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 قیمت ناعادالنه »خودکفایی، تغییر الگوی کشت و ذخایر استراتژیک« را تحت تأثیر قرار می دهد 

نرخخریدتضمینیگندمقدمیکشد؟

قدس در گفت وگو با کارشناسان 
سرانجام روابط تهران-واشنگتن 

در صورت پیروزی ترامپ 
در انتخابات را بررسی کرد

تقابل ایران 
آمریکا در میان 

جنگ اراده ها

 اقتصاد  گندمکاران امسال هم به نرخ خرید تضمینی گندم معترض هستند و امیدوارند 
دولت صدای این اعتراض را بشنود و نرخ تأیید شده از سوی شورای اقتصاد، تعدیل شود!  
صدای نارضایتی کشاورزان نسبت به نرخ اعالمی امسال و به طبع تورم سنگین حاکم بر 
نهاده های تولید، بلندتر از سال های گذشته است و آن طور که  رئیس نظام صنفی کشاورزی 
کشور می گوید اگر این اعتراض ها نادیده گرفته شود نه تنها خودکفایی در تولید گندم مانند 
سال گذشته منتفی خواهد شد بلکه اجرای الگوی کشت هم بیش از هر زمانی در خطر قرار 
خواهد گرفت.محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار 

 ............ صفحه 6ما، از واقعیت های مزرعه و هزینه های سرسام آور تولید...

 سیاســت   درحالی کــه لحظه به لحظه به 
انتخابــات 3 نوامبــر 2020 )13 آبان( و دوئل 
نهایی دونالد ترامپ و جو بایدن برای تصاحب 
جایگاه ریاست جمهوری نزدیک می شویم، همه 
شواهد موجود از رقابتی سخت و نفسگیر میان 

دو ضلع قدرت در آمریکا...

شرط آموزش و پرورش 
در بازگشایی مدارس 

رنگ باخته است

نمره پایین مدارس در 
رعایت پروتکل های 

بهداشتی

موازنه نظامی 
به سود 

جمهوری آذربایجان

ارمنستان 
از آتش بس 

استقبال کرد
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عالیشاه در گفت و گو با قدس:

هدف ما 
قهرمانی آسیاست 

فقط همین
 ............ صفحه 10

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
رضا عابدی گناباد 

دمل چرکین بحران قره باغ و درگیری میان دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
که این روزها دوباره سر باز کرده و به سر خط رسانه ها آمده، نزاعی تاریخی است 
که ریشه های آن را باید در سال های پایانی قرن گذشته جست وجو کرد. در این 
میان جمهوری اسالمی به عنوان کشوری هم مرز با طرفین مورد منازعه هم از این 

تنش ها متأثر شده و هم از مؤلفه هایی برخوردار است...

جایگاه ایران در بحران قره باغ؛ 
از تأثیرگذاری تا تأثیرپذیری
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آمادگی برای بازگشایی رواق های حرم رضوی با نظر ستاد ملی مقابله با کرونا
تولیت آستان قدس رضوی خبر داد
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:jحضرت علی
زنهار از پرگویی، 
زیرا که لغزش ها 

را زیاد می کند 
و مالل می آورد. 
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مؤسس�ه فرهنگی قدس در نظر دارد ضایعات ذیل را از طریق برگزاری مزایده  به فروش رساند.لذا از متقاضیان دعوت 
می ش��ود جهت ارائه پیش��نهاد قیمت به صورت کتبی وارائه رس��ید واریز و یا چک بانکی معادل 100 میلیون ریال بابت تضمین 
ع��دم انص��راف وهمچنین بازدید از نمونه اقالم ضایعاتی ، تا 4 روز کاری پس از درج آگهی )پایان وقت اداری روز چهار ش��نبه 
99/7/16( در ساعات اداری به  دبیرخانه روزنامه قدس واقع در مشهد - بلوار سجاد - نبش سجاد 1 و 3 - ساختمان روزنامه 

قدس مراجعه نمایند. به پیشنهاداتی که پس از تاریخ مقرر وصول گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
ضمنا جهت اطالع از شرایط بند 2 جدول ذیل ، با شماره تلفن های 66937575-021 در تهران و یا 37685011-051 داخلی های 

1065 و یا 1066  در مشهد تماس حاصل فرمایید .

هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود .
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99
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9

آگهی مزایده عمومی

حدود 5 تن  روزنامه باطله )تهران( 2حدود 6 تن  روزنامه باطله 1

موسسه فرهنگی قدس

 ............ صفحه  ............ صفحه 33

...وانقالبرابهشماسپردیم...وانقالبرابهشماسپردیم

نگاهی به دیوار نگاره صحن جامع رضوی کهنگاهی به دیوار نگاره صحن جامع رضوی که
 این روزها چشم نواز زائران حرم امام هشتم)ع( است این روزها چشم نواز زائران حرم امام هشتم)ع( است
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روزنامـه صبـح ایـران 2

قالیباف: ارزش پول ملی از سوی دولت رها شده است  سیاست: رئیس مجلس با تأکید بر ضرورت تدوین و اعمال قانون گذاری برای حفظ ارزش پول ملی، گفت: متأسفانه ارزش پول ملی از سوی دولت 
رها شده و با این وجود تحقق تحول در کشور ممکن نیست. محمد باقر قالیباف که در مجمع نمایندگان مازندران سخن می گفت شرط تحول در اقتصاد را داشتن ثبات اقتصادی دانست و گفت: در برنامه پنج ساله 

هفتم باید مردم محوری را در دستور کار قرار دهیم و از ظرفیت استان ها و مناطق برای برنامه ریزی و تحقق اهداف توسعه استفاده کنیم.

 سیاست/ مهدی خالدی   درحالی که 
نوامبر  انتخابــات 3  بــه  لحظه به لحظه 
2020 )13 آبــان( و دوئل نهایی دونالد 
ترامپ و جو بایدن برای تصاحب جایگاه 
ریاســت جمهوری نزدیک می شــویم، 
همه شــواهد موجود از رقابتی سخت و 
نفسگیر میان دو ضلع قدرت در آمریکا 
بر سر این موضوع حکایت دارد؛ طوری 
که پیش بینی دربــاره پیروز این ماراتن 
نفســگیر ســخت به نظر می رسد. فارغ 
از تمام حواشــی و شکاف ایجادشده در 
درون جامعه آمریکا به سبب نوع رویکرد 
تخاصمی بایدن و ترامپ به یکدیگر در 

منازعــات انتخاباتــی، در میان افزایش 
تنش ها بین کشورمان و ایاالت متحده، 
در حــوزه خارجی هم انتخابات بایدن و 
یا روی کار آمدن دوباره ترامپ می تواند 
فرصت ها و تهدیدهــای متفاوتی را در 

برابر دستگاه دیپلماسی ما قرار دهد.
البته پرداختن به موضوع روابط سیاسی 
ایران و آمریکا به معنای حل المســائل 
کشورمان نیست؛ چراکه حتی تجربه ای 
مثــل برجــام به خوبی نشــان داد که 
ضعف هــای درونی اســت کــه موجب 
تالطم های  یــا  تحریم هــا  اثرگــذاری 
خارجی می شــود. کارشناسان مختلفی 

این هشــدار را به دولت داده بودند که 
موقتی دیدن تحریم ها و تجهیز نکردن 
اقتصاد ســبب شرطی شــدن کشور به 
سیاســت خارجی خواهد شد، از همین 
جهت است که رهبر معظم انقالب بارها 
بر مســئله اصالح نظام بودجــه، نظام 
مالیاتی و نظام بانکی به عنوان اقدام های 

اساسی اقتصادی تأکید کرده بودند.
در این گزارش تالش شده در گفت وگو 
با چند تن از کارشناســان این موضوع 

به کنکاش گذاشــته شود که در صورت 
شکســت بایدن، ترامــپ در مواجهه با 
چالش هــای بیرونی و به ویــژه موضوع 
به عبارت دیگر  کــرد؟  خواهد  ایران چه 
چه ســناریوهایی درباره رابطه تهران و 
واشــنگتن در صورت به قدرت رسیدن 
دوباره دونالد ترامپ قابل تصور اســت؟ 
آیا همان طور که ترامپ مدعی است، در 
چند هفته به پــای میز مذاکره با ایران 

خواهد آمد؟

قدس در گفت وگو با کارشناسان سرانجام روابط تهران-واشنگتن 
در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات را بررسی کرد

تقابل ایران-آمریکا 
در میان جنگ اراده ها

سالم. پیامرسانی فرمایید: نمایندگان مجلس به موازات توجه دولت به خواست س
معوقه همسان ســازی حقوق بازنشستگان به ویژه در وضعیت ثبات ناکافی اقتصاد 
کشور اهتمام و ایجاد حسن نظر نمایند. چنانچه شروع اجرا از سالیان ماضیه بار مالی 
وزینی دارد؟ اقالً ماده واحده مصوب کنند از فروردین ســال جاری به جای مهرماه 

پرداخت ها اجرایی شوند. 09130003858
هم  مشهدی ها و هم  زائران  از بافت  تاریخی  اطراف  حرم  خاطره  دارند اما به خاطر س

منافع  چند نفر و غفلت  میراث  فرهنگی ببینید که  ناآگاهان  چه  بر سر خیابان ها و 
مغازه های  دور حرم  آورده  اند که  هیچ  حس  نوستالژیک  به جز افسردگی  به  آدم  دست 

 نمی دهد و آن  کردند  که  ولیان  هم  نکرد. 09150002986
چرا همه مســئوالن در قبال گرانی ورانت خواری ســکوت کردند؛ یعنی از گله س

گوسفندان هم بی ارزش تر شدیم که وقتی گرگی به گله می زند، چوپان خودش را به 
آتش می زند تا گله را نجات بدهد. 09150006079

نمایندگان محترم عمل کنند: با باالرفتن قیمت ســکه طال آیا نباید در مقدار س
قانونی پرداخت مهریه تصمیم دیگری اتخاذ شود؟ 09150001552

آیت اهلل علم الهدی:

عمده مشکالت اقتصادی معلول تحریم خارجی نیست©
 آیت اهلل علم الهدی در سی ویکمین 
خطبه مکتوب نماز جمعه مشهد با 
بیان اینکه عمده مشــکالت اقتصادی امروز 
کشور معلول ســوءمدیریت داخلی است نه 
تحریم، آدرس غلط جریان های سیاسی برای 
مذاکره با دشــمن را نکوهش کرد. نماینده 
ولی فقیــه در خراســان رضــوی در ابتدای 
اظهاراتش با بیان اینکه امروز 14 ماه صفر هست و تقریبأ در همین روزها بود که اهل بیت 
سیدالشهدا )ع( پیروزمندانه شام را ترک کردند گفت: ما در جریان انقالب مقدس کربالی 

امام حسین )ع(، آموزه های مختلف در موقعیت های گوناگون داریم.
امام جمعه مشــهد افزود: آن روزی که اســرای اهل بیت )ع( وارد شــدند، این ها را 
سنگ باران می کردند، به این ها دشنام می دادند و برای شهادت مظلومانه عزیزانشان، 
شــهر شــام را زینت کرده بودند، اما روزی که از شــام خارج می شدند، کجاوه ها را 
ســیاه پوش کرده بودند، شــهر شام عزادار شده بود و مردم شــام اهل بیت )ع( را با 
چشــمان گریان و اشکبار تا بیرون شهر بدرقه کردند. در فاصله یک 10 روز، شامی 
که در آن 40 سال دستگاه اموی کار کرده بود، چنین تفاوتی کرد، این تفاوت بر اثر 
چــه بود؟ عامل اصلی اش یک چیز بود آن، امیدواری متکی به همراهی ذات مقدس 
پروردگار بود.  آیــت اهلل علم الهدی ادامه داد: یک اصل همراه زینب کبری بود و آن 
این بود که »إَِنّ اهلَلّ َمَعَنا«، خدا با ماست و دوم اینکه وظیفه و تکلیف دارد انقالب را در 
همین شــرایط ادامه بدهد «. این خروج پیروزمندانه اهل بیت )ع( بعد از آن ورود در 
فاصله 10 روزه، معلول این بود که امید به خدا داشتند و با امید به خدا در بحبوحه 
قدرت دشمن، مبارزه و حرکت های انقالبی را ادامه دادند، این امید، آموزه ای است که 
از این بخش انقالب کربال می گیریم که در مقابله با دشمن هیچ وقت نباید ناامید شویم.

عمده مشکالت، معلول سوءمدیریت داخلی است»
امام جمعه مشهد عنوان کرد: دشمن ما امروز در مقابل ذلیل کردن، خار کردن و تسلیم 
کردن ما این تحریم اقتصادی را انجام داد، ایده دشمن این است که ما از نظر اقتصادی در 
این جنگ اقتصادی شکست بخوریم، به خاطر استیصال در مشکالت معیشتی و اقتصادی 
در برابر دشمن تسلیم بشویم و به عنوان تسلیم در برابر دشمن، او بر ما مسلط بشود، این 
ایده و هدف دشمن است اما در عین حال باید این ناامیدی که دشمن به دنبال آن است، 
هدف او خاک و خاکستر باشد. وی افزود:  مشکالت امروز در جامعه ما از نظر اقتصاد و 
معیشت زیاد است اما این مشکالت هیچ کدام معلول تحریم دشمن نیست، البته تحریم 
دشمن آثار و خسارت های خودش را دارد اما تحریم دشمن این وضعیت و فشار اقتصادی 
و معیشتی که امروز دچار آن هستیم را برای ما به وجود نیاورده و نتوانسته این وضعیت 
را ایجاد کند، دشمن در این تالشش شکست خورده است، مشکل فشارهای اقتصادی و 
معیشتی که امروز داریم، عمدتاً معلول داخل هست نه خارج، معلول »سوءمدیریت ها« و 

نوع توزیع کاال در جامعه است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: چند بار تاکنون مسئوالن کشور اعالم کردند 
»انبارهای ما نسبت به کاالهای اساسی تا آخر سال پر است و هیچ نیازی تا آخر سال از 
نظر کاالی اساسی نداریم«، دروغ که نگفته اند، راست گفته اند، اگر انبارها از کاالی اساسی 
پر است، این گرانی هر روز افزون تر از کجاست؟ این انبارهای کاالی اساسی در توزیع به 
دست چه کسانی می افتد؟ چگونه توزیع می شود؟ در رسیدن این کاالی اساسی به دست 
مصرف کننده و مردم، چه مدیریتی حاکم اســت که هر روز مردم در هر مسئله نسبت 
به مسئله زندگی و معیشتی خودشان از نظر کاالهای اساسی دچار گرانی های سرسام آور 

روزافزون می شوند. این از نوع توزیع و سوءمدیریتی است که در داخل به وجود می آید.

جریان های سیاسی برای مذاکره با دشمن آدرس غلط ندهند»
آیت اهلل علم الهدی گفت: این التهابی که در بازار از اتومبیل گرفته تا تخم مرغ و پوشک به 
وجود می آورند، دزدند، دزد به دنبال بازار آشفته می گردد. وی افزود: همه قوا و نهادهای 
کشور باید راه بیفتند و دزد را بگیرند، این دزد، دزد داخلی است و ربطی به خارج و تحریم 
ندارد، نمی شود گفت این فقط سوءمدیریت دستگاه اجرایی است، همه دستگاه های کشور، 
مجلس، قوه مقننه، قوه قضائیه و نیروهای امنیتی باید راه بیفتند و هماهنگ دزد را بگیرند، 
نه این که فقط بایستند و تماشا کنند گرانی مردم را از پا دربیاورد و قصه به آبرومندی 
دشمن تمام شود و دشمن بگوید چون این ها را تحریم اقتصادی کردیم، این ها بدبخت 

شدند در حالی که تحریم اقتصادی او اثری ندارد.
وی تأکید کرد: متأســفانه بعضی جریان های سیاسی نیز که روز اول دنبال این دولت را 
گرفتند، آمدند در مدیریت های مختلف دولت چمبره زدند، بر همه مقدرات مسلط شدند، 
نتوانستند اداره کنند، سوءمدیریتشان، اختالس دست اندرکارانشان، مفاسد اقتصادی شان 
وضع مملکت را به اینجا رســاند، آمده اند آخــر کاری آدرس غلط می دهند و می گویند 
تحریم ها ما را بیچاره کرده و تنها راه حل تحریم، مذاکره با آمریکاست، با آمریکا مذاکره 
کنیم که بدبخت بشویم؟ تسلیم آمریکا بشویم، شما نتوانستید کشور را اداره کنید، شما 
قدرت مدیریتتان در توزیع غلط بوده، مردم تســلیم دشمن بشوند؟ این درست است؟ 
آدرس غلط می دهید و حتی به رئیس جمهور می گویند شما استعفا بده و از کار برکنار 
بشو! بگو یا با آمریکا مذاکره کنیم یا استعفا بده، این طور رئیس جمهور بیچاره را به دنبال 
یک مسئله ای مستأصل و دولت را تضعیف کردند.  آیت اهلل علم الهدی ادامه داد: آمریکا 
در همه حرکت هایی که در این 42 سال در انقالب علیه ما انجام داد، شکست خورد، هم 
در تهدید نظامی، هم در توطئه های سیاسی، هم در تحریم اقتصادی و در همه حرکت ها 
شکست خورده است. آمریکا، آمریکای ذلیل بدبختی است که شما امروز ذلت و حقارت 
این قدرت اســتکباری را در یک مناظره تلویزیونی دوتا کاندیدای ریاست جمهوری اش 
می بینید، هر کدام آدرس حقارت و ذلت و نکبت را برای این کشــور می دهند، آمریکا 
چنین آمریکایی است و آن وقت شما می گویید بیایید با این ها مذاکره کنید. وی افزود: ما 
شیعیان کربال و سیدالشهدا )ع( هستیم، اهل بیت امام حسین )ع( با 10 روز رفتن به شام، 
آن وضعیت را به وجود آوردند، آن طور وارد شدند و پیروزمندانه خارج شدند چون امید 
داشتند و بر اساس امیدشان حرکت کردند، هیچ وقت نباید با مشکالتی که پیش می آید 
که این مشکالت معلول ندانم کاری ها و سوءمدیریت ها هست، نسبت به نظام ناامید شویم 
و مسئله را به عهده نظام بگذاریم؛ اگر بنده  در کار خودم اشتباه کردم، نباید اشتباه من را 

به پای نظام گذاشت و نباید مردم نسبت به نظام دچار ناامیدی بشوند. 

سخنگوی وزارت خارجه:

 برای جمهوری اسالمی ایران فرقی ندارد ©
چه کسی به کاخ سفید می رود

ایرنا: ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره پیش بینی نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا ابراز داشــت: بعید است کسی حتی در داخل آمریکا با قطعیت بداند چه کسی 
رئیس جمهور می شود. اما آنچه روشن است، برای جمهوری اسالمی ایران فرقی ندارد چه 
کسی به کاخ سفید می رود. خطیب زاده در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا پیام روشنی 
برای مذاکره به ایران مخابره کرده ، بیان کرد: دولت آمریکا روزی نبوده که به دنبال عکس 
گرفتن با مقامات ایران و طراحی یک نمایش نبوده باشــد. آمریکایی ها آن قدر در اعمال 
سیاست فشار حداکثری علیه ایران مستأصل هستند که هر روز بیشتر تالش می کنند 
مسیری را به خیال خود باز کنند تا در آن، نمایشی بدهند. وی با تأکید بر اینکه ما فرصت 
نمایش به هیچ کســی را نمی دهیم، یادآور شــد: چارچوب عمل ما روشن است. برجام 
تعهدات طرفین را مشخص کرده و نیازی به دادن پیغام یا مذاکره مجدد نیست. نباید وقت 
همدیگر را تلف کنیم. پیام ما به واشنگتن روشن بوده است؛ پذیرفتن مسئولیت اقدام های 
مخربی که بر علیه ملت ایران صورت پذیرفته، توقف تروریسم اقتصادی، احترام به حقوق 

ایران و جبران مسئوالنه خسارت های وارده.

جایگاه ایران در بحران قره باغ؛ ©
از تأثیرگذاری تا تأثیرپذیری

دمل چرکیــن بحران قره بــاغ و درگیری 
میان دو جمهوری آذربایجان و ارمنســتان 
که این روزها دوباره ســر باز کرده و به سر 
خط رسانه ها آمده، نزاعی تاریخی است که 
ریشــه های آن را باید در ســال های پایانی 
قرن گذشته جست وجو کرد. در این میان 
جمهوری اسالمی به عنوان کشوری هم مرز 
با طرفین مــورد منازعه هم از این تنش ها 
متأثر شــده و هم از مؤلفه هایی برخوردار 
است که می تواند به عنوان بازیگری فعال و 
مؤثر در جهت حل آن اجرای نقش کرده و 

تأثیرگذار باشد. 
منطقه قره باغ تا پیش از عهد نامه ننگین 
گلســتان )1192 هجری قمری- 1813 
میــالدی( بخشــی از خاک ایــران بود. 
جمهوری اسالمی با هر دو کشور ارمنستان 
و جمهوری آذربایجان دارای روابط حسنه 
بوده و عالوه بر آن ریشــه تاریخی، دینی 
و فرهنگی مشــترکی نیز با این دو کشور 
دارد و می تواند با اســتفاده از این امکان، 
هیجانات ایروان و باکو را کنترل کند. این 
در حالی اســت که میانجیگری کشورهای 
روســیه،  اروپا،  )اتحادیه  مینســک  گروه 
ایاالت متحــده( نه تنها موجــب فیصله 
این بحران نشــده، بلکه در ســالیان اخیر 
تنها کینه هــا و عداوت میان دو جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان را تشدید کرده و 
رشد اندیشــه های ملی گرایانه و در ادامه 
دخالت های خارجی سبب پیچیده تر شدن 

موضوع شده است. 
عالوه بــر این موضوع امنیــت قفقاز برای 
تهران از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. 
در چند روز اخیر بیشــتر درگیری ها میان 
جمهوری آذربایجان و ارمنســتان در نقاط 
نزدیــک به مرز ایران بــود و طبیعتاً ترس 
و ناامنی ایجاد شــده به صورت مســتقیم 
بر کشــورمان اثرگذار اســت. به عالوه این 
بحران بر گروه هــای قومی خاص در درون 
کشورمان تأثیر دارد. آذری زبان ها و ارامنه 
ایرانی به دلیــل علقه های خاصی که با دو 
کشــور درگیر در جنگ دارند، خواسته یا 
ناخواسته از آن متأثر شده و این موضوع در 
حالت کلی بر امنیت ملی تأثیر منفی دارد. 
از ســوی دیگر آنچــه در مقطع کنونی در 
بحران قره باغ برای جمهوری اسالمی مهم 
اســت و نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت 
باشد، نقش آفرینی مؤلفه های خارجی است 
که بر این نزاع دخیل بوده و عالوه بر پیچیده 
کردن موضوع به نفع امنیت ملی کشورمان 
نیست. این روزها رژیم صهیونیسیتی بدش 
نمی آید با موج سواری بر تحوالت، در آتش 
جنگ دمیده و بــه خیال خود حوزه ناامن 
دیگری در همســایگی جمهوری اسالمی و 
این بار در قفقاز بگشاید. بنابراین جمهوری 
اســالمی حق دارد نســبت بــه این تنش 
حساس بوده و این مناقشه را به طور جد زیر 

ذره بین داشته باشد. 
از ســوی دیگر ترکیه به عنوان دیگر طرف 
خارجی موضع مناسب و سازنده ای در قبال 
بحران قــره باغ در پیش نگرفته. این روزها 
اخبار نگران کننده ای از دخالت مســتقیم 
ترکیــه در جنگ قره بــاغ و در مرحله بعد 
اقــدام ایــن کشــور در انتقال بخشــی از 
نیروهای تروریستی از ادلب سوریه و لیبی 
به قفقاز در راســتای حمایت از جمهوری 
آذربایجان به گوش می رسد. این موضع جز 
تنش آفرینی چیز دیگری به دنبال نخواهد 
داشت. بر اساس چهار قطعنامه  822، 8۵3، 
8۷4، 884 شــورای امنیت ســازمان ملل 
منطقه قره باغ با وجود جمعیت حداکثری 
ارمنــی بخشــی از جمهــوری آذربایجان 
اســت. ایران نیز ضمن ابــراز تمایل برای 
میانجیگری همین رویکــرد بین المللی را 
در سیاســت خارجی مورد تأکید قرار داده 
اما بر خالف ترکیه که به حمایت مستقیم 
از یــک طرف عمل می کند بــر مذاکره به 
عنوان راه حل نهایی بــرای پایان دادن به 
بحران تأکیــد دارد. این رویه منطقی البته 
به مذاق جریان های پان ترکیســت که از 
ســوی خاندان الهام علی اف و گروه هایی 
خــاص در درون ترکیه تغذیه می شــوند، 
خوشایند نیســت و در جهت گیری ای که 
البته تازگی هم ندارد، آ ن ها رویه مســتقل 
ایران را ندیده و با شیطنت خاص و انتشار 
کلیپ های ساختگی کشورمان را به حمایت 
از ارمنستان متهم می کنند؛ موضوعی که از 
سوی مقامات رسمی تهران رد شده است. 

نزاع میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
البته در حوزه اقتصادی و موضوع صادرات و 
واردات کشورمان به حوزه قفقاز هم می تواند 
تأثیرگذار باشــد. البته ناامنی در قفقاز در 
یــک معنی دیگر می توانــد تهدیدی برای 
حوزه انرژی آذربایجان و حتی غرب باشد. 
آن هــا دنبال آن بودند بــا دور زدن ایران، 
خطوط انتقال انرژی به اروپا را از قفقاز عبور 
دهند، اما شکل گیری این نزاع های متوالی 
می تواند بخشی از پروژه های توسعه انرژی 
به ویژه در منطقه طاووس و حتی قره باغ را 
بــا تهدید جدی مواجه کرده و اروپایی ها را 

به بازنگری در این زمینه ترغیب کند.
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امیرعلی ابوالفتح دراین باره معتقد اســت به طورکلی در 
صورت به قدرت رسیدن دوباره ترامپ درباره نحوه رابطه 
او با کشورمان سه سناریو می تواند وجود داشته باشد. این 
کارشناس ارشــد مسائل آمریکا می گوید: حالت نخست 
تداوم »فشــار حداکثری« و حتی شدت بخشیدن به آن 
از سوی واشنگتن علیه کشورمان اســت. وی ادامه داد: 
این سناریو همان گونه که مقامات آمریکایی بارها تأکید 
کرده اند یک هدف مهم خواهد داشت و آن نشاندن دوباره 
تهران پای میز مذاکره خواهد بود؛ اما نکته مهم آن است 
که در این حالت توپ در زمین تهران است و نوع واکنش 

ما به درخواست طرف مقابل از اهمیت زیادی برخوردار 
است. شرط جمهوری اســالمی در این حالت مشخص 
اســت؛ یعنی احترام گذاشتن ترامپ به مقررات جهانی، 
جبران خســارت های گذشــته و بعد آمریکا می تواند به 
صندلی خودش در توافق برجام که خالی مانده بازگردد. 
البته در این شرایط ایران بیش از گذشته به آمریکا بدبین 
خواهد بود ولی باب مذاکره در موضوع هسته ای و برجام 

باز هست. ابوالفتح تصریح کرد: سناریو دوم آن است که 
رئیس جمهور ایاالت متحده به این نقطه برسد که دریابد 
فشــار حداکثری بر جمهوری اســالمی کارساز نبوده و 
درنتیجه با ایجاد تغییراتی در مهره های دولتش، کاهش 
فشار و برآوردن بخشی از انتظارات ایران امکان گفت وگو با 
ایران را فراهم کند. در این حالت توپ در زمین واشنگتن 
خواهد بود و این واشــنگتن است که مجبور خواهد بود 
برای گام های آغازین اقدام هایی انجام دهد. این کارشناس 
ارشد مســائل آمریکا ادامه داد: اما سناریوی سوم را هم 
می توان این گونه تعبیر کرد که آمریکایی ها نه می خواهند 
صبر کنند تا اینکه فشــار حداکثری آن ها جواب دهد و 
نه اینکه به خواســته ایران تن داده و به برجام برگردند و 
درنتیجه ممکن است به سمت سناریوهایی نظامی علیه 
جمهوری اسالمی حرکت کنند. البته این احتمال سوم 

بسیار ضعیف است.

همان طور که کارشناسان در گفت وگو با قدس بر مسئله 
قطعی نبودن پیش بینی ها تأکید کردند، نمی توان طرفی 
را از پیش برنده یا از پیــش بازنده تعیین کرد، به ویژه 
آنکه آمریکا به همراهی اپوزیســیون ایرانی و امپراتوری 
رسانه ای شــان عالوه بر جنگ اقتصــادی، جنگ روانی 
سهمگینی علیه کشــورمان راه انداخته  است. بی شک 
آمریکایی ها و به ویژه ترامپ با دوگانه یا جنگ یا مذاکره 

به دنبال تحمیل اراده خود بر کشورمان هستند.
اما همان طور کــه بارها رهبر معظــم انقالب اصول 
سیاســت خارجی کشــورمان را تبیین کرده اند، نه 
جنگ می شود و نه مذاکره مستقیمی با آمریکا اتفاق 

می افتد. به ویژه آنکه نکات زیر قابل توجه هستند.

1- بــا توجه به گردنکشــی ترامپ بــرای نپذیرفتن 
شکســت احتمالــی در انتخابات، به نظر می رســد، 
تنش هــای داخلــی آمریــکا، تأثیــر قابل توجهی بر 
سیاســت خارجی این کشور به ویژه در رابطه با ایران 

داشته باشد یا حداقل روند آن را کند کند.
2- با توجه به اینکه ســایر کشورهایی که در تنازع با 
آمریکا هستند، منتظر نتایج انتخابات آمریکا هستند، 
ایــن احتمال دارد که پــس از انتخابات 2020، نزاع 
آمریکا با اروپا، روســیه یا چین کم یا زیاد شود و این 

عامل نیز بر روابط تهران-واشنگتن بی تأثیر نیست.
3- شرایط تحوالت منطقه، به ویژه عزم جزم گروه های 
مقاومت برای گرفتن انتقام خون شــهید سلیمانی و 
اخــراج نیروهای نظامی آمریــکا یکی دیگر از عوامل 
مؤثر بر ســناریوهای مختلف است. بی شک، شرایط 

اقتصادی و اجتماعی آمریکا و قبیح بودن جنگ های 
نظامی نزد افکار عمومی آمریکا، دســت کاخ ســفید 

برای اقدام نظامی را محدود می کند.
4-یکــی دیگــر از عوامل مهم، تحوالت سیاســت 
داخلی ایران و مشخص شــدن گزینه های ریاست 
جمهوری 1400 اســت. بی شک، سران کاخ سفید 
به شدت این مسئله را رصد می کنند. آیا اتفاقی که 
در ســال 92 رخ داد و یک شیفت پارادایم سیاسی 
انجام شــد، در 1400 نیز تکرار می شــود؟ همین 
عامــل به تنهایی می تواند سرنوشــت بســیاری از 

بدهد. تغییر  را  سناریوها 
درمجموع همان طور که اشــاره شد، مسئله اصلی در 
طی ماه هــای اخیر، به ویژه فاصلــه انتخابات 2020 

آمریکا و انتخابات 1400 ایران، جنگ اراده هاست.

کارشناس  دیگر  قهرمان پور  رحمان 
حوزه سیاست خارجی با بیان اینکه 
رفتار رؤســای جمهوری آمریکا در 
دور دوم انتخابــات همواره تابع این 
اســت که می خواهند چه میراثی از 
خود به جــای بگذارند، گفت: ترامپ 
نادرست  سیاســت های  به واســطه 
خود اکنــون با یــک چالش جدی 
مواجه شــده، به گونــه ای که حتی 
برخــی سیاســتمداران هم حزبــی 
جمهوری خــواه وی نیز به مخالفت 
با او برخاســته اند. قهرمان پور ادامه 
داد: بنابرایــن اگــر ترامــپ بتواند 
برنــده انتخابات شــود، بــه لحاظ 
جسارت  و  شــخصی  اعتمادبه نفس 
بعــدی در موقعیــت بهتری خواهد 
بود. به عبارت ساده تر ترامپ پیروز 
در انتخابــات 2020 فردی اســت 
که می شــود او را به یک ورزشــکار 
بوکس تشبیه کرد که حریف بسیار 
قدرتمندی را در رینگ شکست داده 
و قاعدتاً انتظار دارد که در آینده هم 

به آن چیزی که می خواهد برسد.
 اما اینکه در مورد ایران چه خواهد 
کــرد وی معتقد اســت در دور دوم 
ریاســت جمهــوری ترامــپ نقش 
وزارت خارجه، دفاع و سایر نهادهای 
نقش آفریــن در سیاســت خارجی 
آمریکا در موضوع ایران کمتر از دور 
اول خواهد بود. به عبارت دیگر ترامپ 
دور دوم حتی در مقایســه گذشته 
نســبت به نهادهای سیاسی داخلی 
کشــورش بی تفاوت تر شده و سعی 
خواهد کرد برنامه و اهداف خودش 
را بر پایه تصمیمات شــخصی پیش 
ببــرد و در نتیجه اهمیت وزرای وی 
کمتر خواهد شــد. این نوع رویکرد 
در مورد ایران هــم قابل پیش بینی 
خواهد بــود. رحمــان قهرمان پور 
دراین باره تصریح کرد: این مســئله 
البته هم می تواند در مســیر توافق 
باشــد کــه درنتیجــه ترامــپ از 
برای  پمپئو  ســیزده گانه  شرط های 

گفت وگــو با تهران عــدول کرده با 
شــگردهای خاص خود به برجام و 
تعهدات خودش برگشته و درنتیجه 
زمینه را بــرای گفت وگوی دوباره با 
تفاهم فراهم کند و یا در طرف مقابل 
می شود مسیر متضادی را پیش بینی 
کرد کــه ترامپ فشــار را بازهم بر 
ایران بیشــتر کند و سیاســت فشار 
حداکثــری خــود را از طریق اروپا، 
رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی 
کند.  بیشتر  تهران  علیه  سازشــکار 
قهرمــان پور بابیــان اینکه در دوره 
بعد ریاست جمهوری ترامپ هر دو 
مسیر قابل تصور است عنوان کرد: در 
میان این دو سناریو به نظر می رسد 
موضع توافق محتمل تر است؛ چراکه 
نه ترامپ میل به جنــگ دارد و نه 
آنکــه ایــران دنبال جنگ اســت. 
اســالمی  مســئله ای که جمهوری 
می خواهد این است که ترامپ دست 
از شــرارت و سیاست های بی نتیجه 
خود برداشته و به برجام برگردد. اگر 
این مســئله محقق شد ممکن است 
تهران هم در سیاست خارجی خود 
تجدیدنظر جزئی داشــته باشد. وی 
افزود: اگر سیاستی برای مذاکره در 
دو طرف وجود داشــته باشد، آن ها 
می توانند در مورد شکل آن به تفاهم 
برســند، طوری که در عرصه داخلی 
بتوانند از سیاست خود دفاع کنند؛ 
یعنی بازی برد - برد که در قاموس 
سیاســی پسندیده است. این اتفاقی 
است که در برجام افتاد. هر دو طرف 

در داخل خود را برنده می دانستند.

مرتضــی مکی، دیگــر تحلیلگر حوزه 
سیاســت خارجی هم در ابتدا با اشاره 
به ویژگی های خاص این دور انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریــکا می گوید: 
ماراتــن 2020 هماننــد انتخابــات 
ریاســت جمهوری سال 2016 بسیار 
پیچیــده و غیرقابل پیش بینی به نظر 
می رسد که بخشــی از آن هم به نوع 
مبارزات انتخاباتی و شخصیت ترامپ 
بازمی گردد. وی دراین باره تصریح کرد: 
در تاریخ سیاسی آمریکا چنین رقابت 
و ســتیزی که بین ترامــپ و بایدن 
شــکل گرفته میان نامزدهای ریاست 
جمهوری نادر بوده اســت، طوری که 
وضعیت کنونی ساختارهای حاکم بر 
ایاالت متحده را به چالش کشیده و ما 
شاهد شکاف عمیق و فضای به شدت 
اقتصادی اجتماعی  دوقطبی سیاسی، 
در جامعه آمریکا هســتیم، شــکافی 
کــه توماس فریدمن ســرمقاله نویس 
نیویورک تایمــز از آن به عنــوان یکی 
از نشــانه های وقوع جنگ داخلی در 
آمریــکا نام برده اســت. وی ادامه داد: 
همه این مســائل پیش بینی انتخابات 
کنونی آمریکا را مشکل ساخته، اگرچه 
نظرســنجی ها همچنــان پیش تازی 
بایدن را نشان می دهد اما در انتخابات 
گذشته هم که نظرسنجی ها پیشتازی 
کلینتون را نشــان می داد، این ترامپ 
بود که درنهایت رأی آورد و پیروز شد. 
همین سبب شــده بسیاری شکست 
بایدن را دور از انتظار ندانند و به ویژه 
بــرای مبارزه  آنکه ترامپ شــیوه ای 
انتخاباتــی اش در پیش گرفته و آن به 
رأی گیری  سیســتم  کشیدن  چالش 

آمریکاست.
مکی با اشــاره به همین شــخصیت 
غیرقابل پیش بینی ترامپ معتقد است 
صحبت کــردن درباره ســناریوهای 
محتمل در نوع رابطه دولتش با تهران 
را ســخت می داند. این تحلیلگر حوزه 
سیاســت خارجی ادامــه می دهد: در 
گام نخست به نظر می رسد اگر ترامپ 

پیروز دور دوم انتخابات شــود شرایط 
ســخت تر  اســالمی  جمهوری  برای 
خواهد شــد. وی افزود: رئیس جمهور 
سیاست  اســت  معتقد  ایاالت متحده 
فشار حداکثری او تاکنون جواب داده 
و می خواهــد با دســتور کار خودش 
ایران را پشــت میز مذاکره نشانده و 
خواســته هایش را بر تهــران تحمیل 
کنــد. مرتضی مکی بابیــان اینکه در 
مــورد همیــن رویکرد هم بــاز چند 
ســناریو مطرح می شود، گفت: برخی 
معتقد هستند ترامپ احتماالً با همان 
فرمانی که در چهار ســال گذشته در 
قبال ایران داشــته، پیش خواهد رفت 
تا بتواند خواسته هایش را تحمیل کند. 
ولی برخی دیگر معتقد هستند چون 
ترامــپ دیگر فرصتی برای ریاســت 
جمهــوری نخواهد داشــت، احتماالً 
با جســارت بیشــتری در بسیاری از 
پرونده ها ورود کرده و شــاید انعطافی 
در رابطه با ایران از خود نشــان دهد 
و درصورتی کــه در طــرف ایرانی هم 
ایــن انعطاف صورت گیرد، شــاید دو 
طرف دوباره پای میز مذاکره بنشینند. 
مکــی همچنیــن معتقد اســت اگر 
ترامپ بخواهد همچنان با ســناریوی 
برد- باخت پیش رفته و ســعی کند 
جمهوری اســالمی را در گوشه رینگ 
قــرار داده و خواســته های خــود را 
تحمیل کند، اینجا قضیه فرق کرده و 
در ادامه اگر همین برجام نیمه جان هم 
مرگ حتمی آن از سوی تهران اعالم 
شود، ما با یک موقعیت تنش آفرین در 

سطح منطقه مواجه خواهیم شد.

سه سناریو 
قابل پیش بینی است

ترامپ خودرأی تر خواهد شد

نه جنگ نه مذاکره

پیش بینی رویکرد دونالد بسیار سخت است

ابوالفتح: 

مکی:قهرمان پور:



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

 خدمت رسانی مواکب اربعین حسینی)ع( به 40 نقطه از مناطق محروم مشهد    آستان:   مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی با اشاره به عدم حضور مواکب اربعین حسینی)ع( در عراق، از خدمت رسانی 
این مواکب به 40 نقطه از روستاها و مناطق حاشیه شهر مشهد خبر داد. محمدحسین استادآقا با تأکید بر اینکه نیازهای اولیه روستاهای محروم و مناطق حاشیه ای مشهد شناسایی و 40 طرح محرومیت زدایی 

تدوین شده، اضافه کرد: این پروژه در سه مرحله طراحی شده و از 10 مهرماه تا یازده ماه آینده یعنی تا اربعین سال 1400 با پشتیانی آستان قدس رضوی، خیران و مواکب ادامه خواهد داشت.

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

 آمادگی برای بازگشایی رواق های حرم رضوی
 با نظر ستاد ملی مقابله با کرونا

آستان: تولیت آستان قدس رضوی از 
تشدید تمهیدات بهداشتی حرم مطهر 
امام رضا)ع( در برنامه  های ســوگواری 

دهه آخر صفر خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
در جلسه مشــورتی دهه آخر صفر که 
با حضور نماینده ولی فقیه در اســتان 

خراســان رضوی و مدیران شهری و اســتانی در تاالر والیت حرم مطهر رضوی 
برگزار شــد، ضمن تسلیت ایام سوگواری ماه صفر ابراز کرد: هرساله در ایام دهه 
آخر صفر با حضور جمعیت قابل توجهی از محبان و عاشقان اهل بیت عصمت و 
طهارت )ع( در مشهد روبه رو بودیم، اما امسال ویروس کرونا شرایط استثنایی را 

بر ما تحمیل کرده و با شرایط خاصی مواجه هستیم.

آمادگی کامل برای بازگشایی رواق های حرم مطهر»
وی با اشاره به بسته بودن رواق ها ی حرم مطهر، اظهار کرد: آستان قدس رضوی 
بر اساس دستور رهبر معظم انقالب تابع ستاد ملی مبارزه با کرونا بوده و هست و 
آمادگی کامل خود را برای بازگشایی رواق های حرم مطهر با رعایت 100درصدی 
پروتکل های بهداشــتی اعالم کرده است.تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به 
پیش رو بودن فصل سرما، اظهار کرد: تغییر وضعیت آب و هوا، بارندگی ها و سرما، 
شــرایط سخت و اســتثنایی را به وجود خواهد آورد و میزبانی شایسته از زائران 
در این شــرایط از دغدغه های جدی آســتان قدس رضوی است.حجت االسالم 
والمسلمین مروی با تأکید بر اینکه هر دستورالعملی از سوی ستاد ملی مبارزه با 
کرونا با هر شرایطی به آستان قدس رضوی ابالغ شود، آمادگی اجرای آن را داریم، 
به مذاکرات و تعامالت آستان قدس با وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا 
جهت بازگشایی حرم مطهر اشاره و عنوان کرد: با وزیر محترم بهداشت چندماه 
پیش جهت بازگشایی رواق ها با رعایت دستورالعمل های بهداشتی گفت وگویی 
داشتم و از ایشان خواســتم پروتکل های بهداشتی برای بازگشایی رواق ها را به 
آستان قدس ارائه دهند و آستان قدس نیز آمادگی کامل برای اجرای آن را دارد.

2 میلیارد تومان؛ هزینه ماهانه تهیه اقالم بهداشتی »
وی با بیان اینکه آســتان قدس رضوی ماهیانه 2 میلیارد تومان برای تهیه اقالم 
بهداشــتی در جهت حفظ ســالمت زائران، هزینه می کند، ابــراز کرد: اولویت 
نخســت آســتان قدس رضوی حرم مطهر، زائر و زیارت اســت؛ بنابراین آماده 
رعایت پروتکل های بهداشتی برای فراهم آمدن شرایط زیارت زائران با هر هزینه 
و شــرایطی هستیم.تولیت آســتان قدس رضوی در پایان از همراهی و همدلی 
مسئوالن دستگاه های مختلف استان قدردانی و تشکر و این هماهنگی مسئوالن 

را نوید بخش آینده ای روشن برای استان خراسان رضوی دانست.

محوریت آستان قدس در عزاداری های دهه آخر صفر»
همچنین در این جلسه آیت اهلل سیداحمد علم الهدی نماینده ولی فقیه در استان 
خراسان رضوی و امام جمعه مشهد ضمن تشکر از تالش های آستان قدس رضوی 
برای بازگشایی حرم مطهر رضوی و رعایت کامل دستور العمل های بهداشتی در 
جهت حفظ سالمت زائران، نسبت به محوریت آستان قدس رضوی در برنامه ها 
و عزاداری های دهه آخر صفر تأکید کرد. گفتنی اســت، در این جلســه معاون 
هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی، شهردار مشهد، فرماندار مشهد، 
فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی، مدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی و 
جمعی از مدیران آستان قدس رضوی به ارائه گزارش برنامه های دهه آخر صفر 
پرداختند و نسبت به بازگشایی حرم مطهر با رعایت پروتکل های بهداشتی با توجه 

به مطالبه مردمی، شرایط اقتصادی اصناف و برودت هوا تأکید کردند.

در آستانه اربعین حسینی و دهه پایانی صفر

©سومین فصل »تشرف« روی آنتن می رود
آستان: در آستانه اربعیــن سید و ساالر شهیدان و دهه پایانی ماه صفر سومین 
فصل از ویژه برنامه مناسبتی »تشرف« زنده و مستقیم از بارگاه منور رضوی به روی 
آنتن می رود.مجید صفری تهیه کننده ویژه برنامه »تشرف« اظهار کرد: ویژه برنامه 
»تشرف« از دوازدهم لغایت 26 مهرماه مصادف با سالروز شهادت حضرت رضا)ع( 
همه روزه از ساعت 18:10 تا ساعت 19 به صورت زنده از قاب شبکه یک سیما 

میهمان مخاطبان خواهد  بود.
وی تصریح کرد: این ویژه  برنامه 20 قسمتی با اجرای سید محمد رضا حسینیان 
و با حضور هنرمندان، چهره های ارزشــی و ملی و همچنین کارشناسان دینی 
برای مخاطبان این شــبکه در نظر گرفته شده است.صفری بیشترین مخاطبان 
برنامه تشرف را قشر جوان ذکر کرد و ادامه داد: این ویژه برنامه گفت وگو محور به 
بررسی نقش امام رضا)ع( در زندگی شخصی هنرمندان و چهره های برتر کشور و 

همچنین حس و حال تشرف در بارگاه نورانی ثامن الحجج)ع( می پردازد.

کاشانی   مروج  حسین  محمد  قدس/   
اگــر این روزها به قصد زیــارت حرم مطهر امام 
هشتم)ع( از مســیرصحن جامع رضوی مشرف 
شــوید، دیوارنگاره ای در ابتدای بســت شــیخ 
بهایی)ره( در حرم مطهر امام رضا)ع( توجه شما را 

به خود جلب می کند. 
»....ما رفتیم و انقالب را به شما سپردیم...« این جمله 
بزرگ بر روی این دیوار نگاره نوشــته شده است 
که بخشی از وصیت نامه »شهید جلیل میری« از 
شهدای هشت سال دفاع مقدس است. این جمله 
دستمایه طراحی دیوار نگاره ای که تصویرگری آن 
را مصطفی شفیعی به عهده داشته است، توسط 
معاونت تبلیغات اســالمی حرم مطهر رضوی در 
صحن جامع حرم مطهر حضرت ثامن الحجج)ع( 
شــد. این دیوارنگاره که تقریباً در مساحت 150 
مترمربع )6* 25 متر( طراحی شــده اســت، به 
حضور اجتماعی اقشار مختلف مردم در عرصه های 
انقالب اســالمی ایران اشاره می کند و این پیام را 
در ذهن ها متبلور می ســازد که این حضور مردم، 
همیشــه زنده و پویا و بالنده بــوده و خواهد بود.
دراین دیوارنگاره حضور مردم در پیروزی انقالب 
اسالمی، دوران هشت سال دفاع مقدس، تعظیم 
شعائر اسالمی، همبستگی و وحدت، عزاداری و 

سوگواری، پیشــرفت های علمی و نظامی، جهاد 
وشــهادت و.... با طراحی تصاویــر مختلف و به 
خصوص تصاویری از دالورمردان و سلحشورانی 
کــه در راه اســتقالل، عزت و ســربلندی ایران 
اســالمی در حوادث و میدان های مختلف نبرد 
)نظامی، علمی، سیاسی، عقیدتی و... ( به شهادت 

رسیدند، دیده می شود.
با گریزی فهرســت وار اما با دقــت به حوادث و 
وقایــع اتفاق افتاده در طول این 41 ســال که از 
پیروزی انقالب اسالمی ایران می گذرد، نشانه ها 
و ردپایی از این حوادث و حضور اقشــار مختلف 
مردم در صحنه های گوناگون سیاسی و اجتماعی 
دوران انقالب اسالمی ایران تا حال حاضر را دراین 

دیوارنگاره مشاهده می کنیم.
تصاویــری از بانــوان و کودکان کــه پرچم ها و 
بیرق های مزین به نام حضرات معصومین )ع( ، نام 
اولیای الهی و آیات قرآن کریم را حمل می کنند 
به همــراه تصاویری از مردان و زنان در مراســم 
عزاداری وسینه زنی و زنجیر زنی درسوگواری های 
مربوط به مناسبت های مختلف مذهبی ودینی، 
راهپیمایی ها و تظاهرات و... بیانگرحضور مردم در 
جهت پاسداشت و تعظیم شعائراسالمی و انقالبی 
است. در گوشه دیگری ازاین دیوارنگاره تصاویری 

از حضور اقشار مختلف مانند: پیر، جوان، نوجوان، 
روحانی، بسیجی، نیروهای نظامی و.... در دوران 
هشت ســال دفاع مقدس است که بیان کننده 
حضور داوطلبانه و مشتاقانه مردم در دفاع از حریم 

وکیان میهن اسالمی است.
تصاویــر شــهدایی همچــون علــی صیــاد 
شیرازی، مجید شــهریاری، مصطفی چمران، 
احمــد کاظمی، مصطفــی احمدی روشــن، 
حجت االســالم و المسلمین ســید عبدالکریم 
ابومهدی  هاشــمی نژاد، محســن حججــی، 
المهندس، نور علی شوشتری، حسین همدانی، 
محمود کاوه و... که یادآور رشادت ها، شجاعت ها 
و تالش و جانفشــانی شــهدای گرانقدر ایران 
اسالمی در عرصه ها و میدان های مختلف جهت 
حفظ عزت و آزادگی و استقالل و تداوم مسیر 

پیشــرفت میهن عزیزمان ایران اسالمی است.  
پیشقراول و پیشتاز تصاویر طراحی شده دراین 
دیوارنگاره، تصویر سردار دل ها و سید شهدای 
مقاومــت، مــرد عرصه های جهاد و شــهادت، 
مرد خســتگی ناپذیرمیدان های سخت نبرد با 
دشمنان جهانی و تکفیری، سپهبد پاسدارشهید 
حاج قاسم ســلیمانی است که جلوه خاصی به 
این دیوارنگاره داده است. در قسمت های دیگر 
این دیوار نگاره تصاویری از جنگنده های نیروی 
هوایی و موشک های ســاخت نیروهای مسلح 
جمهوری اســالمی ایران به چشــم می خورد، 
همچنیــن نمادهایی از پیشــرفت های علمی 
و هســته ای کشــور نیز به طور ماهرانه دراین 

دیوارنگاره طراحی شده است.
تصویر گنبد منور حرم مطهر امام رضا)ع( به همراه 

متن صلــوات خاصه امام هشــتم)ع( و تصویر و 
نمادی از جمله معروف »هیهات منا الذله« به همراه 
تصویــر پرچم مقدس جمهوری اســالمی ایران 
و پرچم ها و بیرق هایی کــه نام مقدس حضرات 
معصومین )ع( و برخی از آیات قرآن بر روی آن ها 
درج شده است، تصویر حضرت امام خمینی )ره( و 
تصویر رهبر معظم انقالب از دیگر تصاویر طراحی 
شده دراین دیوارنگاره به شمار می رود که بیانگر 
این است که این انقالب بر پایه ارزش های دینی 
و اسالمی و تالش برای حفظ هرچه بهتر و بیشتر 
این ارزش ها، بنیان گذاشته شده است. دیوارنگاره 
صحن جامع رضوی به خاطر دو مناســبت هفته 
دفــاع مقدس و ایام ماه صفر، طراحی شــده و تا 
پایــان ماه صفر بــرای بهره مندی عمــوم زائران 
در حــرم مطهــر امام رضــا)ع( باقی مــی ماند.

 نگاهی به دیوارنگاره صحن جامع رضوی
 که این روزها چشم نواز زائران حرم امام هشتمj است

 ... و انقالب را
 به شما سپردیم

خـــبر
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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 دوم
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روابط عمومی شهردای کاشمر

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت 
در حال تصفیه کوشش گستر طوس )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 12149و شناسه ملی  

10380278411   نوبت دوم
بدینوس��یله از کلی��ه اش��خاص حقیق��ی و یا 
حقوقی که هرگونه ادعایی نسبت به شرکت 
کوشش گستر طوس )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 12149و شناسه ملی  10380278411 که 
در حال تصفیه میباش��د در اجرای ماده 225 
الیح��ه اصالح��ی قس��متی از قان��ون تج��ارت 
دعوت میش��ود با در دس��ت داش��تن اصول 
اس��ناد و مدارک در ظرف مدت حداکثر 6 ماه 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی مشهد 
– بلوار س��جاد – روبروی خیابان میالد – پالک 
58- طبقه س��وم – واح��د 7 مراجعه نمایند. 
بدیهی است شرکت در مقابل هرگونه ادعای 
احتمال��ی که خ��ارج از مهلت فوق به ش��رکت 

منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت .
 مدیر تصفیه

شرکت کوشش گستر طوس  9ع
90
58
88

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومی تامین نماید :

مناقصه گران می توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�ترو دریافت فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه ویا 
با شماره تلفن  2242-2248-0773131  تماس حاصل فرمایند  .

آگهی فراخوان مناقصه عمومی  شماره مجوز :1399.3562 -  نوبت دوم
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روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تقاضای شماره    KZ -9940082  مناقصه شماره 99/023 شماره تقاضا و مناقصه

ماده شیمیایی سلولز شرح مختصر اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به میزان 750/000/000 ریال  می باشد. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

نامه  تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین 
تضمین شماره 1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیئت وزیران می باشد. 

نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار 

15/000/000/000 ریال مبلغ برآوردی مناقصه

99/09/19 تاریخ گشایش پاکات فنی 99/08/19 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

99/10/09 تاریخ گشایش پاکات مالی 99/09/10 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

پارس  گاز  مجتمع  شرکت  پارس،  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه  عسلویه،  بوشهر،  استان   
شیمیایی مواد  –خرید  –اداره خرید  بازرگانی  ستاد-مدیریت  فاز 2و3-ساختمان  جنوبی، 

آدرس و تلفن مناقصه گذار

شناسه آگهی 1004983
م الف: 2138

 آستان   در آستانه فرارسیدن اربعین سیدالشهدا)ع(،اجتماع 
خدام مواکب اربعین حسینی)ع( در حرم مطهر رضوی برگزار 
شد.این مراسم عصر 9 مهر ماه با حضور خدمتگزاران مواکب 
امام رضا)ع(، حجت االسالم والمسلمین روحانی نژاد؛ نماینده 
ولی فقیه در ستاد بازسازی عتبات عالیات، امین بهنام؛ معاون 
خدمات زائران آستان قدس رضوی و حامد صادقی؛ معاون 
خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی در رواق دارالمرحمه 

حرم مطهر با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
این مراســم با تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید توســط جلیل 
حســین زاده؛ قاری و مؤذن حرم مطهر رضوی آغاز شــد و 
در ادامه خادمان و نوکران حضرت سیدالشــهداء)ع( با قرائت 
صلــوات خاصه حضرت رضــا)ع( به عالــم آل محمد)ص( 
عرض ارادت کردند و ســپس نماینده ولی فقیه در ســتاد 
بازســازی عتبات عالیات در خصوص نحوه  شکل گیری این 

ستاد به ایراد سخنرانی پرداخت.حجت االسالم والمسلمین 
محمود روحانی نژاد با بیان این مطلب که ســتاد بازســازی 
عتبات عالیات پس از مرمت آســتان های مقدس در کشور 
عراق، نوسازی و توسعه این حرم های مطهر را در دستور کار 
قرار داد، افزود: در حال حاضر ساخت صحن حضرت زهرا)س( 
و عقیله بنی هاشــم توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات در 
آســتان مقدس علوی در حال انجام است. نماینده ولی فقیه 
در ستاد بازسازی عتبات عالیات با اشاره به اینکه موکب داران 
اربعین حسینی)ع( هر ساله در چنین روزی با دریافت مجوز 
برای برپایی مواکب حسینی)ع(، آماده  خدمت رسانی به زائران 
حضرت سید الشهدا )ع( بودند، گفت: متأسفانه شیوع ویروس 
کرونا در کشــور عراق و شــرایط نامناسب بهداشتی در این 
کشور، توفیق خدمت رســانی به زائران اربعین حسینی را از 

دلدادگان به اهل بیت)ع( سلب کرده است.

 امسال بیش از 80 موکب برای خدمت رسانی»
 به محرومان مجوز فعالیت گرفته اند

روحانی نژاد با اعالم اینکه مشتاقان خدمت به زائران حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( در چنین شرایط بحرانی هنوز اشتیاق 
خدمت به نوکران این امام همام را دارند، بیان کرد: امسال باب 
دیگری برای خدمت دلدادگان اهل بیت)ع( به مردم باز شده 
است که شامل دو بخش موکب عاطفه ها با محوریت کمک 
برای تأمین هزینه تحصیل دانش آموزان بی بضاعت و موکب 
ســالمت برای ارائه خدمات درمانی و ســالمت به محرومان 
می شــود.وی با بیان اینکه امســال برای خدمت رســانی به 
محرومان، نیازمندان و مستضعفان بیش از 80 موکب اربعین 
حسینی)ع( مجوز فعالیت دریافت کرده اند، به اجتماع خادمان 
مواکب حسینی در حرم مطهر رضوی اشاره کرد و ادامه داد: 
طبق هماهنگی های صورت گرفته میان آستان قدس رضوی 

و ستاد بازسازی عتبات عالیات بیش از 40 نقطه از روستاهای 
محروم شهر مشهد شناسایی شده اند که ان شاءاهلل از فردا بیش 
از 16 موکب در روستا های شناسایی شده مستقر خواهند شد.

نماینده ولی فقیه در ستاد بازسازی عتبات عالیات خطاب به 
خادمان مواکب اربعین حسینی حاضر در این مراسم گفت: 
بدون شک در این روزها دلتنگ نجف، کربال، سامرا و کاظمین 
هستید هر کجای روستاهای محروم شهرستان مشهد برای 
محرومیت زدایی موکب برپا می کنید، متصور خدمت کردن 

به زائران حماسه اربعین حسینی)ع( باشید.

خبر

 در آستانه فرارسیدن اربعین سیدالشهدا)ع( برگزار شد

اجتماع خدام مواکب اربعین حسینیj  درحرم مطهر رضوی
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 کتاب »تبار خیزش« منتشر می شود  اندیشه: کتاب »تبار خیزش: مسائل سرمایه داری معاصر در خاورمیانه«  نوشته آدام هنیه و با پیشگفتاری از یوسف اباذری به زودی منتشر می شود.  نویسنده، غفلت 
از پرداختن به ماهیت سرمایه داری در این منطقه را ضعف بزرگی در فهم مسائل خاورمیانه معرفی می کند. او تالش می کند در طرحی کلی، برخی از شاخص ترین تحوالت خاورمیانه را با تأکید بر سرمایه داری و طبقه 

به عنوان محورهای اصلی تحلیل، یک نوآوری در مطالعه خاورمیانه به شمار آورد و ضمن نشان دادن اهمیت اقتصاد سیاسی برای فهم خاورمیانه، زمینه ای برای فهم قیام های این منطقه ترسیم کند.

خدمت و خیانت آسیب شناسی در نظام علمی ایران©
پروفسور حمیدرضا یوسفی، استاد تاریخ تفکر و روان شناسی تعامل در دانشگاه 
پُتسدام و پژوهشــگر فلسفه میان فرهنگی در مقاله ای اختصاصی که در اختیار 
روزنامه قدس قرار داده، به آسیب شناسی نظام دانش و اندیشه در ایران پرداخته 
است. سرویس اندیشه، این مقاله را در 10 شماره متوالی پیش رو منتشر خواهد 

کرد. بخش اول این مقاله را با هم می خوانیم.

بازنمود موضوع»
دانشگاه به عنوان پیشــانی علمی و نماد روشن ارزش ها، هنجارها و سنت های 
کشــور نقش مهمی در تبیین و آسیب شناســی امور جامعه دارد. از آنجایی که 
رفتــار و عملکرد اهل دانــش موجب الگوبرداری و هنجاری شــدن در جامعه 
می شــود، باید این رفتارها و عملکردها پیوسته مورد آسیب شناسی سیستمی 
قرار گیرند. با این عمل می توان نه تنها به بهداشت علمی کشور و جلوگیری از 
فساد به عنوان تیشه های ریشه های دانش کمک کرد، بلکه می توان چالش های 
ممکن را به فرصتی برای به کارگیری هر چه بهتر استعدادها در پیشبرد اهداف 
کشــور تبدیل نمود. شرایط کنونی نشان می دهد تاکنون چنین آسیب شناسی 

صورت نگرفته است.
تربیت نیروی انســانی از راه آموزش، تولید دانش از طریق پژوهش و ارتباط با 
محیط بیرونی از جمله وظایف مراکز علمی اســت. با نگرش سیستمی می توان 
پی برد دگرگونی های بیرونی سازمان ها بر کارکردها و ساختار درونی آن سازمان 
اثر دارد. شناخت دانشگاه ها اساساً باید با رویکردی سیستمی و در بطن جامعه 
صورت پذیرد و رفع مشــکالت آموزشی و پژوهشــی در دانشگاه بدون عوامل 
پیرامونی آن امکان پذیر نیســت. چنان که عوامل بنیادی چون مشــکالت نظام 
آموزشــی پیش از دانشگاه، مسائل فرهنگی و اجتماعی و باورهای شکل گرفته 
در جامعــه، تأثیر نگرش های غالب بر فضای علمی و غیرعلمی، از جمله اموری 
هســتند که بر اداره امور مراکز علمی مؤثر هســتند. به این ترتیب باید دنبال 
راه هایی بــود که می توانند معضالت اجتماعــی و غیراجتماعی افکار و محیط 
پیرامــون ما را با راهکارهای کارا و پویا متحول ســازند و در مقابل انحرافات و 
مشــکالت مخرب واکسینه کنند. یکی از ساز و کارهای بنیادین برای واکسینه 
کردن فرهنگ و سنت های یک کشور و رسیدن به شاهراه های موفقیت فردی و 

جمعی، آسیب شناسی است که در زیر به آن می پردازم.

تعریف آسیب شناسی»
آســیب در لغت فارســی به معانی ضربه، زیان، آفت، رنج، مشقت، بال و امثال 
آن به کار رفته است. آسیب شناســی ارابه تصحیح کننده و حرکت دهنده علوم 
اســت و حکم مادر آن ها را دارد. به این معنا کــه هیچ علومی نمی تواند بدون 
آسیب شناســی دوام بیاورد و هیچ جامعه ای را نمی توان بدون آسیب شناســی 
مدیریت کرد. آسیب شناســی مجموعه عظیم سبب شناســی، جریان شناسی، 
بحران شناسی، تعامل شناسی، رفتارشناسی و تفکرشناسی را دربرمی گیرد. این 
زیرمجموعه ها در کانون آسیب شناســی نوع تفکر یــا تفکرات حاکم در جامعه 
و نهادهای اجتماعی، سیاســی، علمی و عملکردهای آن هــا اعم از دالیل بروز 
کم کاری، بدکاری، بی انگیزگی، ازخودبیگانگی، سســتی هویتی و بســیاری از 
کژی ها و کاستی های مخرب دیگر که منجر به اشکال مختلف بحران می شوند 
 را مطالعــه می کند. با آسیب شناســی می تــوان موارد و دالیــل ناکارآمدی را 
تجزیه و تحلیل کرد و علل و عوامل اختالالت شــرایط محیطی، روحیات فردی 
و برخوردهای جمعی را مورد بررســی سیستمی قرار داد. آسیب شناسی کمک 
می کند مرداب ها و باتالق های پنهان جامعه را کشف کنیم و ریشه های آن ها را 

با روش های عقلی بخشکانیم.
آسیب شناســی راهکارمحور بــه فرد و جامعه عزت می بخشــد، ایجاد انگیزه و 
سختکوشی می کند، عشق مضاعف می آفریند و افراد جامعه را مسئولیت پذیرتر 
می کند. اگر دنبال زندگی در یک جامعه مترقی و موفق هستیم، باید امور را به 
طور مســتمر از صفر تا صد مورد آسیب شناسی قرار دهیم. آسیب شناسی تفکر 
مدیریتی ایجاد می کند و تقویت سیســتمی و سیستماتیک جامعه را به همراه 
دارد. آسیب شناســی ســبب تثبیت تفکر کاربردی و مبتنی بر بینش و روش 
می شود و از بروز بحران و حادثه جلوگیری می کند. جامعه ای که آسیب شناسی 
در آن تبدیل به یک فرایند مداوم و عادی شــده را می توان جامعه ای پیشرو و 
رو به موفقیت نامید. با تحول برآمده از آسیب شناسی نظام آموزشی و نهادهای 
اجتماعی، امکان رشــد و شــکوفایی برای اعضای جامعه و رفاه جمعی فراهم 

می شود. آسیب شناسی را می توان به سه دسته تقسیم کرد که عبارت اند از:

آسیب شناسی کاذب»
به روشی از آسیب شناسی گفته می شود که مبانی آن بر اساس نظریات شخصی 
فرد پژوهشگر چینش، بررسی و تحلیل می شود. در چنین حالتی، فرد پژوهشگر 
پاسخ پرسش های کمی و کیفی مطلب مورد پژوهش را با نگاره ها و برداشت های 
کلی و جزئی خود، هم پاســخ می دهد و هم به آن عمومیت می بخشد؛ به طوری 
که خواننده یا مخاطب بدون آنکه از چگونگی روش آسیب شناسی اطالعی داشته 
باشــد به این استنباط می رســد که این آسیب شناسی پژوهشگر مبتنی بر یک 
نظرسنجی منظم صورت گرفته است. طبیعی است این آسیب شناسی کاذب، ذهن 
مخاطب یا خواننده را گمراه کرده و او را دچار یک پیش داوری می کند که می تواند 
خالقیت و راهکارجویی او را تحت تأثیر مســتقیم قرار دهد. این آسیب شناســی 
کاذب یکی از روش های متداول در جوامعی اســت که برداشت درستی در آن از 
تحقیق و تفکر پژوهش گرایانه برای بهبودبخشــی به روابط نهادهای اجتماعی و 
غیر اجتماعی وجود ندارد. بنابراین نخستین گام پژوهشگر، آسیب شناسی چنین 

آسیب شناسی هایی است. 
ادامه دارد...

 اندیشه/ سید جواد نقوی،  محسن فاطمی نژاد 
امــکان تولید نظریه و علم »اقتصاد اســالمی« 
یکی از پرمناقشــه ترین مباحثی بود که هفته 
گذشته در فضای اندیشه ای مطرح شد. مطالبی 
چون »پیغمبر یک مرشــد معنوی است؛ آمده 
ارزش های معنــوی جامعه را باال ببرد نه اینکه 
بیاید اقتصاد درســت کند، نه اینکه بیاید علوم 
درست کند؛ اقتصاد اســالمی هم یک شوخی 
اســت« که منجر به واکنش هــای متفاوتی در 
فضای اندیشــه کشور گردید، ســبب شد در 
بررســی امکان تولید نظریه اقتصاد اسالمی با 
دکتر سیدمرتضی مرتضوی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم اسالمی رضوی گفت وگویی داشته  

باشیم که در ادامه می خوانید.

گزاره ای که احتماالً شما نیز در این هفته   
آن را شنیدید این بود که » پیامبر، مارکس 
و فریدمن و ابن سینا نیست و ما خودمان 
باید دست به تولید علم بزنیم« و ادعا شد 
»ما چیزی با عنوان اقتصاد اسالمی نداریم« 
اگر این گونه است پس ما چه چیزی را دیگر 
می خواهیم تولید کنیم چرا که این ها که در 
غرب تولید شده است. اصالً می توان علم 
اقتصاد جهان را بومی کرد و بگوییم اینکه 
بومی شده-بدون بسط های اسالمی- همان 

چیزی است که ما می خواهیم. 
من اصرار داشــتم همه صحبت های ایشــان را 
گوش بدهم و بد نیســت سه مرحله را در کالم 
خود ایشــان مرور کنیم و ببینیم در مورد چه 
ادعایی قرار است بحث کنیم. یک بخش تاریخی 
اولیه است که ناظر بر این سؤال بوده که آیا ما در 
ابتدای انقالب، قوانین سوسیالیستی و اقتصادی 
که مبتنی بر سوسیالیسم باشد را در جمهوری 
اســالمی پیاده کرده ایم یا خیر؟ صحبت بعدی 
ایشان این است که بین بهره و ربا تفاوت وجود 
دارد و بانک اصاًل یک نهاد ربامحور نیست و این 
ما بوده ایم که تا به حال بانک را بد فهمیده ایم. 
بحث مفصلی در خصوص اعتبار و خلق اعتبار و 
واسطه گری در خصوص بانک انجام می دهد و به 
این نتیجه می رسد ما اگر همان کاری که عقال 
انجام دادند را انجام دهیم، بهتر اســت و همین 
زمینه ساز ادعای سوم ایشــان می شود. ادعای 
ســوم نیز این است که اساســاً اقتصاد اسالمی 
وجود نــدارد و ما همان طور که عقال می گویند 
اگر متناســب با شرایط خاص ایران آن را انجام 
دهیم و حساسیت های شــارعان را نیز در نظر 
بگیریم، می توانیم بگوییــم اقتصادی داریم که 
می تواند در کنار ســایر نظریات شــکل بگیرد. 
اجازه دهید به ادعای دوم برســیم که خودش 
شاهد مثال و مقدمه ای برای ادعای سوم است 
که می گوید اقتصاد اسالمی وجود ندارد. اینکه 
بانک مکانی است که اعتبار می دهد و یک مثال 
می زند و می گوید شما می خواهید کسی به شما 
قــرض بدهد، فرد معتبری را به آنجا می برید تا 
به اعتبار او به شــما قرض بدهد و ما می توانیم 
در اســالم بگوییم به کسی که ضامن می شود، 
پول بدهیم و بانک نیز به همین ترتیب اســت. 
ادعایی نیز که وجود دارد این است شما خوب 
بانک را نشناخته اید و بانک، ربوی نیست. اینجا 
باید خطاب به ایشــان گفت شــما نیز بانک را 
نشــناخته اید و اعتبار را در اینجا یک مشترک 
لفظی گرفته اید. اعتباری که بانک خلق می کند 

همان چیزی است که ما به آن می گوییم پول و 
همان چیزی است که شما به واسطه آن مبادله 
می کنید. شــما هیچ وقت به اعتبار همسایه تان 
پول خلق نمی کنید، ولی بانک پول خلق می کند 
و اعتبــاری که ما در مورد آن حرف می زنیم، از 
سنخ ضمانت نیست. ظاهرش ضمانت است ولی 
اگر به باطنش نگاه کنید می بینید دارد وسیله 
مبادله همگانــی را از هیچ خلق می کند. اینکه 
تأکید می کنم از هیچ یعنی واقعاً از هیچ؛ او اصاًل 
احتیاجی ندارد کسی برایش سپرده گذاری کند، 
او می تواند رأساً از هیچ، اعتبار بیافریند. اعتبار 
بیافریند یعنی حساب شما را شارژ کند و شما 
می توانید با حسابتان هر کاالیی را بخرید و این 
تبدیل به قدرت خرید می شــود. بنابراین اینکه 
قدیمی ها ممکن است اشتباه فهمیده باشند را 
ایشان درست فهمیده اما خودشان نیز به فهم 
درستی نرسیده است. یعنی  ما درباره اینکه آیا 
بانک ربوی است باید صحبت کنیم ولی مسلماً 
بانک صرفاً یک نهاد ربوی نیســت. کما اینکه 
این شــناخت از مرحوم شــهید صدر کامل تر 
بوده اســت که »البانک الربویه فی االســالم« 
ایشــان می گویــد بانک کلی مســئله دارد اما 
موضوع بسیار عیان این است که این بانک دارد 
ربــا می گیرد. بنابراین می گوینــد ما زمانی که 
توانستیم بانک غیرربوی درست کنیم و مشکل 
اصلی حال حاضر خودمان را حل کنیم به سمت 
بانکداری اسالمی حرکت خواهیم کرد. آن زمان 
در مورد خیلی چیزهای دیگر مثل مفهوم خلق 
اعتبار، قدرتی که بانک درخصوص پول دارد و 
امثال این ها صحبت کنیم که عمر ایشان کفاف 
نداد و به شــهادت رســیدند و بانکداری ما نیز 
به این ســمت کشــیده شــد. بنابراین ادعایی 
که بانک توســط عموم درست شناخته نشده، 
ادعای صحیحی است ولی نکاتی که ایشان ارائه 
می دهد نشان می دهد فهم دقیقی از بانک نزد 

ایشان نیز شکل نگرفته است.

از همین جا برسیم به اینکه آیا اقتصاد   
اسالمی وجود دارد یا ندارد؟ 

همین که من می گویم ربا این است و بهره این 
است و حرف های ایشــان را نقد می کنم نشان  
می دهد یک علمی نزد یک نفر جمع شده است. 
اگر ما بــه همین مدیریت روابط انســان ها در 
جامعه اسالمی که هدف نهایی آن کامل شدن 
مکارم اخالقی است نگاه کنیم، نتیجه می گیریم 
اقتصاد اسالمی می تواند وجود داشته باشد؛ دوم 
اینکه مدیریت جامعه اســالمی در مسیر همان 

تعالی روحی، طبق نص قرآن 
مســیری اســت که از مسیر 
عدالت مــی رود. یعنی انبیایی 
مارکس  کارل  نیامده انــد  که 
شــوند، چرا که وظیفه شان با 
بحث  است.  متفاوت  همدیگر 
انتظارات  کالم نوین است که 
بشــر از دین چیست و کدام 

انتظارات بحق هســتند و کدام 
اقتصاد آن  نیســتند. در مورد 
چیــزی کــه خود دیــن بیان 
می کند و در نقدش هیچ گونه 
اعوجاج و تحریفی وجود ندارد 
این اســت که مــا پیامبران را 
فرســتادیم تا »لیقــوم الناس 
بالقســط«؛ هدف قیام مردمی 
که انبیا سرمنشــأ آن هستند 
قســط است. قســط چیست؟ 
قسط می شود عدالت اجتماعی، 

عدالتی که فراگیر شده است.خب عدالتی که ما 
در مورد آن صحبت می کنیم، آیا دعوا بر سر این 
نیست که نابرابری موجه را از غیرموجه متمایز 
کند. آیــا این دعوای اولیه از آدم تا خاتم نبوده 
است؟ همه مفسران قائل به این هستند که این 
قسط به معنای حکومت است. حداقل به معنای 
یک قوه اجرائیه و قوه قاهره اســت. قســمت 
اولش این اســت »کتاب« و موازینی که برای 
شما فرســتادیم برای این است که قسط ایجاد 
شود.  قسط نحوه توزیع منابع به صورت عام در 
جامعه است. بنابراین موضوع علوم انسانی این 
اســت که در خصوص نحوه اداره جامعه اظهار 
 نظر کند کما اینکه ایشــان نیز در بخش پایانی 
صحبت هایشــان بــه آن اعتــراف می کند که 
غربی هــا رفتند تحقیق و علمی را ایجاد کردند 
و جامعه شان را بر آن اساس بنا نهادند پس علم 
در آنجا فقط در مورد رابطه بین هست و نیست 
اظهار نظر نمی کند بلکه علم جامعه ساز است و 
آمده  مقام دین را اشغال کند. بنابراین نباید به 
راحتی به تفکیک حــوزه دانش و ارزش توجه 
کنیم چرا که این تفکیک برای این بود که این 
را جایگزین آن کننــد وگرنه علوم ما در طول 
ادوار در پرتویی از دین بود که رشد می کردند. 

زمانی که قرار است علم به منزله جامعه سازی 
باشد، مسلماً جزو وظایف دین است که درباره 
این معرفت های جامعه ساز صحبت کند و علوم 
انسانی اکثراً این گونه اند؛ یعنی گزاره های اثباتی 
محض در آن ها بسیار کمتر از گزاره های انشایی 

اســت که جامعه را می سازد. 
زمانی که چنین تفکیکی وجود 
دارد و علــم، چنین کارکردی 
را دارد، دیــن نیــز طبق نص 
خــودش می خواهــد جامعه 
 قســط مدار و قســط محور

را احیا کند.

بحث مالکیت بسیار مهم   
خصوصی  مالکیت  اســت. 
در دوران مــدرن را همان 
اسالمی  خصوصی  مالکیت 

در نظر گرفته اند؟
از  دیگــر  یکــی  نیــز  ایــن 
خصــوص  در  تفاوت هاســت. 
خصوصی  مالکیت  آیا  مالکیت، 
در اســالم وجــود دارد؟ بلــه. 
دوباره آیــا مالکیت عمومی هم 
در اســالم وجود دارد؟ باز هم 
فقها می گویند بلــه. اوالً همین جا بگویم ما که 
از مالکیت صحبت می کنیم، آیا در علم اقتصاد 
آن هــا هم از آن صحبت می شــود یا خیر؟ اگر 
نظرگاه اســالمی در خصــوص مالکیت وجود 
داشته باشد آیا می تواند مبدأ علم دیگری شود یا 
نه؟ سرمایه داری بر همین مبنا اظهار نظر کرده 
و علــم خودش را ســاخته، مارکس هم همین 
طور. پس اگــر ما در مورد مالکیت در اســالم 
صحبت کنیم حداقل امکان شــکل گیری یک 
علم وجود دارد. دوم اینکه آیا ما با سرمایه داری 
و مارکسیستی تفاوت مرعا و منظری داریم؟ باید 
توجه داشته باشیم این اضافه شدن اشخاص به 
افراد که تعریــف اجمالی مالکیت اســت، این 
ترکیــب اضافی چــه نوع ترکیبی اســت؟ این 
مال من اســت، همان معنایی را می دهد که در 
سرمایه داری می دهد یا اینکه تفاوت هایی دارد؟ 
 به نظر می رسد در اندیشه شیعه »المال مال اهلل«

مال، مال خداســت. انســان در این تعریف چه 
جایگاهی دارد؟ جایگاه امانتدار. زمانی که شما 
این گونه نگاه کنید یعنی جانشــین مالک اصلی 
هستید آیا می توانید بر خالف او )مالک اصلی( 
عمل کنید یا باید منتظر باشید تا ببینید مالک 
اصلی چه گفته اســت؟ اگر من به عنوان مثال 
یک ماشــینی را در اختیار شــما قرار دهم آیا 
می توانید بر خالف خواســته من از آن استفاده 
کنید؟ می گویید خیر، چون شما مالک خودرو 
نیســتید. بنابراین آیا شــما می توانید بر خالف 
خواســته خدا در مالی تصرف کنید و هر کاری 

که خواستید با آن انجام دهید؟ در یک دیدگاه 
منقطع از وحی و الوهیت و ربوبیت و وحدانیت 
الهی شــما می گویید این مال، مال شماست یا 
تماماً مال خود شماســت؟ بــه تقریر حاد دارم 
اشــاره می کنم. ولی زمانی که شریعت دست و 
بال شــما را می بندد و می گوید مالکیت و خرج 
کردن مال اصولی دارد، این یک تفاوت بنیادین 

می شود.
سؤال دوم آیا مالکیت هایی که در دوران رسول 
خدا وجود داشت با اآلن یکی بود؟ باز هم پاسخ 
می شــود نه. به عنصر ماشین می رسیم؛ در آن 
زمان فعالیت ها و ابزار تولید، ابزارهایی بســیار 
ساده بودند ولی در این دوران ما شاهد تکنیک 
هستیم که دارند روز به روز کار بیشتری را برای 
کســی که مالک آن هاست پس انداز می کنند. 
بنابرایــن ما نمی توانیم بگوییم این ماشــین ها 
زاییده هوش فردی یکی هســتند، بلکه عالمان 
مختلف تالش کردند و این علوم را گردآوردند 
و در یک لحظه به ذهن کســی می رسد که اگر 
از فالن مســئله این گونه استفاده کند می تواند 
چنین بهره برداری بکنــد. بنابراین خود عنصر 
مالکیت ماشــین در دنیای ســرمایه داری یا به 
طور خالصه مالکیت سرمایه، عنصری است که 
سابقه اش با گذشته تفاوت می کند و باید حداقل 
در مورد مالکیــت آن تأمل کنیم. این خودش 
می شــود موضوع دیگری برای اقتصاد اسالمی 
که آیا مالکیت ســرمایه نیز همان حکمی را در 
اسالم دارد که مالکیت زمین در حدی که شما 

می توانستید آن را آباد کنید، دارد؟ 

اگر این مدعا که صرفاً 20 حکم انشایی   
در خصوص اقتصاد اســالمی وجود دارد 
را قبول کنیم آیا با این 20 حکم انشــایی 
نمی توان نظریه پردازی و تولید نظریه کرد؟

به تعداد گزاره ها نیست. بعضی از همین اصول 
عملیه ای که هستند مبتنی بر یک روایت است. 
یعنــی حاصل فکر کردن در مــورد یک گزاره 
تبدیل به یک اصل علمی شده و علم فقه شده 
است. بنابراین اگر یک گزاره مادر وجود داشته 
باشــد و شــما در مورد آن تأمل کنید احتمال 
دارد که تبدیل به علم دیگری شــود. وقتی در 
اصول فقه وجود دارد چرا در اقتصاد اســالمی 
وجود نداشــته باشد. ایشــان می گوید انشایی 
است، انشایی یعنی شما یک امر را می خواهید، 
این می شود انشایی. آیا اوامر و نواهی ای که در 
اسالم وجود دارد در حوزه اقتصاد فقط 20 عدد 
هســتند؟ احتماالً منظور ایشان این بوده است 
ما در حوزه اقتصاد اصطالحی به اسم تأسیسی 
و امضایی داریم. احتماالً بحث ایشان این است 
که موارد و نهادها و قواعد و عقودی که توسط 
شارع تأسیس شــده اند، ممکن است 10-20 
باشــند، ولی اوامر و نواهی ای که بیشتر است. 
پژوهشــکده امام خمینی 20 سال قبل کتاب 
آیات االحکام اقتصادی را منتشــر کرده است 
که کلش ناظر بر امر اســت. اگر شما بخواهید 
جامع تر نــگاه کنید و قرآن را بــه عنوان یک 
مجموعه واحد و دستورالعملی برای زندگی در 
نظر بگیرید ، بسیاری از دستورات آن، دستورات 
اقتصادی هستند. همین آیه »الهکم التکاثر« را 
بسیاری برداشــت اخالقی می کنند و برداشت 
اقتصــادی از آن نمی کنند درحالی که دارد در 

مورد جهت گیری یک نظام صحبت می کند. 

گفت و گوی قدس با دکتر سیدمرتضی مرتضوی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی درباره امکان »علم اقتصاد اسالمی«

بسیاری از دستورات قرآن اقتصادی است

زمانی که قرار است 
 علم به منزله 
جامعه سازی باشد، 
مسلماً جزو وظایف 
دین است که نسبت 
به این معرفت های 
 جامعه ساز 
صحبت کند

بــــــــرش
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ش�ركت مخاب�رات ایران – منطقه ف�ارس در نظر دارد نس�بت به عملیات 
اجرای  پروژه حفاری و كابل كشی شبکه كابل و فیبر نوری شهرک صدرا 
و ش�هرک گلستان  بر اساس  مشخصات موجود در اسناد از طریق مناقصه 

عمومی اقدام نماید.
لذا از كلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل مي آید.

 WWW.TCI.IR متقاضیان جهت كسب اطالعات بیشتر به آدرس  های  
و  FARS.TCI .IR مراجعه نمایند.

آگهي تجدید مناقصه شماره 99/39
 )یک مرحله ای از طریق ارزیابی کیفی(

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اسناد عادی یا 
رس��می آنان در هیئت مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت 
اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتش��ار و محلی( بشرح ذیل 

آگهی می گردد.
1-برابر رأی ش��ماره 13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰1۲۷3آقای جلیل س��عادتیار  فرزند  علی در ششدانگ یک 
باب س��اختمان به مساحت ۸3 متر مربع قسمتی از پالک شماره ۶155فرعی از13 اصلی باغات وحومه  

خریداری از مالک رسمی خانم صغری هنرمند
۲-برابر رأی ش��ماره13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰11۹۴آقای رضاحسینی  فرزند براتعلی درششدانگ یک باب 
منزل مسکونی به  مساحت۶۹/15 متر مربع پالک   3۷۲اصلی قطعه یک شیروان    خریداری از مالک 

رسمی خانم زهرا نگهبان
   به این وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد 
چنانچه اعتراضی دارند باید از انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-۹۹۰۶5۰۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۶/۲5

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۰۷/1۲
اکبراقبالی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی اصالحی کالسه اجرایی: 9603211
در خصوص آگهی مزایده کالسه فوق به شماره 13۹۹۰۴3۰۶۰۹1۰۰۰۰۷۶- ۹۹/3/۲۴ شعبه اول اداره اجرای اسناد 
رس��می مشهد که به ش��ماره: آ ۹۹۰۶۶۸5  م الف۲۷۶ در آن روزنامه محترم در صفحه 5  مورخ: 3۰ شهریور 13۹۹ 
به چاپ رسیده است به اطالع می رساند با توجه به اشتباه این شعبه در اعالم شماره شناسنامه بدهکار در سطر سوم 
آگهی مقتضی است آگهی اصالحی زیر منتشر گردد: »شماره شناسنامه آقای محمدحسین صلوا تی میبدی نام پدر: 

محمدجواد، ۹۷۹ صحیح است« که به اشتباه ۲۹۷۹ چاپ شده است. آ-۹۹۰۷۲3۸
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد مدیر اجرا شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- احمد افشون پورسربندی

آگهی اصالحی مزایده کالسه اجرایی 9900828
احتراماً پیرو آگهی منتشره شماره  آ ۹۹۰۶۸۹5  م الف ۲۹۴ مورخ 5 مهر ۹۹ که در صفحه 5 آن روزنامه چاپ شده 
است به اطالع می رساند در سرفصل آگهی شماره کالسه و در متن خط پنجم آگهی آن روزنامه محترم دچار اشتباه 

شده و شماره پالک ثبتی فرعی را اشتباه چاپ کرده است تقاضای اصالح موارد زیر را دارم.
مالکیت مدیون در شش دانگ پالک ثبتی ۷۹5۴5 فرعی از 1۷5 اصلی و شماره کالسه ۹۹۰۰۸۲۸  صحیح می باشد.      آ۹۹۰۶۸۹5

رئیس اداره اجرای ثبت مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

بدین وسیله به ورثه عبداهلل عزتی خاکستر به شرح ذیل:
محمد عزتی نام پدر:عبداهلل تاریخ تولد:13۴۹/۰5/۲5 شماره ملی:۰۷۷۹۴۸۹3۲۲ شماره شناسنامه:۹۲

رضا عزتی نام پدر:عبداهلل تاریخ تولد:1355/1۰/1۰ شماره ملی:۰۷۷۸5۸۴۸5۲شماره شناسنامه:15۴۸۰
معصومه عزتی نام پدر:عبداله تاریخ تولد:135۹/۰3/1۰ شماره ملی:۰۷۷۹5۲5۲۸۰ شماره شناسنامه:1۸۶

حجت عزتی نام پدر:عبداهلل تاریخ تولد:13۶3/۰1/۰۴ شماره ملی:۰۷۷۹5۶۷۷1۴ شماره شناسنامه:۷
علی عزتی نام پدر:عبداله تاریخ تولد:1353/۰۷/۲۰ شماره ملی:۰۷۷۸۶53۸۴۶ شماره شناسنامه:3۷5

جهت وصول موضوعات الزم الجرا:131۸۸۶3۶۴ ریال)صدوس��ی و یک میلیون و هش��تصد و هشتاد و شش هزار و 
س��یصد و ش��صت و چهار ریال(شرح:مبلغ 5۰۰۰۰ ریال بر اساس ش��اخص ۹۸ به روز شد به استناد مهریه مندرج 

در- سند ازدواج :شماره سند:5۷1۹ تاریخ سند:1353/۰۹/13 دفترخانه صادرکننده :دفترخانه ازدواج شماره 1۸ شهر 
درگز استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه ۹۹۰۰15۴ دراین اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 13۹۹/۰۶/1۹ مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته  نشده لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 1۸ آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی 

خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ-۹۹۰۷3۶۸
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی درگز - ناصر حسن زاده

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9604972
به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹۶۰۴۹۷۲ مطروحه شعبه دوم اجرای ثبت مشهد خانم حوریه محمدزاده نام پدر: 
حسین باستناد سند ازدواج شماره 5۴3۴۲- 13۹۲/۰۶/1۴ دفترخانه ازدواج شماره ۹۷ شهر مشهد استان خراسان 
رضوی جهت وصول مهریه به تعداد 11۴ عدد سکه طالی تمام بهار آزادی علیه آقای امیر پیروز نام پدر: غالم رضا 
به ش ملی ۰۹3۴۶1۴131 اجرائیه ای به کالس��ه فوق صادر که پس از ابالغ اجراییه در مورخ 13۹۶/۸/1۰ حس��ب 
درخواس��ت بستانکار وارده به ش��ماره ۲1۸1۶- 13۹۶/1۰/11 ش��ش دانگ اعیان پالک ثبتی 1۷۴5۴ فرعی از 5 
اصلی بخش ۹ مش��هد ملکی مدیون بازداش��ت که برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری وارده بشماره ۷۲1۴- 
13۹۹/۰5/۲۹ پالک ثبتی فوق واقع در مشهد سناباد 51 پالک ۲۶ طبقه اول شمالی بازدید و معاینه محلی به عمل 

آمد و نتیجه ارزیابی بدین شرح میباشد:
ساختمان سه طبقه 5 واحدی مسکونی )همکف یک واحد و در هر طبقه دو واحد( سازه از نوع اسکلت فلزی با نمای 
آجر سفال پنجره ها آلومینیوم پارکینگ اشتراکی به مساحت ۶۹/۶ مترمربع و... که آپارتمان مورد نظر دارای زیربنای 
۹۸/55 مترمربع دوخوابه آشپزخانه اپن کابینت فلزی شیرآالت اهرمی کف سرامیک و موکت پوشش سقف و دیوارها 
نقاشی و کاغذ دیواری آیفون تصویری سیتم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی و شومینه با یکسری انشعابات 

سه گانه منصوبه و... با قدمت حدود 5 سال ساخت.
متصرف ملک: طبق اعالم متصرف ملک در حال حاضر آقای سیدمهدی رضایی که خود را خریدار آپارتمان معرفی 

نمود، می باشد پیرو نامه ش��ماره 13۹۹۰۴۹۰۶۰۹۲۰۰۷۶۸5- 13۹۹/۰۴/11 ورود به ملک با حضور مأمور نیروی 
انتظامی و قفل ساز در تاریخ 13۹۹/۰۴/۲1 صورت پذیرفت

تطبیق حدود ثبتی: حدود ثبتی ملک بر اس��اس تصویر مدارک ارائه ش��ده )تصویر س��ند و پایانکار( و گزارش قبلی 
کارشناسی بررسی شد که با محل مورد بازدید مطابقت دارد.

برابرنامه دفتر امالک ناحیه یک مشهد حدود اربعه پالک فوق الذکر بدین قرار میباشد:
مساحت ۹۸/55 مترمربع به حدود: شماالً: دیوار به اعیان احداثی در باقیمانده اراضی شرقاً: در 3 قسمت اول و دوم پنجره 
و دیوار به نورگیر سوم دیوار به دیوار اعیان احداثی در باقیمانده اراضی جنوباً: در ۷ قسمت اول و دوم و سوم و هفتم 
دیوار مشترک با واحد جنوبی و دیوار به داکت چهارم الی ششم درب و دیوار به راه پله غرباً: پنجره و دیوار به خیابان

 نظریه کارشناسی: نظر به موقعیت مکانی و منطقه ای نوع سازه جنس مصالح به کار رفته امکانات داخلی ساختمان قدمت 
ساخت دسترسی ها ارزش روز معامالتی امالک مشابه آن منطقه و سایر عوامل مؤثر در ارزیابی و لحاظ جمیع جوانب 
ارزش آپارتمان فوق به مبلغ 1۰/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یک میلیارد و هشتاد میلیون تومان( برآورد و اعالم می گردد.
با توجه به مطالبات بستانکار و سهم مدیون ششدانگ اعیان پالک ثبتی در قبال مبلغ 1۰/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مزایده 
خواهد شد ضمناً مبلغ ۴3۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق مزایده و نیم عشر به مبلغ 5۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد که طبق تبصره 
ماده 1۲1 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباشد و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 1۰/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از ساعت ۹ 
صبح الی 1۲ ظهر در روز دوشنبه مورخه 13۹۹/۷/۲۸ در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار 
داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهیهای مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و نیز بدهیهای مالیاتی و عواض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده 
برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز 
بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره 
اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. و هزینه های قانونی طبق تبصره ۶ ماده 1۲1 بعهده 
برنده مزایده میباشد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 1۰ درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده 
و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. م.الف ۲۷1 تاریخ انتشار: 13۹۹/۷/1۲  آ-۹۹۰۷۲۹۷

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب 
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شهرداری كركوند به استناد مجوز شماره 98/255 مورخ 98/9/19 شورای 
محترم اس�المی در نظر دارد دو واحد س�وئیت آپارتمان واقع در مش�هد، 
خیاب�ان امام رض�ا 31 را از طریق آگهی مزایده عمومی به فروش برس�اند. 
ل�ذا از كلیه متقاضیان دع�وت می گردد جهت بازدید از اموال ذكر ش�ده و 
تحوی�ل پیش�نهادات تا پایان وق�ت اداری تا مورخ 99/7/24 ب�ه دبیرخانه 

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

شناسه آگهی: 996327
آدرس: شهرستان مباركه، شهر كركوند، شهرداری كركوند    

تلفکس: 03152382626

»تجدید آگهی مزایده عمومی«

شهردار کرکوند- محمود کفعمی

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی چدن 
خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

2641 و شناسه ملی 10380181597

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,04,24 مورخ 
شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند: شركت پایور 
پالستیک توس به شماره ملی 10380290301 
طوس  تکالن  صنعتی  و  تولیدی  شركت  و 
شركت  و   10380200689 ملی  شماره  به 
ملی  شماره  به  طوس  بایا  صنعتی  و  تولیدی 

 10380241110
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1007512(
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5روزنامـه صبـح ایـران

کتاب »گفتمان های تفسیری شیعه در کوفه« منتشر شد  معارف:»گفتمان های تفسیری شیعه در کوفه« عنوان کتابی است که به  تازگی از سوی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی منتشر شده 
و تاریخ تحلیلی تفسیر شیعه را در یکی از بسترهای مهم تاریخی یعنی مقطع زمانی دو قرن نخست هجری بررسی کرده است. این اثر که توسط مریم والیتی کبابیان، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث تألیف شده، 
در پنج فصل به موضوعاتی همچون، رویکردهای موجود به تاریخ تفسیر، جغرافیای کوفه و وضعیت تشیع و تفسیر در آن، پدیداری و شکل گیری تفسیر شیعه در کوفه، شکوفایی و تثبیت شیعه در کوفه و... می پردازد.

مراسم اربعین یک یادمان برای آزادی خواهان است©
ایکنا: باید بدانیم زیارت چیســت و چرا زیارت امام حســین)ع( در مواضع 
مختلف مورد توصیه قرار گرفته است. زیارت یعنی رفتن به دیدار بزرگی که 
غالباً کوچک تر چه از نظر سنی و چه شأن و جایگاه برای عرض ادب و سالم 
نزد او می رود و از کرامات آن بزرگ ســخن گفته و جایگاه و خواســته های 
خویش را نیز بیان می کند؛ خواسته هایی که دو مطلب در آن ها جاری است: 
نخســت آنکه هرگز از در این خانه دور نشوم و دوم اینکه این دیدار، آخرین 

دیدار من نباشد: »ال َجَعلَُه الَلّ آِخَر الَْعْهِد ِمّنی لِِزیاَرتُِکْم«.
بنــا بر نقــل از پیامبر اکــرم)ص( و امــام صــادق)ع( در منابعی همچون 
»کامل الزیارات« و »قتیل العبره« مالئکه و انبیای الهی، عّباد، زّهاد و شــهدا 
مأمور هســتند هر شــب جمعه هر جای عالم هستند و هر کاری دارند، رها 
کــرده و خود را به کربال برای زیارت امام حســین)ع( برســانند. همین طور 
مراسم اربعین یک یادمان برای تمام عالم و آزادی خواهان است که پیروزی 
حــق بر باطل را در این روز متجلی می بینند؛ ظرفیت اربعین به عنوان نماد 

معرفی حضرت حجت)عج( باید جهانی  شود.
امام صادق)ع( فرمودند: »هر کســی که از خانه برای زیارت امام حسین)ع( 
خارج می شود در هر قدمی که برمی دارد خدا یک گناه را از او پاک می کند و 
یک حسنه به او افزوده می شود. وقتی به حرم می رسد خطاب می شود همه 
گناهانت پاک شــد و ۷۰ ســال عمل صالح در پرونده تو نوشته شد، عملت 
را از نو شــروع کن و بدان در زمره عباد و زهاد قــرار گرفته ای«. همچنین 

در روایت است که زیارت امام حسین)ع( با پای پیاده ثواب ۷۰حج را دارد.
عایشــه، همســر پیامبر)ص( نقل می کند: روزی امام حســین)ع( در دامان 
نبی اکــرم)ص( بود و حضــرت با امام حســین)ع( بازی می کردنــد و او را 
می خنداندند. به پیامبر)ص( گفتم:  ای رســول خــدا)ص( چقدر این طفل 
را دوســت دارید؟ جواب دادند: چگونه او را دوســت نداشــته باشم و به او 
ابرازعالقــه نکنم در حالی که او میوه دل و نوردیده من اســت. امت من او 
را ]مظلومانه[ خواهند کشــت و به همین دلیــل هر که او را پس از وفاتش 
زیــارت کند، خداوند ثواب یک حج و یک عمــره، از حج ها و عمره های من 
را برای او می نویســد. گفتم: یک حج و عمره از حج و عمره شما  ای رسول 
خدا؟ حضــرت)ص( فرمودند: بلکه دو حج و عمــره از حج ها و عمره هایم... 
این پرســش و پاســخ ادامه یافت تا ۹۹حج و عمــره از حج ها و عمره های 
نبی اکرم)ص(. عایشه می گوید: من سکوت کردم وگرنه پیامبر)ص( همچنان 
مشــتاق افزودن بودند. از امام باقر)ع( روایت است که فرمودند: ثواب زیارت 

کربال را نمی گویم، چون دیگر مردم به مکه و مدینه نمی روند.

زیارت برای هم سنخ شدن با ائمه معصوم)ع( است»
زائران اهل بیت)ع( به تناســب شــأن و جایگاه خود در پی کســب فضائل 
هســتند؛ یکی دنیاطلب، دیگری آخرت خواه و فضیلت طلب؛ قاطبه شیعیان 
برای دنیا نیســت که ائمه)ع( را دوســت می دارند بلکه حب و عشــق آن ها 
ریشــه در معرفت دارد و اساســاً یکی از اصول زیارت معرفت افزایی اســت 
که براســاس آن زائر به ترک گناه روی می آورد و با آسیب شناســی اعمال 
و رفتار خویــش درصدد رفع گناهان و رفتار های اشــتباه خود برمی آید تا 
رضایت امام و موالی خود را کســب کند. سجایای اخالقی به واسطه زیارت 
اربعین در زائران متجلی می شود، مثل اهتمام به نماز اول وقت، راستگویی، 
پرهیز از غیبت، زیرا می بیند به زیارت کســی می رود که اسوه پاکی هاست. 
بار ها دیده ایم که زائران امام حسین)ع( در مسیر پیاده روی اربعین و سه روز 

راهپیمایی، دگرگون می شوند.
زیارت برای کسب فضائل و هم سنخ شــدن با ائمه معصوم)ع( است؛ زائر در 
مجموعه زیارت ها به ویژه زیارت اربعین تغییر کرده و متحول می شــود. آثار 
و برکات این زیارت بسیار وسیع است به ویژه اینکه روح زیارت را در جوامع 
شیعی تزریق می کند و حتی غیرشیعیان و غیرمسلمانان را تهییج کرده و با 
خود همراه می کند. چنان  که در اوج ناامنی های عراق ده ها میلیون نفر برای 

زیارت اباعبدالل الحسین)ع( رهسپار شدند.

 معارف/ مریم احمدی شیروان   در آستانه اربعین حسینی 
و در ادامه سلســله مطالبی که در همیــن صفحه با موضوع 
تجربه نگاری کانون های فرهنگی هنری برگزیده مساجد منتشر 
شده است، نوبت به کانون فرهنگی هنری صاحب الزمان)عج( در 
استان یزد می رســد. کانونی که در مسجد صاحب الزمان)عج( 
فعالیت می کند و در محله رحمت آباد شــهر حمیدیا از توابع 
بخش مرکزی شهرستان یزد واقع شــده است. این کانون در 
رشــته بزرگداشت اربعین حسینی، در نخســتین رویداد ملی 
»فهمــا« برگزیده شــده و آنچه در زیر می خوانید بخشــی از 

گفت وگوی ما با ابوالفضل کرمانی نسب، مدیر این کانون است.

گروه سرود بین المللی»
کرمانی نســب در توضیــح فعالیــت کانــون فرهنگی هنری 
صاحب الزمان)عج( می گوید: تمام برنامه های فرهنگی، جلسات و 
کالس های این کانون در مسجد صاحب الزمان)عج( رحمت آباد 
یزد برگزار  و ســعی می شــود در اردوهای تفریحی و زیارتی و 
برنامه های فرهنگی برای نوجوانان، مورد توجه بیشــتری قرار 
گیرد. یکی از اثرگذارترین این اقدام ها، راه اندازی و پیگیری گروه 

سرود عاشقان والیت بود.
این فعال فرهنگی به تأکید مقام معظم رهبری درباره تشکیل 
گروه سرود اثرگذار و خوش مضمون اشاره کرده و خاطرنشان 
می کند: گروه ســرود عاشــقان والیت ســابقه ای بیش از 3۰ 
سال داشــت، اما به دالیلی فعالیت آن متوقف شده بود. پس 
از تأکیدات رهبری، این کانون فعالیت گروه ســرود خود را با 
حدود 18۰ عضو جدید از سر گرفت. اعضایی که بیشتر آن ها 
جزو نخبگان و شاگردان ممتاز مدارس هستند. با رسالتی که 
از ابتدا در حوزه سرود برای خود می دانستیم، توانستیم عالوه 
بر داخل کشــور، در حوزه بین الملل نیز کارهایی تولید کرده 
و در ســطح ملی و بین المللی خوش بدرخشیم. تولیدات ما با 
استقبال بسیار زیاد مردم کشور عراق و دیگر مسلمانان روبه رو 
شد و مورد تشویق بسیاری از بزرگان دینی، فرهنگی و سیاسی 

نیز قرار گرفت.
وی یادآور می شــود: کاری نیز برای شــبکه جهانی الکوثر تولید 
کردیم که با استقبال مخاطبان به ویژه مخاطبان خارج از کشور 
مواجه شد. آثار گروه سرود عاشقان والیت نیز از شبکه های مختلف 
سراســری بارها پخش شده است، اما از آنجایی که در منطقه ما 
سرود بزرگساالن وجود نداشت و مشکالت دیگر این حوزه، بر آن 
شدیم برای کودکان و نوجوانانی که به سن جوانی می رسند طرحی 
بیندیشیم تا بتوانیم آن ها را در مسجد حفظ کرده و از ظرفیت آنان 
اســتفاده کنیم. از آنجایی که مجموعه مسجدمحور بود، تصمیم 
گرفتیم با همان ظرفیت وارد فضای کانون فرهنگی هنری شویم. 

حاال همان بچه هایی که در این چند سال در 
حوزه های مختلف هنری تربیت کرده بودیم، 
دیگر فقط در گروه سرود فعالیت نمی کردند 
و در بخش های مختلفی مانند شعر، عکاسی، 
فیلم برداری و... تربیت شــده و به کار گرفته 

شدند.

تربیت نیرو برای ایجاد کانون »
فرهنگی هنری تراز اسالمی

مدیر کانون فرهنگی هنری صاحب الزمان)عج( 
یــزد اظهار می کنــد: با تالش و ممارســت 
توانستیم قسمت های مختلف مسجد را برای 
بهره بردن بیشتر در فرهنگ و هنر آماده کنیم. 
بچه ها هر کدام قسمتی را دست گرفتند. سعی 
کردیم کانون تراز به وجــود بیاوریم؛ زیرا در 
حوزه های مختلف هنــری نیرو تربیت کرده 
بودیم. با مســجدمحوری توانســتیم کارها و 
اقدام های فاخری تولید کنیم که یکی از این 

اقدام ها در حوزه شعر بود.
وی تشــریح می کند: توفیق داشــتیم به 

عنوان یکی از نمایندگان سرود ایران به لبنان رفته و با مربیان، 

مساجد و ظرفیت کارهایی که در مساجد انجام 
می دهند، آشنا شــویم. هر چه بیشتر در این 
حوزه ها وارد شدیم به ظرفیت بین الملل بیشتر 
پی برده و عالقه مند بودیم آن را عمق ببخشیم.

کرمانی نسب ادامه می دهد: در این راه ظرفیت 
بــزرگ اربعین، حرکت جهانــی آن و حضور 
مســلمانان از تمام دنیا با زبان ها، فرهنگ ها، 
گویش ها و لهجه هــای مختلف نیز به کمک 
آمد. دانشگاه صدا و ســیما تهران، گروه ما را 
به عنوان نماینده سرود ایران برای شرکت در 
زیارت اربعین سال گذشته معرفی و اعزام کرد. 
در ابتدا به دلیل کم ســن و سال بودن اعضای 
گروه ســرود و ســختی های پیاده روی، برای 
شروع تردید داشتیم، اما با کمک اهل بیت)ع( 

این کار شروع شد و به نتیجه رسید.
این فعال مســجدی توضیح می دهد: با 15 نفر 
کار را شروع کرده و وارد مسیر پیاده روی اربعین 
شــدیم. مســیری که گذر از آن حدود سه روز 
زمان می برد ، حدود 1۰ روز طول کشــید تا به 
پایان برسد؛ زیرا بچه ها موکب به موکب ایستاده 
و ســرود می خواندند. کارهایی نیز به زبان عربی و انگلیسی آماده 

کرده بودیم که در موکب هایی آن ها را ارائه می کردیم تا به کربال 
رسیدیم. با همان خستگی ناشی از پیاده روی و اجرای مداوم سرود، 
گروه موفق شــد شب اربعین سال گذشته به صورت زنده از کنار 

گنبد امام حسین)ع( اجرا داشته باشد.

مسجد؛ مهم ترین بستر تربیت کودکان و نوجوانان»
وی به اقدام های فرهنگی انجام شده در این کانون نیز اشاره کرده و 
عنوان می کند: یکی از ظرفیت های داخلی مسجد این است که در 
آن تمام اقشار با هم در ارتباط بوده، از مشکالت هم آگاه هستند 
و به هم کمک می کنند. از زیباترین برکات کانون فرهنگی هنری 
می توان به اقدام محرم سال گذشته برای جمع آوری کمک هزینه 
سفر به کربال اشاره کرد. با کمک خیران هزینه سفر پنج نفر تهیه 
شد، اما در مراسم قرعه کشــی با عنایت امام حسین)ع( و کمک 
پیرغالمان اباعبدالل)ع( موفق شدیم تمام اعضای کانون که حدود 
4۰۰ نفر بودند را برای زیارت اربعین حسینی راهی کنیم و تعداد 
زیادی از جوان ها و نوجوان های محله کربالیی شــدند؛ البته در 
آن ســفر هم بزرگ ترها و خیران، موکبی در کربالی معلی به نام 
موکب شهدای رحمت آباد راه اندازی کرده و در آنجا اقداماتی مانند 

پذیرایی زائران، اسکان، کارهای فرهنگی و... انجام می دادند.
این فعال مسجدی به شرایط خاص اربعین امسال به دلیل بیماری 
کرونا اشاره کرده و بیان می کند: امسال که همه  جاماندگان اربعین 
هســتیم، در تالشیم اقداماتی در داخل کشــور برای پاسداشت 
اربعیــن انجام دهیم. به همین دلیل چند روز گذشــته با حضور 
تمام افرادی که سال گذشته در پیاده روی اربعین شرکت داشتند 
و به دلیل تشکر از تالش های شهید حاج قاسم سلیمانی، در مزار 

شهدای کرمان مراسم بزرگداشتی برگزار کردیم.
کرمانی نســب در پایان تأکید می کند: از بین 4۰۰نفری که در 
کانون  نام نویســی کرده اند، حدود 1۰۰نوجوان فعال هستند و 
4۰ نفر از آن ها همیشــه در مسجد حاضر بوده و حضور مؤثر 
دارند. هر نوجوان در مســجد مســئولیتی از اقامه گفتن، مهر 
پخش کردن، مدیریــت کارگاه کار با چوب تا کارگاه صحافی 
قرآن، تعمیر مهر و... دارد. عالوه بر آن، در کانون ســعی بر این 
است نگاهی در تمام زمینه های تربیتی و مهارتی داشته باشیم، 
به همین دلیل از ظرفیت آشــپزخانه مسجد استفاده کرده و 
برای نوجوانان آموزش پخت غذای ایرانی را گذاشته ایم. برگزاری 
دوره های تخصصی نویسندگی، کارگردانی، موشن گرافی، تئاتر، 
مســابقات ورزشی، آموزش مداحی و نشست های کتاب خوانی 
نیز از دیگر برنامه های این کانون برای توانمندسازی نوجوانان 
است. در همه حال در نظر داریم بخشی از تربیت، کادرسازی و 
شبکه سازی، از کودکان و نوجوانان اتفاق بیفتد و آن ها جوانان و 

سازندگان فردای مسجد هستند.

تجربه نگاری کانون های فرهنگی هنری برگزیده مساجد در نخستین رویداد ملی »فهما« )6(

موکب به موکب تا کنار گنبد سیدالشهداj سرود خواندیم

بچه ها موکب به 
موکب ایستاده و 

سرود می خواندند 
تا به کربال رسیدیم 
و با همان خستگی 

موفق شدیم 
شب اربعین سال 
گذشته به صورت 
زنده از کنار گنبد 

امام حسین)ع( 
اجرا داشته باشیم
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    صفحه 5

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  139960308001001336   مورخ  1399/04/30  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 علم نورسید فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 854 صادره از بیرجند 
وکدملی 0651443865  در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 125/1  مترمربع قسمتی از پالک 1396-اصلی 
واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت طاهر مددی پور محرز گردیده است . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ-9906567
تاریخ انتشار نوبت اول : 27 /1399/06                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 12 /1399/07                          
علی فضلی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

در اجرای آگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی مصوب90/9/20- امالک واحدثبتی تربت جام  به شرح ذیل آگهی می گردد .
1- براب��ر راي ش��ماره139960306007000952-99/6/12 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي بهرام بهرامی در 
ششدانگ ساختمان )مغازه (  به مساحت 24 مترمربع پالک 8فرعي از779 اصلي مفروز و مجزي شده از  واقع در 

بخش 13 مشهد  خریداري از مالکیت مشاعی خودش  محرز گردیده است.
2- برابر راي شماره 139960306007000949 -99/6/12 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالم محمد 
جامی االحمدی  در یک باب  منزل  مسکونی به مساحت 83.65 مترمربع پالک فرعی از باقیمانده 974 اصلي مفروز 
و مجزي شده از واقع در بخش 13 مشهد  خریداري از مالک آقای محمد اعظم جامی االحمدی  محرز گردیده است
3- براب��ر راي ش��ماره 139860306007000947 -99/6/12  تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي امان اله 
واحدی راد  یک باب منزل مس��کونی به مس��احت 150  مترمربع پالک 7167  فرعي از 166ااصلي مفروز و مجزي 

شدها واقع درخراسان رضوی بخش 13خریداري از مالکیت مشاعی خودش  گردیده است.
4- برابر راي شماره 139960306007000950-99/6/12  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي  آقای غالم احمد 
چندی در یک باب ساختمان   به مساحت 316.20 )37.20 مترمربع پالک2 فرعي از 901 اصلي  مقدار 279 متر 
مربع از پالک 959 اصلی 901 اصلی مفروز و مجزي شده واقع درخراسان رضوی بخش 13  مشهد  خریداري از مالک 

رسمي  خواجه یحیی اسماعیل احمدی از سهم ارث رحیم اسماعیل احمدی  محرز گردیده است.
5- برابر راي ش��ماره139960306007000779-99/05/20 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقایمحمد ناصر 
صفری جامی  در یک باب ساختمان  به مساحت 151 متر مربع   پالک 12 فرعی و باقیمانده 962 و873 اصلی مفروز 

و مجزي شده واقع در بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي فقیر فیل اللهی  محرز گردیده است
6- برابر راي شماره139960306007000951- 99/6/12 هیات تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رحمن 
منصوری کمانه دریک باب  ساختمان مساحت 70.30 مترمربع از پالک باقیمانده 1068  اصلي مفروز و مجزي واقع در 
بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي  عظیم قنبری وفیض محمد خدادادی جنگاهی محرز گردیده است.

7- برابر راي شماره139960306007001011-99/6/17 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عزیز اهلل خوافی  
در یک باب گاراژ  به مساحت 512.60 مترمربع پالک 6 فرعي از 3اصلي مفروز و مجزي شده  واقع دردر بخش 13 

مشهد خریداري از مالک رسمي محمدکریمی تیموری   محرز گردیده است.
8- براب��ر راي ش��ماره139960306007000946 -99/6/12 تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضي  رضا امینی در 
ششدانگ یک باب منزل   مساحت 111.30  متر مربع پالک 4فرعي از 3 ااصلي مفروز و مجزي شده واقع درخراسان 

رضوی بخش13 مشهد  خریداري از مالک  رسمي آقاي خلیل کریمی تیموری  محرز گردیده است
9- برابر راي ش��ماره139960306007000945-99/6/12 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي  سعید علیزاده در 
ششدانگ یک باب منزل به مساحت 224 متر مربع پالک 47 فرعي از 924  اصلي مفروز و مجزي شده واقع در در 
بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقایان محمد ابراهیم لطفی احمدی عبدالحمید بهادری  محرز گردیده است
10- براب��ر راي ش��ماره139960306007000942 -6/12 /99 تصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضي آقاي جواد 
محمدی فرزند غالم علی بشماره شناسنامه 350 صادره از  در یک  ششدانگ منزل به  مساحت151.85 مترمربع 
پالک1695 فرعي از3 اصلي مفروز و مجزي شده واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي  

محمدخان کریمی تیموری )سهم االرث مصطفی کریمی تیموری( محرز گردیده است.
11- برابر راي ش��ماره139960306007001012-99/6/17  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علی اکبر 
گندمی محمود آبادی در ششدانگ منزل به مساحت 46.50 مترمربع پالک4 فرعي از3اصلي اصلي مفروز و مجزي 

شده از پالک واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي شهرداری محرز گردیده است
12- برابر راي شماره 139960306007001014-99/6/17تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالقادرعزیزی 
در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی  به مساحت 86.50مترمربع پالک5 فرعي از 3 اصلي  مفروز و مجزي شده 
از واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي صیدمحمد ایرانی  محرز گردیده است.

13- برابر راي شماره 139960306007001018-99/6/17تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عیسی طالب 
ارخودی در ش��دانگ یک باب منزل مسکونی   به مس��احت271.80 مترمربع پالک5و6850فرعی از3و166 اصلي 
مفروز و مجزي ش��ده  واقع درخراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد  خریداري از مالک رس��مي آقاي  نورمحمدیاری 

پورخلیلی  هاو مشاعی خودش محرز گردیده است
14- براب��ر راي ش��ماره139960306007001015-99/6/17تصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضي علی برج ثریا 
درششدانگ ساختمان مسکونی به مساحت 145.20مترمربع پالک فرعي از174.173اصلي  واقع درخراسان رضوی 

بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي محمدعمردوستخواه احمدی  محرز گردیده است.
15- برابر راي شماره 139960306007001020-99/6/17تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حمزه ساالری 
ملودر شش��دانگ منزل  به مس��احت 104.60مترمربع پالک 2384فرعی از3اصلي مفروز و مجزي شده از  واقع در 

خراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي خانم مریم میاوار محرز گردیده است
16- برابر راي شماره 139960306007001016-99/6/17تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم کنیزرضاقربانی 
تازیک درقس��متی ازششدانگ منزل به مساحت 57.65مترمربع پالک 5فرعی3 اصلي مفروز و مجزي شده از واقع 

درخراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي خانم ماندگاریوسفی محرز گردیده است
17- برابر راي شماره 139960306007001021-99/6/17تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم عصمت غول 
احمدی درقسمتی از سه دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به مساحت189.40 مترمربع پالک 881 فرعي  مفروز و مجزي 

شده از  واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي یوسفعلی غول احمدی  محرز گردیده است
18- برابر راي شماره139960306007001022-99/6/17تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي تاج محمد قلعه 
کاهی نیل آبادی در سه دانگ مشاع ازششدانگ به مساحت 189.40مترمربع پالک فرعي از881اصلي مفروز و مجزي 
شده واقع در خرسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي یوسفعلی غول احمدی  محرز گردیده است

19- برابر راي شماره139960306007001025-99/6/17تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي سعیداسحقی ایل 
بیگی درسه دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 263.40متر مربع پالک فرعی از965اصلي مفروز و مجزي شده واقع 

درخراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداري از مالکیت مشاعی خودش محرز گردیده است.
20- برابر راي شماره139960306007001024-99/6/17تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمداسحقی 
ایل بیگی در سه دانگ مشاع ازششدانگ منزل به مساحت263.40 مترمربع پالک فرعي از965 اصلي مفروز و مجزي 

شده  واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداري از مالکیت مشاعی خودش  محرز گردیده است
21- برابر راي شماره139960306007001017-99/6/17تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي هاشم نادری 
درششدانگ زمین نیمه محصوربابنابه مس��احت109.50 مترمربع پالک 1 فرعي از927اصلي مفروز و مجزي شده  

واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمی گل افروزدلخواه احمدی محرز گردیده است
22- براب��ر راي ش��ماره 139960306007001026-99/6/17تصرف��ات مالکانه بالمع��ارض متقاضي آقاي جان 
محمدسمنگان تیموری درششدانگ ساختمان به مساحت 330مترمربع پالک 4فرعی از3اصلی مفروز و مجزي شده 

واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي خلیل کریمی تیموری محرز گردیده است
23- برابر راي شماره139960306007001027-99/6/17تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي ریحان کسرائی نژاد  
در ششدانگ منزل  به مساحت 207مربع پالک25فرعي1326اصلی مفروز و مجزي شده از  واقع در خراسان رضوی 

بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي خانم اکرم شاه رحیمی مرادآباد محرز گردیده است 
24- برابر راي شماره 139960306007001028-99/6/17تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم طیبه میرزائی نژاددر 
ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 130.80مترمربع پالک 4فرعي از668 اصلي 9فرعی از668اصلی مفروز و مجزي شده  
واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي مراد علی بزدی ومشاعی خودش محرز گردیده است.

25- براب��ر راي ش��ماره139960306007001013-99/6/17تصرفات مالکان��ه بالمع��ارض متقاضي اس��ماعیل 
فخرشاملودرششدانگ منزل مسکونی به مساحت 50مترمربع پالک 4فرعي از 3اصلي مفروز و مجزي شده واقع در 

خراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي شهرداری محرز گردیده است.
آق��اي  متقاض��ي  بالمع��ارض  مالکان��ه  راي ش��ماره139960306007001155-99/6/24تصرفات  براب��ر   -26
محمدصالحیخواه در ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 134.5مترمربع پالک 3 فرعي از752اصلي مفروز و مجزي 

شده واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي  محمدصدیق فرهی  محرز گردیده است.
27- برابر راي شماره 139960306007001157-99/6/24تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدساالرنژاددر 
ششدانگ یک باب منزل به مساحت396.80 مترمربع پالک 98فرعي از165 اصلي مفروز و مجزي شده از واقع در 
خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد  خریداري از مالکیت مشاعی متقاضی و ش��یخی خوزان فرمحرز گردیده است
28- برابر راي ش��ماره 139960306007001161-99/6/24 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي محمد ساالرنژاد 
درشدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 412.20مترمربع پالک98فرعی از 165اصلی مفروزو مجزي شده از 

واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالکیت مشاعی و شیخی خوزان فر  محرز گردیده است.
29- برابر راي ش��ماره 139960306007001165-99/6/24 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي اسکندرشهبازی 
درقسمتی ازششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 360مترمربع پالک شماره باقیمانده 4فرعی از3اصلی مفروزو 
مجزي شده از واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي خلیل کریمی تیموری محرز گردیده است.
30- براب��ر راي ش��ماره 139960306007001169-99/6/24 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی بالل عطیمی 
تلخک درششدانگ یک باب منزل به مساحت196.30مترمربع پالک فرعی از 981اصلی  مفروزو مجزي شده از واقع 

درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي غالمعلی درجائی احمدی محرز گردیده است.    
31-   برابر راي شماره 139960306007001171-99/6/24 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي حامد رمضانی در 
یک باب منزل جمعا 152.60مترمربع )مساحت 118مترمربغ ازپالک 929 اصلی و مساحت 34.60مترمربع از پالک 
3فرعی )همان باقیمانده از 945-اصلی ( واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي ورثه ذبیح 
اله )طاهره وصدیقه و نیره و حمیده زبیده و عبدالمجید و محمد اعظم و عبدالستارو فریدون وعبدالحمید همگی جامی 
االحمدی (و خواجه محمد جامی االحمدی  محرز گردیده است   32-برابر راي شماره 139960306007001019-
99/6/17 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي عبداله رنجبر درششدانگ یک باب منزل به مساحت 43.25مترمربع از 
پالک شماره باقیمانده167اصلی  مفروزو مجزي شده از واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک 
رس��مي شهرداری محرز گردیده است.33-برابر راي شماره 139960306007001023-99/6/18 تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي خانم فاطمه نوروزی ابدال آبادی درششدانگ یک باب منزل نیمه اسکلت  به مساحت 220مترمربع 
پالک 3353 فرعی از3اصلی مفروزو مجزي ش��ده از واقع درخراس��ان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالکیت 
مش��اعی خودش  محرز گردیده است.34- برابر راي شماره 139960306007001163-99/6/24 تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي جلیل پورگل محمدی درشش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 201مترمربع پالک3فرعی 
از13فرعی 705اصلی مفروزو مجزي ش��ده از واقع درخراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد  خریداري از مالک رسمي  
اسمعیل جامی االحمدی  محرز گردیده است.35- برابر راي شماره 139960306007001167-99/6/24 تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم لیلی ظریفی در سه دانگ مشاع ازششدانگ  به مساحت 360مترمربع پالک شماره 
باقیمانده 4فرعی از3اصلی مفروزو مجزي شده از واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي 
خلیل کریمی تیموری محرز گردیده است.36- برابر راي ش��ماره 139960306007001178-99/6/25 تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي احمد کیودانی نیا درششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 145.70مترمربع پالک 
فرعی  باقیمانده174-173 اصلی مفروزو مجزي شده از واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک 

رسمي محمد صدیق جهانگیری محرز گردیده است.
آگهی اصالحی

1-پیرو آگهی روزنامه قدس ویادگار امروز هردو بتاریخ های 98/10/16و98/11/1 8 که تصرفات مالکانه وبالمعارض 
جالل الدین جهانگیری  نسبت به   شش دانگ یک باب منزل واقع درخراسان رضوی  بخش13مشهدمالکین ثبتی 
از قلم افتاده  است که مالکین ورثه یوسف یاری پور )نورمحمد و یوسف وارزو و علیرضا (ورثه رمضانعلی علی بیگی 

)حمید و محمد و احمد شهرت همگی علی بیگی می باشد 
لذابه موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می وماده 13ایین نامه مربوطه این آگهی  
در دونوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی وکثیراالنتشاردرشهرها منتشرتادرصورتی که اشخاص ذینفع به 
اراءاعالم شده  اعتراض داشته باشند بایدازتاریخ  انتشاراولین  آگهی درمحل تادوماه وهمچنین برای آگهی اصالحی 
ظرف مدت یکماه اعتراض خودرابه  اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذنماید ومعترض باید ظرف یکماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست  به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهدکه دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت ودرصورتی که 

اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت بصدورس��ند مالکیت می نماید وصدور س��ند مالکیت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  نیست . میم 

الف 42 آ-9906632
تاریخ انتشار نوبت اول :99/06/27
تاریخ انتشار نوبت دوم :99/07/12

سیدمجتبی جوادزاده
رئیس ثبت اسناد وامالک تربت جام

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

تایید نموده اند. 
1- رأی ش��ماره 139860330002006832 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430002000763 آقای/خانم  
س��هلعلی فردوسی فرزند شاه حس��ین در قسمتی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
243/41 مترمرب��ع پالک ش��ماره 1939/3/245 اصلی واقع در بخ��ش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع 

الواسطه از حسین فردوسی فر ثبت دفتر 271 صفحه314  . )م الف 7291 (
2- رأی ش��ماره 139960330002006657 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430002000189 آقای/خانم  
حس��ن پرس��تش فرزند احمد در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 52/13 
مترمربع پالک شماره 2275/35 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از حسین 

ذوالفقاری ثبت دفتر111صفحه92  . )م الف 7292 (
3- رأی ش��ماره 139960330002007206 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002002163 آقای/خانم  
غالمحس��ین نصرتی فرزند عبداهلل در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 55 
مترمربع پالک شماره 1999/109 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمد 

تقی شهرابی ثبت دفتر 208 صفحه 568  . )م الف 7293 (
4- رأی ش��ماره 139960330002007508 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430002000303 آقای/خانم  
احمد صفا فرزند علیقلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 130/50 مترمربع 
پالک شماره 143فرعی از 1938 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند مالکیت مشاعی ثبت 

دفتر 280صفحه 183  . )م الف  7294(
5- رأی ش��ماره 139960330002006115 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002002240 آقای/خانم  
علی رضا خزائی فرزند قاس��م در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 127/24 
مترمربع پالک ش��ماره 2442 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی س��ند رسمی شماره 18231 

مورخ1398/10/15دفتر خانه 113قم  . )م الف 7295 (
6- رأی ش��ماره 139960330002007208 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002002697 آقای/خانم  
حلیمه خلیلی فرزند تقی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 128 مترمربع 
پالک ش��ماره باقیمانده2324 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواس��طه از محمد 

حسین ضیائی بیگدلی ثبت دفتر 10صفحه92 . )م الف 7296 (
7- رأی شماره 139960330002005934 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002313آقای/خانم  رضا 
سلیمی صفائی فرزند مرتضی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 66 مترمربع 
پالک شماره 2272/3/349 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از جعفر حیدر 

زاده ثبت دفتر171 صفحه55  . )م الف 7297 (
8- رأی شماره 139960330002007482 مربوط به پرونده کالسه 1391114430002003962 آقای/خانم  علی 
جان طیاری دور باش فرزند وهاب در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 100/15 
مترمربع پالک شماره 192فرعی از1947 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه 

از علی اصغر کریمی . )م الف 7298 (
9مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص 
ذینفع اعتراضی داش��ته باش��ند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-9906573
تاریخ انتشار اول: 1399/06/26
تاریخ انتشار دوم: 1399/07/12

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

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

تایید نموده اند. 
1- رأی ش��ماره 139960330002006592 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002002199 آقای/خانم  
نوحعلی قاسمی فرزند غیبعلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 100 مترمربع 
پالک ش��ماره 2095 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از ایپک علی نجاتی 

ثبت دفتر203صفحه157  . )م الف 7282 (
2- رأی ش��ماره 139960330002004076 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002002170 آقای/خانم  
حسین عروجی فرزند قارداشعلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 50/56 
مترمربع پالک شماره 2302/5 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمود 

فیروز مختار ثبت دفتر 91صفحه270  . )م الف 7283 (
3- رأی ش��ماره 139960330002006337 مربوط به پرونده کالس��ه 1397114430002001343 آقای/خانم  
ربابه ش��یری تنها فرزند افقر در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده بمساحت 49/70 
مترمربع پالک ش��ماره 184فرعی از2339 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی س��ند رس��می 

شماره52893مورخ90/11/15دفتر 41قم  . )م الف 7284 (
4- رأی ش��ماره 139860330002019795 مربوط به پرونده کالس��ه 1397114430002001340 آقای/خانم  
ابراهیم فتحی فرزند اس��ماعیل در قس��متی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 118/75 

مترمربع پالک شماره 7فرعی از2338 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. سند مشاع ص343دفتر228  . )م الف 7285 (
5- رأی ش��ماره 139960330002006926 مربوط به پرونده کالس��ه 1397114430002001902 آقای/خانم  
حسن نورزاد فرزند عباسعلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 84 مترمربع 
پالک ش��ماره 1952 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواس��طه از وراث ابوالفضل 

احسانی و هاشم معینی  . )م الف 7286 (
6- رأی شماره 139960330002006828 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000753 آقای/خانم  عذرا 
حسنی فرزند عباس در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 70/55 مترمربع پالک 
شماره 78فرعی از2341 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از حسین نوبخت 

ثبت دفتر464 صفحه130 . )م الف 7287 (
7- رأی ش��ماره 139960330002006827 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430002000755 آقای/خانم  
سعید تلخابی فرزند محمد در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 67/80 مترمربع 
پالک ش��ماره 78فرعی از2341 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریدای مع الواسطه از حسین 

نوبخت ثبت دفتر464صفحه130  . )م الف 7288 (
8- رأی ش��ماره 139960330002006830 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430002000791 آقای/خانم  
زین العابدین خرقانی فرزند گالبعلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 120 
مترمربع پالک شماره باقیمانده 2184 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از 

غریب رضا زند  . )م الف 7289 (
9- رأی ش��ماره 139960330002006829 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430002000882 آقای/خانم  
حس��ین علی باباخانی فرزند حمزه علی در قس��متی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
156/56 مترمربع پالک شماره 167فرعی از2167 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع 

الواسطه از علی اصغر سلطانی  . )م الف 7290 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص 
ذینفع اعتراضی داش��ته باش��ند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-9906574
تاریخ انتشار اول: 1399/06/26
تاریخ انتشار دوم: 1399/07/12

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 8014727کالسه 916 سال 97 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت 
متقاضی رضا دارابی به کد ملی 6279911500 صادره از چالوس فرزند اله قلی متولد دو دانگ مشاع از شش دانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 198.67 متر مربع قسمتی از پالک 114 اصلی بخش 3 واقع در 
قریه کتکله خریداری شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 
تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض 
دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9906655م الف 19905171
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/29                   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/12 

هادی مال حسینی - سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های 
فاقد س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 13996031000800652 هیئت اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه 
بالمعارض مالکیت متقاضی محمد کیانی فرزند محمد علی چهار دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر ساختمان به مساحت متر مربع قسمتی از پالک 114 اصلی کتکله به کالسه 917/97 در بخش 3 ثبت تنکابن 
خریداری شده از سهیل سجودی مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میش��ود تا در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9906656 م الف 19905165
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/29                  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/12 

شهریار شکوری - سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 8006579 به کالسه 430 سال 98 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض 
مالکیت متقاضی مرتضی مجیدی به کد ملی 0054796210 صادره از تهران فرزند منوچهر شش دانگ یک قطعه 
زمین مش��تمل بر س��اختمان به مساحت 268.51 متر مربع قس��متی از پالک 111 اصلی بخش 34 واقع در قریه 
گرگرود خریداری شده ازمالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 
تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض 
دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9906657 م الف 19905148
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/29                      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/12 

هادی مال حسینی - سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
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 روان شناسی رفتار سهامداران ©
در ایران چقدر جدی دنبال می شود؟

 مسئله روان شناسی سهامداران و تصمیم گیری های آن ها مسئله مهمی است؛ چرا 
که ایستادن در صف های فروش سهام به دلیل عدم آگاهی به پیچ و خم ها و فراز و 
فرودهای بازار توسط سهامداران خرد می تواند بازار را دچار ریزش هایی کند. این 
مسئله در دنیای امروز به صورت یک علم دنبال می شود؛ چرا که برای شناخت 
رفتار سهامداران در بازارسرمایه، مسئوالن بورس باید به صورت علمی وارد شوند. 
پیش بینی رفتارهای ســهامداران در ایران مثل ســایر کشورهای جهان دنبال 
می شود. مثالً سیاست هایی که در تغییرات بازار رخ می دهد ناظر بر روان شناسی 
سهامداران اجرا می شود تا بتواند تبعات منفی احتمالی رفتار و عملکرد سهامداران 

را کاهش دهد. 
ناظران و مســئوالن بورس به دلیل اهمیت روان شناســی سهامداران باید نگاه 
عمیق تر و دقیق تری به این مقوله داشته باشند، از این رو مقام ناظر می کوشد تمام 
روند بازارسرمایه را به درستی رصد  و کنترل کند؛بنابراین با مشاهده تغییر رفتار 
در بازار از علم روان شناسی سهامداران استفاده به عمل می آید تا مانع بروز تبعات 
احتمالی منفی پیش رو شوند. مثالً در خصوص حذف نوسان گیری و عدم فروش 
سهام در روزی که سهام خریداری  شده حتماً باید کار کارشناسی و روان شناسی 
ســهامداران صورت می گرفت؛ چرا که صدمه هــای تصمیم های غلط می تواند 

تأثیرات سویی بر بازار به جا بگذارد.
آنچه به عنوان روان شناســی سهامداران در دنیای امروز مطرح می شود، موضوع 
بسیار مهمی است؛ چرا که این موضوع نه تنها برای مقام ناظر بلکه برای تک تک 
فعاالن بازار اعم از حرفه ای و غیرحرفه ای و روند بازار بســیار حائز اهمیت است. 
روان شناسی ســهامداران از آن جهت حائز اهمیت است که مانع ریسکی است 
که بر سرمایه گذاری تحمیل می شود؛ بنابراین با روان شناسی سهامداران می توان 
ریســک های محتمل و اتفاقات پیش بینی نشــده و تأثیرات ایــن اتفاقات را بر 
بازارسرمایه پیش بینی و از شــدت آن کاست. در حقیقت پیش بینی اتفاقات و 
روان شناختی بازار در سال های اخیر به عنوان مقوله دانشگاهی در مجامع علمی و 

آکادمیک مطرح و آموزش داده می شود.
 آنچه برخی از صاحبنظران در سطح بین الملل به عنوان کتاب و مقاالت از نتیجه 
روان شناسی رفتارهای سهامداران در عرصه بین المللی منتشر کرده اند این است 
که با بررسی رفتار سهامداران آن هایی که قدرت بیشتری برای پیش بینی دارند، 
حتماً از نحوه واکنش های بازار هم پیش بینی بهتری دارند و  بهتر می توانند بر بازار 
مسلط و مانع سقوط و ضررهای احتمالی شوند؛ بنابراین آموزش و به کارگیری 

علم روان شناسی سهامداران در دنیای امروز در بورس بسیار حائز اهمیت است.

قاچاق معکوس کاهش یافته است©
دانشــجو: عبداهلل هندیانــی، معاون 
پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز ، بــا اشــاره بــه اینکه پس از 
تحریم قیمت برخی کاالها که با نرخ ارز 
ترجیحی به کشور وارد می شود نسبت به 
کشورهای دیگر و به خصوص کشورهای 
همســایه تفاوت قابل توجهی پیدا کرد 
،افزود: با توجه به اقدام های پیشــگیرانه 
ســتاد از سال 97 میزان کشفیات قاچاق معکوس افزایش یافته؛بنابراین  قاچاق 

معکوس نیز کاهش یافته است.

چالش های عرضه مواد اولیه لوازم خانگی در بازارسرمایه©
ایرنا: عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: تولیدکننده 
داخلی به دنبال افزایش قیمت ها نیســت بلکه این مسئله ناشی از رشد قیمت 
نهاده های تولید اســت، مواد اولیه ای که برخی از آن ها در بورس عرضه شده و با 
قیمت های چند برابری به خط تولید می رســند.  وی افزود:  یکی از معضالت در 
این زمینه الزام عرضه مواد اولیه در بورس است، هرچند این مسئله ظاهری زیبا 
دارد، اما حدود ســه سال است مشکل فوالد در بازارسرمایه به صورت حل نشده 

باقی مانده است.

هشدار شدید برخورد قضایی با حقوقی های بورس©
مهر: امیرحســین قاضی زاده هاشــمی،  نایب رئیس مجلس، در جلســه با 
شرکت های حقوقی بورس هشدار داد: اگر کسی برای منافع خودش، منافع 
ملــی را به خطر بیندازد قابل قبول نیســت و مجلس و قــوه قضائیه در این 
قضیه وارد می شــوند.نایب رئیس مجلس تأکید کــرد: این ها را می گوییم تا 

بعداً گله مند نشوید.

قیمت ناعادالنه »خودکفایی، تغییر الگوی کشت و ذخایر استراتژیک« را تحت تأثیر قرار می دهد

نرخ خرید تضمینی گندم قد  می کشد؟
اقتصاد/ فرزانه غالمی گندمکاران امســال هم 
به نرخ خرید تضمینی گندم معترض هســتند و 
امیدوارند دولت صدای این اعتراض را بشنود و نرخ 
تأیید شده از سوی شورای اقتصاد، تعدیل شود!       
صدای نارضایتی کشاورزان نسبت به نرخ اعالمی 
امسال و به طبع تورم سنگین حاکم بر نهاده های 
تولید، بلندتر از سال های گذشته است و آن طور که  
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور می گوید اگر 
این اعتراض ها نادیده گرفته شود نه تنها خودکفایی 
در تولید گندم مانند سال گذشته منتفی خواهد 
شد بلکه اجرای الگوی کشت هم بیش از هر زمانی 
در خطر قرار خواهد گرفت.محمد شفیع ملک زاده، 
رئیس نظام صنفی کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار 
ما، از واقعیت های مزرعه و هزینه های سرســام آور 
تولید برای کشاورز می گوید و اینکه سازمان برنامه و 
بودجه و شورای اقتصاد به این واقعیت ها در تعیین 
نرخ خرید تضمینی همچنان بی توجه هســتند و 
نرخ را متناســب با جیب دولت تعیین می کنند و 
نه واقعیت های مزرعه. گفت وگوی ما را با او بخوانید.

 آقای ملک زاده! هر ســال، تعیین نرخ   
خرید تضمینی گندم حاشیه ســاز است و 
معموالً کشــاورزان این نرخ ها را در مقایسه 
با کشورهای همسایه غیرعادالنه می دانند، 
اما امســال ظاهراً دولت با نرخ 4هزار تومان 
در جلب نارضایتی کشــاورزان، سنگ تمام 

گذاشته است. 
 متأســفانه این رفتار ناعادالنه دولت به یک روال 
تبدیل شده است. هر سال سازمان برنامه وبودجه 
و شــورای اقتصاد برخالف نّص صریح قانون خرید 
تضمینــی که واقعیت مزرعه را مبنای تعیین نرخ 
خرید تضمینی گندم و دیگر محصوالت کشاورزی 

می داند، با توجه به منابــع موجود دولت این نرخ 
را تعییــن و نرخ های غیرعادالنه را بر کشــاورز و 
تولیدکننده تحمیل می کننــد. نتیجه این رفتار 
ناعادالنه در ســال زراعی گذشته این بود که هم 
سطح زیرکشت گندم کاهش یافت و هم کشاورزان 
بعضاً محصولشان را به دولت نفروختند. تعیین نرخ 
4هزار تومان برای هر کیلو گندم در حالی اســت 
که در کشورهای همســایه غربی و شرقی )عراق، 
افغانستان و پاکســتان( نرخ های جذاب تری برای 
گندم وجود دارد و اگر ارز نیمایی را مبنا قرار دهیم، 
قیمت هر کیلو گندم بین 6 تا 7هزار تومان است. 

 آنچه مسلم است اینکه هزینه های تولید   
در بخش کشاورزی و مشخصاً در تولید گندم، 
امسال چند بار افزایش یافت. حتی در فاصله 
مرداد ماه تاکنون هم شاهد رشد سرسام آور 
نهاده های تولید بودیم. کمی از فراز و فرود 

تورم در این حوزه برای ما بگویید.
 واقعیت های مزرعه نشــان می دهد هزینه تولید 
برای کشاورز از سال گذشته تاکنون بیش از 150 
درصد افزایش یافته است. قیمت برخی اقالم عمده 
و مهم از قبیل کود، ســم و ادوات کشــاورزی که 
هزینه تولید را به شدت متأثر می سازد بین 500 تا 
700 درصد رشد کرده است. برای مثال قیمت هر 
کیسه کود شیمیایی از 65 هزار تومان به 500هزار 
تومان افزایش یافته است، یعنی 7/5 تا 8 برابر شده 
است. این هزینه های سرسام آور در حالی است که 
دولت تنها 50 تــا 60 درصد نرخ خرید تضمینی 
را افزایش داده است. براساس هزینه های تحمیل 
شده بر کشاورز نباید نرخ کمتر از 6 هزار تومان را 

تعیین می کردند.
ما براســاس آنالیز قیمتی و واقعیت های مزرعه در 

کل استان ها و شهرستان ها و میانگین کشوری و 
با لحاظ ســود متعارف زیر 15درصد، قبل از دور 
تازه افزایش قیمت سموم و کود در مرداد ماه نرخ 
5هزارو90تومان را به دولت و وزارت جهاد پیشنهاد 
دادیم، اما وقتی ارز دولتی برای نهاده ها حذف شد 
قیمت ها به شــدت باال رفت و ما برآورد کردیم با 
اغمــاض باید نــرخ 5هزارو842تومــان را تعیین 
کنند. در نهایت نرخ مشــترک مــا و وزارت جهاد 

5هزارو448تومان تعیین شد و تأکید 
کردیم زیر این نرخ، تولید برای کشاورز 

مقرون به صرفه نیست.

  شــورای اقتصاد اما ظاهراً به   
این آنالیز قیمتی و نتایج جلسات 
مشــترک توجهی نداشته و نرخ 
4هزار تومان را مصوب کرده است 
که از عدد مدنظر شــما و وزارت 

جهاد فاصله زیادی دارد!
  بله، متأسفانه باز هم توجهی نکردند. 
واقعیت این است که با این نرخ ناعادالنه 

)4 هزار تومانی( برای کشــاورز به صرفه تر است که 
زمینش را برای کشــت صیفی جــات اجاره بدهد 
نه اینکــه خودش گندم یا محصول اســتراتژیک 
کشاورزی بکارد! شاید بتوان گفت سالی 20 تا 25 
میلیون تومان از محل اجاره زمین، بدون دردســر 
و ســختی درآمد کسب می کند که بیش از درآمد 
حاصل از کشت گندم اســت. امروز کشاورزان به 
شدت از نرخ 4 هزار تومان ناراضی هستند و یقیناً 
به جز آن هایی که راهی جز کشــت گندم ندارند و 
محکوم به کاشت این محصول هستند و سرمایه ای 
ندارند، کشاورزان دیگر تمایلی به کاشت گندم ندارند. 
در حقیقت آن هایی که با این نرخ گندم می کارند 

ایثارگــر و ازخودگذشــته 
هستند و ریسک باالیی را به 

جان می خرند.

در    ملک زاده!  آقای   
سال گذشــته بیش از 
2میلیــون تن گندم به 
کشــور وارد شد و این 
که  اســت  معنی  بدان 
گندم  خودکفایی  حفظ 
دیگر نمی تواند شــعار 
تبلیغاتــی خوبی برای 
دولت باشد. آیا تعیین نرخ غیرعادالنه برای 
از بین رفتن خودکفایی  خرید تضمینی در 

نقش داشت؟
 بله، قطعاً نرخ ناعادالنه در از بین رفتن خودکفایی 
نقش داشــت. اگر امســال نرخ خرید گندم بین 
نشــود،  تعیین  5هزارو300تا 5هزارو600تومان 
شــک نکنید باز هم خودکفایی منتفی است. در 
عوض اگــر نرخ عادالنه باشــد، تولید حدود 15 
میلیون تن گندم در کشــور را خواهیم داشــت. 
در این صــورت هم نیاز داخل را تأمین می کنیم 
و هم ذخایر اســتراتژیک و تولید مازاد نیاز کشور 
تضمین می شود. الگوی کشت هم رعایت می شود 

و کشاورزان به سمت کاشت محصوالت آب بر که 
بیش از نیاز کشور تولید می شود، حرکت نخواهند 
کرد و منابع آبی و خود کشاورزان بیش از گذشته 

آسیب نخواهند دید.

 با توجه به تعیین و ابالغ نرخ 4 هزار تومان   
از سوی شورای اقتصاد، آیا احتمال تغییر نرخ 

و جلب رضایت کشاورزان وجود دارد؟
 امیدواریــم طرح دوفوریتی مجلس که به کمک 
کشاورزان آمده، تأثیرگذار باشد. مجلس با توجه 
به اجحافی که دولت سال هاست در حق کشاورز 
و تولیدکننده محصوالت اساسی روا می دارد، این 
طرح را تصویب کرده است. شورای سیاست گذاری 
برای تعییــن نرخ تضمینی محصوالت به صورت 
تخصصی تشــکیل شــده  و رأی باالیی هم در 
مجلس کســب کرده اســت. اگر شورای نگهبان 
این مصوبــه را تأییــد کند می توان بــه اعمال 
اصالحات و واقعی ســازی نرخ ها، امیدوار بود.  در 
ســال 97 هم دولت در ابتدا تمایل داشــت نرخ  
یک هزارو300تومانی ســال 96 را اعمال کند، اما 
در نهایت به نرخ  یک هزارو700تومان رضایت داد. 
بر همین اساس امسال هم امیدواریم دولت قیمت 
را واقعی کند و آنالیزهای صورت گرفته و مبتنی 

بر واقعیت های مزرعه را مبنا قرار دهد.

اگر امسال نرخ 
خرید گندم بین 
5هزارو300تا 
5هزارو600تومان 
تعیین نشود، 
شک نکنید باز هم 
خودکفایی منتفی 
است

بــــــــرش

خبرهای مثبتی از منابع مسدودی دارم   مهر:  همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: با افزایش نرخ ارز در چند هفته اخیر  که در مورد دالیل آن به موقع توضیح خواهم داد، هجمه های سازمان یافته 
علیه بانک مرکزی آغاز  شده است. وی افزود: این روزها پس از طرح مکانیسم ماشه، اخباری در مورد قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران مطرح می شود. جدا از قابلیت عملیاتی داشتن و میزان تأثیر آن، تأثیر روانی 

آن در بازار ارز سایه افکنده در حالی که در مقابل، خبرهای مثبتی از منابع مسدودی دارم.
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  S1412276540486  به نام مرتضی اسدالهی مفقود 
گردیده واز درجه اعتبار س���اقط می باش���د . )قزوین(
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برگ س���بز س���واری س���یتروئن مدل 1388 به شماره 
ش���هربانی 212 ل 33 ای���ران 12 ب���ه ش���ماره شاس���ی 
S1512288182728  و ش���ماره موت���ور 95572 بن���ام 
محمد مهدوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است
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آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
شركت  فردوس ناب)سهامي خاص(

شماره ثبت 105 شناسه ملی 
10360005823تاریخ انتشار1399/07/12

 
داران  س��هام  كلي��ه  از  وس��يله  بدي��ن 
ونماين��دگان ايش��ان دعوت ميش��ود كه در 
جلس��ه مجمع عمومي عادي شركت فردوس 
ناب)س��هامی خاص( كه در روز چهارش��نبه 
در   15 س��اعت  1399/07/23راس  م��ورخ 
مح��ل ف��ردوس اس��اميه ش��ركت فردوس 
تلف��ن   9773166477 پس��تی  ك��د  ن��اب 
05632743270 برگزار ميگردد،حضوربهم 

رسانند.
دستور جلسه:

1- گزارش هيئت مديره وبازرسان.
2- تصويب ترازنامه وعملكرد سال1398.

3- انتخ��اب اعض��اي اصل��ي هيئ��ت مديره 
وعلي البدل.

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل.
5- تعيي��ن روزنام��ه جه��ت درج آگهی های 

شركت .
6- س��اير م��واردي ك��ه در مجم��ع ميتواند 

مطرح شود.
9ع هيئت مديره شركت فردوس ناب

90
72
67

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی 
فوق العاده تاریخ انتشار: 99/7/12    

نوبت: اول

مجمع عمومی فوق العاده ش��ركت تعاونی/اتحاديه 
فراورده ه��ای گندم��ی الكل آس��اک در روز جمعه 
مورخ 99/7/25 س��اعت 10 در محل كارخانه واقع 
در كيلومتر 5 جاده فاروج قوچان برگزار می گردد. 
از كليه اعضاء محترم دعوت می ش��ود جهت اتخاذ 
تصميم نسبت به موضوعات ذيل در جلسه حضور 
بهمرسانيد. در صورتی كه حضور عضوی در مجمع 
ميسر نباشد می تواند قبل از آن با حضور در محل 
دفتر شركت در ساعات اداری تا روز قبل از مجمع 
عموم��ی حق رأی خود را بموجب وكالتنامه به عضو 
ديگ��ر يا نماينده تام االختيار خ��ود واگذار نمايد. 
لكن هر عضو می تواند حداكثر سه وكالت و هر غير 
عضو يک وكالت همراه داشته باشد. ضمنًا آدرس 
ش��ركت جهت اخذ وكالت واقع در كيلومتر 5 جاده 

فاروج به قوچان می باشد.
دستور جلسه:

1- طرح و تصويب اساسنامه جديد برابر تغييرات 
قانون تعاون در سال 1393

9ع هيئت مديره 
90
73
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 دانش��گاه عل��وم پزش��كی گناب��اد در نظ��ر 
دارد نس��بت ب��ه تامي��ن ني��روی انس��انی و 
واگذاری امور خدماتی نظافتی و فضای س��بز 
بيمارس��تان عام��ه بهلول گناب��ادی از طريق 
مناقصه عمومی اقدام نمايد. لذا شركت های 
واجد شرايط می توانند تا مورخ 1399/07/14 
جه��ت درياف��ت اس��ناد مناقصه به س��امانه  

www.setadiran.ir مراجعه نمايند. 
ضمن��ًا هزينه انتش��ار آگهی به عه��ده برنده 
مناقص��ه خواه��د ب��ود و دانش��گاه در رد يا 
قبول هر يک يا تمامی پيش��نهادهای واصله 

مختار است .
روابط عمومی دانشگاه
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 آگهی مناقصه

 دانش��گاه عل��وم پزش��كی گناب��اد در نظر 
دارد نس��بت ب��ه تامين نيروی انس��انی و 
واگذاری امور كمک پرس��تاری بيمارستان 
عامه بهل��ول گناب��ادی از طري��ق مناقصه 
عمومی اقدام نمايد. لذا شركت های واجد 
ش��رايط می توانند تا مورخ 1399/07/14 
جهت دريافت اس��ناد مناقصه به س��امانه  

www.setadiran.ir مراجعه نمايند. 
ضمنًا هزينه انتش��ار آگهی به عهده برنده 
مناقص��ه خواه��د بود و دانش��گاه در رد يا 
قبول هر يک يا تمامی پيشنهادهای واصله 

مختار است .
روابط عمومی دانشگاه ,ع
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 آگهی مناقصه

دعوتنامه مجمع عمومی عادی تاریخ انتشار: 99/7/12  نوبت: اول
مجم��ع عمومی عادی ش��ركت تعاونی فراورده های گندمی الكل آس��اک در روز ش��نبه م��ورخ 99/8/10 
ساعت 11 در محل كارخانه واقع در كيلومتر 5 جاده فاروج قوچان برگزار می گردد. از كليه اعضاء محترم 
دعوت می شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در جلسه حضور بهمرسانيد. در صورتی كه 
حضور عضوی در مجمع ميسر نباشد می تواند قبل از آن با حضور در محل دفتر شركت در ساعت اداری 
تا روز قبل از مجمع عمومی حق رأی خود را بموجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام االختيار خود 
واگذار نمايد. لكن هر عضو می تواند حداكثر سه وكالت و هر غير عضو يک وكالت همراه داشته باشد. 
ضمنًا متقاضيان عضويت در هيئت مديره و بازرسی می توانند حداكثر تا 2 روز قبل از برگزاری مجمع 
عموم��ی نوبت اول تقاضای خود را به دفتر ش��ركت واق��ع در كيلومتر 5 جاده فاروج به قوچان تحويل و 

رسيد دريافت نمايند.
دستور جلسه: 1-  گزارش هيئت مديره و بازرس    2- طرح و تصويب بودجه پيشنهادی هيئت مديره 

برای سال جاری    3- انتخاب هيئت مديره اصلی و علی البدل برای مدت سه سال
4- انتخاب بازرس برای سال مالی...   5- تصويب منابع مالی در راه اندازی مجدد شركت

,ع هيئت مديره 6- تصويب اخذ كارت بازرگانی و انجام صادرات و واردات
99
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت اول شركت تعاونی مسکن آزاد 

تعاونگران فتوح توس 
تاریخ انتشار: 99/7/12

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت تعاونی مسكن 
آزاد تعاونگران فتوح توس رأس س��اعت 9 صبح روز 
جمعه مورخ 99/07/25 در محل دفتر شركت واقع در 
بلوار شاهد بين شاهد 83 و 81 پاک 1217 طبقه دوم 
برگزار می شود. از كليه اعضای محترم دعوت می شود 
جهت اتخاذ تصميم نس��بت به موضوعات ذيل در اين 

جلسه حضور به هم رسانيد.
اعض��ای محترم��ی كه ام��كان حضور آن ها در جلس��ه 
مذكور مقدور نمی باشد می توانند حق رأی خود را به 
موجب وكالت نامه كتبی به فرد ديگری واگذار نمايند. 
در اينصورت تعداد آرای وكالتی هر عضو حداكثر سه 

رأی و هر فرد غيرعضو تنها يک رأی خواهد بود.
اعض��ای متقاضی اعط��ای نمايندگی به هم��راه وكيل 
مورد نظر بايد از س��اعت 9 الی 13 بعدازظهر روزهای 
دوش��نبه، سه ش��نبه و چهارش��نبه م��ورخ 24، 23، 
99/7/22 به نش��انی ف��وق مراجعه تا پ��س از تأييد 
وكالت نامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به 

مجمع برای فرد نماينده صادر گردد.
دستورجلسه:

1- اصاح ماده پنج اساسنامه )تغيير مكان شركت(
2- اصاح ماده شش اساسنامه )تمديد مدت فعاليت 

شركت(
)تغيي��ر  اساس��نامه   20 م��اده  تبص��ره  اص��اح   -3

روزنامه(
 هيئت مديره شركت تعاونی مسكن آزاد 

تعاونگران فتوح توس  9ع
90
72
64

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
شركت تعاونی مسکن آزاد تعاونگران فتوح توس تاریخ انتشار: 99/7/12

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شركت تعاونی مسكن آزاد تعاونگران فتوح توس رأس ساعت 10 صبح 
روز جمعه مورخ 99/8/16 در محل دفتر ش��ركت واقع در بلوار ش��اهد بين ش��اهد 83، 81 پاک 1217 طبقه دوم 
برگزار می ش��ود. از كليه اعضای محترم دعوت می ش��ود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه 
حضور به هم رسانيد.   اعضای محترمی كه امكان حضور آن ها در جلسه مذكور مقدور نمی باشد می توانند حق رأی 
خود را به موجب وكالت نامه كتبی به فرد ديگری واگذار نمايند. در اينصورت تعداد آرای وكالتی هر عضو حداكثر 
سه رأی و هر فرد غير عضو تنها يک رأی خواهد بود.   اعضای متقاضی اعطای نمايندگی به همراه وكيل مورد نظر بايد 
از ساعت 9 الی 13 بعدازظهر روزهای دوشنبه، چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 15، 14، 99/8/12 به نشانی فوق مراجعه 
تا پس از تأييد وكالت نامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد نماينده صادر گردد.    از كليه 
اعضايی كه كانديدای عضويت در هيئت مديره هس��تند درخواست می ش��ود از تاريخ انتشار اين آگهی حداكثر به 
مدت يک هفته با حضور در دفتر تعاونی مسكن و ارائه مدارک الزم، فرم درخواست شركت در انتخابات را تكميل 
فرمايند.   الزم به ذكر است كه فقط اعضای اصلی تعاونی مسكن می توانند برای هيئت مديره كانديدا شوند؛ ولی 
كانديدای بازرسی بايد آشنا به امور حسابداری و می تواند، غيرعضو و دارا بودن مدرک تحصيلی، كاردانی يا باالتر 

در يكی از رشته های تحصيلی مالی، حقوقی و رشته های مشابه، يا سه سال تجربه مفيد مرتبط.
م��دارک الزم:   1- اص��ل و تصوي��ر شناس��نامه و كارت ملی     2- تصوير برگه س��هام و يا فرم عضويت     3- عدم 

سوءپيشينه كيفری    4- كپی مدرک تحصيلی و حكم كارگزينی
دستورجلس��ه:   1- اس��تماع گزارش هيئت مديره و بازرس    2- تصويب صورت های مالی س��ال 94 و 95 و 96 و 97 
و 98 ش��ركت    3- تصويب بودجه پيش��نهادی سال 99 هيئت مديره    4- تصويب واگذاری واحدهای بلوک C و فاز 
دو پروژه به اعضای آن.     5- تصويب هزينه های حسابرس��ی ش��ركت، توس��ط حسابرس رسمی.    6- تصميم گيری 
در مورد سهامداران طبق ماده 17 اساسنامه كه به تعهدات مالی خود عمل ننموده اند.    7- تصويب انجام اقدامات 
قانونی عليه بدهكاران به تعاونی اعم از اشخاص حقيقی و حقوقی.    8- طرح و تصويب جريمه اعضايی كه به موقع 

پرداختی خود را انجام نمی دهند و باعث ضرر و زيان ساير اعضای تعاونی می گردند.
9- طرح و تصويب حقوق و مزايای مديرعامل، بازرس، پرسنل اداری و پاداش هيئت مديره شركت.

10- تفويض اختيار به هيئت مديره در خصوص اقدامات قضايی اعم از حقوقی و كيفری از طريق مراجع ذيربط )اتاق 
تعاون يا مراجع قضايی( و پرداخت هزينه ها مربوطه با اختيار انتخاب وكيل.   11- اصاح نقش��ه های اجرايی فاز 2 و 
كاهش تعداد واحدهای مس��كونی آن.   12- آغاز فعاليت و در دس��تور كار قرار دادن عمليات ساخت و ساز فاز 3 و 

تفويض اختيار كامل به هيئت مديره در چهارچوب اساسنامه و قوانين و مقررات بخش تعاون.
,ع هيئت مديره شركت تعاونی مسكن آزاد تعاونگران فتوح توس 13- انتخاب اعضای هيئت مديره شركت به مدت سه سال و بازرس شركت به مدت يک سال مالی
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شهرداری منطقه نمونه گردشگری باراجین در نظر دارد یک باب رستوران واقع در قزوین – بوستان ملی باراجین را جهت اجاره به شرح 
جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

امکاناتکاربریمساحتموقعیتردیف

قیمت کارشناسی 
اجاره ماهیانه سال اول

قیمت کارشناسی 
اجاره ماهیانه سال دوم

1400/08/01 الی 1399/08/011401/08/01 الی 1400/08/01

1
بوستان باراجین
خیابان بهارستان

حدوداً 250
رستورانمترمربع

امتیاز گاز، برق، تلفن
78,000,000 ریال65,000,000 ریالانباری، سرویس بهداشتی

متقاضیان می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا واحد امور قراردادهای 
منطقه نمونه گردشگری باراجین مراجعه نمایند.     هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

آدرس : قزوین ، منطقه نمونه گردشگری باراجین ، تلفن : 33590223، فکس: 33590472    

مزایده عمومی یک نوبتی

روابط عمومی بوستان ملی باراجين 
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ب���رگ س���بز، س���ند و کلی���ه م���دارک موتور س���یکلت 
ت���وس نو م���دل 1391 رنگ نقره ای به ش���ماره موتور 
 ***N3N شاس���ی  ش���ماره  و   125N3N000138
125T9134215به شماره انتظامی 766 ایران 99968 
به مالکیت محس���ن ناصری مفق���ود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

تسنیم: امیرمحمد پرهام فر، 
مدیرکل دفتر پیشــگیری 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال، 
با اشــاره به اینکه قوانین و 
رویه های مبــارزه با عرضه 

کاال های قاچاق در فضای مجازی و بازار های سطح 
شهر یکسان است، گفت: تبلیغ و عرضه کاال های 
قاچاق در فروشــگاه های آنالین و شــبکه های 
اجتماعی، از مصادیق فعالیت مجرمانه اســت و 
تمامی این فروشگاه ها درباره عرضه محصوالت 
خود مســئولیت دارند. وی افزود: فروشگاه های 
آنالیــن از قابلیت هایی مانند پرداخت آنالین و 
نمــاد اعتماد الکترونیکی بهــره می برند که در 
نتیجه آن  ها، اعتماد مردم به آن ها بیشتر است؛ 
بنابراین این فروشگاه های مجاز به طور طبیعی 
بیشتر مورد بررســی و نظارت قرار می گیرند. 

ایرنا: منصور پوریان، رئیس 
شورای تأمین دام کشور، از 
خریــد تضمینی 4هزارتن 
گوشت قرمز گوساله توسط 
شرکت پشتیبانی امور دام 

برای حمایت از تولیدکنندگان از اواسط تیر ماه 
امسال خبر داد. 

 وی با اشــاره به اینکه خرید تضمینی گوشت 
گوساله از اواســط تیرماه امسال کلید خورد، 
افزود: اکنون فرایند خرید تضمینی گوشــت 
گوساله  در 15 استان کشــور در حال انجام 
است و به سایر استان ها تعمیم داده می شود. 
طبق آمارها، نیاز کشور به گوشت قرمز ساالنه 
نزدیک به یک میلیون تن است که بخش عمده 
آن از تولید داخلی و نزدیک 10درصد از محل 

واردات تأمین می شود.

ممنوعیت فروش کاالهای 
قاچاق در فروشگاه های آنالین

 4هزار تن گوشت قرمز 
خرید تضمینی شد

خبر آنالین: علی ربیعی، 
اشاره  با  دولت،  سخنگوی 
بــه اینکه دولت تا ســال 
آینده با صــرف حدود21 
هزارمیلیارد تومان، بستر را 

برای 350 هزار فرصت شــغلی ایجاد می کند، 
گفت: هم اکنون دســت کم یک میلیون و200 
هزار نفر تحت پوشــش بیمه بیــکاری قرار 
گرفته اند و بــه محض تغییر وضعیت کرونا از 
حالت قرمز به عادی و گشایش های اقتصادی، 
این تعداد نیرو آمادگی دارند به محل کارشان 
بازگردند. وی افزود: در شــوک نخست کرونا 
یک میلیون و 600 هزار شــغل دچار آســیب 
شد و یک میلیون و 300 هزار شغل در معرض 
تهدید قرار گرفت و یک میلیون و500 هزار نفر 

هم از کار بیکار شدند.

پیش بینی ایجاد 350هزار شغل 
در سال آینده 

نود اقتصادی: علیرضا رزم 
حسینی، وزیر صمت گفت: 
ظرف یک مــاه آینده 90 
درصد از اختیارات شورای 
عالی معادن به اســتان ها 

تفویض می شود. وی افزود: تفویض اختیارات 
به اســتانها از حقوق اســتانداران می باشد و 
زمانی که خود بنده نیز اســتاندار بودم، این 
مورد را پیگیری می کردم. معادن حبس شده 
را ظرف دو یا سه ماه آینده آزاد می کنیم و در 
اختیار استان ها قرار می دهیم تا ظرفیت های 

جدید برای توسعه و اشتغال ایجاد شود.
وزیر جدید صمت گفت: با آزادســازی معادن 
حبس شده عالوه بر ایجاد اشتغال و ظرفیت 
جدید، مجوز فروشی ها تا حد زیادی کاهش 

خواهد یافت.

آزادسازی معادن حبس شده 
ظرف سه ماه آینده

ایسنا: بیــت اهلل ستاریان، 
با بیان  کارشناس مسکن، 
اینکه تا سال 1400 اوضاع 
کج دار و مریز بازار مسکن 
گفت:  یافت،  خواهد  ادامه 

در دوران کرونا بازار مســکن طبیعتاً باید وارد 
رکود می شــد، اما اینکه شاهد رشد حدود 50 
درصدی قیمت مسکن در شهر تهران بوده ایم، 
از تأثیرات اقتصــاد کالن و بازارهای موازی بر 
بخش مسکن نشأت می گیرد. وی اظهار کرد: 
معتقدم در نیمه دوم ســال جاری رشد حدود 
5 درصدی قیمت مسکن که با توجه به اوضاع 
کنونی نوعی رکود نســبی محسوب می شود 
ادامه می یابد  و تا پایــان همه گیری ویروس 
کرونا همیــن وضعیت کــج دار و مریز وجود 

خواهد داشت.

 دلیل گرانی مسکن 
در بحران کرونا

چهره ها
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آمریکا مانع تأمین داروی بیماران نادر مهر: مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر ایران، گفت: تحریم های ظالمانه آمریکا اجازه نمی دهد بتوانیم داروهای مورد نیاز بیماران نادر را تأمین کنیم.حمیدرضا ادراکی 
ادامه داد: در حالی که کشورهای تحریم کننده ادعا می کنند دارو جزو تحریم ها نیست، اما عمالً زمانی که نتوانیم پولی به حساب شرکت دارویی بریزیم و یا نتوانیم دارو را در مسیر رسیدن به دستمان بیمه کنیم و...، 

مشکالت نرسیدن، کم رسیدن یا دیر رسیدن دارو بیماران را دچار مشکل می کند. به گفته ادراکی، در حال حاضر 331 گونه بیماری نادر و 3 هزار و 215 بیمار در کشور شناسایی شده اند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی خبر داد

شناسایی هزار و 160 تصادف ساختگی در سال گذشته ©
فارس: رئیس ســازمان پزشــکی قانونی 
کشور گفت: در ســال گذشته هزار و 160 
مورد تصادف ســاختگی در پزشکی قانونی 

شناسایی شد.
عباس مســجدی با اشــاره به آمار برخی 
خدمات ارائه شــده این ســازمان در سال 
گذشــته تصریح کرد: در ســال ۹۸ از کل 

ارجاعات ســازمان بیش از 60۹ هزار پرونده مربوط به معاینات نزاع و ۳60 هزار پرونده نیز 
مربوط به تصادفات بوده است که این دو بیشترین حجم ارجاعات به مراکز پزشکی قانونی 

را تشکیل داده اند.
مسجدی افزود: در سال گذشته هزار و 160 مورد تصادف ساختگی نیز در پزشکی قانونی 
شناسایی و تشخیص داده شد. این موارد که با هدف اخذ دیه و خسارت انجام می شود توسط 
همکاران بخش های معاینات تشخیص داده شد و مبالغ قابل توجهی صرفه جویی مالی برای 
شــرکت های بیمه ای به همراه داشــت. وی بیان کرد: اعالم آمارها، هشدار و تلنگری برای 
جامعه، نهاد های تصمیم گیرنده و نیز بخش های فرهنگی و آموزشی است تا با بهره گیری از 
این آمار ها و دریافت تصویری از شرایط موجود و انجام برنامه ریزی های مناسب، نسبت به 
مدیریت شرایط و حرکت در راستای کاهش هر چه بیشتر آسیب های اجتماعی اقدام کنند.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی خبر داد

 آغاز واکسیناسیون معلوالن و سالمندان بهزیستی ©
علیه آنفلوانزا

مهر: معــاون امور توانبخشــی ســازمان 
بهزیستی، از آغاز واکسیناسیون سالمندان 
علیه ویروس آنفلوانزا در مراکز نگهداری زیر 

پوشش بهزیستی خبر داد.
محمــد نفریه گفت: واکسیناســیون علیه 
ویــروس آنفلوانــزا در مراکز زیر پوشــش 

بهزیستی آغاز شده است.
وی ادامه داد: در ۳11 مرکز نگهداری ســالمندان که 1۳ هزار و ۸۹6 ســالمند را پذیرایی 

می کنند، از چند روز پیش توزیع واکسن آنفلوانزا آغاز شده است.
نفریه گفت: در همین مدت در مراکز دیگر زیر پوشش بهزیستی که شامل مراکز نگهداری 
شبانه روزی معلوالن جسمی-حرکتی و ذهنی و همچنین کودکان می شود نیز توزیع این 

واکسن آغاز شده است.

توضیحات دادستان تهران در مورد یک کلیپ

هیچ کدام از سارقان در مرخصی از زندان نبوده اند©
میزان: دادستان تهران در خصوص انتشار 
کلیپی که در حاشــیه مرحله سی وهشتم 
طرح رعد پلیــس آگاهی در فضای مجازی 

منتشر شده بود توضیحاتی ارائه داد.
علی القاصی گفت: در مورد سارقانی که آن 
خانم را ربوده و اموالش را سرقت کرده بودند، 
یکی از متهمان بالفاصلــه در صحنه جرم 

دستگیر و قرار بازداشــت موقت وی توسط بازپرس صادر شد. متهم برای ادامه تحقیقات 
در اختیار پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. وی تصریح کرد: دو نفر از سارقان همدست وی 
نیز که متأسفانه درحین تعقیب و گریز مأموران فرار می کنند، شناسایی و دستور دستگیری 
آن ها هم صادر شــده و دادستانی بر سرعت عمل در دستگیری این افراد تبهکاربه پلیس 
تهران تأکید ویژه کرده است که اقدامات برای دستگیری آن ها مستمراً تحت رصد و پیگیری 
دادستانی تهران قرار دارد. الزم به ذکر است هیچ کدام از این متهمان در حالت مرخصی از 

زندان نبودند و یک نفر از آن ها سابقه زندان دارد.

 جامعه/ محمود مصدق   بازگشایی مدارس در 
سال تحصیلی جدید و حضور اختیاری دانش آموزان 
کامل  رعایت  به  مشروط  درس  کالس های  در 
پروتکل های بهداشتی بود؛ شرطی که در کمتر از یک 
ماه از بازگشایی مدارس رنگ باخته و حاال خبرها و 
پروتکل های  می دهد  نشان  میدانی  گزارش های 
بهداشتی به منظور مقابله با ویروس کرونا آنچنان 
که باید توسط برخی مدارس و دانش آموزان رعایت 

نمی شود.
برای تأیید این ادعا و با توجه به اهمیت این موضوع، 
سری به برخی از مدارس تهران و شهرهای اقماری 
آن زدیم تا از نزدیک ببینیم واقعاً آن گونه که وزارت 
آموزش و پرورش ادعا می کند پروتکل های بهداشتی 
مثل انجام دو بار ضد عفونی کردن سطوح مختلف 
از قبیل صندلی ها و دستگیره ها، نصب تهویه مناسب 
در تمام نقاط ســاختمان، گندزدایــی آبخوری ها، 
دستشــویی ها و توالت ها و... از سوی دانش آموزان و 
معلمان و مدیران و کارکنان مدارس انجام می گیرد؟

خبری از تب سنج نیست»
آیــدا، دانش آموز یک دبســتان دولتی در محدوده 
محله جمالزاده تهران در حالی که ماســک سفید 
به صورتش زده و دستکش پالستیکی به دستانش 
دارد در خصــوص رعایت پروتکل های بهداشــتی 
توســط دانش آموزان و پرسنل مدرسه اش به قدس 
می گوید: من بیشتر درس ها را از طریق شبکه شاد 
و شــبکه آموزش تلویزیون دنبال می کنم. فقط در 
بعضی از دروس مثل ریاضیات که مشــکل داریم 
به مدرســه می آیم. اما تا االن ندیدم موقع ورود به 
مدرســه کسی با دستگاه تب ســنج درجه حرارت 
دانش آموزان را اندازه بگیرد و یا به دســتان بچه ها 
محلول ضدعفونی کننده بزند. وی با اشاره به اینکه 
معلمش همواره از آن ها می خواهد فاصله 2متری را 
رعایت کنند، می افزاید: بچه ها معموالً سر کالس و 
در سالن مدرسه سعی می کنند به هم نزدیک نشوند 
اما موقع زنگ تفریح وقتی در حیاط مدرسه مشغول 

بازی می شوند خیلی مراعات نمی کنند.

 مدیر و نیمی از پرسنل مدرسه »
ماسک نمی زنند!

 از جمالزاده به مدرســه ای در شهرستان رودهن در

۳0 کیلومتــری تهران مــی روم. خانمی که همراه 
پسرش در حال خروج از یک مدرسه دولتی پسرانه 
است با انتقاد از مسئوالن این مدرسه می گوید: وقتی 
مدیر و نیمی از پرسنل مدرسه ماسک نمی زنند و از 
دستکش استفاده نمی کنند از دانش آموزان و اولیای 

آن ها چه انتظاری می توان داشت. 
وی می افزاید: پســر کوچکــم دوم ابتدایی درس 
می خوانــد. چنــد روز پیش چون آزمــون ریاضی 
حضوری داشت، مجبور شدیم به مدرسه بیاییم، اما 
وقتی وارد مدرسه شدم به چشمم دیدم نکاتی که 
آموزش و پرورش به عنوان پروتکل های بهداشــتی 
ابالغ کرده، چندان رعایت نمی شــود. نه از محلول 
ضــد عفونی کننده خبری بود و نــه از مایع صابون 
یا دســتمال کاغذی. این را می شد از کثیفی و گرد 
و خاکــی که روی میزها و صندلی ها نشســته بود 
به راحتی فهمید. خیلی از بچه ها هم به دلیل پایین 
بودن درآمد مالی والدینشان ژل ضد عفونی کننده و 
حتی بعضی از آن ها ماســک هم نداشتند. سیستم 

تهویه هوای کالسشان هم خاموش بود. 
با اجازه معلم پســرم تا جایی که توانســتم میز و 
صندلی بچه هــای کالس را ضدعفونی کردم و بعد 
به اتفاق چند نفر از مادران دیگر سراغ مدیر مدرسه 

رفتیم و اعتراض کردیم که دو روز 
بعد تصاویــری از تعدادی قوطی 
محلول و اسپری ضدعفونی کننده 
و سایر مواد بهداشتی را که توسط 
مدرسه خریداری شــده بود در 

کانال گذاشتند.

 بی توجهی دانش آموزان »
به پروتکل های بهداشتی 

اما »مهرشاد« نوجوان 12 ساله ای 
که در مقطع متوســطه اول در 
یکی از مــدارس نیمه خصوصی 
تحصیل  بومهــن  شهرســتان 

می کند از روند اجرای پروتکل های بهداشــتی در 
مدرســه اش تا حد زیادی رضایــت دارد و به قدس 
 می گوید: کالس های ما دو شــیفته است. معموالً 
۹ نفر از بچه ها صبح ها سر کالس حاضر می شوند و 
۹ نفر دیگر هم بعد از ظهرها. بدون استثنا همه باید 
ماسک به صورت بزنیم و از دستکش استفاده کنیم. 
اگر کسی ماسک یا دســتکش نداشته باشد خود 
مدرســه آن را در اختیارش می گذارد. ضمن اینکه 
بچه ها اجازه استفاده از آبخوری را ندارند و همه باید 

بطری آب را از منزل بیاورند و از 
آن استفاده کنند. 

 کف کفش ها هم »
گندزدایی می شود

اما اظهارات یکی از دانش آموزان 
دوره متوسطه اول نشان از رعایت 
حداکثری پروتکل های بهداشتی 
در یک مدرســه غیرانتفاعی در 

شرق تهران دارد.
کیــارش در این بــاره به قدس 
می گویــد: ضد عفونــی کردن 
ســطوح میزهــا و صندلی هــا و 
همچنین گندزدایی آبخوری و توالت ها روزی دوبار 
انجام می شود. وی با اشاره به اینکه ابتدای ورود به 
مدرسه یعنی جلو در ورودی کف کفش دانش آموزان 
گندزدایی می شود، می افزاید: پیش از ورود به کالس 
درجــه حرارت تک تک دانش آمــوزان اندازه گیری 
می شود و اگر بیشــتر از ۳7 درجه باشد از ورودش 
جلوگیری شده و به خانواده اش اطالع داده می شود 
تا پیگیر موضوع شوند. عالوه بر این، بچه ها موظف 
هســتند با الکل دســتان خود را ضدعفونی کنند. 

استفاده از ماسک و دستکش هم که اجباری است 
و اگر دانش آموزی نداشته باشد از طرف مدرسه در 

اختیارش قرار می گیرد.

 کنترل دانش آموزان دبیرستانی »
بسیار سخت است  

جدا از دانش آموزان و اولیا، بعضی از معلمان نیز روند 
اجرای پروتکل های بهداشــتی را در مدارس دولتی 

زیرسؤال می برند. 
معلم مقطــع ابتدایی یکی از مدارس شهرســتان 
رودهن به قدس می گوید: پروتکل های بهداشــتی 
تا حد قابل قبولی در مــدارس غیرانتفاعی رعایت 
می شــود اما در مدارس دولتــی وضعیت این گونه 
نیست. یعنی دیده می شود که بعضی دانش آموزان 
بدون ماســک ســر کالس حاضر می شوند. گاهی 
فاصله اجتماعی رعایت نمی شود. ضد عفونی کردن 
سطوح صندلی و دستگیره ها و... حتی یک بار در روز 
توسط بعضی از مدارس انجام نمی گیرد. البته مدیران 
مدارس تأکید می کنند بچه ها به صورت غیرحضوری 
آموزش ببینند چون کنتــرل دانش آموزان به ویژه 

مقطع دبیرستان خیلی سخت است.  

 مدارس پایتخت»
 پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند

از ســوی دیگر گزارش های بعضــی از نمایندگان 
مجلس و مسئوالن حوزه بهداشت نیز حاکی از آن 
اســت که برخالف آنچه مسئوالن وزارت آموزش و 
پرورش به هنگام بازگشایی مدارس وعده داده بودند، 
پروتکل های بهداشتی به خوبی در مدارس رعایت 

نمی شود. 
برای مثال سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب 
رئیس مجلس که به تازگی و به صورت ســرزده از 
6 مدرســه دولتی و خیریه در محله های شوش و 
هرندی تهران بازدید کرده، می گوید: این مدارس 
اوضاع مناســبی در خصوص رعایت پروتکل های 
بهداشــتی ندارند و رعایت نشــدن پروتکل های 
بهداشــتی در این مدارس نشــان می دهد حتی 
مدارس منطقه مرکزی پایتخت هم آمادگی الزم 
برای حفاظت از جان فرزندانمان را ندارند و اعضای 
کمیسیون آموزش و تحقیقات باید به صورت جدی 

به این موضوع ورود کنند. 

شرط آموزش و پرورش در بازگشایی مدارس رنگ باخته است

نمره پایین مدارس در رعایت پروتکل های بهداشتی

پروتکل های 
بهداشتی تا 

حد قابل قبولی 
در مدارس 

غیرانتفاعی رعایت 
می شود اما در 
مدارس دولتی 

وضعیت این گونه 
نیست

بــــــرش

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r
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      صفحه 7

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره  139960308001002282   مورخ  1399/06/31  هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی علیرضا عمیدیان فرزند عباسعلی   بشماره شناسنامه 21 صادره از بیرجند  و  کد ملی 
0651709091  در ششدانگ یکباب منزل  به مساحت 214/84 متر مربع قسمتی از پالک 202 ـ اصلی واقع در 
خراسان جنوبی بخ شدو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت حاج علی سموئی 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-9907322

تاریخ انتشار نوبت اول : 12 /1399/07                          
تاریخ انتشار نوبت دوم  : 28 /1399/07                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
ــاختمانهای فاقد  ــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س آگه
سند رسمی            برابر رای شماره  139960308001001915   مورخ  1399/06/17  هیئت اول/دوم موضوع 
ــاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س
ــینی بیژائم فرزند علی    بشماره شناسنامه 6   ــید غالمرضا حس بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای س
ــاحت  450 متر  ــدانگ یکقطعه زمین مزروعی  به مس صادره از گنبدکاووس  و  کد ملی 6249966196  در شش
ــان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از  ــمتی از پالک 188 فرعی از 345 ـ  اصلی واقع در خراس مربع قس
محل مالکیت متقاضی 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-9907325
تاریخ انتشار نوبت اول : 12 /1399/07                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 28 /1399/07                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
ــاختمانهای فاقد  ــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س آگه
سند رسمی            برابر رای شماره  139960308001002055   مورخ  1399/06/25  هیئت اول/دوم موضوع 
ــاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نوش افرین طالبی  فرزند ابراهیم    بشماره شناسنامه 9 صادره از 
قائن   و  کد ملی 0889758034  در ششدانگ یکباب منزل  به مساحت 229/33 متر مربع قسمتی از پالک 1476 
ـ اصلی ) که پالک مذکور باسایر پالکهای شمال شهر تحت عنوان 1554ـ  ا واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه 
ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت علیجان کوزه گزی 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 
ــت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت  ــلیم اعتراض،دادخواس مدت یک ماه از تاریخ تس

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-99907326
تاریخ انتشار نوبت اول : 12 /1399/07                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 28 /1399/07                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

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

فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .     
اقای مجتبی مزدی  فرزند جواد  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ، به مساحت 69 /787 متر مربع ، از 
پالک 737 فرعی از 3ـ  اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطعه از آقای محمد پیروز ـ  مکان وقوع ملک 

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

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9907327
تاریخ انتشار نوبت اول:   12/ 1399/07             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/07/27

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

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

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

فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .     

اقای محمد حسین حاجی زکی فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی ، به مساحت 312/34 
متر مربع ، از پالک 686 فرعی از 3ـ  اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطعه از آقای غالمحسین کفیلی 

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

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9907331
تاریخ انتشار نوبت اول:   12/ 1399/07             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/07/27

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

   هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
ــاختمانهای فاقد  ــاده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس ــی موضوع م آگه
ــتور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  ــمی نظر به دس سندرس
رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
ــین به شماره شناسنامه 0920409504 صادره از مشهد در یک باب خانه به مساحت  محمد قدمگاهی فرزند حس
ــهیر به  ــمتی از پالک 81 فرعی از 138 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی کاریزنو ش 72/87 متر مربع در قس
ابالعباسی خریداری از مالک رسمی آقای حسین پوست فروشان فرزند سید کاظم به شماره شناسنامه 222 محرز 
گردیده است. لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 
13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر 
ــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته  ــتا ها رای هیئت الصاق تا در صورتی که اش و درروس
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ــت خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت  ــلیم اعتراض ،دادخواس ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس
ــت و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول  اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد 
بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید 
حدود  به صورت همزمان با طالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید . آ-9907335
تاریخ انتشار نوبت اول:  99/07/12
تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/07/27

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک

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

امالک واقع در بخش14 یزد – نصراباد و توابع
90-  اصلی – اقای محمد علی شیروانی نسبت به ششدانگ خانه بطور مفروز قسمتی از پالک  ثبتی برابر به مساحت 

249 مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006000816مورخ1399/04/21واقع در محمد اباد نصراباد  تفت انتقال عادی ازحسین رضائی یزدی 

مالک رسمی 
ــبت به صدورسند  ــخاص نس ــود درصورتیکه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش
ــاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به  ــته باشند، می توانند از تاریخ انتش مالکیت متقاضی اعتراضی داش
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 

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

تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1399/07/12       آ-9907311
تاریخ انتشارنوبت دوم: یک شنبه 1399/07/27

امیرحسین جعفری ندوشن 
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت  

آگهی 
مرجع رسیدگی شورای حل اختالف : شعبه 2 باخرز به نشانی: بلوار امام خمینی )ره( – بعد از کوچه سپیدار

خواهان نام و نام خانوادگی: حسین دالوری ده برزویی                 محل اقامت: باخرز_ روستای دهنو
خواندگان نام و نام خانوادگی: 1- محمد صالحی  2- اسماعیل کاظمی   محل اقامت:1- مجهول المکان  2- مجهول 

المکان
موضوع: الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک دستگاه تراکتور به شماره انتظامی 14-736 ه 12  مقوم به چهارده 

میلیون تومان به انضمام هزینه دادرسی 
بتاریخ 98,06,22 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی تشکیل است، پرونده کالسه 99,130 شعبه دوم شورای حل 
اختالف از دفتر شورا واصل و تحت نظر قرار گرفت با بررسی محتویات پرونده و مالحظه نظریه مشورتی شورا ختم 

رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد.
رای قاضی شورا

ــین دالوری دهبرزویی فرزند: علی محمد به طرفیت خوانده گان :1-محمد  ــت خواهان:حس در خصوص دادخواس
صالحی فرزند: محمد حسن 2- اسماعیل کاظمی به خواسته الزام خوانده گان به تنظیم سند رسمی یک دستگاه 
ــی نظر به اینکه  ــماره انتظامی 14-736 ه 12 مقوم به چهارده میلیون تومان به انضمام هزینه دادرس تراکتور به ش
خوانده گان مجهول المکان بوده حسب درخواست خواهان به تجویز ماده 73 قانون آ.د.م با چاپ و انتشار یک نوبت 
آگهی دادخواست و وقت رسیدگی در روزنامه کثیراالنتشار قدس صفحه 10 به شماره 9281 مورخ 1399,04,10 و 
انتظار کافی شورا و عدم حضور در جلسه رسیدگی و یا معرفی وکیل و یا ارسال الیحه دفاعیه از ناحیه خوانده گان 
و توجها با اظهارات خواهان که عنوان داشته خودروی موضوع خواسته را از خوانده ردیف اول خریداری ثمن معامله 
را پرداخت اما به لحاظ عدم حضور خوانده گان تا کنون موفق به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خویش نگردیده و 
خواستار الزام خوانده گان به تنظیم سند رسمی انتقال خودروی یاد شده به نام خود گردیده ، شورا با التفات به عدم 

ــده توسط خواهان، جهت احراز معامله فوق قرار استماع  ــورا و قولنامه عادی ارائه ش حضور خوانده گان در محضر ش
شهادت شهود را صادر که من حیث المجموع از گواهی گواهان معامله فیه مابین خواهان و خوانده ردیف اول تایید و 
بدین کیفیت خواهان شراعا مالک خودرو در حال حاضر بوده لذا با احراز شرعی و قانونی بودن معامله انجام شده بین 
الطرفین و با توجه به اینکه سند خودروی صدراشاره وفق مدارک پیوست بنام خوانده ردیف دو )اسماعیل کاظمی( 
می باشد لذا با عنایت به نظریه مشورتی مورخه 1399,06,22 اعضا، صحت واصالت دعوی خواهان را وارد تشخیص 
داده مستندا به مواد 10و 219 و220 ق.م و مواد198 و519 ق.آ.د.م حکم به الزام خوانده ردیف دو به حضور در یکی 
ــناد رسمی و تنظیم وامضاء سند رسمی انتقال خودروی پالک فوق بنام خواهان و پرداخت مبلغ یکصد  از دفاتر اس
ــی در حق خواهان صادر و اما در خصوص خوانده ردیف اول چون  ــتادو هفت هزارو پانصد تومان هزینه دادرس و هش
تاکنون سند رسمی انتقال بنام وی نگارش و تنظیم نیافته و در نتیجه مشارع الیه نمی تواند در تنظیم سند رسمی 
ــته و طرح دعوی بر علیه ایشان صرفا جهت ثبوت ادعا و اصالت سند عادی قابل  انتقال بنام خواهان مدخلیتی داش
پذیزش بوده و موجبی برای الزام نامبرده به حضور در دفتر اسناد رسمی وجود ندارد از این لحاظ دعوی خواهان بر 
علیه وی مردود اعالم می گردد رای صادره جهت خوانده گان غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تازیخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 

عمومی و حقوقی باخرز می باشد. آ-9907310
مجید شیری مشاور و قاضی شعبه دو شورای حل اختالف شهرستان باخرز

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
ــند  ــاختمانهای فاقد س آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس
ــماره139960306022000490هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  ــمی  برابررای ش رس
ــتقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  ــاختمانهای فاقدسندرسمی مس وس
ــاختمان  ــنامه1033صادره ازفریمان دریک باب س ــماره شناس ــریف آبادفرزندبراتعلی بش ــوری ش خانم مریم عاش
ــاعی متقاضی  ــی واقع دربخش13ازمحل مالکیت مش ــاحت190,80مترمربع پالک2403فرعی از276اصل ــه مس ب
محرزگردیده است.لذابمنظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت 
ــند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض  به صدورس
ــلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع  خودرابه این اداره تس
ــت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس

صادرخواهدشد. آ-9907309
تاریخ انتشارنوبت اول:99,7,12
تاریخ انتشارنوبت دوم:99,7,27

محمدرضا رجایی مقدم - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 1956/428/1474  اصلی 
ــاهد خیابان شهید علی دوست کوچه17  ــیارون به)آدرس :قم نیروگاه بلوار ش واقع  در بخش دو ثبت قم اراضی  س
پالک9( که بنام حسینعلی بیگدلو فرزند علی میباشد در جریان ثبت است که به علت عدم رعایت ماده 67آیین نامه 
قانون ثبت)عدم رعایت فواصل آگهی و روز تحدید حدود(تحدید حدود  بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون 
ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و بنا به تقاضای مالک مذکور به  وارده 2/7614-1399/06/30تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز دوشنبه 
مورخ 1399/08/19ساعت 8/30الی 12/30ظهر  در محل وقوع ملک انجام می گردد. بدینوسیله به اطالع مالکین و 
مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند 
مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود. و اعتراضات مالکین و مجاورین 
طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. ضمناً طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضین 
ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را 

نیز به این اداره ارائه نمایند./ن  تاریخ انتشار آگهی : شنبه 1399/07/12   م الف: 13059   آ-9907307
عباس پورحسنی حجت آبادی
رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 حوزه ثبتی قائم شهر نظربه دستور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 20-9-1390،امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر 
مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

اگهی میگردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه جمنان پالک 26 اصلی بخش 16 

7587 فرعی بنام آقای محسن میرزائی کوتنائی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است به مساحت 160,37 مترمربع خریداری مع الواسطه از خانم طاوس والهی مالک رسمی .

ــه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن  ــبت به س  7587 فرعی بنام خانم اعظم کریمی چلمیانی نس
احداث بنا شده است به مساحت 160,37 متر مربع خریداری مع الواسطه از خانم طاوس والهی مالک رسمی .. لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه مربوطه 
این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه 
بر انتشار اگهی، رای هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی 
پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیئت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین اگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، 

واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. آ-9907305   م الف 19905603
تاریخ انتشارنوبت اول :1399-07-12

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399-07-27
رحمت سلمانی قادیکالئی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی قائم شهر نظربه دستور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 20-9-1390،امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر 
مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

اگهی میگردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکتی پالک 59 اصلی بخش 16

11806 فرعی بنام خانم مرضیه اسفندیار نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است که ده 
سیر مشاع از240 سیر ششدانگ عرصه وقف می باشد به مساحت 110,60 مترمربع خریداری بدون واسطه از آقای 

سیدعباس میرزائی چمازکتی مالک رسمی.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه 
ــهرها منتشر و در  ــار درش مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتش
ــتاها عالوه بر انتشار اگهی، رای هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته  روس
باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال 
اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیئت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین 
اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 

تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.آ-9907306
م الف 19905509

تاریخ انتشارنوبت اول :1399-07-12
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399-07-27

رحمت سلمانی قادیکالئی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960318018000589مورخ 1399/02/31 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ــتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض  ــاختمانهای فاقد سند رسمی مس اراضی و س
متقاضی فرهاد شهیدی نشرود کلی فرزند حسین بشماره ملی 6539951507 در ششدانگ یک یک قطعه زمین 
ــده از پالک 64 فرعی از سنگ 10 اصلی واقع در  ــاحت 479 متر مربع مجزی ش ــتمل بر اعیان احداثی به مس مش
قریه نشرود کل بخش 12 گیالن که برای آن شماره 193 فرعی در نظر گرفته شده خریداری از مالک رسمی ولی 

عازمی 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 دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 1745  آ-9907302
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/12

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/27 
علی نصرتی - رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر

آگهی فقدان سند مالکیت
ــیروان به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده  ــاء زمردی فرزند رضا به ش ش 67ش نظر به اینکه خانم خیرالنس
توسط دفتر اسناد رسمی شماره 30شیروان  جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده 
و مدعی اند که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به شماره  پالک 11857 فرعی از 13 اصلی  واقع در قطعه 
3 شیروان بخش 5 قوچان به آدرس  خیابان هدایت پایین ترازپل پارساکه متعلق به  ایشان میباشد به علت نامعلومی 
ــماره چاپی 578679سری ب 93  ــت با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بش ــده اس مفقود ش
ذیل صفحه217 دفتر413وشماره ثبت73904 به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است  دفتر امالک بیش از این 
ــتناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر  حکایتی ندارد لذا به اس
می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این 
اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 

رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9907293
تاریخ انتشار :10 /99/07

اکبراقبالی  - سرپرست اداره ثبت اسناد امالک شیروان

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
ــاختمانهای فاقد  ــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س آگه
سند رسمی            برابر رای شماره  139960308001001653   مورخ  1399/05/25  هیئت اول/دوم موضوع 
ــاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س
ــعلی بشماره شناسنامه 60 صادره از  بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قدرت نخعی پور فرزند عباس
بیرجند وکدملی 0650490207  در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 146 مترمربع قسمتی از پالک 1396-اصلی 
واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمدعلی اشرفیان محرز گردیده است 
ــبت به  ــخاص نس ــود در صورتی که اش . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
ــید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع  ــلیم و پس از اخذ رس رابه این اداره تس
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. آ-9906382
تاریخ انتشار نوبت اول : 27 /1399/06                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 12 /1399/07                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 



w w w . q u d s o n l i n e . i r

جهانجهان روزنامـه صبـح ایـران 8
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

موازنه نظامی به سود جمهوری آذربایجان

ارمنستان از آتش بس استقبال کرد بشار اسد
 حضور نظامی روسیه ©

در سوریه مهم است
جهان: بشــار اســد بر 
اهمیت پایگاه های نظامی 
روسیه در خاک سوریه 
تأکیــد کــرده و گفت: 
اهمیت این مســئله در 

این نهفته است که امنیت و ثبات را در سوریه 
حفظ کرده و با تروریسم جهانی مبارزه می کند.

بشار اســد، رئیس جمهوری سوریه عنوان 
کرد: در حال حاضر، ما در سوریه با تروریسم 
بین المللی مقابله می کنیم و روسیه به ما در 
تحقق امنیت و ثبات کمک می کند؛ اما پس 
از آنکه تروریســم از بین برده شــود، نقش 
دیگری وجود دارد که روســیه در ســطح 
بین المللــی به ایفــای آن خواهد پرداخت 
کــه عبــارت از ترغیب جامعــه بین الملل 
و کشــورهای مختلف برای اجــرای قانون 
اســت. بشار اسد خاطرنشــان کرد: حضور 
روسیه تضمینی برای امنیت است و اینکه 
نظام جهانی دارای عدالت و توازن بیشتری 
شود، طبیعتاً اگر غرب از سیاست خصمانه 
خود مبنی بر به کارگیری قدرت نظامی اش 
برای ایجاد مشکالت در جهان دست بردارد، 
چه بســا روسیه نیز به چنین سیاستی نیاز 
نخواهد داشــت. اما جهان امــروز نیازمند 
توازنی اســت که از آن سخن گفتم. حضور 
نظامی روسیه نقش مهم و گسترده ای را نه 
فقط در سوریه ایفا می کند، بلکه در سراسر 

جهان نیز نقش روسیه این گونه است.

فارس: وزیر گردشــگری رژیم صهیونیستی 
نابســامان کنونی  در اعتراض بــه وضعیت 
این رژیم و سیاســت های نخست وزیر آن از 

سمتش استعفا کرد.
سی ان ان: در پــی یک حادثه تیراندازی در 
میــدان یونیون سانفرانسیســکو، یک جوان 

21ساله جان خود را از دست داد.

 پاریس از طرحی برای آموزش 
ائمه جماعت در داخل پرده برداشت

اسالم با سس فرانسوی©
جهــان: فرانســه کــه مدعی اســت مهد 
دموکراســی در اروپاست، قوانینی را تصویب 
کرده که مســلمان بودن را سخت تر می کند. 
امانوئل مکرون روز جمعه در نطقی که توجه 
رسانه ها را به خود جلب کرد از الیحه جدید 
دولت فرانسه برای مقابله بیشتر با مسلمانان 
و تشکل های اســالمی پرده برداشت. رئیس 
جمهور فرانســه در این خصوص تصریح کرد 
قصد دارد با لغو سیســتم آمــوزش و تربیت 
امام های جماعت مساجد و وعاظ مذهبی در 
خارج از کشــور، اسالم در کشورش را از نفوذ 

خارجی آزاد کند.
ایــن الیحه که پیش نویس آن قرار اســت تا 
پایان ســال جاری در اختیار شورای وزیران 
قرار گیرد و اوایل ســال آینده میالدی نیز به 
پارلمان فرانســه ارائه شــود محدودیت هایی 
برای آموزش و فعالیت محافل و تشــکل های 
اسالمی فراهم می کند. بر این اساس همچنین 
قرار است نظارت بر شــیوه تربیت و آموزش 
امامان جماعت و وعاظ اسالمی و نیز کنترل 
بر چگونگــی تأمین اعتبارهای مالی و بودجه 

نهاد های مذهبی تقویت شود.
وی همچنین تأکید کرد کنترل مالی نهاد ها و 

اماکن مذهبی شدیدتر می شود.

11/2011/53

22/3923/12 4/054/38

17/1217/45

5/296/02

17/3018/03

سخنگوی طالبان خطاب به آمریکا:

در مذاکرات صلح به میانجی نیازی نداریم©
مذاکره کننده  تیم  ســخنگوی  تسنیم: 
طالبان با اشــاره به عدم نتیجه گروه های 
تمــاس مذاکرات بین االفغانــی در قطر، 
گفت: بحران ۴۰ ســاله را نمی شــود در 
مــدت کوتاهی حل کنیم و البته به هیچ 
کســی اجازه دخالت در مذاکرات را نیز 
نمی دهیم. این در حالی اســت که زلمای 
خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانســتان روز پنجشــنبه با هر دو تیم 
مذاکره کننده صلح افغانستان در دوحه مالقات کرده است. مالبرادر آخوند، معاون 
سیاســی و رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، شیخ مولوی عبدالحکیم حقانی، 
رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان و شماری دیگر از اعضای این گروه در دیدار با 

خلیلزاد حضور داشته اند.
از آغاز مذاکرات بین االفغانی بین دولت افغانســتان و طالبان نزدیک به سه هفته 
می گذرد اما تاکنون گروه های تماس دو طرف موفقیتی برای نهایی کردن دستور 

مذاکرات نداشته اند.
گفته می شود در سه روز گذشته، این گروه ها نشستی نداشته اند و به گزارش برخی 
خبرنگاران، کسب تکلیف و مشــورت های داخلی تیم های مذاکره کننده دولت و 

طالبان ادامه دارد.
»محمد نعیم« سخنگوی تیم مذاکره کننده طالبان درباره توقف نشست گروه های 
تماس به طلوع نیوز گفت: توقف این نشســت ها برای بررسی موضوعات، یک امر 

معمولی است و با برگزاری چند نشست رسیدن به توافق مشکل است.
وی در پاسخ به چرایی تأکید طالبان به مبنا قرار دادن توافق نامه این گروه با آمریکا 
در مذاکرات بین االفغانی اظهار کــرد: هر طرف اهدافی دارد که باید فقط در میز 

مذاکره بحث شود.
نعیم تصریح کرد: بحران ۴۰ ساله را نمی شود در کوتاه مدت حل کرد، باید تحمل 

وجود داشته باشد تا بحث ها ادامه یابد.
ســخنگوی تیم مذاکره کننده طالبان با اشاره به درخواســت خبرنگاران درباره 
جزئیات مذاکرات بین االفغانی نیز تأکید کرد: »اگر قرار باشد همه چیز در رسانه ها 
مطرح شــود پس نیازی به هیئت های مذاکره نیست. نباید عجله کرد زیرا ممکن 

است به هدف نرسیم«.
وی خاطرنشان کرد: اگر طالبان به مذاکره و تفاهم باور نداشتند بر سر میز مذاکره 

حاضر نمی شدند بنابراین باید همه چیز در اتاق مذاکرات مطرح شود.

تظاهرات »جمعه سقوط سازش« در بحرین©
فــارس: منابع خبری بحریــن از آغاز 
محکومیــت  در  مردمــی  تظاهــرات 
عادی ســازی روابط این کشــور با رژیم 
صهیونیســتی خبــر دادند. براســاس 
گزارش شــبکه اللؤلؤة، مــردم بحرین 
در تظاهــرات با عنوان »جمعه ســقوط 
ســازش« بــه خیابان هــا آمده انــد تا 
عادی ســازی روابط منامه و تل آویو را محکوم کنند. برگزاری این تظاهرات در 
حالی بود که پنجشــنبه خبرگزاری بحرین )بنا( از سفر »یوسی کوهن« رئیس 
موساد به منامه و دیدار با مسئوالن امنیتی و اطالعاتی ارشد بحرین خبر داد. بر 
اساس این گزارش، کوهن روز چهارشنبه در دیدار با »عادل بن خلیفه الفاضل« 
رئیس دستگاه اطالعات بحرین و »احمد بن عبدالعزیز آل خلیفه« رئیس دستگاه 
امنیت استراتژیک این کشور، مسائل دارای اهتمام مشترک و افق های همکاری 

دوجانبه را بررسی کرده است.

 دیدار رئیس ستاد هیئت حشدالشعبی  ©
و نماینده سازمان ملل

ایسنا: رئیس ستاد هیئت حشدالشعبی 
روز گذشــته با نماینده ویــژه دبیرکل 
ســازمان ملــل در عــراق در مقر این 
هیئت دیــدار و گفت وگو کــرد. هیئت 
حشدالشــعبی در بیانیه ای اعالم کرد در 
این دیدار میــان عبدالعزیز المحمداوی، 
رئیس ســتاد حشدالشــعبی با جنین 
پالسخارت، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق، تحوالت اوضاع امنیتی در 
کشور و پیگرد عناصر باقی مانده داعش مورد بررسی قرار گرفت. طبق این بیانیه، 
المحمداوی در این دیدار خاطرنشان کرد حشدالشعبی یک نهاد رسمی وابسته به 
دولت عراق است و به دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح عمل می کند. وی ادامه 
داد: حشدالشــعبی به تالش ها برای مبارزه با تروریسم و بازگرداندن خانواده های 
آواره ادامه می دهد و دست به تالش های امنیتی و خدماتی گسترده ای برای فراهم 
کردن فضا برای پایان دادن به پرونده آوارگان در عراق می زند. المحمداوی نقش 

سازمان ملل در حمایت و پشتیبانی از عراق را ستود.
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   شنبه 12مهر 1399  15صفر 1442 3 اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9359

 جهان/ علوی  تست کرونای رئیس جمهور 
آمریکا و همسرش مثبت شد. به گزارش رویترز، 
دونالد ترامپ در پیامــی توییتری از قرنطینه 
شدن خود و همسرش »مالنیا« خبر داد و علت 
این امر را مثبت شــدن تســت کرونای »هوپ 
هیکس« یکی از مشــاوران ارشدش اعالم کرد. 
وی در این پیام نوشت: »نتیجه تست کووید 19 
هوپ هیکس که تاکنون حتی بدون برخورداری 
از یک مرخصی کوتاه، کار خــود را انجام داده 
اســت؛ مثبت بود. وحشتناک است! امشب هم 
نتیجه آزمایش کرونای من و بانوی اول آمریکا 
مثبت اعالم شــد. قرنطینه و روند بهبودمان را 
ســریعاً آغاز می کنیم. با یکدیگــر از پس آن 
برخواهیم آمد«. به گزارش مهر، دومین مناظره 
ترامپ و جو بایدن، نامــزد دموکرات انتخابات 
2۰2۰ برای 2۴ مهر تدارک دیده شده و ابتالی 
رئیس جمهور آمریکا به کرونا می تواند برگزاری 

آن را با اشکال مواجه کند.
اخبار مربوط بــه ابتالی ترامپ بــه کووید19 
بــا واکنش های مختلفی همراه شــده اســت. 
کارشناســان نگران امکان ادامــه روند قانونی 
انتخابات آمریکا هستند؛ در حالی که ترامپ مبتال 
به کروناست و با توجه به کهولت سن وی، امکان 

جدی شــدن خطر بیماری برای او نیز هست؛ 
برخی از کارشناسان معتقدند اعالم ابتالی دونالد 
ترامپ به کرونا در واقع ترفندی سیاسی به منظور 
تأثیرگذاری احتمالی بر انتخابات آمریکاســت. 
بدین معنا که ترامپ ضمن آنکه بهانه موجهی 
بــرای فاصله گرفتن از مناظــرات انتخاباتی به 
دلیل ضعف او در مناظــره اول در اختیار دارد، 
می توانــد به فاصله چند روز مانده تا انتخابات از 
واکسن آمریکایی کرونا رونمایی کرده و نخستین 
اســتفاده کننده از آن باشد. بر این مبنا، ابتالی 
ترامپ به کرونا صرفاً می تواند یک نمایش باشد. 
گفتنی است بر اساس قانون انتخابات آمریکا، در 
صورت مرگ، استعفا یا عزل رئیس جمهور، معاون 
رئیس جمهور خود به خود مسئولیت اداره کشور 
را تا نخستین انتخابات پیش رو بر عهده می گیرد 

و جانشین رئیس جمهور می شود.

خبر

تست کرونای ترامپ مثبت شد
کووید19 آخرین بازی رئیس جمهور آمریکاست؟

 جهان/ علوی  اصابت چند راکت به نزدیکی 
پایگاه نظامیان آمریکایــی در اطراف فرودگاه 
اربیل عراق منجر به وقوع چند انفجار شــد. به 
گزارش فارس، شامگاه چهارشنبه 6 راکت از نوع 
گراد به سمت پایگاه الحریر ایاالت متحده آمریکا 
واقع در منطقه کرده جال در حومه غربی اربیل 
شلیک شد که طبق گزارش های تکمیلی، چهار 
راکت به محوطه پایگاه اصابت کرده و دو راکت 
دیگر عمل نکرده اند. کانال »صابرین نیوز« وابسته 
به گروه های مقاومت از وقوع چند »انفجار شدید« 
طی این حمالت راکتی در این پایگاه خبر داد. 
پایگاه نظامــی »الحریــر« در نزدیکی فرودگاه 
بین المللی اربیل، مرکز منطقه کردستان عراق 
قرار دارد و میزبان نظامیان تروریست آمریکایی 
است؛ این پایگاه، بزرگ ترین پایگاه نظامی آمریکا 
در عراق پس از پایگاه عین االسد است. به گفته 
منابع عراقی، پس از اصابت راکت ها، بالگردهای 
آمریکایی به پرواز درآمده و گفته می شــود به 
انتقــال زخمی های حمله راکتــی پرداختند. 
شــاهدان در اربیل می گویند همزمان با وقوع 
انفجارها، صدای آژیر هشــدار شلیک راکت و 
موشک به صدا درآمده و نظامیان آمریکایی به 

پناهگاه های خود رفته اند.

در همین زمینه، فرماندهی عملیات مشترک 
عراق در بیانیه ای با اشاره به ادامه تحقیق درباره 
حمله راکتی چهارشنبه شــب به اربیل، اعالم 
کرد این حمله کار یک گروه تروریستی بود. در 
این بیانیه که نســخه ای از آن در پایگاه خبری 
»موازین« عراق منتشر شد، آمده است: یک گروه 
تروریســتی، چهارشنبه شب با چندین راکت، 
اســتان اربیل را هدف قرار داد و منبع شلیک، 
یک راکت انداز بود که روی یک خودرو از نوع کیا 
نصب شده بود. این راکت ها به سوی شمال غرب 
اربیل و نزدیک برخی روستاها شلیک شد و دو 
راکت به نزدیکی اردوگاه آوارگان »حسن شامی« 
اصابت کرد. در همین زمینه، تیپ 3۰ سازمان 
حشدالشــعبی عراق در بیانیه ای اعالم کرد بر 
خالف اتهام زنی ها، حشدالشعبی هیچ ارتباطی با 

شلیک راکت  به سوی استان اربیل ندارد.

خبر

»الحریر« گرفتار آتش و خشم
حمله با راکت های گراد به پایگاه نظامیان آمریکا در اربیل عراق

جهان: درگیری ها در اطراف شهر »مأرب« در مرکز یمن به عنوان 
اصلی تریــن مرکز وابســته عناصر اخوانی »االصــالح« )مهم ترین 
پیاده نظام دولت منصور هادی( به لحظات سرنوشت سازی رسیده 
و به گفته منابع یمنی، چیزی تا ورود ارتش و کمیته های مردمی 
به این شهر نمانده است. به نوشته وبگاه خبری »الصحافة الیمنیة« 
نیروهــای دولت صنعا منتظر صدور دســتور برای عبور از آخرین 
استحکامات دفاعی عناصر منتســب به دولت مستعفی هادی در 

مأرب هســتند و شهر در آستانه آزادسازی قرار دارد. این تحول در 
شــرایطی است که دولت ســعودی پول زیادی برای همراه کردن 
قبایل منطقه هزینه کرده و با وجود این، برخی قبایل از جمله قبیله 
»مراد« طرف دولت صنعا را گرفته اند. در همین حال، عناصر حزب 
»االصالح« در اطراف شــهر، 1۴ اردوگاه »آوارگان« دایر کرده اند تا از 
آن به عنوان سپر انسانی در برابر نیروهای ارتش و انصاراهلل استفاده 
کننــد. منابع نظامی به روزنامه االخبار لبنان گفته اند دولت صنعا 

یک گردان نیروهای ویژه جنگ شهری به اطراف مأرب اعزام کرده 
اســت تا در آزادسازی محله های شهر کمک کند. منابع حاضر در 
شــهر مأرب نیز از اختالف میان قبایل همسو با ائتالف سعودی با 
شبه نظامیان دولت منصور هادی خبر می دهند. به گفته این منابع 
این اختالفات موجب شــده ده ها تــن از نیروهای قبایل، منطقه 
درگیری را ترک کنند. صبح دیروز نیز میان قبیله »آل رنیم« و »آل 

عوشان« درگیری مسلحانه پیش آمد.

آزادی مأرب نزدیک تر شد
با فتح چند منطقه در شمال استان مرکزی یمن

گزارش

      صفحه 8

 ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد اج��رای پروژه 
مطالعه و طراحی شبکه جمع آوری و هدایت آبهای 
سطحی و س��یالب شهر س��بزوارطبق محدوده طرح 
جامع مصوب 91 رابه مبلغ 4.150.000.000 ریال به 
مش��اور واجد شرایط واگذارنماید.لذا شرکت های 
مهندسین مش��اوردارای گواهی صالحیت خدمات 
مشاوردر رشته تأسیس��ات آب وفاضالب وشبکه 
ه��ای آبی��اری وزهکش��ی)دارای س��ابقه مرتبط با 
موضوع(م��ی توانند جهت دریافت اس��نادمربوطه 
به امورقراردادهای ش��هرداری مراجع��ه نمایند.
جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ا ش��ماره تلفن 
05144241781 تماس حاصل فرمایند.یابه سایت 
 www.Sabzevar.ir آدرس  س��بزواربه  ش��هرداری 
مراجعه کنندمبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 
207.500.000 ری��ال به صورت نقد یا ضمانت نامه 
بانک��ی می باش��د. ضمنًا ش��هرداری در رد یا قبول 
هریک از پیش��نهادها مختار اس��ت. آخرین مهلت 
ش��رکت در مناقصه و تحویل پاکت های پیشنهادی 
اداری وق��ت  پای��ان  ش��هرداری  دبیرخان��ه  ب��ه 
 س��اعت 14:10 روزس��ه ش��نبه م��ورخ 99/7/29 
م��ی باش��د. مناقص��ه رأس س��اعت 12 صب��ح روز 
چهارش��نبه م��ورخ 99/7/30در محل ش��هرداری 

برگزار می گردد.
سید علی کوشکی
شهردار سبزوار 

     آگهی مناقصه 
)نوبت اول(

,ع
99
07
35
5

 ش��هرداری س��بزوار در نظر دارد به استناد 
بن��د )د( تبص��ره 4 بودج��ه مصوب س��ال 99 
نس��بت به واگذاری یک ب��اب واحدتجاری به 
صورت اجاره واقع در حاشیه خیابان مدرس 
از طری��ق مزای��ده کتب��ی اق��دام نماید.ل��ذا 
متقاضیان م��ی توانند جهت کس��ب اطالعات 
بیش��تر و دریاف��ت ف��رم مربوط��ه ب��ه واحد 
قراردادهای شهرداری مراجعه و یا با شماره 
تلفن 05144241781 تماس حاصل فرمایند.
مبل��غ س��پرده ش��رکت در مزای��ده مع��ادل 
5.400.000 ریال به صورت نقد یاضمانت نامه 
بانکی می باش��د. ضمن��ًا ش��هرداری در رد یا 
قب��ول هری��ک از پیش��نهادها مختار اس��ت. 
آخری��ن  مهلت ش��رکت در مزای��ده و تحویل 
پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه شهرداری 
پای��ان وق��ت اداری روزس��ه ش��نبه م��ورخ 
99/7/29 م��ی باش��د. مزایده رأس س��اعت 
10 صبح روز چهارش��نبه مورخ 99/7/30 در 

محل شهرداری برگزار می گردد.
سید علی کوشکی
شهردار سبزوار

     آگهی مزایده 
)نوبت اول(

,ع
99
07
35
4

 ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد به اس��تناد 
بند)د( تبصره 4 بودجه مصوب س��ال 99 نسبت 
ب��ه واگذاری 10 واحد تج��اری در زیرزمین، یک 
واح��د درطبقه همکف ویک واح��د درطبقه اول 
ارگ امیری��ه از طری��ق مزای��ده کتب��ی اق��دام 
نماید.ل��ذا متقاضی��ان می توانند جهت کس��ب 
اطالع��ات بیش��ترودریافت ف��رم مربوط��ه ب��ه 
واحدقرارداده��ای ش��هرداری مراجع��ه و ی��ا با 
حاص��ل  تم��اس  تلف��ن05144241781  ش��ماره 
فرمایند.مبلغ سپرده ش��رکت در مزایده بابت 
هری��ک از واحدها مع��ادل 5 درصد قیمت پایه 
بص��ورت نقد ی��ا ضمانت نامه بانکی می باش��د. 
ضمن��ًا ش��هرداری در رد ی��ا قب��ول هری��ک از 
پیشنهادها مختار اس��ت. آخرین  مهلت شرکت 
در مزای��ده و تحویل پاکت های پیش��نهادی به 
دبیرخان��ه ش��هرداری پایان وق��ت اداری راس 
س��اعت 14:10روزس��ه ش��نبه م��ورخ 99/7/29 
م��ی باش��د. مزای��ده رأس س��اعت 10 صبح روز 
مح��ل س��الن  م��ورخ 99/7/30در  چهارش��نبه 

جلسات شهرداری برگزار می گردد.
سید علی کوشکی
شهردار سبزوار

 آگهی تجدید 
مزایده )نوبت اول(

,ع
99
07
35
2
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد ام��ور تعمی��ر ، نگه��داری و 

راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان خواف را از طریق مناقصه عمومی به 
بخش غیر دولتی واگذار نمای��د . کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2099000060000074، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 380.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حس��ابداری شبکه مذکور به نش��انی : شهرستان خواف 

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ99/07/10

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز  99/7/16
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/07/27
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/07/28

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر ثب��ت  

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ع
99
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25
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد ام��ور تعمی��ر ، نگه��داری و 

راهبری تاسیس��ات الکتریکی و مکانیکی شبکه فریمان  
را از طری��ق مناقصه عمومی به بخش غیر دولتی واگذار 
نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 
2099000060000071، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواه��د ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 670.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حسابداری شبکه مذکور به نشانی : شهرستان فریمان 

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ99/7/10

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز 99/7/16
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/07/27
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/07/28

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر ثب��ت  

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

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

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به دبیرخانه 
س��ازمان تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 
واصله  باشد.پیش��نهادات  1399/7/22م��ی 
روز چهارش��نبه 1399/7/23 رأس س��اعت 

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

 آگهی تجدید مزایده 
»نوبت دوم«
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 جهان/ علوی  شورای امنیت سازمان ملل متحد 
خواستار توقف فوری درگیری ها در ناگورنو-قره باغ 
شد و نسبت به تشــدید درگیری ها ابراز نگرانی 
کرد. به گزارش اسپوتنیک، اعضای شورای امنیت 
همچنین از موضع دبیرکل سازمان ملل متحد که 
از طرفین خواسته فوراً درگیری را متوقف کرده، از 
تنش ها بکاهند و بدون تأخیر به مذاکرات معنادار 

بپیوندند، حمایت کردند.
رؤســای جمهوری سه کشور روســیه، آمریکا و 
فرانســه نیز در بیانیه ای مشترک خواستار توقف 
فوری درگیری ها در قره باغ شدند. به گزارش ایسنا، 
در بیانیه والدیمیر پوتین، دونالد ترامپ و امانوئل 
مکرون آمده است: رؤسای جمهوری روسیه، آمریکا 
و فرانسه به عنوان رؤسای مشترک گروه مینسک 
سازمان امنیت و همکاری اروپا تشدید خشونت ها 
در خــط تماس منطقــه مورد مناقشــه »قره باغ 
کوهستانی« را قاطعانه محکوم می کنند. سرگئی 
الوروف، وزیر امور خارجه روســیه نیز در جریان 
گفت وگو با همتایان ارمنستانی و آذربایجانی خود، 
دو کشور را به آتش بس فوری فراخواند. به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی 
الوروف، وزیر امور خارجه روسیه مکالمات تلفنی 
جداگانه ای با جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه 
جمهوری آذربایجان و زهراب مونتســاکانانیان، 
وزیر خارجه ارمنســتان داشــت کــه در آن، از 
آمادگی روسیه برای ارائه بستری در مسکو برای 

ســازماندهی ارتباطات در خصوص درگیری های 
قره باغ خبر داد.

در همیــن حــال، رجــب طیــب اردوغــان، 
رئیس جمهور ترکیه در سخنانی گفت حمالت 
تا آزادی منطقه »قره باغ کوهستانی« ادامه خواهد 
داشــت. او قره باغ را منطقه اشــغالی به دســت 
ارمنســتان توصیف کرد. از سوی مقابل، امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانســه در نخستین روز 
از نشست بروکسل گفت: می توانم این اطمینان 
را بدهم که بیش از 3۰۰شــبه نظامی که پیشتر 
از منطقه حلب ســوریه بیرون رانده شدند حاال 
از طریــق منطقه غازی انتپ ترکیه وارد ناگورنو-

قره باغ شده اند و همگی آن ها به گروه تروریستی 
داعش مرتبط هستند. به گزارش خبرگزاری تاس، 
سخنان اردوغان بر ضرورت ادامه جنگ تا آزادی 
قره باغ کوهستانی در حالی است که وزارت خارجه 
روســیه از تماس تلفنی چاووش اغلو و سرگئی 
الوروف وزرای خارجه روسیه و ترکیه و تأکید هر 
دو بر آتش بس و توقف جنگ خبر داده بود. پیش 
از این نیز »الهام علی اف« رئیس جمهور آذربایجان 
گفته بود تنها در صورت عقب نشینی ارمنستان از 
منطقه قره باغ کوهستانی، کشورش فعالیت نظامی 

در این منطقه را متوقف خواهد کرد. 
بــا این حال خبرگزاری اســپوتنیک بــه نقل از 

وزارت خارجه ارمنســتان روز جمعه اعالم کرد از 
بیانیه ســازمان امنیت و همکاری اروپا که در آن 
استفاده از زور در منطقه درگیری قره باغ محکوم 
شــده اســتقبال کرد. در این بیانیه آمده است: 
ارمنستان به راه حلی صلح آمیز برای این مناقشه 
متعهد است. ما به مقابله خود با تجاوز آذربایجان 
ادامه می دهیم اما همزمان آماده ایم با همکاری با 
گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و بر 
اساس توافقات امضا شده در سال 199۴ و 1995 
به برقراری دوباره صلح اقدام کنیم.  این بیانیه در 
حالی صادر شــده که درگیری میان آذربایجان و 
ارمنستان بر سر قره باغ وارد هفتمین روز خود شده 
اســت. هر دو طرف تلفاتی را از نیروهای نظامی و 
غیرنظامی گزارش کرده اند و مدعی هستند ادوات 
نظامی طرف مقابل را منهدم کرده اند. خبرگزاری 
اینترفاکــس در گزارشــی از وزارت دفاع منطقه 
خودمختار ناگورنو-قره باغ وابســته به ارمنستان 
اعالم کرد با کشته شــدن 5۴ سرباز دیگر آن ها، 
تعداد تلفات در مجموع به 158 تن رسیده است. 
گفتنی است در جنگ روزهای گذشته، جمهوری 
آذربایجان تمرکز خود را بر اســتفاده گسترده از 
پهپادها مانند بایراکدار )بیرقدار( ســاخت ترکیه 
گذاشــته است. در حالی که ارمنستان با توجه به 
ضعف خود در زمینه پهپادی، از تسلیحات زرهی 
مانند کنکورس و کورنت ساخت روسیه استفاده 

کرده است. 
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