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 در سفر ظریف، پکن چه پیشنهادی به تهران داد؟ 

سازوکار ایرانی - چینی برای مقابله با آمریکا

مدیرکل اوقاف و 
امورخیریه خراسان رضوی 

به قدس خبر داد

تخریب مسجد 
»هفت در« 
در اربعین!

 سیاست  محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران روز جمعه به دعوت همتای چینی خود و 
در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی برای انجام دیداری دو روزه به چین رفت. 
سفر محمد جواد ظریف به کشور چین و دیدار با همتای چینی خود در صدر اخبار برخی 
از مهم ترین خبرگزاری ها و ســایت های خبری قرار گرفت. وزارت خارجه چین نیز در پی 
دیدار وزرای خارجه این کشور و ایران با انتشار بیانیه ای بر حمایت پکن از برجام و تعهدات خود 
در قبال توافق هسته ای تأکید کرد. بیانیه وزارت خارجه چین می گوید: »پکن پیشنهاد می کند 
نشستی برای گفت و گوی چندجانبه منطقه ای با مشارکت همه طرف های ذی نفع برگزار شود؛ 

 ............ صفحه 2چنین نشستی می تواند درک متقابل را از طریق گفت و گو افزایش...

 قدس خراسان  حجت االسالم احمدزاده در 
حالی که معتقد است تخریب مسجد »هفت در« 
خالف شــرع و انجام فعل حرام بود، از پیگیری 
قضایی ماجرا خبر داد. شهریور ماه گذشته بود 
که ماجرای توافق مســئوالن دخیل در طرح 
پیرامون حرم در صدر اخبار استانی قرار گرفت. 
در تشریح قسمتی از متن این توافق نامه که با 

حضور اعضای ستاد تدابیر...

قدس عرضه این کاال 
در بازار سرمایه را 

بررسی می کند

بورس 
قیمت خودرو را 
شفاف می کند؟

فیلم سازان در پرداخت 
به زندگی و آثار مشاهیر 
ادبیات کوتاهی کرده اند

جای خالی 
شاعران در 

سینمای ایران
 ............ صفحه 12 ............ صفحه 6

مخالفان و موافقان طرح توزیع 
داروهای مخدر

معتادان درصف  
داروخانه ها!

 ............ صفحه 7

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
پیرمحمد مالزهی

سفر وزیرخارجه کشورمان به چین آن هم در زمانی که ایاالت متحده سخت ترین 
تحریم ها را بــه گمان خود علیه ایران برنامه ریزی کرده، مورد توجه رســانه ها و 
تحلیلگران قرار گرفته است. اما اهداف و دستاوردهای حضور محمد جواد ظریف در 
پکن را به طور کلی در دو بعد گسترش همکاری های راهبردی و همچنین افزایش 

تبادالت اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و...

چکش کاری قرارداد 25 ساله 
ایران و چین

 ............ صفحه 2

 

بانوان مشهدی، نائب الزیاره مردم ایران
 آستان  رئیس مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس برای دهه آخر صفر برنامه های متنوعی تدارک دیده است  

از اجرای ویژه برنامه های »نذر امام« و »زیارت نیابتی« توسط این 
مرکز در دهه آخر ماه صفر خبر داد. »فاطمه دژبرد« در این ارتباط 

 ............ صفحه 3به خبرنگار قدس گفـت: طرح نذر امام...
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فردوسی پور: گفت و گو با دکتر سهیل اسعد عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت وگو با قدس:

 :jامام محمدباقر
پر حسرت ترین 

مردم در روز 
قیامت، بنده اى 
است که عدلى 

را وصف کند و 
خودش خالف آن 

عمل کند. 
تحف العقول، ص ۲۹۸
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باید در ایران بمانیم 
و کشورمان را بسازیم

شخصیت چند بعدی اهل بیت b را 
به جهان معرفی کنیم

برای خروج از برجام 
باید همه اجزای نظام نظر بدهند
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آگهی مناقصه 
 سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8

فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
مدیریت آمار ،فناوری
 اطالعات و ارتباطات

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شرح در صفحه 8
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فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان بردسکن 
شرح در صفحه 8
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1- اداره کل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای 
پ��روژه تعمیرات اساس��ی منجر به PM ابنیه بندر امیرآباد بش��ماره )99/08( را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیک��ی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/07/20 می باشد.
2- کارفرما: بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد

3- شماره فراخوان در سامانه: 2099003635000017
4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8/30 صبح تاریخ 99/07/20 الی ساعت 9 صبح تاریخ 99/07/27

5- مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 10 صبح تاریخ 99/08/11
6- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10/30 صبح تاریخ 99/08/11

7- شرایط الزامی شرکت در مناقصه: 7-1- ارائه گواهینامه صالحیت معتبر حداقل پایه 4 رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور )در پاکت ارزیابی کیفی(.
7-2- ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاری معتبر صادر شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )در پاکت ارزیابی کیفی(.

7-3- ارائه آخرین صورت های مالی حسابرسی شده )منتهی به سال 1398( در پاکت ارزیابی کیفی.
8- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: مازندران بهش��هر زاغمرز بندر امیرآباد و تلفن: 34512421- 34512131- 011 کدپس��تی: 51331- 48541 شناسه ملی: 14000180614 کد اقتصادی: 
411319577986

9- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 41934- 021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir(، بخش »ثبت نام/پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گر« موجود است.
10- حداقل امتیاز و مدت اعتبار ارزیابی: 60 امتیاز و 24 ماه شمسی می باشد.

11- مدت اجرای پروژه: هجده/ 18 ماه شمسی.
12- مبلغ برآورد اولیه: برابر 323/507/136/400 ریال، معادل سیصد و بیست و سه میلیارد و پانصد و هفت میلیون و یکصد و سی و شش هزار و چهارصد 
ریال می باش��د. هزینه این پروژه از محل اعتبارات اندوخته )س��رمایه ای( س��ازمان بنادر و دریانوردی تأمین گردیده و مش��مول نحوه کسر حق بیمه طرح های 
عمران��ی تأمین اعتبار ش��ده از طریق س��ازمان برنام��ه و بودجه نمی گردد. بنابراین کل حق بیمه مورد درخواس��ت س��ازمان تأمین اجتماعی ب��ه عهده پیمانکار 

می باشد.
13- سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار: مناقصه گران باید ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات به مبلغ ))9/171/000/000(( ریال و به 
 IR 620100004101064571212386 حروف ))نه میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون ریال(( با اصل فیش واریزی وجه به حساب سپرده بندر امیرآباد تحت شماره

نزد بانک مرکزی )در پاکت الف( ارائه نمایند و تا ساعت 10 صبح تاریخ 99/08/11 سپرده موصوف را به دبیرخانه مرکزی بندر امیرآباد تحویل نمایند.
14- الزم به ذکر است که ارسال مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

15- اسناد باید خوانا )حداقل dpi 300( اسکن و بارگذاری گردد. در صورت ناخوانا بودن به اسناد مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد. شناسه آگهی1016982
روابط عمومی بندر امیرآباد
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»فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( 
یک مرحله ای- شماره 99/08« نوبت دوم

وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بنادرو دریانوردی و منطقه
 ویژه اقتصادی امیرآباد

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای20/م/99
دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی مازندران
 شرح در صفحه 4
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای زیربه ش�ماره فراخوان 2099001446000089 را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 

نوع و میزان تضمین فرایند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(مبلغ برآورد » ریال«مدت اجراموضوع مناقصهردیف

1

موضوع مناقصه عبارتست عملیات حفاری،لوله گذاری وآزمایش 
پمپاژ چاه های بحران در سطح استان )پهنه 2( شامل چاه های

 محسن آباد )شهرستان تایباد( و مجتمع نقاب-کالته ها 
)شهرستان خواف(  وچاه نوده پشنگ)شهرستان گناباد( 

47255355097 ماه
ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی بانکی، واریز وجه 
نقد جهت فرایند شرکت در مناقصه به میزان  

362767755ریال

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم 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 س�ازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 

1399/07/19می باشد. 
مهلت دریافت اسناد : ساعت 13 روزچهار شنبه مورخ 1399/07/23       مهلت ارسال پاسخ: ساعت 13 روزشنبه مورخ 1399/08/03

ش�رایط مناقصه گر :  1- گواهینامه صالحیت پیمانکاری صادره ازس�ازمان برنامه وبودجه کش�ور )حداقل رتبه 5 رش�ته کاوش های زمینی( و همچنین داشتن گواهینامه 
صالحیت حفاری از وزارت نیرو   که دارای اعتبار الزم وظرفیت آزاد نیز باشد .

2- داشتن گواهینامه معتبرصالحیت ایمنی از وزرات تعاون،کار و رفاه اجتماعی یا نامه موقت از اداره کار
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –روبروی ایستگاه متروی صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 385193768 و 889697373
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی 
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آب نخستین واژه در قاموس حیات
آگهی شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای- نوبت دوم

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراسان رضوی در نظر دارد؛ اقالم مش�روحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت یکجا به 
فروش رساند ؛ 

مورد مزایدهمحل استقرار کاالی مقدار تقریبیواحدمشخصات کاالی مورد مزایده
250متر لوله فوالدی4 اینچ 

تربت جام ، جاده 
بزد ، مخزن 15000 

مترمکعبی

4متر لوله فوالدی5 اینچ 
354متر لوله فوالدی6 اینچ 
108متر لوله فوالدی8 اینچ 

)500 ،400 ،150( C 41مترلوله آزبست کالس
460مترلوله فایبرگالس )500،600،700(

28مترکابل مسی)35*3و90*3 (
5متر مربعشیشه سکوریت

3عدداتصاالت لوله فایبرگالس)موپلر لوله 600،700و فلنج اسپیکات 600(
500کیلوضایعات پروپیلن )لوله های فاضالبی( )500،630،355(

20کیلوضایعات سیم مسی
2500کیلو ضایعات آهن ) درب و پنجره ، کابینت فلزی ، قوطی و ...(

500کیلو ضایعات آلومینیوم ) درب مستعمل و ...(
1500کیلوضایعات چدنی )پمپ شناور ، موتور شناور(

1000کیلوضایعات چدنی )اتصاالت و شیرفلکه(

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده:      الف - مهلت دریافت اسناد مزایده: دوشنبه 1399/07/28
ب – محل دریافت اسناد مزایده: تربت جام ، بلوار امام ، جنب فرمانداری ، امور آب و فاضالب تربت جام 

ج – مهلت تسلیم پیشنهادها:1399/08/10        د-محل دپوی کاالها: تربت جام ، جاده بزد ، مخزن 15000 مترمکعبی 
سایر توضیحات ضروری شامل مبلغ قیمت پایه ، مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ) شرکت در مزایده( و ... در اسناد مزایده اعالم گردیده 
است، در ضمن جهت کسب اطالعات بیشتر در ایام هفته و ساعات اداری با شماره تلفن 05152526015 تماس حاصل فرمایید.     هزینه چاپ آگهی 

)دونوبت( بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی 
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صدای پای آب، صدای زندگی –نوبت دوم
» آگهی مزایده عمومی «

مدافعان به طواف حرم آمدندمدافعان به طواف حرم آمدند
مشهد امروز میزبان هفت شهید »خان طومان« استمشهد امروز میزبان هفت شهید »خان طومان« است

 ............ صفحه  ............ صفحه 22  قدس خراسان  قدس خراسان
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روزنامـه صبـح ایـران 2

دشمن برای اینکه چیزی صادر نکنیم ما را تحریم می کند  سیاست: امیرحاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: دشمن ما را برای این تحریم نمی کند که چیزی به دست ما نرسد، بلکه تحریم 
آنان برای این است که نتوانیم صادرات کنیم چون آن ها از صادرات ما می ترسند. وی با اشاره به اهمیت حرکت در مسیر جهاد و خودکفایی اظهار کرد: امروز گزینه اصلی روی میز ما در قبال دشمنانی که با نهایت 

وحشیگری و خباثت هر آنچه می توانند برای تضعیف ملت ایران انجام می دهند، فعالیت در حوزه جهاد و خودکفایی است.

 سیاســت/ مینا افــرازه  در حالی که 
آمریکایی هــا در پــروژه اجماع ســازی و 
همراه کــردن دولت های اروپایــی با خود 
برای فعال سازی مکانیسم ماشه و بازگشت 
تحریم ها علیه جمهوری اســامی ایران با 
شکست مواجه شدند و تاش های آنان برای 
یافتن ترفندی حقوقی برای قانونی نشــان 
دادن ادعاهایشان با بی میلی همپیمانان آن ها 
روبه رو شد، چندی پیش نیز وزرای خارجه 
تروئیکای اروپایی متشکل از کشورهای آلمان، 
انگلیس و فرانســه اعام کردند تاش های 
آمریکا برای بازگشــت خودکار تحریم های 
شــورای امنیت علیه ایران را رد می کنند و 
بر حفظ برجام متعهدند. البته این در حالی 
اســت که جوزب بورل، مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر با موضع گیری 
دو پهلو و بدون اشاره به عدم انجام تعهدات 
دولت های اروپایی در قبال ایران، عنوان کرد 
اروپایی ها از تهران می خواهند تا به سرعت به 

اجرای کامل برجام بازگردد!
از سوی دیگر، پروژه جدیدی 
که نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا یعنی دونالد 
ترامپ رئیــس جمهور فعلی 
این کشور و جو بایدن رقیب 
دموکــرات وی به موازات هم 
به راه انداخته اند، این است که 
خواستار رسیدن به یک توافق 
جدید با ایران هستند. ترامپ 
می خواهد قبــل از برگزاری 
انتخابات بــه توافق با ایران و 
مذاکره دست یابد تا حداقل 
بتواند کمی از انزوا و شکست 
اقدام های قبلی اش بکاهد، از 
ســوی دیگر نیز بایدن با تأکید بر عملکرد 
ناموفق ترامپ در برابر ایران و نیز دادن وعده 
بازگشت به برجام و دستیابی به توافق جامع 
دیگر، تــاش دارد از این موضوع به عنوان 

برگ برنده ای در برابر رقیب خود بهره ببرد.
با این حال زمان چندانی به انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا باقی نمانــده و روی کار 
آمدن هر یک از ایــن نامزدهای انتخاباتی 
می تواند سرنوشت برنامه هسته ای و برجامی 
که تنهــا روی کاغذ ثبت شــده و نمودی 
عینی در دنیای بیرون ندارد را دچار تغییر 
و تحــوالت بعدی کند و یا حتی هر یک از 

این افراد به عنوان رئیس جمهور بعدی، در 
پی مجموعه اقدام های ناامن سازی منطقه، 
به راه انداختن عملیات روانی یا حتی تشدید 
فشارهای اقتصادی باشد. بدین ترتیب سؤالی 
که مطرح می شــود این است که اقدام های 
بعدی آمریکایی ها در پازل دشمنی شان با 
ایران چیست و در چه صورت ایران موضوع 
خروج از برجــام را کلید خواهــد زد. این 
پرسش را در گفت و گو با فدا حسین مالکی، 
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی و نماینده مردم زاهدان در مجلس 

پرسیده ایم که در ادامه می خوانید.

به نظرتان تا چه حد تالش های بعدی   
آمریکا در فعال سازی احتمالی مکانیسم 

ماشه موفقیت آمیز خواهد بود؟
تا به حال آمریکایی ها در سه مورد در صحنه 
بین المللی شکست سیاسی خورده اند. در 
طرح قبلی شان درباره قطعنامه تحریم های 
تسلیحاتی شاهد بودید حتی اروپایی ها که 
همواره حامی آن ها در اقدام های ضد ایرانی 
بوده اند، طرح را نپذیرفتند. از سمتی هم به 
تازگی سازمان ملل نیز نسبت به ادعای آنان 
درباره فعال سازی مکانیسم ماشه واکنش 
نشــان داد. تمامی این ها بیانگر این است 
که در بین دولت ها و افکار عمومی دنیا نیز 
اراده ای بــرای پذیرش مواضع غیر حقوقی 
و یک جانبه آمریکایی ها وجود ندارد. همه 
آن ها به خوبــی دریافته اند که آمریکایی ها 
در حال زیاده خواهی هســتند، در حالی 
که ایران بر تمامــی تعهداتی که در توافق 
برجام پذیرفته، عمل کرده است. براساس 

ماده 11 و 12 برجام نیز دست ایران از نظر 
حقوقی و فنی برای اینکه پاسخ آمریکایی ها 
را بدهد پر است. در واقع به نظرم با توجه به 
واکنش هایی که آمریکایی ها از جانب جامعه 
بین المللی و کشــورهای اروپایی دریافت 
کرده اند، از مرحله انجام اقدامی در راستای 
فعال سازی مکانیسم ماشه و فشار آوردن به 
ایران از طریق آن عبور کرده اند و درنهایت 
با مشــاهده شــرایط دریافته اند که از این 

موضوع صرف نظر کنند.

اقدام های    دیگر  از  شما  پیش بینی 
ضــد ایرانی آمریکایی ها چیســت و 
چه موضوعاتی را در دســتور کار قرار 

خواهند داد؟
ما در کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس برنامه هایی را در دستور کار 
داریم و در حال بررسی گزینه های مختلف 
در صورت اقدام های آمریکا ضد کشــورمان 
به هرحال شــیطنت های  هســتیم، چون 
آمریکایی ها تا موعــد انتخابات به اوج خود 
خواهد رســید. همان طور که شــاهدید در 
حال انجام شیطنت هایی در منطقه هستند 
تا آذربایجان و قره باغ را به جان هم بیندازند 
و به هر طریقی مشــکل آفرینی کنند که ما 
باید نسبت به این مسئله هوشیار باشیم. از 
سویی دیگر کشورهای عربی کوچک منطقه 
را وادار می کنند تا به عادی ســازی روابط با 
اسرائیل بپردازند، بنابراین تمامی این ها در 
راستای اقدام های ضد ایرانی و ناامن کردن 
منطقه است. بدین ترتیب باید گفت این گونه 
نیست که اگر در فعال سازی مکانیسم ماشه 

نتوانستند اجماع جهانی را با خود به همراه 
داشته باشند، به حمات نظامی علیه ایران 
دست بزنند. جمع بندی ما این است که هیچ 
برخورد سخت و نظامی از سمت آمریکایی ها 
رخ نخواهد داد، اما مســلم است که ما باید 
نســبت به مســائل داخلی و نیــز منطقه 
برنامه ریزی جدی و هوشیاری الزم را داشته 

باشیم.

اگــر اروپایی هــا نیز در مســیر   
دشــمنی با ایران به حمایت آشکار از 
آمریکا بپردازند، آیــا احتمال خروج 
از برجام وجــود دارد؟ در این صورت، 
تصمیم گیری دربــاره خروج از برجام 
بر عهده مجلس است یا شورای عالی 

امنیت ملی؟
جمعی از اعضای کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس هم تدابیر الزم را 
انجام داده اند تا اگر اقدام های خاصی از سمت 
غربی ها رخ بدهد خــروج ایران از برجام در 
دســتور کار قرار بگیرد. قطعاً برای خروج از 
برجام یا اقدام متناســب، مصوبات مجلس 
موردتوجــه نهادهای ذی ربــط قرار خواهد 
گرفت و تصمیم مجلس در رأس موضوعات 
اســت. به هرحال بعید می دانم شورای عالی 
امنیت ملی نظــرش با نظر مجلس مخالف 
باشــد و مجموعه هماهنگی هایــی در این 
خصوص وجود دارد. خــروج از برجام یک 
سیاست کان است و همه اجزای نظام باید 
نسبت به این مسئله نظر خود را بدهند. به 
نظرم می رســد اگر کار به خــروج از برجام 
بکشد، ما مخالفی در داخل کشور و سیستم 
تصمیم گیری حاکمیت نخواهیم داشــت. 
مجلس با خروج از برجام موافق اســت و در 
شــورای عالی امنیت ملی هم بعید می دانم 
مخالفتی صورت بگیرد. حتی برخی از وزرای 
دولت که دست اندرکار موضوع هستند بر این 
باورند که باید پاســخ جدی به آمریکایی ها 
داده شود. مجلس در موضوع خروج یا عدم 
خروج از برجام صاحب نظر اســت، اما باید 
تصمیمات خود را در هماهنگی که با شورای 
عالی امنیت ملــی انجام می دهد، عملیاتی 
کند. نمایندگان مجلس آزادند در موضوعات 
مختلف و کان کشور اظهارنظر کنند و مهم 
این است که بر اساس منافع ملی پیش بروند 

و تصمیم بگیرند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت وگو با قدس:

برای خروج از برجام باید همه اجزای نظام نظر بدهند

خدا وکیلی مهم ترین وظیفه رئیس کل بانک مرکزی چیه؟ آیا غیر از اینه که باید از پول  
ملی و ارزش اون صیانت کنه و نذاره که پول ملی از ارزش و قرب اون کم بشه؟ اآلن این 
آقای رئیس با این وضع دالر دقیقاً چه کاره اســت و چه نقشی داره و اصاً به خاطر چی 
داره حقوق میگیره؟ اگه واقعاً نمیتونه کاری کنه که از ارزش پول ملی کم نشه، باید هرچی 
سریع تر از مقام خودش برکنار بشه و کسی که توانایی و لیاقت این کار رو داره بیاد و در 
رأس کار قرار بگیره. قحط رجال که نیست یک مملکت رو به خاک سیاه نشونده و ثبات 

اقتصادی یک کشور رو بهم زده. 09150008893
نرخ قلیل تضمینی 2هزارو400 تومان شــورای اقتصاد بــرای هر کیلو جو! جوکاران  

و جوخواران و جوفروشــان همگی را شــوکه کرد! جوکاران چون شاید آخرین سال های 
جوکاریشــان باشد! جوخواران که سال های آینده باید رژیم غذایی شان را تغییر داده، قید 
خوردن کاه و جو لذیذ را بزنند! شاید هم آخرین روزهای حیاتشان باشد! صاحبان و کارگران 
صنایع نوشابه سازی ایران که از جو برای تهیه انواع نوشابه های غیرالکلی و انرژی زا استفاده 
می کنند هم سال های آتی از سماق برای مکیدن خود و صنعت نوشابه سازی بهره گیرند! 
نانواهای نان جو پز و پزندگان سوپ جو هم از حاال به فکر یادگیری حرفه دیگری باشند! 
بیماران دیابتی و سایر بیماران عزیزی هم که به توصیه اطبا باید نان جو و سوپ جو میل 
نمایند، هم برایشان متأسفیم ! با این دسته گلی که عقای شورای اقتصاد به آب دادند نام 

جو را بنگارید: غله ای که در آینده بجویید و نیابید!  09150000934
اتحادیه نانوایان همچنان راحــت بخوابد! نان ۸00تومانی رادارند می دهند هزار تومان  

یعنی 2۵ درصد گرانی؛ مســابقه گرانی و ظلم و فشار به مستضعفان و محرومان تمامی 
ندارد. 09350007463

جای تأمل دارد و دست گیری از زنان آسیب دیده و محروم و زنان معتاد و توجه و  
هزینه کردن جهت توانمندکردن زنان و دختران و هزینه کردن جهت دختران فراری 

و آسیب دیده مصداق واقعی زیارت مکه و مدینه و کربا است. 09350006782

مأموریت های جدید روحانی به دستگاه های اقتصادی دولت

ناهماهنگی های اداری در تجارت با همسایگان رفع شود©
سیاســت: رئیس جمهور پــس از ارائه 
گزارش دســتگاه های مرتبــط از وضعیت 
تبادالت و مــراودات اقتصادی و تجاری با 
همسایگان، با اشــاره به اهمیت راهبردی 
روابط با کشورهای همسایه گفت: با تشکیل 
هر چه سریع تر کارگروه و کمیته ای متشکل 
از دســتگاه های مرتبط با حــوزه مراودات 
تجاری با همسایگان، به صورت منسجم و یکپارچه در جهت رفع مشکات در این 
حوزه اقدام شود تا سطح تبادالت تجاری به سطح مطلوب ارتقا یابد. به گزارش پایگاه 
اطاع رسانی دولت، حجت االسام والمسلمین حسن روحانی دیروز در یکصد و هفتاد 
و دومین جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت تأکید کرد دستگاه های مسئول 
موظفنــد رفع موانع اداری در روابط تجاری و اقتصادی با همســایگان را در اولویت 
کاری خود قرار دهند و هر گونه ناهماهنگی در رویه های اداری را برطرف کنند. رئیس 
جمهور با بیان اینکه در شــرایطی که سخت ترین تحریم ها به کشور تحمیل شده، 
سعی شده ظرفیت های صادرات غیرنفتی ارتقا یابد، تصریح کرد: گمرک مکلف است 
ارزش محصوالت صادراتی شرکت های پتروشیمی را بر مبنای ارزش پایه صادراتی 
متناظر اعامی که به صورت هفتگی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعام می 
شود، محاسبه کند. در این ارتباط به منظور ایجاد مدیریت واحد در راستای انسجام 
بخشی به امور پایانه های مرزی کشور مدیریت این پایانه ها، همچون پایانه های هوایی 
و دریایی به وزارت راه و شهرســازی محول شد. روحانی با تأکید بر تأمین نیازها و 
کمبودهای فنی و اداری در این زمینه افزود: وزارت اقتصاد مکلف اســت با تسریع 
در رفع نیازها و تأمین تجهیزات گمرکی در گمرکات مرزی امکان ترخیص هر چه 

سریع تر کاالها را فراهم کند.

پاسخ صریح »گروسی« به ادعاهای ضدایرانی ©
آمریکایی ها و صهیونیست ها

سیاست: »رافائل گروسی« مدیر کل آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی با کشــیدن خط 
بطان بر ادعاهای بی اساس آمریکایی ها و 
صهیونیســت ها مبنی بر تاش ایران برای 
ساخت ســاح اتمی، تأیید کرد ایران مواد 
هســته ای کافی برای این کار تولید نکرده 
است. گروسی در مصاحبه با روزنامه اتریشی 
»دی پرسه«، گفت: »ایرانی ها به غنی سازی اورانیوم ادامه می دهند، به میزانی بسیار 
باالتر از چیزی که ]در برجام[ به آن متعهد شــدند. این میزان هر ماه بیشــتر نیز 
می شــود«. به نوشــته خبرگزاری »رویترز« به نقل از این مصاحبه، وی در پاسخ به 
پرسشی درباره اینکه چقدر زمان طول می کشد تا ایران ساح اتمی بسازد، توضیح 
داد: »در آژانس اتمی ما درباره زمان طغیان )یعنی زمان ساخت ساح اتمی( صحبت 
نمی کنیم. ما به میزان کمیت خاصی ]از مواد هسته ای[ نگاه می کنیم، حداقل میزانی 
از اورانیوم غنی شده یا پلوتونیم که برای ساخت یک بمب اتمی نیاز است«. مدیر کل 
آژانس اتمی در ادامه تصریح کــرد: »در حال حاضر، ایران آن میزان خاص ]از مواد 

هسته ای[ را در اختیار ندارد«.

تأیید بازداشت رئیس سابق کمیسیون اصل نود مجلس ©
سیاســت: پس از اینکه پژمانفر، رئیس 
کمیســیون اصــل نــود مجلــس طی 
اظهارنظری اعام کرد یکی از اعضای سابق 
این کمیسیون دستگیر شده است، معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان 
پورمختار«  »محمدعلــی  بازداشــت  خبر 
نماینده سابق مردم بهار و کبودراهنگ در 
مجلس شورای اسامی را تأیید کرد. مصطفی آزادبخت در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: نقطه قوت جمهوری اسامی این است که هر کسی در هر جایگاهی تخلفی کند 
با آن برخورد می شود. آزادبخت در رابطه با خبر بازداشت محمدعلی پورمختار، گفت: 
این خبر چند روزی است در سایت ها پخش شده و بنده هم آن را تأیید می کنم. وی 
با بیان اینکه کار رسیدگی به تخلفات نمایندگان در تهران انجام می گیرد، تصریح 
کرد: رسیدگی و بررسی همه جانبه پرونده ها زمانبر است به همین علت رسیدگی به 

پرونده وی طول کشیده است.
محمدعلی پورمختار نماینده ســابق مجلس شــورای اسامی و رئیس کمیسیون 
اصل نود پارلمان در مجلس نهم بود که برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم هم 

ثبت نام کرده بود، اما از سوی شورای نگهبان ردصاحیت شد.

بیشتر وقت دولت صرف پایین آوردن قیمت ها می شود©
مهر: محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در اینستاگرام نوشت: خبرنگاران پس 
از جلسه روز چهارشنبه دولت، درباره انتظار افکار عمومی مبنی بر اقدام های دولت 
برای کنترل قیمت های کاالها و خدمات پرســیدند. وی افزود: در این باره اطمینان 
می دهیم که بیشتر وقت ستاد اقتصادی دولت، برای تدبیر و یافتن راهکارهایی جهت 
کم اثر کردن تأثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت کاالها و مایحتاج مردم و کنترل و پایین 

آوردن قیمت ها صرف می شود.

جزئیات سفر قالیباف به سیستان وبلوچستان©
سیاســت: عبدالناصر درخشان، نماینده 
مردم ایرانشــهر در مجلس در گفت وگو با 
مهر، با اشــاره به سفر قریب الوقوع رئیس 
مجلس شورای اسامی به استان سیستان 
و بلوچســتان گفت: در این سفر سه روزه 
قرار اســت رئیس مجلس شورای اسامی 
به صورت میدانــی از طرح ها و پروژه های 
سیستان و بلوچستان بازدید کند. وی بیان کرد: رئیس مجلس شورای اسامی قرار 
است به صورت چهره به چهره با مردم گفت وگو کند و در جریان مشکات عدیده و 

دغدغه های مردم استان سیستان و بلوچستان قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی گفت: رؤسای کمیسیون های 
صنایع و معادن، عمران و کشــاورزی، آب و منابع طبیعی هم در این ســفر رئیس 

مجلس شورای اسامی را همراهی خواهند کرد.

 چکش کاری قرارداد ©
25 ساله ایران و چین 

سفر وزیرخارجه کشورمان به چین آن هم 
در زمانی که ایاالت متحده ســخت ترین 
تحریم هــا را بــه گمان خود علیــه ایران 
برنامه ریزی کرده، مورد توجه رســانه ها و 
تحلیلگران قرار گرفته اســت. اما اهداف و 
دســتاوردهای حضور محمد جواد ظریف 
در پکن را به طور کلی در دو بعد گسترش 
همکاری های راهبردی و همچنین افزایش 
تبادالت اقتصادی جمهوری اسامی ایران 
و جمهوری خلق چین می توان مهم و حائز 

اهمیت دانست.
حقیقت آن اســت سیاست های تحریمی 
دولت آمریکا علیه بسیاری از کشورها که 
در دوره دونالد ترامپ به اوج خود رسیده، 
امروز نتایج معکوسی برای ایاالت متحده 
به بــار آورده اســت. یکــی از مهم ترین 
بازخوردهای این رویکرد تهاجمی، متحد 
کردن هرچه بیشــتر کشورهایی است که 
آمریکا  یک جانبــه  این سیاســت های  از 
متضرر می شــوند. در این میان تهران که 
در 40 سال گذشــته و به ویژه چند سال 
اخیر تحت محاصره اقتصادی دنیای غرب 
به رهبری واشنگتن قرار داشته، بر خاف 
انتظــار حاکمان کاخ ســفید نه تنها از پا 
نیفتــاده، بلکه در حرکتی واکنشــی نگاه 
به شــرق را در اولویت سیاســت خارجی 
خود قرار داده اســت. پیرو همین رویکرد 
راهبردی  قراردادهای  انعقاد  بحث  اکنون 
بلنــد مدت با روســیه و چیــن مد نظر 
دارد.  قــرار  اســامی  جمهوری  مقامات 
امــروز در حالی که تمدیــد قرارداد 20 
ســاله با روسیه مورد نظر تهران است، به 
نظر می رســد پیگیری برای توافق نهایی 
در مــورد پیش نویس قرارداد 2۵ ســاله 
همکاری و مشــارکت راهبــردی با چین 
یکی از اهــداف مهم ســفر وزیر خارجه 
کشــورمان بــه پکن بوده اســت. پس از 
امــا و اگرهــای فراوان و جوســازی های 
برخــی رســانه ها و گروه هــای معاند، به 
نظر می رســد حاال وزیرخارجه کشورمان 
برای سروسامان بخشیدن به قرارداد بین 
ایران و چین راهی این کشور شده است. 
رسانه های غربی پیشتر از این قرارداد به 
عنوان دیوار و ســدی مقابل تحریم ها یاد 
کرده اند. این ســفر باید از این زاویه دیده 
شــود که این قرارداد قرار اســت چکش 
کاری شــده و طرفین نظرات نهایی خود 

را روی میز گذاشته و به تفاهم برسند. 
بعد دیگر سفر ظریف به پکن به همکاری 
اقتصادی و تجــاری بازمی گردد. در حال 
حاضر چین و ایــران هر دو از تحریم های 
راهکار  و  آمریکایــی صدمــه می بیننــد 
دفع این ضرر هم توســعه هر چه بیشــتر 
همکاری های دوجانبه اســت. این مسئله 
به ویژه برای تهران حائز اهمیت اســت تا 
بتواند به ایــن طریق تحریم آمریکا را دور 
زده و یا آن ها را کــم اثر کند. همان گونه 
که دســتیار وزیر امورخارجه در امور آسیا 
و اقیانوسیه هم پیشــتر گفته بود در این 
ســفر ظریف روان ســازی تجارت بین دو 
کشور به ویژه کمک به بخش خصوصی را 
پیگیری کرده و اسناد اقتصادی، گمرکی و 
گسترش روابط بهداشتی در دستور کار دو 

طرف قرار داشته است.
در نهایت گســترش همــکاری راهبردی 
میان تهران با دنیای شــرق نشان دهنده 
بی اعتمادی روزافزون مقامات کشــورمان 
در برابر غرب اســت. دنیای غرب چه در 
موضوع هسته ای و چه در بحث توافق نامه 
برجــام بی اعتمــادی خود را بــه اثبات 
رســانده و پیامــد آن قرارگیری ایران در 
دایره شرق اســت. به نظر می رسد جهان 
به ســمت یک نوع جنگ سرد جدید در 
حال حرکت اســت، با بازیگــران جدید 
کــه در آن پکن، مســکو و تهران در یک 
طرف قرار می گیرند. در این راستا برخی 
معتقد هســتند که پیامد سیاســت های 
ترامپ شــکل گیری اتحادی در راستای 
مقابله با ناتو خواهد بود که چین، روسیه 
و ایران در مرکز آن قرار خواهند داشــت. 
در ادامه پروژه »یــک کمربند یک جاده« 
چیــن که ایران نیــز در آن اهمیتی ویژه 
دارد، می تواند در مراحل بعد پاکســتان 
و افغانســتان را هم به این اتحاد نزدیک 
کنــد. حتی ترکیه اردوغــان نیز با وجود 
همه حرکات منفــی منطقه ای که  طی 
یکی دو ســال اخیر بازی کــرده و نگاه 
بر سیاست خارجی  نوعثمان گرایی حاکم 
آن به ســبب غالب بودن نوع نگاه شرقی 
و اینکه بــه دنبال نوعی هویت خاورمیانه 
ای - اسامی است با شــروطی می تواند 
بــه این پازل افزوده شــود. آنــکارا البته 
عضو ناتو است و همین تعریف امنیت در 
قالب غربی این کشور را از نزدیکی هرچه 
بیشتر به حوزه شرق باز می دارد. با وجود 
این، ترکیــه امروز از آمریکا ســرخورده 
و از اروپــا ناامید شــده و ادامه این روند 
می تواند این کشــور را هم به دامان شرق 
انداختــه و بــه همکاری گســترده تر با 

روسیه وچین بکشاند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

جمع بندی ما این 
است که هیچ 
برخورد نظامی از 
سمت آمریکایی ها 
رخ نخواهد داد، 
اما مسلم است که 
ما باید نسبت به 
مسائل داخلی و 
منطقه برنامه ریزی 
الزم را داشته باشیم

بــــــــرش

 سیاســت   »دونالد ترامپ« چندی پیش در گفت وگو با برنامه 
رادیویی »راش لیمبو« هنگامی که موضوع ایران به میان آمد، ادبیات 
جدیدی را از خود بروز داد که نشانگر عمق عصبانیت و همچنین 
ناکامی سیاست فشــار حداکثری وی علیه مردم ایران بوده است.  
این فحاشی با واکنش های داخلی روبه رو شد. در آخرین واکنش 
سیدعباس موسوی، ســفیر جمهوری اسامی ایران در جمهوری 
آذربایجان روز شنبه در توییتی نوشت: اگر جای آقای ترامپ بودم 
در روزهای آخر حضورم در کاخ سفید هرگز یک ملت  صلح طلب اما 

 جنگ بلد را تهدید نمی کردم.
اما سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و وزیر 
پیشین امور خارجه کشورمان در گفت وگو با ایرنا توضیحی کامل 
در این باره داد. وی درباره تحریم 1۸ بانک ایرانی از ســوی وزارت 
خزانه داری آمریکا گفت: نیت آمریکا با اعمال تحریم های جدید و 
فشار مضاعف آن اســت که ایران را به زانو دربیاورد. آن ها در این 
چارچوب سیاست فشار حداکثری را علیه ایران در پیش گرفتند، از 
برجام خارج و تحریم ها را اعمال کردند و حاج قاسم سلیمانی را به 
شهادت رساندند. وی با بیان اینکه باوجود همه توطئه ها و فشارهای 
آمریکا، ایران به زانو درنیامده است، اظهار کرد: هر فرد خارجی که 
به ایران بیاید، مشاهده می کند زندگی در جریان است و هر جنس، 
کاال و وسیله ای که مورد نیاز مردم باشد، در بازار وجود دارد، هرچند 

که گرانی وجود دارد و مردم فشار اقتصادی را تحمل می کنند.

هدف کاخ سفید فروپاشی ایران و نظام بود»
وزیر اسبق امور خارجه با بیان اینکه هدف آمریکا فراتر از تحمیل 
فشارهای اقتصادی بر ملت ایران بوده است، تصریح کرد: هدف کاخ 
سفید در خروج از برجام، اعمال تحریم ها، در پیش گرفتن سیاست 
فشــار حداکثری و توطئه های مختلف این بوده است که ایران و 
نظام جمهوری اسامی با فروپاشی روبه رو شود که خوشبختانه با 
ایســتادگی مردم، کاخ سفید به هدف شوم خود نرسید. به گفته 
خرازی، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به زودی برگزار می شود 
و دست دولت این کشور در عرصه سیاست خارجی خالی است و 
به همین خاطر، ترامپ دست به اقدام های تبلیغاتی با هدف مصرف 

داخلی می زند.

وی ادامــه داد: آنچه اهمیت دارد، ایســتادگی مردم ایران اســت 
و ان شــاءاهلل در مقابله با زورگویی هــا و یک جانبه گرایی آمریکا به 
هدف خود می رســیم و نمی گذاریم آن ها به هدف خود برســند. 
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی درباره توهین و تهدید اخیر 
رئیس جمهور آمریکا علیه ایران خاطرنشان کرد: توهین ترامپ نشانه 
عصبانیت و ناخرســندی او از ناکارآمدی تحریم ها و نرســیدن به 

اهدافش درباره ایران است.

توهین ترامپ عمق درنده خویی رئیس جمهور آمریکا را »
نشان داد

خرازی با بیان اینکه صحبت های ترامپ در اتحاد و وحدت 
بیشتر ملت ایران مؤثر است، ابراز کرد: وقتی ترامپ به یک 
ملتــی توهین و جســارت کند، این توهیــن و بی احترامی 
موجب افتراق نمی شــود، بلکه مردم از هر جناح، نگرش و 
گرایشی که باشند، متحدتر می شوند. وی با تأکید بر اینکه 
اظهارات اخیر ترامپ عمق درنده خویی رئیس جمهور آمریکا 
را به خوبی نشــان داد، عنوان کرد: این توهین ها تأثیری در 
رســیدن دولت آمریکا به اهدافش ندارد، بلکه ملت ایران را 
در راستای مقاومتی که باید داشته باشند، متحدتر و آگاه تر 
خواهد کرد و موجب می شــود آن ها بهتر از گذشته در برابر 

زورگویی های آمریکا بایستند.

 سیاست  محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران روز جمعه به 
دعوت همتای چینی خود و در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی 
و اقتصادی برای انجام دیداری دو روزه به چین رفت. سفر محمد 
جواد ظریف به کشــور چین و دیدار با همتای چینی خود در 
صدر اخبار برخی از مهم ترین خبرگزاری ها و سایت های خبری 

قرار گرفت.
وزارت خارجه چین نیز در پی دیدار وزرای خارجه این کشور و ایران 
با انتشار بیانیه ای بر حمایت پکن از برجام و تعهدات خود در قبال 
توافق هســته ای تأکید کرد. بیانیه وزارت خارجه چین می گوید: 
»پکن پیشــنهاد می کند نشســتی برای گفت و گوی چندجانبه 
منطقه ای با مشارکت همه طرف های ذی نفع برگزار شود؛ چنین 
نشستی می تواند درک متقابل را از طریق گفت و گو افزایش داده 
و راه حل های سیاســی و دیپلماتیک را برای مســائل امنیتی در 

خاورمیانه مورد بررسی قرار دهد«.
به گزارش میزان، این بیانیه می افزاید »حمایت از توافق هســته ای 
که در پی مذاکرات با دولت باراک اوباما امضا و در نهایت توســط 
دونالد ترامپ کنار گذاشته شد، پیش شرط ورود به مرحله گفت وگو 
خواهــد بود«. »فرانس 24«، تأکید چین بر تعهدات برجامی اش را 
طعنه تلویحی به اقدام آمریکا برای تحریم ایران در زمان برگزاری 

نشست وزرای خارجه دو کشور توصیف کرد.

طرح 2۵ ساله، حفظ برجام و همکاری درباره واکسن»
محمدجــواد ظریف نیز پس از گفت وگو با وزیر امور خارجه چین 
در فضای مجازی نوشــت: در تنگ چانگ زیبا گفت وگوهای مثمر 
ثمری با دوســتم وانگ یی در خصوص مشارکت جامع راهبردی 
ایران و چین داشــتیم. وی افزود: با یک جانبه گرایی ایاالت متحده 
و تاش های آن برای ایجــاد جهانی تک قطبی مخالفت کردیم. 
بــر تقویت روابط دوجانبه مان از جمله طرح 2۵ ســاله، همکاری 

منطقه ای، حفظ برجام و همکاری درباره واکسن توافق کردیم.
طبق اخبار منتشر شده، وزیر خارجه چین در دیدار با محمدجواد 
ظریف با بیان اینکه پکن به تقویت اجرای توافق جامع و قطعنامه 

22۳1 و حل و فصل سیاسی مسئله هسته ای ایران ادامه می دهد، 
گفت: چین به منظور برطرف کردن نگرانی های امنیتی مشــروع 
تمامی طرفین، پیشنهاد ساخت پلتفرم گفت وگوهای چندجانبه 

منطقه ای ذیل برنامه جامع هسته ای ایران را ارائه داده است.
وی تأکید کرد دنیا بیش از هر زمان دیگری باید چندجانبه گرایی و 
عدالت را حفظ کنند و همکاری ها را توسعه دهند. وانگ یی گفت 
که چین خواهان تقویت ارتباط با ایران و گسترش همکاری ها در 
زمینه های مختلفی نظیر مقابله با همه گیری کرونا، همکاری با دیگر 
کشــورها برای دفاع از چندجانبه گرایی، مخالفت با زورگویی های 
یک جانبه، حفظ  عدالت بین المللی و منافع مشــترک کشورهای 
در حال توسعه است. وزیر خارجه چین همچنین تأکید کرد پکن 
همیشه به حفظ اعتبار و تأثیرگذاری برنامه جامع مسئله هسته ای 
ایران متعهد بوده اســت. وی اعام کــرد به باور چین، حفاظت از 
برنامــه جامع به معنای حفاظت از نتایج بدســت آمده توســط 
چندجانبه گرایی، حفظ اصول اساسی حل و فصل مشکات حساس 
از طریق مذاکرات و گفت وگو و حفظ اعتبار سازمان ملل و شورای 
امنیت است. این مقام ارشد دستگاه دیپلماسی چین تصریح کرد 
پکن مخالف هرگونه اقدام یک جانبه ای است که منجر به تضعیف 
توافق جامع شود و به تقویت اجرای توافق جامع و قطعنامه 22۳1 و 

حل و فصل سیاسی مسئله هسته ای ایران ادامه می دهد.
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واکنش ها به توهین رئیس جمهور آمریکا علیه کشورمان ادامه دارد

در سفر ظریف، پکن چه پیشنهادی به تهران داد؟

تو دهنی به بد دهن

سازوکار ایرانی-چینی برای مقابله با آمریکا



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

 در دهه آخر ماه صفر قاری خانه خود باشید   آستان:  رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی از اجرای طرح »قاری خانه خود باشید« در دهه آخر ماه صفر خبر داد.حجت االسالم  شجاع افزود: در این 
طرح قرآنی، تعدادی از خواهران قاری اداره علوم قرآنی که در طول سال محافل ترتیل خوانی ویژه خواهران حرم مطهر رضوی را برگزار می کردند، در این روزها، این محافل را با حضور اعضای خانواده و اطرافیان خود 

برگزار می کنند.شجاع افزود: شرکت کنندگان در این طرح، همه روزه عکس  محافل جزءخوانی و ترتیل خوانی خانوادگی خود را در کانال قرآنی آستان قدس قرار می دهند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
عیسی آل کثیر در ویژه برنامه »تشرف«: 

از امام رضا j مدد می گیرم©
آستان: عیســی آل کثیر، مهاجم تیم 
پرسپولیس گفت: همواره در زندگی ام به 
 ویژه مســابقات، ضمن توکل بر خدا، از 
ائمه اطهار)ع( به  ویژه امام رضا)ع( مدد 
می گیرم.عیسی آل کثیر، مهاجم موفق 
تیم پرسپولیس در ویژه برنامه »تشرف« 
که همزمــان با دهه آخر مــاه صفر از 
شبکه یک سیما پخش شد، اظهار کرد: 

نذر کرده بودم پس از موفقیت در بازی اخیر با تیم عربســتان، همراه خانواده به 
مشهد مشرف شوم. امروز این توفیق نصیبم شد که همراه مادرم به این بارگاه منور 
مشرف شوم.وی حس و حال حضور در این بارگاه منور را وصف ناپذیر ذکر کرد و 
گفت: این توفیق تشرف را از الطاف خداوند متعال و امام رضا)ع( می دانم و خدا را 

شاکرم که الیق این همه لطف بودم.
آل کثیر ادامه داد: پیش از بازی با تیم النصر عربســتان، به امام رضا)ع( متوسل 
شدم. از ایشان خواستم با دستانی پر برگردیم و بتوانیم کشورمان را سربلند کنیم. 
در واقع، این پیروزی و صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا را از عنایت های آقا امام 
رضا)ع( می دانم.  وی افزود: یکی از افتخارات ما ایرانیان زندگی در کشوری مزین 
به نام علی بن  موسی الرضا)ع( است و این امام همام همچون نگینی در کشورمان 
می درخشند.عیسی آل کثیر گفت: از همه دست اندرکاران و مجموعه آستان قدس 
رضوی و عوامل ویژه برنامه »تشــرف« تشــکر می کنم که از بنده دعوت کردند و 
شــرایط حضور من در این مکان مقدس را فراهــم آوردند.وی ادامه داد: همواره 
عالوه بر ورزش به مسائل دینی و مذهبی اهمیت می دهم و موفقیت هایم را نتیجه 
توسل به اهل بیت)ع(، دعای پرخیر مادر و مردم کشورم می دانم. افتخارات من در 
زندگی تنها موفقیت های ورزشی نبوده است بلکه افتخار می کنم که با حب اهل 

بیت عصمت و طهارت)ع( رشد کرده و بزرگ شده ام.
این مهاجم تیم پرســپولیس در ادامه، یکی از آرزوهای خود را خدمت به مردم 
در کســوت خادمی حضرت رضا)ع( بیــان کرد و گفت: خادمی حضرت علی بن  
موســی الرضا)ع( افتخار و آرزوی دیرینه من و خانواده ام اســت.وی تصریح کرد: 
خوشحالیم که توانستیم دل مردم را شاد کنیم و بار دیگر پرچم پرافتخار ایران را 
به اهتزاز درآوریم. در بازی پرسپولیس با تیم عربستانی، ثابت کردیم ایرانی باغیرت 
و باشرافت است. این پیروزی که با غیرت و تالش مثال زدنی بازیکنانمان بدست 

آمد، نه  فقط موفقیت یک تیم باشگاهی، بلکه یک پیروزی ملی بود.

© jپناهم بده« هر شب در صحن امام حسن مجتبی«
آســتان: ویژه برنامه هنــری »پناهم 
بده« در دهه پایانی ماه صفر هر شــب 
در صحن امام حسن مجتبی)ع( برای 

زائران حرم مطهر رضوی اجرا می شود.
»پناهم بده« برنامه ای ترکیبی است که 
در آن از تکنیک هــای مختلف هنری 
همچون تکنیک »ســایه، نــور، صدا« 

استفاده شده است. این برنامه اجرایی بدون دیالوگ است و هنروران در آن، روی 
صداهایی بازی می کنند که از قبل آماده شــده اســت.این سبک برنامه نوعی از 
اجرای برنامه های تعزیه است که در آن سعی شده است مفاهیم دینی با استفاده از 
تکنیک های مختلف هنری به مخاطب منتقل شود.سخنرانی، مداحی، شعرخوانی 
شــاعران و اجرای گروه سرود مؤسســه آفرینش های هنری بخش هایی از این 
برنامه است که 150 هنرور در اجرای آن حضور دارند.این برنامه متشکل از چهار 
بخش نمایش ترکیبی است که در آن سیر والیت در قالبی جدید به مخاطب القا 
می شود.آیتم های این برنامه در چهار محور به واقعه غدیر و اتفاق های پس از آن، 
واقعه کربال و مجلس یزید، امام رضا)ع( و مجلس مأمون، حدیث سلسلةالذهب، 
شهادت و تشییع ایشــان و موضوع ظهور منجی عالم بشریت، امام زمان)عج(، 
سختی های مردم آخرالزمان و آشوبی که سراسر جهان را فراگرفته  است و کعبه 
به عنوان محل ظهور اشاره دارد.»پناهم بده« با تهیه کنندگی وحید ملتجی، اجرای 
سیدحمیدرضا همراه و کارگردانی هنری روح اهلل فرشادفر، دهه پایانی ماه صفر هر 

شب ساعت 8 در صحن امام حسن مجتبی)ع( اجرا می شود.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی   
رئیس مرکز امور بانوان و خانواده آســتان 
قدس رضوی از اجرای ویژه برنامه های »نذر 
امام« و »زیارت نیابتی« توسط این مرکز در 

دهه آخر ماه صفر خبر داد.
»فاطمــه دژبرد« در این ارتباط به خبرنگار 
قدس گفـــت: طرح نذر امــام، یک طرح 
کشوری است و در آن رابطین کانون های 
خانواده و بانوان سراسر کشور با همکاری 
کانون های محالت رضوی در اســتان ها با 
شناســایی رابطین محلی و آموزش آنان 
توســط مربیان مربوط نسبت به طبخ نان 
و نذر آن برای حضرت امام رضا)ع( و توزیع 
نان هــای طبخ شــده در محالت مختلف 
اقدام می کنند.وی ادامه داد: قرار است در 
این طرح طبخ نان با بسته بندی یکسان و 
واحد در کشــور به اجرا درآید. پیش بینی 
می شود مطابق برنامه ریزی های انجام شده 
حدود 30 هزار بسته و در هر بسته 5 قرص 
نان و در مجموع حداقل 150 هزار قرص 

نان طبخ و توزیع شود.
دژبرد تصریح کرد: در این طرح قرار است 
هر یک از شرکت کنندگان در هنگام طبخ 
نان زیارت اربعین را قرائت کنند و رابطین 
استانی اســامی مشارکت کنندگان در این 
طرح را به مجریان یا بــه دبیرخانه طرح 
زیارت به نیابت مستقر در مرکز امور بانوان 
آســتان قدس رضوی اعالم  کنند تا بانوان 
مشهدی در حرم مطهر رضوی به نیابت از 
آنان نسبت به زیارت بارگاه امام هشتم)ع( 

اقدام کنند.
رئیس این مرکــز در مورد طرح زیارت به 
نیابت اظهار کرد: این طرح پیوست طرح 
نذر امام)ع( است و هدف از اجرای آن این 
اســت که با توجه به شرایط خاص ناشی 
از محدودیت های بیماری کرونا، بسیاری 
از افــراد به دالیل مختلف نمی توانند دهه 
آخر ماه صفر به زیارت امام رضا)ع( مشرف 
شــوند، از طرفی دیگر در ســال گذشته 
بسیاری از بانوان مشهدی به نیت خدمت به 
زائران امام هشتم)ع( در محل باغ اردوگاه 
خاتون به ارائه خدماتــی همچون: توزیع 
غذای نذری، توزیع پوشاک، کفش، کتاب 
و خدمات فرهنگی و... می پرداختند که در 
ســال جاری به دلیل رعایت پروتکل های 
بهداشتی ارائه برنامه های سال قبل از سوی 
بانوان مقدور نیســت، به همین دلیل به 
منظور استفاده از ظرفیت بانوان مشهدی 
و در راســتای خدمت رسانی به زائران امام 
هشتم طرح زیارت به نیابت از سوی مرکز 
امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی 

پیش بینی شده است. 
این مقام مسئول افزود: در این طرح، بانوان 
مشهدی نائب الزیاره زائران امام هشتم)ع( 
به خصــوص زائرانی که هر ســاله در روز 
شــهادت امام رضا)ع( خود را به مشــهد 

می رساندند، می شوند.
دژبرد یادآور شد: نائب الزیاره شدن هزار و 
360 بانوی مشهدی در 170محله مشهد، 
زیارت نیابتی حدود 68 هزار زائر)هر نایب 
به نیابت از 50 زائر(، ختم 68 هزار زیارت 
اربعیــن برای رفع گرفتاری و بال از جامعه 
جهانی و... از جمله برنامه های پیش بینی 

شده در این طرح به شمار می رود.
رئیس این مرکز در مورد چگونگی اجرای 
طرح زیارت به نیابت گفت: در این طرح از 
طریق ارتباط باغ اردوگاه خاتون با رابطین 

170محله مشهد که از مخاطبان پایدار این 
باغ اردوگاه هستند، در هر محله هشت نفر 
از بانوان مشهدی برای انجام اعمال زیارت، 
نایب می شــوند که در مجموع هزارو 360 
بانوی نایب مشــهدی خواهیم داشت که 
به هر کدام فهرستی از اسامی زائران ارائه 
خواهد شد که در بازه زمانی دهه آخر ماه 
صفر)هفدهم تا بیســت و ششم مهرماه( 
برای انجام زیارت )دو رکعت نماز زیارت و 
قرائت زیارت امین اهلل( به حرم مطهر رضوی 
مشرف و پس از انجام اعمال، اسامی افراد 

تحت نیابت خود را قرائت خواهند کرد.
وی ادامه داد: با توجه به اجرای طرح »نذر 
امام« که به مناسبت شهادت امام رضا)ع( 
در 31 اســتان انجام خواهد شد، رابطین 
استان ها اسامی شرکت کنندگان این طرح 
را برای اجــرای طرح »زیارت به نیابت« به 
دبیرخانه طرح مستقر در باغ اردوگاه خاتون 
ارسال می کنند تا تمام افرادی که برای امام 
هشتم)ع( نذر کردند اسامی آنان به طرح 
زیارت نیابتی ارسال شود و بانوان مشهدی 
نائب الزیاره تمام آن ها باشند. در این طرح 
در نظر است تمام افراد شرکت کننده برای 
برطرف شــدن گرفتاری ها و از بین رفتن 

بیماری، زیارت اربعین را ختم کنند.

 عزاداری زنان مشهد»
 در هیئت نجمه خاتون

دژبرد در بخش دیگری از ســخنانش به 
برگزاری مراسم عزاداری دهه آخر ماه صفر 
ویژه بانوان و دختران با عنوان »هیئت نجمه 
خاتون« اشاره و خاطرنشان کرد: این برنامه 
با همکاری چندین هیئت و تشکل بانوان 
مشــهدی در مکان باغ اردوگاه خاتون و با 
حضور بانوان شهر مشهد )زائر و مجاور( و با 
رعایت پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری 
اجتماعــی، اســتفاده از ماســک، مــواد 
ضدعفونی و... انجام می شود. این مراسم از 
روز اربعین آغاز شــده و تا سالروز شهادت 

امام هشتم)ع( ادامه دارد.
وی اظهــار کرد: در هشــت روز اول دهه 
آخر ماه صفر، مراســم مربــوط به بانوان 
بوده که برنامه هایی از جمله: قرائت زیارت 
اربعین، سخنرانی و مداحی با حضور بانوان 
سخنران و استادان کشوری و بانوان مداح 
و ذاکر اهل بیت)ع(، بیان موضوعات مرتبط 
با حوزه بانوان و... برگزار می شــود و در دو 
روز پایانی این دهه، مراســم ویژه دختران 
نوجــوان و جوان بوده که بــرای این روز 
برنامه هایی مانند: مقتل خوانی، همخوانی، 
تئاتر، عزاداری و... مرتبط با موضوعات دهه 

آخر ماه صفر پیش بینی شده است.
این مقام مســئول تصریح کرد: ضمناً در 

دهه پایانــی ماه صفر با توجــه به اینکه 
مراســم پیاده روی اربعین از ســوی ستاد 
ملی مقابلــه با کرونا ممنوع اعالم شــده 
اســت، به منظــور یادمان ایــن حرکت 
عظیــم فرهنگی و مذهبی، شبیه ســازی 
مســیر پیاده روی اربعیــن در باغ راه های 
بــاغ اردوگاه خاتــون همراه بــا غرفه ها و 
موکب های شبیه ســازی شــده طراحی 
شــده اســت که در این غرفه ها خدمات 
فرهنگی و... به بانوان عزادار ارائه می شود.

دژبرد متذکر شــد: بستر و مکان مناسب 
بــرای اجــرای برنامه های فوق از ســوی 
باغ اردوگاه خاتون فراهم شــده اســت و 
اجرا و مدیریت برنامه توســط هیئت ها و 
تشــکل های بانوان مشهدی تحت عنوان 
هیئت نجمه خاتون انجام می شود و هدف 
از تشکیل این هیئت هم افزایی و استفاده 
از ظرفیت های هیئت ها و تشکل های بانوان 
مشهدی در مراســم دهه آخر ماه صفر و 
مراســم و مناسبت های مذهبی و ملی در 

طول سال است. 
گفتنی اســت در اجــرای برنامه های این 
هیئــت، تشــکل ها و هیئت هــای زنانه 
همچون: انصارالمهدی)عج(، ابوالفضلی ها، 
خیمه االنتظار، مؤسسه نسیم حیات طیبه، 
جواداالئمه)ع(، دختران تمدن ســاز، گروه 
دانشجویی ساجا، ستاد تکریم خانواده شهدا 
و جانبازان و ســایر هیئت ها و تشکل های 

مربوط به بانوان همکاری دارند.

 حمایت مرکز بانوان»
 از روضه های خانگی

وی در بخــش دیگری از ســخنانش به 
برنامه های دیگر این مرکز در دهه پایانی ماه 
صفر اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از این 
برنامه ها که در شهر مشهد و استان ها انجام 
می شــود، مربوط به ســامان دهی محافل 
خانگی بانوان در دهه آخر صفر با محوریت 
حمایت و تســهیلگری روضه های خانگی 
برای انجام مراســم مذهبــی در این دهه 
است.رئیس این مرکز بیان کرد: »تسهیل 
برگزاری عزاداری بانوان و تعظیم شــعائر 
اسالمی با رعایت پروتکل های بهداشتی« 
و »تقویــت نقــش بانوان در گســترش و 
نهادینه سازی فرهنگ رضوی« از مهم ترین 

این اهداف است.
این مقام مسئول گفت: در اجرای این طرح 
سعی شده اســت در کنار مراسم عزاداری 
و ســوگواری، با اجتماع بانــوان در محل 
مدرسه خیرات خان در حرم مطهر رضوی، 
با ایجاد شــرایط مناسب برای گفت وگوی 
علمی، فرهنگی و دینی بانوان ضمن بیان 
تجربیات، هم اندیشی پیرامون مسائل روز 

بــه ویژه در خصــوص نقش های محوری 
بانوان در خانواده اقدام شود و در این پاتوق، 
قالب های مختلف هنری، سخنرانی، کارگاه 
آموزشــی، گعده های فکری- مذهبی و... 
با رعایت شــیوه نامه های بهداشتی برگزار 

می شود.
این مقام مســئول همچنین به نام نویسی 
محافل خانگــی بانوان کــه در دهه آخر 

صفــر روضه دارنــد برای 
اعزام خواهران مبلغه برای 
آن ها اشــاره و اظهار کرد: 
بــا همکاری  دراین طرح 
دفتر و ســازمان تبلیغات 
اســتان خراسان  اسالمی 
رضــوی و حــوزه علمیه 
خراســان امــر آمــوزش 
خواهران مبلغه توسط یک 

نفر از اســتادان کشوری در 
باب تبیین ســبک و سیره 
و  امــام رضا)ع(  خانوادگی 
ترویج معارف رضوی انجام 

می شود.
دژبرد همچنین به برخی از 
طرح های استانی که توسط 
این مرکز بــرای دهه آخر 
ماه صفر تدارک دیده شده 
اشاره کرد و افزود: یک بسته 
خدمتی هم ویــژه محافل 
سراســر  در  بانوان  خانگی 
تدارک دیده شده  کشــور 

است که خدمات پیشنهادی برای محافل 
خانگی بانوان در دهه پایانی ماه صفر در آن 

لحاظ شده و به اجرا درمی آید.
وی گفــت: نذر مشــارکتی »ســفره های 
مهربانــی«3 یکی از این برنامه هاســت که 
اعضای جلســه خانگی بانوان می توانند در 
کنار ســایر ظرفیت ها در حد توان خویش 
در این امر مشارکت کنند. قرائت زیارت های 
امین اهلل، عاشــورا و اربعیــن در جمع های 
خانوادگی و محدود با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی برای تجدیــد پیمان بــا امام 
معصوم)ع(، اعزام مبلــغ با موضوع تبیین 
سیره و سبک خانوادگی امام رضا)ع( و... از 
دیگر برنامه هایی است که رئیس این مرکز 
به آن ها اشــاره کرد.دژبرد یادآور شد: برای 
ارتقای ســطح معرفتی مخاطبان جلسات، 
محتوایــی به صورت صــوت و مکتوب در 
اختیار مبلغیــن )خواهران مبلغــه( قرار 
می گیرد و هر یک از مبلغین حداقل راهبری 
یک جلسه خانگی بانوان را بر عهده می گیرد 
و این گونه است که توفیق خدمت به ساحت 
مقدس امام رضا)ع( در این روزها برای آنان 
میسر می شود و نامشان در فهرست اسامی 
نیابتی« ثبت می شود.مشارکت در  »زیارت 
پویش نذر امام به همــراه زیارت نیابتی از 
دیگر موضوعات اشــاره شده توسط رئیس 
این مرکز بــود. وی در ایــن زمینه گفت: 
این طرح برای اجرا در استان های مختلف 
کشور نیز تدارک دیده شده است و جلسات 
خانگی بانــوان می توانند در مواردی مانند: 
اطالع رسانی به مخاطبان این محافل توسط 
مسئول جلســه و همراهی بانوان مخاطب 
در پخت و توزیع نان، در اختیار گذاشــتن 
منازل و مکان جلسات خانگی بانوان برای 
آمــوزش و پخت نــان و اطالع رســانی به 
مخاطبان این محافل برای مشــارکت در 
تأمین ملزومات مورد نیاز و... مشارکت کنند.

در هر محله 
هشت نفر از بانوان 

مشهدی برای 
 انجام اعمال

 زیارت، نایب 
می شوند که در 

مجموع هزارو 360 
بانوی  نائب الزیاره  
مشهدی  خواهیم 

داشت

بــــــــرش

مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس برای دهه آخر صفر برنامه های متنوعی تدارک دیده است  

یگان های مرزی آذربایجان ©بانوان مشهدی، نائب   الزیاره مردم ایران
غربی میزبان پرچم رضوی 

آســتان: پرچم بارگاه منور امام علی بن 
موسی الرضا)ع( یگان ها و پاسگاه های مرزی 

استان آذربایجان غربی را متبرک کرد.
در مراسمی پرچم مقدس بارگاه منور امام 
رضا)ع( توســط مرزداران استان آذربایجان 
شرقی، به مرز پلدشت در استان آذربایجان 
غربی اهدا شــد تا مرزهای کشور متبرک 
به پرچم مقدس رضوی شــود.در حاشــیه 
این مراسم سلیمان بایرامی، فرمانده هنگ 
مرزی پلدشت با بیان اینکه این اقدام برای 
مرزداران بســیار روحیه بخش خواهد بود و 
فضایی معنوی را به پاســگاه ها و یگان های 
مرزی می بخشــد، گفت: نیروهای مســلح 
جمهوری اسالمی ایران همواره موفقیت ها و 
توفیقات خود را مرهون توسل به اهل بیت 
عصمت و طهــارت)ع( به ویژه امام علی بن 

موسی الرضا)ع( می دانند.
همچنین در مراسمی دیگر در شب اربعین 
حســینی پرچم متبرک رضــوی، میزبان 
مرزداران هنگ مرزی شهرســتان سلماس 
بود.رزمندگان مرزبانی، پس از زیارت پرچم 
متبرک امام رضا)ع( به عزاداری در ســوگ 
قویدل،  پرداختند.وحید  حســین)ع(  امام 
فرمانده هنگ مرزی شهرستان سلماس در 
این مراسم معنوی در خصوص اربعین امام 
حسین)ع( در سخنانی گفت: افتخار ما در 
کشور ایران اسالمی وجود مرقد مطهر امام 
هشتم است و امروز مرزبانان با افتخار پرچم 
امام رئوف را در ایــن منطقه مرزی زیارت 
کردند.وی ادامه داد: با این اقدام، مرزبانانی 
کــه در ســرزمین خورشــید و همچنین 
دورترین نقاط کشــور خدمــت می کنند، 
شــرایط زیارت از راه دور برای آن ها فراهم 
می شود تا دل های آنان روانه صحن و سرای 

نورانی امام هشتم)ع(  شود.

»سالم بر امام« کرمانی ها در ©
آخرین چهارشنبه ماه صفر 

آستان: طرح »سالم بر امام« و قرائت زیارت 
امین اهلل همزمان با آخرین چهارشــنبه  ماه 
صفر در تمامی اداره ها و ارگان های اســتان 

کرمان برگزار می شود.
حامد شــجاعی، مســئول کانون خادمان 
رســانه ای امام رضا)ع( در استان کرمان با 
اشاره به پیشینه این طرح در استان گفت: 
ایده و نــگاه اولیه این طرح در دهه کرامت 
ســال گذشــته با برنامه رواق رضوی کلید 
خورد و با همکاری هیئت امنای مســاجد 
استان فعالیت این طرح به شکل هفتگی در 
تمامی مساجد کرمان دنبال شد.وی افزود: 
طرح ســالم بر امام در این شرایط سخت 
بیماری کرونا که شــاید امکان تشــرف به 
محضر حضرت رضــا)ع( در دهه آخر صفر 
برای خیل مشتاقان حضرت ممکن نباشد 
می تواند یک پیوند عاشقانه بین امام و مردم 

برقرار کند. 
وی درباره طرح ســالم بر امــام گفت: به 
منظور تقویت شرایط زیارت از راه دور امام 
رضا)ع( در یک طرح ابتکاری توسط کانون 
خادمان رسانه ای امام رضا)ع( استان کرمان 
در آخرین چهارشنبه ماه صفر که نزدیک به 
شهادت حضرت و نیز روز مخصوص زیارت 
امام رضا)ع( است این طرح با قرائت زیارت 
امین اهلل پــس از اقامه نماز جماعت ظهر و 
عصــر در تمامــی ادارات و ارگان ها برگزار 

خواهد شد.

سرزمین آفتاب

خـــبر

جهش تولید
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آستان قدس رضوی در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به 
انتخاب پیمانکاران دارای حداقل رتبه 2 در رسته آزمایشگاه جوش 

به تناژ حدودی 1300 تن اقدام نماید. 
ل�ذا از کلیه ش�رکت های واجد ش�رایط ک�ه دارای رزومه مناس�ب در ای�ن زمینه 
می باش�ند، دع�وت می نمای�د جه�ت دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه حداکثر ت�ا تاریخ 
1399/07/24 به دبیرخانه معاونت عمرانی آس�تان قدس رضوی به نش�انی مشهد، 
چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه یا با 

شماره تلفن  32001126-051تماس حاصل نمایند. 
ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مناقصه عمومی عملیات آزمایشات جوش پروژه مسکن کارکنان

س
/ 9
90
76
24

دعوت برای شرکت در مناقصات عمومی معاونت عمرانی   )آستان قدس رضوی(
معاون�ت عمرانی آس�تان قدس رضوی در نظر دارد جهت تهیه مصال�ح  و اجرای پروژه های جاری خود به 

شرح ذیل مطابق شرایط مندرج در  اسناد مناقصه هر یک، از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. 
لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1399/07/27 به دبیرخانه 
معاونت عمرانی آس�تان قدس به نشانی مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس رضوی، معاونت 

عمرانی مراجعه یا با شماره تلفن  32001126-051تماس حاصل نمایند. 
ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصات خواهد بود.

1-مناقص�ه تهی�ه و اجرای تاسیس�ات بخش اداری آش�پزخانه مرکزی آس�تان قدس ) پیش�نهاد دهنده جهت ش�رکت در مناقصه
 می بایست حداقل دارای گرید 5 تاسیسات و گرید 5 ابنیه باشد.(

2-مناقصه  آبرو ) گاتر و گریتینگ( کف آشپزخانه مرکزی آستان قدس رضوی ) مرحله اول جهت ارزیابی شرکت ها(
3-دعوت جهت اعالم نظر و ارائه پیشنهادات در خصوص حذف بوی خروجی از هود های آشپزخانه

4-دعوت جهت اعالم نظر و ارائه پیشنهادات در خصوص زیر سازی و کف پوش بخش های مختلف آشپزخانه
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   در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 بدینوسیله برگ دعوت به هیئت حل اختالف مالیاتی با مشخصات زیر به مودی ذیربط ابالغ می گردد تا ظرف مهلت مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم به اداره امور مالیاتی مربوطه 
مراجعه و اقدام قانونی بعدی را جهت تسویه حساب مالیاتی به عمل آورد،در صورت عدم مراجعه طبق موازین قانونی  اقدام خواهد شد.

مرحله تاریخ برگ دعوتشماره  برگ دعوتنام ونام خانوادگی مودیشماره پروندهردیف
درآمدمشمول عملكرد سالمنبع مالیاتیرسیدگی

مالیات)ریال(
اصل  بدهی 
واحد مالیاتیمالیات)ریال(

وقت رسیدگی
نشانی اداره امور مالیاتی جلسه حل اختالف مالیاتی

ساعتتاریخ

مشاغل / بدوی63041399/4/18داوود سلیمانی12404
ساعت : 138412325781022424070933032093212:00بازرگان

1399/9/5
بزرگراه بعثت – خیابان خزانه بخارایی شمالی – جنب 

مسجد قدس – اداراه امور مالیاتی جنوب تهران

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی

شناسه آگهی: 1015461  م الف: 2228اداره روابط عمومی  امور مالیاتی شهر و استان  تهران

از ابتدای سال جاری انجام شده است

 برداشت هزار و 100 تن محصول©
 از باغ های سازمان موقوفات ملک 

آســتان: مدیر عامل سازمان موقوفات ملک آســتان قدس رضوی از برداشت 
هزار و 100 تن محصول از باغ های این سازمان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

حمیدرضا قاســمی در گفت وگو با آســتان نیوز بیان کــرد: در مجموع حدود 
هــزار و 100 تن محصول در باغ های رضوی واقع در چناران تولید شــده که به 
صورت مزایده ســردرختی به فروش رسیده، همچنین حدود 20 تن محصول 
سیب نیز از باغ کالته خوش فریمان برداشت شــده است.وی ادامه داد: در حال 
حاضر برداشت پسته از باغ ثامن نیز آغاز شده و پیش بینی می شود بیش از 25 تن 
پسته با ارزش تقریبی 10 میلیارد ریال از این محصول نوکاشت برداشت شود.مدیر 
عامل سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی با اشاره به باغ های این سازمان 
در چناران خاطرنشان کرد: سازمان در مجموع حدود 218 هکتار باغ میوه رضوی 
در منطقه چناران دارد که شامل 61 هکتار آلبالو مجاری، 16 هکتار هلو و شلیل، 
18 هکتار گالبی، 65 هکتار گردو، 28 هکتار آلو و نیز 30 هکتار سیب است که 7 
هکتار آن متراکم و پایه رویشی و 23 هکتار پایه بذری است.وی اضافه کرد: این 
سازمان همچنین 1.5 هکتار باغ سیب متراکم در منطقه فریمان، 40 هکتار پسته 
ثامن در منطقه سنگ بست و 35 هکتار پسته نیز در باغ سجادیه تربت جام دارد.
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 اربعین؛ فصل خیزش ملت های اسالمی برای تشکیل امت اسالمی اندیشه: محمد عابدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در یادداشتی برای خبرگزاری ایبنا نوشت: برگزاری 
مراسم اربعین آن هم با ابعاد و مختصاتی که در عصر ما سامان پذیرفته در مدار پیوستگی گروه های انسانی از مدار »ملت« فراتر رفته، بر معیار امت، تعریفی جدید از هویت سیاسی و اجتماعی سامان می دهد. درواقع 

اربعین، فصل خیزش ملت های اسالمی برای تشکیل امت اسالمی است و شعار »حب الحسین یجمعنا« مولود این اجتماع و از برکت های آن بود. 

آسیب شناسی وضعیت ساختار اداری در نظام علمی©
در آخرین شــماره این سلسله یادداشــت ها وارد مبحث آسیب شناسی وضعیت 
ســاختار اداری در نظام علمی ایران خواهم شــد. وضعیت ساختار اداری در نظام 
علمی نیز باید مورد آسیب شناســی قرار گیرد؛ مانند وجود امکان دور زدن قانون 
توسط نورچشمی ها. وقتی در بخشنامه دانشگاه، استخدام افرادی که از دانشگاه آزاد 
مدرک گرفته اند ممنوع است ولی مشاهده می کنید چنین افرادی جذب دانشگاه 

شده اند و... همگی حاکی از این است که افرادی می توانند قانون را دور بزنند. 

ظاهرسازی و سوءاستفاده از مناصب به ویژه منصب ریاست»
در این زمینه مورد عینی که مشــاهده شده، رئیس علمی است که در سخنرانی 
روز معلم، همکاران را پند و اندرز می دهد که مجری اخالق در دانشــگاه باشند و 
حتماً با وضو سر کالس درس حاضر شوند. چنین شخصی با حفظ ظاهر در مراسم 
عزاداری های ائمه اطهار)ع( نیز شــرکت می کند و مثل باران بهاری اشک می ریزد 
ولی با پول بیت المال نه تنها خود که با خانواده اش به گران ترین هتل های شــهر 

می رود و سپس فاکتورهای هزینه اش را به دانشگاه تحویل می دهد. 
در نظام علمی ما افرادی وجود دارند که به دلیل عدم برخورداری از سالمت نفس، 
دست به پرونده سازی علیه دیگران می زنند و این، کار اصلی آن ها در دانشگاه تلقی 
می شود. شناسایی چنین افراد بیماری در دانشگاه ها سخت نیست چراکه هر کسی 
را بــه نحوی رنجانده اند.ارزش دانــش و دانش اندوزی هر روز در جامعه ما کمتر و 
کمتر می شــود. علم و دانش فروشی یکی از تیشه های ریشه های دانش و اندیشه 
است. دانشگاه های پولی موظفند در قبال دریافت پول به هر کسی مدرک بفروشند 
یعنی حتی کم استعدادترین افراد می توانند از این دانشگاه ها دانش آموخته و سپس 

مدعی استخدام در سازمان های مهم شوند.

راهکارها»
نظام علمــی غرب گدای ما که از اجاره نشــینی فکری رنج می بــرد، نیاز به یک 
آسیب شناسی سیستمی بدون حب و بغض دارد. از آنجایی که ما در نظام علمی، 
عمدتاً از روش آسیب شــناختی کاذب و محفلی اســتفاده کرده ایم، نتوانسته ایم 
چالش هــا را به فرصت تبدیل کنیــم و نظامی چالش در چالش برای دانشــگاه 
ایجاد کرده ایم، بنابراین بهره گیری از روش آسیب شناختی ریشه ای به عنوان تنها 
روش برای تبدیل چالش ها به فرصت، شــناخت معضالت اجتماعی، بدآموزی ها، 
بدرفتاری ها، بداخالقی ها، بدفکری ها و فساد توصیه می شود. توسعه فرهنگ نقد 
و نقدپذیری به منزله روشی برای تولید، اشاعه و کاربست اندیشه و دانش توصیه 
می گردد؛ چرا که انســان استعداد فطری برای اندیشــیدن دارد و ذاتاً »مخلوقی 
مفهوم ساز« است. تفکر انتقادی یک فرایند و شیوه اندیشیدن است. توسعه تفکر 
انتقادی رابطه مســتقیمی با رشد و توسعه علم دارد، افول آن هم منجر به کم سو 
شدن چراغ علم خواهد شد. هرگونه توسعه ای در زمینه تولید علم و حتی آموزش 
و کاربست علم مستلزم توسعه تفکر و روحیه نقادی است. فرهنگ نقد و نقدپذیری 
در نظام علمی ایران ضعیف است. نظام آموزشی می تواند تفکر انتقادی را به مثابه 
یکی از ارزش های مهم تربیتی و شخصی در افراد جامعه درونی سازد تا افراد انگیزه 
درونی الزم برای نقد کردن و نقدپذیری داشته باشند. تفکر انتقادی یک درس در 
کنار دروس دیگر علمی نیست بلکه در تمام دروس می توان به آموزش تفکر انتقادی 
پرداخت. تفکر انتقادی در تمام دروس، رشته ها و موضوعات می تواند به کار بسته 
شــود. رفتار اخالقی در پژوهش در نگاه نخست به خود فرد، وجدان و باورهایش 
مربوط می شــود اما تدوین موازین اخالقی پژوهش، آموزش و ترویج آن در میان 
پژوهشــگران و جامعه علمی نیز می تواند زمینه را برای رعایت و توســعه موازین 
اخالقی در عرصه پژوهش فراهم نماید.برای آشنایی عمیق تر جامعه علمی می توان 
بســته های آموزشی که به صورت عملی نحوه اندیشیدن، تحلیل کردن و نوشتن 
را آمــوزش می دهد تهیه و در اختیار آنان قرار داد. تأکید بر مولد بودن پژوهش ها 
به عنوان یک مبنا عالوه بر منجر شــدن به تولید دانش، دیدگاه یا راهکاری نو و 
کاربردی، در نهایت می تواند به توسعه سالمت و رفاه در جامعه هم کمک کند. البته 
در راســتای بهبود و بهسازی باید توجه داشته باشیم که هر نوع برخورد قهری و 
سرکوبگرانه موجب حذف مشکل نخواهد شد بلکه مشکالت دیگری با شکل و قیافه 

جدید ایجاد خواهند شد و عمالً راه به جایی نخواهیم برد.         

 اندیشه/محســن فاطمی نــژاد  اهمیت 
گفت وگو با دکتر ادگاردو )ســهیل( اســعد از 
این نظر مغتنم اســت که او با وجود اینکه در 
خانواده ای شــیعی االصل لبنانــی در آرژانتین 
زاده شــده، اما بــه اذعان خودش به واســطه 
عدم دسترســی به مرکزی اســالمی در این 
کشور و کار کردن در محیطی کاماًل مسیحی، 
والدینــش به مســائل دینی چنــدان اهمیت 
نمی داده انــد و به تعبیر خودش »فقط اســم 
ما مســلمان و ســبک زندگی مان غیراسالمی 
بود«. او مواجهه مجدد و بازگشتش به میراث 
تشیع را مدیون پرتوهایی می داند که با انقالب 
اســالمی تا آرژانتین نیز نفوذ کرد و با تأسیس 
مســجد در آرژانتین سبب آشنایی دوباره او با 

مذهب تشیع شد. 
 این آشــنایی سبب بازگشــت او به سرزمین 
آبا و اجــدادی اش یعنی لبنــان و در ادامه با 
تعمق بیشــتر در مذهب تشــیع، در سال 76 
راهــی حــوزه علمیه قم می شــود و همزمان 
فعالیت تبلیغی اش را نیز در جهت نشر معارف 
اســالم در کشــورهای غربی به خصوص قاره 

آمریکا آغاز می کند. 
نتایج فعالیت هــای تبلیغی وی امــروزه از او 
چهره ای پرنفوذ در این منطقه ســاخته و فقط 
در منطقه آمریکای التین منجر به تأســیس 
هفت مرکز اســالمی و فرهنگی شده است. به 
مناسبت این ایام با سهیل اسعد درباره استفاده 
از میراث زیارت حضرت رضا)ع( و نســبت آن 
با عرصــه تبلیغ بین المللی و تمدن اســالمی 

گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

از حضرت    از تصاویر تاریخی که  یکی 
رضا)ع( در باور ما وجود دارد، همین بحث 
مناظرات ایشان است. از این نظر ما حائز 
چه میراثی از حضرت رضا)ع( هستیم که 
در بحث تبلیغی می توانیم از آن استفاده 

کنیم؟
پرداختــن به مناظــرات امام رضــا)ع(، یکی 
از ظرفیت هــا و راهکارهای مهمی اســت که 
باید برای معرفی شــخصیت حضرت رضا)ع( 

از آن بهــره بــرد. از بحث مناظــرات در چند 
سطح می توان اســتفاده کرد؛ از جمله روحیه 
و آمادگــی خود حضــرت در خصوص مطرح 
کردن مسائل علمی در مألعام و در میان مردم 
-چه علما، چه نخبگان و چه عموم مردم- اما 
نکته مهم این است که مناظرات امام رضا)ع( 
صرفاً یک مناظره نیســت، بلکــه یک الگوی 
تمدنی اســت که سطوح و روش خاص خود را 
دارد. این مناظرات منهجی اســت که از زمان 
 پیغمبر اکرم)ص( آغاز شــد و به مرور به تمام 
ائمه اطهار)ع( رســید که آن ها نیز به آن نه به 
عنوان یک مناظره معمولی بلکه به عنوان یک 

سبک تمدن ساز نگاه می کردند. 
امام رضا)ع( در فضای خودشــان خیلی خوب 
باب مناظــرات را باز کردند و میراث بســیار 
زیبایی از مناظرات ایشان به دست ما رسیده 
اســت. این مناظرات در چند سطح می تواند 
اهمیــت پیدا کند. نخســت اینکــه مناظره 
یک بحــث علمی و مناقشــه عالمانه اســت 

که می تواند یک الگو بــرای مبلغان و فعاالن 
فرهنگی باشد.

 دوم اینکــه عمــق فکری حضــرت رضا)ع( 
را نشــان می دهد؛ چرا که ایشــان در مقابل 
علما، دانشمندان، متفکران و فالسفه مختلف 
می ایستادند، با برهان ها و ادله خاص و مدعای 
خودشــان به همــه این ها پاســخ می دادند، 
خیلی ها را قانع و تحولی در قلب، ذهن و عقل 

طرف مقابل ایجاد می کردند. 
این عمق فکری امــام رضا)ع( می تواند الگوی 
خوبی باشــد برای اینکه فعــاالن فرهنگی با 
چنین ســبکی جلو بروند. مسئله سوم، مربوط 
به تفکر امام رضا)ع( اســت؛ چرا که به عنوان 
یک تفکر هیچ تفکر و دکترینی نمی توانست بر 

آن غلبه پیدا کند. 
 یعنــی تمســک به قــرآن و ســنت پیامبر و 
اهــل بیــت)ع( و مســتدل کــردن محتوای 
مناظراتشــان با اســتفاده از این دو نور عظیم 
و در کنار آن ها اســتدالل عقلی و استفاده از 

عقالنیت  و  منطــق  فضــای 
اســالمی مــواردی بودند که 
می تــوان روی آن ها کار کرد 
تا به یک ســبک متکامل در 

روش مناظره رسید. 

به تازگی اربعین را پشت   
سر گذاشــته ایم؛ آیا تا به 

حال با پرسشی در خصوص 
اربعین  زیارت  چیســتی 
تصویر  انعکاس  به واســطه 
در  رسانه ها  در  آن  باشکوه 
اسالم  به  عالقه مندان  میان 

مواجه شده اید؟ 
اتفاقاً دیشب که یک برنامه الیو 
با اســتادان دانشگاه و نخبگان 
شیلی داشتم و از من در مورد 

بحث حج پرسیدند. 
قضیه از این قرار بود که عده ای 
در اینترنت درباره حج تحقیق 
می کردنــد و زمانــی که کلمه 

زیارت حج به زبان اســپانیولی را جســت وجو 
کرده بودند، برخی از نتایج با تعبیر حج اربعین 

به زبان اسپانیولی به نمایش درآمده بود. 
موضوع جذاب برای یکی از اســتادان این بود 
که تعداد حجاج امام حسین)ع( در ایام اربعین 
بیشــتر از تعداد حجاج بیت اهلل الحرام در ایام 

حج است.
برایش جالب اســت کــه اربعین بــه عنوان 
بزرگ ترین حرکت مردمی معرفی شده است. 
مثاًل مســتند امام حسین)ع( و اربعین که من 
ســاخته بودم و جاهای مختلف پخش شــده 
بود ســبب ایجاد سؤال برای برخی از دوستان 
مســیحی من و موجب شــده بود در اربعین 

حضور یابند. 
در ادامه هم کارهای خوبی در سطح بین المللی 
چون نوشــتن مقالــه در روزنامه و یا برگزاری 
نمایشــگاه عکس از اربعین به وجود آمد و به 
همین خاطر در ذهن مردم پرسش های زیادی 

ایجاد شد.

در تشــریح و معرفی   
شخصیت حضرت رضا)ع( 
و به طور کلی اهل بیت)ع( 
چه  روی  غیرمسلمانان  به 
نقاط و وجوه شخصیتی از 
تأکید  معصومین)ع(  ائمه 
می کنید کــه برای آن ها 

جالب توجه است؟
معموالً در معرفی شــخصیت 
چنــد  روی  بیــت)ع(  اهــل 
بودن شــخصیت آن ها  بعدی 
این  یعنی  می کنــم.  تمرکــز 
خانــدان مطهر را بــه عنوان 
معرفی  جامع  شــخصیت های 
بعد ســیره  آن  یکی  می کنم. 
عملی اهل بیت)ع( اســت که 
چه افــکار و چــه اخالقی در 
ســیره عملی ایشــان متجلی 
می شود که ما می توانیم از این 
نمونه ها اســتفاده کنیم. البته 
آن بابی که در تبلیغ بیشــتر 
جــواب داده و آن ها را به عنوان انســان های 
متعالی و متمایــز معرفی می کند، باب عدالت 
اجتماعــی آن هاســت. یعنی بابــی که حتی 
در بیــن غیرمســلمانان و غیرمتدینان حتی 
 ملحدان نیز مؤثر است و آن ها در برابر عدالت 
اهل بیت و سیره عملی آن ها مقهور می شوند. 
 بــه همین دلیــل مــا از بعد عدالتی ســیره 
اهل بیت)ع( زیاد اســتفاده کرده و در جاهای 
مختلف با وجهه های مختلف، معصومین)ع( را 
معرفــی کرده ایم. گاهی از علم، گاهی از رفتار 
شخصی، گاهی از معنویت و رفتاری که با خدا 
داشتند می گوییم و بیشــتر از همان رفتارها 
و موضع گیری هــای اخالقــی کــه در دوران 
خودشــان دیگران را متحــول می کرد، حرف 
می زنیم؛ همچون کســانی کــه صرفاً با دیدن 
امام و یــک موضع گیری اخالقی، مســلمان 
شــده اند. ما هم معموالً از این موضع گیری ها 
اســتفاده و این گونه، اهل بیت)ع( را به مردم 

غیرمسلمان معرفی می کنیم. 

گفت و گو با دکتر سهیل اسعد که بیش از 20 مرکز اسالمی را در کشورهای غربی راه اندازی کرده است

شخصیت چند بعدی اهل بیت b را به جهان معرفی کنیم

 استفاده از قرآن 
و عترت به همراه 
ادله و شواهد عقلی، 
سبک مناسبی است 
که فعاالن فرهنگی 
می توانند با تأسی 
به سیره حضرت 
رضا)ع( از آن در 
تبلیغ و مناظره 
استفاده کنند 

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  دوشنبه 21 مهر 1399  24 صفر 1442 12 اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9366

آگهی دعوتنامه شرکت در جلسه  
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده      

  تاریخ انتشار: 1399/07/21
 ب��ا توج��ه ب��ه مدت اتم��ام اعتب��ار هیئ��ت مدیره و 
بازرس��ان این ش��رکت و بر اس��اس  مفاد مندرج در 
م��واد 14، 17، و م��اده 18 تبصره 3 در روز دوش��نبه 
مورخ��ه 99/08/05 س��اعت 10 صب��ح جلس��ه مجم��ع 
عموم��ی ع��ادی بطور ف��وق الع��اده در محل ش��رکت 
تولیدی شن و ماس��ه مروارید پایدار زاگرس واقع 

در صالح آباد  برگزار میگردد.
 ل��ذا از عموم اعض��اء هیئت مدیره، س��هامداران  و 
بازرس��ان ش��رکت دعوت به عمل می آید تا در روز 
و تاری��خ تعیین ش��ده در محل ش��رکت حض��ور بهم 

رسانند.
  تصمیمات  جلسه: 1-انتخاب هیئت مدیره، بازرسان 

و مدیر عامل جدید
2-انتخ��اب )ورود( اعض��اء جدی��د هیئ��ت مدیره به 

شرکت
3- ارائه گزارش عملکرد مالی شرکت

4-تعیین روزنامه محلی به عنوان روزنامه ش��رکت           
) جهت درج آگهی الزم(

 اسد حاتمی-  بازرس اصلی شرکت مروارید 
پایدار زاگرس 9ع
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1017626(

آگهی تغییرات شرکت مشهد دوام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6690 و شناسه ملی 10380225002

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,09,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ حسن جالئی مراد زاده به کد ملی 0933629370 به سمت رئیس 
هیئت مدیره ـ خانم طاهره محله کی نقندر به کد ملی 0937712604 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای حبیب قهرمان نقندر به کد ملی 
0935234616 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـآقای مهدی جالئی مراد زاده به کد ملی 0933629389 به سمت عضوهیئت مدیره - آقای 
حمید قهرمان نقندر به کد ملی 0939963493 به سمت عضو هیئت مدیره هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . --حق امضای کلیه 

اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود .
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1017597(

آگهی تغییرات شرکت سبز دشت شبنم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24193 و شناسه ملی 10380396303

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,06,31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای رامین مهرتاش به 
کد ملی 0071247408 2- آقای افشین مهرتاش به کد ملی 0933652038 3- آقای نوراله مهرتاش به کد ملی 0839095521 به سمت 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای محمود مهری به شماره ملی0055357806به سمت بازرس 
اصلی وخانم فاطمه زند آزاده به شماره ملی0045217777به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . 

روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1017567(

آگهی تغییرات شرکت برنا صنعت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22533 و شناسه ملی 10380380109

ملی  شماره  به  شیرقاضی  مهدی  آقای   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,07,10 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
0942925645 به سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ آقای حمید علیخانی به شماره ملی 0941930556به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
3ـ امین ممتحن به شماره ملی 0937999598به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدندو کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء 2نفر از 3نفرهمراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد. 
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سنگر  مهندسی  خدمات  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  شرق  آب 

14131 و شناسه ملی 10380297726

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,06,01 مورخ 
جدید–استان  آدرس  به  شرکت  محل   : شد 
مشهد،بخش  رضوی،شهرستان  خراسان 
سید  خیابان   ، فرهنگ  مرکزی،شهرمشهد،محله 
،خیابان  آباد23_فرهنگ22[  ]وکیل  مرتضی 
سیدمرتضی 2 ]شیخ مفید 1[ ،پالک -217 ،طبقه 
منفی1 کد پستی 9188838363تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1017649(
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شرکت  دوام  مشهد  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 6690 و شناسه 

ملی 10380225002

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ذیل  تصمیمات   1397,09,01 مورخ  العاده  فوق 
اتخاذ شد : آقای حبیب قهرمان نقندر به کد ملی 
زاده  مراد  جالئی  حسن  آقای   0935234616
جالئی  مهدی  آقای   0933629370 ملی  کد  به 
مراد زاده به کد ملی 0933629389 آقای حمید 
خانم   0939963493 ملی  کد  به  نقندر  قهرمان 
طاهره محله کی نقندر به کد ملی 0937712604 

برای مدت دوسال انتخاب گردیدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1017608(
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 
یک مرحله ای و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  نسبت به واگذاری امور مربوط به تهیه مواد اولیه، 
طبخ و توزیع غذا، خدمات عمومی و پش��تیبانی ، تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیس��ات و CMMS ستاد 

مرکزی و واحدهای تابعه به بخش غیر دولتی اقدام نماید. 
ازمتقاضیانی که آمادگی شرکت در مناقصه را دارند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و تحویل 
پیشنهاد طبق برنامه زمان بندی ذیل از طریق سامانه ستاد به آدرس  WWW.SETADIRAN.IR اقدام 
و ب��ا توجه به مندرجات اس��ناد مناقصه مدارک الزم را ش��امل پاکت های )ال��ف( ، )ب( و )ج( تهیه و به 

صورت فایل های PDF در زمان مقرر در سامانه فوق درج نمایند. 
در ضمن یاد آور می گردد کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد 
مناقصه گران و گش��ایش پاکتها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)س��تاد( به آدرس 
WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��امانه مذکور و دریاف��ت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه 

محقق سازند. 
به پیشنهاد های واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*مهلت دریافت اسناد از مناقصه گذار:
 از روز دوشنبه مورخ 1399/07/21 تا ساعت 14/30 روز سه شنبه مورخ 1399/07/29.

*مهلت تحویل پیشنهاد به مناقصه گذار: تا ساعت 14/30 روز شنبه مورخ 1399/08/10.
* مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: به شرح مندرج در اسناد مناقصه به صورت نقدی واریز به 
شماره حساب شماره 272790485 نزد بانك رفاه یا ضمانت نامه بانکی معتبر که مد ت اعتبار سررسید 

ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ پیشنهاد قیمت باشد.
* محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات:

.WWW.SETADIRAN.IR سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس 
*تذکر: پیش��نهاد دهنده موظف می باشد عالوه بر بارگذاری اس��ناد دریافتی وهمچنین تصویر تضمین 
ش��رکت در فرایند ارجاع کار در س��امانه ،اصل س��ند تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار را تا ساعت 
14/30 روز ش��نبه م��ورخ 1399/08/10 در قال��ب پاک��ت ال��ف ب��ه ص��ورت الک و مهر ش��ده به آدرس                               
س��اری- سه راه جویبار– دانشگاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران-طبقه همکف - 

اداره مناقصات و قراردادها تحویل نمایند . کد پستی : 4815733971
*زمان گش��ایش پیشنهادها: زمان تشکیل جلسه کمیسیون مناقصه بر اساس جدول شماره یک مندرج 

در اسناد مناقصه در ساختمان شماره دو-سالن حسابداری تعهدی.
* اداره مناقص��ات و قراردادها با ش��ماره تلفن 33044109-011 ، تعمیرات و نگهداری با ش��ماره تلفن 
33044366-011  و نگهداش��ت منابع فیزیکی  با ش��ماره تلفن 33044211-011  آماده پاس��خگویی به 

سواالت می باشند .

آگهی مناقصه عمومی 20/م/99                     
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

annotation@qudsonline.ir

تیشه های ریشه ها )8(

 پروفسور حمیدرضا یوسفی
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5روزنامـه صبـح ایـران

کتاب »دعاشناسی با تکیه بر آیات و روایات« منتشر شد  شبستان: کتاب »دعاشناسی با تکیه بر آیات و روایات« تألیف علیرضا آزادی، به همت انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم)ع( منتشر شد. این کتاب 
رویکرد تبلیغی و کاربردی دارد ولی در عین حال به مباحث مربوط به عقاید، حقوق، احکام و اخالق متناسب با موضوعات نیز پرداخته است. آنچه در این مجلد بیان شده، از مباحث زیربنایی برای فهم اسالم حقیقی و 

ناب است؛ یعنی تالش نویسنده بر این بوده که با نگاهی عالمانه، همه جانبه و بدون افراط یا تفریط به موضوع کتاب، دیدگاه کلی اسالم را درباره آن تبیین کند.

 عیون اخبارالرضاj  کتابی درباره امام رضاj است ©
نه مسند حدیثی

حوزه: عضو هیئت علمی دانشــگاه قم گفت: کتاب عیون برخالف تصور برخی 
که آن را کتابی مسند و مسندنویسی حدیثی می دانند، کتابی درباره امام رضا)ع( 
اســت. حجت االسالم محمدکاظم رحمان  ســتایش، در نشست »اعتبارسنجی 
کتاب عیون اخبارالرضا)ع(«  با ذکر این مطلب که این کتاب نقلی اســت، گفت: 
از این روی است که ارزش گذاری منقوالت در اعتبار کتاب مهم است؛ همچنین 
انتساب اسمی، ارزش محتوایی، نسخه های کتاب و قدمت و اعتبار آن ها در این 

اعتبارسنجی مؤثر هستند.
وی تصریــح کرد: در دوره امام رضا)ع( کتاب های زیادی با عنوان عیون نوشــته 
شده اند که به معنای گزینش اخبار است؛ بنابراین کتاب مذکور هم گزینشی از 
اطالعات است؛ »اخبار« وقتی در دوره معاصر به کار می رود، اذهان آن را مترادف 
حدیث می دانند، ولی در آن دوره، اخبار، داده های اطالعاتی در مورد یک موضوع 
بود که اعم از روایت های مصطلح است؛ بنابراین باید آن را گزیده ای از داده های 
اطالعاتــی درباره امام رضا)ع( بدانیم؛ از این رو در متن مطالبی داریم که از امام 

نیست و درباره امام است.
این حدیث پژوه حوزوی افزود: بخشی از اطالعات به معرفی امام و امامت و موقعیتی 
که امام در آن حضور داشتند، پرداخته است، همچنین گزارش هایی از برخوردهای 
امام با مأمون، اهل ادیان و... و در نهایت رحلت امام و حتی زیارت نامه ها و کرامات 
قبر ایشان در این کتاب بیان شده است؛ برخی فکر می کنند کتاب عیون، مسند 
است، ولی این طور نیست. صدوق می گوید: چون صاحب بن عّباد دو قصیده در 
مورد امام سروده و اطاعت از امام را واجب برشمرده و ابراز ارادت و محبت کرده 

است، من این کتاب را برای کتابخانه او نوشتم.
وی اضافه کرد: گفته شده که صدوق به دعوت رکن الدوله از قم به ری رفت؛ در 
آنجا مناظراتی بین صدوق و بزرگان مذاهب دیگر به خصوص درون شیعه مانند 
زیدیه رخ داد؛ رکن الدوله به عمد این کار را کرد تا این مباحث مطرح شود، از این 
رو حمایت و تسامح مذهبی رکن الدوله با مذاهب مختلف سبب شده تا او متهم 
به زیدی بودن شود. همچنین صاحب بن عباد هم متهم به زیدی بودن شد. شیخ 
صدوق تصریح کرده که او مطیع و امامی بود و از خدمات وی به شیعه قدردانی 

کرده و کتاب عیون را برای کتابخانه وی نوشت.
حجت االسالم رحمان ستایش اظهار کرد: اگر بخواهیم کتاب عیون را اعتبارگذاری 
کنیم، مبتنی بر اعتبارســنجی مصادر آن است؛ شیخ صدوق به صورت واضح از 
برخی مصادر حرف زده و آن را نشــان داده است. وی با بیان اینکه در چند باب 
اول، مباحث تاریخی بیان شــده و پس از آن به برخی روایات امام در موضوعاتی 
از جمله علل االحکام و علل الشرایع و... پرداخته است، افزود: در آن دوره، یکی از 
فرقه های شایع، فرقه واقفه بود که قائل بودند امام کاظم)ع( امام آخر است و امامت 
امام رضا)ع( را منکر شدند؛ مرحوم صدوق در چند باب، به بحث واقفه و امامت امام 

و روایت های تصریح شده در این موضوع پرداخته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم با بیان اینکه نخستین مرحله اعتبارسنجی، انتساب 
به صدوق ولو به صورت اســمی اســت، افزود: شیخ طوســی در بحث اسناد، به 
فهرست خودش حواله می دهد؛ در فهرســت، گزارشی از تألیفات صدوق آمده 
اســت، ولی پیش از تفصیل، تصریح کرده است که صدوق ۳۰۰ مصنف و کتاب 
داشــته و فهرست کتاب هایش معروف و شناخته شده بوده است. وی ۴۰ کتاب 
صدوق را نام برده اســت که عیون اخبارالرضا هم در این فهرست وجود دارد. در 
مقام سنددهی هم گزارش کرده که جماعتی از اصحاب از جمله شیخ مفید، علی 

بن حسکه قمی و غضائرِی پدر، سند بنده در مورد آثار صدوق هستند.
حجت االسالم رحمان ستایش ادامه داد: نجاشی گزارشی از شیخ صدوق و تألیفات 
وی آورده و نزدیک به ۲۰۰ عنوان را برشــمرده اســت، ولی نامی از عیون در آن 
نیست، همان طور که نامی از من الیحضر هم نیست و علتش این است که تألیف 
عیون پس از رحلت رکن الدوله بوده و نام کتاب در فهرســت نجاشی نیست. در 
مجموع این طور نیست که چون نجاشی نگفته، چنین کتابی وجود نداشته است 
و چون طوسی گفته وجود داشته، تعارض در گفتار آنان وجود داشته باشد؛ چون 
گزارش نجاشی تا ســال ۳۵۴ هجری قمری است و پس از آن را گزارش نکرده 

است، بنابراین در انتساب اسمی این کتاب به صدوق، شکی نیست.

 معارف   اســتاد پردیس فارابی دانشگاه تهران 
بیان کرد: امام رضا)ع( فرمودند که جایز نیســت 
بگوییم که خدا اشــیا را با قــدرت آفرید؛ زیرا با 
قدرت خود قیاس می کنیم. خداوند قادر بالذات 
اســت و با قدرت ذاتی آفرید؛ در حالی که قیاس 
اساس همه اشــتباهات ما در اخالق، اعتقادات و 
... اســت. وقتی خدا را نمی توان تشبیه کرد و ما 
به ذات الهی احاطه نداریم، پس نمی توانیم ذات 
را تصور کنیم؛ بنابراین الزمه توحید، عدم تصور 

ذات است.
به گزارش دفتر نمایندگی قم بنیاد پژوهش های 
اســالمی آســتان قدس رضوی ، حجت االسالم 
والمســلمین رضا برنجکار، استاد پردیس فارابی 
دانشــگاه تهران، شامگاه شــنبه، ۱۹ مهرماه، در 
نشست دوم سوگواره ملی امام رضا)ع( در بحثی 
با عنوان »توحید و عدل در عیون اخبارالرضا)ع(« 
گفت: براساس اعتقادات احمد بن جنبل و جبریه 
و برخی مکاتب دیگر فکری، فاعل افعال بد انسان 
خداست؛ این افراد افعال بد خود را به خدا نسبت 
می دهند، در حالی که از نظر ما این نسبت دادن ها 
کفر اســت. البته اگر کفر اصطالحی هم نباشد، 

قطعاً بر خالف دین است.
وی با ذکر اینکه توحید و عدل نوعی تنزیه است، 
افزود: عدل یعنی تنزیه ولی تنزیه در ناحیه فعل و 
توحید هم تنزیه در ناحیه ذات است. توحید یعنی 
اینکه ذات الهی را شبیه هیچ چیزی ندانیم و عدل 
هم یعنی اینکه فعلی قبیح را به خدا نسبت ندهیم 
که هر دو موضوع در روایاتی در عیون مورد بحث 

قرار گرفته است.
برنجکار با اشــاره به »قیاس« بــه عنوان یکی از 
ابزارهای اجتهادی اهل تسنن، بیان کرد: قیاس 
در مفهوم عام خود یعنی اینکه حکم چیزی را به 
چیز دیگری نسبت دهیم، تنها به خاطر وجود یک 
وجه شبه؛ قیاس در مکتب اهل بیت)ع( به شدت 
نهی شــده است، البته فکر می کنیم روایات نفی 
قیاس تنها منحصر به بحث قیاس در فقه و آرای 
کسانی مانند احمد بن جنبل، شافعی و مذاهب 
دیگر اهل تســنن و حتی درون شیعه است، در 
حالی که روایات قیاس سه دسته اند؛ روایاتی که 
به صورت کلی نفــی قیاس کرده، روایاتی که در 
اعتقــادات، نفی قیاس دارد و روایاتی که در فقه، 

نفی قیاس کرده اند.
نفی شدید قیاس از سوی ائمه)ع(»

وی اضافه کرد: در زندگی دائماً مبتال به این نوع 
قیاس ها هستیم، در حالی که هیچ حجت شرعی 
و عقلی هم برای آن نداریم؛ قیاس هیچ حجیت 
عقلی و شرعی در هیچ کجا حتی در زندگی عادی 
هم ندارد؛ یعنی قضاوتی که براســاس قیاس در 
زندگی عادی هم داریم ممکن است تهمت باشد 
و از بنیاد غلط است؛ مع األسف چیزهایی را به خدا 

نسبت می دهیم که براساس قیاس است.
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران تصریح کرد: 
انسان در تاریخ تفکر دائماً مبتال به قیاس است و 
خدا را با مخلوقــات قیاس می کند، در حالی که 
روایات متواتری در مورد نفی قیاس به خصوص 
در اعتقــادات داریم. روایت داریــم که قاعده به 
دست ما داده و فرموده است که اگر خدا چیزی 
را ایجاد کرد، دیگر متصف به آن نخواهد شد؛ امام 
رضا)ع( در پاســخ یک سؤال فرمودند: »َویْلََک إِنَّ 
ـَن األْیَْن باَِل أَیٍْن َو  ـِذی َذَهْبَت إِلَْیِه َغلٌَط ُهَو أَیَـّ َـّ ال
َکیََّف الَْکْیَف بِــالَ َکْیٍف َفاَل یُْعَرُف بِالَْکْیُفوفِیَّه َو اَل 
بِأَیُْنونِیَّه ؛ پرسش تو اشتباه است. خدا بی آنکه خود 
دارای مکان باشد مکان را آفرید و بدون اینکه خود 

چگونگی داشته باشد، چگونگی و کیفیت را آفرید 
پس نمی توان او را از این راه ها شناخت«.

برنجکار بیان کرد: برای عدم خروج از توحید باید 
این قاعــده را بدانیم و رعایت کنیم؛ یعنی وقتی 
خــدا اراده و چیزی را ایجاد کرد ایجادشــونده 
مخلوق و خدا خالق اســت، خالق و مخلوق هیچ 
وقت یکی نیســتند. ائمه)ع( در این زمینه نظام 
فکری به ما ارائه داده اند؛ اهل حدیث و اشــاعره 
می گفتنــد که خداوند حی به حیــات و قادر به 
قدرت است؛ می گفتند که اگر خدا علم و قدرت 
دارد، باید جدا از ذات او باشد؛ یعنی قدرت و علم 
خدا چیزهای جدا از هم هستند، اما امام رضا)ع( 
آن را رد کرده و در پاســخ به این پرسش که آیا 
خدا اشــیا را با قدرت آفریده است؟ فرمودند که 
جایز نیست ما بگوییم خدا اشیا را با قدرت آفرید؛ 
زیرا با قدرت خود قیاس می کنیم، چنانچه اشاعره 

و اهل حدیث این کار را کردند.

قدرت الهی در نگاه امام رضا)ع(»
وی افزود: امام)ع( در ادامه فرمودند اینکه به قدرت 
نیافرید به معنای عجز خدا نیست؛ بلکه خدا قادر 
بالذات است، یعنی خدا به قدرت ذاتی آفرید؛ یعنی 

قدرت و ذات یکی است و دو چیز 
نیست. در حالی که قیاس اساس 
همه اشــتباهات مــا در اخالق، 
اعتقادات و ... اســت. وقتی خدا 
را نمی توان تشــبیه کرد و ما به 
ذات الهی احاطــه نداریم، پس 
نمی توانیــم ذات را تصور کنیم؛ 
بنابراین الزمه توحید، عدم تصور 
ذات است؛ زیرا فهم نمی تواند به 
آن برســد و از آن تصویربرداری 
کند. عالمه طباطبایی می گوید 
کــه برای شــناخت خدا همین 
مفاهیــم را داریــم، ولی اعتراف 
می کنیم که در به کار بردن این 
مفاهیم اشتباه می کنیم و درعین 

حال چاره ای هم نداریم.
برنجکار با اشاره به دشواری بحث 
علم خدا، اضافه کرد: برخی علم 
خــدا را حصولی می دانند؛ مانند 
ابن سینا و دیگران و برخی خالف 

آن را معتقدند؛ حضرت رضا)ع( در مورد علم خدا 
فرمودند که علم خدا این طور نیست که حصولی 
باشد یا بگوییم علم، همان معلوم است؛ چون این 
تصورات درباره علم بشری است؛ حضرت فرموده 
خدا عالم به اشیاســت، قبل از آفرینش آن ها و 
خداوند بدون معلوم هم علم دارد؛ البته ما چون 
به کنه علم خدا نمی توانیم پی ببریم تشبیهاتی 
کرده و آن را با علم خود قیاس می کنیم. درست 
اســت که به کنه علم الهی نمی توانیم پی ببریم، 
ولی می توانیم بگوییم خدا جاهل نیست و علم هم 
همان ذات اوست؛ امام رضا)ع( در روایتی فرمودند 
که به خدا عالم می گوییم، چون »ال یخفی علیه 
شــیء«؛ یعنی علمی که ذات الهی است همانند 
علمی که ذات ماست، نیست؛ وقتی صفت بصیر را 
هم می گوییم نه اینکه خدا چشمی دارد که با او 
می بیند، بصیر یعنی چیزی از دید او پنهان نیست.

عدل و ظلم در قرآن»
اســتاد دانشــگاه تهران با بیان اینکه براساس 
نظریه جبر عدل خدا زیر سؤال می رود و متهم 
به همه بدی ها می شــود، اظهار کرد: در آیات 

قرآن، ۴۱ بار در مورد عدل و 
ظلم بحث شده و عمدتاً هم 
پرداخته اند؛  بحث جبــر  به 
به  خدا فرمــوده که شــما 
خودتان  که  کارهایی  خاطر 
خواهید  عــذاب  کرده ایــد 
شــد و کارهای بــد خود را 
به خدا نســبت ندهید؛ امام 
رضــا)ع( فرموده انــد کــه 
روزی ابوحنیفه خدمت امام 
پرسید  و  رســید  کاظم)ع( 
انجام  را چه کسی  معصیت 
می دهد خدا یا انســان؛ امام 
فرمود: از ســه حالت خارج 
نیست، یا خدا انجام می دهد 
زیرا  نیست؛  درست  این  که 
شایسته نیســت خدا، بنده 
را به خاطر کاری که نکرده 
عــذاب کند، حالــت دیگر 
اینکه انســان و خدا هر دو 
فاعل گناه باشند که شایسته نیست هر دو گناه 
بکنند، ولی کســی که قوی است کنار بایستد 
و فرد ضعیف را قربانی کند. حالت سوم اینکه 
بنده انجام داده و این حالت درست است، زیرا 
خدا حول و قوه را به انســان داده اســت، ولی 
این قدرت دلیل بر شریک بودن خدا در اعمال 
نیســت. مانند اینکه قاتلی چاقویش را از بازار 
بخرد و چون خریده، فروشــنده را در قتل او 

شریک بدانیم.
برنجکار تصریح کرد: افعال بر سه دسته است؛ 
فرائض، فضائل و معاصــی؛ چیزهایی که خدا 
واجب و به آن امر کرده و به آن راضی اســت 
و علم به آن هم دارد فرائض است؛ فضائل امر 
وجوبــی ندارد، ولی خدا به آن راضی اســت و 
علــم دارد، اما معاصی مورد امر خدا نیســت؛ 
یعنی تشــریعی نیســت، ولی تکوینی است؛ 
یعنــی خدا حول و قوه گنــاه را داده و مانعی 
در راه انسان گناهکار ایجاد نکرده است، البته 
خدا راضی به این اعمال نیست؛ براین اساس، 
اشتباه بزرگ اشاعره عدم تفکیک میان قضا و 

قدر تکوینی و تشریعی است.

حجت االسالم دکتر رضا برنجکار تبیین کرد

j توحید، عدل و قدرت الهی در نگاه امام رضا 

انسان در تاریخ 
تفکر دائماً مبتال به 
قیاس است و خدا 

را با مخلوقات قیاس 
می کند، در حالی 

که روایات متواتری 
در مورد نفی قیاس 

به خصوص در 
اعتقادات داریم

بــــــرش
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بستانکار ششدانگ آپارتمان بمساحت 144/33 مترمربع پالک ثبتی 25860 )بیست و پنج هزار و هشتصد و شصت( 
فرعی از 5519 )پنج هزار و پانصد و نوزده( فرعی از 183 )صد و هشتاد و سه( اصلی بخش 10 )ده( مشهد به آدرس 

مشهد صیاد شیرازی 15 پ 62 میباشد.
حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:

ش��ماالً: در س��ه قسمت که قسمت دوم آن غربی است اول دیوار و پنجره است به طول 5/71 پنج متر و هفتاد 
و یک س��انتیمتر به فضای حیاط مش��اعی دوم دیواریست بطول )0/92( نود و سانتیمتر بفضای حیاط مشاعی 
س��وم دیواریس��ت بطول )1/69( یک متر و شصت و نه س��انتیمتر بفضای حیاط مشاعی شرقاً: در پنج قسمت، 
که قس��مت چهارم آن ش��مالی، قسمت دوم آن جنوبی، اس��ت. اول دیواریست به طول نه متر و شصت و چهار 
س��انتی متر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوری آن فضای ملک مجاور قرار دارد دوم دیوار و پنجره اس��ت به 
طول یک متر و پانزده سانتی متر به فضای نورگیر مشاعی سوم دیواریست به طول یک متر و دوازده سانتی متر 
به فضای نورگیر مش��اعی چهارم دیواریس��ت به طول یک متر و پانزده سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی پنجم 
دیواریس��ت به طول یازده متر و هش��تاد و هفت سانتی متر به درز انقتاع مورد تفکیک که ماورا آن فضای ملک 
مجاور قرار دارد جنوباً در پنج قسمت که قسمت های دوم و چهارم آن شرقی است اول دیوار و پنجره است به 
طول یک متر و شصت و شش سانتی متر به فضای حیاط مشاعی دوم دیواریست به طول چهل و دو سانتی متر 
به فضای حیاط مش��اعی س��وم دیوار و پنجره است به طول س��ه متر و سی و هشت سانتی متر به فضای حیاط 
مش��اعی چهارم نیم دیوار جلوی بالکن به طول )73( هفتاد و سه سانتی متر به فضای حیاط مشاعی پنجم نیم 
دیوار جلوی بالکن به طول دو متر و س��ی و ش��ش س��انتی متر به فضای حیاط مش��اعی غرباً: در ده قسمت که 
قسمت های دوم و چهارم و ششم آن شمالی قسمت نهم آن جنوبی است اول دیواری است به طول 10/23 ده 
متر و بیست و سه سانتی متر به درز انقتاع مورد تفکیک که ماورا آن فضای ملک مجاور قرار دارد دوم دیواریست 
بطول 1/99 یک متر و نود و نه سانتی متر به آسانسور سوم دیواریست به طول 1/70 یک متر و هفتاد سانتی متر 
به آسانس��ور چهارم دیواریس��ت به طول 0/20 بیست س��انتی متر به راه روی پنجم درب و دیواریست به طول 
1/91 یک متر و نود و یک س��انتی متر به راهروی شش��م دیواریست به طول 0/68 شصت و هشت سانتی متر به 
راه پله و راه روی هفتم دیواریست به طول 3/56 سه متر و پنجاه و شش سانتی متر به راه پله و راهروی هشتم 
دیواریست به طول 1/46 یک متر و چهل و شش سانتی متر به راه پله و راهروی نهم دیواریست به طول 2/03 
دو متر و س��ه س��انتی متر به راه پله و راهرو دهم دیواریست به طول 4/26 چهار متر و بیست و شش سانتی متر 

به درز انقتاع مورد تفکیک که ماورای آن فضای ملک مجاور قرار دارد. 
مشخصات ملزمات ملک: پارکینگ

پارکینگ به مساحت 12/5 به حدود اربعه:
شماالً: خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول پنج متر به پارکینگ قطعه 3

شرقاً: خط فرضی است به طول 2/50 دو متر و پنجاه سانتی متر به محوطه مشاعی.
جنوباً: خط غرضی به محوطه مشاعی است به طول 5 )پنج( متر به پارکینگ قطعه 5.

غرباً: دیواریست به طول 2/50 )دو متر و پنجاه سانتی متر( به ملک مجاور
حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی به این شرح است:

ملک دارای عرصه طلق طبق س��ند به مس��احت 262/50 مترمربع و آپارتمان به مس��احت 144/33 مترمربع 
واقع در طبقه چهارم از مجموعه 6 واحدی و 5 طبقه با اس��کلت فلزی و س��قف کرومیت و کابینت ام دی اف و 
آشپزخانه اپن کف پارکت سیستم سرمایشی کولر گازی و سیستم گرمایشی شوفاژ بدنه داخلی ساختمان کاغذ 
دیواری 3 خواب درب ورودی ضد س��رقت و نمای س��اختمان سنگ و دارای تراس و آسانسور میباشد یک عدد 
پارکینگ در هم کف به مس��احت 12/50 و دارای پایان کار به ش��ماره نامه 9/153017 و مورخ 1392/5/30 و 
قدمت س��اختمان حدود هفت س��ال ساخت میباشد و با تراکم 240 درصد و سطح اشغال 60 درصد میباشد و 

امتیازات آب و گاز و برق مستقل می باشد.
با عنایت به موقعیت مکانی و منطقه ای و مساحت عرصه و اعیان و سایر عوامل مؤثر در امر کارشناسی و با توجه 
به عرف روز و مقایس��ه با امالک و موارد مش��ابه و شرایط فعلی حاکم بر معامالت ملکی ارزش ششدانگ عرصه 
و اعیان ملک مورد نظر به انضمام امتیاز انش��عابات منصوبه و بدون در نظر گرفتن دیون و تعهدات احتمالی به 

میزان 7/400/000/000 ریال )هفت میلیارد و چهارصد میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافت.
و ملک مذکور برابر گزارش مأمور در روز ارزیابی در تصرف مالک می باشد.

ملک موصوف برابر نامه ش��ماره 139985606272005626- 99/7/15 دفتر امالک بازداشتی بدون بازداشتی 
است.

مزایده شش��دانگ پالک ثبتی ف��وق در قبال مبلغ 7/400/000/000 ریال )هف��ت میلیارد و چهارصد میلیون 
ریال( در مورخه: اول آبان 1399 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان 
پاس��داران، پاس��داران 3/1 شعبه رهنی اداره اجرا شروع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً واگذار می گردد. 
ضمناً مبالغ حق مزایده و نیم عشر دولتی زاید بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم 
طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده می باش��د و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد 
مزایده برگزار خواهد ش��د. ش��رکت در جلس��ه مزایده منوط به واریز مبلغ ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به 

حساب سپرده ثبت است. آ- 9907630
اداره اجرای اسنادف رسمی مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای خداداد قادری دارای شناس��نامه ش��ماره 214 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900276 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه حنفی به شناسنامه 351 در تاریخ 

1398/02/05 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- سبحان احدی فرزند یوسف به ش ملی 0748603166 متولد 1311/07/12 همسر متوفی

2- رحمت اهلل یوسفی فرزند احمد به ش ملی 0748603069 متولد 1315/03/01 پسر عموی متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.آ--9907724
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم رعنا بادیانت ماکوئی دارای شناسنامه شماره 959 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900299 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحیم بادیانت ماکوئی به شناسنامه 542 
در تاریخ 1383/08/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- فاطمه پوراحمدی ماکو به ش ملی 0749512113 متولد 1344/01/01 همسر متوفی
2- رعنا بادیانت ماکوئی به ش ملی 0748792317 متولد 1356/01/01 فرزند متوفی

3- عبدالرئوف بادیانت ماکوئی به ش ملی 0748792325 متولد 1358/3/20 فرزند متوفی
4- عبدالناصر بادیانت ماکوئی به ش ملی 0748792333 متولد 1359/06/20 فرزند متوفی
5- مصطفی بادیانت ماکوئی به ش ملی 0749884177 متولد 1364/06/30 فرزند متوفی

6- عبدالواحد بادیانت ماکوئی به ش ملی 0740108778 متولد 1370/03/16 فرزند متوفی
7- مرتضی بادیانت ماکوئی به ش ملی 0749807369 متولد 1367/04/01 فرزند متوفی

8- محمدعظیم بادیانت ماکوئی به ش ملی 0748793321 متولد 1361/06/11 فرزند متوفی
9- جواهر بادیانت ماکوئی به ش ملی 0740176935 متولد 1372/01/15 فرزند متوفی

10- معصومه بادیانت ماکوئی به ش ملی 0749579153 متولد 1363/04/20 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9907726
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم طلعت ساالرعلی دارای شناسنامه شماره 6106 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900236 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه صفامنش بهلولی به شناسنامه 131 

در تاریخ 1394/9/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- جواد ساالرعلی به ش ملی 0740060988 متولد 1369/04/01 فرزند متوفی

2- طلعت ساالرعلی به ش ملی 0748400729 متولد 1352/01/01 فرزند متوفی
3- فاطمه ساالرعلی به ش ملی 0749797991 متولد 1366/06/30 فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.9907728
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهرا رش��ید حسین زائی دارای شناس��نامه شماره 0740200275 به شرح دادخواست به کالسه 
4/9900142 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اکبر رش��ید 
حسین زائی به شناسنامه 638 در تاریخ 1399/02/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به:   1- زهرا رش��ید حس��ین زائی به ش ملی 0740200275 متولد 1372/08/07 فرزند 
متوفی  اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9907729
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای صدیقه باهاور دارای شناسنامه شماره 687 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900233 از این شورا 
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عبدالحکیم باهاور به شناسنامه 4573 در 

تاریخ 1395/12/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- کوکب خوش بخت به ش ملی 0748375538 متولد 1335/01/05 همسر متوفی

2- صفار یاهاور به ش ملی 0748424431 متولد 1357/04/01 فرزند متوفی
3- جبار یاهاور به ش ملی 0749804580 متولد 1367/01/13 فرزند متوفی
4- زیبا یاهاور به ش ملی 0748409319 متولد 1353/01/01 فرزند متوفی
5- زهرا یاهاور به ش ملی 0748409300 متولد 1351/01/01 فرزند متوفی

6- کلثوم یاهاور به ش ملی 0749379219 متولد 1359/03/01 فرزند متوفی
7- لیال یاهاور به ش ملی 0749405104 متولد 1362/01/01 فرزند متوفی

8- سمیرا یاهاور به ش ملی 0740087843 متولد 1369/11/07 فرزند متوفی
9- صدیقه باهاور به ش ملی 0749762535 متولد 1364/06/01 فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9907731
قاضی شورا- شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حسینعلی ناظری بارانی دارای شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900244 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد ناظری بارانی به شناسنامه 32 

در تاریخ 1368/05/02 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- حسینعلی ناظری بارانی به ش ملی 0749543973 متولد 1357/01/01 فرزند متوفی

2- کلثوم ناظری بارانی به ش ملی 0749550287 متولد 1360/01/01 فرزند متوفی
3- زینب ناظری بارانی به ش ملی 0748523073 متولد 1346/07/10 فرزند متوفی
4- گلثوم ناظری بارانی به ش ملی 0748524843 متولد 1355/01/01 فرزند متوفی

5- قمر ناظری بارانی به ش ملی 0748523081 متولد 1348/01/01 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9907732
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم مدینه هابیل با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده و تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت 
اول به این اداره مراجعه و مدعی است سند مالکیت تمامت شش دهم دانگ مشاع از ششدانگ پالک 940 فرعی از 
4 اصلی بخش 7 چناران بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است و برابر سیستم جامع امالک تمامت مورد نظر ذیل 
دفتر الکترونیکی 139720306009001257 بنام مالک مذکور ثبت و سند مالکیت به شماره 165245 سری ب 
95 صادر و تسلیم گردیده است  سامانه جامع امالک بیش از این حکایتی ندارد  به استناد ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت امالک متذکر میگردد هرکس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده اس��ت  و یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد باید ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تنظیم شده تسلیم نماید  در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر و عدم 

ارسال اعتراض سند مالکیت المثنی طبق مقررات صادر و به متقاضی تحویل خواهد شد .آ-9907734
مرتضی والیتی رییس ثبت اسناد وامالک چناران 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960326009000177 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شاهین 
محمودی فرزند مهدی به شماره شناسنامه10580  صادره از همدان در یک باب خانه به مساحت 103/49 مترمربع 
مفروز ومجزی ش��ده ازپالک 104 اصلی واقع دربخش 5 همدان حوزه ثبت ملک فامنین ش��هر فامنین خریداری با 
واسطه ازمالک رسمی آقای معراجعلی خالقی 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 ازاخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه 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 الف205 ( آ-9907721
تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/8/5 تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/7/21    

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین – رضا بیات 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای قربانعلی باقری فرزند فرمانعلی با تسلیم دوبرگ استشهاد محلی مصدق به مهردفترخانه 17فامنین مدعی شده 
است که سند مالکیت به شماره مسلسل  936809 سری الف سال 1391 ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین 
به پالک 483 فرعی مفروز و مجزی ش��ده از 443از 99 اصلی واقع در بخش پنج همدان شهرس��تان فامنین اراضی 
ماماهان که به نامبرده ذیل شماره ثبت 70996صفحه 250 دفتر 54 سابقه ثبت دارد به علت جابجایی مفقود گردیده 
است لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا درصورتیکه کسی مدعی انجام 
معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشارآگهی تا مدت 10 روز به اداره ثبت اسناد و امالک فامنین 
مراجعه و مدارک خود را تسلیم دارند درصورت عدم مراجعه و پس از انقضاء مدت مزبور نسبت به صدورسند مالکیت 

المثنی اقدام خواهد شد . )م الف 204 ( آ-9907722
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین – رضا بیات 

آگهی اخطار ماده149قانون ثبت اسناد
احترام��ا "ب��ا توج��ه به اینکه پ��الک ثبتی 2739/31اصل��ی واقع در بخ��ش دو ثبت قم به مس��احت137متر 
مربع بنام ش��رکت تعاونی مسس��کن ش��هر داری قم س��ابقه صدور س��ند داش��ته و در حال حاضر مس��احت 
ملک مذکور به مس��احت142/67متر مربع افزایش داش��ته که مش��مول ماده149قانون ثبت میباشد و ارزش 
مقدار اضافه مس��احت به مبلغ 24000ریال)بیس��ت و چهار ه��زار ریال(ارز یابی و طی فیش س��پرده اجرایی 
ش��ماره139907030192011816در تاریخ99/7/3به حساب س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشورتودیع شده 
اس��ت لذا از آنجائیکه آدرس��ی از شرکت تعاونی مسکن شهرداری قم بدست نیامد بدینوسیله به نامبرده اخطار 
می گردد نسبت به دریافت وجه تودیعی در صندوق ثبت اقدام نمائید زیرا در صورت سپری شدن مهلت پیش 

بینی شده در قانون وجه مذکر قابل وصول نخواهد بود. میم الف:13088 آ-9907717 
      رییس ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم - عباس پورحسنی

آگهی 
خانم محبوبه اسمعیل زاده احدی از ورثه وجیهه فاد طلوع اعالم نموده که سند مالکیت پالک 2543/63/694 اصلی 
بخش 2)قبال باقی مانده 2542/63(ثبت قم دفتر 180 صفحه 87 ذیل ثبت 30924 متعلق به وجیهه فاد طلوع می 
باشد چون با اخطاریه بورثه )علی اسمعیل زاده(نامبرده تسلیم ننموده اند مراتب به دستور تبصره 3 ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود  که دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این آگهی به ظرف 10 روز  سند 
مالکیت مذکور را تسلیم نماید و یا مجوز قانونی نگه داشتن آن را ضمن اعتراض خود به این اداره /دایره اعالم نمایند 

در صورت انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض  وجه سند مالکیت ورثه طبق قانون صادر و مسترد خواهد شد./
آ-9907719  م.الف:13122  

عباس پورحسنی   -  رئیس ثبت اسناد بخش 2 قم 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده  به پالک شماره 227/قسمت 1922/31اصلی 
واقع در بخش دو ثبت قم )به آدرس :خیابان امامزاده ابراهیم کوچه26پالک50(که بنام آقای حسن فرزانیان  محمدی 
فرزند عباس و فاطمه بیکم طباطبایی ندوشن  فرزند سید عظیم میباشد در جریان ثبت است که به علت  عدم حضور 
مالک بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده 15قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده13قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند  رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به وارده2/7980-1399/07/08تحدید 
حدود اختصاصی پالک مذکور در روز ش��نبه مورخ1399/08/24ساعت 8/30الی 12/30ظهر  در محل وقوع ملک 
انجام می گردد بدین وسیله 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.. میم الف:13099 آ-9907703
تاریخ انتشار آگهی : دوشنبه1399/07/21

عباس پورحسنی  -  رئیس ثبت اسناد ننطقه دو قم

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            براب��ر رای ش��ماره  139960308001002069   م��ورخ  1399/06/26  هیئ��ت اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا ناصری راد فرزند محمد بشماره شناسنامه 7 و کد ملی 
0652484611در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 310/10 متر مربع قسمتی ازپالک 3 فرعی از 250 � اصلی 
واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 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-9907714
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/21                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 07 /1399/08                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های متشر شده در جراید بدینوسیله بقرآبادی فرزند حسن که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود 
بموجب دادنامه ش��ماره 243 تاریخ 90/6/27 محکوم علیه محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ هشتاد و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی از باب قاعده تسبیب و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک الی وصول آن که بر مبنای نرخ تورم در اجرای احکام محاسبه خواهد شد . لذا مفاد اجرائیه 
صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می 
گردد تا ظرف ده روز پس از انتش��ار آگهی نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای 

احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.آ-9907716
قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف بیرجند 

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  139960308001001925   مورخ  1399/06/18  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 خانم سکینه زنگویی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 2 و کد ملی 0652668372در 
ششدانگ  یکباب منزل به مساحت 37/ 109متر مربع قسمتی از1396  � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو 
حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد حسین 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 است 

در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9907637
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/21                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 07 /1399/08                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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  139960308001001923   مورخ  1399/06/18  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 آقای حس��ین نقدی فرزند دادخدا بش��ماره شناس��نامه 2 و کد ملی 0652658601در 
ششدانگ یکقطعه زمین محصور مشتمل بر ساختمان به مساحت 322/30متر مربع قسمتی ازپالک 1396 � اصلی 
واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رحمان مهرجوفرد محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. آ-9907658
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/21                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 07 /1399/08                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع در بخش 6 یزد – تفت و توابع
3033 - اصلی اقای س��ید محمدعلوی نس��بت به شش��دانگ خانه باغچه بطورمفروزقسمتی از پالک ثبتی برابر به 
مساحت 625/60 مترمربع بموجب رای شماره   139960321006001420مورخ 1399/06/26واقع درتفت انتقال 

عادی مع الواسطه ازخدیجه حسنعلی و سیدعلی اصغرعاصی علوی مالکین رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نسبت به 
صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.  بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

آ-9907704 وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1399/07/21 

 تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه 1399/08/06
امیرحسین جعفری ندوشن  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت  از طرف علی محمد شبانیان تفتی 
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خودتحریمی از درون ما را می خورد©
از سال ٩٧ که به دستور آقای ترامپ بخش های مختلفی از اقتصاد ایران تحریم 
شد هم فروش نفت و هم تبادالت بانکی و بین بانکی در عرصه بین المللی مورد 

تحریم های شدیدی قرار گرفت. 
آنچــه به تازگی به عنوان تحریم 18 بانک و مؤسســه اقتصــادی ایران یک بار 
دیگر از سوی مســئوالن و سردمداران کاخ سفید عنوان شده، تکرار تحریم های 
پیشین است که در دو سال گذشته بار عملی خود را بر اقتصاد و عرصه تجارت 
بین المللی ما و ارتباطات بانکی پیاده کرده است. با اینکه بانک های مختلفی درگیر 
تحریم های آمریکا شده اند، اما به زعم غربی ها دارو و موادغذایی مشمول تحریم ها 
نمی شوند؛بنابراین کانال تبادالت غذایی و دارویی تحت تأثیر تحریم های آمریکا 

قرار نمی گیرند. 
اگر آمریکا تاش کند تا جمهوری اســامی ایران را تحت شدیدترین تحریم ها 
قرار دهد و در تاشــی مذبوحانه سعی کند مانع انتقال دارو یا غذا به جمهوری 
اسامی ایران شود، می توانیم از طریق شبکه های دور زدن تحریم ها که در همه 
سال های تحریمی به اشکال و انحای مختلف از آن بهره مند شدیم، برای واردات 

غذا و دارو استفاده کنیم. 
به هر حال همه تولیدکنندگان کاال و دارو در تمام دنیا مایل به فروش کاالی خود 
هســتند. در شرایط کرونایی و رکودی که همه دنیا دچار خسارت ها و زیان های 
متعدد اقتصادی شده اند، تمام کشورها به دنبال فرار و رهایی از فشارهای موجود 
هستند، بنابراین هیچ کشوری مایل به عدم تجارت و تعامل با ایران نیست، اما به 
دلیــل تحریم های آمریکا راه های تبادالت و تجارت متفاوت تر از راه های معمول 

خواهد بود. 
بدیهی اســت فروشــندگان و تولیدکنندگان همه کاالهای اساسی و ضروری 
معیشــتی و صنعت، اعم از کاالیی مثل گندم که حجم وســیعی از آن مبادله 
می شود یا دانه های روغنی که حجم باالیی دارد یا قطعات صنعتی را  به اشکال 
مختلف به فروش می رسانند. جمهوری اســامی ایران در سال های گذشته به 
خوبی و به سهولت تحریم های آمریکا را دور زده است،بنابراین از این جهت نباید 
دچار وســواس یا نگرانی شویم که آمریکا با تحریم های جدید فشار بیشتری بر 

اقتصاد وارد می کند. 
بی تردید اگر تحریم های آمریکا فشار چندانی بر ما وارد نکند همین خودتحریمی ها 
و فشارهای داخلی که با سوءمدیریت و وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر بر سر 
راه اقتصاد قفل زده، بیشترین فشار را بر اقتصاد ایران وارد می کند، بنابراین بیشتر 
از اینکه نگران تحریم های جدید بانکی آمریکا باشیم باید نگران خودتحریمی هایی 

باشیم که مانند موریانه از درون اقتصاد را می خورد و پوچ می کند.

قدس عرضه این کاال در بازار سرمایه را بررسی می کند

بورس قیمت خودرو  را شفاف می کند ؟
 اقتصاد/طوســی  پــس از آنکــه فریادهای 
کارشناســی برای انحصارزدایــی، تولید خودرو 
متناســب با نیــاز بــازار، آزادســازی قیمت ها و 
مالیات ستانی ســنگین از دالالن برای حمایت از 
مصرف کننده واقعی، راه به جایی نبرد و مدعیان 
نجات صنعت خــودرو با احتیــاط از کنار آن ها 
گذشــتند، نمایندگان مجلس با ارائه طرح عرضه 
خودرو در بورس، از یک راهکار دیگر برای تبدیل 
شــدن خودرو از یک کاالی سرمایه ای به کاالی 
مصرفــی رونمایی کردند، آن هــم در بازاری که 
۲میلیون نفر برای تصاحب 8هزار خودرو حتی به 

قرعه کشی قانع شده اند.
این روزها گرانی خودرو مصرف کنندگان واقعی را 
به نفع دالالن از بازار بیرون رانده و بازار را در قبضه 
دالالنی قرار داده که فقط به افزایش دامنه ســود 
خویش می اندیشــند. از سوی دیگر خودروسازان 
نیز  با حربه تورم هر سه ماه یک بار مجوز افزایش 

قیمتشان را بر سر مردم می کوبند.  
شــرایطی که قرار بــود تا حــدودی به کاهش 
قیمت ها کمک کند آن طور که نعمت اهلل کاشانی، 
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو می گوید 
تنها می توانــد از 1۰ تا 1۵درصد خریداران واقعی 
خودرو حمایت کند و بقیه کسانی که برای خرید 
در این بازار دست به نقد ایستاده اند را واسطه هایی 
می داند که خودروها را در انبار خانه هایشان مخفی 
کرده و تا زمان دستیابی به سود مورد انتظارشان از 

عرضه آن خودداری می کنند.  

رقابت روی قیمت پایه در بورس»
نمایندگان مجلس معتقدند در طرح ســاماندهی 
خودرو که بســتر فروش خودروهــای داخلی و 
وارداتــی را در بورس کاالی ایران محقق می کند، 
آن ها طوری برنامه ریزی کرده اند که اوضاع به نفع 

مصرف کننده واقعی تغییر خواهد کرد. 
روح اهلل ایزدخواه، مســئول کارگــروه خودرو در 
کمیســیون صنایــع مجلس گفته اســت: طرح 
ساماندهی خودرو به زودی در کمیسیون صنایع 
نهایی و در صحن علنی برررسی می شود. به گفته 
وی، موضوع تعادل و تنظیم بازار خودرو متأسفانه 
به درستی تعریف نشده است و با تصویب و اجرای 
این طرح جدید، امید می رود جلوی بســیاری از 
دالل بازی ها گرفته شــود و کنترل عرضه و تقاضا 

را در این حوزه شاهد باشیم.
در طرح ساماندهی خودرو که در مجلس در حال 
بررسی اســت هر فرد در طول سال تنها یک بار 
می تواند از بورس کاال خودرو بخرد و اجازه فروش 
آن تــا دو ســال بعد را نخواهد داشــت. در طرح 
نمایندگان مجلس قیمت پایه ای خواهیم داشت 
که این قیمت پایه توســط شورای رقابت تصویب 
و تعیین می شــود. قیمت پایه روی تابلوی بورس 
قرار خواهد گرفــت و متقاضیان روی قیمت پایه 
با یکدیگر رقابت خواهند کرد. افرادی که بهترین 
قیمت را داده باشند برنده رقابت می شوند و خودرو 
به آن اشخاص تعلق می گیرد. عرضه خودروهایی 

که با تیراژ باال وارد کشــور می شوند و همچنین 
خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل، در این طرح 

دیده شده است.

بورس جای عرضه کاالی غیرانحصاری است»
امراهلل امینی، کارشــناس خودرو در گفت وگو با 
خبرنگار ما با بیان اینکه بورس جای عرضه کاالی 
غیرانحصاری اســت، توضیح می دهد: می گویند 
خودرو کاالی انحصاری اســت و از سویی کشف 
قیمت آن در بورس با توجه به عرضه کم به قیمت 
حاشــیه بازار نزدیک می شود که در این حالت به 
هیچ عنوان به نفع مصرف کننده واقعی نیســت. 
وی می گوید: یک تولیدکننده انحصارگر معموالً 
خودش تصمیم می گیرد چه میزان تولید را در چه 
بازه زمانی انجام دهد، در چنین شرایطی خودروساز 
انحصاری چطور می تواند به صاح مصرف کننده 
بیندیشــد . برای من مشخص نیست نمایندگان 
مجلس بر چه اساسی این تصمیم را گرفتند، چون 
این طرح دردی را از مردم دوا نمی کند. وی با اشاره 
به اینکه چنانچه خودرو در بورس کاال عرضه شود  
و سپس کشــف قیمت، چون تعداد خودروها از 
تقاضاها کمتر است، قیمت ها به شکل قانونی باال 
می رود، می افزاید: در حال حاضر خودروســازان با 
تمام کم و کاستی که می گذارند باز هم زیر ذره بین 
هســتند که چرا قیمت ها باال رفته است در حالی 
که با ورود به بورس، خودروساز می تواند با کنترل 
میزان عرضه قیمت ها را در دست گرفته و سپس 
گرانی را به شکل قانونی رقم بزند و ادعا کند که در 

روال کشف قیمت این اتفاق افتاده است.

 قیمت گذاری خودرو»
 توسط بورس یا شورای رقابت

می افزایــد:  خــودرو  بــازار  تحلیلگــر  ایــن 

تناقض دیگری که اینجا وجود دارد این است که 
اگر قرار است خودرو  در بورس عرضه شود باید 
تمام اصول آن رعایت شــود، پس چرا همچنان 
پای شورای رقابت به وسط کشیده شده تا قیمت 
پایه را تعیین کند. به بیان دیگر اگر قرار اســت 
بازار تعیین کننده باشد که باید کشف قیمت را به 
همان بازار واگذار کرد نه شورای رقابت.وی ادامه 
می دهد: عاوه بر اینکه طرف تولید در کشــور 
ما مشــکل دارد باید گفت تقاضاکنندگان ما هم 
مسئله دار هستند. بیشــتر آن هایی که در صف 
خرید خودرو قرار می گیرند دالل هایی هســتند 
که به قصد  سرمایه گذاری و سودهای باال برای 
خرید پیشقدم می شــوند. با این اوصاف به نظر 
می رسد بورس محل مناسبی برای عرضه خودرو 
نیســت و تنها کاری که باید انجــام دهیم این 
است که شرکت های خودروسازی  را به کسانی 
که اهلیــت آن را دارند واگذار کنیم؛ چرا که در 
صورت خصوصی سازی، قیمت ها تعدیل می شود. 
من معتقــدم پراید درحال حاضر  که مواد اولیه 
گران اســت قیمت تمام شــده اش بیشتر از ۲۰ 

میلیون تومان  نیست.

 خأل قانونی درباره مابه التفاوت »
نرخ بورس و شورای رقابت

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت نیز طرح خودرو به 
بورس برای قیمت گذاری و عرضه را دارای ابهام ها 
و بحث هــای زیــادی می دانــد و تأکید می کند  

شورای رقابت از ابتدا مخالف آن بوده است. 
وی با اشاره به اینکه اکنون با قیمت گذاری شورای 
رقابت حداقل بخش زیــادی از مصرف کنندگان 
واقعــی از قیمــت منصفانه برخورد می شــوند، 
ولی بــا عرضه در بورس این قیمت به حاشــیه 
بازار نزدیک می شــود، می گویــد: اگر خودرو در 

قیمت  کشــف  بــورس 
شود این قیمت با نرخی 
کــه در نتیجــه فرمول 
شــورای  قیمت گــذاری 

 رقابــت بدســت می آید، 
متفاوت خواهــد بود و با 
یکدیگر اختاف دارند که 
در این حالــت اوالً نباید 
خودرو بــه مصرف کننده 
واقعی هم قیمت حاشیه 
بازار ارائه شود و از سویی 
اینجاســت که  مســئله 
تکلیف ایــن مابه التفاوت 
بین قیمت  ایجاد شــده 
شــورای رقابت و کشف 

قیمت بورس چه خواهد شد؟
وی یادآور می شــود: شورای رقابت مجوز قانونی 
در مورد تعیین تکلیف اختاف قیمت بین بورس 
و فرمول قیمت گذاری که قیمتی منصفانه است را 
ندارد و قانون گذار باید در مورد آن تصمیم گرفته 
و مشــخص کند، این در حالی اســت که برخی 
معتقدند باید این مبلغ خرج حمل و نقل عمومی 
شــده و به نوعی به نفع کلیه جامعه باشد، ولی 
بایــد قانون گذار این مجوز را بدهد، به هر صورت 
اگر قانون گــذار در این رابطه تصمیم گیری کند 
و تکلیف مشخص شود، شــورای رقابت نیز تابع 

خواهد بود. 

بازی برد-برد با مالیات ستانی از دالالن»
مهدی علیپور، عضو اتاق بازرگانی ایران، برطرف 
نشدن مشکات زیرســاختی در اقتصاد ایران را 
عامل اصلی به وجود آمدن شوک های قیمت در 
بازارهای مختلف از جمله خودرو و مسکن می داند.

این فعال اقتصــادی به طرح حمایتی دولت ها از 
صنایع تولیدی و پرهزینه کردن امور داللی اشاره 
کرده و می گوید: در بســیاری از کشــورها وقتی 
فردی تولیــد را آغاز می کنــد از امکاناتی مانند 
تســهیات ارزان قیمت یــا معافیت های مالیاتی 

برخوردار می شود.
 از ســوی دیگــر، دولت هــا کاری بــا فراینــد 
قیمت گــذاری محصوالت در بــازار ندارند و نرخ 
به شــکل آزاد تعیین می شود، اما اگر بنا باشد با 
اســتفاده از افزایش قیمت کاال، فردی سود کند، 
نرخ مالیاتی بسیار سنگین بر آن وضع می شود که 
دیگر چنین کاری به صرفه نباشد. مثًا اگر فردی 
یک ماشین را یک میلیارد تومان خرید و خواست 
۲میلیارد تومان بفروشــد، بیش از ۵۰۰میلیون 
تومان این قرارداد از سوی دولت به عنوان مالیات 

اخذ می شود و فرد دلیلی برای معامله نمی بیند.
وی خاطرنشــان کرد: مالیات ســتانی سنگین از 
دالالن در بازارهایی مانند مسکن و خودرو، تنها 
راهکار موجود و البته تجربه شده برای مدیریت 
قیمت هاست.  مالیات بر ثروت در تمام دنیا گرفته 
می شــود و این عجیب اســت که هرگز در ایران 
پیگیری نشــده اســت. از سوی دیگر 
دولــت می تواند با ارائه تســهیات به 
تولید، سرمایه ها را به این سمت رهسپار 
کند و در نهایت یک بازی برد – برد به 

وجود آورد.
جبــار کوچکی نژاد، عضو کمیســیون 
برنامــه، بودجه و محاســبات مجلس 
شــورای اســامی، وزارت صمــت را 
مسئول برقراری تعادل در بازار خودرو 
می داند و معتقد اســت: مسئوالن این 
وزارتخانه باید پاسخگوی وضعیت این 
آشفته بازار ناشــی از سیاست گذاری ها 
باشــند. به گفته وی، با وجود اهتمام 
افزایش تولید خودرو،  بر  خودروسازان 
بازار  مشــکات اساســی گریبان گیر 
خودرو شده اســت. خودروهای پراید و پژو ۲۰6 
از در کارخانــه با قیمت هایی معــادل 4۰ تا ٩۰ 
میلیــون تومان عرضه می شــوند و در بازار با دو 
برابر قیمت بــه فروش می رسند.گفتنی اســت؛ 
رزم حســینی، وزیر صنعت، در روزهای نخست 
حضورش در وزارت صنعت، با تشــکیل کمیته 
خودرو بر ضرورت کنترل بازار خودرو تأکید کرده 
بود. همچنین در جلسه هفته پیش کمیته خودرو  
که وزیر صنعت دستور داد راهکارهای ساماندهی 
بازار خودرو جمع بندی شود، رزم حسینی دستور 
داد در فضــای کارشناســی و بــا بهره گیری از 
ظرفیت تخصصی همه صاحبنظران این حوزه به 
ویژه مجلس شورای اسامی و تشکل ها، پیشنهاد 

نهایی جمع بندی و ارائه شود.
حال مردم منتظرند تا ببینند وزیر جدید، مدیران 
وزارت صنعت و شــرکت های خودروساز، چگونه 
با نابســامانی بازار خودرو برخورد می کنند و چه 

راهکارهایی برای حل معضل بازار ارائه می شود.

با ورود به بورس، 
خودروساز می تواند 
با کنترل میزان 
عرضه قیمت ها را 
در دست گرفته و 
سپس گرانی را به 
شکل قانونی رقم 
بزند و ادعا کند 
که در روال کشف 
قیمت این اتفاق 
افتاده است

بــــــــرش

شرکت های هواپیمایی اجازه ندارند به تشخیص خود قیمت بلیت را گران کنند   اقتصاد:  وزیر راه و شهرسازی گفت: به شرکت های هواپیمایی اجازه نمی دهیم به بهانه اینکه خود تشخیص می دهند، 
افزایش قیمت بلیت داشته باشند.محمد اسالمی، درباره لغو افزایش قیمت های بلیت هواپیما که از سوی شرکت های هواپیمایی و انجمن شرکت های هواپیمایی مصوب شده بود و قرار بود از آبان ماه امسال اجرایی 
شود، گفت: در چند روز  آینده سازمان هواپیمایی کشوری با مدیران عامل شرکت های هواپیمایی و انجمن شرکت های هواپیمایی جلسه ای در این باره برگزار می کند و هر نتیجه ای که اعالم شد مورد قبول ماست. 

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 بیژن عبدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه 

 دوشنبه 21مهر 1399  24صفر 1442 12اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9366

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرائی کالسه 9806541
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9806541 فاطمه س��االری نام پدر: رضا تاریخ تولد: 1364/01/13 ش��ماره ملی: 
0947103066 شماره شناسنامه: 20 به استناد سند ازدواج: شماره سند: 5520، تاریخ سند: 1385/6/25، دفترخانه 
صادرکننده: دفترخانه ازدواج 7 و طالق 79 شهر مشهد استان خراسان رضوی اجرائیه ای جهت وصول مهریه خود 
به مبلغ 80 عدد س��که تمام بهار آزادی علیه مهدی رضائی نام پدر: علیرضا تاریخ تولد: 1363/01/01 ش��ماره ملی: 
0942133293 شماره شناسنامه: 2855 صادر که پس از ابالغ اجرائیه از طریق روزنامه مورخ 1398/10/12 حسب 
درخواست بستانکار به شماره وارده 47323- 1398/9/3 مبنی بر توقیف خودرو مدیون در قبال 5 عدد سکه تمام 
بهار آزادی خودرو سواری پراید جی تی ایکس برنگ سفید روغنی مدل 1388 به شماره انتظامی 845 م 93 ایران 

12 بازداشت و طبق گزارش کارشناس رسمی بشماره وارده 34992- 1399/5/22 به شرح ذیل:
خودرو دارای آثار بازس��ازی در بدنه اس��ت و الستیک ها در حدود چهل و پنج درصد دارای عاج میباشد و شیشه ها 
و چراغ ها س��الم اس��ت و تودوزی و داشبورد متناسب با مدل می باشد به دلیل نبودن سوئیچ در اختیار نبود بررسی 
وضعیت فنی آن میس��ر نش��د و ارزیابی بر مبنای س��المت فنی صورت گرفت هزینه های مرتبط با حمل خودرو و 
پارکینگ؛ اخذ عدم خالفی در ارزیابی لحاظ نشده وضعیت بیمه نامه شخص ثالث خودرو نامشخص و ارزش خودرو 

مذکور مبلغ 320/000/000 ریال برآورد می شود. اتومبیل در پارکینگ چاهشک، می باشد.
و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز چهارشنبه مورخ 1399/8/7 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده 
اتومبیل مذکور در آدرس مشهد: مشهد خیابان امام خمینی کوچه ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم 
اداره اجرا از مبلغ پایه مبلغ 320/000/000 ریال ش��روع و به باالترین قیمتی که خریدار داش��ته باشد نقداً فروخته 
خواهد شد. ضمناً مبلغ نیم عشر دولتی 16/000/000 ریال و مبلغ حق مزایده 19/200/000 ریال میباشد و طبق 
ماده 121 آئین نامه اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی 
روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. همچنین شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار با نماینده قانونی آن در جلسه مزایده 

الزامی است. م.الف 327  آ9907736
تاریخ انتشار: 1399/7/21

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
خانم قمر آتشگر فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 45 و شماره ملی 0681596351 صادره از بجنورد برابر مشروحه 
شماره 1399-11139 مورخه 1399/07/16 با تسلیم دو برگ استشهادیه که صحت امضاء شهود مذکور در آن در 
دفتر اسناد رسمی شماره 22 شهرستان بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند که سندمالکیت ششدانگ پالک 17 
فرعی از 3228- اصلی بخش یک بجنورد به شماره چاپی 069455 و ذیل دفتر 106 صفحه 16 شماره ثبت 17345 
به علت نامعلوم مفقود شده است  در خواست صدور سند المثنی نوبت اول نموده لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی می ش��ود تا هرکس��ی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور بوده و یا مدعی وجود 

سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید. بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت 

طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد.م الف 1507 آ -9907697
تاریخ انتشار1399/07/21

علیخان نادری   -  رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

   هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای ابوالفضل رحمتی فرزند غالمحسن به شماره شناسنامه 12 صادره از قدمگاه در یک باب ساختمان به مساحت 
78/21 متر مربع در قسمتی از پالک 557 و 591 فرعی متصل به هم از 135 اصلی واقع در قدمگاه بخش 3 زبرخان 
خریداری از مالک رس��می زهرا قدمگاهی فرزند س��ید علی محرز در دیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیئت الصاق تا در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
ش��د وصدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم 
اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند 
ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد س��ابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی 

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

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       

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

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

جوان � مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � حاشیه بلوار کشاورز 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  
به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  
به آراء صادره اعتراضی داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک 
ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت 
ف��ردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی 
که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع 

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

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

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

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 152ث/م الف آ-9907740
تاریخ انتشارنوبت اول:99/7/6  تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/7/21  

رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می برابررای ش��ماره هیئت اول موض��وع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیش��وا تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای مجتبی 
کارخانه  فرزند حس��ین بشماره شناس��نامه4118صادره از. دریک قطعه زمین وبنای احداثی بمساحت89/66 
مترمربع پالک2573فرعی از158 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��وا انتقال ملک ازسهم االرث خانم فاطمه 
خدامی ازماترک محمد کارخانه  ازمالکیت حس��ین کارخانه به متقاضی محرز گردیده اس��ت لذابه منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نس��بت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراض داش��ته باش��ند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم 
نماین��د بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد 150/م الف آ-9907741
تاریخ انتشارنوبت اول: 99/7/6 

 تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/7/21  
رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می            برابر رای شماره  139960308001000442   مورخ  1399/02/29  هیئت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای داوود حس��نی فرزند سحی بشماره شناسنامه 
197 صادره اتز بیرجند و کد ملی 065410221 در شش��دانگ یکباب منزل به مساحت 118/57 متر مربع به 
پ��الک 611 � اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش بخش یک حوزه ثب��ت ملک بیرجند از محل مالکیت لیال 
نذری  محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9907001
تاریخ انتشار نوبت اول : 05 /1399/07                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 21 /1399/07                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 
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شهرداری اسدآباد در نظر دارد جایگاه CNG و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر را 
به صورت اجاره و از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

لذا متقاضیان در صورت تمایل به شرکت در مزایده باید به امور مالی شهرداری 
مراجع�ه و اس�ناد مزایده را دریافت و نهایتا تا پای�ان وقت اداری 1399/7/29 

تکمیل و تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
تعدادمدت اجارهشرحردیف

1CNG دو سالجایگاه
24 عدد یک سالبیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر2

آگهی مزایده نوبت اول

 شهرداری اسدآباد

آگهی دعوت از بستانکاران
 نوبت اول تاریخ انتشار  99/7/21

 
با توج��ه به انح��ال ش��رکت تعاونی تهی��ه و توزیع 
درودگ��ران مش��هد و حومه به ش��ماره ثب��ت 965 و 
صدور آگهی انحال و همچنین انتخاب هیئت تصفیه 
طی آگهی ثبتی مورخ 99/7/14، بدینوسیله از کلیه 
اعض��اء و اش��خاص حقیقی و حقوقی ک��ه مدعی طلب 
و بس��تانکاری از شرکت فوق می باش��ند درخواست 
می شود با در دست داش��تن اسناد و مدارک مثبته 
حداکث��ر ظ��رف مدت 6 م��اه از تاریخ انتش��ار اولین 
آگهی طی ساعات 8 الی14 روزهای اداری به آدرس 
شرکت، واقع در مشهد- بلوار توس، توس17 نبش 
ف��دک 8 مراجع��ه نماین��د همچنی��ن در ص��ورت نیاز 
می توانند با تلفن 09153147111 آقای انزوائی )مدیر 

اجرای تصفیه( هماهنگی الزم را داشته باشند. 
ع هیئت تصفیه  9
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مورخ���ه   106914 ش���ماره  ب���ه  آپارتم���ان  وکالتنام���ه 
98/7/9 وکی���ل حس���ین کریمیان مقدم به ش���ماره 
ملی 0933547250 صادره از دفترخانه ش���ماره 28 
مش���هد موکل س���ید مرتضی فاضلی به ش���ماره ملی 

0938881620 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز ، برگ کمپانی )کل الش���ه سند ( خودروی 
پ���ژو206 به ش���ماره انتظامی ای���ران 79 / 117/ ق 93 
وش���ماره موت���ور 14188008934و ش���ماره شاس���ی 
NAAP03ED19J048751 مفق���ود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد
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س���ند کمپانی سواری پارس خودرو مدل 1397 رنگ 
نوک م���دادی متالیک به ش���ماره انتظامی 74 ایران 
 BM16LB*H032176 موت���ور  223 ج 25 ش���ماره 
ش���ماره شاس���ی NAPH330BBJ1047317 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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برگ س���بز خودرو س���واری پ���ژو405 رن���گ بژمتالیک  
م���دل1384  ب���ه ش���ماره موت���ور 12484230655 و 
ش���ماره شاسی 14282990 به شماره انتظامی 396 و 
12 ایران 36 به مالکیت حسین پاکروان  مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

مدرك موق���ت تحصیلی اینجان���ب محمدرضا توكلو 
به ش���ماره ملی٠٩٢٠٤٨٢٣٩٢ در مقطع كارشناسی 
مكانی���ك ص���ادره از دانش���گاه آزاد اس���امی واح���د 
بیرجند به ش���ماره ١٠٩٢٦٩٩ مفق���ود گردیده و فاقد 

اعتبار می باشد.
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ب���رگ س���بز خودروی پرای���د جی تی ایک���س مدل 84 
رن���گ زرش���کی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 282د32 ایران 
12  ش���ماره موت���ور 01370553 و ش���ماره شاس���ی 
S1412284724193  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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ب���رگ س���بز، س���ند کمپان���ی خ���ودروی 206SD مدل 
1391 رن���گ خاکس���تری متالی���ک به ش���ماره انتظامی 
449م21 ای���ران 12  ش���ماره موت���ور 155B0001127 و 
شماره شاسی NAAP41FD9CJ618896 به مالکیت 
صدیقه ریاحی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
99
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 وزارت جهاد کشاورزی©
 از اصالح سامانه بازارگاه خبر داد

تولیدات دامی  امــور  معاون   : اقتصاد 
وزارت جهاد کشــاورزی گفت: سامانه 
بازارگاه به دلیل انتقاداتی که از آن درباره 
توزیع نهاده های دامی از طریق استان ها 
و نه واحد های تولیدی صورت گرفته بود، 

اکنون اصاح شده است.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد 
کشــاورزی گفت: در دو ماه اخیر با اصاح سامانه بازارگاه، تخصیص نهاده های 
دامی را به  صورت سیستماتیک در نظر گرفتیم، به  طوری  که هر واحد دامداری 
با ثبت کامل داده های درخواســت  شــده در مورد واحــد تولیدی، به  صورت 
سیستماتیک نهاده دریافت می کند. وی با اشاره به واحد های مرغ گوشتی مجاز، 
افزود: در سقف پروانه ۵۰هزار قطعه جوجه ریزی، به آن ها نهاده تعلق می گیرد و 
سن پرورش نیز 4۰روز در نظر گرفته می شود و براساس آن، نهاده به واحد های 
تولیدی تعلق خواهد گرفت. رضایی بــا تأکید بر نظارت مداوم بر توزیع نهاده 
گفت: منظور از نظارت نه از طریق سامانه سماصط بلکه به  صورت میدانی خواهد 

بود تا فعالیت واحد های تولیدی را راستی آزمایی کنیم.

افزایش سقف خرید در بازار متشکل ارزی

 عرضه ۵۰میلیون دالر در روز©
ایرنا :ســقف خرید بانک ها و صرافی ها در بازار متشکل ارزی به ۵۰۰هزار دالر 
افزایــش می یابد و بانک مرکزی روزانه ۵۰میلیون دالر در بازار مزبور به صورت 

اسکناس عرضه خواهد کرد. 
بانک مرکزی با هدف مدیریت و تنظیم بازار ارز کشــور مقرر شد سقف خرید 
کارگزاران )بانک ها و صرافی ها( در بازار متشــکل ارزی از روز کاری دوشــنبه 
مورخ 13٩٩.٧.۲1 به ۵۰۰هزار دالر افزایش یابد. همچنین بر این اساس بانک 
مرکزی، روزانه از طریق بازارساز ۵۰ میلیون دالر در بازار متشکل ارزی به صورت 

اسکناس عرضه خواهد کرد.
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اگر جریمه ماسک را پرداخت نکنید، از یارانه کسر می شود  تسنیم: معاون کل وزارت بهداشت گفت: جریمه افراد در خیابان از آن  ها دریافت نمی شود، جریمه افرادی که با استفاده از موبایل شناسایی 
  شوند به قبض موبایل آن  ها منتقل می  شود و باید تا دو هفته آن را پرداخت کنند؛ اگر پرداخت صورت نگیرد از یارانه کسر خواهد شد. ایرج حریرچی گفت: افراد در صورتی که از ماسک استفاده نکنند، جریمه 

می  شوند. پیش  بینی شده افرادی که به کرونا مبتال هستند و قرنطینه نمی  شوند  از طریق سامانه »ماسک« در قرنطینه قرار گیرند و اگر تخلف کنند 200 هزار تومان جریمه می  شوند.

نهنگ ها و دلفین ها در معرض خطر جدی و فورِی انقراض©
ایســنا: بیش از ۳۵۰ دانشمند و زیست شناس از ۴۰ کشور جهان در نامه ای جمعی 
هشدار داده اند اگر به سرعت اقدامی جدی برای حفظ اقیانوس ها صورت نگیرد، نهنگ ها 
و دلفین ها منقرض خواهند شد. دانشمندان در این نامه تأکید کرده اند: همزمان با نگرانی 
جــدی از حفاظت بیش از نیمی از همه گونه های نهنگ و دلفین، دو گونه از آن ها بر 
»لبه تیغ تیز انقراض« قرار دارند و ممکن اســت تنها در چند سال آینده برای همیشه 
نابود شوند. در این نامه آمده: اگر فقدان اقدام جدی برای جلوگیری از آلودگی دریاها و 
همچنین صیادی بی رویه ادامه یابد بسیاری از مردم فعلی جهان در طول عمرشان شاهد 

انقراض گونه هایی از نهنگ و دلفین در اقلیم های خود خواهند بود.
در نامه این ۳۵۰ دانشــمند به طور مستقیم به دو گونه نهنگ که خطر انقراض آن ها 
بسیار بسیار جدی است، اشاره شده است. نهنگ شکار اقیانوس اطلس شمالی که تنها 
چند صد قطعه از آن ها باقی مانده و همچنین گراز ماهی کالیفرنیایی که یک گونه از 
نهنگ های کوچک و کمیاب است و تخمین زده می شود تنها حدود ۱۰ قطعه از آن ها 

باقی مانده باشد. 
به گزارش بی بی سی، دانشمندان می گویند این دو گونه از نهنگ ها احتماالً به سرنوشت 
دلفین رودخانه ای چینی دچار خواهند شد که گمان می رود دیگر منقرض شده باشد. 
ایــن نوع دلفین که در زبان محلی به »بایجی« شــهرت داشــت، زمانی نماد رودخانه 

»یانگ تسه« چین بود اما مدت مدیدی است که دیگر مشاهده نشده است.

نوجوان ۲.۵ متری که غول پاکستان لقب گرفته است©
باشگاه خبرنگاران جوان: قد بلند یک 
نوجوان پاکستانی موجب شده او در ۲۱ 
سالگی »غول محلی« لقب بگیرد. »موداسیر 
گوجار« کــه ۲.۵ متر قــد دارد در حال 
آموزش برای تبدیل شدن به بلندقدترین 
بازیکن کریکت در جهان است. او که ۲۱ 
سال سن دارد در یک تیم کریکت محلی 

با نام »الهور قلندرز« بازی می کند و آرزو دارد روزی عضو تیم ملی کریکت پاکستان شود.
موداسیر می گوید: »من بلندقدترین دانش آموز در مدرسه و همچنین در بین همسایگان 
هستم. هنگامی که تنها ۱۰ ساله بودم بیش از ۱.۸۲ سانتیمتر قد داشتم، اما حاال که 
در دوره متوســطه تحصیل می کنم بیش از ۷ فوت هستم. در دوران بچگی همه چیز 
معمولي بود، اما در دوران مدرســه از سوی همکالسی ها و هم مدرسه ای هایم به خاطر 
قد بلندم مورد آزار قرار می گرفتم«. موداسیر که اکنون ۲.۵ متر قد دارد در تیم محلی 
الهور قلندرز بازی و خود را برای حضور در سوپرلیگ کریکت پاکستان آماده می کند. او 
امیدوار است روزی بتواند در تیم ملی کریکت پاکستان بازی کند و به بلندترین بازیکن 

کریکت جهان تبدیل شود̀.

تیغ دو لبه محصوالت تراریخته بر گردن محیط زیست©
باوجود  جوان:  خبرنگاران  باشــگاه 
مخالفت برخــی از کشــورها با مصرف 
محصــوالت تراریخته، رئیس ســازمان 
محیط زیست کشورمان بر استفاده از این 
محصوالت تأکید دارد. عیسی کالنتری، 
وزیر سابق جهاد کشاورزی بود که در سال 
۱۳۹۶ به عنوان رئیس سازمان حفاظت 

محیط زیست منصوب شد، همچنین وی از سال ۹۲ دبیر ستاد و مجری طرح احیای 
دریاچه ارومیه بود.

 از ابتدای ریاســت عیسی کالنتری تغییرات و تحوالت بسیاری در سازمان حفاظت 
محیط زیست صورت گرفت که مخالفان بسیاری در زمینه های مختلف علیه وی به پا 
خاستند و مدعی بودند وی تعامل مناسبی با مسائل مربوط به محیط زیست و تنوع 
زیستی ندارد. عقیده کالنتری درباره محصوالت تراریخته این بود که هیچ تحقیقی 
تاکنون نشان نداده محصوالت تراریخته بر انسان اثر منفی گذاشته باشد که مخالفان 
بسیاری هم در زمینه محیط زیستی و ژنتیکی داشت. باید توجه داشت این فناوری نیز 

مانند بسیاری از فناوری های امروزی می تواند مانند تیغ دو لبه عمل کند.
در حال حاضر ۲۱۰ میلیون هکتار از اراضی دنیا زیر کشت و تولید این نوع محصوالت 
قرار دارد. به عقیده کالنتری با توجه به شــرایط کم آبی در کشور ما یکی از بهترین 
گزینه ها برای افزایش تولید کشــاورزی با اســتفاده از آب کمتر، تولید محصوالت 
تراریخته است. در سال ۸۴ بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست بر سر 
تولید برنج تراریخته اختالفاتی ایجاد شد، این برنج توسط مرکز تحقیقات برنج کشور 

وابسته به وزارت کشاورزی تولید شده بود.
بر اساس طرح تولید محصوالت تراریخته، محققان مرکز تحقیقات برنج در شهر رشت 
برنجی تولید کرده بودند که نیاز به سم پاشی نداشت و در مقابل آفت ها نیز مقاوم بود 
و محصول بیشتری می داد، اما در زمان دولت هشتم برخی سازمان ها مانند سازمان 
محیط زیست خواستار توقف تولید این برنج شدند و به این ترتیب تولید و تحقیقات 

درخصوص محصوالت تراریخته در دولت های نهم و دهم متوقف شد.
در سال ۸۸ مجلس قانونی را تصویب کرد که به موجب آن، حدود فعالیت و مدیریت 
امور مربوط به موجودات زنده تراریخته و محصوالت آن به صورت ژنتیکی را مشخص 
می کند با اینکه هنوز محصوالت تراریخته در کشور به مرحله تولید نرسیده و فقط 
تولید برنج تراریخته در سال ۸۳ انجام گرفت و بعد از آن نیز منع شد، اما مدتی است 
انتقاد از محصوالت تراریخته به اوج رسیده و هشدار های مختلفی از سوی مخالفان این 

نوع محصوالت درزمینه تولید آن داده می شود.
یکــی از مخالفــان تولیــد و واردات محصوالت تراریخته، علــی کرمی، متخصص 
بیوتکنولوژی پزشکی است؛ وی در واکنش به صحبت های عیسی کالنتری در خصوص 
محصوالت تراریخته گفت: کالنتری باید پاسخگو باشد چرا افرادی را که در تولید و 
توسعه محصوالت تراریخته سابقه دارند، به عنوان مشاور خود منصوب و حکم تمام 
منتقدان تراریخته را لغو کرده اســت؟ کرمی گفت: کشور سوئیس که مالک دومین 
کمپانی محصوالت تراریخته در جهان است حدود ۱۵ سالی است کشت تراریخته را 
در کشور خود تعلیق کرده و تنها تعدادی محصوالت را برای صادرات تولید می کند. 

مسئوالن این کشور معتقدند این محصوالت برای محیط زیست خطرآفرین هستند.
متخصص بیوتکنولوژی پزشکی در ادامه افزود: جالب است بدانید رئیس سازمان محیط 
زیست را پدر محصوالت تراریخته می دانند و دانشمندان محیط زیست نیز به وی در 

خصوص تولید و کشت و همچنین ورود محصوالت تراریخته اخطار داده اند.
قره یاضی کارشــناس ســازمان بهداشــت جهانی نیز در خصوص واردات و مصرف 
محصوالت تراریخته گفت: کسانی که مخالف تولید محصوالت تراریخته هستند، چرا با 

واردات میلیاردی این محصوالت در سال های گذشته مخالفتی نکردند؟
وی افزود: واردات ذرت، ســویا و برخی دیگر از اقالم کشاورزی تراریخته به کشور در 
دولت های قبل نیز وجود داشــته و هیچ گونه کنترل و ممانعتی در قبال واردات این 
محصوالت نبوده و در مقابل مانع کشت محصوالت تراریخته در اراضی زراعی کشور 
شده اند، اما سیاست دولت این است که سهم واردات و هم تولید تراریخته ها منوط به 
دریافت مجوز باشــد و در عین حمایت از تولید داخلی آن ها جلو واردات ارزی بدون 
مجوز هرگونه محصول تراریخته گرفته شود. گفتنی است کشت آزمایشی تراریخته ها 

از سال های گذشته آغاز شده است.
به گفته عیســی کالنتری، ۱۰۰ درصد روغن های وارداتی، تراریخته هســتند. برخی 
موافقان تولیدات تراریخته معتقدند به نظر می رسد ریشه مخالفت با محصوالت تراریخته 
اقتصادی باشد، به عبارتی وقتی مصرف سم در تراریخته ها کاهش می یابد بازار سموم 

از رونق می افتد، بنابراین شاید بخشی از مخالفت ها از جانب فعاالن این بازار القا شود. 
به گفته کرمی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، در بسیاری از کشور های 
اروپایی کشــت و تولید و همچنین مصرف محصوالت تراریخته ممنوع است. کشور 
روســیه واردات و کشــت این محصوالت را نیز ممنوع کرده و مدارک و اسنادی که 
محققان و دانشمندان ایرانی به مجلس شورای اسالمی ارائه داده اند، ممنوعیت واردات 

و مصرف تراریخته را اعالم کرده اند.
وی افزود: تاکنون مجوزی در این زمینه صادر نشده است، پس با کدام استدالل عیسی 
کالنتری موافق واردات محصوالت تراریخته اســت. متخصص بیوتکنولوژی پزشکی 
گفت: بر اســاس اسناد و مدارک دانشمندان، محصوالت تراریخته به محیط زیست 

آسیب وارد می کند، سخنان عیسی کالنتری غیرعلمی است.
کشــور های اروپایی، آمریکایی و برخی از کشور های آسیایی مخالف تولید و مصرف 
محصوالت تراریخته هســتند، اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر واردات و 
مصرف محصوالت تراریخته پافشــاری می کند، این در حالی است که کالنتری در 
ســال های گذشته اعالم کرده بود فشــار های بی رویه بر منابع کشور خطرناک تر از 
محصوالت تراریخته هســتند، این به معنای آن اســت که محصوالت تراریخته نیز 
خطرناک هستند؛ پافشاری های رئیس سازمان محیط زیست برای واردات محصوالت 

تراریخته به کشور جای سؤال دارد.

 گروه جامعه/ محمود مصدق   واگذاری توزیع 
داروهای مخدر و متادون از مراکز درمان سرپایی 
اعتیاد به داروخانه ها دست کم به دو سه سال پیش 
برمی گردد. یعنی وقتی ماجرای نشت داروهای مخدر 
به ویژه متادون به بازار سیاه به میان آمد، موضوع 
توزیع این داروها توسط داروخانه ها هم بر سر زبان ها 
افتاد و طولی نکشید که کمیته درمان ستاد مبارزه 
با مواد مخدر کشور در نیمه سال ۹۷ طرح توزیع 
داروهای مخدر از داروخانه های منتخب را تصویب 
کرد و قرار شد در مراکز درمان نگهدارنده پنج استان 

کشور به صورت آزمایشی اجرا شود.
هرچند مصوبه یاد شــده تاکنون عملیاتی نشده و 
مراکز دی.آی.سی همچنان عهده دار توزیع داروهای 
مخدر به مددجویان اعتیاد هستند اما حاال محمد 
جمال فرهمندیان، نایــب رئیس کانون درمانگران 
اعتیاد از تالش سازمان غذا و داروی کشور وابسته به 
وزارت بهداشت برای توزیع متادون در داروخانه های 
شــهر خبر می دهد. توزیع متادون چــه از طریق 
داروخانه های منتخب باشد و یا همه داروخانه های 
شــهر، موافقان و مخالفان خودش را دارد. موافقان 
معتقدند نظــام توزیع دارو باید جامع و متمرکز در 
داروخانه ها باشــد و این طــرح می تواند کنترل بر 
رونــد توزیع داروهای مخدر را افزایش دهد و عالوه 
بر جلوگیری از نشت داروهای مخدر در بازار سیاه، 
دسترسی مددجویان به این داروها و متادون را آسان 
کند. اما از سوی دیگر به باور مخالفان، طرح یاد شده 
نه  تنها از نشــت این داروی مخــدر به بازار قاچاق 
کم نمی کند، بلکه موجب ریزش معتادان از چرخه 

درمان نیز می شود. 

ریزش 70 درصدی معتادان از چرخه درمان»
محمــد جمــال فرهمندیان، نایــب رئیس کانون 
درمانگران اعتیاد در این باره به قدس می گوید: از دو 
دهه پیش۱۰هزار مرکز ترک اعتیاد به همراه نزدیک 
به ۵۰ هزار پزشک، مددکار،  پرستار و... به بیش از 
۱/۵ میلیــون معتاد خدمت ارائه می کنند. اما چند 
وقتی است سازمان غذا و دارو برای تأمین منافع یک 
اقلیت، طرحی را پیــش می برد که داروهای مخدر 
به جای مراکز ترک اعتیاد در داروخانه ها توزیع شود.

وی توزیع داروهای مخــدر و متادون از داروخانه ها 
را برخالف سیاســت های کالن و قوانین باالدستی 
می خوانــد و می گوید: در قوانیــن نحوه توزیع این 
داروها به صورت شــفاف توضیح داده شد. مثالً در 
مــاده ۱۵ اصالحیه قانون مبارزه با مواد مخدر آمده 
اســت چون معتاد شخصیت خاص خودش را دارد 
برای ترک اعتیادش باید دارو و خدمات درمانی مثل 
روان شــناس و مددکار با هم و در یک پکیج و یک 

مرکز به بیماران ارائه گردد. 
وی با اشاره به اینکه متادون یک داروی مخدر است 
و معتاد زیر نظر پزشک معالج باید آن را مصرف کند، 
می افزاید: معتادان قشر خاصی از بیماران هستند و 
در قانون هم آمده مراکز درمان ســرپایی اعتیاد به 
جایی اطالق می شــود که امکانــات ارائه خدمات 
دارویی و غیردارویی به بیماران را همزمان داشــته 
باشد. ما اعتقاد داریم بیشتر بیماران معتاد آبرومند 
هستند و نمی توانند به داروخانه ها بروند و درخواست 
متادون کنند؛ بنابراین طرح مورد نظر سازمان غذا و 

دارو نه تنها موجب ریزش ۶۰ تا 
۷۰ درصدی معتادان از چرخه 
درمان می شــود بلکه ســبب 
افزایش شدید بیماری های ایدز 
و هپاتیت در کشور خواهد شد.
وی هرچند معتقد است مراکز 
دی.آی.ســی وظایفشان را به 
درســتی انجــام می دهند اما 
منکر نشت داروهای مخدر به 
بازار سیاه نمی شود و می گوید: 
قطعاً با وجــود حدود ۱۰ هزار 
مرکز درمان سرپایی اعتیاد در 

کشــور ضریب خطا وجود دارد؛ اما طبق آماری که 
خود ستاد مبارزه با مواد مخدر داده رقم نشت دارو 
در این حوزه کمتر از ۶ درصد است. ضمن اینکه در 
نشت متادون باید نقش چهار منبع به صورت دقیق 
بررسی شود. نخست؛ جایی که متادون تهیه و یا وارد 
می شــود. دوم؛ کارخانه هایی که این داروها را تولید 
و یا بسته بندی می کنند. سوم؛ مراکز پخش عمده 
دارو و سرانجام مراکز درمان سرپایی اعتیاد که توزیع 
داروهــای مخدر و متادون را بر عهده دارند. باوجود 
تأکید ستاد مبارزه با مواد مخدر از سه منبع یاد شده 
هیچ آمار مشخص و شفافی در مورد نشت داروهای 
مخدر نداریم ولی مراکز دی.آی.سی که در انتها قرار 
دارند با دقت تحت کنترل هستند و درصد نشت دارو 

بسیار ناچیز است.
فرهمندیان ادعای طراحان توزیع داروهای مخدر از 
سوی داروخانه ها را رد می کند و می گوید: برخالف 
آن چیــزی که می گویند این طــرح به هیچ وجه 
موجب دسترسی آســان تر مددجویان به داروهای 
مورد نیازشان و کاهش نشت متادون به بازار سیاه 

بســته های  در  چون  نمی شــود، 
خدمتی که وزارت بهداشت تعریف 
کــرده این داروها نرخ مشــخصی 
دارند. دارو فقط بخشی از کار درمان 
اســت و ۸۰ درصد کار مربوط به 
خدمات غیردارویی یا همان خدمات 
روان شناســی، مددکاری و... است. 
عملکرد گذشــته داروخانه نشان 
می دهد هر از گاهــی به نرخ های 
مصوب اجناس توجه نمی شود که 
قیمت ماســک و الکل در ماه های 

گذشته از آن جمله است.
نایب رئیس کانون درمانگران اعتیاد ایران با اشاره به 
اینکه توزیع داروهای مخدر و متادون توسط مراکز 
درمان سرپایی اعتیاد، رانت به این مراکز محسوب 
نمی شــود، می گوید: اگر در قانون نحوه توزیع این 
داروها مشخص نشده بود و یا خللی در ارائه خدمات 
به مددجویان پیش می آمد به نوعی می شد این کار را 
رانت تلقی کرد اما هیچ مدجویی نیست که ادعا کند 
به مراکز ترک اعتیاد رفته، اما موفق به تهیه متادون 
و دارو نشده اســت در حالی که اتفاق می افتد فرد 
به داروخانه می رود اما گاهی نمی تواند داروی مورد 

نظرش را تحویل بگیرد. 
وی با اشاره به اینکه شاید وزارت بهداشت به ظاهر 
سازوکاری برای تهیه داروهای مخدر از داروخانه ها 
پیش بینی کرده باشد، می گوید: مثالً شاید از مراکز 
ترک اعتیاد بخواهد نسخه بیمار معتاد را بنویسد تا 
دارو تحویل بیمار شــود اما با این سازو کارها فقط 
بخشی از مشکل حل می شــود نه همه مشکالت. 
مثــالً خیلی از بیمــاران ما که آبرومند هســتند 
 رضایت نمی دهنــد برای دریافــت دارو یک بار به 

مرکز دی.آی.سی و یک بار به داروخانه بروند تا داروی 
خود را تحویل بگیرند و این موضوع موجب ریزش 

درمان معتادان می شود. 

به جای ابرو، چشم را کور می کند»
فرید براتی سده، کارشناس حوزه درمان اعتیاد هم 
طرح یاد شــده را منفی ارزیابی می کند و به قدس 
می گوید: توزیع متادون در همه داروخانه ها شدنی 
نیســت. در دنیا هم این گونه نیست. فقط در یک 

کشور متادون از طریق داروخانه ها توزیع می شود.
وی با اشــاره به اینکه از مصوبه کمیته درمان ستاد 
مبارزه با مواد مخدر در مورد توزیع داروهای مخدر 
از داروخانه های منتخب اشتباه برداشت شده است، 
می افزاید: طبق این مصوبه تعدادی از داروخانه های 
منتخب، متادون و دیگر داروهای مخدر را از مراکز 
تولید دریافــت می کنند و به مراکــز ترک اعتیاد 
تحویل می دهند تا این مراکز برای این منظور سراغ 
دانشگاه های علوم پزشــکی نروند، چون امکانات و 
نیروی دانشــگاه ها برای توزیع این داروها به مراکز 

ترک اعتیاد کم است. 
براتی ســده با اشــاره به اینکه تحویل متادون به 
داروخانه ها کار راحتی نیست، تصریح می کند:خود 
وزارت بهداشــت می گوید بیش از یک میلیون نفر 
متــادون دریافت می کنند؛ این درحالی اســت که 
همین حاال داروخانه ها به شــدت شــلوغ هستند؛ 
در چنین شــرایطی معتــادان چگونه می توانند به 
داروخانه هــا مراجعه کنند. حتــی اگر فرض کنیم 
داروخانه ها بتوانند این کار را انجام بدهند، این داروها 
باید همراه با خدمات مددکاری اجتماعی ارائه شود 
اما داروخانه ها که روان شناس و مددکار ندارند. ارائه 
خدمات روان شناســی و مددکاری اجتماعی که در 

قالب درمان غیردارویی انجام می شود بسیار مهم تر از 
این داروهاست و اینکه امروز حتی متادون در کشور 
دارد به مسئله تبدیل می شود به این خاطر است که 

خدمات روان شناسی و مددکاری نداریم.
وی با بیان اینکه نباید مسئله ای به مسائل مختلف 
کشــور اضافه شــود، می افزاید: خوشــبینانه ترین 
نتیجه ای که می توان از توزیع داروهای مخدر توسط 
داروخانه ها انتظار داشت این است که یک مسئله به 
مسائل دیگر ما اضافه می شود و ما به جای درست 

کردن ابرو، چشم طرف را هم کور می کنیم.

رصد داروهای مخدر سخت تر می شود »
سید علیرضا مرتضوی، معاونت غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید 
بهشــــتی هم به قدس می گوید: اگرچه قرار بود 
متادون در همه داروخانه ها توزیع شود اما این طرح 
به دلیل مخالفت های زیاد اجرایی نشــده و در حد 
حرف باقی مانده اســت. یعنی به طور قطع متادون 
در داروخانه های شهری توزیع نمی شود. در واقع یا 
از طریق معاونت ها به بیمارســتان ها و مراکز ترک 
اعتیاد و یا از طریق برخی از داروخانه های مربوط به 

دانشگاه های علوم پزشکی توزیع می شود. 
وی در ارزیابــی اش از تبعــات احتمالــی طرح یاد 
شــده می گوید: توزیع داروهای مخدر و متادون از 
همه داروخانه های کشور کار درستی نیست، چون 
مشــکالت فراوانی ایجاد می کند و برخالف تصور، 

کنترل یا رصد داروهای مخدر سخت تر  می شود. 

برنامه تازه ای برای توزیع داروهای مخدر »
مطرح نشده است 

دکتر محمد باقر ضیاء، رئیس انجمن داروسازان ایران 
اما نگاه متفاوتی به موضوع دارد و به قدس می گوید: 
برنامــه تازه ای برای توزیــع داروهای مخدر مطرح 
نشده اســت، اما اگر طرحی در این راستا ارائه شود 
باید ببینیم چگونه و به چه شکلی است؛ چون این 
موضوع پیچیدگی های خاص خودش را دارد و یک 
ساماندهی خاصی را می خواهد. اما به طورقانونی فقط 
داروخانه ها باید این داروها را توزیع کنند. بحثی که 
بعضی ها مطرح می کنند مبنی بر اینکه فقط مراکز 
ترک اعتیاد باید داروهای مخدر را توزیع کنند کاماًل 
منتفی است. البته کاری به اینکه چه شرایطی پیش 
آمد تا مراکز درمان ســرپایی توزیع متادون و دیگر 
داروهای مخدر را به عهده گرفتند، نداریم اما قانون 
می گویــد دارو فقط باید از طریق داروخانه ها توزیع 
شود. با این وجود باید صبر کرد و دید بحث توزیع 
متادون از داروخانه ها تا چه حدی جدی است چون 
بحث تازه ای در این زمینه نشنیده ام و فکر نمی کنم 

چنین چیزی مطرح باشد.
وی در پاســخ به کســانی که ادعا می کنند توزیع 
داروهای مخدر از داروخانه موجب ریزش شــدید 
درمــان معتادان می شــود، می گوید: کســی که 
می خواهد کاهش آسیب و یا ترک اعتیاد داشته باشد 
قطعاً به مراکز دی.آی.سی مراجعه می کند؛ این چه 
ربطی به دارویش دارد چون با نسخه مرکز یاد شده 
به راحتی می تواند داروی مورد نیازش را از داروخانه 
تهیه و مصرف کند. معتاد که به شرط وجود دارو به 

مرکز ترک اعتیاد نمی رود.

سازمان غذا و دارو 
برای تأمین منافع 

یک اقلیت، طرحی 
را پیش می برد که 

داروهای مخدر 
به جای مراکز ترک 

اعتیاد در داروخانه ها 
توزیع شود

بــــــرش
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زیارت

رئیس ستاد اربعین حسینی:
۵۰۰ ایرانی با مجوز به اربعین 

رفتند
 مهر    رئیس ســتاد اربعین حسینی از خروج 
قانونی ۵۰۰ ایرانی برای شــرکت در مراســم 
اربعین حســینی خبر داد و گفت: پیش بینی 
می کنیم بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر قاچاقی به عراق 

رفته اند.
حسین ذوالفقاری افزود: معدودی از افراد سعی 
داشتند به صورت قاچاق از کشور خارج شوند 
که بیشتر آن ها در مرزها شناسایی و دستگیر و 

به داخل کشور بازگردانده شدند.
برخی افراد هم توســط عراقی ها شناســایی و 

دستگیر و به داخل کشور عودت داده شدند.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشــور در پاسخ 
به پرســش دیگری مبنی بر اینکه پیش بینی 
می کنید چند نفر به صورت قاچاقی توانستند 
از مــرز عبور کننــد و به عــراق بروند، گفت: 
پیش بینی می کنیم به غیر از افرادی که دستگیر 
و عودت داده شده اند، حدود ۳۰۰ نفر قاچاقی از 

مرز عبور کرده و به عراق رفته اند.

بهداشت و درمان

مدیر عامل انجمن اهدای عضو خبر داد
 کاهش چشمگیر 
آمار اهدای عضو

 ایسنا    مدیر عامل انجمن اهدای عضو ایرانیان 
گفت: آمار اهدای عضو ۶ ماه نخست سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ حدود ۵۰ درصد 

کاهش یافته است.
دکتر کتایون نجفی زاده افزود: یکی از عوارض 
کرونــا، کاهــش آمار اهــدای عضــو و پیوند 
اعضاســت؛ افراد مرگ مغزی در ICU بستری 
می شوند زیرا فردی که دچار مرگ مغزی شده 
نفس نمی کشد و مجبور است زیر دستگاه تهویه 
 ICU مکانیکی باشد که این دســتگاه  هم در
قرار دارد. این در حالی اســت که تمام ظرفیت 
بیمارستان ها برای بیماران مبتال به کرونا اشغال 
شده است. از طرفی پرسنل درمانی و پزشکانی 
که باید از بیماران بد حال مرگ مغزی و افرادی 
که عمل پیوند را انجــام دادند مراقبت کنند، 
درگیر مراقبت از بیماران مبتال به کرونا هستند 
که این هــم تأثیر دیگر کرونا بر اهدای عضو و 

پیوند اعضاست.

ارتباطات و فناوری اطالعات

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
می خواهیم یک پیام رسان بومی 

قوی داشته باشیم 
 مهر    عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
گفت: هدف از داشــتن یک پیام رسان بومی قوی 
آن اســت که بحث حاکمیت و حفاظت از داده ها 
در داخل کشور و همچنین اقتصادی و ارزان بودن 

پهنای باند محقق شود.
رضا تقی پــور دربــاره اقدام هــای مجلس برای 
ســاماندهی فضــای مجــازی، گفــت: برخی 
کمیسیون ها از جمله کمیسیون صنایع و معادن 
و کمیسیون فرهنگی اقدام هایی را برای ساماندهی 
فضای مجازی در دستور کار دارند. وی در خصوص 
آخرین وضعیت بومی شدن شبکه های اجتماعی، 
گفت: این تکلیفی است که در شورای عالی فضای 
مجازی مشخص و در پروژه های ذیل شبکه ملی 
اطالعات هم به آن تأکید شــده اســت. در حال 
حاضر شاهد فعالیت های خوبی از طریق اپراتورها 
و بخــش خصوصی طی ۶ ماه اخیر در این زمینه 
هســتیم که امیدواریم به نتیجه برسد و بتوانیم 
پیام رسانی قوی، مؤثر و فراگیر بومی داشته باشیم.

آموزش

معاون وزیر علوم:
امکان ارائه اینترنت رایگان برای 

همه دانشجویان وجود ندارد
 فــارس    معاون آموزشــی وزارت علوم گفت: 
امکان ارائه اینترنت رایگان برای همه دانشجویان 

وجود ندارد.
علی خاکی صدیق گفت: اینترنت برای دانشجویان 
در راستای آموزش در بستر مجازی باید از طریق 
استفاده از سامانه های دانشگاه ها انجام شود، چرا 
که این کار بهترین روش زیر پوشــش قرار دادن 

همه دانشجویان در استفاده از اینترنت است.
وی همچنین افزود: برخی می گویند چرا به هر یک 
از دانشجویان اینترنت رایگان اختصاص نمی یابد 
که باید در این زمینه بگویم تعداد دانشــجویان 
همیشــه در حال تغییر اســت و نمی توان برای 
هر یک از آن ها براســاس گوشی همراه این افراد 

اینترنت تعلق گیرد. 
معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: بسیاری از 
ســیم کارت های مورد استفاده دانشجویان به نام 
آن ها ثبت نشــده و از نظر قانونی نمی توان برای 

همه دانشجویان کشور اینترنت رایگان ارائه داد. 

نظامی و انتظامی

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا:
دوره درماِن مشمول کرونایی 

غیبت محسوب نمی شود
 ایلنا    رئیس ســازمان وظیفه عمومی با اشاره 
به اینکه کرونا در کاهش مدت خدمت ســربازی 
تأثیری نداشــته اســت، گفت: برای مشموالنی 
که به کرونا مبتال می شــوند، مدت زمان درمان 
بیماری شان غیبت محسوب نمی شود. سردار تقی 
مهری درباره برخورد با مشموالن غایب گفت: اگر 
مشــمول غایبی خودش برای اعزام به ســربازی 
مراجعه کند، موارد تشویقی برای او در نظر گرفته 
می شــود، در غیر این صورت برای افراد مشمول 
غایب محدودیت ها و ممنوعیت هایی در نظر گرفته 
شده است و آن ها نمی توانند گذرنامه یا وام دریافت 

و یا از دیگر تسهیالت استفاده کنند. 
وی همچنین افزود: شرکت های دولتی و خصوصی 
که از این مشموالن غایب بهره می گیرند برابر قانون 
جریمه می شوند. برای کارفرمایانی که از مشمول 
غایب اســتفاده می کنند، جرایمی در نظر گرفته 
شده است. دستگاه های دولتی هم که مشموالن 

غایب را استخدام نمی کنند.

فراسو

برداشت آزاد
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دستچین

شرایط مدارس، تضمین کننده سالمت فرزندانمان نیست
مهر: امیرحسین قاضی زاده، نایب رئیس اول مجلس در نامه ای به 
وزیر آموزش و پرورش نوشــت: در بازدید از مدارس مشخص شد 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی، حتی در مناطق برخوردار پایتخت 
نیز شرایط مناسبی ندارد و تضمین کننده سالمت فرزندانمان نیست. 
چه کسی باید پاسخگو باشد؟ شرایط مدارس تضمین کننده سالمت 

فرزندانمان نیست و باید به سمت آموزش غیرحضوری برویم.

کرونا دست کم تا دو سال یک تهدید جدی در دنیاست
فارس: احســان مصطفوی، رئیس مرکز تحقیقات بیماری های 
نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران درباره »پیش بینی از آینده 
ویروس کرونا و اینکه چه زمانی را می توان برای افول آن متصور 
بود« اظهار کرد: براســاس پیش بینی سازمان جهانی بهداشت، 
کرونا چیزی حدود دو سال به عنوان یک تهدید جدی بهداشتی 

جهانی همچنان مطرح خواهد بود.

هنوز قانون تنظیم خانواده قدیم ملغی نشده است!
تسنیم: مریم اردبیلی، آینده پژوه جمعیت با بیان اینکه نرخ رشد 
جمعیت به زیر یک درصد رسیده است، گفت:  آنچنان که باید و 
شاید به سیاست های کلی جمعیت پرداخته نشده و در حد همان 
سیاست های کلی باقی مانده است؛ در این باره، هنوز قانون قدیم 
تنظیم خانواده به معنای قانونی خود ملغی نشده و با اینکه اجرایی 

نمی شود، ملغی هم نشده است! 

آفتی به نام شکل گیری »شهرهای قطبی« در کالنشهرها
تسنیم: گشتاسب مظفری، دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی 
می گوید: توزیع ناعادالنه و توسعه نامتوازن کالنشهرها از عوارض 
توسعه بی رویه شهرنشینی است که موجب شکل گیری شهرهای 
قطبی شــده  اســت و به این وسیله شــهرها به دوقطب کاماًل 
مجزا تبدیل شده اند. همین تضاد و تقابل سبب ایجاد تنش ها، 

مشکالت، مسائل و بحران های جدی انسانی می شود .

تعهدی برای ارائه ماسک رایگان به محصالِن نیازمند نیست!
ایلنا: محمد محسن بیگی، مدیر دفتر سالمت و امور تندرستی 
آموزش و پرورش در پاســخ به این پرســش که توزیع ماسک 
رایگان مدارس به کجا رسید، گفت: چنین تعهدی را هیچ کسی 
ایجاد نکرده و از جای خاصی نیز برنامه مدونی اعالم نشــده و 
تأمین ماســک های رایگان برای دانش آموزان نیازمند در هیچ 

کجایی تعهد نشده است.

قاچاق واکسن آنفلوانزا شایعه بود
برنا: سرهنگ جالل امینی، رئیس پلیس قاچاق کاال و ارز پلیس 
امنیت اقتصادی کشــور گفت: تا این لحظه مــوردی از قاچاق 
واکسن آنفلوانزا مشاهده نشــده است و در این حوزه طی چند 
هفته اخیر کشفیات نداشته ایم. قاچاق و فروش غیرقانونی واکسن 
آنفلوانزا صرفاً در حد شــایعه بــوده و تا کنون به صورت عینی 

موردی رصد نشده است.

مخالفان و موافقان طرح توزیع داروهای مخدر

معتادان درصف  داروخانه ها!
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

قتل یک طرفدار ترامپ در دنور نگرانی مقام های آمریکایی را بیشتر کرده است

شورش در شهر!
  جهان  اگرچه برای خیلی از ما آمریکا یک جزیره امن و تنها 
کشوری است که همه از زندگی در آن راضی اند و حتی گمان 
شورش به ذهن کسی نمی آید اما اخباری که این روزها از این 

کشور می آید حکایت از اتفاقات دیگری دارد.
تد کروز، دادســتان جمهوری خواه روز شنبه در اعالم نظری 
هشدار داده بود جمهوری خواهان باید در انتخابات پیروز شوند 
وگرنه ممکن است حمام خونی شبیه آنچه در واترگیت راه افتاد، 
اتفاق بیفتد. کروز گفت: »نگران هستم. اوضاع شکننده است، 
بسیار شکننده است. اگر مردم به سر کار برگردند و خوشبین 
باشند، اگر نسبت به آینده دید مثبت داشته باشند، انتخاباتی 
فوق العاده را در پیش خواهیم داشت و رئیس جمهور با اختالفی 
باال پیروز خواهد شد. جمهوری خواهان هر دو مجلس کنگره را 

خواهند برد و فکر می کنم امکان آن زیاد است«.
این سناتور آمریکایی افزود: »اما همچنین فکر می کنم اگر در 
روز انتخابــات مردم، عصبانی و امید خود را از دســت داده و 
افسرده باشند که آن چیزی است که پلوسی و ]چاک[ شومر 
]رهبر اقلیت دموکرات سنا[ می خواهند، انتخابات افتضاحی 
خواهد شد. فکر می کنم ممکن است کاخ سفید و هر دو مجلس 
را از دست بدهیم و چنین چیزی می تواند حمام خونی در ابعاد 

واترگیت باشد«.

در غائله واترگیت، شــماری از مأموران اداره اطالعات مرکزی 
آمریکا )اف بی آی(، با کار گذاشــتن دســتگاه هایی در هتل 
واترگیت جلسات انتخاباتی حزب دموکرات  را شنود کردند. در 
پی لو رفتن این قضیه و دست داشتن شخص نیکسون در آن، 
ناآرامی ها در ایاالت متحــده باال گرفت و بیش از 120 نفر از 

مقام های رسمی آمریکایی بازداشت یا اخراج شدند.
تد کروز در حالی از نارضایتی عمومی و وقوع جنگ های داخلی 
در نتیجه یأس و ناامیدی سخن می گوید که هر روز از ایاالت 
و شهرهای مختلف، اخبار گوناگون از درگیری های خیابانی به 
گوش می رسد. به گزارش بی بی سی در پی درگیری دو گروه 
مخالف و موافق ترامپ در شهر دنور، یک نفر از موافقان ترامپ 
کشــته شده اســت. پلیس گفته یک مظنون دستگیر شده 
است. براساس گزارش ها فرد دستگیر شده یک مأمور محافظ 
خصوصی بوده است. یک ایســتگاه تلویزیونی در دنور گفته 
مظنون دستگیر شده برای حفاظت از تیم خبری این ایستگاه 
تلویزیونی اســتخدام شــده بود. پلیس در مورد این اظهارات 
چیزی نگفته است. این شبکه در وب سایت خود گفته است: 
»در پی  افزایش چشمگیر ناآرامی ها در آمریکا این یک روش 
معمول برای ما در ماه های اخیر است که از محافظان خصوصی 

برای کارکنانمان در تظاهرات ها استفاده کنیم«.

پوتین: 
 در سیاست های بزرگ ©

هیچ دوستی وجود ندارد
پوتین،  والدیمیــر  تاس: 
رئیس جمهور روســیه در 
مصاحبه ای گفت: در واقع، 
در سیاســت های بــزرگ 
هیچ دوستی وجود ندارد. 

پیشــتر، پوتین در جریان سخنرانی اش در هفتاد 
و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 
22 سپتامبر گفته بود: مواردی وجود داشته اند که 
بیانگر کاهش انســانیت و در سطح روابط رسمی 

بین کشوری، بیانگر کاهش دوستی بوده اند.

فارس: نتایج یک نظرسنجی جدید در سطح ملی 
آمریکا نشان می دهد جو بایدن، نامزد دموکرات ها 
در انتخابات ریاست جمهوری، 12 درصد از رقیب 
جمهوری خواه خود، دونالــد ترامپ پیش افتاده 

است.
از مخالفت  فلســطینی  منبــع  یک  عربی21: 
مسئوالن مصر با میزبانی نشست جنبش های فتح 

و حماس در قاهره خبر داد.
روداوو: گروهــک پ.ک.ک اعالم کرد در جریان 
حمالت ارتش ترکیه، وحیدالدین کارای، یکی از 
فرماندهان آن در استان »حکاری« ترکیه کشته 

شده است.
اسپوتنیک: وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی در 
واکنش به درخواست قطر برای خرید جنگنده های 
اف۳۵ از آمریکا، گفت: اســرائیل بــا فروش این 

جنگنده ها به قطر مخالفت خواهد کرد.
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 نبرد سرنوشت ساز در الجوف
یک فرمانده برجسته 

»هادی« کشته شد
فارس: در درگیــری بین نیروهای ارتش و 
کمیته هــای مردمی یمن با نیروهای هادی 
در منطقه »بیر المرازیق« معروف به دروازه 
شرقی شــهر الحزم، مرکز اســتان الجوف، 
یک فرمانده برجسته نیروهای هادی کشته 
شــد. وزارت دفاع وابسته به دولت هادی در 
بیانیــه ای اعالم کــرد: »عبدالعزیز حنکل« 
فرمانده تیپ 110 در درگیری های شــدید 
کشته شده اســت. در این بیانیه همچنین 
آمده: حنکل از جمله فرماندهانی بود که در 
عملیات ها و درگیری های زیادی نقش داشته 
اســت. با وجود این، سرتیپ »عبده مجلی« 
سخنگوی رسمی نیروهای وابسته به هادی 

ادعا کرده این ارتش پیشروی داشته است.

شروط سعد الحریری و آینده لبنان©
این روزها در لبنان بار دیگر اســمی آشــنا برای تصدی پست نخست وزیری 
به چشــم می خورد. سعد الحریری ۵0 ســاله که در گذشته چندین کابینه را 
تشــکیل داده و در آخرین بار منجر به اســتعفای او شــده بود، اکنون تالش 
دارد بار دیگر به قدرت بازگردد و شــرایط خود را بر جریان 8 مارس و شخص 
میشل عون، رئیس جمهور لبنان تحمیل کند. در طول ماه های اخیر و پس از 
اینکه الحریری از پست نخست وزیری استعفا کرد، حسان دیاب کابینه خود را 
تشــکیل و مشغول رسیدگی به اوضاع بحران زده لبنان شد. به دلیل همگرایی 
بین دیاب و محور مقاومت و جریان 8 مارس، مثلثی تخریبی در لبنان مرکب 
از ســعد الحریری، ســمیر جعجع رهبر قوات لبنانیه و همچنین فؤاد سنیوره 
نخســت وزیر اسبق این کشور شــکل گرفت و تالش کردند در مسیر حرکت 
حســان دیاب مشکل ایجاد کرده و کارشــکنی هایی انجام دادند. مجموع این 
تالش ها به خصوص پس از انفجار بندرگاه بیروت ســبب شــد دیاب زیر فشار 
افکار عمومی تهییج شــده توسط این مثلث تخریبی ناچار به استعفا شود. این 
اقدام ها با تمرکز بر نرخ تورم، اوضاع اقتصادی و بیکاری در این کشــور منجر 
به فروپاشی کابینه حسان دیاب شد. پس از او، مصطفی ادیب کابینه جدیدی 
تشــکیل داد که او هم با کارشــکنی مثلث تخریبی مواجه شده و از تشکیل 
کابینه استعفا کرد. این مســائل در حقیقت نشان می دهد انحصارطلبی هایی 
از ســوی ســعد الحریری برای تحمیل خود بر ساختار قدرت لبنان و شخص 
رئیس جمهور و جریان های سیاســی لبنان وجود دارد. او پس از خأل سیاسی 
ناشی از فقدان کابینه مشخص، اکنون اعالم کرده به صورت مشروط به قدرت 
بازخواهد گشــت و آماده است کابینه خود را شکل بدهد. یکی از شرایط سعد 
الحریری که در واقع خواســت و نظر ایاالت متحده آمریکا، عربستان سعودی 
و رژیم صهیونیستی هم هســت، دور کردن حزب اهلل از ساختار قدرت و خلع 
ســالح این جنبش جهادی است. سعد الحریری سعی دارد پس از بازگشت به 
قدرت و تشــکیل کابینه، مشکالتی فراروی محور مقاومت و به طور مشخص، 
جنبش حزب اهلل به وجود بیاورد. شروط سعد الحریری این است که حزب اهلل و 
محور مقاومت از ساختار قدرت برکنار و خارج شوند و حزب اهلل باید سالح خود 
را تحویل دولت بدهد. این دو شــرط در واقع شروط محور غربی-عبری-عربی 
اســت که از سوی حریری بیان شده و این ســه به دنبال عملیاتی کردن آن 
توســط وی هستند. در صورت بازگشت او به قدرت تقابل شدیدی بین جریان 
ملی 8 مارس وابسته به حزب اهلل و جریان غرب گرای 14 مارس وابسته به سعد 
الحریری به وجود خواهد آمد و یک نوع بن بست سیاسی در لبنان شکل خواهد 
گرفت. آمریکا و عربســتان به سعد الحریری قول داده اند در صورت خلع سالح 
حزب اهلل، کمک اقتصادی و مالی بیشتری به خصوص در شرایط بحران کنونی 
پــس از انفجار بندر بیروت به لبنان خواهند کرد و این مســائل در مدار بحث 
جریان های سیاسی است و طبیعی است حزب اهلل هیچ گاه و در هیچ شرایطی 
ســالح خود را تحویل نخواهد داد. مسائل پشــت پرده و اظهارنظرهای سعد 
الحریری در مورد سالح حزب اهلل نشان می دهد بازگشت وی به قدرت وابسته 
به خلع سالح این جنبش است. از آنجا که حریری به عربستان و آمریکا نزدیک 
اســت، تالش او معطوف بر این است به صورت آرام و سیال، شرایطی را فراهم 
کند که حزب اهلل تسلیحات خود را تحویل داده و در غیر این صورت مشکالتی 

برای حزب اهلل به وجود خواهد آورد.
جنبش امل و حزب اهلل که در لبنان به عنوان دو بال شــیعه معروف هســتند، 
با بازگشــت سعد الحریری مخالفتی ندارند اما طبیعتاً هیچ شرطی را در مورد 
مســئله حزب اهلل و تســلیحاتش نخواهند پذیرفت. در مورد تشکیل کابینه به 
دلیل آنکه حزب اهلل و مقاومت و جنبش امل به طور طبیعی دارای بیشــترین 
کرسی های پارلمانی هستند، باید در شکل گیری کابینه احتمالی سعد الحریری 
بیشــترین نقش را هم داشته باشند. اما اگر قرار اســت او به صورت یکجانبه 
کابینه خود را بدون حضور حزب اهلل و جنبش امل شــکل دهد، به طورقطع با 

مخالفت این دو جنبش شیعه مواجه خواهد شد.
لبنان امروز وارد یک خأل سیاســی طوالنی مدت شده و نبود کابینه به هر حال 
تأثیر خود را بر حوزه های اقتصادی و امنیتی خواهد گذاشت. بنابراین هر نخست 
وزیری که تعیین می شود، شروطی برای حضور خود می گذارد. اما شروط سعد 
الحریری آن هم در ســایه تحوالت امنیتی منطقه کاماًل غیرمنطقی و غیرقابل 
قبول است. به نظر می رسد او وظیفه پیاده سازی پروسه های ایاالت متحده آمریکا 
و عربستان سعودی را در لبنان بر عهده دارد. ولی به هر حال میشل عون، رئیس 
جمهور لبنان با پیش شرط های سعد الحریری موافقت نخواهد کرد و ممکن است 

در آینده شخصیت دیگری جز او مأمور تشکیل کابینه شود.
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عکس نوشت

بازگشت به میان هوادارانبازگشت به میان هواداران
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار از زمان ترخیص از 
بیمارستان، در انظار عمومی حضور یافت. او در جمع هوادارانش در کاخ سفید 
تأکید کرد حالش »خوب« است. طرفداران چهل و پنجمین رئیس جمهوری 
آمریکا در حیاط کاخ ســفید شعار »چهار ســال دیگر« سر می دادند. دوره 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ 20 ژانویه )اول بهمن( به پایان می رسد اما او 
امیدوار است با غلبه بر جو بایدن در انتخابات پیش رو بتواند در آن روز برای 

یک دوره چهار ساله دیگر در کاخ سفید باقی بماند.

 در نتیجه رأی دادگاه مصر زمزمه های سازش در شمال آفریقا شیطنت شبکه آمریکایی
 طالبان حمایت 

از ترامپ را رد کرد
 هیئتی 40 نفره از سودان 
به اراضی اشغالی می رود

تبرئه رهبران اخوان المسلمین 
در دومین پرونده اتهامات

جهان: لحظاتی پس از آنکه شبکه سی بی اس 
آمریکا، حمایت طالبــان از ترامپ را خبری 
کــرد، ســخنگوی این گــروه آن را تکذیب 
کرد. »ذبیح اهلل مجاهد« ســخنگوی طالبان 
در حســاب توییتری خود نوشــت: »رسانه 
سی بی اس )CBS( آمریکایی، گفته های من 
را نادرســت تعبیر کرده، به این صورتی که 
این رســانه منتشر کرده، گفته نشده است«. 
ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی طالبان در مصاحبه 
با سی بی اس گفته بود: طالبان امیدوار است 
»دونالد ترامپ« در انتخابات آمریکا پیروز شود 
و به حضور در افغانستان پایان دهد، همچنین 
شــعار »اول آمریکا« ترامپ را به معنای دور 

شدن از نقش پلیس جهان خوانده بود.

ایسنا: به گفته رسانه های رژیم صهیونیستی 
در حال حاضر مقدمه چینی هایی برای سفر 
هیئت 40 نفره سودان به اراضی اشغالی در 
دست انجام است. رسانه های اسرائیلی گزارش 
دادند ابوالقاسم بورطوم، عضو سابق پارلمان و 
بازرگان سودانی پشت این طرح قرار دارد. این 
سفر در سایه تماس ها برای عادی سازی روابط 
دوطرف انجام می شود. پیش بینی می شود در 
این هیئت، شخصیت های ورزشی و هنرمند و 
بازرگان حضور داشته باشند. بورطوم درمورد 
این طرح و سفر گفت: باید موانع روانی برای 
شهروندان سودانی و اسرائیلی شکسته شود. 
ســفر اینچنینی می تواند ملت هــا را به هم 

نزدیک کند. 

العربی الجدید: بنــا بر یک گزارش دولتی 
مصر، تعــدادی از رهبران و چهره های گروه 
اخوان المســلمین از اتهام تصــرف اراضی 
دولتی و سوءاســتفاده از نفوذ خود در دوره 
ریاســت جمهــوری محمد مرســی برای 
مالکیت غیرقانونی بــر اراضی دولتی تبرئه 
شدند. در همین راستا، اداره کل بازسازی و 
توسعه کشاورزی مصر در این باره اعالم کرد: 
بررسی ها نشان می دهد هیچ معامله ای بین 
اسامی درخواســت شده برای تحقیق انجام 
نشده است. اسامی تبرئه شده شامل خیرت 
الشاطر، حســن مالک، محمد بدیع، محمد 
مهدی عاکف، محمود غــزالن و چند مقام 

اخوان المسلمین و تاجر دیگر می شود.
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یادداشت

 دکتر حسن هانی زاده، کارشناس مسائل منطقه

چهره

بدون تیتر

خبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 
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 جهان  رسانه های رژیم صهیونیستی از تظاهرات آخر هفته علیه 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم در بیش از هزار و200نقطه 
اراضی اشغالی و درگیری بین پلیس و تظاهرات کنندگان در تل 
آویو خبر دادند. رسانه های عبری زبان گزارش دادند برای دومین 
هفته متوالی، اراضی اشغالی فلسطین شاهد اعتراض های ده ها هزار 
نفری علیه سیاست بنیامین نتانیاهو در بیش از هزار و 200 نقطه 
بود. این رسانه ها تظاهرات شب گذشته در اراضی اشغالی را بی 
از  سابقه توصیف کردند. رسانه ها همچنین گزارش دادند پس 
یورش معترضان به یک ایست بازرسی نیروهای پلیس، درگیری 
بین پلیس و تظاهرات کنندگان به وجود آمد. وب سایت آی24 

نوشت: جنبش »پرچم های سیاه اسرائیل« همچنان ادامه دارد؛ 
اعتراض هایی که خواستار استعفای نتانیاهو است و شنبه شب به 

تجمع هزاران اسرائیلی در صدها نقطه انجامید.
این وب سایت اعالم کرد در تل آویو دو اعتراض برگزار شد، اولی در 

میدان رابین و تظاهرات دوم در میدان تئاتر »حبیما«.
همچنین از جمله شهرهایی که تظاهرات در آن ها برگزار شد قدس 
اشغالی، حیفا و سایر شهرها، پل ها و تقاطع ها بود. تظاهرات کنندگان 
پرچم های رژیم صهیونیستی و پرچم های سیاه و بنرهایی را حمل 

می کردند که شامل نوشته هایی در محکومیت نتانیاهو بود.
این تظاهرات همزمان با تعطیالت یهودیان موســوم به »شــادی 

تورات« و تعطیلی اعمال شــده برای مبارزه با شیوع کروناست که 
طبق آن صهیونیست ها نباید از منازلشان بیش از هزار متر دور شوند.

جنبــش »پرچم هــای ســیاه« کــه از ســازمان دهندگان این 
اعتراض هاســت برخی نیروهایش را در نزدیکی تظاهرات شمال 
تل آویو مســتقر و اعالم کرد پلیس رژیم صهیونیستی با برخی 
از خشونت ها علیه تظاهرات کنندگان از سوی طرفداران نتانیاهو 

برخورد نمی کند.
باوجود این، نتانیاهو تظاهرات را تالشــی برای »زیر پا گذاشــتن 
دموکراسی« می داند و رسانه های صهیونیستی را به »تحریک علیه 

خود« متهم می کند.

تظاهرات مخالفان نتانیاهو در هزار و 200 نقطه اراضی اشغالی
پرچم های سیاه اسرائیل علیه نخست وزیر

گزارش

 سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری 
سبزوار در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره 
س��ازمان نس��بت به واگ��ذاری تبلیغ��ات تابلوهای 
تعبیه ش��ده در بدنه ایس��تگاه های اتوبوس سطح 
ش��هر و نیزتبلیغات داخل اتوبوس های فعال خطوط 
را از طری��ق تجدیدمزای��ده کتبی اق��دام نماید. لذا 
متقاضی��ان می توانند برای دریافت اس��ناد مربوطه 
ب��ه ام��ور مالی س��ازمان مراجع��ه و یا جهت کس��ب 
اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن 051-44659774 
تم��اس حاص��ل فرمایند. مبلغ س��پرده ش��رکت در 
مزایده  معادل پنج درصد مبلغ پایه می باشد.ضمنًا 
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار 
می باش��د. آخرین مهل��ت ش��رکت در تجدیدمزایده 
پایان وقت اداری ساعت 14:10 روز یکشنبه مورخه 
1399/08/11 می باش��د. جلس��ه کمیسیون معامالت 
تجدیدمزایده رأس س��اعت ده صبح روز دوش��نبه 
برگ��زار  مح��ل س��ازمان  مورخ��ه 1399/08/12 در 

می گردد.
سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر 

شهرداری سبزوار 

 آگهی تجدید مزایده
)نوبت اول(
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  شرکت خمیرمایه رضوی در نظر دارد حمل مالس از شهرستان چناران و تربت حیدریه 
ب��ه مح��ل کارخانه را به مناقص��ه واگذار نمای��د . پیمانکاران واجد ش��رایط می توانند 
از تاری��خ درج آگه��ی به مدت یک هفته نس��بت به مراجعه به امور بازرگانی ش��رکت 
خمیرمایه رضوی  ) کیلومتر 67 جاده مش��هد به قوچان ( و اخذ اس��ناد مناقصه اقدام 

نمایند . شرایط شرکت در مناقصه ، در اسناد ذکر شده است . 
شرکت خمیرمایه رضوی

 آگهی مناقصه حمل مالس
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 ش��رکت توزیع نیروی برق خراس��ان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی نسبت به اجرای شبکه  به شرح جدول ذیل  از 
طری��ق مناقص��ه عمومی اقدام نمای��د. داوطلبان میتوانند برای دریافت اس��ناد از تاریخ 99/07/21الی 99/7/23به س��ایت 
http://www.setadiran.ir  مراجعه و قیمت پیش��نهادی خود را مطابق ش��رح مندرج در اس��ناد مناقصه تنها از طریق س�امانه 
ت�دارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا س��اعت 13:00 تاریخ 99/08/03  بارگذاری نمایند. در صورت نیاز به کس��ب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن 32400570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

مبلغ و نوع تضمین)ضمانتنامه شرحشماره مناقصهردیف
بانکی یا واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت افتتاح 
محل افتتاح پاکاتپاکات 

232/ع/199
تهیه و تامین کلیه کاالها و مصالح و اجرای 
عملیات کابل کشی کراسلینگ و نصب تیر 
نهبندان صنعتی  شهرک  مداره  دو  شبکه 

142/000/000
مورخ 99/08/05
 ساعت 8 صبح

خراسان جنوبی – بیرجند – سایت 
اداری- شرکت توزیع نیروی برق 
خراسان جنوبی_  سالن جلسات

 

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای همراه ارزیابی کیفی

 شماره 232/ع/99

  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

ت اول
نوب
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س�ازمان  فنی و نگه�داری حرم مطه�ر رض�وی در نظر دارد 
عملی�ات تهیه مصالح ، تحویل و اجرای عایق رطوبتی بدنه و 
کف گود پروژه موزه جامع رضوی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 

واجد شرایط واگذار نماید .
ل�ذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز س�ه ش�نبه م�ورخ

29 /1399/07 ضمن مراجعه به آدرس  اینترنتی :
 http:// sem.aqr-harimeharm.org 

) تلف�ن 31305243-32257085- 051 ( نس�بت به دریافت اس�ناد مناقصه 
اقدام نمایند.

آگهی مناقصه 

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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س�ازمان س�اماندهی مش�اغل ش�هری وف�رآورده ه�ای کش�اورزی ش�هرداری 
درنظردارد نس�بت به واگذاری اجاره کلی بازار روزالهیه واقع درمینودر- میدان گلها- 
بلوار22بهمن – روبروی بیمارس�تان والیت ازطری�ق مزایده عمومی یکنوبته به صورت 

اجاره یکساله، اقدام نماید.
لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت 10روز پس از انتش�ارآگهی جهت ارائه مدارک به 
واحد قراردادهای س�ازمان واق�ع درقزوین – میدان جانبازان – بلوار ش�هید مطهری– 
خیاب�ان دندانپزش�کی، س�اختمان معاون�ت خدم�ات ش�هری ش�هرداری – طبق�ه اول                                 

) شماره تلفن:  33656429 -031( مراجعه فرمایند.
هزینه آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

سازمان در رد و یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست.

آگهی مزایده

روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین

/ع
99
07
61
5

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 بردسکن را از طریق مناقصه عمومی 
به بخش غیر دولتی واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2099000060000078، 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 شرکت در مناقصه فوق مبلغ 220.000.000 ریال

 ضمانتنام��ه بانک��ی م��ی باش��د ک��ه در مهل��ت مقرر به 
حس��ابداری ش��بکه مذک��ور ب��ه نش��انی : شهرس��تان 

بردسکن تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/07/20

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز  99/7/27
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/08/7

* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/08/10
* 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
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
مدیری��ت آم��ار ،فن��اوری اطالع��ات و 
پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه  ارتباط��ات 

وی��روس آنت��ی  الیس��نس  دارد  نظ��ر  در  مش��هد 
 Advanced (Kaspersky(م��ورد نی��از واحده��ای تابعه 
دانش��گاه  را از طری��ق مناقص��ه عموم��ی ب��ه بخش غیر 
دولت��ی واگذار نمای��د . کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه 
ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000080، از دریافت 
اس��ناد مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه  گ��ران و 
بازگش��ایی پاکت ها، از طری��ق 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 شرکت در مناقصه فوق مبلغ 1.100.000.000 ریال 
ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به امور 
مال��ی مدیری��ت آم��ار و فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات 
دانش��گاه به نشانی : مشهد، خیابان دانشگاه ،ساختمان 

قرشی  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ99/07/20

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز  99/7/27
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/08/07
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/08/10

* 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

انفجارها علیه آمریکا در عراق©
بغــداد الیوم: برای چندمین بــار در هفته های 
گذشته، کاروان حامل تجهیزات لجستیکی متعلق 
به ائتالف آمریکایی دیروز هدف انفجار بمب قرار 
گرفت. این کاروان وابسته به ائتالف آمریکایی در 
حــال خارج کردن تجهیزات نظامی از عراق بود و 
انفجار در بزرگراه »السماوه« به سمت »الدیوانیه« 
رخ داده اســت. مقصد این کاروان لجستیکی در 
خبرها اعالم نشــده و هنوز هیچ گــروه یا فردی 

مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.

حمله معترضان به نیروهای ©
امنیتی فرانسه 

خبرگزاری فرانسه: گروهی از معترضان در حومه 
»پاریس« پایتخت فرانســه به نیروهای امنیتی و 
خودروهای پلیس حملــه کردند. این جدیدترین 
حمله معترضان علیه نیروهای امنیتی در فرانسه 
محسوب می شــود. در حمله بامداد یکشنبه در 
12کیلومتــری پاریس حدود 40 نفر مشــارکت 
داشــتند و بر اساس گزارش ها به ورودی کالنتری 
و چند خودرو پلیس آسیب رساندند. گفته می شود 
این حادثه در واکنش به برخورد خشــن پلیس با 

یکی از جوانان این منطقه صورت گرفته است.
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