتامبر )۱۸ شهریور( بستری منجر به مرگ یک 
پسر ۶ ساله خبرساز شده بود. »جوسیا مک اینتیر« ساکن شهر لیک جکسون، پس 
از بستری شدن در بیمارستان مشخص شد در بدنش آمیب مغزخوار وجود دارد. این 

کودک دو روز پس از بستری شدن در بیمارستان جانش را از دست داد.

ما چه می دانیم جانبازی چیست...©
برای دیدن یکی از دوســت های جانبازم، 
رفته بودم آسایشگاه امام خمینی)ره( که 

در شمالی ترین نقطه تهران است.
فکر می کردم از مجهزترین آسایشگاه های 
کشور باشد که نبود. بیشــتر به خانه ای 
بزرگ شبیه بود. دوستم نبود، فرصتی شد 

به اتاق های دیگر سری بزنم.
بیشتر جانبازهای آنجا قطع نخاع بودند، برخی قطع نخاع گردنی، یعنی از گردن به 
پایین حرکت نداشتند، بسیاری از کمر، بعضی نابینا بودند، بعضی جانباز از هر دو دست.  

و من چه می دانستم جانبازی چیست و چه دنیایی دارند آن ها... .
جانبازی که ۳۵ سال بود از تخت بلند نشده بود پرسید: »کاندیدا شده ای! آمده ای با ما 

عکس بگیری؟« گفتم: نه! 
ولی چقدر خجالت کشــیدم. حتی با دوربین موبایلم هم تا آخر نتوانســتم عکسی 
بگیرم. می گفت اینجا گاه مسئولی هم می آید، البته خیلی دیر به دیر و معموالً نزدیک 
انتخابات! همه این ها را با لبخند و شوخی می گفت. همصحبتی گیر آورده بود، من هم 

از خدا خواسته!
نگاه مهربان و آرامش به من تسلی می داد.

 وقتی فهمید در همان عملیاتی که او ترکش خورده من هم بوده ام، خیلی زود با من 
رفیق شد.

پرسیدم: خانه هم می روی؟ گفت: هفته ای دو هفته ای یک روز، نمی خواست موجب 
مزاحمت خانواده اش باشد!

توضیح می داد: خانواده های همه جانبازهای قطع نخاع خودشــان بیمار شــده اند، 
هیچ کدام نیست دیسک کمر نگرفته باشند. پرسیدم: اینجا چطور است؟

شکر خدا را می کرد، به خصوص از پرسنلی که با حقوق ناچیز کارهای سختی دارند. یک 
جور خودش را بدهکار پرسنل می دانست.

گفتم: بی حرکتی دست و پا خیلی سخت است، نه؟
با خنده می گفت: نه! نکته تکان دهنده و جالبی برایم تعریف کرد، او که نمی توانست 
پشه ها را نیمه شب از خودش دور کند، می گفت با پشه های آنجا دیگر دوست شده 
است... می گفت: »نیمه شب ها که می نشــینند روی صورتم و شروع می کنند خون 
مکیدن، بهشــان می گویم کافیست است دیگر!« می گفت: خودشان رعایت می کنند 
و بلند می شــوند، نگاهم را که می بینند، می روند. شانس آوردم اشک هایم را ندید که 

سرازیر شده بودند.
نوجوان بوده، ۱۶ ســاله که ترکش به پشت سرش خورده و االن نزدیک ۵۰ سالش 

شده بود.
و سال ها بود که فقط سقف بی رنگ و روی آسایشگاه را می دید. آخر من چه می دانستم 
جانبازی چیســت! صدای رعد و برق و باران از بیرون آمد، کمک کردم تختش را تا 

بیرون سالن بیاوریم، تا باران نرمی که باریدن گرفته بود را ببیند.
چقدر پله داشت مسیر! پرسیدم آسایشگاه جانبازهای قطع نخاع که نباید پله داشته 
باشد. خندید و گفت: اینجا ساختمانش مصادره ای است و اصالً برای جانبازها درست 

نشده است.
خیلی خجالت کشیدم. دیوارهای رنگ و رو رفته آسایشگاه، تخت های کهنه، بوی نم و 

خفگی داخل اتاق ها... هر دقیقه اش مثل چند ساعت برایم می گذشت.
به حیاط که رسیدیم ساختمان های بسیار شیک روبه رو را نشانم داد. ساختمان هایی که 
انگار اروپایی بودند. می گفت: این ها دیگر مصادره ای نیستند، بسیاری از این ساختمان ها 

پس از جنگ ساخته شده و امکاناتش خیلی بیشتر از آسایشگاه های جانبازهاست.
نمی دانستم چه جوابش را بدهم. تنها سکوت کردم.

می گفت فکر می کنی چند سال دیگر ما جانبازها زنده باشیم؟ یکه خوردم. چه سؤالی 
بود! گفتم: چه حرفی می زنی عزیزم، شما سرورِ مایید، شما افتخار مایید، شما برکت 
ایرانید، همه دوستتان دارند، همه قدر شما را می دانند، فقط اوضاع کشور این سال ها 

خاص است، مشکالت کم شوند حتماً به شما بهتر می رسند.
خودم هم می دانستم دروغ می گویم. ِکی اوضاع استثنایی و ویژه نبوده؟ ِکی گرفتاری 
نبوده. ِکی برهه خاص نبوده اوضاع کشور... چند دقیقه می گذشت که ساکت شده بود 
و آن شوخ طبعی سابقش را نداشت. بعد از اینکه حرف مرگ را زد. انگار یاد دوستانش 

افتاده باشد. نگاهش قفل شده بود به قطره های ریز باران و به فکر فرو رفته بود.
کاش حرف تندی می زد! 

کاش شکایتی می کرد!
کاش فریادی می کشید و سبک می شد!

و مرا هم سبک می کرد!
یک ساعت بعد بیرون آسایشگاه بی هدف قدم می زدم. دیگر از خودم بدم می آمد. 
از تظاهــر بدم می آمد. از فراموش کاری ها بدم می آمد. از جانباز جانباز گفتن های 
عده ای و تبریک های بی معنای پشــِت ســر هم. از کسانی که می گویند ترسی از 
جنگ نداریم؛ همان ها که موقع جنگ در هزار ســوراخ پنهان بودند و این روزها 
هم، نــه جانبازها را می بینند، نه پدران و مادران پیر شــهدا را... . بدم می آمد از 
کســانی که نمی دانند ســتون های خانه های پر زرق و برقشــان چطور باال رفته! 
از کســانی که جانبازها را هم پله ترقی خودشــان می خواهند! کاش بعضی ها به 
اندازه پشــه ها معرفت داشتند... وقتی که می خوردند، می گفتند کافیست! و بس 

می کردند و می رفتند.
ما چه می دانیم جانبازی چیست... .

 گروه جامعه/ محمود مصدق   یکی از مشخصات 
اصلی شهر پایدار، تاب آور بودنش است. تاب آوری 
تاب آوری  مثل  زیادی  متغیرهای  به  هم  شهر 
اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیرساختی و ایمنی 
بستگی دارد که در چارچوب متغیر ایمنی، موضوع 
آتش نشانی و خدمات امداد و نجات بسیار مهم جلوه 
می کند.این درحالی است که به باور کارشناسان حوزه 
ایمنی شهری، پس از وقوع زلزله مهم ترین خطری 
که تهران و سایر شهرهای کشور را به شدت تهدید 
می کند آتش سوزی ناشی از زلزله است. در چنین 
وضعیتی اگر یک شهر از زیرساخت های استاندارد 
شریان های  به  دسترسی ها  مثالً  باشد،  برخوردار 
حیاتی آن به آسانی انجام گیرد یا توزیع پایگاه های 
دیگر  و  جمعیت  تعداد  اساس  بر  آن  آتش نشانی 
فاکتورها باشد؛ آن وقت چنین شهری می تواند خود 

را ترمیم و مرمت کند.
با وجود این، پرســش اینجاســت کــه وضعیت 
شهرهای ما نسبت به گذشته از لحاظ پایداری در 
مقابل آتش سوزی های احتمالی چگونه است؟ آیا 
شهری داریم که استاندارد شاخص های تاب آوری 
را داشته باشــد و بتوان آن را شهر تاب آور در برابر 

آتش سوزی ها دانست؟
دکتر مصطفی محقق،هماهنگ کننده ارشد سازمان 
ملل متحد برای توســعه مدیریت اطالعات بالیا در 
آســیا و اقیانوسیه در پاسخ به قدس ابتدا به تعریف 
تــاب آوری می پــردازد و می گویــد: تعریف علمی 
تاب آوری این اســت که افراد، سیســتم ها، جامعه 
و کشــور آن قدر ظرفیت و توانایی داشــته باشند 
که در زمان وقوع ســوانح و حوادث بتوانند ساختار 
اساسی یا کارکردهای خود را حفظ کنند. شاید در 
پی حادثه ای ساختمان ها ریزش نکند و تلفات هم 
به دنبال نداشته باشد اما اگر کارکردهای جامعه مثل 
همین سیستم های امدادرسانی و آتش نشانی، انرژی 
و آب مختل شود آن جامعه تاب آور نیست. بنابراین 
تاب آوری عالوه بر مقاومت و قدرت فیزیکی، مستلزم 
داشتن توانایی های دیگر در زمینه مدیریت حکمرانی، 
کارکردهای سیســتمی و توانایی های اجتماعی و 
جامعه شناختی و زیست محیطی است. با این تعریف، 
ما نمونه کاملی از یک شهر پایدار در مقابل حوادث 
و آتش سوزی های احتمالی در کشور نداریم. چون 
اگر آسیب پذیری های چهارگانه فیزیکی، اجتماعی، 
اقتصادی و زیست محیطی را مقایسه کنیم، از نظر 
اجتماعی حدود ۱۵ میلیون حاشیه نشــین داریم، 
مهاجرت روستا به شهر همچنان زیاد است و خود 
مهاجرت به کالنشــهرها و ایجاد ســکونتگاه های 
غیررسمی یکی از بزرگ ترین تهدیدهای اجتماعی 
شهری و روستایی است. یا در آسیب پذیری فیزیکی 
هر چند در ۳۰ سال گذشته و پس از زلزله منجیل 
و رودبار، مقاومت فیزیکی ساختمان ها ارتقا پیدا کرد 
اما آسیب پذیری فیزیکی تنها محدود به ساختمان ها 
و سکونتگاه ها نیست بلکه زیرساخت ها و شریان های 

حیاتی مثل لوله های گاز، نفت، تأسیسات پتروشیمی 
و... را دربرمی گیــرد که باید در مدیریت کالبدی و 

غیرکالبدی دیده شوند. 
نکته دیگر به آســیب پذیری اقتصادی برمی گردد 
کــه باید کاهش پیدا کند. یعنی اگر به دلیل فقر و 
مشکالت مالی، استانداردسازی و یا سرمایه گذاری 
برای کاهش ریســک انجام نگیرد، آســیب پذیری 
اقتصادی و همین طور آسیب پذیری زیست محیطی 
باال می رود. در واقع اگر تخریب منابع طبیعی مثل 
جنگل هــا و آب را با همین رونــد ادامه دهیم این 

موضوع در تاب آوری پایدار شهرها مؤثر است.
وی کاهش آســیب پذیری اجتماعــی، اقتصادی، 
فیزیکی و زیســت محیطی را نخســتین گام در 
ارتقای تاب آوری شهری می خواند و می افزاید: پس 
از این باید از نظر مدیریتی، اســتاندارد ها و قوانینی 
وضع کنیم کــه در مرحله بعــد کارکردها از بین 
نرود. بنابراین رکن اساســی تاب آوری، استمرار کار 
سیستم ها، ادارات و... است تا کارکردهای آن ها از بین 
نرود. اگر شهری در کشور با این ویژگی ها سراغ دارید 
آن شهر تاب آور است، اما بنده فکر نمی کنم چنین 
شهری داشته باشیم. البته تاب آوری فیزیکی بعضی 
از شهرهای کشور به نسبت گذشته باال رفته است 
چون ساختمان ها خوب ساخته می شوند اما شهرها 
از لحاظ مدل و برنامه ریزی شهری ضعف دارند. البته 
بعضی جاها از لحاظ شهری خوب کار کرده اند اما از 
نظر زیرساخت های بین شهری مثل حمل و نقل، 

انرژی و محیط زیست مشکل دارند. 
محقق، ارتقای تاب آوری شهرها را یک کار تدریجی 
می دانــد و می گوید: در ایــن خصوص نمی توانیم 
بگوییم در فالن روز به تــاب آوری کامل خواهیم 

از کشــورهای  رســید. خیلی 
پیشــرفته دنیا نیز همواره این 
ریســک را دارند. بنابر این مهم 
این است که ســرعت افزایش 
تــاب آوری را به ســرعت ایجاد 
ریســک برســانیم. چون ایجاد 
ریسک ثابت نیست و هر لحظه 
به دلیل ســاخت و ســازهای 
نامناسب، تخریب منابع طبیعی 
و وجود زیرساخت های ضعیف، 

در حال تولید اســت و متأســفانه در کشورهای 
جهان سوم از جمله ایران سرعت ایجاد ریسک از 
سرعت کاهش ریسک و ایجاد تاب آوری باالتر است. 
باید این فاصله را کم کنیم تا به جایی برســیم که 
سرعت ایجاد تاب آوری و کاهش ریسک حداقل به 
اندازه ایجاد ریسک برسد. در این صورت می توانیم 
بگوییم اگر این ریســک منجر به حادثه ای شــود 
آن وقت تــاب آوری و حفظ بنیاد های اجتماعی را 
خواهیم داشــت. البته همه این ها نســبی است و 
در کشــوری مثل ژاپن هم اختــالل در کارکردها 
و در تخریب ها پیش می آید اما آن قدر نیســت که 
موجب فروپاشی آن جامعه آسیب دیده شود.  وی با 
اشاره به اینکه آتش نشانی، امداد و نجات و خدمات 
اورژانس، حلقه های مهم زنجیره تاب آوری هستند، 
می گوید: در بحث ریسک شهری و امداد و نجات 
شهری نقش آتش نشانی ها بسیار مهم است. چون 
در خیلی از کشورهای پیشرفته آتش نشانی ها فقط 
برای امدادرسانی و یا اطفای حریق در ساختمان ها 
نیستند؛ بلکه چارچوب و کالبد اصلی جوامع شهری 

برای حوادث کوچک تا متوسط هستند. 

وضعیت نسبت به گذشته »
بسیار بهتر شده است

دکتــر ســید مجیــد مفیدی 
حوزه  کارشــناس  شــمیرانی، 
شهری نیز چنین نگاهی دارد و 
به قدس می گوید: در حال حاضر 
هیــچ یک از شــهرهای ایران از 
لحاظ تاب آوری به استانداردهای 
بین المللی نرســیده اند. مثالً در 
شــاخص زمان حضور آتش نشانی در صحنه حادثه 
هنوز به استاندارد جهانی نرسیده ایم. با وجود این، 

وضعیت نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است.
این استاد دانشــگاه علم و صنعت در پاسخ به این 
پرسش که برای افزایش تاب آوری شهری در حوزه 
آتش نشانی و خدمات امداد و نجات چه کارهایی باید 
انجام شــود، می گوید: باید حوزه نفوذ ایستگاه های 
آتش نشانی بر اساس استانداردهای بین المللی باشد. 
البته این ها به نوع شــریان هایی که به آتش نشانی 
متصل می شوند، بستگی دارد؛ مثالً آتش نشانی که 
در منطقه نیاوران تهران مستقر است در یک مسیر 
پر ترافیک قرار دارد به همین خاطر دسترســی ها 
سخت خواهد بود. چنین ایستگاه هایی شاید بتوانند 
شعاع مناسبی را پوشش دهند اما به خاطر ترافیک 
و عدم دسترسی به شــریان های حیاتی، استاندارد 
نیستند. از این رو جانمایی بسیاری از ایستگاه های 
آتش نشانی  در تهران و سایر کالنشهرهای کشور باید 
تغییر کند و به جاهایی منتقل شود که موضوعاتی 
مثل حوزه نفوذ، دسترسی به شریان های حیاتی و 
زمان حضور در صحنه حوادث از پیش مورد مطالعه 

قرار گرفته باشد. 

وی همچنیــن از ضرورت افزایش  نقش ســازمان 
آتش نشانی در فرایند ساخت و ساز خبر می دهد و 
می گوید: برخی از بلندمرتبه  سازی هایی که گاه خارج 
از ضوابط و مقــررات صورت گرفته تا حدی بخش 
امداد و نجات به ویژه خدمات آتش نشانی را با مشکل 
مواجه کرده اســت؛ بنابراین ضرورت دارد سیستم 
آتش نشــانی بیش از گذشته در مدیریت شهری و 
در فرایندهای ساخت و ساز ایفای نقش کند؛ یعنی 
این ســازمان باید در دسترسی به خیابان ها، ارتفاع 
ساختمان ها، ارتباط فضاهای مختلف ساختمان ها به 
یکدیگر و... در تصمیم گیری ها دخالت داشته باشد. 

تلفات بیشتر از زلزله»
مرتضی اکبرپــور، معاون ســابق آمادگی و مقابله 
ســازمان مدیریــت بحران هــم برخــورداری از 
زیرساخت های مناسب را مهم ترین ویژگی یک شهر 
تاب آور مقابل حوادث می خواند و به قدس می گوید: 
امروزه شهرهای ما آسیب پذیر هستند، چون از انرژی 
گاز برای پخت و پز و سیستم گرمایشی و... استفاده 
می کنند. یعنی اگر شهری در مقابل این انرژی ایمنی 
الزم را نداشته باشد مستعد آتش سوزی های غیرقابل 
مهار و ویرانگر است. بنابراین دستگاه های متولی باید 

بیش از گذشته در این عرصه کار کنند.
وی با بیان اینکه کالنشــهر تهران حدود ۱۱ هزار و 
۵۰۰ کیلومتر شبکه گازرسانی دارد، می افزاید: اگر 
ما آن را در مقابل زلزله ایمن نکنیم مطمئن باشید 
تلفات آتش سوزی ناشی از گاز بیشتر از تخریب زلزله 
خواهد بود. اکبرپور با اشــاره به اینکه شهری پایدار 
در ایران در مقابل آتش ســوزی سراغ ندارد، تصریح 
می کند: این موضوع ریشه در قوانین و زیرساخت های 
موجود در کشــور دارد. آیین نامه ها باید در راستای 
رویکرد تاب آوری شهرها مورد بازنگری قرار گیرند. 
به طور مثال در حادثه پالسکو، آتش نشانی می گفت 
۴۰ تا ۵۰ بار به ساکنان این ساختمان هشدار داده 

نسبت به ایمنی آن اقدام کنند.

 کالنشهرها، تاب آوری الزم »
در برابر آتش سوزي را ندارند 

دکتر طاهره نصر، عضو شوراي مرکزي سازمان نظام 
مهندسی ساختمان کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه 
آزاد اسالمی شیراز هــم به قــدس می گوید: تا کنون 
موضوع تاب آوري شهرها در ساختار نظام برنامهریزي 
کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است و متأسفانه بر 
اساس استانداردها شهرهاي کشور و به ویژه کالنشهرها، 

تاب آوري الزم در برابر آتش سوزي را ندارند.
وی در همین زمینــه می افزایــد: به طور کلی در 
تاب آوری شــهرها در مقابل حوادث و خطرات باید 
مواردی مثــل نظم و هماهنگی، اختصاص بودجه، 
ســرمایه گذاری، ارزیابی هاي خطرپذیري و استفاده 
از آن به عنوان پایه اي براي برنامه هاي شهرسازي و 

تصمیم گیري، مورد توجه قرار گیرد.

کارشناسان در گفت وگو با قدس عنوان کردند

کالن شهرها در برابرآتش سوزی تاب آوری ندارند

نمونه کاملی از 
یک شهر پایدار 

در مقابل حوادث 
و آتش سوزی های 
احتمالی در کشور 

نداریم

بــــــرش
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بهداشت و درمان

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
بیمه های خدمات درمانی باید 

خصوصی شوند 
 فارس    احمد علیرضابیگی، عضو کمیســیون 
امور داخلی کشور و شوراها گفت: حذف ارز ۴هزار 
و 2۰۰ تومانــی دارو و تخصیص منابع حاصل از 
آن بدون واسطه به مردم، ایده ای منطقی و قابل 
قبول است. وی با بیان اینکه شاهد قاچاق دارو به 
کشورهای همسایه هستیم، گفت: درحال حاضر به 
دلیل قیمت پایین دارو در ایران، شاهد قاچاق آن 
به کشورهای همسایه هستیم. این موضوع کاهش 
داروهای خاص همچون انســولین در بازار را به 

دنبال داشته است.
علیرضابیگــی افزود: اصالح ســاختار بیمه های 
خدمات درمانــی پیش نیاز حــذف ارز ۴هزارو 
2۰۰تومانی دارو اســت. ارز ۴هزارو 2۰۰  تومانی 
دارو باید حذف و مابه التفاوت آن به صورت ریالی 
به بیمه ها پرداخت شــود. وی تصریح کرد: البته 
بیمه ها نیز باید امانتداری و پوشش دارویی خود 
را گسترده تر کنند. بیمه های خدمات درمانی باید 

خصوصی شوند و نظارت بر آن ها افزایش یابد. 

آسیب های اجتماعی

رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران:
استعمال دخانیات شانس ابتال 

به کرونا را تشدید می کند
 برنا   رئیس انجمن متخصصــان داخلی ایران 
گفت: مصرف کنندگان مواد مخدر به دلیل کاهش 
میزان اکسیژن خون، بیش از دیگر افراد در معرض 

ابتال به کرونا هستند.
ایرج خسرونیا افزود: مصرف کنندگان مواد دخانی 
سیستم تنفسی آلوده  ای دارند. فرد معتاد به دلیل 
ابتال به تنگی مجاری تنفسی در برخی مواقع به 
پنومونی )عفونت ریوی( مبتال می شود. در نتیجه 
اکســیژن کافی به فرد مصــرف کننده دخانیات 
نمی رسد. خســرونیا گفت: مصرف کنندگان مواد 
مخدر بیش از دیگران به تنگی نفس دچار شده و 
مشکالت ریوی آن ها زودتر از دیگران بروز می کند. 
در نتیجه توصیه می شــود از استعمال و مصرف 
دخانیات و مواد مخدر خودداری شود تا بتوان این 

افراد را در برابر ابتال به کرونا مصون نگه داشت.
 رئیس انجمن متخصصان داخلــی ایران افزود: 
اعتیاد بدن را ضعیف کرده و دســتگاه تنفسی را 

آلوده و مستعد ابتال به انواع بیماری ها می کند.

سالمت

معاون تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش:
۱۴ درصد نوآموزان بدو ورود به 

دبستان اضافه وزن دارند
 آنا   معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش 
و پــرورش از چاقــی و اضافــه  وزن ۱۴ درصد 

نوآموزان بدو ورود به دبستان خبر داد.
مهرزاد حمیدی با اشــاره به اینکــه باید روی 
نگــرش خانواده های دانش آمــوزان و افزایش 
آگاهی شــان در این زمینه سرمایه گذاری شود، 
گفت: ۸۰درصد مرگ ومیر کشــورمان ناشی از 
بیماری های غیر واگیری چون بیماری های قلبی 
و عروقی، فشارخون و... است. وی با بیان اینکه 
۱,۵ درصد تولید ناخالص کشورها صرف درمان 
و مقابله با چاقی می شــود، افزود: در کشور ما 
نیز هزینــه دارو و درمان بیماری های غیرواگیر 
بخــش قابل  توجهی از بودجه حوزه ســالمت 
کشور را به خود اختصاص داده است. حمیدی 
همچنین تصریح کرد: با توجه به شرایط کرونایی 
موجود که با افزایش ریزه خواری دانش آموزان و 
تحرک کم آن ها روبه رو هستیم، درصد چاقی و 

اضافه وزن دانش آموزان رشد خواهد نمود.

گردشگری

معاون اجرایی حوزه گردشگری:
زندگی یک میلیون شاغل حوزه 

گردشگری در خطر است
 برنا    معاون اجرایی معاون گردشگری وزارت 
میــراث فرهنگی گفت: در برهــه ای گفتمان 
گردشگری در حال ارتقا بود و به جایگاه عالی 
خود نزدیک می شد اما کرونا تمامی تالش ها در 
این عرصه را با چالــش مواجه کرد و تقریباً از 

بین برد.
علیرضا زمانی افزود: در مرحله ای شرکت های 
کوچک و متوسط حوزه گردشگری به بازدهی 
رسیده بودند و عملکرد خوبی داشتند اما آن ها 
نیز امروزه با مشکالت جدی مواجه شده اند. در 
حال حاضر بیش از یک میلیون نفر در صنعت 
گردشــگری مشغول به کار هستند که زندگی 
آن ها با خطراتی مواجه اســت. کرونا، اقتصاد 
زندگی شــاغالن حوزه گردشــگری را تحت 
تأثیر قرار داده است. باید با نگاهی بلندمدت به 
شاغالن حوزه گردشگری توجه ویژه شود زیرا 
در آینده و پــس از بیماری کرونا به آن ها نیاز 

خواهیم داشت. 

حوادث

یک متخصص بهداشت حرفه ای و ایمنی کار:
ساالنه هزار نفر در حوادث ناشی 

از کار در ایران فوت می کنند
 ایسنا    عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت 
و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
می گوید: ساالنه حدود هزار نفر در اثر حوادث 
ناشــی از کار در ایران فوت می کنند، این عدد 
در کنــار ۱۶ هــزار مرگ ناشــی از تصادفات 
رانندگی و مرگ  های ناشی از حوادث خانگی 
نظیر آتش سوزی، گازگرفتگی در فصول سرد و 
برخی دیگر از حوادث شهری، رقم قابل توجهی 
را ایجاد می  کند. مصطفــی پویاکیان، با بیان 
اینکه هر ســاله حوادث زیادی در کشور روی 
داده و ســبب مرگ، جراحت و معلولیت افراد 
زیادی می شــود، گفت: عالوه بر این، از دست 
رفتن تجهیزات، ساختمان ها، مواد و محصوالت، 

خسارات مادی زیادی بر جامعه وارد می کند.
وی افزود: کشــور ما از جمله کشورهایی است 
که به دلیل نرخ باالی حوادث شغلی، ترافیکی، 
خانگی و صنعتی نیازمند بهره مندی از دانش 

ایمنی است.

فراسو

برداشت آزاد
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دستچین

اشتباهی وزیر شدم!
برنا: ســعید نمکی، وزیر بهداشت می گوید: بنده وزیری هستم 
که با ورود به وزارت بهداشــت لشکر نداشتم و معاونان را عوض 
نکردم. وزیر شدن داشته های دیگر می خواست که من نداشتم. 
یاد گرفتم آلوده فتنه های سیاسی نشوم و اشتباهی وزیر شدم. 
رسانه من بسیجیان هستند. چند هجمه به من وارد شد که هیچ 

کسی از بنده دفاع نکرد.

وزارت ارتباطات قول رایگان شدن »شاد« را داده است
خانه ملت: محســن حاجی میرزایی، وزیــر آموزش و پرورش 
در پاســخ به این پرسش که چرا همچنان هزینه حجم مصرفی 
اینترنت در ســامانه شاد رایگان نشده است، به خانه ملت گفت: 
وزارت ارتباطات در این زمینه قول رایگان شدن حجم مصرفی 
اینترنت نرم افزار شاد را داده است و آموزش و پرورش تحقق این 

وعده را حتماً پیگیری خواهد کرد.

سوءاستفاده برخی از مسئوالن از دانشگاه های غیرانتفاعی
مهر: احمدحسین فالحی، عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: 
دانشگاه های غیرانتفاعی تعارض منافع دارند، متأسفانه در برخی 

از جاها از این دانشگاه ها سوءاستفاده شده است.
سال هاســت عده ای با اســتفاده از رانت، تعداد زیادی دانشگاه 
غیرانتفاعی تأســیس کرده انــد در حالی که خــود آنان دارای 

مدیریت و پست دولتی بوده اند و هستند.

نمونه ای از مدرک گرایی ما
ایرنا: شاهین آخوندزاده، قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری 
وزارت بهداشــت می گوید: یکی از دوستانم در دانشگاه گالسکو 
اســتاد راهنمایی داشــت کــه دکترا نداشــت و تحصیالتش 
فوق لیســانس بود؛ در حالی که ما در ایران در 2۰ سال گذشته 
مرتبه مربی را که با فوق لیسانس یا دکترای حرفه ای در دانشگاه 

کار می کردند و الحق بسیار مؤثر بودند، حذف کرده ایم.

کارشکنی در سامانه دانشگاه آزاد
مهر: ایمان عطارزاده، مدیرکل توســعه شبکه علمی هوشمند 
دانشــگاه آزاد در خصوص مشکالت ســامانه آموزشیار گفت: 
متأســفانه برخی از افراد درون مجموعه و نیز خارج از دانشگاه 
که منافعی از سیستم آموزش قبلی داشته اند، با کارشکنی هایی 
ســبب ایجاد نارضایتی برای دانشجویان شده اند، شناسایی این 

افراد و برخورد قانونی با آنان در دستور کار است. 

نمرات کمتر دانش آموزان ایرانی نسبت به میانگین جهانی
تســنیم: رضوان حکیم زاده، معاون آمــوزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش می گوید: متأسفانه هنوز به میانگین بین المللی 
نرسیده ایم و جزو کشورهایی هستیم که عملکرد دانش آموزان ما 
از میانگین جهانی هم در آزمون »تیمز« که شامل علوم و ریاضی 
پایه چهارم و هشــتم می شــود و هم در آزمون »پرلز« که سواد 

خواندن در دوره ابتدایی است، کمتر است.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

 یا قاضی الحاجات

دولت لبنان در کشاکش دعواهای آمریکا و فرانسه

نگاهی به پشت پرده استعفای»ادیب«
  جهان  ادیب، نیامده رفت تا لبنان همچنان بدون دولت 
باقــی بماند. او که پیش از این، ســفیر لبنان در آلمان بود، 
پس از اســتعفا دوباره به برلین بــاز می گردد. او بابت اینکه 
موفق نشــد کابینه مورد نظر خود را در لبنان تشکیل دهد 
عذرخواهــی کرد و گفت: »هرگز خــود را درگیر بیانیه ها و 
جاروجنجال های سیاســی نخواهم کرد«. امــا چرا او هم 
نتوانست دولتی را که مدت هاست لبنانی ها منتظرش هستند 
تشکیل دهد؟ به ویژه اینکه او با اقبال عمومی همه طرف ها 
)به جز حزب کم طرفدار جعجع( روبه رو بود. در این باره حرف 
و حدیث فراوان است، اما آنچه بیش از دیگر احتماالت قوت 
دارد، به توافق نرسیدن فرانسه و آمریکا در این کشور آسیایی 
است. گویا، آمریکایی ها از اینکه فرانسه از حضور حزب اهلل در 
ساختار سیاسی استقبال کرده ناراحت شده اند! فرانسه پیش 
از این اعالم کرده بود حزب اهلل به عنوان یکی از احزاب مورد 

انتخاب مردم لبنان، حق دارد در قدرت باشد.
وبگاه النشره لبنان هم در همین زمینه به تأثیر تحریم های 
آمریکا علیه دو وزیر سابق و فشارهای سعودی برای تشکیل 
دولــت لبنان بدون حضــور حزب اهلل پرداخــت و آن ها را 
عوامل دخیل در انصراف »مصطفی ادیب« از تشکیل کابینه 
دانســت. این وبگاه همچنین به نشست اخیر ادیب با علی 

حسن الخلیل )از جنبش امل( و حاج حسین خلیل )حزب 
اهلل( پرداخت و نوشت، این دیدار موفق نبود؛ چراکه دوگانه 
شیعی، همچنان شاهد مخالفت سرسختانه مصطفی ادیب در 
انتخاب وزیر دارایی از میان لیست 10 نفره ارائه شده از جانب 

شیعیان بود و او از پذیرفتن این لیست امتناع کرد.
این در حالی اســت که عربستان سعودی هم یک روز پس 
از اعالم طرح ســعد الحریری برای جلوگیری از تشــکیل 
دولت لبنان وارد عمل شد؛ زیرا از نظر ریاض تشکیل یک 
دولت با حضور حزب اهلل مجاز نیست. سخنرانی »سلمان بن 
عبدالعزیز« شاه سعودی در سازمان ملل نیز هشداری واضح 
برای الحریری، ادیب و نخست وزیران سابق لبنان بود مبنی 
بر اینکه تشــکیل دولت با این شروط ممنوع است. حتی 
گفته می شود عربســتان سعودی از طریق واسطه هایی به 
سعد الحریری پیام تهدیدآمیزی فرستاده و گفته است اگر به 
ادیب در تشکیل کابینه کمک کند، از قدرت حذف خواهد 
شد. اتفاقی که سبب شده او پیش پیش انصراف خودش را از 
تشکیل دولت اعالم کند. او در گفت و گو با روزنامه سعودی 
الشرق االوســط این موضع را گوشزد کرد، حال آنکه همه 
طرف ها در لبنان حتی جعجع با نخســت وزیری حریری 

موافق هستند.

برنی سندرز:
 آمریکایی ها بین ترامپ ©

و دموکراسی انتخاب کنند
فــارس: برنی ســندرز، 
ســناتور ایالــت ورمونت 
آمریکا در پیامی در توییتر 
هشدار داد انتخابات آینده 
در این کشور انتخاب میان 

»دونالد ترامپ« رئیس جمهور کنونی این کشور 
و دموکراسی است. وی همچنین در پیام دیگری 
در توییتر به ترامپ هشــدار داد: در آمریکا کسی 
نمی تواند مشــخص کند چه کسی می تواند رأی 
دهد یا چه کسی نمی تواند رأی دهد یا اینکه چه 

رأی هایی شمرده شوند.
ســندرز ادامه داد: ممکن اســت این موضوع در 
کشورهای دیکتاتوری اتفاق بیفتد اما این موضوع 

در آمریکا نخواهد بود. اینجا دموکراسی است.

ایســنا: همزمان بــا تظاهرات هــزاران مصری 
در اعتراض به سیاســت های دولــت »عبدالفتاح 
السیسی« در استان های مختلف این کشور، شمار 
زیادی از مصری های مقیم خارج از این کشور، در 
حمایــت از هموطنان خود تجمع اعتراضی برگزار 

کردند.
یورونیوز:  هزاران کارگر معترض پرتغالی روز شنبه 
در شــهرهای مختلف این کشور تجمع کردند و 
خواستار افزایش دستمزد و اقدام های بیشتر دولت 
برای حمایت از مشــاغلی شدند که در پی شیوع 

ویروس کرونا مورد تهدید واقع شده اند.
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آذربایجان و ارمنستان پاییز را با جنگ شروع کردند

آتش بازی دو همسایه شمالی©
جهان: درگیری نظامی میان آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه مورد مناقشه قره باغ روز 
گذشته پس از دو ماه از سر گرفته شد. ارمنستان مدعی است این درگیری ها با حمله های 
هوایی و توپخانه ای آذربایجان آغاز شده و نیروهای تحت حمایت ایروان در قره باغ نیز به 
آن پاســخ داده اند. خبرهای منتشر شده از کشته شدن تعدادی نظامی و غیرنظامی هم 

حکایت دارد.
آذربایجان مدعی شــده بر 6 روستا که در خاک خود واقع شده و تحت کنترل ارمنستان 
قرار داشته مسلط شده است. سخنگوی وزارت دفاع آذربایجان به خبرگزاری فرانسه گفت: 
»ما 6 روستا را آزاد کردیم که یکی از آن ها در شهرستان جبرائیل و پنج روستای دیگر در 

شهرستان فضولی واقع شده است«.
این در حالی است که ارمنستان به سرعت به این ادعا واکنش نشان داد و آن را رد کرد. یک 
سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان هم اعالم کرده ادعای باکو با واقعیت های موجود همخوانی 
ندارد. در بیانیه وزارت دفاع ارمنستان همچنین تأکید شده ادعای فتح 6 روستا در قره باغ 

اقدامی »تحریک آمیز« است.
همچنین گفته شده دو بالگرد نظامی آذربایجان ساقط شده اند. جمهوری آذربایجان پس از 
هدف قرار گرفتن این دو بالگرد، ارتفاعات قره باغ را زیر آتش سنگین توپخانه و سامانه های 

موشکی خود قرار داد. 
از طرفی جدایی طلبان قره باغ که تحت حمایت ارمنســتان هستند می گویند در جریان 
درگیری با نیروهای نظامی آذربایجان خسارات سنگینی به آن ها وارد کرده اند. باکو اعالم 
کرده نظامیان آذربایجان پس از حمله جدایی طلبان دســت به تهاجمی متقابل زده اند و 
بســیاری از مواضع جدایی طلبان از جمله 12 سکوی پدافند هوایی را هدف قرار داده اند. 
مقام های نظامی آذربایجان همچنین گفته اند  تنها یک بالگرد ارتش این کشور در جریان 

حمله جدایی طلبان سرنگون شده است.
هر دو طرف مناقشه از کشته شدن غیرنظامیان در جریان درگیری های صبح روز یکشنبه 
خبر داده اند. همچنین برخی خبرگزاری ها اعالم کرده بودند در جریان تبادل آتش میان دو 
طرف، خسارات سنگینی به واحدهای مسکونی و تجاری در مناطق مرزی وارد شده است.

در پی از سرگرفته شدن درگیری های شدید در قره باغ، جدایی طلبان این منطقه از اعالم 
بسیج عمومی برای مقابله با آذربایجان خبر دادند. ریاست حکومت خودمختار قره باغ روز 
یکشنبه اعالم کرد در پاسخ به تهاجم گسترده نیروهای نظامی آذربایجان به این منطقه 

فرمان »بسیج عمومی« صادر کرده است.
از سوی دیگر نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان نیز با اعالم حکومت نظامی و بسیج 

عمومی از مردم کشورش خواست آماده دفاع از »میهن مقدس« باشند.
این در حالی است که رئیس جمهوری آذربایجان با مشروع خواندن اقدام نظامیان کشورش 
در مناقشه قره باغ وعده پیروزی در میدان نبرد داد. الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان 
صبح روز یکشنبه پس از شروع مجدد درگیری ها در منطقه قره باغ در یک نطق تلویزیونی 
وعده داد ارتش این کشور در نبرد با نیروهای ارمنی و جدایی طلبان، پیروز از میدان خارج 

خواهد شد.
در این میان روسیه و ایران طرفین را دعوت به آرامش کرده و از آن ها خواستند خویشتندار 

باشند. اما ترکیه همچنان از آذربایجان حمایت کرده و می گوید در کنار او خواهد ایستاد.
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تست اعتیاد برای ترامپ و بایدن!تست اعتیاد برای ترامپ و بایدن!
فارس: رئیس جمهور آمریکا در آستانه نخستین مناظره انتخاباتی با رقیب 
دموکراتش، یک بار دیگر رقیب دموکراتش را به مصرف مواد مخدر متهم کرد 
و خواستار گرفتن آزمایش از او شد. دونالد ترامپ در این خصوص نوشت: به 
شدت درخواست می کنم از جو بایدِن خوابالو پیش یا پس از مناظره سه شنبه 
شب آزمایش مواد مخدر گرفته شود. طبیعتاً خودم هم آزمایش می دهم. وی 
مناظره های بایدن در مراحل قبلی انتخاباتی را زیر سؤال برد و نوشت: بدون 
اغراق، اجراهای مناظرات قبلی او یکدست نبوده اند. فقط مواد مخدر می تواند 

موجب چنین تفاوتی شود!

گزارش

خبر

چهره

بدون تیتر

خبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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به  آمریکا  کردند  اعالم  دیپلماتیک  منابع  علوی   جهان/   
همپیمانان خود اعالم کرده تصمیم بستن سفارت واشنگتن در 
بغداد قطعی است. به گزارش فارس، این منابع در عین حال به 
شبکه خبری المیادین اعالم کردند »پیش از اعالم بسته شدن 
سفارت، طرف آمریکایی یک بار دیگر ]وضعیت را[ ارزیابی خواهد 
کرد«. در همین حال، سفارت آمریکا در بغداد طی بیانیه ای که 
در پایگاه خبری تاس منتشر شد، اعالم کرد طی دو روز آینده 

تجهیزات پدافند خود و آژیرهای خطر را آزمایش می کند.
در همین زمینه، برهم صالح، رئیس جمهور عراق در دیدار سران 
ســه قوه عراق با رهبران احزاب و گروه های سیاســی این کشور 
گفت مایک پمپئو، وزیرخارجه آمریکا یکشنبه هفته جاری درباره 
تداوم حمله به ســفارت آمریکا، مراکز دیپلماتیک و کاروان های 
نظامی آمریکا و ائتالف موســوم به ضد داعش به او هشدار داده 
است. صالح به نقل از پمپئو خبر داد: »دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا، به صورت جدی، بســتن سفارت ]واشنگتن[ در بغداد را 
بررســی می کند و برای انجام این کار آماده است«. وزیر خارجه 
آمریکا در ادامه ادعاهای خود گفته بود: شــاید ترامپ تصمیمی 
اتخاذ و »عملیات نابودی تمامی کسانی را آغاز کند که در حمله 
به نیروهای ما دست دارند«. منابع سیاسی که در نشست مذکور 
حضور داشــتند گفتند: وزیر خارجه آمریکا، تبعات بسته شدن 
ســفارت آمریکا در بغداد را برای عراق و آینده آن، بســیار منفی 
دانســت و گفت: این »آخرین هشدار« به دولت است تا جلو این 

گروه ها را بگیرد. صالح به نقل از پمپئو همچنین گفت: عملیات 
احتمالی آمریکا علیه »کتائب حزب اهلل« و»عصائب أهل الحق« 

خواهد بود.
افشــای این تهدیدهای دولت ترامپ با پاسخ کوبنده بسیاری از 
گروه های مقاومت عراقی همراه شــد. »اکــرم الکعبی« دبیرکل 
جنبش النجباء عراق اتهام های آمریکا علیه گروه های مقاومت عراق 
مبنی بر حمله به سفارتخانه ها را حربه واشنگتن برای شورانیدن 
افکار عمومی علیه مقاومت دانســت و گفــت: آمر این حمالت، 
آمریکایی ها هســتند. وی در توییتر خود ضمن تشویق نیروهای 
مقاومت به ادامه فعالیت هایشان نوشــت: تهدیدهای آن ها ما را 
نخواهد ترساند و ما این راه را برنگزیدیم مگر اینکه آرزومند یکی 
از این دو نیکی بودیم: پیروزی یا شهادت. اکرم الکعبی آمریکایی ها 
در عراق را اشغالگِر دزد توصیف کرد که از النه ای جاسوسی به »نام 
سفارتخانه« برای سرپوش گذاشتن بر جنایت های خود در عراق 
استفاده می کنند. دبیر کل گروه مقاومت »کتائب سیدالشهدا« نیز 
در توییتر خود تصریح کرد فریاد آمریکایی ها خوشحالمان می کند. 
هرچه این فریادها بلندتر باشد، قطعاً درد آن ها بیشتر بوده است! 
پس در صورتی که همه گروه های مقاومت از تمام ظرفیت خود 
برای هدف قراردادن پایگاه های آن ها اســتفاده کنند، حال آن ها 

چگونه خواهد بود؟
در همین حال، در اقدامی که می توان آن را پاسخی به تهدیدهای 
پمپئو عنوان کرد، یگان تازه تأسیس »قاصم الجبارین« مسئولیت 

حمله روز گذشــته به یک کاروان ائتــالف آمریکایی در منطقه 
البطحــاء در جنوب عراق را بر عهده گرفت. در اطالعیه این گروه 
مقاومت آمده: این کار در راســتای در تنگنا قرار دادن و محاصره 
نظامی و اقتصادی اشــغالگران آمریکایی صورت گرفته است. از 
میزان تلفات نیروهای ائتالف آمریکایی در این حمله هنوز خبری 
منتشر نشده است. چهارشــنبه هفته گذشته نیز این گروه تازه 
تأسیس با صدور بیانیه ای مسئولیت حمله به دو کاروان نیروهای 
آمریکایی در جاده »الحله« در اســتان بابل و اتوبان »ای غریب« 
 در بغــداد را بر عهده گرفت. گروه مقاومــت قاصم الجبارین در 
28 شهریور با اعالم نخستین عملیات خود اعالم موجودیت کرد.

به نظر می رسد گروه های مقاومت در عراق بر تصمیم خود برای 
اجرایی کردن مصوبه دی ماه پارلمان این کشــور مبنی بر اخراج 
نیروهای آمریکایی مصمم بوده و تهدیدهای ایاالت متحده بر اراده 
آن ها تأثیری نداشته اســت. با این تفسیر، احتماالً در هفته های 
آینده شاهد افزایش درگیری ها و تنش ها بین گروه های مقاومت و 

اشغالگران آمریکایی خواهیم بود.

گروه های مقاومت مصمم به مبارزه با یانکی ها
با وجود تهدید آمریکا به بستن سفارتش در عراق 

گزارش

شهرداری كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه  های مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید. 

تهاترصالحیتمبلغ سپرده به ریالمبلغ اعتبار به ریالشرح عملیاتردیف
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   اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداری كرج
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س�ازمان فنی و نگه�داری حرم مطه�ر رض�وی در نظر دارد 
انج�ام و اجرای کلیه خدمات مربوط به س�رویس دوره ای و 
ماهیانه ، تعمیر و نگهداری کلیه آسانسورها ، پله برقی و باالبرهای مجموعه 
ح�رم مطهر حضرت رض�ا )ع( را از طریق مناقصه عموم�ی واگذار نماید ، 
ل�ذا متقاضی�ان م�ی توانن�د ت�ا پای�ان وق�ت اداری روز ش�نبه مورخ 
1399/7/12  ضمن مراجعه به س�ایت اینترنتی اس�تعالم ها و مناقصات 
به آدرس http://sem.aqr-harimeharam.org/ )تلفن 051-31305243(

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .  
 

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
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س�ازمان فنی و نگهداری ح�رم مطهر رض�وی در نظر دارد 
تهیه و تحویل س�ه دستگاه سوئیچ ش�بکه سیسکو با مشخصات 
WS-C-3850-12S-S به همراه ماژول NM-2-10G-3850 و سه دستگاه سوئیچ 
شبکه سیسکو با مشخصات WS-C-2960-24PS-L  را از طریق مناقصه عمومی 
واگ�ذار نماید ، لذا متقاضیان م�ی توانند تا پایان وقت اداری روز ش�نبه 
مورخ 1399/7/12 ضمن مراجعه به سایت اینترنتی استعالم ها و مناقصات 
به آدرس http://sem.aqr-harimeharam.org/ )تلفن 051-31305243( 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.  

آگهی مناقصه

موسسه تامین و پشتیبانی رضوی در نظر دارد به منظور تامین البسه مورد نیاز 
پرسنل تحت پوشش خود نسبت به خرید اقالم ذیل شامل"کت و شلوار، بلوز 
و شلوار فرم،روپوش، پیراهن و ش�لوار، مانتو وشلوار فرم ، ،چکمه،دمپایی 
و مقنع�ه" از طری�ق  برگ�زاری مناقصه عموم�ی اق�دام نماید.متقاضیان 
میتوانند جهت دریافت اس�ناد شرکت در مناقصه حداکثر تا ساعت 13 مورخ  
99/07/16 به آدرس مش�هد- چهارراه ش�هدا -بازار مرک�زی فاز 1-

پالک 304 -موسسه تامین و پشتیبانی رضوی مراجعه فرمایند. هزینه چاپ 
آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شماره تماس 05132001506 

,ع
99
07
07
6

» مناقصه عمومی تامین البسه «

1-  س��پرده ش��ركت در مناقصه به یكی از روش��های ذیل ارائه 
گ��ردد. ضمانت نامه بانكی مع��ادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز 
اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ 

فوق به حساب 700786948623 بانك شهر.
2- برن��دگان نف��ر اول و دوم مناقص��ه ه��رگاه حاضر ب��ه انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 
3- ش��هرداری كرج در رد یا قبول هر یك از پیش��نهادها مختار 

است.
 4- مبل��غ 500/000 ری��ال بابت هزینه خرید اس��ناد به حس��اب 
700785313795 نزد بانك ش��هر شهرداری واریز و رسید آنرا 

ارائه نمایند.
 5- متقاضی��ان م��ی توانند از تاریخ انتش��ار آگه��ی جهت خرید 
اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان 

توحید- بلوار بالل ش��هرداری كرج طبق��ه هفتم مراجعه نمایند.
 6- در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش 

اسناد و متعاقبًا عقد قرارداد خواهد بود.
 7- توضی��ح اینك��ه به غیر از س��پرده ش��ركت در مناقصه كلیه 
اس��ناد و مدارك مربوط ب��ه پیمانكاران ش��ركت در مناقصه نزد 

شهرداری باقی می ماند. 
8- الزم ب��ه ذكر اس��ت هنگام خرید اس��ناد  ارائ��ه پروانه بهره 
ب��رداری یا ارائه اساس��نامه مرتبط ،معرفی نام��ه ممهور به مهر 
و امض��ای مدیرعام��ل، روزنام��ه آخرین آگهی تغیی��رات اعضای 

شركت، كد اقتصادی الزامی میباشد.
9- شركت كنندگان در مناقصه می بایست كلیه فرمها و اطالعات 
مورد درخواس��ت ش��هرداری را تكمیل و به همراه س��ایر اسناد 

مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. 

10-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
11- پیش��نهادات می بایس��ت در پاكتهای مجزا )الف-ب-ج( الك 
و  ممهور به مهر شركت شده و  پس از الصاق هولوگرام بر روی 
پاكت ج  تا پایان وقت اداری روز یک ش��نبه  مورخ 99/7/20 به 
آدرس كرج-میدان توحید - بلوار بالل دبیرخانه شهرداری كرج 

تحویل داده شود.
 12-پیشنهادات رس��یده در مورخ 99/7/21 در كمیسیون عالی 
معامالت ش��هرداری كرج مطرح و پس از بررس��ی و كنترل برنده 

مناقصه اعالم خواهد شد . 
در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

تلف�����ن ش��م�����اره  ب��ا  بیش��تر  اطالع����ات  كس�����ب  جه��ت   *
س��ایت ب��ه  ی��ا  و  تم��اس    026-35892421-35892418  

   www.karaj.ir  مراجعه نمائید.

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

پس از سه دور مذاکره صورت پذیرفت
توافق یمنی ها برای تبادل اسرا©

جهان: دولت مســتعفی یمن و انصــاراهلل در 
مذاکراتشان در ســوئیس به توافقی درباره تبادل 

اسرا دست یافتند.
یک منبع نزدیک به دولت مســتعفی یمن گفت: 
توافقی میان دولت مستعفی و انصاراهلل یمن درباره 
آزادی هزار و 80 اسیر از جمله 19 اسیر عربستانی 
به عنوان سری اول حاصل شد. چهار تن از اسرای 
عربستانی خلبان هســتند که در شهر حرض در 
صعده اسیر شــدند. تعدادی سودانی نیز بین اسرا 
هستند. خبرنگار المیادین نیز اعالم کرد، توافق میان 
دو طرف روز گذشــته رسماً امضا شد و در مراسم 
امضای توافق مارتین گریفیث، فرستاده سازمان ملل 

به یمن و نماینده صلیب سرخ حضور داشت.
دو طرف با دور بعدی مذاکرات در پایان ماه آینده 
میالدی برای تکمیل تبادل تمام اسرا توافق کردند. 
دو طرف در ســه دور مذاکرات پیشــین در حل 

پرونده اسرا شکست خورده بودند.

تالش ترامپ برای تحکم بیشتر بر دیوان عالی آمریکا

جانشین قاضی فوت شده معرفی شد©
سی ان ان: دونالد ترامپ بامداد یکشــنبه اِیمی کانــی بارِت را به عنوان نامزد جانشینی 
راث بیدر گینســبرگ، قاضی فوت شــده در دیوان عالی آمریکا معرفی کرد. به نوشــته 
رســانه های آمریکایی، ترامپ در مراسمی با حضور بارت در کاخ سفید، گفت: او به شکل 
بسیار برجسته ای، واجد شــرایط قضاوت در دیوان عالی آمریکاست. وی با بیان اینکه او 
توانمندی های بسیار متمایزی در قضاوت دارد، اظهار کرد: »اگر مورد تأیید قرار گیرد، قاضی 
بارت به عنوان اولین مادر یک نونهال که در دیوان عالی آمریکا قضاوت کرده، تاریخ ســاز 
خواهد شد«. بارت دارای هفت فرزند است که دو نفر از آن ها را از بازماندگان زلزله هائیتی 
به سرپرستی پذیرفته است و در صورت تأیید شدن از سوی کنگره آمریکا، پنجمین زنی 

خواهد بود که در دیوان عالی این کشور قضاوت می کند.
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