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 نماینده ویژه آمریکا می گوید هرکس رئیس جمهور شود فشار بر ایران ادامه می یابد 

پایان خوش خیالی » بایدن خوب - ترامپ بد«

فروش خودرو های 
ثبت نامی و افت دالر موجب 

واکنش سریع بازار شد

به تابلوی 
»ریزش قیمت« 
نزدیک می شوید

 سیاست   نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئال، در آخرین اظهارات خود مدعی شده 
فشار حداکثری تا تغییر رفتار ایران ادامه می یابد و رئیس جمهور بعدی آمریکا بایدن باشد یا 
ترامپ، تفاوت چندانی در سیاست این کشور علیه ایران ندارد. الیوت آبرامز این موضع گیری در 
قبال ایران را در گفت وگویی با روزنامه سعودی الشرق االوسط مطرح کرده و مدعی شده است 
»شکست« دونالد ترامپ در انتخابات سوم نوامبر )۱۳ آبان( آینده، »امید آخر ایرانی ها« برای پایان 
یافتن کمپین فشار و تحریم های آمریکاست. البته اظهارات نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در 
حالی است که وی در این مصاحبه از تهیه بسته تحریمی جدید آمریکا علیه ایران در ماه جاری 

 ............ صفحه 2خبر داده و اظهار کرده سفر اخیرش به کشورهای اروپایی...

 اقتصاد   با ســقوط نرخ دالر، مقاومت بازار 
خودرو نیز در برابر کاهش قیمت شکست تا 
انواع محصــوالت داخلی، مونتاژی و خارجی 
خودرو از مســابقه رشد قیمت هایشان دست 

بکشند و مردم هم از...

خواسته فیلم سازان 
همزمان با برگزاری 

جشنواره  بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان

حمایت ها محدود 
به جشنواره  نباشد

در دو حادثه 
در همسایه شرقی 

بیش از 150 نفر کشته 
و زخمی شدند

روز خونبار 
افغانستان
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گــزارش  روز

 جهان  یک فرمانده حشدالشعبی خبر داد سفارت آمریکا عامل بمباران یک منزل 
مســکونی در الرضوانیه بغداد بوده و وقتی واشنگتن قصد داشته به خانواده های 
قربانیــان پول بدهد، این خانواده ها حاضر به پذیرش نشــدند. به گزارش فارس، 
»محمد البصری« از فرماندهان سازمان حشدالشعبی )بسیج مردمی( عراق از بسته 

شدن پرونده بمباران منطقه »الرضوانیه« بغداد خبر داد...

حادثه ای که آمریکا به مقاومت عراق نسبت داد، خودش انجام داده بود

سازمان سیا؛ عامل جنایت الرضوانیه
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امام عسکریj  و رهبری شیعیان با شبکه وکالت
 معارف  در آستانه هشتم ربیع االول، سالروز شهادت گفت و گوی قدس با حجت االسالم والمسلمین مروجی طبسی

امام حسن عســکری)ع( قرار داریم؛ امامی که میراثدار 
تمام مجاهدت هــای معصومین)ع( پیش از خود بود و 

 ............ صفحه 5می بایست زمینه را برای دوران...
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ویلموتس می ماند جدا می شدم آیت اهلل علم الهدی: ساعتی با داوود ظریف که طبیعت گرد ماهری است

:aحضرت محمد
سه خصلت است که 

قلب هیچ مسلمانی 
نباید درباره آن 

خیانت کند، خالص 
کردن عمل برای خدا، 

خیرخواهی نسبت 
به پیشوایان مسلمان 

و همراه بودن با 
جماعت ایشان. 
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هاشمیان: تیم ملی درحال 
پوست اندازی است

قدس خراسان/ نیروی انتظامی 
نماد امنیت و آرامش کشور است
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آگهی مناقصه 
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8
موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در نظر دارد اقالم و نهاده های دامی جدول زیر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید لذا از تامین کنندگان 
واجد شرایط دعوت به عمل می آید مدارک زیر را حداکثر تا تاریخ 1399/08/06 در پاکت در بسته به آدرس: مشهد- خیابان دانشگاه 31 )کفائی( پالک 4 ارسال 

نموده و رسید دریافت نمایند .

آگهی مناقصه عمومی خرید اقالم و نهاده های دامی

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 
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99
08
15
9

توضیحاتمقدار)تن(نهادهردیفتوضیحاتمقدار)تن(نهادهردیف

وارداتی300دانه کتان10داخلی یا وارداتی3000جو1

داخلی300فول فت سویا11داخلی یا وارداتی3000ذرت دانه ای2

داخلی4000تفاله خشک چغندر12داخلی1000تخم پنبه3

داخلی یا وارداتی500دانه کلزا13داخلی یا وارداتی1000کنجاله سویا4

داخلی 300گلوتن ذرت14وارداتی200پودر چربی5

داخلی یا وارداتی1000کنجاله کلزا15طبق فرمول سفارشی120مکمل دامی 6

داخلی4000پرس یونجه خشک16داخلی200پودر گوشت7

داخلی500سبوس گندم17داخلی200پودر ماهی8

داخلی یا وارداتی500کنجاله تخم پنبه18داخلی200جرم ذرت 9

مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه: 
واریز معادل پنج درصد حجم ریالی مورد معامله به ش�ماره حس�اب 3422222311 بانک ملت 

به نام مؤسسه دامپروری قدس رضوی
)جه�ت دریاف�ت شناس�ه پرداخ�ت ب�ا داخل�ی 139 تم�اس حاص�ل فرمائی�د(. 

اصل پیش فاکتور اعالم قیمت با ش�رایط تحویل و پرداخت و اصل برگه آنالیز نهاده ها. 

تصویر کارت ملی اشخاص و تصویر اظهارنامه ثبت شرکت و آخرین آگهی تغییرات شرکت.
خرید نهاده ها به شرط تخلیه و پس از احراز شرایط کیفی و تائید فنی موسسه صورت می پذیرد .
اس�ت. مخت�ار  پیش�نهادات  قب�ول  و  رد  در  رض�وی  ق�دس  صنعت�ی  دامپ�روری  مؤسس�ه 

هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
جهت اطالعات بیشتر با شماره  12-38492710-051داخلی 125و 124 تماس حاصل فرمائید .

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای گشت و مراقبت از عرصه های مّلی ، را از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت 
برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی 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 الكترونیكی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
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اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد -  فراخوان  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای - ) نوبت دوم (

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد

مبلغ برآورد  بر اساس شرح پروژهعنوان پروژهشماره مناقصهردیف
شرح خدمات پیوست 

تضمین شرکت در 
مناقصه

محل 
اجراء

مدت اجراء
) ماه (

آخرین مهلت 
دریافت اسناد

آخرین مهلت 
زمان بازگشاییارائه اسناد

12099003145000013
گشت و 

مراقبت از 
عرصه های 

مّلی 

گشت و مراقبت از سطح 
بحرانی عرصه های ملی 

استان یزد جهت جلوگیری 
از تخریب و تصرف اراضی 

ملی  

سطح 9,000,000,000450.000.000
121399/08/05استان

ساعت09:00 
1399/08/15
ساعت09:30 

1399/08/15
ساعت 10:00

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 08:00روز سه شنبه  مورخ 99/07/29 می باشد .  
 اطالع�ات تم�اس دس�تگاه مناقص�ه گ�ذار :  جهت دریاف�ت اطالعات بیش�تر در 
خص�وص اس�ناد مناقصه و ارائ�ه پاکت الف : ) تضمی�ن ش�رکت در فرآیند ارجاع 
کار( آدرس : یزد  خیابان آیت ا... کاش�انی نرس�یده به می�دان ابوذر – اداره 

کل مناب�ع طبیع�ی و آبخیزداری اس�تان یزد ک�د پس�تی : 8915915115 و 
تلفن : 3-38240501-035 داخلی 218 امور قراردادها

آگهی نوبت اول 99/07/29-آگهی نوبت دوم 99/08/01

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

پیکر »محمد محمدی« شهید 
امر به معروف و نهی از منکر 

در تهران تشییع شد

مدافع واقعی 
حقوق زنان

 ............ صفحه 4 قدس میهن
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روزنامـه صبـح ایـران 2

واکنش توییتر رهبر انقالب به سازش جدید کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی  ایسنا: توییتر سایت رهبر انقالب، واکنش ایشان به سازش جدید کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را 
منتشر کرد. در این توییت به نقل از رهبر انقالب آمده است: ملت های مسلمان ذلت سازش با رژیم صهیونیستی را به هیچ وجه تحمل نخواهند کرد. آمریکایی ها اگر خیال می کنند که مسئله  منطقه را به این شکل 

حل خواهند کرد، اشتباه می کنند. هر رژیمی که پشت میز مذاکره با رژیم غاصب صهیونیستی بنشیند، موقعیتش در میان ملتش متزلزل خواهد شد.

 سیاست/ مینا افرازه   نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایــران و ونزوئال، در آخرین اظهارات 
خود مدعی شده فشــار حداکثری تا تغییر 
رفتار ایران ادامه می یابد و رئیس جمهور بعدی 
آمریکا بایدن باشد یا ترامپ، تفاوت چندانی 

در سیاست این کشور علیه ایران ندارد.
الیــوت آبرامز ایــن موضع گیــری در قبال 
ایران را در گفت وگویی با روزنامه ســعودی 
و  کرده  مطرح  الشرق االوسط 
مدعی شــده است »شکست« 
دونالد ترامپ در انتخابات سوم 
نوامبر )۱۳ آبان( آینده، »امید 
آخر ایرانی ها« برای پایان یافتن 
کمپین فشــار و تحریم های 
آمریکاســت. البتــه اظهارات 
نماینده ویــژه آمریکا در امور 
ایران در حالی اســت که وی 
در این مصاحبه از تهیه بسته 
تحریمی جدیــد آمریکا علیه 
ایــران در ماه جاری خبر داده 
و اظهار کرده سفر اخیرش به 
کشورهای اروپایی برای بررسی 
اوضــاع مرتبط با ایــران بوده 
است و محتوای دیدارهای اخیرش با مقام های 

بریتانیا و آلمان بدون اعالم باقی می ماند.

 سیاست فشار حداکثری »
هیچ گاه متوقف نخواهد شد

اما این مقــام آمریکایی نه تنها خبر از تهیه 
بسته تحریمی داده، بلکه سعی کرده به نوعی 
در خصوص گمانه زنی های داخلی ایران درباره 
روی کار آمدن هر یک از نامزدهای انتخاباتی 
آمریکا و اثرات آن پاسخ بدهد و این را مطرح 
کند که تحریم و سیاســت فشار حداکثری 
هیچ گاه متوقف نخواهد شد و فردای انتخابات، 
رئیس جمهور منتخب برای مذاکره و رسیدن 
به توافق درباره اهداف مدنظر آمریکا تالش 

خواهد کرد.
این اظهارات در حالی است که در چند وقت 
اخیر هر یک از جریان ها و گروه های داخلی 
سعی کرده اند با تأکید بر ابعاد شخصیتی و 
ســابقه عملکردی هر یــک از کاندیداهای 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تحلیل و 
نیز راهکارهایی را برای اتخاذ سیاست مناسب 
در قبال هر یک از این افراد مطرح کنند. حتی 

دراین بین برخی اصالح طلبان نیز سعی کردند 
در تحلیل های خود این را بگویند که بایدن 
فردی میانه رو و معتدل تر نســبت به ترامپ 
اســت که می توان با وی بــه توافق بهتری 

دست یافت.
در همین راستا، بایدن چندی پیش در نطق 
انتخاباتی اش در همین باره اظهار کرده باید 
به طور مؤثرتری ایران را به عقب نشــینی از 
اقدام های بی ثبات کننده در منطقه وادار کرد، 
اقدام هایی که در چارچوب توافق هسته ای، 
انجام آن ها از سوی آمریکا و متحدانش مجاز 
شده بود. وی بااینکه بارها در اظهارات خود بر 
بازگشت به برجام تأکید کرده، اما پیش شرط 
بازگشت به این توافق را انجام خواسته های 
مدنظر آنان و عقب نشــینی ایران از برنامه 

موشکی دانسته است.

 روزنه شانس برای احیای برجام »
رو به بسته شدن خواهد بود

گرچه برخی مقام های آمریکایی حامی بایدن 
و نیــز خود وی بارها بــر این موضوع تأکید 
کرده انــد که با روی کار آمــدن وی، امکان 
برگشــت به برجام و مذاکــره در خالل آن، 
احتمال بیشتری خواهد داشت، اما بسیاری 
از تحلیلگران معتقدند حتی با پیروزی بایدن 

نیز برجام زنده نخواهد ماند. 
جــدای از پیروزی هر یــک از دو کاندیدای 
انتخاباتــی آمریکا، هدف یــا راهبرد ثابتی 
کــه در اظهارات آن ها دیده می شــود، لزوم 
رســیدن به توافق جامع با ایران اســت که 
بتواند تکمیل کننده پــازل اقدام های آنان و 

نتیجه بخش بودن فشــار حداکثری شان بر 
ایران باشد.

گرچه آبرامز در بخشی از اظهاراتش مدعی 
شده فشار آمریکا در تحقق اهدافش موفق 
بوده و اگر این مســیر را حفظ کنند، ایران 
به ســوی یــک توافق نامه جدیــد فراگیر 
هدایت خواهد شد، اما بااین حال بسیاری 
از تحلیلگــران و رســانه های آمریکایــی 
نظر دیگری دارند و برخــی از آنان مانند 
اینسایدر«  »بیزنس  آمریکایی  وب ســایت 
نیز آشــکارا می گویند: »تحریم های ناشی 
از اســنپ بک هم مانند عناصر دیگر فشار 
حداکثری چیزی برای تیم ترامپ به ارمغان 
نیاورده، جز اینکه رنج بیهوده به مردم ایران 
تحمیل کرده و تهران را برای ادامه راهش 
مصمم تر کرده است«. این رسانه به دولت 
کنونــی و بعدی آمریکا توصیه می کند در 
قبال ایران به دیپلماسی بیشتر روی بیاورد.

آمریکایی ها موارد تحریمی قبلی را »
دوباره با عناوین جدید مطرح می کنند

در همین رابطه، سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس بر این باور 
است که بهتر است آمریکایی ها ابتدا به فکر 
حل مشــکالت داخلی خودشان باشند و از 
سوی دیگر امیدی به نتیجه دادن فشارها و 
تحریم ها علیه ایران نداشته باشند؛ زیرا چند 
ماه قبل اســتیو منوچین، وزیر خزانه داری 
آمریکا اعالم کرد موضوع جدیدی برای اعمال 
تحریم های دیگر ندارند و درواقع تحریم های 
گذشــته در حال تکرار است. اینکه نماینده 

آمریکا این صحبت را مطرح می کند درواقع 
بهتر بــود اول اطالعات و جهت ســخنان 
خودش را بــا وزیر خزانــه داری هماهنگ 

می کرد، بعد حرف می زد.
ابوالفضل عمویی در گفت وگو با قدس اظهار 
کرد: آمریکایی هــا درواقع در حال حاضر دو 
موضوع را دنبال می کننــد، اوالً موضوعات 
تحریم شده سابق را باردیگر با عناوین جدید 
مطــرح می کنند و می گوینــد تحریم های 
جدیدی اعمال کرده اند. عالوه بر آن، ســعی 
می کنند با اعمال فشار بر برخی کانال های 
شناخته شده برای حل مسائل بشردوستانه 
و تأمیــن دارو به نوعــی برای مــردم ایران 
مشکل آفرینی کنند که البته به نظرم در این 
مسیر دولت باید راه حل هایی برای رفع این 
مسئله پیدا کند در غیر این صورت اقدام های 

آمریکایی ها تأثیر زیادی بر مردم نمی گذارد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: 
گرچــه آمریکایی ها ســخت در تالش اند 
سیاســت فشــار حداکثری را علیه ایران 
دنبال کنند، اما این سیاســت به نتیجه 
نخواهد رســید، حاال مجری این سیاست 
چه ترامپ باشــد چه بایدن، آمریکایی ها 
مجبــور به بازنگــری در سیاســت های 
تحریمی و فشار حداکثری هستند؛ چون 
نمی توانند انتظار دســتاورد خاصی را از 

زورگویی ها داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس 
گفــت: ما باید سیاســت های خودمان در 
داخل جمهوری اسالمی ایران را مبتنی بر 
سیاست های آمریکا طراحی کنیم. تفاوت 
چندانی بین بایــدن و ترامپ وجود ندارد، 
حتی بایدن در برخی موضع گیری ها نشان 
داده که روی کار آمدنش حداقل برای ایران 
عواقب بیشتری دارد. بایدن در مقاله آخری 
که در سی ان ان نوشته، درباره ایران گفته 
است من راه های هوشمندانه تری برای فشار 
بر ایران می شناسم. درواقع چه بایدن چه 
ترامپ در راهبرد فشار حداکثری بر ایران 
در هدف گذاری هایشان یکی هستند و تنها 
در شــیوه و تاکتیک اجرای آن فرق دارند؛ 
اما مهم تر از این ها نوع واکنش دولت ایران 
اســت که می تواند آن ها را از مسیری که 
برای اعمال فشار به ایران در پیش گرفته اند، 

پشیمان کند و بازدارد.

نماینده ویژه آمریکا می گوید هرکس رئیس جمهور شود فشار بر ایران ادامه می یابد

پایان خوش خیالی » بایدن خوب - ترامپ بد«

نکنه نوبخت دروغکی کرونا گرفت تا این انتقال پول که از صندوق حمایت از کرونا کرده س
بابت دختر روحانی، یه جورایی از دست خبرنگارا و قانون رد گم کنه. 09110006820

سؤال روز؛ چرا ستاد ملی مبارزه با کرونا فقط مشهد و چهارشهر دیگررا ممنوع الورود و س
خروج می کند، اما شــمال و جنوب را خیر. چون خودشان شمال می روند؟ چون شمال و 

جنوب شهر پولدارهاست؟ پای منافعشان درمیان است؟  09390003187
جناب آقای رئیس دولت، مردم غذا و دارو و امنیت شغلی می خواهند، نه اینکه باافتخار س

بگی که از یکشنبه میتونیم اسلحه بخریم و بفروشیم، مردم فشنگ و اسلحه روبه جای نان و 
گوشت و مایحتاج روزانه شان بخورند؟ 09150000565

احتراماً جوانی هســتم که بعد از ۱۵سال از زندان آزاد شدم و بیماری دارم. به هرکدام از س
مرکزهای متادون مراجعه می کنم با هزینه شخصی میگن فقط وفقط از بهزیستی معرفی بیار 

اما بهزیستی جوابم را نمیدن. 09910001109
اگر جلو اختالس ها و به عبارت بهتر جلو دزدی های کالن  و بذل و بخشــش ها گرفته س

می شد )و گرفته شود( نیازی به توزیع بسته معیشتی نیست که طبقه محروم-اندکی- از حق 
خود را از بودجه مملکت خود بگیرند و زیر بار منت مسئوالن مملکت بروند. 09150008863

نداشتن  تبلت ، نباید محرومیت  از تحصیل  ایجاد کند تا آنجایی  که  نوآموزی  خودکشی س
 نماید. ســیما اکنون  وظیفه  دارد به جای  سریال ها و اخبار تکراری بدون  بیننده، برنامه های 
 آموزشی  کامل  شامل  فیلم ها و کلیپ های  آموزشی  و آزمایشگاهی  و کارگاهی  جذاب  در همه 
 شــبکه ها ارائه  کند )نه  اینکه  فقط  معلم  صحبت  کند( تا اقصی  نقاط  هم  به  بهترین  معلم  و 

امکانات  سمعی  بصری   دسترسی  داشته  باشند.  09150002986 
آخه چرا هیچ کس تو این مملکت جوابگو نیســت؟ چرا قیمت را گران می کنید و شما س

مســئوالن بدون هیچ نظارتی چشمانتان را بستید؟ به خدا سیب زمینی و تخم مرغ و پیاز 
و رب و مرغ و گوشت تو همین مملکت تولید میشه ... ظلم بیداد میکنه. 09150003099

آیا می دانید دلیل اینکه شما االن با امنیت کامل، این متن رو می خوانید از جان گذشتگی س
هزاران شهید است؟ این مردان را فراموش نکنیم. هفته نیروی انتظامی مبارک. 09150005200

در جلسه غیرعلنی پارلمان با وزیر صنعت چه گذشت؟

وعده مجلس برای کنترل قیمت ها©
سیاست: محمدباقر قالیباف در آغاز نشست 
علنی دیروز با اشاره به جلسه غیرعلنی گفت: 
در جلسه غیرعلنی مجلس موضوعات مربوط 
به مســائل اقتصادی با اولویــت حوزه کاری 
وزارت صمت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: این 
بررسی ها بیشــتر در حوزه قیمت ها، توزیع و 
تأمین کاال و روش هایی که برای این منظور الزم است، انجام شد. همچنین مسائل مربوط 
به حوزه فوالد، شرکت های فوالدی که عمدتاً با هماهنگی وزارت صنعت در بورس است، 
مورد بحث قرار گرفت. در جلسه توافقات خوبی برقرار شد که در فرصت مناسب توضیحاتی 

در این باره ارائه خواهیم کرد.
عالوه بر این سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: در جلسه امروز علیرضا 
رزم حسینی، وزیر صمت از برنامه این وزارتخانه برای حذف دالالن و واسطه ها از زنجیره 
توزیع کاال و همچنین تأمین مواد اولیه خبر داد. وی افزود: رزم حسینی بر این نکته تأکید 
کرد که نتایج اقدام های این وزارتخانه در حذف دالالن به زودی برای مردم ملموس خواهد 
بود و نتایج این اقدام ها را خواهند دید. جمع بندی جلسه این بود که عمده مشکل در حوزه 

صنعت ضعف مدیریت در داخل است که باید مرتفع شود.

کارشکنی فرانسه علیه ایران

انقضای تحریم تسلیحاتی به معنای رفع محدودیت ها نیست©
سیاست: »نیــکالس دی ریویر« نماینده فرانسه در سازمان ملل گفت برنامه جامع اقدام 
مشترک و قطعنامه 22۳۱ راه حل مؤثر و قاطعی برای بحران اشاعه هسته ای ایران فراهم 
کرده است که باید به طور کامل اجرا شود. به گزارش فارس،  وی که در نشست مجازی 
شــورای امنیت سازمان ملل درباره امنیت خلیج فارس صحبت می کرد،  با اشاره به پایان 
تحریم تســلیحاتی سازمان ملل علیه ایران گفت: »انقضای تحریم تسلیحاتی متعارف به 
معنای آن نیســت که تمامی محدودیت های انتقال تسلیحات به و از ایران به طور کامل 
برداشته شده است«. این دیپلمات فرانسوی درباره امنیت خلیج فارس نیز گفت: »امنیت و 
ثبات در خلیج )فارس( نیازمند احترام به قوانین بین المللی و تعهدی با حسن نیت توسط 
تمامی بازیگران بین المللی و منطقه ای برای حل درگیری ها و ایجاد چارچوبی برای مذاکرات 

سازنده است. این کاری بزرگ اما ضروری است«.

سرانجام توقف صید ترال قطعی شد©
سیاست: سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون محیط زیست با اعالم 
خبر توقف صید ترال اظهار کرد: توقف فعالیت صید به شیوه ترال دو ساله است و از ابتدای 
آذرماه اجرایی می شــود. به گزارش خانه ملت، رفیعی افزود: هفته گذشته رئیس مجلس 
برای نظارت میدانی به اســتان سیستان و بلوچستان ســفر کرده و از نزدیک در جریان 
مسائل و مشکالت مردم این منطقه قرار گرفته بود. وی بیان کرد: صید ترال موجب بیکاری 
حدود ۸۰ درصد صیادان چابهار است که بعد از پیگیری ها و جلسات متعدد فراکسیون 
در چارچوب کاری علمی و کارشناسی شده با حمایت های ویژه محمد باقر قالیباف، رئیس 
مجلس و سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه توافق نامه ای در کارگروه ساماندهی 
صید ترال در فراکسیون محیط زیست مجلس با حضور معاونان وزارت جهاد کشاورزی و 

رئیس کارگروه صید و شکار، امضا شد.

دولت با طرح اصالح قانون انتخابات موافق نیست©
سیاست: حسینعلی امیری، معاون پارلمانی 
رئیس جمهور در حاشیه جلسه  هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران در پاســخ به پرسشــی 
درباره اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری 
گفــت: الیحه جامع انتخابــات واقعاً تمامی 
ویژگی های یک الیحه جامع را درباره انتخابات 
ریاست جمهوری، مجلس شــورای اسالمی، 
شوراهای شهر و مجلس خبرگان رهبری را در بر می گیرد و کار کارشناسی دقیق و کاملی 
در آن انجام شده و نتیجه تجربه اندوخته دولت های مختلف، اظهارات کنش گران سیاسی 
و احزاب در آن دیده شده و سیاست های کلی نظام در باب انتخابات نیز در آن مورد توجه 
بوده است. به گزارش تسنیم، وی افزود: در جایی که چنین الیحه ای وجود دارد، تهیه طرح 
توسط نمایندگان مجلس به نظر نوعی نادیده گرفتن کارهای کارشناسی قبلی است؛ وقتی 
این موضوع در دولت مطرح و بررسی شد، به این نتیجه رسیدیم که دولت با چنین طرحی 
موافقت ندارد؛ چرا که باوجود الیحه جامع انتخابات که در آن منابع مالی نامزدها به صورت 
شــفاف دیده شده و رویه ها را واحد کرده و مراحل غیرضروری را حذف کرده، در شرایط 

فعلی اصالح طرح تازه ای در این زمینه به صالح کشور نیست.

رسانه فلسطینی خطاب به اعراب خلیج فارس: 

صلح با ایران منافع بیشتری دارد تا صلح با رژیم صهیونیستی ©
سیاست: »معتصم حماده«، یادداشت نویس 
عرب در  خبرگزاری فلســطینی معا با اشاره 
به خیانــت امــارات و بحریــن در توافق با 
اسرائیل و انتقاد از این موضوع نوشت: از نظر 
این دو کشور »اسرائیل دیگر دشمن نیست. 
ایران است که دشمن محسوب می شود. اما 
فلسطینی ها؛ تا زمانی که لجبازی کنند و وارد 

بهشت صلح آمریکایی نشوند؛ پس بروند به جهنم!«.
 »معتصم حماده« در ادامه نوشت که آیا دولت های امارات و بحرین به دنبال صلح و ثبات 
در منطقه هستند؟ پس چرا به دنبال صلح با ایران نمی روند و به جای آن به سمت صلح با 

رژیم اشغالگر اسرائیل می روند که خود تهدید اصلی صلح در منطقه است؟
او افزود: »ایران کشور همسایه است و پیش روی امارات و بحرین مسیرهای متعددی برای 
برقراری روابط دوستانه با ایران در سطوح مختلف وجود دارد. طبق برخی گزارش ها، نزدیک 
به ۳۰۰ شــرکت ایرانی در کشور امارات مجوز فعالیت دارند و عالوه بر این امنیت خلیج 
فارس، در راستای منافع مشترک ایران و دو کشور مذکور است و ایران نیز تأمین امنیت 
این منطقه و دور کردن بحران ها از آن را وظیفه خود می داند و ضرورت حضور ناوگان های 

غربی به بهانه منافع انرژی را رد می کند«.
این تحلیلگر فلسطینی همکاری و بهبود روابط ایران با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
را دارای نتایج مثبتی در راستای حمایت از مسئله فلسطین دانست که این مسئله در مورد 

رابطه با رژیم صهیونیستی برعکس است.

 آژیرها برای چه کسی ©
به صدا در می آید؟

 ۱-این هفته با آژیر»انســولین نیست« آغاز شد. 
انســولین مرز مرگ و زندگی حدود ۵ میلیون 
دیابتی کشور است. بیمارانی که قرار است »شاید 
وقتی دیگر« برای مصون ماندن از کرونا در فصل 
آنفلوانزا واکســینه شــوند! و حاال دیگر نگران 

انسولین هستند نه آنفلوانزا و کرونا!
 اما نوای ســوزناک ایــن آژیرحکایــت واردات 
۵/ ۱برابــری انســولین مورد نیاز کشــور با ارز 
»۴2۰۰ تومانی لعنتــی« و قاچاق معکوس آن 
توســط کفتارهای قاچاقچی است. خبری که 
رئیس کمیســیون بهداشت اتاق بازرگانی از آن 
پرده برداشت و برخی مقام های وزارت بهداشت 

هم تأیید کردند.
حاالقرار است انســولین با کارت ملی توزیع 
شــود و البد بایــد مراقب صــف کارت ملی 

»کارتن خواب ها« هم باشیم؟!
2 -از »کارتــن خواب هــا« گفتم؛ رئیس کل 
بانک مرکزی این هفته آژیردیگری را نواخت: 
»از 2۵۰ صادر کننده ای که ۷میلیارد دالر ارز 
صادراتی خود را باز نگردانده اند، ۷۰ نفر آن ها 

کارتن خواب هستند«.
پس از واردات ۷۰۰ پورشــه توســط پیرزن 
بینوای روســتایی که از سال ۹۱ مطرح است 
و هنوز هم کســی در مورد آن و کانون قدرت 
پشــت صحنه اش روشــنگری نکرده، حاال از 
می شود  رونمایی  کارتن خواب  صادرکنندگان 
و البــد رئیــس کل بانــک مرکــزی و دیگر 
دســتگاه های اجرایی و نظارتی در این زمینه 

هیچ مسئولیتی ندارند!
و  انســولین«  »قاچــاق  دالرهــای   همیــن 
»کارتن خواب های صادراتچی« است که نه تنها به 
کشور باز نمی گردد، بلکه ایران را رکورددارخرید 
ملک در ترکیه می کند. آیا هنوز هم می توان گفت 
در کشور»فساد سیستماتیک« وجود ندارد و فقط 
»سیستم فاسدها« اموال کشور را به یغمامی برند؟

مگر کارت بازرگانی» ماســک« است که یک بار 
مصرف هم داشته باشد؟

 ۳-و اما ماســک!... آن قدر ماسک نزدیم، فاصله 
اجتماعــی را رعایــت نکردیم، ســفر رفتیم و 
عروســی، عزا، دورهمی، محفل و مجلس بدون 
رعایت پروتکل های بهداشــتی برگــزار کردیم 
که بزرگ ترین آژیر خطــر درهفته جاری برای 
 اعالم »دوشنبه ســیاه کرونایی« با کشته شدن 
۳۳۷ هموطن نواخته شــد. البته این آمار رابه 
روایت دکتر مردانی -عضو ســتاد ملی مبارزه با 
کرونا-باید2/۵ برابر کنیــم؛ یعنی ۸۴2قربانی، 

معادل سقوط سه هواپیما در یک روز!
حــاال دکتر نمکی - وزیر بهداشــتی که زانو 
می زند و التماس می کند اما کسی به حرفش 
گوش نمی کند- ســفره دل خود را باز کرده 
و پــس از دردنامه عــدم وصول یک میلیارد 
دالر صندوق توسعه و حقوق معوقه مدافعان 
ســالمت، از پروازهای غیربهداشتی، اصناف 
بدون نظارت، عدم توسعه ناوگان اتوبوسرانی 
و مسافران فشــرده ای که ۴۰ درصد ماسک 
ندارند، ایســتگاه های صلواتی توزیع چای و 
غذای نذری، متخلفانی که جریمه نمی شوند، 
جاده هایی که بسته نمی شــود، کادر درمان 
خســته و دلشکســته و التماس هایش برای 
حمایــت از اجرای پروتکل ها و ایســتادگی 
و مقاومــت و برخورد با پروتکل شــکن ها و 
قانون شــکن ها شکوه می کند و فریاد می زند: 
»ایها النــاس! بدانیدکه من بــه عنوان وزیر 
بهداشــت نمی توانم به تنهایی این اپیدمی و 

وضعیت را جمع کنم«.
اگر ســران قوا برای حل مشــکالت کشور از 
سوی رهبری اختیارات کامل دارند، پس چرا از 
تریبون های عمومی با یکدیگر سخن می گویند؟ 
چرا به طور مرتب جلسه تشکیل نمی دهند و با 
همفکری صاحبنظران و اندیشمندان برای حل 
مشکالت کشور چاره اندیشی نمی کنند؟  آژیرها 

برای چه کسی به صدا در می آید؟

برنامه ریزی دولت برای ©
محدودیت سفر در هفته آینده

سیاســت: محمــود واعظــی رئیــس دفتر 
رئیس جمهور در حاشــیه جلســه هیئت دولت 
در جمــع خبرنگاران در رابطه با برنامه دورکاری 
کارکنان دولت و محدودیت ســفر در تعطیالت 
پیش رو اظهار کرد: در ارتباط با وضعیتی که در 
تهران و کالنشهرهایی که وضعیت حادتری دارند، 
اختیار را به ستاد استانی دادیم که با هماهنگی 
وزیر بهداشت و وزیر کشور در ۱۴ مورد خودشان 

تصمیم بگیرند و اقدام کنند. 
وی عنوان کرد: در ارتباط با دورکاری، یک ماه و 
نیم پیش آقای جمشید انصاری بخش نامه ای در 
نظر گرفتند که خود رئیس بخش مربوط در نظر 
بگیرد که هم کار مردم انجام شــود و هم بخش 

مورد نظر کم جمعیت تر باشد.  
واعظی بیان کرد: در ارتباط با ســفر و تعطیلی 
همواره توصیه کردیم در این شرایط سخت سفر 
انجام نشود و ان شــاءاهلل برای هفته آینده هم 
برنامه ریزی خواهیم کرد. پنجشنبه رئیس جمهور 
با رؤسای کمیته های ستاد ملی مبارزه با کرونا 
جلســه دارند و تصمیم گیری خواهد شد. روز 
شــنبه هم جلسه ستاد اســت و در آنجا بحث 

خواهیم کرد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

گرچه آمریکایی ها 
سخت در تالش اند 
سیاست فشار 
حداکثری را علیه 
ایران دنبال کنند، 
اما این سیاست 
به نتیجه نخواهد 
رسید، حاال مجری 
این سیاست چه 
ترامپ باشد 
چه بایدن

بــــــــرش

 سیاست   رئیس جمهــور لغو تحریم تسلیحاتی ایران بعد از 
کارشکنی ها و تالش های فراوان آمریکایی ها را یک پیروزی مهم 
برای مردم ایران برشمرد و افزود: مهم نیست که با لغو تحریم 
تسلیحاتی ما چه مقدار سالح بخریم یا بفروشیم، بلکه اهمیت 
موضوع در این است که منطق حق و حقیقت و منطق قانون و 
عقالنیت بر زور و قلدری پیروز شد و ملت ایران به حق وحقوق 

خود رسید.
حســن روحانی دیروز در جلســه هیئت دولت  بابیان اینکه 
تدبیر نظام جمهوری اســالمی و حاکمیت در این زمینه بسیار 
هوشمندانه و مهم بود، اظهار کرد: ما سیاست بسیار پیچیده و 
حساب شده ای را در پیش گرفتیم و قدم به قدم و مرحله به مرحله 
پیش رفتیم، به گونه ای که دوســت و دشــمن نتوانســتند از 
اقدام های ما ایــراد بگیرند.رئیس جمهور بابیان اینکه روزهایی 
بود که حتی دوســتانی مثل روسیه و چین هم نمی توانستند 
از جمهوری اســالمی در دفاع از حقوق حقه اش حمایت کنند، 

گفت: باتدبیر و منطق توانستیم شــرایطی را فراهم کنیم که 
دوستان ما و حتی کشورهای اروپایی در حمایت از حقوق ملت 
ایران فعال شوند. روحانی بی اعتنایی شورای امنیت به درخواست 
آمریکا برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران را اقدامی بی سابقه 
در تاریخ سازمان ملل و شــورای امنیت عنوان و تصریح کرد: 

درست است که مردم امروز در فشار و سختی هستند، اما باید 
موفقیت های کشــور در سطح جهانی برای آن ها تشریح شود؛ 
چراکه شاید همین موفقیت ها مرهمی بر سختی های مردم باشد. 
رئیس جمهور شکست تالش های آمریکا علیه برجام را یکی از 
مصادیق تحقق جمله تاریخی حضرت امام خمینی )ره( مبنی بر 
اینکه »آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند«، دانست و خاطرنشان 
کرد: فراموش نکنیم که هر جا پیروزی بدست آوردیم ناشی از 
وحدت همه ارکان نظام و حمایت مــردم و هدایت های رهبر 

معظم انقالب بوده است.
روحانی با تأکید بر اینکه امروز با قاطعیت می توانیم تالش های 
آمریکا علیه ملت ایران را شکست خورده توصیف کنیم، اظهار 
کرد: برای جمهوری اسالمی ایران به هیچ وجه مهم نیست که چه 
کسی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود؛ چراکه 
هر دولتی در آمریکا بر سرکار بیاید، مجبور است در برابر ملت 

ایران تسلیم شود.

 سیاست   رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان 
آسمان والیت ۹۹ با اعالم رمز یا رسول اهلل)ص( با گسترش و 
استقرار سامانه های بومی موشکی، راداری، اطالعات شناسایی، 
جنگ الکترونیک، سامانه های ارتباطی و شبکه دیده بانی بصری 

آغاز شد. 
ایــن رزمایش با هدف ارتقای آمادگــی رزمی، هم افزایی توان 
پدافند هوایی نیروهای مســلح و با مشارکت یگان های نیروی 
پدافند هوایی ارتش، نیروی هوافضای ســپاه و نیروی هوایی 
ارتش تحت هدایت و کنتــرل عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی 
کشور در شرایط نزدیک به رزم واقعی و در منطقه ای به وسعت 

بیش از نیمی از کشور برگزار خواهد شد.

هم افزایی در حوزه پدافندی مهم ترین هدف رزمایش»
امیر ســرتیپ دوم عباس فرج پور ســخنگوی رزمایش مشترک 
تخصصی مدافعان آســمان والیت ۹۹ با اعالم آغاز این رزمایش از 
صبح روز گذشته گفت: در نخستین مرحله از رزمایش، گسترش 
و استقرار سامانه های پدافندی اعم از سامانه های موشکی، راداری 
و پدافندی با تأکید بر قابلیت جابه جایی و واکنش سریع نیروهای 
عملیاتی و همچنین رعایت اصــول پدافند غیرعامل برای فریب 
دشمن انجام شد و در مرحله بعد برقراری ارتباط امن و چند الیه 
میان سامانه های پدافندی با شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور 

برای اتخاذ تصمیم متناسب با تهدید صورت گرفته است. 
وی هماهنگــی، هدایت و کنترل عملیات پدافند هوایی نیروهای 
مسلح برای تقویت دفاع هوایی منســجم و مؤثر در برابر هرگونه 
تهدید هوایی در قالب شبکه یکپارچه پدافند هوایی و تحت هدایت 
و طرح ریزی عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی کشور را از اهداف اصلی 
رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت۹۹ 

عنوان کرد و گفت: در این رزمایش مشترک افسران ارتش و سپاه 
دوشادوش یکدیگر در مراکز فرماندهی عملیات مشترک منطقه ای 
)SOC( صحنــه واقعی نبرد و مقابله با تهدیدهای هوایی را تحت 
هدایت و کنترل عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی کشــور و نظارت 
مستقیم ارزیابان و ناظران قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء)ص( 

تمرین خواهند کرد.
ســرتیپ دوم فرج پور گفت: انجام اقدام تاکتیکی و دفاعی توسط 
سامانه های کشف و درگیری زمین پایه بر علیه هواگردهای مهاجم 
و تمرین کلیه مراحل دفاع هوایی شامل کشف، شناسایی، رهگیری، 
درگیری و اصابت الکترونیکی )شلیک سرد( تحت هدایت شبکه 
یکپارچه پدافند هوایی کشور از دیگر اقدام های انجام شده در این 

مرحله از رزمایش بود. 
ســخنگوی رزمایش مشــترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان 
آســمان والیت ۹۹ ادامه داد: اســتقرار ســامانه های فرماندهی و 
 کنترل تاکتیکی فکور و عاشــورا، سامانه های راداری بومی مراقب، 
فتح-2، بشیر، سامانه های تاکتیکی اطالعات و شناسایی، سامانه های 
الکترواپتیکی، سامانه های جنگ الکترونیک و شبکه دیده بانی بصری 

نیروی پدافند هوایی ارتش از دیگر اقدام های انجام شــده در این 
بخش از رزمایش است.

وی اســتفاده از نسل جدید تسلیحات و تجهیزات تماماً بومی در 
رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت ۹۹ و عبور از 

سامانه های قدیمی تر را یکی از ویژگی های بارز آن برشمرد. 
امیر فرج پور شعار این رزمایش را »آسمان امن در سایه اقتدار پدافند 
هوایی« عنوان کرد و گفت: جلوگیری از هرگونه تعدی، تعرض و یا 
تجاوز به مرزهای هوایی کشور و تأمین امنیت آسمان ایران اسالمی 
برای تمامی هواگردهایی که در فضای جمهوری اسالمی ایران پرواز 

می کنند، یکی از اقدام های مهم پدافند هوایی کشور است. 

انهدام اهداف متخاصم با سامانه های بومی»
از ســوی دیگر در نخســتین روز از رزمایش مشترک تخصصی 
پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت ۹۹، عملیات مقابله با تهاجم 
الکترونیک بر روی ســامانه های پدافندی با موفقیت تمرین شد. 
در ادامه برگزاری مراحل اصلی رزمایش، یگان های شرکت کننده 
از نیروی پدافند هوایی ارتش، نیروی هوافضای ســپاه پاســداران 
انقالب اسالمی و نیروی هوایی ارتش، تاکتیک های مختلف جنگ 

الکترونیک را تمرین کردند. 
در بخش دیگر رزمایش اهداف ارتفاع متوسط و ارتفاع بلند مهاجم با 
شلیک سامانه های بومی ۳خرداد نیروی هوافضای سپاه و ۱۵ خرداد 
نیروی پدافند هوایی ارتش سرنگون شدند. سامانه های بومی سوم 
خرداد نیروی هوافضای سپاه و ۱۵ خرداد نیروی پدافند هوایی ارتش 
که به دست متخصصان و دانشمندان جوان کشورمان تولید شده اند، 
در شرایط رزم واقعی بر علیه اهداف متخاصم، اقدام تاکتیکی انجام 
داد و با موفقیت اهداف واگذاری توسط شبکه یکپارچه پدافند هوایی 

کشور را سرنگون کرد.

سیاستسیاست
s y i a s a t @ q u d s o n l i n e . i r
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روحانی با اشاره به شکست آمریکا در تمدید تحریم تسلیحاتی:

رزمایش مشترک آسمان والیت 99 آغاز شد

هر جا پیروزی بدست آوردیم ناشی از وحدت بوده است

آسمان امن در سایه اقتدار پدافند هوایی 



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

تجلیل دانشگاه رضوی از دانشجویان برگزیده آزمون ورودی   آستان:  آیین تکریم و تجلیل از برگزیدگان آزمون ورودی سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه علوم اسالمی رضوی برگزار شد. این 
مراسم با حضور حجت االسالم  والمسلمین سیدحسن وحدتی شبیری، رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی و جمعی از مسئوالن و دانشجویان این دانشگاه با رعایت دستور های بهداشتی برگزار شد. در این مراسم، 

رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی با اهدای هدایایی نفیس و متبرک به دانشجویان برگزیده آزمون ورودی این دانشگاه، این دانشجویان نخبه را تجلیل و تکریم کرد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r فراخوان جذب سرباز امریه در آستان قدس رضوی ©
آستان: آستان قدس رضوی با دریافت مجوز جذب نیروهای امریه برای خدمت سربازی 
از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا و بر اساس سهمیه اختصاص یافته، اقدام به جذب 

سربازان امریه با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی می کند.
داوطلبان متقاضی انجام خدمت نظام وظیفه در آســتان قدس رضوي الزم اســت یکی 
از این شــرایط را دارا باشــند؛ گواهي معافیت از رزم صادره از کمیسیون پزشکي ناجا، 
ایثارگري و سابقه خدمت در جبهه از سوی پدر متقاضی مشمول حداقل به  مدت 6ماه، 
زیر پوشــش سازمان بهزیســتي بودن با ارائه مدرک معتبر با درج کد و شماره مددجو، 
متأهل با ارائه شناسنامه و سند ازدواج و کارت ملي زوجین و متقاضي خدمت در مناطق 
محروم)سرخس( داراي ضریب پنج به باال. متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 
 reg.razavi.ir و انجام مراحل اولیه جذب نظیر ارســال درخواســت و ثبت نام به نشانی
مراجعه کنند. مهلت نام نویسی و ارسال درخواســت متقاضی در این سامانه از 99/8/1 

تا 99/8/10 به مدت 10 روز است و شامل سربازان اعزامی در تاریخ 99/12/1 می شود.

از سوی مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی

گروه های سرود برگزیده »آوای رضوان« معرفی شدند ©
آستان: گروه های سرود برگزیده مسابقات 
سراسری آکاپالی »آوای رضوان« در سال 
1398 از ســوی مؤسســه آفرینش های 
هنری آستان قدس رضوی معرفی شدند.

گروه  »انتظــار« از قزوین، گروه »ســوره 
آفتاب« از کرج، گروه »حســینیه هنر« از 
ســبزوار، گروه »آوای انقالب« از خرم آباد، 

گروه »سقای حسین)ع(« از میناب، گروه »نسیم بهشت« از اصفهان، گروه »انصارالحجه« از 
قم و گروه »عصر انتظار« از مشهد، به ترتیب رتبه های اول تا هشتم لیگ سرود سراسری 
آکاپال آوای رضوان را در سال گذشته کسب کردند. با توجه به ادامه گسترش بیماری 
کرونا در کشــور، تندیس و جوایز گروه های برگزیده با رعایت پروتکل های بهداشتی با 
حضور سرپرستان و مربیان گروه ها در زمان ضبط اختتامیه مسابقه تلویزیونی سرود و 
نقالی »بسرا« در مشهد که قرار است به زودی از شبکه امید پخش شود، به آن ها اهدا شد.

یادآور می شود، واحد آوای رضوان سرودهای متنوعی با مضامین ملی و مذهبی به سبک 
آکاپال )شکلی از موسیقی یک یا چند نفره که برای اجرای بدون همراهی ساز ساخته 

می شود( تولید کرده و آن ها را در اختیار گروه های سرود کشور قرار داده است.

مدیر عامل خبرگزاری فارس:

© jجشنواره رسانه ای امام رضا 
فرصت مناسبی برای تولید محتوای فرهنگ رضوی است 

آستان: مدیر عامــل خبرگزاری فارس، 
جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( را اقدامی 
ابتکاری دانســت و گفت: این جشنواره 
زمینه و فرصت مناســبی بــرای تولید 

محتوای فرهنگ رضوی است.
پیام تیرانداز اظهار کرد: در واقع، جشنواره 
سازوکار مناسبی برای جهت دادن به تولید 

محتواست و ما هم در کشوری زندگی می کنیم که قریب به اتفاق، ارادت به امام رضا)ع( 
دارند و اگر با ذوق، این مهم سیاست گذاری شود و به تولید محتوا در این زمینه جهت 

داده شود، حتماً به واسطه رسانه ها به ترویج فرهنگ رضوی کمک خواهد کرد.
وی افزود: برگزاری جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( از جنس کارهای ابتکاری و ارزشمندی 

است که باید قدردان دست اندرکاران آن بود.
تیرانداز درباره نقش جشنواره رســانه ای امام رضا)ع( در حمایت از پدیدآورندگان آثار 
رضوی گفت: متولی برگزاری این جشنواره، آستان قدس رضوی است؛ بنابراین حمایت ها 
را باید از جنبه معنوی بدانیم. اینکه خبرنگاری مثل ما توفیق پیدا کند در این مســیر 
محتوای رسانه ای تولید کند، خود، مهم ترین حمایت معنوی از پدیدآورندگان آثار رضوی 

است و طبیعی است که بقیه مسائل فرع است.

 قدس   کرونا حاال پس از 12-10 ماه که 
از فراگیری آن گذشــته، اسم آشنایی است؛ 
ویروس منحوسی که مشکالت فراوانی برای 
جامعه به وجود آورده و محدودیت هایی برای 
حضور در اماکن مذهبی ایجاد شده که حرم 
مطهر رضوی هم از ایــن محدودیت ها دور 
نمانده است.  در این میان برخی ایده ها کمک 
کرده تا زائران بارگاه منور رضوی با خاطری 
آســوده در صحن ها به زیارت وجود مقدس 

حضرت رضا)ع( بپردازند. 

داستان مهرهای سنگی حرم رضوی»
قطعات ســنگ یکی پس از دیگــری وارد 
ریل برقی می شوند. کمی جلوتر بسته بندی 
می شــوند و داخل ســبدهای بزرگی قرار 
می گیرند تا پس از آن، روانه رواق های بارگاه 
منور رضوی شوند تا در روزهای کرونایی مهر 

پیشانی و رفیق نجواهای زائران باشند.
چندی است که مهرهای سنگی بارگاه منور 
رضوی جای مهرهای خاکی را گرفته اند تا با 
ضدعفونی دوباره و بدون هیچ تهدیدی، قابل 

استفاده برای زائران باشند.
تعویض و بسته بندی مهرهای سنگی خدمت 
جدیدی اســت که از سوی معاونت خدمات 
زائــران حرم مطهر رضوی ایــن روزها برای 
مقابله با شیوع ویروس کرونا انجام می شود. 
بخش صحافی حرم مطهر رضوی حاال جایگاه 

بسته بندی مهر شده است.
پیشــنهاد این طرح در روزهای شیوع کرونا 

نخســتین  بار از سوی محســن علیشاهی 
طوسی، کفشــدار افتخاری و مسئول بخش 
بســته بندی و صحافی آستان قدس رضوی 
ارائه شــد و حاال روزانه بیــن 35 تا 40 هزار 
قطعه مهر ســنگی در این مــکان توزیع و 

بسته بندی می شود.
علیشاهی طوسی از همکاران جوانی می گوید 
که با رعایت کامل دســتور های بهداشتی و 
استفاده از ماســک و دستکش، این خدمت 
را ارائه می دهند. او معتقد است بسته بندی 
مهرها هزینه بسیاری دارد اما به دلیل اهمیت 
سالمت زائران و مجاوران، این خدمت به طور 

روزانه انجام می شود.
تالش خدمتگزاران بــارگاه منور رضوی در 
حوزه های مختلف، همه و همه، برای آن است 
که در کنار هوشیاری و دقت همگان، زائران و 

مجاوران حریم رضوی زیارتی آرام و بی دغدغه 
تجربه کنند.

کرونا و قرنطینه سه روزه فرش های حرم »
تعداد فرش های حرم کم نیست اما با وجود 
خدمت رسانی کمتر به زائران، از همه ظرفیت 
آن ها استفاده می شود. بیش از 40 هزار تخته 
فرش 6 متری امسال در چرخه خدمات قرار 
گرفته اند و روزانه یک سوم آن ها با چیدمانی 
متفاوت روی زمین پهن می شــوند و پس از 
12 تا 24 ساعت جای خود را با گروه دیگری 
از فرش هایی که ســه روز قرنطینه بوده اند 
عوض می کنند و این چرخه همچنان ادامه 

پیدا می کند.
ایــن چرخه خدمات فرش در شــبانه روز با 
حضور 450 نفر انجام می شود و در روزهای 

پیک زائر به 700 نفر می رســد، خدمتی که 
با شــیوع کرونا زحمت این قشر خدمتگزار 
را بیش از گذشــته کرده و سبب شده است 
فرش های ماشینی با حمل ونقل آسان تر اقبال 
بیشتری در مقایسه با فرش های دستباف پیدا 
کنند و جای آن ها را در رواق های حرم مطهر 

رضوی بگیرند.
با توجــه به این شــرایط، همین فرش های 
ماشــینی هم با حساسیت بیشــتری روی 

زمین پهن می شوند و پیش 
از مفــروش کردن، ســطوح 
و  می شــوند  شست وشــو 
دیگر کفشــی به آن برخورد 
فرایند  ایــن  نمی کنــد. در 
خدمتی حــدود 100 خادم 
افتخاری به صورت 24ساعته 
نظارت  فرش هــا  نظافت  بر 
می کننــد. چیدمان فرش ها 
سه بار در روز تغییر می کند. 
گاهــی شــطرنجی و گاهی 
موازی و با فاصله از یکدیگر 

پهن می شوند. فرش ها در ساعت های عادی به 
صورت شطرنجی و هنگام نماز، برای رعایت 
فاصله اجتماعی و فاصله شرعی، در فواصل 

30 سانتیمتری از یکدیگر پهن می شوند.
این ها همه دســتور های بهداشتی است که 
موبه مو در حرم مطهر رضوی انجام می شود تا 
در کنار رعایت سایر پروتکل ها، فضایی ایمن 
برای زائران بارگاه منور رضوی به وجود آورند.

با وجود شیوع 
ویروس کرونا در 

جامعه، برخی 
ایده ها کمک 

کرده تا زائران با 
خاطری آسوده به 

زیارت حرم رضوی 
بپردازند

بــــــــرش

نگاهی به تمهیدات بهداشتی آستان قدس برای زیارت آسوده زائران 

از ُمهرهای سنگی تا قرنطینه فرش ها
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دست های مهربان یاریگر ©
نیازمندان میاندوآب 

آســتان: خادمیاران رضوی در شهر کشاورز 
میاندوآب، دســت در دســت هم نهادند و برای 

کمک به نیازمندان آستین همت باال زدند.
عیسی حیدرنژاد، مسئول دفتر خدمت رضوی 
شهرســتان کشاورز با تشــریح اقدام های انجام 
گرفتــه توســط خادمیاران رضــوی در کمک 
نیازمندان گفت: در این راستا دو رأس گوسفند 
به ارزش 15 میلیون تومان با کمک خادمیاران 
خریداری و ذبح شد که گوشت آن بین نیازمندان 

شناسایی شده منطقه توزیع شد.
وی در ادامه به دیگر اقدام های خادمیاران اشاره 
کرد و افزود: همچنین یک دستگاه اجاق گاز به 
ارزش یک میلیون و 200 هزار ریال نیز توســط 
خادمیاران خریــداری و در اختیار یک خانواده 

نیازمند قرار گرفت.
مسئول دفتر خدمت رضوی شهرستان کشاورز 
همچنین از ســهم مهربانی خادمیــاران برای 
دانش آموزان منطقه در روزهای کرونایی خبر داد 
و گفت: سه دستگاه دیجیتالی ضدعفونی کننده 
دســت برای سه مدرســه این شهر در مجموع 
به ارزش 4 و نیم میلیون تومان توســط کانون 

خادمیاران رضوی کشاورز خریداری و اهدا شد.

کارگاه سبک زندگی اسالمی-ایرانی ©
در خراسان  جنوبی 

آستان: مســئول کانون کتــاب و کتاب خوانی 
خادمیاری آســتان قدس رضوی در خراســان 
 جنوبی گفت: کارگاه ســبک زندگی با موضوع 
تربیت فرزنــد به صورت مجازی در خراســان 

 جنوبی برگزار شد.
مســئول کانون کتاب و کتاب خوانی خادمیاری 
رضوی در خراســان جنوبی، از برگزاری کارگاه 
سبک زندگی با موضوع تربیت فرزند به صورت 
مجازی در خراسان  جنوبی خبر داد و گفت: این 
کارگاه برنامه ای مشترک بین کانون خادمیاران 
کتاب آســتان قدس رضوی، اندیشگاه رضوی و 

اداره کل کتابخانه های استان هاست.
فاطمه شاد افزود: کارگاه تربیت فرزند با همکاری 
اســتان های البرز، هرمزگان، خراسان جنوبی، 
گیالن و کرمانشــاه به صورت مجــازی برگزار 

می شود.

سرزمین آفتاب 

خـــبر
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آستان: در راستای اجــرای سیاست های آستان قدس رضوی در 
زمینه وقف و نذر، در احکامی جداگانه ، انتصابات جدیدی در بنیاد 

بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی انجام شد.
به گزارش آستان نیوز، در راستای تحقق مأموریت های بنیاد 
بهره وری موقوفات آســتان قدس رضوی در مقوله مدیریت 
یکپارچه و منســجم موقوفات و بهره وری بهینه از آن، این 

بنیاد شاهد 6 انتصاب جدید بود.
مالک رحمتی، رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی، 
در احکام جداگانه ای حجت االســالم  والمسلمین رضا دانشور ثاني 
را به سمت »معاون حقوقي«، مرتضی حقیقی را به سمت »معاون 
بهره وري امالک و اراضی«، حجت االســالم  والمسلمین عبدالرضا 
اصغری را به سمت »مدیریت توسعه وقف و مشارکت های اجتماعی«، 

خلیل اکبری را به عنوان »معاون فنی و عمرانی«، امیررضا رجبی را 
به ســمت »معاونت امور شرکت ها« و رحیم مهدی زاده را به سمت 

»معاونت توسعه مدیریت و منابع« این بنیاد منصوب کرد.
در این احکام، به توســعه وقف و نذر، سیاســت های کلی اقتصاد 
مقاومتی و عینیت بخشی به سیاســت های ابالغی آستان قدس 

رضوی تأکید شده است.

خبر

در احکامی جداگانه صورت گرفت

6 انتصاب جدید در بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی
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1 -دستگاه مناقصه گذار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت اسناد و امالك تابع استان 

3 -موضوع : داده آمایی ، اسکن ، ژئورفرنس نمودن  نقشه های ثبتی و حد نگاری  نقشه های ثبتی برابر پیش قرارداد
4 -ش��رح مختصری از مش��خصات كار: شامل مطالعه و بررسی سوابق ثبتی ، اصالح هندسی ، جانمایی و تسجیل در سطح 
ادارات ثب��ت تابعه اداره	كل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان خراس��ان رضوی  مطابق دس��تورالعمل ه��ای فنی عملیات در 

پیوست شماره 3  پیش قرارداد این اسناد	كه جزو الینفک اسناد مناقصه می باشد.
5- مبلغ برآورد اولیه :  120،000 ریال بر مبنای هر هکتار برای حدود 208،000 هکتار

6 -مبلغ كل : )25،000،000،000 ریال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( برنامه 
ثب��ت امالك و كاداس��تر )1201010000(  ابالغی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك	كش���ور تنظیم و تا می��زان تخصیص اعتبار 
مربوطه قابل اجرا خواهد بود .در صورت عدم تامین اعتبار ، مناقصه گذار هیچ تعهدی به پرداخت نداشته و می تواند 

قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 7 -مبلغ تضمین جهت شركت در مناقصه مبلغ )1،250،000،000 ریال ( می باشد كه بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه 
نقد به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 908108500200000000207655848002

بانك ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
8 -ش��ركت ه��ای مجاز ك��ه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) با هررتب��ه بندی ( و توان 
مالی و س��ابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 01 /08 /99 لغایت 
08 /08 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( اقدام و پس از تکمیل تا 
تاریخ 21 /08 /1399 برروی س��امانه مذكور بارگذاری نموده وهمچنین  نسبت به ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در 
قالب س��ه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر ش��ده تا ساعت 13 مورخ 25 /08 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس 

ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنا تاكید می گردد كلیه مراحل و همچنین تشریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق سامانه تداركات الکترونیك 

دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
www.setadiran.ir 9 -محل دریافت فایل اسناد مناقصه سامانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( به آدرس الکترونیکی

10 -تاریخ گشایش پاكتهای الف /ب /ج ساعت 09:00 صبح م�ورخ  1399/08/26 در محل سالن جلسات طبقه چهارم اداره 
كل ثبت اس��ناد وامالك خراس��ان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه بازگشایی 

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

آگهی مناقصه)مناقصه عمومی  یک مرحله ای  "داده آمایی ، اسکن ، ژئورفرنس نمودن  
نقشه های ثبتی" و " حد نگاری نقشه های ثبتی "در سطح استان خراسان رضوی(

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

3 -موضوع : حد نگاری پالک های ثبتی با استفاده از تحدید حدود  در سطح استان خراسان رضوی برابر پیش قرارداد
4 -شرح مختصری از مشخصات كار: شامل مطالعه و بررسی سوابق ثبتی ، اصالح هندسی ، تهیه نقشه UTM با استفاده 
از تحدید حدود ثبتی  ، جانمایی و تس��جیل در س��طح ادارات ثبت تابعه اداره	كل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان خراسان 
رضوی  مطابق دس��تورالعمل های فنی عملیات در پیوس��ت ش��ماره 2  پیش قرارداد این اس��ناد	كه جزو الینفک اسناد 

مناقصه می باشد.
5- مبلغ برآورد اولیه :  150،000 ریال بر مبنای هر هکتار برای حدود 233،000 هکتار

6 -مبلغ كل : )35،000،000،000 ریال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( برنامه 
ثب��ت امالك و كاداس��تر )1201010000(  ابالغی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك	كش���ور تنظیم و تا می��زان تخصیص اعتبار 
مربوطه قابل اجرا خواهد بود .در صورت عدم تامین اعتبار ، مناقصه گذار هیچ تعهدی به پرداخت نداشته و می تواند 

قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 7 -مبلغ تضمین جهت شركت در مناقصه مبلغ )1،750،000،000 ریال ( می باشد كه بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد 
به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 908108500200000000207655848002

بانك ملی ش��عبه ثبت اس��ناد بنام اداره كل ثبت اس��ناد و امالك خراس��ان رضوی با عنوان تمركز وجوه س��پرده ارائه 
گردد .

8 -ش��ركت ه��ای مجاز ك��ه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) با هررتب��ه بندی ( و توان 
مالی و س��ابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 01 /08 /99 لغایت 
08 /08 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( اقدام و پس از تکمیل تا 
تاریخ 21 /08 /1399 برروی س��امانه مذكور بارگذاری نموده وهمچنین  نسبت به ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در 
قالب س��ه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر ش��ده تا ساعت 13 مورخ 25 /08 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس 

ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنا تاكید می گردد كلیه مراحل و همچنین تشریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق سامانه تداركات الکترونیك 

دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
www.setadiran.ir 9 -محل دریافت فایل اسناد مناقصه سامانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( به آدرس الکترونیکی

10 -تاریخ گشایش پاكتهای الف /ب /ج ساعت 11:00 صبح م�ورخ  1399/08/26 در محل سالن جلسات طبقه چهارم اداره 
كل ثبت اس��ناد وامالك خراس��ان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه بازگشایی 

پاكات با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .
 

آگهی مناقصه )مناقصه عمومی  یک مرحله ای  " حد نگاری پالک های ثبتی با استفاده از
 تحدید حدود  " در سطح استان خراسان رضوی( 

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 
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99
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دانشگاه والیت ایرانشهر در نظر دارد مناقصه عمومی انجام پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع شبکه گازرسانی داخلی را به شماره 2099060025000007  را از طریق 
س��امانه تداركات الکترونیکی دولت برگزار نماید	كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاكات ها از طریق درگاه 
س��امانه مناقصه تداركات الکترونیکی دولت )س��تاد ( به ادرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد ش��د والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت 

نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/7/29می باشد .

زیر بنای ساختمانعنوان پروژه
)مترمربع(

براورد ریالی اولیه
رشته و 

گروه  شرکت 
پیمانکاری 

مبلغ تضمین 
شرکت در 
مناقصه 

مدت زمان
اجرا

محل تامین 
اعتبار

تهیه مصالح و اجرای 
شبکه 

توزیع شبکه
گازرسانی داخلی 

تهیه مصالح و اجرای تقریبی 
3611مترشبکه توزیع دفنی 

ابنیه پایه 6/400/227/6435
و تاسیسات 5

ملی - نقد 52 روز 320/011/382
600متر شبکه تقریبی روکار 
گازرسانی داخلی دانشگاه 

والیت 

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

دانشگاه والیت ایرانشهر 

1-ش��رح مختصر موضوع مناقص��ه :پروژه تهیه مصالح و اجرای ش��بکه توزیع 
شبکه گازرسانی داخلی . 

2-مدت و محل انجام	كار :52روز	كار و محل انجام	كار ایرانشهر 
3-مهلت زمانی دریافت اسناد :

حداكثر تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 99/8/6
4-مهلت زمانی  تحویل اسناد تکمیل شده به  مناقصه گذار :

حداكثر تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 99/8/20
5- زمان بازگشایی پاكت ها :ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 99/8/20

اطالع��ات تم��اس دس��تگاه  مناقصه گ��ذار جه��ت دریافت اطالعات بیش��تر در 
خص��وص اس��ناد مناقصه و ارائ��ه پاكتهای الف: ادرس : اس��تان سیس��تان و 

بلوچس��تان –ایرانش��هر-كیلومتر 4 بزرگراه شهید مرادی- س��ازمان مركزی 
دانشگاه والیت – دبیرخانه مركزی  اطالعات تماس :054-37212289

هزینه درج اگهی و	كارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد .
6-پیمانکار موظف است جهت گستردگی حجم	كار پروژه،قبل از تعیین قیمت 
،از	كلیه محدوده پروژه بازدید دقیق به عمل اورد .در صورت عدم بازدید در 
ص��ورت مواجهه با هرگونه موارد خارج از مفاد پیمان و دارای ابهام و اختالف 
با دس��تگاه نظارت به دلیل عدم بازدید منطقه حق هیچگونه اعتراضی نسبت 

به صعویت	كار نخواهد داشت .
7-پیمانکار موظف اس��ت قبل از ارائه قیمت پیشنهادی	كلیه مفاد مندرج در 

قرار داد را مطالعه نماید .

مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی 
یک دستگاه مخزن اکسیژن مایع 20تنی   به شماره  2099006021000003  

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . 
کلی�ه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد 
مناقص�ه گ�ران و بازگش�ایی پاکت ه�ا از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات 
الکترونیکی دولت ) س�تاد ( ب�ه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
ش�د و الزم اس�ت 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 99/07/30 می باشد . 

آخرین مهلت زمانی دریافت اس�ناد مناقصه از س�ایت : س�اعت 14 روز 
چهارشنبه 99/08/07

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز دوشنبه 99/08/26 
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 روز سه شنبه 99/08/27

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

آدرس : قائمشهر – خیابان بابل – روبروی کوچه صداقت – ستاد مدیریت 
درمان تامین اجتماعی مازندران

 تلفن : 42265618 – 011 فکس : 42243480 – 011
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس : 41934 – 021
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768                        شناسه آگهی : 1028990
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فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی فشرده 

خرید یک دستگاه مخزن اکسیژن مایع 20تنی -  نوبت دوم

اداره روابط عمومی و امور فرهنگی مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران

توس  سازه  آبریز  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 30971 

و شناسه ملی 10380461981 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ذیل  تصمیمات   1399,07,20 مورخ  العاده  فوق 
اتخاذ شد : 1 - اعضای هیئت مدیره برای مدت 
کدملی  حیدری  داود  سید  از  عبارتند  سال  دو 
کدملی  حیدری  مریم  بی  بی   0849434432
6519687499 محمدرضا نجیب زادگان کد ملی 
0931479495 -2آقای محمد متقی مقدم شهری 
اصلی  بازرس  سمت  به   0919326706 کدملی 
به   0937828491 کدملی  مقدم  فاتح  مهرداد  و 
برای مدت یک سال  البدل  بازرس علی  سمت 

مالی انتخاب شدند 
. اداره	كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 
 )1029141(

س
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اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده 
شرکت آرمان توسعه مشهد  ) سهامی خاص ( به 

شماره ثبت 35355 شناسه ملی 10380507796
بدینوس��یله از	كلیه س��هامداران شركت فوق 
دع��وت م��ی ش��ود ت��ا در مجمع عموم��ی عادی 
بط��ور ف��وق الع��اده			ك��ه در س��اعت 10  صبح 
مورخ 1399/08/14 به آدرس خراسان رضوی 
–شهرستان مشهد- محله سازمان آب ، خیابان 
ش��هید قاضی طبا طبایی3، بلوار ش��هید قاضی 
طباطبایی)ش��هید صادقی 25( پالک 166 طبقه 
تش��کیل   9184973997 پس��تی  ك��د  	 اول	

می گردد حضور بهم رس��انید
دستور جلسه :

1- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین  
 هیئت مدیره 
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برگ س���بز و کلیه اس���ناد خودرو س���واری هیوندا آزرا 
مدل 2008 به شماره موتور 108987 و شماره شاسی 
327334 به ش���ماره انتظامی 197 ص 16 ایران 36 
به مالکیت احم���د عبداللهی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو
مف

ی 
گه
آ

ب���رگ س���بز خودروی وان���ت مدل 1389 رن���گ آبی به 
ش���ماره انتظامی 988س14 ایران 36  ش���ماره موتور 
 NAZDL104TJK006525 80008866 و شماره شاسی
به مالکیت عباس س���اعی مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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ی 
گه
آ

پروانه بهره ورداری پرورش جوجه گوشتی به 
ش���ماره ثبت ١٠٣٨٠٢٠٥١١٥ به نام اتحادیه 
تعاونیهای مرغداران استان مفقود وازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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ب���رگ س���بز و س���ند وان���ت زامی���اد رن���گ آب���ی 
م���دل93 به ش���ماره انتظام���ی 32 ایران 711 ط 
86 به ش���ماره موتور 678289 و شماره شاسی 
از  و  گردی���ده  مفق���ود   NAZPL140BE0391920

درجه اعتبار ساقط می باشد . 

,ع
99

08
14

1
دی
قو
مف

ی 
گه
آ

س���ندکمپانی وبرگ سبز خودروی س���واری پراید صبا 
بش���ماره پ���اک ای���ران42-918ط19و ش���ماره موت���ور 
 S1412276527354 00033000 و ش���ماره شاس���ی
بن���ام آقای محمدحس���ین محم���دزاده مفقودگردیده 

وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
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پی����رو چاپ آگهی دعوت مجم����ع عمومی عادی بطور فوق 
العاده ش����رکت تعاونی مس����کن اتحاد کوثر کریمه مورخه 
99/7/23 بند 3 بدین ش����رح اضاف����ه و اصاح می گردد: 
از  ف����روش قس����متي  گي����ري در خص����وص  3-تصمي����م 

Bمشاعات همكف بلوك
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن اتحاد کوثر کریمه  

99
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3

برگ س���بز وس���ند کمپانی موتور س���یکلت پارت مدل 
1389 به شماره موتور 156FM112145190 و شماره 
شاسی NB3***125P8964169   به شماره انتظامی 
21521 ای���ران 762 ب���ه مالکی���ت محس���ن کاریزن���وی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو
مف

ی 
گه
آ

اص���ل ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری تیبا صن���دوق دار 
م���دل 1399 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 74 ای���ران 599 
،ش���ماره   M15/8912024: موت���ور  ش���ماره   ،  42 و 
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روزنامـه صبـح ایـران 4

سال 9۱ نخستین عکس را گرفتیم   شمال شرق ایران را برای برنامه ام تعریف کردم. برنامه ام را از سال ۸۸ و از منطقه ارس سیستان یا همان هزارمسجد شروع کردم. منطقه ای با ۱۵۰ هزار هکتار. در این ناحیه شروع کردیم به شناسایی و ردزنی پلنگ. مهم ترین چیزی که برای رسیدن به هدفم نیاز 
داشتم تعامل با جوامع محلی منطقه بود. چون آن ها همیشه در منطقه حضور دارند و منطقه را خوب می شناسند. مرحله دوم هم آماده سازی تجهیزات برای این برنامه بود. فراموش نکنید با توضیحی که قبالً دادم پلنگ گونه ای مخفیکار و مرموز است پس پیدا کردن آن هم خیلی ساده نیست. پیش از من هم آدم هایی 
سراغ این موضوع رفته و حتی عکس تهیه کرده بودند اما مثالً در حالی که پلنگ از جلو آن ها فرار می کرد. یعنی پلنگ در حال طبیعی خودش نبود اما همه تالش من این بود زندگی پلنگ را در حالت طبیعی خودش ثبت کنم. باالخره سال 9۱ توانستیم حضور این گونه را در هزارمسجد و برای نخستین بار ثبت کنیم.

 مردم/ عباسعلی سپاهی یونســی  تصــور اینکه در 
طبیعت با حیوانی وحشی مثل پلنگ حتی از فاصله بسیار 
دور روبه رو شویم هم ترسناک است و من این را شبی تجربه 
کردم که با حسین داستان نما از کوه روبه روی روستایشان 
برمی گشتیم. به پیشنهاد او در ورودی دره ای که به روستا و 
زمین های کشاورزی می رسید، کمین کردیم تا بتوانیم عبور 
خرس را ببینیم؛ چون به گفته حسین داستان نما محل عبور 
خرس بود. در تاریکی شــب و وقتی پشــت سنگی کمین 
کردیم، تکان هر شاخه  درختان نزدیکمان، ترسی می شد که 
بر دلم می ریخت. فکر می کردم اگر خرس از پشت سر به ما 
حمله کند باید چه کنم؟ تصور روبه رو شدن با یک خرس، 
وحشت زده ام  می کرد برای همین پس از حدود یک ساعت و 
نیم انتظار دل به دریا زدم و از حسین داستان نما خواستم از 
خیر خرس بگذریم. حاال فکر کنید داوود ظریف پنج سال به 
دنبال عکاسی و تصویربرداری از پلنگ بود. ظریف می گوید: 
این کار را به خاطر عشق و عالقه ام و با هدف کمک به بقای 
پلنگ انجام دادم. ما هم امیدواریم به سهم خودمان با چاپ 
این گفت وگو یادآوری کنیــم از بین رفتن پلنگ می تواند 

خللی باشد در زنجیره حیات وحش که جبران ناپذیر است.

چه شد به طبیعت عالقه مند شدید؟  
از کودکی به حیوانات و طبیعت عالقه مند بودم و این سبب 
شد به سمت طبیعت و کوهنوردی کشیده شوم. اوایل دهه 
70 بود که کوهنوردی را شــروع کردم. همیشه طبیعت و 
آنچه در طبیعت وجود دارد برایم جذاب بوده است. عالقه ای 
که به این بخش داشتم موجب شد سراغ مطالعه در این باره 
و کنکاش بیشــتر بروم. در این خواندن ها و دیدن ها به این 
رسیدم که ما در ایران چه داشته های ارزشمندی در بخش 
طبیعت داریم اما افول این داشــته ها را می دیدم و به این 
نکته رسیدم که باعث و بانی این افول، عوامل انسانی است . 
جلوتر که آمدم و به قول معروف ســن و ســالم بیشتر که 
شد ریزبین تر شدم و به نتایج بدتری در این بخش رسیدم؛ 
این شــد که از دهه ۸0 به این نتیجه رسیدم باید به شکل 
تخصصی تری موضوع طبیعــت را دنبال کنم و فکر کردم 
شــاید بتوانم به ســهم خودم قدمی برای بهبود وضعیت 
طبیعت کشورم بردارم. من هم کوه می رفتم و هم فروشگاه 
وسایل طبیعت گردی و شکار داشتم. شغلم موجب شده بود 
تعامل خوبی با چند دسته از آدم های مختلف داشته باشم. 
این افراد شامل دوســتداران محیط زیست، محیط بانان، 
شکارچیان، کوهنوردان، دانشجویان، محققان و... بودند که 
به این حوزه عالقه مند هستند. این تعامل داشتن به عالوه 
عالقه ای که به موضوع محیط زیســت داشتم سبب شد 
به این برســم که دیدگاه ها درباره محیط زیست در کشور 
 ما به بیراهه می رود. یعنــی در نگاه بخش زیادی از آدم ها 
محیط زیست یعنی محیط زیست شهری و از طرفی محیط 
زیست یعنی سگ و گربه. حقوق حیوانات ما از نگاه خیلی 
از آدم ها یعنی غذا دادن به سگ های ولگرد و یا به گربه ها و 
این یعنی افتادن از آن طرف دیگر بام؛ در صورتی که محیط 
زیســت و حقوق حیوانات فقط این نیســت. ما در بخش 
حیات وحش بیشترین آسیب را از همین سگ های ولگرد 
می بینیم. به حاشیه مشهد خودمان نگاه کنید و مشخصاً 
به جایی مثل پارک خورشید که یک منطقه کوهنوردی و 
طبیعت گردی است. اینجا در گذشته زیستگاه موش پایکا، 
کبک، تیهو، روباه، جوجه تیغی و... بوده اســت اما در حال 
حاضر جمعیت این گونه ها بســیار کم شده است و بعضی 
از آن ها از بین رفته انــد. من یکی از دالیل مهم این اتفاق 
را وجود ســگ های ولگرد و افزایش آن هــا می دانم. افراد 
زیادی را می بینیم که به ســگ های ولگرد حاشیه شهرها 
غذا می رسانند و این یک اقدام اشتباه برای محیط زیست و 
حیات وحش است. کمک رسانی آدم ها به سگ های ولگرد 
موجب تقویت آن ها در زادآوری و افزایش جمعیتشان شده 
است. این ها شده اند گونه های مهاجم و گونه های اندمیک یا 

بومی منطقه را مورد هدف قرار داده اند.

پس شما به سگ های ولگرد غذا نمی دهید؟  
به هیچ عنوان این کار را نمی کنــم و این اقدام را محکوم 
می کنم. هر حیوانی نیــاز به این دارد که یک نفر حمایت 
و سرپرستی آن را بر عهده بگیرد. نمی توان فکر کرد با غذا 
دادن به حیواناتی که در طبیعت رها شده اند به آن ها کمک 
می کنیم. اگر خیلی دوســت داریم به این گونه از حیوانات 
کمک کنیم سرپرستی یکی از آن ها را برعهده بگیریم و یا 
کمک کنیم این حیوانات در مکان هایی مخصوص و تحت 
نظر نگهداری شــوند. خالصه کردن حمایت از سگ های 
ولگــرد به غذا دادن به آن ها کار اشــتباهی اســت. جای 
این گونه سگ ها طبیعت نیست. این ها بومی و مختص ایران 
نیستند و نژادهایی هستند که از دیگر کشورها وارد کشور 
ما شده اند. در پروتکل های حفاظتی محیط زیستی در کل 
جهان هر ســگی وارد  مناطق تحت مدیریت مثل پارک ها 
یا  مناطق حفاظت شــده شود، محیط بان یا کسی که در 
این گونه فضاها خدمات می دهد موظف است آن را از بین 
ببرد؛ چون یک گونه مهاجم محسوب می شود و به حیات 
وحش آن منطقه آسیب می زند پس باید از بین برود. االن 
در جنگل های شمال ما با معضل راکن ها مواجه هستیم که 
چون صاحبانشان نتوانستند از آن ها نگهداری کنند آن ها را 
در جنگل ها رها کرده  و از نگاه خودشان کار خوبی کرده اند، 
در صورتی که این گونه، آسیبی برای محیط زیست و حیات 
وحش می شــود؛ چون این حیوان در اکوسیستمی که رها 
شده جایگاهی ندارد و می تواند زنجیره حیات را در منطقه 
قطع کند. این ها نکات ریز و البته بسیار مهمی است که ما 
به آن ها توجهی نمی کنیم. برای همین این گونه دوستی ها 
می شود دوستی خاله خرسه؛ یعنی ما از نگاه خودمان داریم 
در حق یک حیوان لطف می کنیم اما نمی دانیم این لطف 
موجب آسیب به بخش دیگری از حیات وحش می شود که 

شاید به مراتب آسیب جدی تری باشد.

در جایی از حرف هایتان به این اشــاره کردید   
که فروشنده وســایل طبیعت گردی، کوه و شکار 
هستید؛ شاید برای آن هایی که شما را نشناسند 
جمع کردن این دو موضــوع، یعنی عالقه مندی 
به حیات وحش و طبیعت و فروش وسایل شکار  

عجیب باشد؟
بله ما چیزهای مختلفی می فروشــیم. یک چاقو را شــاید 
هم دوســتدار حیات وحش بخــرد، هم یک کوهنورد هم 
شــکارچی و هم یک محیط بان. متأسفانه ما در مدیریت 
حیات وحش با احساســات وارد می شویم. در صورتی که 
به نظر من مدیریت محیط زیســت و حیات وحش جای 

احساســات نیســت. من جزو افرادی هستم که به کشته 
شــدن هیچ حیوانی راضی نیســتم اما اعتقاد دارم شکار، 
 یکــی از بهتریــن ابزارهــای حفاظــت از حیات وحش و 
محیط زیست است و این نکته اثبات شده در جهان است. 
ما باید پول داشته باشیم تا از محیط زیست و حیات وحش 
کشورمان حفاظت و نگهداری کنیم. بهترین درآمدی که در 
این بخش می توانیم داشته باشیم از راه شکار بدست می آید.

مــا در دنیا گونه ای داریــم به نام قــوچ مارکوپولو که در 
بخشی از افغانســتان، تاجیکستان، قرقیزستان و... زیست 
 می کند. بزرگ ترین قوچ دنیا محسوب می شود؛ وزن آن تا
۲00 کیلوگرم و طول شاخ هایشــان تا ۱۹0 ســانتیمتر 
می رسد و طبیعتاً آرزوی هر شکارچی این است که روزی 
یکی از این قوچ ها را شــکار کند. در حدود نیم قرن پیش، 
تعداد این گونه بسیار کم شده بود، فکر کنم چیزی حدود 
۱00 رأس مانده بود. این جمعیت کم، حاصل شکار بی رویه 
و تخریب انسان ها در طبیعت بود. اما همین گونه توسط دو 
شکارچی از انقراض نجات پیدا کرد. آن ها گفتند ما حفاظت 
از این گونه را برعهده می گیریم. در برنامه ای که پیش بینی 
کرده بودند و در همان شــروع کار دو مجوز شــکار صادر 
کردند. خیلی ها صدایشان در آمد که چرا اگر تعداد این گونه 
کم و در حال انقراض اســت برای شکارچیان پروانه شکار 
صادر شده است؟ در آن زمان دولت از این حرکت حمایت 
کرد و در حال حاضر یکــی از منابع مهم درآمدی دالری 
در تاجیکستان از شکار قوچ مارکوپولو است. در ایران گونه 
دیگری از این قوچ را داریم یعنی قوچ الرستان یا مینیاتوری 
که در بزرگ ترین اندازه، وزنش به ۲0 کیلوگرم می رسد و در 
مناطق جنوبی کشور مثل هرمزگان و بخش های از استان 
کرمان زیست می کند. در خشکسالی های چند سال اخیر، 
کم آبی یکی از دالیل تلف شــدن این گونه بود. چند سال 
پیش یکی از سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه محیط 
زیست برای حفاظت از این گونه طرحی را پیشنهاد داد. این 
سازمان مردم نهاد هم قرار بود چیزی شبیه همان برنامه ای 
را اجرایی کند که در کشور تاجیکستان برای قوچ مارکوپولو 
انجام شد، اما متأسفانه این طرح در ایران با شکست روبه رو 
شــد. آن هم برای گونه ای که طبق آخرین آمارها چیزی 

حــدود ۴00 تا ۵00 رأس از آن باقی مانده اســت. در آن 
زمان آن ها دو پروانه شــکار به حراج گذاشتند با مبلغ 
دالری بســیار باال؛ دو شکارچی بسیار پولدار خارجی 
با این شــرط پذیرفتند این امتیاز شکار را بخرند که 

درآمد حاصله صرف حفاظــت از این گونه خاص 
در کشورمان شــود. اما یادم می آید همان 

وقت عده ای با احساسی برخورد کردن 
جلو انجــام این برنامه را گرفتند و 
با برپایی تجمع، نگذاشــتند این 
برنامــه مهم کلید بخــورد. بر 
اساس برنامه ای که آن سازمان 
مردم نهاد تعریف کرده بود قرار 
بود برای این قوچ ها آبشخور 
ساخته شــود، ماشین برای 
شــود،  خریداری  حفاظت 
نیرو استخدام شود و کارهای 
دیگر. یعنی قرار بود دو رأس 
قوچ شکار شود برای بقای 
تعداد زیاد دیگری که وجود 
تأسف برانگیز  نکته  داشتند. 

اینجاســت که دقیقاً کمتر از 
6 مــاه پس از آن ماجرا، تعدادی 
از قوچ هــا که به دنبال آب رفته 
بودند داخل آب انبارها افتادند و 
تلف شدند. متأسفانه این اتفاق 

دو بــار رخ داد و غمگین تــر از آن، پلنگی 
بــود که آن هم در یکی از همین آب انبار ها 
افتــاده بود. پلنگ برای نجات خودش از آب 
انبار آن قدر به دیواره سیمانی آب انبار چنگ 
انداخته بود که رد چنگال هایش روی دیوار 
مانده و خشــک شده و سرانجام تلف شده 
بود. اینجا همان منطقه ای بود که قرار بود 
طرح پیاده شود. آن زمان در فضای مجازی 
مطلبی گذاشــتم که آدم هایــی که نگران 
کشته شدن دو قوچ بودند حاال کجا هستند، 

بیایند ببینند چه اتفاقی افتاده است؟ ما بیش 
از ۲0 رأس قوچ الرســتان را از دست دادیم 
و مهم تــر از همه یک پلنــگ را چون جایی 
دیگر احساسات ما بر تعقلمان غلبه کرده بود 
و نتوانسته بودیم کار درست و اصولی را انجام 
دهیم. پس باز هم می گویم شــکار اگر درست 
انجام شــود می تواند یکی از مهم ترین ابزارهای 
حفاظت از محیط زیست و حیات وحش باشد. 
در صورتی که مدیریت شده باشد و پولی که 
از این طریق به دست می آید صرف حفاظت 

از گونه های خاص شود.

از    به فکر عکاسی  چطور شد که 
پلنگ ها افتادید؟

پلنگ جزو یکی از زیباترین، باشکوه ترین 
و مرموزترین گونه هــای حیات وحش 
ایران است. متأســفانه ما در مجموعه 
۹گربه ســانی که در ایــران زندگی 
می کردند، شیر ایرانی و ببر مازندران 
را از دســت داده ایم. نکته جالب در 
انقراض این دو گونه ارزشــمند باز 
هــم برمی گردد به بحث شــکار این دو 
گونــه؛ یعنی این دو گونــه فقط به خاطر 
شــکار از بین نرفته اند بلکه بــه خاطر تخریب 
زیستگاه هایشــان از بین رفتند. در حال حاضر از 
گربه سانان بزرگ ایرانی، پلنگ را داریم و یوزپلنگ 
که متأسفانه هر دو گونه در وضعیت قرمز قرار دارند. 
چیزی حدود 600 تــا 700 قالده دیگر از پلنگ ها 
مانده اند. اینکه پلنگ را انتخاب کرده ام به دالیل شخصی 
و عالقه ام به این گونه بوده است. نکته دیگر اینکه پلنگ 
در ایران وضعیت خوبی ندارد و در رأس هرم اســت. 
اگر ما بتوانیم از گونه ای که در رأس هرم اســت 
حفاظت کنیم، به بقای گونه های دیگر هم 
کمک کرده ایم. به زبان ســاده وقتی قرار 
است از پلنگ حفاظت کنید، او به غذا نیاز دارد 

پس باید گونه های زیر دست او مثل آهو، خرگوش، کل و... 
هم حفاظت شــوند. وقتی قرار باشد به عنوان غذای پلنگ 
از قوچ، میش و خرگــوش حفاظت کنیم آن ها برای بقای 
خودشان به زیستگاه و غذا نیاز دارند پس باید به این نکته 
هم توجه کنیم؛ یعنی باید هم تأمین آب برای این گونه ها 
در نظر گرفته شود و هم افزایش پوشش گیاهی. برای همین 
در مطالعاتی که داشتم به این رسیدم باید از پلنگ حفاظت 
شود. یکی از بهترین کارها هم برای حفاظت از پلنگ معرفی 
کردن این گونه به مردم و ایجاد حساســیت در آن ها برای 
حفاظت از آن است. تا زمانی که ندانیم این گونه وجود دارد 
و آن را به درستی معرفی نکنیم، نمی توانیم امیدوار باشیم 
از بین نرود. آگاه سازی کمک می کند به اینکه مدیران هم 
با حساسیت بیشــتر به موضوع نگاه  کنند و برای حفاظت 
از گونه هایی مثل پلنگ برنامه ریزی داشته باشند و به این 
موضــوع بودجه اختصاص دهند. این چیزی بود که من آن 

را دیده بودم.

از شروع پروژه تا زمانی که نخستین تصاویر را از   
پلنگ ایرانی گرفتید سه سال زمان برد و این زمان 
کمی نیست؛ در آن مدت خسته نشدید و به این فکر 

نیفتادید که ماجرا را ادامه ندهید؟
برای پیشــبرد طرحی از این دســت باید عاشق طبیعت، 
حیات وحش و عاشــق طرحی باشــید که برای خودتان 
تعریف کرده اید. عشــق و عالقه ای که به این پروژه داشتم 
موجب می شد خســته نشوم و شکر خدا پس از حدود دو 

سال و نیم توانستیم نخستین نتایج را بگیریم.

نخستین روزی را که توانستید از پلنگ عکس   
بگیرید یــا تصویربرداری کنید یادتان هســت؟ 
می خواهم حال و هوای آن لحظه را برایمان شــرح 

دهید.
قطعاً جزو خاطره انگیزترین لحظات زندگی من و همراهانم 
بود، چون آرزوی هر عکاس طبیعتی است که بتواند از حیوان 
نادری مثل پلنگ تصویر بگیرد و این حیوان را در طبیعت از 
نزدیک مشاهده کند. آن روز همراه برادر و یکی از دوستانم 

بودم. با دوربین کشی های زیادی که در منطقه کردیم گله  
قوچــی را دیدیم که در حال چریدن بودند. در حال عکس 
گرفتن و تصویربرداری از این گله بودیم که متوجه شدیم از 
چیزی هراس دارند و منقلب شــدند. حدس زدیم می تواند 
حضــور پلنگ موجب ترس آن ها شــده باشــد و یا گونه 
گوشــتخوار دیگری. فکر کردیم اگر انسان دیده باشند باید 
سریع فرار کنند. حدس من این بود بویی را گرفته اند و این 
نگرانشان کرده است. در فاصله ۲00 متری از این گله بودیم 
و دیدیم مقداری ارتفاع گرفتند. دوباره ایستادند و به سمت 
پایین نگاه کردند. گله با نگرانی مشــغول چرا بود و ما هم 
اوضاع را زیر نظر گرفته بودیم. یک ساعت گذشت و باالخره 
پلنگ را مشاهده کردیم که در کمین گله بود. پلنگ برای به 
دام انداختن شکار صبر بسیار زیادی دارد. وقتی می خواهد 
شــکار خود را بزند شاید گاهی تا ۴۸ ساعت گله را زیر نظر 
می گیرد تا بتواند در بهترین موقعیت، شــکار کند. خالصه 
آن روز و برای نخســتین بار توانستیم هم از پلنگ عکس 
بگیریم و هم تصویربرداری کنیم و روز بسیار فوق العاده ای 
برای ما شد. یادم هست وقتی تصاویر را به بچه های محیط 
زیست نشــان دادیم بســیار ذوق کرده بودند چون در آن 
منطقه نیروهایــی بودند که هنوز پلنــگ را ندیده بودند.

از چه فاصله هایی توانســته اید از پلنگ عکس   
بگیرید؟

در نخســتین برخــورد با پلنگ، خودمــان را تا جایی که 
توانستیم به سوژه نزدیک کردیم و توانستیم از فاصله حدود 
۴0 تا ۵0 متری عکس بگیریم. هرچند در ادامه کار عکاسی 
از پلنگ در یک مورد تا ســه متری به او نزدیک شــدیم. 
عظمت و ابهت این حیوان آن قدر زیاد است که وقتی در دره 
نعره می زند، سنگ های دره از ترس نعره پلنگ می لرزند؛ مو 
بر بدن آدم سیخ می شود؛ این حیوان این قدر باشکوه است.

بازتاب نخستین عکسی که گرفتید چه بود؟  
آن زمانی بیشــتر فعالیت فضای مجــازی به فیس بوک 
خالصه می شــد و ســایت ها و وبالگ ها و بازتاب بسیار 
خوبی در همان فضا و ســایت ها داشت. عکس در سایت 
دیده بان حیات وحش و محیط زیســت ایران هم منتشر 
شــد و وقتی مطلب در ســایت دیده بان انتشــار یافت، 
مدیران کشوری محیط زیست با نیروهای خود در کالت 
تماس گرفته بودند تا بیشــتر از چند و چون این ماجرا 

اطالع کسب کنند.
فراموش نکنیم ایــن اتفاق وقتی افتاده بود که ما از پلنگ 

ایرانی خیلی کم عکس و تصویر داشتیم.

برای عکس برداری و تصویربرداری از پلنگ ایرانی   
تیم داشتید یا به تنهایی کار کردید؟

قطعــاً انجام کارهای بزرگی مثل تصویربــرداری از پلنگ 
ایرانی نیاز به همکاری و همراهی دارد. من هم به این مهم 
واقف بودم. تیم ما عبارت بودند از برادرم مســعود ظریف 
که شــناخت بسیار خوبی از طبیعت دارد و جزو مهره های 
کلیدی تیم بود و دو نفر دیگر از دوســتانم؛ یعنی کامران 
رمضانپور و روح اهلل انصاری و جواد شایسته پور که به صورت 
پــاره وقت با ما همکاری می کرد. در منطقه هزار مســجد 
دوست خوبم عبداهلل بهشتی که بومی منطقه است کمک 
خوبی برای ثبت گونه ای که در هزارمسجد ثبت کردیم به 

ما داشت.

بیشترین زمانی که در طبیعت ماندید تا بتوانید   
به نتیجه الزم برسید چند ساعت یا چند روز بود؟

متأسفانه با توجه به شرایط کاری و شرایط زندگی، امروزه 
زمان گذاشــتن بــرای برنامه هایی از این دســت که جزو 
شغل های ثابت ما به حساب نمی آید بسیار سخت است و 
یکی از مشکالت اصلی من برای ادامه این پروژه همین بود. 
با این حال من از یک روز تا حداکثر یک هفته در طبیعت 
می ماندم تا بتوانم پلنگ را پیدا کنم. شــاید در یک فرایند 
پنج یا شش ساله که من به دنبال ثبت پلنگ ایرانی بودم 
توانستیم حدود 70 مرتبه حضور پلنگ را ثبت کنیم که ۴0 

قالده متفاوت بودند.

در این مدت بیشتر به دنبال عکس برداری بودید   
یا تصویربرداری از پلنگ؟

تمرکز بنده فیلم برداری از پلنگ بود تا بتوانیم رفتار های این 
حیوان را ثبت و ضبط کنیم؛ برای همین تعداد عکس های 
ما نسبت به فیلم هایی که گرفته ایم کمتر است. این صحنه ها 
شامل صحنه های مختلفی می شود؛ از صحنه شکار کردن 
پلنگ گرفته تا جفت گیری پلنگ ها که برای اولین بار در 
ایران با کیفیت تصویری باال انجام شد. با مقدار زیاد فیلمی 
که تهیه کرده ایم به راحتی می شود دو یا سه مستند درباره 
پلنگ ساخت و درگیر ساخت مستندی هم هستیم؛ هرچند 

هنوز به نتیجه کامل نرسیده ایم. 

پروژه عکس بــرداری و تصویربرداری از پلنگ   
بسته شده است؟

 به طور کامل نه، همان طور که اشاره کردم یکی از مسائل 
پیش روی بنــده، بحث کار و مشــکالت و گرفتاری های 
زندگی امروز ماست، اما همچنان به دنبال این هستم که به 
سهم خودم برای حفاظت از این گونه نادر کاری انجام دهم. 
برنامه های میدانی ما کمتر شــده است و از دو سال پیش 
شــکل برنامه ها از فیلم و عکس گرفتن به تعامل با جوامع 
محلی و آمار گرفتن، همراهی با سازمان های مردم نهاد فعال 
در این حوزه و یا محققان و کارهایی از این دســت تغییر 
کرده است. در آن چند سال ما در شروع هر سال، تقویمی 
برای خودمان تعریف کردیم و سعی کردیم همه برنامه های 
تعریف شده انجام شود.  برای کاری که انجام دادیم جا دارد 
از دکتر خانی، مهندس فخرانی، محیط بانانی مثل مهندس 
انصاری، مهندس فرجی و خیلی دیگر از دوستان که به ما 

کمک کردند تشکر کنم.

احساسات را کنار بگذاریم  
حفاظت از محیط زیســت و حیات وحش با احساسات 
میانه ای ندارد. آن هایی که در این حوزه سواد الزم و اطالعات 
کافی ندارند بهتر است آن را به آدم های کاربلد بسپارند که 
تخصص این کار را دارند. همین جا بگویم تخصص صرفاً 
 این نیســت که بگوییم درس آن را خوانده ایم. خیلی از 
محیط بان های ما هستند که در ظاهر یک مدرک دیپلم 
دارند اما ۲0 سال از زندگی خود را در طبیعت گذرانده اند 

و شناخت بسیار خوبی از طبیعت دارند.
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گیر کردن در برف و مه
 همــه ســفرهایی که بــرای ثبت حضــور پلنگ در 
شمال شرق کشور داشتیم خاطره و ماجراجویی بود. 
وقتی وسایلمان را از ماشین برمی داشتیم با نام خدا کارم 
را شــروع می کردم و می دانستم وارد یک ماجراجویی 
می شــویم. بارها با خطرات مختلف روبه رو شدیم، در 
جاهایی گیر کردیم و بارها مرگ را جلو چشــم خود 
دیدیم. در زمستان های ســرد و هوای ۲0 درجه زیر 
صفــر، جایی بود که در پرتگاه هایی به خاطر مه راه را 
گم می کردیم، احتمال حمله پلنگ وجود داشــت و 
خالصه با حوادث مختلف باید روبه رو می شدیم. یادم 
هست در یکی از زمســتان ها در مرکز پارک تندوره، 
بر بلندی ایســتاده بودیم. وقتی دوربین کشیدیم، در 
داخل دره با الشــه یک کل روبه رو شدیم. هزار متری 
با الشه فاصله داشتیم. دیدیم عقاب های طالیی روی 
الشه فرود می آیند اما با ترس بلند می شوند. با خودمان 
فکر کردیم پلنگی بخشی از شکارش را خورده و همان 

جا زیر درختی در حال استراحت و مواظب شکار است. 
هوا چیزی حدود ۱0 درجه زیر صفر بود. خالصه ما تا 
ساعت ۳ عصر نشستیم و البته کم کم تا حدود ۱۵0 
متری به الشــه نزدیک شــدیم. منتظر بودیم و امید 
داشتیم پلنگ دوباره برگردد سر الشه و بتوانیم تصویر 
بگیریم. از طرفی برای اینکه دوباره به نقطه امن برسیم 
۴ ساعت فاصله داشتیم، آن هم پیاده روی برف حدود 
۴0 ســانتیمتری. پس از چند ساعت انتظار دیدیم ما 
یک ســاعت تا تاریکی هوا وقت داشته و چهار ساعت 
پیاده روی هم در پیش داریم تا دوباره به محیط بان ها 
برسیم، اما از پلنگ خبری نیست. خالصه رفتیم سراغ 
الشــه و در آن اطراف ردپایی از پلنگ وجود نداشت. 
احتماالً مثالً تکان شــاخه ها موجــب ترس عقاب ها 
می شــد به خصوص که سابقه روبه رو شدن با پلنگ را 
هم داشــتند و این سبب ترسشان شده بود. وسایل را 
 جمع کردیم تا خودمان را سریع به پاسگاه محیط بانی

 برسانیم. آن روز مرگ را جلو چشممان دیدیدم، فقط 
بحث این بود کــه افراد گروه خوبــی بودیم. کامران 
رمضانــی از مربیان کوهنوردی و از هیمالیانوردان بود 
و برادرم  شــناخت خوبی از طبیعــت دارد و خودم. 
خالصه حرکت کردیم تا زودتر از منطقه خارج شویم. 
از دره باال آمدیم تا وارد دره بعدی شــویم که ناگهان 
به مه برخوردیم که داشــت به ســمت ما می آمد. به 
جایی رســیده بودیم که واقعاً خطرناک بود، چون هم 
دره و پرتــگاه بود و هم مــه. من گفتم دیگر نمی آیم. 
نمی توانســتیم حتی برگردیم. صدای نعره های پلنگ 
هــم در دره می پیچید. خالصه مجبور شــدیم ســه 
ساعتی بنشــینیم و آتش درست کنیم تا کمی از مه 
 کم شود و به راهمان ادامه بدهیم. یادم هست وقتی به 
محیط بان ها رسیدیم، متوجه شدیم چقدر نگران حال 
ما و ترســیده بودند برای ما اتفاقی افتاده باشد برای 

همین به سمت نقطه کمین ما حرکت کرده بودند.

ساعتی با داوود ظریف که طبیعت گرد ماهری استساعتی با داوود ظریف که طبیعت گرد ماهری است
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کتاب »وحدت اسالمی از دیدگاه قرآن و عترت« منتشر شد فارس: کتاب »وحدت اسالمی از دیدگاه قرآن و عترت« به قلم آیت اهلل شهید سیدمحمدباقر حکیم)ره( و ترجمه دکترعبدالهادی فقهی زاده از سوی 
مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد. نویسنده در این اثر با نیم نگاهی به تحوالت معاصر، به موضوع خطیر وحدت اسالمی از منظر قرآن و عترت نگریسته است. واقع نگری و دردمندی، ویژگی هایی است که در تحلیل های 
کتاب حاضر به چشم می خورد و نشان می دهد مؤلف معتقدانه و به مثابه ضرورتی دیرپا به موضوع وحدت اسالمی پرداخته است. همچنین دو نوشتار دیگر با موضوع وحدت و تقریب نیز به ترجمه کتاب پیوست شده است.

سیره امیرالمؤمنینj برای بهبود معیشت مردم چه بود؟©
Khamenei.ir: موالی متقیان هنگامی به خالفت رسید که جامعه از نظر اختالف 
طبقاتی و فســاد اقتصادی به شدت به انحطاط رسیده بود... برخی از افراد نامدار و 
سرشناسی که منافع نامشروعشان با خالفت امیرالمؤمنین)ع( به  خطر افتاده بود، 
هم فتنه ها و بحران هایی را به امیرالمؤمنین)ع( تحمیل کردند و هم جامعه را دچار 
آشوب های سیاســی کردند. با این حال امیرالمؤمنین)ع( به  گونه ای عمل کردند 
که در عرصه  اقتصادی و اجتماعی تحول گسترده ای ایجاد شد. امیرالمؤمنین)ع( 
می فرماینــد که ]در حکومت من[ همه افراد در کوفه، حتی پایین ترین طبقه   نان 
گندم می خورد و سرپناه دارد و از آب سالم فرات می نوشد؛ چون نان گندم آن موقع 
غذای بسیار مناسب و خوراک بسیار پسندیده ای بوده است. ما دقیقاً نمی دانیم این 
فرمایش امیرالمؤمنین)ع( مربوط به چه تاریخی است، ولی می دانیم که کل خالفت 
امیرالمؤمنین)ع( چهار سال  و 9 ماه بیشتر طول نکشیده و در این مدت هم حضرت 
بــا جنگ هایی مواجه بود که به آن وجود مقدس تحمیل شــده بود؛ ولی به نظر 

می رسد که در اواسط خالفت حضرت باشد.
با وجود این امیرالمؤمنین)ع( آسوده خاطر نیست؛ یعنی خوف آن را دارد که نکند در 
گوشه ای از قلمرواش جامعه دچار تبعیض هایی باشد و افراد دچار کمبودهایی باشند. 
در جای دیگری حضرت می فرمایند: شاید در حجاز و یمامه کسانی باشند که هنوز از 
یافتن قرص نانی عاجزند و هیچ خاطره ای از سیری در ذهن ندارند و من سیر بخوابم 
و پیرامونم شکم هایی باشد که از گرسنگی به پشت دوخته و جگرهایی سوخته باشد.

امیرالمؤمنین)ع( همان ابتدای رســیدن به قدرت و خالفت )روز دوم( در ارتباط 
با وضعیت فســاد اقتصادی که پدید آمده بود و عــده  زیادی از نعمت های الهی و 
حق خود محروم بودند، موضع می گیرند و می فرمایند: همه  حقوق ها و درآمدهای 
نامشروع زورمندان و ثروتمندان قطع می شود و آن ها را به بیت المال بازمی گرداند 
تا به دســت صاحبان اصلی این حقوق برســد. حتی می فرمایند اگر مهر زنانشان 
کرده باشــند را هم پس می گیرم. بعد هم می فرمایند که تمام مردم مسلمانان در 
برخورداری از بیت المال برابر هستند و هیچ امتیاز و تفاوتی بین مهاجران و انصار و 
سایر مردم به سبب سوابق و کارهایی که پیش تر برای اسالم در زمان پیغمبر کردند 
وجود ندارد؛ چون به مهاجران نســبت به سایر مردم از بیت المال بیشتر پرداخت 
می شد. نسبت به انصار هم که مردم مدینه بودند تبعیض وجود داشت؛ به اوسی ها 
بیشــتر از خزرجی ها می دادند. مسلمانان غیرعرب مثل ایرانی ها هم تا مدت ها از 
بیت المال هیچ دریافتی نداشتند و بعداً هم که برایشان قائل شدند، خیلی کمتر از 

آخرین رده  عرب به آن ها داده می شد.
امیرالمؤمنین)ع( با در نظر گرفتن سهم و حق  و حقوقی برای تمام افراد جامعه از 
بیت  المال در ریشه کن  کردن فقر و همچنین بهبود معیشت مردم و اجرای عدالت، 

کاری اساسی صورت دادند.
امیرالمؤمنین)ع( ]بازگرداندن اموال بیت المال[چه منقول و چه غیرمنقول همه را 
مصادره کرد و به بیت المال برگرداند. قاعدتاً باید این روش ادامه پیدا می کرد؛ اما تا 
آنجایی که من به  خاطر دارم تاریخ مورد دیگری را ثبت نکرده است. شاید همین که 
دیدند حضرت از خلیفه آغاز کرده، عده ای از همان سرمایه داران، غارتگران و مفسدان 
اقتصادی از خوف اینکه ایشان به سراغ آن ها بیاید و اموال را از آن ها بگیرد، قاعدتاً 
باید اموال را برداشــته و از محدوده  تسلط امیرالمؤمنین)ع( گریخته باشند، چون 
امیرالمؤمنین)ع( کسی نبود که شعاری بدهد و عمل نکند. وقتی با قاطعیت فرمود 
و از خلیفه هم آغاز کرد، من حدس می زنم که موارد دیگری هم بوده و حضرت این 
اموال غارت رفته را مصادره کرده و به بیت المال برگردانده اند؛ حاال یا در تاریخ ثبت 

نشده یا سانسور شده است.
...با اینکه حکومت عدل علوی اســت، ولی چون موقعیت، موقعیت به ارث رسیده  
فاسد از دوران گذشته است، در همین حاکمیت هم ما می بینیم که تخلفاتی صورت 
می گیرد و مفاســدی رخ می دهد؛ حضرت چون این قضیه را می دانست به  قدری 
حساس بود که مبادا مسئوالن حکومتی به فساد، اختالس و سوءاستفاده بپردازند، 
حضرت مأموران بسیار مورد اعتماد و مخفی برای کنترل و نظارت بر مسئوالنش 
حتی در نقاط دوردست تعیین کرده بودند که از این ها به »عیون« یعنی چشم های 
حاکمیت تعبیر شده است. امیرالمؤمنین)ع( هیچ مالحظه ای در برخورد با فساد 
اقتصادی و خیانت در بیت المال نداشت و با کوچک ترین تخلف یا خیانتی با سرعت 

و جدیت برخورد و مقابله می کرد.

شــیروان  احمدی  مریــم  معــارف/   
در آســتانه هشتم ربیع االول، سالروز شهادت امام 
حسن عسکری)ع( قرار داریم؛ امامی که میراثدار 
تمام مجاهدت های معصومیــن)ع( پیش از خود 
بــود و می بایســت زمینه را بــرای دوران امامت 
ذخیره الهی و قائم آل محمد)عج( فراهم کند. در 
آن دوران با وجود خفقان و مراقبت های شدیدی 
که از جانب خلفای عباسی نسبت به تحرکات امام 
یازدهم و شیعیان ایشان صورت می گرفت، ایشان 
توانســته بودند به برکت شبکه وکالت، ارتباطات 
خود را حفظ کنند و امور جامعه شیعه را به پیش 
ببرند. در گفت وگو با حجت االســالم والمسلمین 
محمدجواد مروجی طبسی به بازخوانی و تحلیل 

آن دوران پرداخته ایم.

 شک و تردید »
jدر امامت امام حسن عسکری

حجت  االسالم والمسلمین مروجی طبسی با بیان 
اینکــه پس از هجــرت اجباری امــام هادی)ع(، 
امام حسن عســکری)ع( همراه برادر بزرگ ترش 
ســیدمحمد از مدینه به ســامرا هجــرت کرد، 
می گوید: در سال هایی که امام)ع( همراه پدر خود 
در سامرا بود ناشــناس زندگی می کرد به طوری 
که بسیاری از مردم ســامرا و بنی هاشم از وجود 
امام عســکری)ع( اطالعی نداشتند تا سال 252 
ه .ق و زمانی که ســیدمحمد از دنیا رفت و برای 
او مجلسی گرفتند. جمعی از بنی هاشم از جمله 
حسن بن حســن افطس نقل کرده است که روز 
وفات ســیدمحمد، به خانه امام هادی )ع( رفتیم. 
حدود 150 نفر از آل ابی طالب، قریش و بنی هاشم 
حضور داشتند. ناگهان امام حسن )ع( وارد شد و در 
کنار پدرش ایستاد. ما حضرت را نمی شناختیم. از 
امام هادی)ع( پرســیدیم او کیست که جواب داد 
حسن )ع(. در آن وقت 20 ساله به نظر می رسید. 

فهمیدیم که پس از پدر، او امام است.
او اضافــه می کنــد: از آن زمان بود کــه کار امام 
هادی)ع( و امام حسن عســکری)ع( شروع شد. 
امــام هــادی)ع( در حفظ فرزندش امام حســن 
عسکری)ع( بســیار کوشا بود و سعی می کرد آن 
حضرت به طور ناشناس زندگی کند. علت این امر 
واضح بود. اگر حکومت های جائر متوجه می شدند 

فردی رقیب آن هاست به هر صورتی که ممکن بود 
او را از بین می بردند.

این استاد حوزه علمیه قم اظهار می کند: اختناق 
و فضای بسته دوران امام هادی)ع( به گونه ای بود 
که شیعیان پس از ایشــان در امامت امام حسن 
عســکری)ع( شک و تردید داشــتند و گاهی به 
فرزندان دیگر ایشان به عنوان امام رجوع می کردند. 
حضرت)ع( باید تالش بســیار انجام می داد تا این 
اختالف ها را رفع کند. مسعودی نقل می کند که 
هارون بن مسلم روایت کرده من و جماعتی پس 
از شهادت امام هادی)ع( خدمت ابومحمد عسکری 
نامه نوشــتیم و درباره وصی پدرش از آن حضرت 
پرسش کردیم. امام)ع( پاســخ داد که من وصی 
او هســتم؛ من امام و پیشوای شما هستم. خدای 
متعال و فرشتگان و اولیای او را بر این سخن گواه 
می گیرم. اگر پس از دیدن دستخط من و شنیدن 
سخنانم باز هم شک و تردید کنید خود را بی بهره 
کرده و به بیراهــه رفته اید. یکی از کارهای عمده 
حضرت)ع( این بود که عده ای از افراد تأثیرگذار بر 

دیگران را نجات داده و از شک و تردید دربیاورد.

رهبری شیعیان با شبکه وکالت»
این پژوهشگر سیره معصومان)ع( با اشاره به دوران 
امامت امام عسکری)ع( بیان می کند: این امام)ع( 

تحت ســیطره حکومت ظالمانه بنی عباس قرار 
داشــت و بیشترین زمان امامت حضرت)ع( که 6 
سال بود غالباً در شهر سامرا و تحت کنترل شدید 
خلفای عباسی سپری شد. به نحوی که ارتباط آن 
حضرت با شیعیان بسیار محدود و تنها به وسیله 

وکالی خاص آن حضرت بود.
او توضیح می دهــد: امام عســکری)ع( در میان 
مسلمانان دوستداران زیادی داشت. گاهی وقت ها 
که حضرت)ع( از زندان آزاد می شــد مردم صف 
می کشــیدند تا او را ببینند امــا در همان روزها 
هم موارد امنیتی شــدیدی برقــرار بود. حتی در 
یکــی از این مالقات ها که برخی از شــیعیان در 
مسیر حضرت قرار می گرفتند تا امام)ع( را ببینند 
یادداشــتی از امام دریافت کردند که کسی با من 
سالم نکند و حتی اشــاره ای به من نکند زیرا در 

امان نخواهد ماند.
نویســنده کتاب حیات امام حســن عسکری)ع( 
خاطرنشان می کند: با وجود پراکندگی زیادی که 
در بین یاران امام)ع( وجود داشت و زندانی بودن 
حضرت در بیشتر سال های عمر خود اما امام)ع( 
مســلمین را اداره و رهبری می کرد. در آن زمان 
امام)ع( به قدری زیر فشــار و مراقبت جاسوسان 
حکومت بود که حتی مردم ســامرا جرئت تماس 
گرفتن با او را نداشتند و تمام امور دینی، اجتماعی، 

سیاسی و اقتصادی مردم از 
طریق وکالی امام به اطالع 
او می رسید. مردم قم، ری، 
نیشابور، بغداد و... به وسیله 
نامه بــا او ارتبــاط برقرار 
می کردند و حضرت)ع( نیز 
از طریــق نمایندگان خود 
پاســخ  نامه ها را داده و پیام 
خود را به آنان ابالغ می کرد.

این استاد دروس خارج حوزه 
یادآور می شــود:  قم  علمیه 
نامه های زندان و بیرون زندان 
به وســیله شــخصی به نام 
خدمتکاران  از  که  ابواالدیان 
خانۀ امام حسن عسکری)ع( 
بود و عالوه بر حضور در خانۀ 
حضرت)ع( سرپرســت امور 
نامه های امام)ع( و بردن آن ها 

به شهرهای مختلف نیز بود به مردم رسانده می شد.

« jکار حضرت عسکری 
از سایر ائمهb مشکل تر بود

حجت االسالم والمسلمین مروجی طبسی تصریح 
می کند: بعضــی از نامه ها به صورت علنی نبود. به 
طور نمونه حضرت چوبدستی ای در خانه داشت که 
داخل چوبدســتی خالی بود و گاهی وقت ها برای 
بعضی از شیعیان نامه نوشته و با رساندن چوبدستی 
توسط نامه رسانان یا پیشکار خود، نامه را به دست 
شیعیان می رساند. در این مورد پیشکار حضرت)ع( 
می گوید چوبدســتی را از طرف امام بردم. در بین 
راه دیدم که شــخصی چند گوسفند همراه دارد و 
آن هــا را به طرفی می برد. به من گفت این ها را به 
این سو راهنمایی کن. من چوبدستی را برداشتم و 
به گوسفند زدم. چوبدستی دو تا شد و مقداری از 
نامه ها از داخل چوب بیرون افتاد. فوراً آن ها را جمع 
و جور کردم و به اصحاب رســاندم. وقتی برگشتم 
امام)ع( بسیار ناراحت شــد و فرمود چرا چنین و 
چنان کردی. بعد معلوم شــد کــه حضرت)ع( در 
این چوبدستی نامه هایی می گذاشت که به دست 

اصحابش برساند.
او می افزاید: سرسلسله شــبکه وکالت عثمان بن 

ســعید، فردی مــورد تأییــد امام 
هادی)ع( و امام حسن عسکری)ع( 
بود و به عنوان نایب اول هم تعیین 
شد. در شرایطی که امکان صحبت 
حضــوری و مالقــات فراهــم نبود 
و در نهایــت احتیــاط نامه نگاری 
انجــام می شــد از راه های مختلفی 
برای رســاندن نامه نیز اســتفاده 
می شــد. عثمان بن سعید در ظاهر 
روغن فروش بود امــا در ظرف های 
امام)ع( را جاسازی  نامه های  روغن 
می کرد به نحوی که فردی متوجه 
نشود این نامه ها از کجا به کجا برده 

می شود.
این پژوهشگر تاریخ تشیع می گوید: 
هر چنــد که از زمان امام موســی 
کاظم)ع( شــرایطی برای دور نگه 
داشــتن امام از مردم به وجود آمده 
بود و در زمان امام حسن عسکری)ع( به اوج خود 
رســیده بود اما آن حضرت)ع( در زندان هم دست 
از فعالیت های خود برنداشته و شیعیان را رهبری 
می کرد. طبق روایتی که عالمه مجلسی نقل کرده، 
امام عسکری)ع( از روی اعجاز در زمان خویش به 
گرگان رفت و با دوستان و یاران بی شمار خود دیدار 
داشت؛ یا آمده است با وجود اینکه امام عسکری)ع( 
بیشتر اوقات در زندان بود، با اعجاز از تاریکی شب 
استفاده می کرد، به خانه شیعیان می رفت و با آن ها 
مالقات می کــرد. امام بر حق چــه در زندان، چه 
در خانه و چه در شــهرهای دیگر مردم را رهبری 
می کرد. کار حضرت عســکری)ع( از سایر ائمه)ع( 
مشکل تر بود؛ زیرا او باید کاری می کرد که دشمن 
نفهمد مفاد نامه چیســت و برای چه کسی ارسال 

می شود تا موجب آزار آن ها نشود.
حجت االســالم مروجی طبســی در پایان با بیان 
اینکه ســخت گیری های بنی عباس نسبت به امام 
حسن عسکری)ع( و شیعیان حضرت نتوانست مانع 
گسترش معارف و فرهنگ ناب اسالم شود، تأکید 
می کند: با توجه به اینکه دوران امامت امام حسن 
عسکری)ع( نزدیک به دوران غیبت فرزندش امام 
دوازدهم بود، امام)ع( با وجود مشکالتی که برای او 

وجود داشت به خوبی مسئله غیبت را تبیین کرد.

گفت و گوی قدس با حجت االسالم والمسلمین مروجی طبسی

امام عسکری j   و رهبری شیعیان با شبکه وکالت  

امام حسن 
عسکری)ع( با 

وجود مشکالت 
بسیار و اختناق 

شدید، توانستند 
به خوبی مسئله 
غیبت را تبیین 

کنند

بــــــرش

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9374 پنجشنبه 1 آبان 1399  5 ربیع االول 1442 22اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت شفاهی

 دکتر محمدحسین رجبی دوانی

به اطالع می ر ساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 1399/04/01 و مجوز شماره 026-994/621703مورخ  1399/03/11سازمان بورس و اوراق 
بهادار مقرر گردید س�رمایه ش�رکت از مبلغ 64.000.000.000 ریال به مبلغ 128.000.000.000 ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از 
حق تقدم خرید س�هام، تعداد 53.540.275 س�هم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده 
از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 859.725 سهم 000ر1 ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به 

مجوز شماره 41/66985 مورخ 1399/07/28 اداره ثبت شرکت ها به شرح زیر عرضه می گردد:
  موضوع فعالیت شرکت: به موجب ماده 2 اساسنامه موضوع شرکت عبارتست از :

الف- موضوع اصلی 
1-ایجاد مجتمع ها وشهرک های مسکونی و گردشگری با کلیه ابنیه و تاسیسات جانبی از قبیل مجموعه های  پذیرایی،ورزشی،تاالرهای برگزاری مراسم 

فرهنگی و همایشها و ایجاد واحدها و مجتمع های تجاری.
) time sharing( 2- اجرای سیستم مالکیت زمانی

3- احداث،اجاره،خرید، مدیریت و بهره برداری از تاسیسات گردشگری شامل هتل،هتل آپارتمان، رستوران  و مجتمع ها و دهکده های توریستی . 
4- سرمایه گذاری در پروژه های رفاهی و گردشگری، دهکده های سالمتی، پس از اخذ مجوزهای مربوطه از قبیل دفاتر آژانس مسافرتی)زمینی،دریایی، 

هوایی(،سالنهای تفریحی و رفاهی،تله کابین.
ب- موضوع فرعی

1- انجام کلیه پروژه های فنی،مالی،تجاری،خدماتی،بازرگانی،صنعتی مشاوره ای ساخت و ساز در ارتباط با موضوع اصلی و حوزه صنعت گردشگری.
2- مدیریت در بخش جذب سرمایه گذاری در حوزه صنعت گردشگری، تشکیل صندوق های سرمایه گذاری زمین و مسکن،مشارکت با شرکت های داخلی 

و خارجی اعطاء و اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی
1(مرکز اصلی و نش�انی شعب شرکت و کدپستی: هرمزگان-جزیره کیش-خیابان پروین اعتصامی-هتل آبادگران ایران کیش-کدپستی:79419654128- 

فاقد شعب می باشد.
2(سرمایه فعلی شرکت: 64.000.000.000 ریال،

3(موضوع افزایش سرمایه: به منظور اصالح ساختار مالی و تامین منابع مالی مورد نیاز جهت خرید واحدهای آپارتمانی در جزیره کیش و شهر مشهد
4(محل افزایش سرمایه: از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی )مبلغ 54.400 میلیون ریال معادل 85 درصد( و سود انباشته )مبلغ 9.600 

میلیون ریال معادل 15 درصد(
5(مبلغ افزایش سرمایه: 64.000.000.000 ریال،

6(مبلغ سرمایه پس از افزایش: 128.000.000.00 ریال،
7(مدت شرکت: نامحدود

8(نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
9(ارزش اسمی هر سهم: 000ر1 ریال،

10(مبلغ مشارکت  شده توسط سهامداران شرکت: 53.540.275.000ریال،
11(تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 859.725 سهم،

12(مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: 

موظف/غیرموظفسمتکد ملیشماره شناسنامهنام پدرنام ونام خانوادگی

غیرموظفرئیس هیئت مدیره460600932829902جعفرعلی علی نژاد خباز

غیرموظفنائب رئیس هیئت مدیره6730940327201اسکندرمحمود اسکندرنیا

غیرموظفعضو هیئت مدیره413200931289521حسینمحمد فقیه زاده

غیرموظفعضو هیئت مدیره284590897458غالمحسینعباسعلی شاهرودی

غیرموظفعضو هیئت مدیره1270901013048محمدرضامهدی منوچهری

مدیرعامل و عضو علی البدل 1760937826065محمدحسنمحمد صالحی یکتا
هیئت مدیره

موظف

13(شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می تواند شخصًا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص 
حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، 

برای هریك سهم فقط یك رأی خواهد داشت.
14(مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:تصویب میزان سود تقسیمی از وظایف و اختیارات مجامع عمومی 
صاحبان سهام شرکت می باشد.وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود.به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع 

عمومی عادی،ممکن اس�ت قس�متی از سود خالص برای تش�کیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.تقسیم دارایی بعد از تصفیه با متابعت از قوانین و 
مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.                                                                           

15(تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: که شرکت فاقد سهام ممتاز است.
16(مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است

17(مبلغ بازپرداخت  نشده اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است
18(مبلغ دیون ش�رکت و همچنین مبلغ دیون اش�خاص ثالث که توس�ط ش�رکت تضمین شده اس�ت: مطابق با صورت های مالی حسابرس�ی ش�ده 
1398/12/29 مجموع بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت به ترتیب برابر با23.165 و صفر میلیون ریال می باشد. همچنین بر اساس یادداشت 
25 همراه صورت های مالی حسابرس�ی ش�ده مزبور بدهی های احتمالی به همراه مبلغ تضمین های اعطایی در خصوص بدهی های اش�خاص ثالث 

برابر با 400 میلیون ریال می باشد.
19(مدت پذیره نویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ .1399/08/03 آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1399/09/02 

به مدت حداکثر 30 روز ادامه خواهد داشت. 
تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهدشد.

20(حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود: حداقل یک سهم و حداکثر 859.725 سهم 
21(مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن: 

موضوع فعالیت میزان تعهدات شخصیت حقوقی نام متعهد

ساختمانی و راه سازی خرید کلیه حق تقدم های استفاده نشده سهامی خاص شرکت آسفالت طوس

22(روزنامه کثیراالنتش�ار: روزنامه کثیراالنتش�اری که اطالعیه ها و آگهی های ناشر در آن منتشر می شود خراسان می باشد. همچنین اعالمیه مذکور در 
روزنامه  های قدس و عصراقتصاد ) بر اساس مفاد ماده 177 الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت( نیز منتشر میگردد.

23(چگونگی پذیره نویس�ی: با توجه به ثبت ش�رکت مجتمع های توریس�تی و رفاهی آبادگران ایران کیش )سهامی عام( نزد سازمان بورس و اوراق 
بهادار، پذیره نویسی سهام این شرکت تمامًا از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره نویسی می توانند در مهلت تعیین شده برای 
پذیره نویسی با مراجعه به شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران/فرابورس ایران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. 

ضمنًا خریداران حق تقدم فوق، می بایست عالوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. 
24(مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:

 حس�اب ش�ماره 1-10700-828-1801به نام شرکت مجتمع های توریس�تی و رفاهی آبادگران ایران کیش س�هامی عام، نزد بانک اقتصادنوین شعبه 
بلوار سجاد،کد1801

25(کلیه اطالعات و مدارک مربوط به ش�رکت ش�امل: اساس�نامه، طرح اعالمیه پذیره نویس�ی و آخرین صورت های مالی به اداره ثبت ش�رکت ها و 
مؤسس�ات غیرتجاری جزیره کیش تس�لیم شده اس�ت. همچنین گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش س�رمایه، گ�زارش بازرس قانونی 
و بیانیه ثبت س�هام در دس�ت انتش�ار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.abadgaranirankish.ir و س�ایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس 

www.Codal.ir  در دسترس عالقه مندان می باشد.
26(مشخصات سهامداران: مشخصات سهامداران حقیقی که مجموع سهام خود، در تاریخ1398/12/29 حداقل معادل 5 درصد سهام ناشر می باشد.

درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار
7 4.470.729 محمد فقیه زاده
7 4.473.731 عباسعلی شاهرودی
6 3.858.461 کاظم نیک پیمان
5 3.165.371 نسرین عزیزی

27(نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویسی سهام شرکت: شرکت آسفالت طوس )سهامی خاص( متعهد        میگردد در صورت عدم تکمیل افزایش 
سرمایه نسبت به خرید باقی مانده حق تقدم های استفاده نشده اقدام نماید.

نکات مهم:
• مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیه پذیره نویسی بر عهده ناشر است.

• ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر 
قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده اند.
• ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق 
بهادار و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق 

بهادار توسط سازمان نمی باشد.
• پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد شده در این اعالمیه مراتب را کتبًا به سازمان بورس و اوراق بهادار 

به آدرس زیر ارسال نمایند.
تهران – ابتدای خیابان مالصدرا – شماره 13 سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای 

اعالمیه پذیره نویسی سهام
شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش )سهامی عام(

ثبت شده به شماره 510 و شناسه ملی 10861521552

س
, 9
90
81
42

هیئت مدیره شرکت مجتمع توریستی و رفاهی آبادگران ایران-کیش )سهامی عام(
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برای خودروهایی که ارزان نمی شوند
ناصر باغستانی: چندی پیش خبری 
منتشر شد که حاکی از قیمت گذاری 
دســتوری فوالد بود و بر مبنای آن 
قیمــت پایه شــمش فوالد 60 تا 75 
درصد آخرین قیمت شمش صادراتی 
ایران فوب خلیج فارس و سقف رقابت 
حداکثــر تا 20 درصد باالتر از قیمت 

پایه تعیین شد.
انتشار این خبر موجی از مخالفت ها با قیمت دستوری را به همراه داشت. 
برای مثال حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس اعالم کرد: »برخی از 
تصمیم های احتمالی آینده در حوزه قیمت گذاری و تعیین ســقف رقابت 
برای محصوالت فوالدی در بورس کاال حاکی از تکرار اقدام های اشــتباه 
ســال ۹7 و دخالت در فرایند ذاتی اقتصاد اســت. با توجه به تأثیر قابل 
توجه سهام شرکت های فوالدی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق 50 

میلیون سهامدار به شمار می رود«.
از ســوی دیگر کارشناســان معتقدند قیمت گذاری دستوری منجر به دو 
نرخی شــدن فوالد در بازار آزاد و بورس خواهد شد و رانت عظیمی را در 

اختیار دریافت کنندگان فوالد ارزان تر از نرخ بازار آزاد قرار خواهد داد.
 پورابراهیمــی، رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفــت: با توجه به 
ایجاد مشــکالت درباره قیمت گذاری زنجیره فوالد؛ مقرر شد »قیمت های 

دستوری« از دستور کار خارج شود.

 چه گروهی مایل به قیمت گذاری دستوری بوده اند »
و مسئوالن را تحت فشار قرار دادند؟

امــا نکته حائز اهمیت این اســت که چه گروهی مایــل به قیمت گذاری 
دستوری بوده اند و مسئوالن را تحت فشار قرار دادند؟

اوایل مهر ماه مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های 
خــودرو در مصاحبه با خودروکار گفته بود: نظر انجمن این اســت که به 
میزان نیاز خودروســازی و قطعه سازی، تخصیص مواد اولیه صورت گیرد 
و مبنای تعیین قیمت نیز قیمت تمام شده به اضافه سود متعارف باشد و 

مابه التفاوت آن به هر قیمتی که می خواهد قیمت گذاری شود.
 جالب تر آنجاست که خودروسازان مدافعین خود در مجلس را هم همراه 
کــرده بودند. در همین زمینه فیروزی، ســخنگوی کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس تصریح کرده اســت: نرخ فوالد اکنون روی صنعت خودرو 
اثر می گذارد .قطعاً با کاهش نرخ فوالد، قیمت خودرو و مســکن حداقل 

افزایش نخواهد داشت. 
وی در پاســخ به احتمال احتکار فوالد دولتی و ارزان گفته است: »طبق 
توافقی که بین وزارتخانه صمت و سازمان بسیج شده است، حدوداً 5 هزار 
بسیجی به کمک بازرس های وزارتخانه از 500هزار انبار فوالد در سراسر 
کشور شروع به بازرسی می کنند و هر میزان آهن آالت که باشد به عنوان 

کاالی احتکار شده ضبط می شود«.
نکته اساسی و درس آموز در این ماجرا این است که متقاضیان فوالد ارزان 
با فرمول )قیمت تمام شــده +سود( همان قطعه ســازان و خودروسازانی 
هســتند که معتقدند قیمت خودرو در کارخانه باید براساس نرخ حاشیه 
بازار تعیین شود واگرنه رانت در اختیار دالالن قرار می گیرد. این در حالی 
اســت که خودروســازان با کاهش عرضه می توانند نرخ حاشیه بازار را تا 

جای ممکن افزایش داده و سپس قیمت خودرو را باال ببرند.
این نکته را باید در نظر داشــت که رانت مواد اولیه ارزان برای تولید و یا 
دالر ارزان )4هزارو200تومانی( برای واردات، به دســت مردم نمی رسد و 
خروجی شــرکت ها معموالً با نرخ دالر آزاد حساب می شود، چه خروجی 
پتروشــیمی ها که خوراک ارزان دریافــت می کنند و چه خودروهایی که 

سازندگانش به دنبال فوالد ارزان هستند.

فروش خودرو های ثبت نامی و افت دالر موجب واکنش سریع بازار شد

به تابلوی »ریزش قیمت« نزدیک می شوید
 اقتصاد/ زهرا طوســی   با سقوط نرخ دالر، 
مقاومــت بازار خودرو نیز در برابر کاهش قیمت 
شکســت تا انواع محصوالت داخلی، مونتاژی و 
خارجی خودرو از مســابقه رشد قیمت هایشان 
دست بکشند و مردم هم از خیر خرید و فروش 

گذشته اند تا تکلیف بازار روشن شود.
در روزهــای اخیر قیمت خــودرو که از ابتدای 
هفته جاری به آرامی در سراشــیبی قرار گرفته 
بود، متأثر از ریزش نرخ ارز ســرعت گرفت، به 
طــوری که شــاهد کاهش ۱0 تــا ۱5 میلیون 
تومانــی قیمــت خودروهای داخلــی از جمله 
ســمند و پژو پارس بودیــم و این کاهش برای 
خودروهــای مونتاژی تا 50 میلیون تومان بوده 
است. در خودروهای خارجی نیز این کاهش تا 

200میلیون تومان هم دیده شده است.

نرخ دالر عامل بی ثباتی قیمت ها»
امیرحسین کاکایی، کارشناس 
صنعت خودرو، با بیان اینکه 
فضــای اقتصــادی کشــور 
بازارها را برای فعالیت دالالن 
بازگذاشته است، به خبرنگار ما 
می گویــد: هر چقدر فضای تحریم و روانی اقتصاد با 
تنش بیشتری روبه رو می شود، دالالن از این موضوع 
بیشتر به نفع خود بهره برداری می کنند. از  سوی دیگر 
افزایش و کاهش نرخ دالر عامل مهمی در رشــد یا 

کاهش نرخ کاالها و خدمات محسوب می شود. 
وی با اشــاره به اینکه نرخ ارز به دالیل مختلف 
روی قیمــت کاالها و بازارهــا مثل بازار خودرو 
تأثیر می گــذارد، می افزاید: قطعاً با افزایش نرخ 
ارز، دالالن از فضــای تنش به وجود آمده برای 
افزایش منافع خود استفاده می کنند و نرخ دالر 
هم یکــی از عوامل دامن زدن بــه بی ثباتی یا 
سوءاستفاده برای دست اندازی بیشتر به بازارها 

به شمار می رود. 
کاکایــی تأکید می کند: اگر مســئوالن و دولت 
خواهان تثبیت نرخ در بازارهای مختلف هستند 
تثبیت نرخ دالر یک راهکار مهم است؛ چرا که 
اگر نرخ دالر تثبیت نشــود، شبیه حربه ای کار 
می کند که بر ســر اقتصاد پتک می زند، ضمن 

اینکــه زمینــه را برای سوءاســتفاده عده ای از 
بازارهای مختلف ازجمله بازار خودرو باز می کند. 

ثبات قیمت ها در محدوده تثبیت نرخ دالر »
وی تصریــح می کنــد: با تثبیت نــرخ دالر قطعاً 
قیمت هــا نیــز در همــان محدوده ثابــت باقی 
می ماننــد؛ چرا که باال رفتن نــرخ دالر منجر به 
افزایش نرخ همه کاالها می شــود و این مسئله در 
صنعت خودرو هم یک امر عادی و محتمل است. 
وی یادآوری مــی کند: به هر حــال قیمت ها 
روی نرخ دالر افزایش یافته و ثابت می شــوند، 
در حالی که این مســئله برای نرخ خودرو کمی 
دیرتر از بازارهــای دیگر اتفاق می افتد، اما بازار 
خودرو هم کم کم خود را به نرخ افزایشــی سایر 
بازارها می رســاند. برای صنعتی مثل خودرو یا 
صنایع بزرگ نرخ دالر بسیار مهم است، دالری 
که در یک نــرخ ثابت یکــی، دو هفته مبادله 
می شود.  بنابراین قیمت دالر واقعی که در مدت 
زمان یکی، دو هفته معامله گران و صنعتگران از 
آن استفاده می کنند، مالک قیمت گذاری است.

کاکایــی می گویــد: اگر نــرخ ارز کاهش بیابد 
می تــوان به ثبات بیشــتری در بازار و قیمت ها 
رســید، یعنی اگــر دو روز، روی ٣0هزار تومان 
برســد، اما به هر دلیل نرخ ارز دوباره بیشتر از 
این رقم شود، نمی توان روی نرخ اولی یا دومی 

حساب چندانی باز کرد. 
وی می گوید: ثبات قیمت ها مســئله مهمی در 
همه بازارها و بازار خودرو است. با ثبات  قیمت 
دالر قیمت خودرو هم در همین مقیاس کاهش 
پیــدا می کند، امــا هنگامی که تــورم در همه 
بخش ها، ارکان اقتصــادی و بازارها وجود دارد، 
نمی توان انتظار داشــت صنعت خودرو از تورم 

دور بماند.

فشار فروش خودروهای ثبت نامی به بازار»
میــالد بیگی، کارشــناس بازار خــودرو نیز در 
گفت وگو با خبرنــگار ما، کاهــش قیمت ها را 
تحت تأثیر دو عامل ریزش دالر  و فشار فروش 
خودروهایــی می داند که مــردم در طرح های 
فروش فوری از دو شــرکت خودروساز سایپا و 

ایران خودرو خریداری کرده بودند.
وی با اشــاره به اینکه بسیاری از کسانی که این 
خودروها را ثبت نام کردند به دنبال عرضه در بازار 
و کســب ســود از آن بودند، می گوید: همزمانی 
عرضــه این خودروها در بازار با کاهش قیمت ارز 

سبب شد تا قیمت ها در بازار سرکوب شود .
این کارشــناس بازارخودرو، بــا تأکید بر اینکه 
کاهش فعلــی قیمت های خــودرو در روزهای 
اخیر وابســته به متغیرهــای اقتصاد ما نبوده و 
موقتی اســت، می گوید: در حال حاضر اصالح 
قیمت ها در کشــور متناسب با انتظارات تورمی 
رخ می دهد که پایدار نیســت، ولی اگر کاهش 
قیمت هــا با ثبات متغیرهای کالن اتفاق بیفتد، 

کاهش قیمت ها باثبات خواهند بود.

تعیین تکلیف نرخ گذاری خودرو  »
وی بــا یــادآوری اینکــه 
قیمت خــودرو از افزایش 
هزینه هــای تولیــد متأثر 
می افزایــد:  می شــود، 
خودروساز دنبال این است 
که قیمت شــورای رقابت را باال ببرد، براساس 
منطق هم وقتی تغییــرات هزینه های تولید را 
از سال ۹7  تاکنون مرور می کنیم باید افزایش 
قیمت همگام با تورم و براســاس ضوابط قانونی 

اتفاق بیفتد.
مجلــس  و  صمــت  وزارت  می افزایــد:  وی 
تصمیم هایــی برای کنتــرل و مدیریت قیمت 
خــودرو  دارنــد از  قبیل اینکــه قیمت گذاری 
شــورای رقابت اصالح بشــود یا قیمت گذاری 
به سمت ســازمان حمایت برود و یا این کار با 
عرضه خودرو در بورس  تعیین تکلیف شود. این 
ســه گزینه تاکنون بین مجلس و دولت مطرح 
بوده و به نظر می رســد یک بخشی از خریداران 
دست نگه داشــتند تا ببینند این تصمیم ها به 
کجا می رسد که به طور قطع هفته آینده کم و 

کیف آن روشن خواهد شد.
وی بیان می کنــد: انتظارات تورمــی و اختالف 
حاشیه بازار و کارخانه زیاد شده و نقدینگی را در 
این سبد نگه داشته و این خودش مسئله را تقویت 

این  بــرای کم کردن  می کند. 
پیشــنهادی که وجود  فاصله 
دارد این اســت که خودرو را 
در بــورس عرضــه کنند که 
احتماالً قیمتــی نزدیک بازار 
آزاد می خــورد و مردم باید با 
همان قیمت خــودرو را تهیه 
کننــد، هر چنــد االن هم در 
حد چنــد دهم درصد از مردم 
کارخانه  قیمــت  با  می توانند 

خودرو خریداری کنند.

خأل قانونی مالیات بر »
ارزش افزوده

وی می افزایــد: اگــر عرضه 
خودرو در بورس منتفی شود، 
حداقل  کاری که می توان در 

این حوزه انجام داد این است که قیمت کارخانه 
را شــورای رقابت اصالح کند تــا تولید ضررده 
نباشد، در غیر این صورت خودروسازان تولید را 
کاهش می دهند و متعاقباً این کاهش عرضه نیز 

قیمت خودرو را افزایش خواهد داد.
وی تأکیــد می کند: در تمام دنیــا برای کنترل 
بازارهایی که دچار نوســان های شــدید هستند 
و ممکن اســت با بحران ها روبه رو شوند، مالیات 
بر عایدی ســرمایه را تعریــف کرده اند. در اصل 
ســازو کار گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه برای 
چنین مواقعی تعریف شــده است تا نوسان یک 
کاالی مصرفی سبب نشــود برخی افراد به فکر 
سوءاســتفاده از این کاال به عنــوان یک کاالی 

سرمایه ای باشند. 
به گفته وی، در دنیا برای کنترل 
انگیزه هایی که بــه امید افزایش 
قیمت و کســب ســود به جای 
ســرمایه گذاری در تولید اقدام به 
خرید زمین و مســکن یا خودرو 
عنوان  تحت  مالیاتــی  می کنند، 
مالیــات بر افزایش ارزش زمین و 
مســکن یا CGT وضع می شود. 
در ایــن نــوع از مالیات درصدی 
معامالتــی  ارزش«  از»افزایــش 
زمین یا مســکن در هنگام نقل 
و انتقــال از فروشــنده به عنوان 

مالیات دریافت می شود.
گفتنی است؛ از جمله خودروهایی 
که با کاهش قیمت مواجه شده اند 
می توان به قیمت پراید اشاره کرد 
که در روزهای گذشته تا ۱2۸میلیون تومان باال 
رفته بود و حاال تا ۱۱5 و حتی ۱۱0میلیون تومان 
پایین آمده اســت. پــژو 405 با کاهش قیمت 7 
تــا ۸ میلیــون تومانــی در بازار مواجه شــده و 
کوییک معمولی نیز که قیمت آن تا ۱۸۱میلیون 
تومــان باال رفته بود با قیمت ۱72میلیون تومان 
در بازار عرضه می شــود. قیمــت کوییک R. نیز 
که تــا ۱۹0میلیون تومان افزایش یافته بود حاال 
به ۱۸0میلیون تومان رســیده است. قیمت تیبا 
صندوق دار نیــز از ۱57میلیــون تومان حاال به 
۱50میلیون تومان رســیده و در مورد تیبا 2 نیز 
قیمت ها از ۱72 میلیــون تومان به ۱62میلیون 

تومان رسیده است.

کاهش قیمت ها 
تحت تأثیر دو 
عامل ریزش دالر  
و فشار فروش 
خودروهایی که 
مردم در طرح های 
فروش فوری 
از دو شرکت 
خودروساز سایپا 
و ایران خودرو 
خریداری کرده 
بودند، محقق شده 
است

بــــــــرش

مدیریت زنجیره واردات نهاده دامی به وزارت جهاد واگذار می شود مهر: رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور،  با بیان اینکه در چند روز آینده مدیریت کل فرایند واردات نهاده های دامی به وزارت 
جهادکشاورزی بازمی گردد، گفت: برخی زنجیره های تأمین در بازارگاه حضور ندارند.  به  دلیل وجود فرایندهای پیچیده استعالم و بررسی در اخذ مجوزهای مربوط به واردات، این مشکالت دوچندان شده است. قدیری با بیان 
اینکه علت چنین بروکراسی هایی نیز تعدد نهادهای نظارتی، تعدد قوانین و آیین نامه ها و دستگاه های تصمیم گیرنده و مسئول است، گفت: برای کاهش موانع تجارت در چند روز آینده کل فرایند به وزارت جهاد بازمی گردد.

گزارش تحلیلی
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آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1399
حوزه ثبتی قاین

به دس��تور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه قانون مذكور اس��امی اشخاصی كه نسبت 
به امالك مجهول المالك واقع در بخش��های تابعه حوزه ثبتی قائنات تا آخر ش��هریورماه سال 
یكه��زار و س��یصد و نود و نه تقاضای ثبت نموده اند؛و همچنی��ن مواردی كه آگهی نوبتی آن 
برابر تبصره یك ماده 25 اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد، با نوع ملك مورد تقاضا برای 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می شود:
بخش 9 قاینات

قطعات مفروزه مزرعه سده )آرین شهر( پالك 128 – اصلی:
3533 فرعی آقای غالمحسن قامتی ششدانگ یكقطعه زمین بایر واقع در خیابان باهنرغربی

3591 فرعی آقای مجید زراعتی ششدانگ یكقطعه محوطه 
3593 فرعی خانم زهرا ضربتی ششدانگ یكقطعه محوطه

3600 فرع��ی آق��ای محمدرضا نظرپور شش��دانگ یكقطع��ه زمین بایر واقع در پش��ت جهاد 
كشاورزی

3601 فرعی آقای حمید ساالری ششدانگ یكقطعه زمین واقع در خیابان امام رضا
3603 فرعی آقای امیرحسین قربانی ششدانگ یكباب منزل قدیمی ساز واقع در خیابان بسیج 4

3605 فرعی خانم كنیز رضا كوه كن ششدانگ یكقطعه زمین بایر واقع در خیابان جهاد 1
3607 فرعی آقای محمد علی دشتی ششدانگ یكقطعه زمین مزروعی 

3608 فرعی آقای حسن تنومند ششدانگ یكباب منزل واقع در خیابان بسیج 4
3609 فرعی آقای غالمحسین زراعتكار مقدم ششدانگ یكباب منزل

قطعات مفروزه مزرعه كالته نو)سده(پالك 129 _اصلی:
13 فرعی آقای محمد قربانی ششدانگ یكقطعه زمین مزروعی 

بخش 10 قاینات
قطعات مفروزه مزرعه آفریز پالك 37_اصلی:

1621 فرعی آقای مسعود قاینی ششدانگ یكقطعه زمین مزروعی دیم
قطعات مفروزه مزرعه عقیك  پالك 104 – اصلی:

120 فرعی آقای مهران پدرام ششدانگ یكقطعه زمین مزروعی و مشجر
بخش 11 قاینات

شهر قاین:
12 فرعی از 225 اصلی آقای محمدعلی آبیار ششدانگ یكباب منزل

2 فرعی از 1040 اصلی خانم ها عفت و مرضیه نوروزی ششدانگ یكباب منزل مسكونی مشاعا بالسویه 
قطعات مفروزه مزرعه كهناب پالك 1266 _اصلی:

2933 اقای ابوالفضل آزادی ششدانگ یكقطعه زمین واقع در خیابان مصلی
قطعات مفروزه مزرعه جعفرآباد پالك 1268 – اصلی:

480 فرع��ی آقای��ان س��یدعلیرضا حجازی و س��یدعلی حجازی و س��یدمحمدباقر حجازی و 
س��یدابوتراب حجازی هر كدام به میزان 24 س��هم مش��اع از 225 س��هم و خانم ها فاطمه 
و عصم��ت حج��ازی هركدام به میزان 12 س��هم مش��اع از 225 س��هم ششش��دانگ و آقای 
سیدباقرصدرقاینی به میزان 20 سهم مشاع از 225 سهم ششدانگ و خانم ها فاطمه و مطهره 
و س��عادت و بهجت صدرقاینی هركدام به میزان 10 س��هم مش��اع از 225 سهم ششدانگ و 
آقایان س��یداحمدعلی و سیدمحمدتقی توكلی هركدام به میزان 18 سهم مشاع از 225 سهم 
شش��دانگ و خانم فاطمه توكلی به میزان 9 س��هم مشاع از 225 سهم ششدانگك یك قطعه 

زمین واقع در پشت اداره جهادكشاورزی قاین
2179 فرعی از 553 فرعی آقای محمدرضا عبداهلل زاده شش��دانگ یك قطعه زمین بایر واقع 

در خیابان مبارزان-نرسیده به مبارزان 12
2190 مجزا ش��ده از 20 فرعی خانم صدیقه مالكی نژاد شش��دانگ یكباب منزل واقع در بلوار 

امام حسین 
2193 فرعی مجزاش��ده از 523 آقای حس��ین نبئی شش��دانگ یكقطعه زمی��ن بایر واقع در 

خیابان مهدیه 
قطعات مفروزه مزرعه شاهیك پالك 1269 – اصلی:

21 فرعی آقای علی اكبر مدرس  ششدانگ یكقطعه زمین مزروعی 
568 فرعی خانم سكینه تقی نیا ششدانگ یكقطعه زمین مزروعی 

1274 فرعی آقای حسین صبوساز ششدانگ یكقطعه زمین مزروعی 
2950 فرعی آقای علی شوشتری ششدانگ یكقطعه زمین مزروعی 

2951 فرعی خانم معصومه حسینی ششدانگ یكقطعه زمین مزروعی 
2963 فرعی مجزا ش��ده از 79 فرعی آقای سیدمس��عود نوربخش ششدانگ یكقطعه محوطه 

مزروعی و مشجر واقع در جنب مدرسه قدیم شاهیك
2964 فرعی مجزا شده از 79 فرعی آقای محمود ترغیبی ششدانگ یكقطعه محوطه مزروعی 

و مشجر واقع در جنب مدرسه قدیم شاهیك
2994 فرع��ی آقای حس��ن رمضانی مقدم شش��دانگ یكقطع��ه زمین بایر واق��ع در خیابان 

شهیدبهشتی-بهشتی 18
قطعات مفروزه مزرعه ابوالخیری پالك 1270_اصلی:

228 فرعی آقای مسعود زابلی ششدانگ یكقطعه زمین مزروعی واقع در بلوار نوربخش
1637 فرعی آقای سید ابوالفضل یعقوبی ششدانگ یكقطعه زمین بایر

1638 فرعی از 88 فرعی آقای علی اكبر مخملی ششدانگ یكقطعه باغ واقع در باغستان ابوالخیری
قطعات مفروزه مزرعه دستجرد پالك 1584_اصلی:

566 فرع��ی مجزا ش��ده از 499 فرعی آقای محمدحس��ین پردل شش��دانگ یكقطعه زمین 
مزروعی واقع در مزرعه دستجرد

قطعات مفروزه مزرعه شهابی پالك 1585 – اصلی:

650 فرعی آقای احمد علی محبوبی و خانم فاطمه محبوبی ششدانگ یكقطعه زمین مزروعی 
بالمناصفه واقع در انتهای خیابان دستجرد

653 فرعی از 288 فرعی خانم معصومه دونده ششدانگ یكقطعه زمین بایر 
قطعات مفروزه مزرعه قدی پالك 1587_اصلی:

1122 فرعی از 118 فرعی آقای حسین شكفته ششدانگ یكباب منزل 
1160 فرعی از 470 فرعی آقای محمدرضا رحمتی مقدم شش��دانگ یكقطعه زمین مزروعی 

واقع در حوالی كمربندی
1161 فرعی از 470 فرعی خانم معصومه قربانی ششدانگ یكقطعه زمین مزروعی 

قطعات مفروزه مزرعه فرخ آباد پالك 1589 – اصلی:
712 فرعی آقای محمدحسین قدیمی ششدانگ یكقطعه زمین مزروعی 

3681 فرعی آقای قاس��م افش��اری شش��دانگ یكقطعه زمی��ن بایر واقع در روب��روی تامین 
اجتماعی

3682 فرعی خانم حمیده ساالری ششدانگ یكقطعه زمین مزروعی 
 3700فرعی آقای محمدحسین دهقان نژاد ششدانگ یكقطعه زمین بایر 
3701 فرعی خانم نرجس رعنائی گوشیك ششدانگ یكقطعه زمین بایر 

3702 فرع��ی از 8 فرعی آقای اكبر قلندری شش��دانگ یك باب من��زل واقع در خیابان فرخ 
آباد-فرخ آباد10-انتهای كوچه بن بست

3704 فرع��ی آقای حس��ین محمدی مطلق شش��دانگ یكقطعه زمین بایر واقع در ش��هرك 
فرمانداری

3705 فرعی آقای هادی مشاورنیا ششدانگ یكقطعه زمین واقع در خیابان سجاد
3706 فرعی آقای هادی مشاورنیا ششدانگ یكقطعه زمین واقع در خیابان سجاد _ سجاد2

3707 فرعی آقای مجید شرافتی ششدانگ یكقطعه زمین واقع در خیابان سجاد
3708 فرعی آقای هادی مشاورنیا ششدانگ یكقطعه زمین واقع در خیابان سجاد
3709 فرعی آقای هادی مشاور نیا ششدانگ یكقطعه زمین واقع در خیابان سجاد
3710 فرعی آقای هادی مشاورنیا ششدانگ یكقطعه زمین واقع در خیابان سجاد
3711 فرعی آقای هادی مشاورنیا ششدانگ یكقطعه زمین واقع در خیابان سجاد

 قطعات مفروزه اراضی مشهور به چاه داشگران پالك 1910 – اصلی:
89 فرعی خانم سارا كامرانی ششدانگ یكقطعه زمین مزروعی 

قطعات مفروزه اراضی مشهور به چاه جعفری پالك 1956-اصلی:
19 فرعی آقای علیرضا اصفهانی شش��دانگ یكقطعه زمین مزروعی واقع در پش��ت چاه های 

علی آباد كهنه
قطعات مفروزه اراضی مشهور به ارزنی و غیره پالك 1960 – اصلی:

1479 فرعی آقای سیدجعفر اسماعیلی ششدانگ یكقطعه زمین بایر 
1569 فرعی خانم فهیمه نیكی نژاد شش��دانگ یكقطعه زمین بایر واقع در ش��هرك اصناف_

شهدای اصناف 3
1570 فرعی خانم فهیمه نیكی نژاد ششدانگ یكقطعه زمین بایر شهرك اصناف_شهدای اصناف 3

1572 فرع��ی آقای محمدعلی ش��خمگر شش��دانگ یكقطعه زمین بایر واقع درش��هرك ولی 
عصر_خیابان فروزان نژاد 1/1

1578 فرعی آقای رضا فیروزی شش��دانگ یكقطعه زمین و قس��متی از محوطه متصل واقع 
در امتداد بلوار پاسداران 

1579 فرعی آقای حسین ژاله ششدانگ یكقطعه زمین بایر واقع در ابتدای خیابان فروزان نژاد
1580 فرعی آقای عباسعلی رحمتی ششدانگ یكقطعه محوطه 

1584 فرعی آقایان مجید مس��لمان زاده و مس��عود مس��لمان زاده و خانم زهرا مسلمان زاده 
ششدانگ یكقطعه زمین بایر واقع در شهرك ولیعصر_پشت انبار جهاد مشاعا بالسویه

1585 فرعی آقای علی مس��لمان زاده ششدانگ یكقطعه زمین بایر واقع در شهرك ولیعصر_
پشت انبار جهاد 

1586 فرعی آقایان مسعود و مجید مسلمان زاده و خانم زهرا مسلمان زاده ششدانگ یكقطعه 
زمین بایر واقع درشهرك ولیعصر_پشت انبارجهاد مشاعا بالسویه

1587 فرعی آقای ش��مس الدین مس��عودی شش��دانگ یكقطعه زمین بایر واقع در ش��هرك 
اصناف_اصناف 2

1588 فرعی آقای ش��مس الدین مس��عودی شش��دانگ یكقطعه زمین بایر واقع در ش��هرك 
اصناف_اصناف 2

1592 فرعی آقای علی بهجتی یكقطعه زمین بایر واقع در انتهای محله چدانیها
قطعات مفروزه اراضی مشهور به جعفری و غیره پالك 2026_اصلی:

247 فرعی خانم فاطمه نسائی ششدانگ یكقطعه زمین مزروعی و مشجر واقع در انتهای شهرك ولیعصر
248 فرعی محمود اسداللهی كارشك ششدانگ یكباب منزل و زمین متصل واقع در خیابان ابومنصور6

250 فرعی خانم زهرا بادامكی ششدانگ یكباب منزل واقع در بلوار كاوه – كاوه4/5
قطعات مفروزه اراضی مشهور به ساالری و غیره پالك 2292_اصلی:

26فرعی آقای حس��ن س��االری شش��دانگ یكقطعه زمین مزروعی دیم اقع در اراضی مشهور 
به ساالری و غیره

27 فرعی آقای مهدی س��االری شش��دانگ یكقطعه زمین مزوعی دیم واقع در اراضی مشهور 
به ساالری و غیره

شهر قاین:
3436- اصل��ی علی رضاپور شش��دانگ یكقطعه زمین دیمه زار واقع در اراضی مش��هور آغال 

زرد جاده كمربندی
3453- اصلی معصومه دهقان نژاد ششدانگ یكقطعه زمین مزروعی واقع در غرب شهرك ولیعصر
3455- اصلی علیرضا اسماعیل پورمقدم ششدانگ یكقطعه زمین دیمه زار كه مساحت 832.12 
مترمربع داخل در حریم شیله میباشد واقع در حاشیه جاده قاین زیركوه روبروی خونیك سفلی

3456_اصلی علیرضا اسماعیل پورمقدم ششدانگ یكقطعه زمین دیمه زار كه مساحت 823.87 
مترمربع داخل در حریم شیله میباشد واقع در حاشیه جاده قاین زیركوه روبروی خونیك سفلی

3457- اصلی صدیقه ابراهیمی ششدانگ یكقطعه زمین مزروعی واقع در جاده اكبریه
3458- اصلی سیدحسین میرحسینی ششدانگ یكقطعه زمین دیمه زار واقع در جاده اكبریه 

پشت شهرك صنوف آالینده
   اراضی مشهور به قریشی وغیره پالك3459_اصلی:

 یك فرعی آقای سیدمحمدقریش��ی شش��دانگ یكقطعه زمین مزروعی كه مس��احت 48.48 
مترمربع در حریم رودخانه واقع میباشد واقع در اراضی مشهور به آقایان قریشی و غیره

آگهی اصالحی:          بخش 11 قاینات 
قطعات مفروزه مزرعه ابوالخیری پالك 1270_اصلی:

156 فرعی آقای ش��یخ محسن فیاضی نصف مشاع از شش��دانگ یكقطعه زمین كه در آگهی 
قبلی پالك اصلی اشتباها 4 اصلی قید شده است.

467 فرعی آقای رمضان شخمگر نسبت به 4.5 دانگ مشاع و خانم لیلی شخمگر نسبت به 1.5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یكقطعه زمین كه در آگهی قبلی پالك اصلی اشتباها 4 اصلی قید شده است.
677 فرعی آقای ش��یخ محسن فیاضی نصف مشاع از شش��دانگ یكقطعه زمین كه در آگهی 

قبلی پالك اصلی اشتباها 4 اصلی قید شده است.
721 فرعی آقای شیخ محسن فیاضی دوثلث مشاع از ششدانگ یك قطعه زمین كه در آگهی 

قبلی پالك اصلی اشتباها 4 اصلی قید شده است.
840 فرعی آقای ش��یخ محسن فیاضی نصف مش��اع از ششدانگ یكقطعه زمین كه در آگهی 

قبلی پالك اصلی اشتباها 4 اصلی قید شده است.
لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت هر كس نس��بت به امالك آگهی شده در باال معترض 
می باشد؛ و یا اینكه بین متقاضیان و دیگری اقامه دعوی شده، و در جریان است می بایست 
اعتراض و یا گواهی مش��عر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی ظرف 
90 روزو در مورد آگهی اصالحی در مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالك قائنات تسلیم؛ 
و رسید دریافت نموده، ودر اجرای ماده 86 آیین نامه قانون ثبت معترض باید از تاریخ تسلیم 
اعت��راض به مرج��ع ثبتی ظرف مدت یكماه دادخواس��ت  به مرجع ذیص��الح قضائی تقدیم؛ 
وگواه��ی الزم از مرج��ع مذكور أخذ و به این اداره تس��لیم نمایند.در غیر اینصورت اداره ثبت 
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی رابا رعایت مقررات ادامه خواهد داد. ضمناً حقوق ارتفاقی 
در صورت مجلس تحدیدی منظور می گردد.وازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا 30 روز 

قابل اعتراض خواهد بود. آ-9908131
تاریخ انتشار نوبت اول :1399/08/01      

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/09/01             
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك قاینات - علی  صفایی فر

آگهی تحدیدحدود اختصاصی حوزه ثبت شیروان
پیرو آگهی تحدیدحدود قبلی كه بموجب مقررات ماده 14قانون ثبت منتشر گردیده اینك برحسب 
درخواس��ت واصله مستندبه ماده مذكور وماده 61آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود یك قسمت از 

امالك واقع در بخش 5قوچان حوزه ثبتی این واحدبه شرح زیر:
قطعه یك شیروان1172اصلی آقایان اصغروبهروزصباغی شیروان وبانوان آزیتاوهدی صباغی شیروان 

وغیره درروزشنبه 99/08/24ساعت9قبل ازظهرانجام خواهدشد
لذا بموجب ماده 14قانون ثبت امالك به صاحبان امالك ومجاورین شماره های فوق الذكر  بوسیله 
این آگهی اخطار میگردد كه در روز و س��اعت مقررباال درمحل حضوربهم رس��انند چنانچه هریك از 
صاحبان امالك یانماینده قانونی آنها درموقع مقررحاضرنباش��ند مطابق ماده 15قانون قانون مذبور 
ملك مورد آگهی باحدوداظهارشده ازطرف مجاورین تحدیدخواهدشدواعتراضات مجاورین نسبت به 
حدودوحق��وق ارتفاقی ونیزصاحبان امالك كه در موقع مقررحاض��ر نبوده اند مطابق ماده 20قانون 
ثبت فقط تاس��ی روزا تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهدش��د ودراجرای تبصره 2ماده واحده قانون 
تعیین تكلیف پرونده های معترض ثبتی ،معترضین میبایس��ت ازتاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظ��رف یكماه دادخواس��ت اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضای��ی تقدیم وگواهی الزم از مراجع 

مذكور اخذوبه  این اداره تسلیم نماید .آ-9908128 تاریخ انتشار:99/08/01
اكبر اقبالی سرپرست اداره  ثبت اسناد و امالك شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینكه  آقای علی قلی پور فرزند برات  به ش ش  18470شیروان وآقای حمیدرضا گلشن وش 
فرزند حس��ینقلی به ش ش 433بجنوردبرابر سند وكالت شماره 426-99/07/28دفتراسنادرسمی 
شماره4ش��یروان ازس��وی آقای گل علی مجرد فرزند علی به ش ش 207فاروج  به استناد دو برگ 
استش��هادیه گواهی ش��ده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 4ش��یروان  جهت دریافت سند مالكیت 
المثن��ی نوبت اول ب��ه این اداره مراجعه نموده و مدعی اند كه س��ند مالكیت شش��دانگ یك  باب 
منزل مس��كونی )باحفظ حقوق نام��ه توقیفی 14/145/68-68/08/28دادس��رای عمومی و انقالب 
شیروان نسبت به سهمی مسعودمهدوی (بشماره   پالك 151 فرعی از یك اصلی  واقع در قطعه 4 
ش��یروان بخش 5 قوچان به آدرس  خیابان فلس��طین28 كه متعلق به موكل ایشان میباشد به علت 
نامعلومی مفقود ش��ده است با بررسی دفتر امالك معلوم گردیده كه سند مالكیت آن بشماره چاپی  
335591ذیل صفحه 230دفتر134وش��ماره ثبت23018به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است 
دفتر امالك بیش از این حكایتی ندارد لذا به استناد تبصره یك اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب یك نوبت آگهی و متذكر می گردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای انجام 
داده یا مدعی وجود س��ند مالكیت نزد خود می باش��د بایس��تی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض خود را به همراه اصل س��ند مالكیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه س��ند مالكیت یا سند معامله رسمی 
نس��بت به صدور سند مالكیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ-9908129 تاریخ 

انتشار :30 /99/07
اكبراقبالی سرپرست اداره ثبت اسناد امالك شیروان

اصالحیه
پیرو آگهی های منتش��ره در روزنامه قدس مورخه99/06/18و99/07/05یكمورد بدین شرح اصالح 

میگردد
كالس��ه پرونده 383-98آقای وحید محمدی حسن فرزند برات محمد درششدانگ یكباب دامداری 
به مس��احت 3960مترمربع قس��متی از پالك ش��ماره37اصلی هنامه واقع درقطعه 4شیروان بخش 

5قوچان خریداری ازمالك رسمی آقای بیژن اقدسی صحیح می باشد.آ-9908130
اكبراقبالی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شیروان

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تكلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139960308001001919   مورخ  1399/06/17  
هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك بیرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای غالم غالمی  
فرزن��د مراد بش��ماره شناس��نامه 3 و كد ملی 0652278574  در قس��متی از  یكب��اب منزل   به 
مس��احت 40 متر مربع قسمتی از پالك 247 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت 
مل��ك بیرجن��د از محل مالكیت امیررضا و امیرحس��ام خزیمه  محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی كه اش��خاص نسبت به 
صدور س��ند مالكیت 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 یك ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت 

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد. آ-9907492
تاریخ انتشار نوبت اول : 15 /1399/07     تاریخ انتشار نوبت دوم  : 01 /1399/08                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تكلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139960308001001337   مورخ  1399/04/30  
هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثب��ت ملك بیرجندتصرفات مالكانه بالمع��ارض متقاضی آقای ابراهیم 
بنده كار   فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه و كد ملی 0640251617  در قسمتی از  یكباب منزل 
مس��كونی در دو طبقه نیمه اسكلت  به مساحت 82/10  متر مربع قسمتی از پالك 1396  � اصلی 
واق��ع در خراس��ان جنوبی بخش دو ح��وزه ثبت ملك بیرجند از محل مالكی��ت مهدی مهرجو فرد  
محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی كه اش��خاص نس��بت به صدور سند مالكیت 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 یك ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد 

شد.آ-9907494
تاریخ انتشار نوبت اول : 15 /1399/07    تاریخ انتشار نوبت دوم  : 01 /1399/08                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بیرجند 

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

نظر به دستور موارد یك و سه قانون تعیین تلكیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رس��می و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذكر امالكی كه در هیئت مندرج در قانون مذكور مس��تقر 
در اداره ثبت اسناد و امالك شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       

!� اقای حمید اورنگ فرزند ابراهیم نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یكباب ساختمان به 
مساحت 218/97 متر مربع ، از پالك 4112 فرعی از 1 � اصلی بخش یك فردوس ، خریداری مع 

الواسطه از آقای حسین عاملی � مكان وقوع ملك : شهرستان فردوس � خیابان بعثت شمالی 19
2� خانم فرخنده دهقان س��رند فرزند حبیب نس��بت به س��ه دانگ یكباب س��اختمان به مساحت 
218/97 متر مربع ، از پالك 4112 فرعی از 1 � اصلی بخش یك فردوس ، خریداری مع الواسطه از 

آقای حسین عاملی � مكان وقوع ملك : شهرستان فردوس � خیابان بعثت شمالی 19 
3� آقای حس��ین طالئی  فرزند محمد علی  نس��بت ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی  به مساحت 
1489/82 متر مربع ، از پالك 735 فرعی از 3 � اصلی بخش یك فردوس ، خریداری مع الواس��طه 

از آقای غالمحسین زارع � مكان وقوع ملك : شهرستان فردوس � اراضی خداوندی  
3� آقای محمد حس��ین غالمی   فرزند غالمحس��ین   نسبت ششدانگ یكباب ساختمان مكونی   به 
مساحت 315/34 متر مربع ، از پالك 531 فرعی از 2 � اصلی بخش یك فردوس ، از محل مالكیت 

مشاعی خودشان � مكان وقوع ملك : شهرستان فردوس � خیابان جواد االئمه 8 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی این 
آگهی  نسبت  به امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی كه 
اش��خاص ذی نفع .  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داشته باش��ند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از 
تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یك ماه  .مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت 
اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی كه اعتراضی در مهلت مقرر 
قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند،اداره 
ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور سند مالكیت مینماید و صدور سند مالكیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . 
آ-9907556 تاریخ انتشار نوبت اول:   16/ 1399/07  تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/08/01 

 محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس



w w w . q u d s o n l i n e . i r
7روزنامـه صبـح ایـرانجامعهجامعه

الیحه رتبه بندی معلمان به هیئت دولت ارائه شد  خانه ملت: عضو هیئت رئیسه مجلس از پیگیری مجلس برای تدوین الیحه رتبه بندی معلمان خبر داد. علی کریمی فیروزجایی گفت: وزیر آموزش و 
پرورش 28 مهر، در نامه به معاون اول رئیس جمهور، متن پیشنهادی الیحه رتبه بندی حرفه ای معلمان را برای طی فرایند تصویب در هیئت وزیران ارائه کرده است. وی تصریح کرد: امیدواریم هرچه سریع تر این 

الیحه در دولت تصویب و برای بررسی و طی مراحل قانونی به مجلس ارائه شود و مجلس نیز آماده پیگیری آن برای رساندن این الیحه به نتیجه مناسب است.

وزیر بهداشت: 

مردم را وحشت زده نکنید©
ایسنا: دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت 
در نشستی با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه 
علوم پزشکی ارومیه گفت: در هیچ کجای 
کشــور نباید بگوییم تخــت خالی برای 
بیماران نداریم. خوشبختانه در تمام کشور 
کادر بهداشــتی و درمانــی باوجود همه 
مشکالت، مثل کوه ایســتاده اند و تخت 

خاص بیماران کرونا را اضافه می کنند. اگر الزم باشد باز هم از بخش های غیرکرونا به 
بخش کووید۱۹ اضافه می کنیم.

وزیر بهداشــت تأکید کرد: تقاضای من این است که به مردم سیگنال مأیوس کننده 
بیهوده ندهید. مردم را از خطرات کرونا آگاه کنید، هوشیار کنید، اما این گونه صحبت 
نکنید که »ایها الناس، تخت خالی نیست و ممکن است در خیابان بمانید«. بنده به 
عنوان وزیر و شــما به عنوان خدمتگزاران مردم در نظام سالمت، وظیفه داریم همه 

بیماران را فارغ از هر دلیل و علتی پذیرش و به آن ها خدمت رسانی کنیم.
نمکی تصریح کرد: مگر کســی که چاقو خورده، دعوا کــرده، رانندگی ناجور کرده، 
خودرو او واژگون شــده را پذیرش نمی کنیم؟ همیشه می گویم و تکرار می کنم بنده 
وزیر بهداشِت همه ملت ایران اعم از شیعه، اهل تسنن، زرتشتی، مسیحی، کلیمی، 
المذهب، اصول گرا، اصالح طلب و حتی زندانی محکوم به اعدام هستم. نمی توانیم به 
مردم بگوییم چون چاقو کشیده اید و به شکم همدیگر فرو کرده اید، شما را پذیرش 

نمی کنیم. مسئولیت ما چیز دیگری است.

معاون وزارت علوم:

اعتبارات دولتی پاسخگوی نیاز دانشجویان نیست©
ایســنا: معاون حقوقــی و امور مجلس 
وزارت علوم با بیان اینکه اعتبارات دولتی 
پاسخگوی نیاز دانشجویان نیست، گفت: 
خیران می توانند پشتوانه بسیار ارزنده ای 
برای جوانان و حل مشکالت علم و فناوری 
باشند. دکتر اسالمی پناه با بیان اینکه دولت 
و وزارت علــوم، همــراه و همیار خیران و 

واقفان است، خاطرنشان کرد: یکی از برنامه هایی که در قوانین پیش بینی شده، این است 
که اگر خیران در عرصه خوابگاه های دانشجویی خوابگاه هایی را بسازند، سود آن از طرف 
سازمان امور دانشجویان وزارت علوم پرداخت و از پرداخت مالیات نیز معاف خواهند شد.

رئیس پلیس آگاهی ناجا:

در نظام دینی ما کتک زدن مجرمان منسوخ است©
باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس پلیس 
آگاهی ناجا به شــایعه ها و اخبار منتشره 
درخصوص کتک زدن مجرمان و متهمان 

توسط مأموران ناجا واکنش نشان داد.
ســردار محمد قنبری در خصوص کتک 
زدن مجرمان گفت: این اقدام در جمهوری 
اســالمی و نظام دینی ما منسوخ است و 

قابل قبول نیست.
وی افــزود: اگر ما اطالع پیدا کنیم چنین اتفاقی به صورت نــادر رخ داده، برخورد 

شدیدی صورت می گیرد.
رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه اگر کسی بخواهد از حربه کتک استفاده کند 
جایی در پلیس آگاهی ندارد، بیان کرد: ما در حال حاضر به اندازه کافی امکانات در 
اختیار داریم و از لحاظ سازمانی، دینی و قانونی لزومی ندارد مأمور، اذیت و آزار داشته 
باشد. وی با بیان اینکه از وقتی که متهمی دستگیر و تا زمانی که خارج می شود مورد 
رصد ماست، ادامه داد: کتک زدن مجرمان از محل شنیده ها به گوش می رسد و فضای 

نظارتی ما اجازه چنین اقدامی را نمی دهد.

 جامعه/ اعظم طیرانی  دیروز »نهنگ آبی«، امروز 
چالش »مومو« و فردا...؛ موضوعاتی که یک روی دیگر 
سکه فضای مجازی است و حاال به دغدغه والدینی 
و  کرونا  بحران  از  پیش  تا  که  است  شده  تبدیل 
ضرورت استفاده از آموزش های مجازی، به توصیه 
کارشناسان، فرزندان خود را از آشنایی زودهنگام با 

این فضا منع می کردند.

دانش آموزان برای ورود به فضای مجازی »
آماده نبودند

عباس فرجی، کارشناس مشاوره در آموزش و پرورش 
در گفت وگو با ما ضمن تأیید این نکته می گوید: پس 
از شیوع کرونا یکباره ۱.5 میلیارد دانش آموز در دنیا 
و ۱4 میلیون دانش آموز در کشور ما از کالس های 
درس، جدا و به فضای مجازی منتقل شــدند؛ در 
حالی که نه تنها برای ورود به این عرصه آماده نشده 
بودند، بلکه پیش از شــیوع کرونا آن ها را از ورود به 
این فضا منع می کردیم. بنابراین طبیعی است وقتی 
چنین مهاجرت گسترده ای اتفاق می افتد فرصت ها و 

تهدیدهای زیادی پیش رو خواهیم داشت. 
وی تصریــح می کند: انتقال آمــوزش از کالس های 
حضــوری به فضای مجازی عالوه بر فرصت هایی که 
برای آموزش ایجاد کرده، ممکن اســت تهدیدهایی 
نظیر چالش »مومو« برای کودکان به همراه داشته باشد 
که البته این تهدید ها و چالش ها خاص ایران نیست و 
در همه کشورها دیده می شود و بسیاری از نشریات 
و سایت های علمی معتبر به این موضوع پرداخته اند. 

مهاجرت آموزشی اجتناب ناپذیر بود»
فرجی ادامه می دهد: مهاجرت آموزشــی به فضای 
مجازی موضوعی اجتناب ناپذیر بود که باید در مسیر 
آن قرار می گرفتیم و حق انتخاب دیگری نداشتیم. 

این کارشناس مشاوره آموزش و پرورش می افزاید: 
طبق بررسی های انجام شده »مومو« چالشی است که 
از تهدیدهای اولیه شروع و دستوراتی داده می شود 
که در نهایت از کودک می خواهد خودش را بکشد 
و یا به دیگران آسیب برساند. اما مهم ترین پرسشی 
که اکنون در افکار عمومی به ویژه افکار والدین مطرح 
است این اســت که این چالش کدام گروه سنی را 
هدف قرار داده اســت. در چالش »نهنگ آبی« نوع 
برنامه طوری طراحی شده بود که نوجوان را هدف 

قرار می داد؛ چون هیجان طلبی، ویژگی برجســته 
گروه ســنی نوجوانان اســت، اما در چالش »مومو« 

کودکان 7 تا ۱۱ ساله هدف قرار گرفته اند. 
فرجی در پاســخ به این پرســش که آیا شرکت در 
یک بازی می تواند منجر به مرگ شــود، می گوید: 
بله؛ همان طور که وقتی هیجان در بازی های فیزیکی 
افزایش یابد می تواند منجر به آسیب رساندن شود، 
بازی هــای رایانه ای نیز در صورت کنترل نشــدن 
می توانند تهدیدکننده سالمت افراد شود. اما آنچه 
مسلم است اینکه اکنون افکار عمومی نسبت به این 
موضوع ملتهب است و ما باید با توجه به اینکه فوبیا 
نسبت به بیماری کرونا و این چالش در افکار عمومی 
کودکان و خانواده ها افزایش یافته، این موضوع را از 
طریق نظرهای کارشناسانه پیگیری کنیم و فارغ از 
تهدیدهای رســانه ای، با آموزش دادن به خانواده و 
کودکان سواد رسانه ای آن ها را در استفاده از فضای 

مجازی افزایش دهیم تا به آن ها آسیب نرسد. 

اهمیت خنثی کردن چالش »مومو«»
وی با اشاره به اهمیت آموزش به کودکان در خنثی 
کردن چالش مومو می گوید: خانواده ها می توانند با 
افزایش سواد رسانه ای خود و آموزش آن به کودکان 

به راحتــی تهدید چالش مومو را 
خنثی کنند؛ چرا که اگر عملکرد 
این قبیل چالش ها را واکاوی کنیم 
خواهیم دیــد در چالش »نهنگ 
نوجوانان  کنجــکاوی  ابتدا  آبی« 
برانگیخته می شــد و پس از آن، 
اطالعات نوجوانان را می گرفت و 
شروع به تهدید آن ها می کرد که 
اگر فرمان های 5۱ مرحله ای بازی 
را انجام ندهنــد اطالع او را فاش 
می کنند. بنابراین با توجه به اینکه 
داشتن حریم خصوصی و اطالعات 
شــخصی در مرحله نوجوانی از 
اهمیت خاصی برخوردار اســت، 
نوجوانان بــه دلیل ترس از فاش 
شدن اطالعاتشــان مراحل بازی 
را طی می کردند و تا جایی پیش 

می رفتنــد که ممکــن بود منجر 
به خودکشــی آن ها شود. اما چالش »مومو« از یک 
تصویر ترســناک کارتونی شروع می شود و سپس 
با کسب اطالعات کاربران، آن ها را تهدید می کند 
و همچنان بر مدار تهدید است و از ترس قربانیان 

استفاده می کند. تفاوت این چالش 
با نهنگ آبی در این اســت که در 
چالش »نهنــگ آبی« تهدید روی 
رازداری بــود اما در مومو تهدید، 
ترس مطرح اســت که والدین با 
چهار اقدام ساده می توانند ترس 
کودکان را از بین برده و این چالش 

را خنثی کنند.

مومو و تصاویر مشابه آن، »
موجود زنده نیستند

وی ادامه می دهد: ابتدا الزم است 
والدین بررســی کنند کودکشان 
در مورد ایــن چالش چه چیزی 
می دانــد و آیــا اصالً بــه موارد 
ترسناک و تهدید کننده در فضای 
مجازی برخورد کرده اســت؛ چرا 
که آزارهای جنسی در فضای مجازی هم از جنس 
همین تهدیدهاست که اگر والدین واکنش درستی 
نشــان دهند می توانند از بروز بسیاری از آسیب ها 
پیشگیری کنند. اگر بخواهیم به طور اختصاصی به 
چالش »مومو« بپردازیم الزم اســت ابتدا به کودکان 

تفهیم کنند این قبیل تصاویر یک نقاشی غیرواقعی 
است که هیچ گونه واقعیت بیرونی ندارد تا کودک 
متوجه شود این تصویر موجود زنده نیست؛ همچنین 
کارتون های مشــابه آن نظیــر هیوالها که کارتون 
مناسبی برای رده سنی 7 تا ۱2 سال است را همراه با 
کودک خود تماشا کنند تا ترس کودک از بین برود، 
زیرا هدف کارتون هیوالها نیز ترس زدایی کودکان 
است. همچنین می توان با کشیدن تصاویر مشابه و 
خندیدن به آن ها کودکان را متوجه غیرواقعی بودن 

این قبیل تصاویر کنند. 

مومو هیچ قدرتی ندارد »
به گفته وی در مرحله یا اقدام بعدی باید به کودکان 
بفهمانیم »مومو« هیچ قدرتی نــدارد و یک روبات 
اســت که به شماره می چســبد و می توان با تغییر 
ســیم کارت این مشــکل را رفع کرد. ضمن آنکه 
ضرورت دارد به کودکان آموزش داده شود به هیچ 
عنوان به شماره های ناشناس پاسخ ندهند. سومین 
اقدام این است که به پرسش های احتمالی کودکان 
در خصوص این قبیل چالش ها پاســخ دهیم و به 
آن ها بگوییم برخی به دلیل هیجان باالیی که دارند 
ممکن است رفتارهایی انجام دهند که این هیجان 
به دیگران هم منتقل شود، درنتیجه ما باید مراقب 
هیجان های خود و دیگران باشــیم تا آسیبی به ما 
نرســد و به جای واژه ترس از واژه هیجان استفاده 

کنیم تا فشار روانی کمتری داشته باشد.

نقش حمایت والدین در سالمت فرزندانشان »
فرجی با اشــاره به آخرین و مهم ترین گام مقابله با 
تهدیدهایــی نظیر چالش مومــو می گوید: باید به 
کودکانمان بگوییم در گوشی آن ها هیچ چیزی برای 
پنهان کردن وجود ندارد و به آن ها اطمینان دهیم 
تحت هر شــرایطی در کنار آن ها هستیم و از آن ها 
حمایت خواهیم کرد؛ چرا که در بســیاری از موارد 
کــودکان و نوجوانان به دلیل ترس از فاش شــدن 
رازهایشان نزد والدین، ممکن است آسیب ببینند 
اما اگر والدیــن را در کنار خود ببینند دلیلی برای 
پنهانکاری نخواهند داشت و آسیب کمتری خواهند 
دید؛ البته این مهم نه تنها در خصوص بســترهای 
فضای مجازی بلکه در همه مراحل زندگی کودکان و 

نوجوانان دارای اهمیت است.

یک کارشناس مشاوره در آموزش و پرورش در گفت وگو با قدس عنوان کرد

ارتقای سوادرسانه ای؛ پادزهر چالش »مومو«

خانواده ها می توانند 
با افزایش سواد 
رسانه ای خود و 

آموزش آن به 
کودکان تهدید 

چالش »مومو« را 
خنثی کنند

بــــــرش
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اصالحیه آگهی مزایده کالسه 9900357 
پیرو آگهی مزایده پرونده کالسه 9900357 بدین وسیله در سطر یازدهم آگهی که در مورخه 1399/07/22 انتشار 

یافته است عبارت »اتومبیل« زائد و بجای آن »خط تلفن« صحیح می باشد. م.الف 378  آ9908160
مدیر اجرا شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- مریم ستوده

رونوشت اگهی انحصار وراثت
خانم جمال خاتون رودینی فرزند کمال به ش��ماره ملی 3590459751 به ش��رح دادخواست کالسه پرونده شماره 
56/1/99 در این شورا درخواست گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان حیدر حیدری 
راد فرزند چراغ به ش��ماره ملی 3591050334 در تاریخ 98/11/29 در زادگاهش بزمان بعلت س��کته مغزی فوت 
نموده اس��ت ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1- متقاضی با مش��خصات فوق همسر متوفی 2-خان بی بی حیدری 
راد به شماره ملی 3591050342    3- موسی حیدری راد به شماره ملی 3591050350    4- درمحمد حیدری 
راد به ش��ماره ملی 3591050369     5- فاطمه حیدری راد به ش��ماره ملی 3580328395   6- عاطفه حیدری 
راد به ش��ماره ملی 6820035950      7- عابده حیدری راد به ش��ماره ملی 6820042345    8- علیرضا حیدری 
راد به ش��ماره ملی 6820053894     9-اتنا حیدری راد به ش��ماره ملی 6820082517    10-ثنا حیدری راد به 

شماره ملی 6820087721
اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواس��ت مزبور را دریک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیتنامه ای از 
متوفی نزد اوست از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه )30روز( به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد . آ-9908157
اکبر گلشن – رئیس شورای حل اختالف بزمان

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1399 حوزه ثبت ملک شهرستان درگـز
بر اساس مواد 11 )اصالحی 1317/07/10( و 12 )اصالحی 1322/03/10(  قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه اجرایی 
قانون مذکور امالکی که در سه ماهه دوم سال 1399 پذیرش درخواست ثبت شده و همچنین امالکی که طبق ماده 
13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی و آیین نامه مربوطه در هیئت حل 

اختالف منجر به صدور رای گردیده به شرح ذیل برای اطالع عموم آگهی می گردد.
 پالک یک اصلی اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان

1. پالک 5121 فرعی مجزی شده از 226 فرعی از یک اصلی آقای علیرضا پائیزی نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 
یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 210/82 متر مربع

2. پالک 5122 فرعی مجزی ش��ده از 37 فرعی از یک اصلی خانم مریم قادریان دودانلو نه س��هم مشاع از ده سهم 
ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 133 متر مربع

3. پالک 5123 فرعی مجزی شده از 89 فرعی از یک اصلی خانم ناصره توفیقی نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 
یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 276/82 متر مربع

4. پالک 5124 فرعی مجزی شده از 36 فرعی از یک اصلی خانم صدیقه رمضانی نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 
یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 89/05 متر مربع

پالک 68� اصلی مزرعه پرکند قطعه 6 درگز بخش 7 قوچان
5.  پالک 116 فرعی مجزی ش��ده از 68� اصلی موقوفه حس��ین علی پرکندی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 

شهرستان درگز ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 5761/98 متر مربع
پالک 133� اصلی مزرعه قرقین قطعه هفت درگز بخش 7 قوچان

6.  پالک 118 فرعی مجزی شده از 133� اصلی آقای بهمن ولیدی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 300/25 متر مربع
پالک 308� اصلی اراضی بابانیستانه قطعه ده درگز بخش 7 قوچان

7.  پالک یک فرعی مجزی شده از 308� اصلی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان درگز به تصدی در وقف ششدانگ 
یک قطعه زمین محل زیارتگاه موسوم به بابانیستانه به مساحت 45540 متر مربع

پالک 333� اصلی اراضی علی بالغ و تیوان دره قطعه دوازده درگز بخش 7 قوچان
8.  پالک یک فرعی مجزی شده از 333� اصلی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان درگز به تصدی در وقف ششدانگ 

یک قطعه زمین محل زیارتگاه موسوم به علی بالغ به مساحت 11668 متر مربع
پالک 345� اصلی شهر درگز قطعه یک درگز بخش 7 قوچان

9. پالک 2737 فرعی مجزی شده از 345� اصلی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی ششدانگ یک باب 
ساختمان محل تاسیسات برق به مساحت 82/37 متر مربع

      لذا اشخاصی که نسبت به رقبات درخواست ثبت شده مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشند می توانند به 
استناد ماده 16 قانون ثبت از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی تا 90 روز درخواست واخواهی خود را کتباً به دبیرخانه 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز تسلیم و رسید اخذ نمایند و یا هرگاه بین متقاضیان و دیگری قبل از انتشار 
این آگهی دعوی در مراجع قضایی اقامه شده و یا در جریان باشد معترض بایستی گواهی مشعر بر جریان دعوی خود 
را تسلیم و رسید دریافت دارند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خ�ود را به 
مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند ضمناً حقوق ارتفاقی در 
موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی قید می گردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 

قابل اعتراض خواهد بود.آ- 9908135
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/08/01    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/09/01

ناصر حسن زاده- رئیس اداره ثبتت اسناد و امالکک شهرستان درگز

آگهی مزایده اموال غیر منقول کالسه 9600205
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9600205 متعهد:حسین ناطق به کد ملی 0778566889 و متولد 1347/01/01 
فرزند:حس��ن و ش��ماره شناس��نامه 12785- متعهدله:کش��اورزی ب��ه شناس��ه مل��ی 10100830184 و تاریخ 
ثبت:1359/06/22 به ش��ماره ثبت 37596 و به میزان مبلغ الزم االجرا موضوعات الزم االجرا:12/610/000/000 
ریال)دوازده میلیارد و ششصد و ده میلیون ریال(شامل:اصل طلب:10900000000ریال و-سود:1/500/000/000 
ریال و خس��ارت تاخیر تادیه:210/000/000 ریال تاریخ مبنای محاسبه خسارت:1396/10/11 و –خسارت تاخیر 
روزانه:8361643 ریال ،تاریخ مبنای محاسبه خسارت:1396/10/11(اجراییه صادرشد و با توجه به اینکه ششدانگ 
پالک ثبتی 3589 از 150 فرعی از 22 اصلی بخش 7 قوچان )سه هزار و پانصد و هشتاد و نه از یکصد و پنجاه فرعی 
از بیس��ت و دو اصلی بخش هفت قوچان(مساحت 227/93 مترمربع ذیل ثبت 15296 دفتر 277 صفحه 277 نام 
حسین ناطق ثبت و سند صادر گردیده سپس برابر سند رهنی 1395/03/05-5729 و 5613-1394/06/17 شماره 
دفتر اسناد رسمی6 درگز در رهن بانک کشاورزی شعبه درگز قرار گرفته که با تقاضای مرتهن و صدور اجرائیه و ابالغ 
آن به مدیون نهایتاًمورد وثیقه ششدانگ پالک ثبتی فوق الذکر به نشانی درگز امام خمینی نبش امام خمینی 16 
برابر به حدود:شماالً:در سه قسمت اول به طول 2/85 متر دوم که غربی است به طول یک متر سوم به طول 12/15 

متر،شرقاًدر سه قسمت اول به طول 9/20 متر دیواری است به بولوار شهید بهشتی دوم به طول 6/90 متر به دیوار 
پالک 1019 فرعی مجزی شده از 150 فرعی)این قسمت شمال مجاور است(سوم به طول 10/50 متر اول به دیوار 

دوم دیوار به دیوار پالکهای1019 و 1018 فرعی مجزی شده از 150 فرعی
جنوباًبه طول 8/80 متر دیواربه دیوار پالک باقیمانده 151 فرعی از 22 اصلی،غربا:دردوقسمت اول به طول 19 متربه 
دیوار دوم به دیوار به دیوار باقیمانده پالک150 فرعی و برابر نظر کارشناس به شرح:با بررسی کلیه جوانب امراعم از 
متراژو موقعیت عرصه و متراژو قدمت و کیفیت ساخت و نوع مصالح به کار رفته در اعیانات و با در نظر گرفتن جمیع 
جهات و حدود معامالتی امالک اطراف قیمت کارشناسی ملک تجاری و مسکونی مذکور به مساحت عرصه 227/93 
متر مربع و مساحت اعیانات 930/69 متر مربع که زیرزمین آن به مساحت 217/80 متر مربع انباری و طبقه همکف 
آن به مساحت 127/80 متر مربع مغازه تجاری و طبقات اول و دوم هر کدام دارای دو واحد مسکونی 140/31 متر 
مربع و 96/17متر مربع میباش��ند و س��ایر مشاعات و اش��تراکات و راه پله به انضمام 6 امتیاز آب و 6 امتیاز برق و 6 
امتیاز گاز و نمای ساختمان ورق کامپوزیت الومینیوم و اسکلت ساختمان از نوع اسکلت فلزی و سقف تیرچه و بلوک 
میباشد از نظر کارشناس مجموعا به میزان 52/757/760/000 ریال)پنجاه و دو میلیارد و هفتصد و پنجاه و هفت 
میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال(به شرح ذیل:1- طبقه زیرزمینی با کاربری انباری و به متراژ 217/80 متر مربع 
و از ق��رار هر متر مرب��ع 50/000/000 ریال و مجموعا به میزان 10/890/000/000 ریال2-طبقه همکف و کاربری 
تجاری و به متراژ217/80 متر مربع در دو قسمت:الف- دهنه مغازه به عرض 9/20 متر و عمق 10 متر و به میزان 
92 متر مربع از قرار هر متر مربع 200/000/000 ریال و مجموعا به میزان 18/400/000/000 ریال ب- الباقی مغازه 
ی تجاری به متراژ 125/80 متر مربع از قرار هر متر مربع 70/000/000 ریال و مجموعا به میزان 8/806/000/000 
ریال 3- طبقه اول با کاربری مسکونی در دو واحد 1400/31 و 96/17 متر مربع و مجموعا 236/48 متر مربع از قرار 
هر متر مربع 32/000/000 ریال و مجموعا به میزان 7/567/360/000 ریال 4- طبقه دوم با کاربری مس��کونی در 
دو واحد 140/31 و 96/17 مترمربع و مجموعا 236/48 مترمربع از قرار هر مترمربع 30/000/000 ریال و مجموعا 
به میزان 7/094/400/000 ریال لذا مزایده از س��اعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1399/08/17 در اداره ثبت اسناد 
درگز واقع در بلوار امام رضا بین امام رضا 7 و9 از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده پالک ثبتی 3589 از 150 
فرعی از 22 اصلی بخش 7 قوچان )سه هزار و پانصد و هشتاد و نه از یکصد و پنجاه فرعی از بیست و دو اصلی بخش 
هفت قوچان (در قبال میزان 52/757/760/000 ریال)پنجاه و دو میلیارد و هفتصد و پنجاه و هفت میلیون و هفتصد 
و ش��صت هزار ریال(ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی و به نحو واریز میزان 10 درصد پایه مزایده نقداً و الباقی 
ظرف مدت یک ماه واریز گردد فروخته می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گرددمزایده روز اداری بعد 

از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. آ-9908139
مدیریت اداره ثبت اسناد درگز- ناصر حسن زاده

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانها 
فاقد سند رسمی

    برابر آرای صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی درگز تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضای آنان به ش��رح ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک درگز تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

1. خانم س��میه خدادادی فرزند رضاقلی شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 122/23 متر مربع قسمتی از پالک 
32 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف ش��هر درگز قطعه س��ه درگز بخش 7 قوچان خریداری نه س��هم مشاع از ده 
سهم ششدانگ مع الواسطه از مالک رسمی آقای سهراب دالوری و یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ از آستان 

قدس رضوی
2. خانم صدیقه رمضانی فرزند براتعلی یک س��هم مشاع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت ششدانگ 
98/05 متر مربع قسمتی از پالک 36 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان 

خریداری از مالک رسمی آستان قدس رضوی
3. خانم مریم قادریان دودانلو فرزند عیس��ی خان یک س��هم مشاع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
ششدانگ 133 متر مربع قسمتی از پالک 37 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 

قوچان خریداری از مالک رسمی آستان قدس رضوی
4. آقای عباس یزدانی فرزند براتعلی شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 135/80 متر مربع قس��متی از پالک 
62 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف ش��هر قطعه س��ه درگز بخش 7 قوچان خریداری نه س��هم مشاع از ده سهم 
ششدانگ مع الواسطه از مالک رسمی آقای حسین زارع مهرجردی و یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ از آستان 

قدس رضوی
5. خانم ناصره توفیقی فرزند رمضانعلی یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت ششدانگ 
276/82 متر مربع قسمتی از پالک 89 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان 

خریداری از مالک رسمی آستان قدس رضوی
6. آقای علیرضا پائیزی فرزند محمدابراهیم یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت ششدانگ 
210/82 متر مربع قسمتی از پالک 226 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان 

خریداری از مالک رسمی آستان قدس رضوی
7. دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی ششدانگ اعیان یک باب 
ساختمان اداری به مساحت 2498/75 متر مربع قسمتی از پالک 19� اصلی واقع در مزرعه دستجرد شهر درگز قطعه 

سه درگز بخش 7 قوچان که متقاضی عرصه آن را بموجب سند رسمی از آستان قدس رضوی اجاره نموده است.
8. آقای ابوالقاسم پروانه فرزند احمد ششدانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت 125/18 متر مربع قسمتی از 
پالک 19� اصلی واقع در مزرعه دستجرد شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان که متقاضی عرصه آن را بموجب 

سند رسمی از آستان قدس رضوی اجاره نموده است.
9. آقای کوروش ورشوی حق وردی فرزند علیرضا ششدانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت 198/38 متر مربع 
قسمتی از پالک 19� اصلی واقع در مزرعه دستجرد شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان که متقاضی عرصه 

آن را بموجب سند رسمی از آستان قدس رضوی اجاره نموده است.
10. خانم ام البنین دانشی کاهو فرزند بیک محمد ششدانگ یک باب منزل به مساحت 200/94 مترمربع قسمتی 

از پالک 182 فرعی از 19� اصلی واقع در مزرعه کهنه قلعه دس��تجرد ش��هر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان 
خریداری نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ مع الواسطه از مالک رسمی آقای عباس پیرکهن و یک سهم مشاع از 

ده سهم ششدانگ از آستان قدس رضوی 
11. آقای عباس قربانی فرزند قربان ششدانگ یک باب منزل به مساحت 299/7 مترمربع قسمتی از پالک 4 فرعی 
از 24� اصلی واقع در کالته مرادآباد شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 

آقای اسماعیل قروی چاوشلو
12. آقای شهرام شجاع فرزند شیخ محمد ششدانگ یک باب منزل به مساحت 138/09 مترمربع قسمتی از پالک 
23 فرعی از 24� اصلی واقع در کالته مرادآباد ش��هر درگز قطعه س��ه درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از 

مالک رسمی آقای محمدصادق یکرنگ درجزی
13. آقای امامقلی محمدیان فرزند حسنقلی ششدانگ یک واحد دامداری به مساحت 5000 مترمربع تمامی پالک 34 فرعی 
از 99� اصلی و قسمتی از پالک 99� اصلی واقع در مزرعه طبرق قطعه شش درگز بخش 7 قوچان تمامی پالک 34 فرعی 
از 99� اصلی از محل مالکیت مشاعی خودش خریداری قسمتی از پالک 99� اصلی از مالک رسمی آستان قدس رضوی

14. آقای میرافضل میراکبری فرزند میراکبر ششدانگ یک باب منزل به مساحت 966/24 مترمربع قسمتی از پالک 6 فرعی 
از 127� اصلی واقع در کالته شاه زمان قطعه 7 درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای براتعلی جوالئی
15. آقای میرافضل میراکبری فرزند میراکبر شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 780/52 مترمربع قس��متی از 
پالک 6 فرعی از 127� اصلی واقع در کالته شاه زمان قطعه 7 درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی آقای براتعلی جوالئی
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/08/17 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/08/01  

 ناصر حسن زاده- رئیس اداره ثبتت اسناد و امالکک شهرستان درگز-آ-9908134

آگهی نوبتی )سه ماهه دوم سال 1399(
حوزه ثبتی سبزوار

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 56 آئین نامه مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک واقع 
در بخشهای تابعه حوزه ثبتی سبزوار که تا آخر شهریور ماه  1399 تقاضای ثبت نموده اندبا نوع ملک مورد تقاضا 

برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
پالک 349 -  اصلی  بخش یک سبزوار   

یک فرعی،ابوالفضل دولت ابادی فرزند رمضانعلی ،ششدانگ قسمتی از یکباب مغازه بمساحت 2/47 مترمربع 
پالک  5 -  اصلی ، اراضی قلعه نو : بخش 3 سبزوار  

6269  فرعی،محمد حسین پوربشیری  فرزند محمد تقی ،ششدانگ یک قطعه جوی متروکه  بمساحت 97/97  مترمربع 
پالک 6-  اصلی ، اراضی کلوت :

19442 فرعی،هادی و مهدی شهرت هر دو جلمبادانی فرزندان محمدرضا )هادی نسبت به سه دانگ ونیم و مهدی 
نسبت به دو دانگ ونیم(   ،ششدانگ  یکباب منزل بمساحت 159/94  مترمربع 

19451 فرعی،سجاد رودسرابی  فرزند علی اکبر ،ششدانگ  یک قطعه چهار دیواری بمساحت 190/94  مترمربع 
19463 فرعی،علی اکبر شاره ی  فرزند حسن،ششدانگ  قسمتی از یکباب منزل بمساحت 53/23 مترمربع 

19534 فرعی،مهدی فرزند محمد حسین و امین فرزند مهدی شهرت هر دو  شریعتی مقدم  بالمناصفه،ششدانگ  
یکباب منزل بمساحت 155/60  مترمربع 

19535 فرعی،علی اکبر نزل ابادی  فرزند محمد ،ششدانگ  یک باب ساختمان بمساحت 130/76  مترمربع 
19538 فرعی،محمد حسین بینقی  فرزند رجب ،ششدانگ  یکباب  ساختمان بمساحت 128/41  مترمربع 

19540 فرعی،غالمحسین جلمبادانی  فرزند محمد حسین ،ششدانگ  یکباب ساختمان بمساحت 130/87  مترمربع 
پالک  8 -  اصلی ، اراضی ابارش :

1436  فرعی،هما  فرهادی  فرزند حسن ،ششدانگ یک باب باغ منزل  بمساحت 3397/11  مترمربع با حق عبور 
از پالک 1402 فرعی 

پالک  17-  اصلی ، اراضی استیر :
1513  فرعی،مرضیه استیری فرزند محمد تقی ،ششدانگ قطعه زمین دیمه سار بمساحت 99627/45  مترمربع 

پالک  62-  اصلی ، اراضی صومعه :
26  فرعی،علی رضا سنگ سفیدی فرزند محمد علی ،ششدانگ یکباب مرغداری بمساحت 2737/15  مترمربع 

پالک  162-  اصلی ، اراضی ایزی :
5911  فرعی،راضیه کارگری فرزند علی جان ،ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 127/60  مترمربع 

پالک  183-  اصلی ، اراضی جلین بزرگ:
855  فرعی،ابراهیم علی ابادی فرزند محمد ،ششدانگ یکباب مرغداری بمساحت 12000  مترمربع 

پالک  199-  اصلی ، اراضی آب باریک :
531  فرعی،هادی بلوچی فرند حس��ین و ناصر بلوچی فرزند قاس��م بالمناصفه ،شش��دانگ یک قطعه زمین مشجر 

بمساحت 23695/26  مترمربع 
پالک  4 -  اصلی ، اراضی کال قز : بخش 3 سبزوار ناحیه 2 

156  فرعی،حسن قزی فرزند محمد حسین ، ششدانگ  یکقطعه زمین بند سار به مساحت 10110  مترمربع که 
میزان 3364 متر مربع آن در حریم مسیل های حد شرق و غرب پالک است.

پالک  54 -  اصلی ، اراضی برزو :
247  فرعی،علی اصغر برزوئی فرزند حسین و ابراهیم بافکار فرزند حسین  بالمناصفه  ، ششدانگ یک قطعه باغ پسته 

ابی غیر محصور به مساحت 44816/04  مترمربع 
پالک  34 -  اصلی ، اراضی بسک: بخش 8 سبزوار ناحیه یک 

453  فرعی،علی عباسی فرزند محمد ابراهیم ، ششدانگ یکباب مرغداری به مساحت 4746  مترمربع 
پالک  یک -  اصلی ، اراضی عمید اباد: بخش 12سبزوار 

21552  فرعی،قاسم فطرتی فرزند محمد ، ششدانگ  یکباب چهار دیواری به مساحت 44/54  مترمربع که مساحت 
28 متر مربع از حد شمال آن در حریم کال قرار دارد. 

پالک  2 -  اصلی ، اراضی عبدالرحمن:
16018  فرعی،محمد جوکار فرزند حسن ، ششدانگ  نهر متروکه به مساحت 11/59  مترمربع که با پالک 15997 

فرعی تشکیل یکباب مغازه را داده است .
لذا در اجرای ماده 16و17 قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی در دادگاه شده و در جریان رسیدگی است می بایستی گواهی مشعر بر جریان 
دعوی یا اعتراض خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این اگهی ظرف 90 روز و در مورد اگهی اصالحی به مدت 30 روز 
به این اداره تسلیم ورسید دریافت نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست 
خود را به مرجع قضایی ذیصالح تقدیم در غیر اینصورت متقاضی یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 

مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره ثبت تسلیم نماید .اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.)م الف 99/2117( آ-9908133

تاریخ انتشار نوبت دوم :  شنبه01 /1399/09 تاریخ انتشار نوبت اول :  پنجشنبه01 /1399/08 
علی آب باریکی  - رئیس ثبت اسنادوام��الک سبزوار

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9900067 شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شهرستان باخرز ، محکوم 
علیه حسن دلیر فرزند رضا محکوم به پرداخت تعداد20 عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه و مبلغ 2.990.000 تومان 
بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له خانم اکرم ساغرون و مبلغ 1.800.000 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق 
صندوق دولت گردیده که تاکنون نسبت به پرداخت آن اقدامی ننموده و جهت پرداخت آن یک باب منزل مسکونی 
)عرصه و اعیان( به مساحت 420 متر مربع و دو قطعه زمین به متراژ تقریبی 750 متر مربع زمین بدون کشت و آب 
و 10500 متر بدون کشت و آب به عنوان مال معرفی نموده ، امالک معرفی شده توسط اجرای احکام دادگاه باخرز 
توقیف و توس��ط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ جمعا 1.765.250.000 ریال ارزیابی و توسط اجرای احکام 
دادگاه عمومی باخرز در مورخه 99.08.27 ساعت 10.00 الی 10.30 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه 
عمومی باخرز از طریق مزایده به فروش برسد. متقاضایان خرید جهت بازدید از ملک توقیفی می توانند ظرف مهلت 
5 روز قبل از برگزاری مزایده با مراجعه به نشانی ملک از آن بازدید نمایند تا با تودیع 10 درصد قیمت پایه در جلسه 
مزایده ش��رکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناس��ی شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار 
خواهد گردید هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد تخلیه و تحویل ملک تابع مقررات است و مربوط به 

این اجرا نمی باشد.)ضمنا امالک توقیف  شده در روستای شهرک شهید بهشتی می باشد.(
مشخصات امالک مورد مزایده با توجه به نظر کارشناس به شرح ذیل می باشد

1.یک باب منزل مس��کونی که در تصرف آقای حس��ن دلیر می باش��د وفاقد هرگونه اسناد ومدارک می باشد،ملک 
موردنظر به مساحت420متر مربع که میزان عرصه 300مترمربع وهرمتر مربع به ارزش 1.000.000ریال جمعا به 

ارزش 300.000.000ریال می باشد 
میزان اعیان به مساحت 120مترمربع همکف،نیمه اسکلت فاقد شناژ فاقد نما جمعا به ارزش 1.070.000.000ریال 

میباشد،ملک مزبور دارای یک امتیاز آب،یک امتیاز برق،ودیوارکشی به ارزش30.000.000ریال میباشد
جمع کل ملک براساس نظر کارشناس 1.400.000.000ریال میباشد.

2.دوقطعه زمین الف-زمین نزدیک روستا وپشت دامداری آقای احمد دلیر بامساحت750مترمربع بدون کشت وبدون 
آب از قرار هر متر مربع 150.000ریال که باتوجه به متراژ به مبلغ112.500.000ریال ارزیابی گردیده است.

ب-زمین دیمه زار در قس��مت شمالی جاده شهرک به طرف همت آباد بامساحت تقریبی 10.500مترمربع وبدون 
کش��ت وبدون آب باتوجه به حدود 15مترمربع اعیان جمعا به مبلغ 250.000.000ریال ارزیابی گردیده اس��ت.کل 

ارزش ریالی دوملک فوق مبلغ 362.500.000ارزیابی گردیده است.
جمع کل امالک مورد مزایده مبلغ 1.765.250.000ریال میباشد. آ-9908137

دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی باخرز

آگهی
محکوم علیه حسین مولویان کر فرزند محمدآقا مجهول المکان

محکوم له حسن خلوصی فرزند غالمعلی ساکن باخرز روستای آبنیه
بموجب دادنامه 334مورخه99.7.7صادره از شعبه دوم شورای حل اختالف باخرز محکوم علیه محکوم است به حضور 
دریکی از دفاتر اس��ناد رس��می وتنظیم و امضاء سند رسمی و انتقال سند تراکتور ب ش پالک 17ک118-15بابت 
اصل خواسته وپرداخت مبلغ 136500تومان بابت هزینه دادرسی درحق محکوم له وپرداخت نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت لذا مراتب فوق طی یک نوبت دریکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج آگهی شده وبه محکوم علیه 
مهلت داده می شود ظرف مدت ده روز پس از رویت این آگهی نسبت به انجام مفاد اجرائیة اقدام وگرنه نسبت ب 

تنظیم سند تراکتور درحق محکوم له برابر مقررات قانونی وقضایی اقدام خواهد شد.آ-9908138
دبیرح2شورای حل اختالف باخرز خدادادی

آگهی نوبتی سه ماه دوم سال 1399 حوزه ثبتی تربت حیدریه
بدستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه قانون مزبور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک 
واقع در بخشهای حوزه ثبتی شهرستان تربت حیدریه که تا آخر شهریور ماه سال 1399 تقاضای ثبت نموده اند و 
همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع  ملک 

مورد تقاضا برای اطالع عموم بشرح ذیل آگهی میشود : 
بخش یک شهرستان تربت حیدریه

اراضی شهر پالک 3843 متصل به 748 – اصلی سید اسماعیل نژاد حسینی ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 2/52 متر مربع 
دهستان اربعه بخش یک تربت حیدریه

اراضی موسی آباد پالک 2 – اصلی
1411 فرعی شهرداری تربت حیدریه ششدانگ یک قطعه زمین محل قبرستان عمومی بمساحت 4742/20 – متر مربع

 اراضی برقی پالک 7 – اصلی
 1318 فرعی محمود پور احمد ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 532/80 متر مربع

اراضی دزدائی پالک 125 – اصلی
286 فرعی معصومه هراتی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 1120 متر مربع

اراضی بنی پالک 229 – اصلی
555 متصل به 371 فرعی مهناز یعقوبی ششدانگ قسمتی از یکباب منزل محل جوی متروکه مساحت 6/65 متر مربع
لذا بدس��تور ماده 16 و 17 قانون ثبت هر کس نس��بت به امالک آگهی شده در باال معترض میباشد و یا اینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است می بایستی اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی 
خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف مدت 90 روز و در مورد آگهی اصالحی در 
مدت 30 روز به اداره ثبت اس��ناد و امالک تربت حیدریه تس��لیم و رسید دریافت نموده و در اجرای تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت 
یک ما دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مزبور اخذ و به این اداره 
تسلیم نمایند ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی منظور میگردد و از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدید حدود تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود . / آ-9908136
تاریخ انتشار نوبت اول : 1/ 8 / 1399

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1 /  9 / 1399 
 محمد کاظم باقرزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 
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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(  
 ال اله اال اهلل 

الملک الحق المبین

در دو حادثه در همسایه شرقی بیش از 150 نفر کشته و زخمی شدند

روز خونبار افغانستان
  جهان  روز گذشــته یک روز خونین دیگر برای 
افغانســتان رقم خورد. دو حادثه متأثرکننده در 
والیت های ننگرهار و تخار، این روز غمناک را ایجاد 
کرد. در نخستین حادثه که در جالل آباد در والیت 
ننگرهار رخ داد، 12 زن بر اثر ازدحام کشته شدند. 
به گزارش طلوع نیوز، عطااهلل خوگیانی، سخنگوی 
والی ننگرهار گفت: این زنان در تجمعی که برای 
دریافت ویزای پاکســتان در نزدیک کنسولگری 
این کشــور در شهرجالل آباد شــکل گرفته بود 
جان باختند و 12 تن دیگر که شــامل ســه مرد 
می شود هم زخمی شــده اند. روزانه هزاران تن از 
شهروندان افغانستانی برای دریافت ویزای پاکستان 
به کنسولگری این کشور مراجعه می کنند و حتی 

شب ها را در نزدیک این محل می گذرانند.
منصور احمدخان، ســفیر پاکستان در افغانستان 
پــس از این رویداد در پیامی در صفحه توییترش 
نوشــت: »از گزارش تلفات در ورزشگاه جالل آباد 
که 5 کیلومتر با کنسولگری پاکستان فاصله دارد 
بســیار ناراحت شــدم. ما با خانواده های قربانیان 

همدردی می کنیم«.
او افزود: »ما برای تسهیل امور، در حال گفت  وگو با 
مقام  های افغان هستیم و این روند، ساده تر خواهد 
شد«. بسیاری از کسانی که می خواهند به پاکستان 

بروند، بیمار هستند و یا بیمار دارند.

تصاویری که از نحوه توزیع ویزای پاکستان منتشر 
شده نشان از ناهماهنگی بین دستگاه های مربوط 
در افغانستان و پاکستان دارد. آنچه در این تصاویر 
دیده می شود جمعیت انبوهی است که با هجوم به 
جایگاه، گذرنامه خود را برای انجام کارهای اداری 
به مسئوالن پاکستانی می دهند. انتشار این تصاویر 
همچنین با واکنش تند فعاالن مجازی افغانستان 

روبه رو شده است.

نبرد خونین طالبان در تخار»
اما در ادامه جنگ بین طالبان و دولت مرکزی، روز 
گذشته یکی از ناگوارترین روزهای یک سال اخیر 
بــرای دو طرف بود. در درگیری که بین دو طرف 
 در والیت تخــار رخ داد، بنا بر گزارش ها بیش از 
150 نفر از طالبان و دولت مرکزی کشته شده اند. 
منابع محلی در والیت تخار اعالم کردند در حمالت 
طالبان در شهرستان بهارک این والیت بیش از ۴0 
نیروی دولتی کشــته و بیش از ۳0 نیروی دیگر 
زخمی شده اند. »سید صالح الدین برهانی« عضو 
شورای والیتی تخار گفته وقتی نیروهای مشترک 
امنیتی که شمار آن ها به 100 نفر می رسید برای 
سرکوب »دشمن« به منطقه »مسجد سفید« این 
شهرستان رفته بودند، حوالی ساعت ۳ بامداد روز 
گذشته هدف کمین سنگین طالبان قرار گرفته اند. 

به گفته برهانی، در این حمالت ۴۳ نیروی دولتی 
شامل ارتش، پلیس و نیروهای یگان ویژه کشته و 
بیش از ۳0 تن دیگر نیز زخمی شده اند. رازمحمد 
دوراندیش، فرمانده امنیتی فرماندهی پلیس تخار 
نیز در جمع کشته شــدگان نیروهــای دولتی در 

شهرستان بهارک است.
سخنگوی والی تخار افزود: در جریان درگیری ها 
میــان دو طرف بــه اعضای طالبــان نیز تلفات 
»ســنگینی« وارد شــده، اما رقم دقیق آن هنوز 
مشخص نشده است. درگیری در شهرستان بهارک 
اگرچه پس از نیمه شب شروع شد ولی تا ساعاتی از 
روز گذشته ادامه داشت. والیت تخار در شمال شرق 
افغانستان از والیت های ناامن است که طالبان در 

بخش هایی از آن حضور و فعالیت گسترده دارند.

همزمــان شــفقنا بــه نقــل از وزارت دفاع ملی 
 افغانســتان گزارش داد: در 2۴ ســاعت گذشته 
11۶ جنگجوی طالبــان در ضد حمله نیروهای 
دولتی کشــته و ۳۹ نفر دیگر زخمی شده اند. این 
عده در 2۶ والیت هنگامی کشــته شده اند که به 
مواضع نیروهای دولتی حمله کرده اند. این وزارت 
می گوید نیروهای دولتــی در چارچوب وضعیت 

»دفاع فعال« پاسخ حمالت طالبان را داده اند.
ایــن حجم از تک وپاتک ها بیــن دولت مرکزی و 
طالبــان در حالی رخ می دهد کــه نماینده های 
سیاسی دوطرف در قطر مشغول گفت وگو بر سر 
نحوه رســیدن به صلح هســتند. حدود یک ماه 
است که این گفت وگوها آغاز شده اما هنوز نتیجه 

مشخصی بدست نیامده است.

میشل عون:
می مانم و برای اصالح ساختار ©

تالش می کنم
جهــان: میشــل عون، 
روز  لبنان  رئیس جمهــور 
گذشته در سخنانی اعالم 
کرد منطقه به دلیل عوامل 
بین المللی  و  منطقــه ای 

شــاهد تغییرات زیادی است، این تغییرات نتایج 
خود را در همه زمینه ها نشان داده و ممکن است 
امــور را زیر و رو کنــد. وی افزود درد مردم لبنان 
را می فهمــد اما باید بگوید برخــی که از دهه ها 
پیش در این کشور حکومت می کردند، شعارهای 
پوچی ســر داده اند که تنها حالت ُمســکن دارد 
و هیچ دســتاوردی برای حال و آینده ندارد. وی 
افزود: اصالحات تنها به یک شــعار تبدیل شده و 
آن ها هیچ اقدام عملی در این راستا انجام نداده اند؛ 
همچنین فساد در لبنان حالت سازمان یافته پیدا 
کرده که در سازمان ها و ادارات ریشه دوانده است. 
میشل عون ضمن اعالم اینکه پروژه تغییر و اصالح 
برای نجات کشور را در پیش گرفته، افزود: برخی 
افراد فقــط به دلیل آنکه پروژه مذکور ناشــی از 
رویکرد رئیس  جمهور است، تصمیم گرفته اند با آن 
همراه نشــوند. وی همچنین گفت در پست خود 
باقی خواهد ماند و به وظایف خود در زمینه تشکیل 

دولت و اصالحات عمل خواهد کرد.

جهان: آویخای ادرعی، ســخنگوی عربی ارتش 
رژیم صهیونیستی، در حســاب توییتری خود از 
تروریســتی خوانده شــدن یک گروه دانشجویی 
وابســته بــه »جبهه مردمــی برای آزادســازی 

فلسطین« خبر داد.
ایسنا: در حالی که تنها دو هفته تا انتخابات نوامبر 
مانده است، باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا 
دیروز برای شرکت در نخستین کمپین حضوری 

2020 به نفع جو بایدن به فیالدلفیا رفت.
جهان: ترامپ معتقد است با ریاست جمهوری او 
عرصه سیاست هیجان انگیز شده است. او همچنین 
وقتی میکروفنش در جریان سخنرانی  در پنسیلوانیا 
قطع شد، به شوخی »هیالری کلینتون حلیه گر« را 

مقصر این قطعی دانست.
جهان: پادشــاه عربستان، دادســتان کل را که بر 
پرونده قتل خاشــقچی، لجین الهذلول و سلمان 
العوده نظارت داشــته، به عنوان عضو بزرگ ترین 
تشکل مذهبی مشروعیت بخشی به رژیم آل سعود 

موسوم به هیئت کبار العلما منصوب کرد.
فارس: رؤســای جمهوری روسیه و فرانسه روند 
اوضاع در قره باغ را به طور مفصل بررســی کرده و 
پوتین، مکرون را در جریان تالش های مسکو برای 
جلوگیری از تشدید درگیری ها و از سرگیری هرچه 
سریع تر مذاکرات سیاسی-دیپلماتیک بین طرفین 

مناقشه قرار داد.
عربی 21: جنگنده هــا و بالگردهای ارتش رژیم 
صهیونیستی سه شنبه شب حمالتی را به نوار غزه 

انجام دادند.
سی ان ان: پلیس آمریکا از کشته شدن دست کم 
سه نفر در جریان تیراندازی شب گذشته در شهر 

هیوستون واقع در ایالت تگزاس خبر داده است.
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حادثه ای که آمریکا به مقاومت عراق نسبت داد، خودش انجام داده بود

سازمان سیا؛ عامل جنایت الرضوانیه©
جهان/علوی: یک فرمانده حشدالشعبی 
خبر داد ســفارت آمریکا عامل بمباران 
یک منزل مســکونی در الرضوانیه بغداد 
بوده و وقتی واشــنگتن قصد داشته به 
خانواده هــای قربانیان پــول بدهد، این 
خانواده هــا حاضر به پذیرش نشــدند. 
به گــزارش فارس، »محمــد البصری« 
از فرماندهان ســازمان حشدالشعبی )بسیج مردمی( عراق از بسته شدن پرونده 
بمباران منطقه »الرضوانیه« بغداد خبر داد. ستاد مشترک ارتش عراق هشتم مهر 
ماه جاری اعالم کرد در جریان برخورد دو فروند راکت به یک منزل مسکونی در 
الرضوانیه، پنج نفر کشــته و دو نفر دیگر زخمی شدند و این منزل کامالً تخریب 
شد. البصری به پایگاه خبری شفق نیوز گفت »تحقیقات درباره بمباران الرضوانیه 
ثابت کرد ســفارت آمریکا در آن دست داشته است«. وی تصریح کرد: »نیروهای 
امنیتی عراق، پس از بمباران یک منزل در نزدیکی فرودگاه بغداد، این تحقیقات را 
انجام دادند، اما پس از اثبات دست داشتن آمریکایی ها، این پرونده بسته شد«. این 
فرمانده الحشد خاطرنشان کرد: »طرف آمریکایی توجیه می کند عملیات عمدی 
نبوده و این حادثه در جریان عملیات آموزشی روی برخی از موشک های سفارت 
]آمریکا در بغداد[ صورت گرفته است«. البصری در پایان گفت: »سفارت آمریکا 
تالش کرد مبلغ زیادی پول به خانواده های این شهدا بدهد، ولی خانواده ها حاضر 

نشدند این پول ها را به عنوان دیه قبول کنند«.
پیش از این، گردان های حزب اهلل عراق در بیانیه ای خبر از وجود رد پای سازمان 
جاسوسی آمریکا در حمله راکتی الرضوانیه داده و تشکیل کمیته مشترک میان 
الحشد و وزارت کشور برای تحقیق درباره آن را خواستار شده بودند. این جنبش 
مقاومت وابسته به حشدالشعبی عراق گفت: »رد پای سیا در عملیات جنایتکارانه 

الرضوانیه وجود دارد و شواهد علمی زیادی آن را تأیید می کند«.
پس از این حمالت بود که آمریکایی ها مطابق معمول انگشــت اتهام را به سمت 
گروه های مقاومت عراق نشانه رفتند، ولی تحقیقات حکایت از دست داشتن آمریکا 
داشت. جالب آنکه پس از وقوع این حادثه، وزارت امور خارجه ایاالت متحده آمریکا 
با اتهامات واهی، مدعی شــد گروه های مقاومت عراق عامل این حمله هســتند. 
متعاقب این بیانیه، »کاظم الفرطوسی« سخنگوی گردان های »سیدالشهدا« وابسته 
به سازمان حشدالشعبی حدود سه هفته پیش به پایگاه خبری »شفق نیوز« گفت: 
»ما دالیلی داریم که ثابت می کند سفارت آمریکا در عراق از طریق مزدوران خود، 
در پس حمالت راکتی قرار دارد«. وی تأکید کرد آخرین حمله راکتی که مزدوران 
وابســته به آمریکا انجام دادند، حمله به یک منزل در الرضوانیه بود. این فرمانده 
الحشد خاطرنشــان کرد: این اتهام نیست، بلکه اطالعاتی مبتنی بر ادله است و 
آمریــکا در پی بر هم زدن وضعیت و تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی اســت. 
الفرطوسی در پایان تصریح کرد: آمریکا با چنین عملیات هایی قصد دارد توجیهی 
برای خود ایجاد کند و بتواند مانند گذشــته مقرهای حشدالشعبی و گروه های 
مقاومت را هدف قرار دهد. این در حالی است که گروه های مقاومت تأکید دارند 

حضور آمریکا در عراق، اشغالگرانه است و باید به این مسئله پایان دهد.
در پی وقوع این حمله راکتی مشــکوک در بغداد، پایگاه های خبری، شبکه های 
اجتماعی و حساب های توییتری وابســته به آمریکا و عربستان سعودی در یک 
عملیات روانی هماهنگ بــه زبان عربی تالش کردند این جنایت را به گروه های 
مقاومت مردمی منتســب کنند. شبکه های تلویزیونی ضد محور مقاومت نیز در 
روزهای گذشته با برجسته سازی این خبر و نمایش مکرر تصاویر کودکان جانباخته 
و حیاط خون آلود خانه مورد اصابت قرار گرفته، تالش کردند این حمله را جنایت 
ارتکاب یافته توسط گروه های حشدالشعبی و مقاومت عراقی معرفی کنند. حال 
اما طبق تحقیقات دولت عراق مشخص است پشت این حادثه، سفارت آمریکا و 

سازمان سیا بوده است.
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 جهان   شــنیده ها از برخی منابع نشــان می دهد 
ممکن است ارتباطی بین آمریکایی ها و انفجار بندر 
بیروت وجود داشته باشد. برخی شبکه های مجازی 
مثــل کانال لبنان ایــران به نقل از حســن علیق، 
کارشــناس لبنانی نوشتند: چند روز پیش از انفجار، 
11 نظامی آمریکایی در پروازی نظامی به بیروت وارد 
شــده اند. آن ها در قالب مأموریت آموزش نیروهای 
ویژه ارتش لبنان آمده اند )و به دالیل نامعلوم ارتش 
 لبنــان وجود آن ها را نفی کــرد(. روز 1۴ مرداد نیز، 
1۳ سرباز برای تقویت یگان حفاظت سفارت آمریکا به 

بیروت رسیده اند. آن ها متخصص حمایت دیپلمات ها 
بودند )بر اساس تصاویرشان در شبکه های اجتماعی، 
برخی از آن ها قبــالً در حفاظت مقرهای آمریکا در 
فلسطین اشغالی کار کرده اند( و روز 18 مرداد گروهی 
متشکل از 2۶ نفر در پروازی متعلق به دولت آمریکا 
به آن ها ملحق شده اند.  یکی از آن ها )استیو لوبوت( 
در فیس بوکــش خود را متخصص امنیتی در وزارت 
خارجه معرفی کرده اســت. این افــراد در ۳1 مرداد 
لبنان را ترک کردند در حالی که رئیس گروه بازرسان 

Fbi تام دانی بوکانیللی با آن ها بوده است.

خبر

نشانه هایی درباره نقش آمریکا در انفجار بندر بیروت

ایسنا: یک مطالعه از سوی دانشگاه کمبریج نشان 
داد، نســل جوان جهان به ویژه در اروپا، آمریکای 
شمالی، آفریقا و استرالیا بیشتر از هر زمانی در قرن 

گذشته سرخورده و ناراضی از دموکراسی هستند.
 در این مطالعه دانشــگاه کمبریج تصریح شــد: 
در سراســر جهان نســل های جوان تر از عملکرد 
دموکراسی ناراضی تر از نسل قدیم هستند همچنین 
نسبت به نسل های قبلی در مراحل مشابه عمرشان 
ناخشــنودتر هســتند؛ به ویژه در آمریکا، برزیل، 
مکزیک، آفریقای جنوبی، فرانسه، استرالیا و بریتانیا 

تصویر بدی از دموکراســی وجود دارد. با این حال 
در آلمان، کره جنوبی و بسیاری از جمهوری های 
پساکمونیستی شرق و مرکز اروپا رضایت افزایش 
یافته اســت. این گزارش عنوان کرد، دلیل اصلی 
سرخوردگی از دموکراســی در میان نسل جوان، 
نابرابــری در ثروت و درآمد اســت. این گزارش بر 
اســاس آمار و ارقام نشان می دهد متولدان 1۹81 
تا 1۹۹۶ حدود یــک چهارم از جمعیت آمریکا را 
تشکیل می دهند در حالی که تنها ۳ درصد از ثروت 

را در اختیار دارند. 

خبر

نسل جوان جهان از دموکراسی خوشش نمی آید

 جهان/ علوی  پس از شکل گیری گروه تروریستی دولت اسالمی 
عراق و شام موسوم به داعش در بحبوحه جنگ داخلی سوریه، 
گروه هایی از مناطق جغرافیایی مختلف از والیت خراسان و لیبی 
گرفته تا فیلیپین در شرق آسیا با ابوبکر البغدادی بیعت کردند. اما 
نکته قابل توجه در میان این والیت ها، اعالم موجودیت »والیت 
آذربایجان« است که متغیری جدید در نقشه اسالم سلفی برآورد 

می شود.

ابویوسف اآلذری کیست؟»
در سال ۹۶ و در دوران اوج وحشیگری داعش، سه مرد سیاه پوش 
که نقاب بر چهره داشتند، در ویدئویی کوتاه ظاهر شده و از تأسیس 
والیت یا شعبه خالفت خودخوانده در داخل جمهوری آذربایجان 
خبر دادند. آن ها همچنین بیعت خود با ابوبکر البغدادی، سرکرده 
داعش را اعالم کرده و خواســتار اتحاد زیر پرچم وی شدند. یکی 
از قســمت های مهم این ویدئو این بود که عناصر داعشی حاضر 
در ویدئو کوشیدند سرکرده آذری این والیت را نیز معرفی کنند. 
»ابویوسف اآلذری« ســرکرده والیت آذربایجان ابتدا البغدادی را 
خلیفه و الهام بخش خود دانست و کشورهایی که با این تشکیالت 
مقابله می کنند، به   ویژه روســیه و ایران و متحدانشان را به انتقام 
تهدید کرد. این ویدئو حاوی تصاویری از »سرگئی الوروف« وزیر 
امور خارجه روسیه بود که همزمان با پخش این تصاویر، سخنان 
ابویوسف مبنی بر انتقام از کشورهای مخالف جماعت نیز پخش 
می شــد. هر چند عناصر آذری حاضر در ویدئو مجهز به ســالح 
انفرادی و ســالح کمــری بودند، اما از نظر تجهیــزات نظامی و 
خودروهای شاســی بلند به اندازه همتایان خود در لیبی مجهز و 

مسلح نیستند.

پیوستن به داعش»
جمهوری آذربایجان کشوری در منطقه قفقاز است که حد فاصل 
مرزهای آســیا و اروپا، معروف به منطقه اوراسیا واقع شده و با 
کشورهای روسیه، گرجستان، ترکیه و ایران مرز مشترک دارد. 
این یعنی این کشور در منطقه ای مهم و از قضا پرتنش قرار گرفته 
است. وجود ویژگی هایی در این منطقه، جمهوری آذربایجان را به 
سمت تشکیالت تروریستی داعش سوق می داد. در سال 201۴، 
پس از خبرهای پی در پی از آمار افراد پیوســته به داعش، نام 
جمهوری آذربایجان نیز همراه با نام این تشکیالت تکرار می شد. 
در اینکه چه مقدار از شهروندان جمهوری آذربایجان به داعش 

پیوســتند، داده های مختلفی وجود دارد. گــزارش اطالعاتی 
مدحت جلیف، رئیس سرویس اطالعاتی این کشور در سپتامبر 
2017 حاکی از آن بود که ۹00 نفر از شــهروندان این کشور از 
اوایل شکل گیری این تشــکیالت در ژوئیه 201۴ در سوریه و 
عراق به آن پیوسته اند. جلیف تأکید می کند این کشور اطالعاتی 
در دســت دارد که نشان می دهد ۳00 نفر از این افراد، در عراق 
کشته شده اند. عالوه بر این، تابعیت بسیاری از این افراد نیز لغو 
شده است؛ اما همچنان نسبت به سایر عناصر نگرانی هایی وجود 
دارد؛ زیرا پس از جنگ های اخیر، خبر موثقی در مورد زنده بودن 

یا نبودن آنان در دست نیست.

زمینه های داخلی»
آمار قبلی به روابط میان این تشکیالت و داعش در خارج از مرزها 
مربوط می شــود. فرصت های داخلی آن چیست؟ عوامل مؤثر بر 
این گروه که از تأسیس »والیت« در داخل این کشور خبر دادند، 
چیست؟ اگر واقعیت این ویدئو که از داخل آذربایجان پخش شد 

را بپذیریم، چه عواملی زمینه حضور این گروه را فراهم ساخت؟
این کشور نفتی واقع در منطقه قفقاز، پس از فروپاشی شوروی در 
اوایل دهه ۹0 به اســتقالل رسید و همچون کشورهای همسایه، 
ازجمله چچن، ارمنستان و اینگوشتیا دچار ناآرامی و افراط   گرایی 
شــد؛ اما جمهوری آذربایجان تا حدودی از افراط   گرایی دینی و 
حمالت خونباری که در کشورهای همسایه رخ داد، مصون ماند. 
طی مراحل استقالل، شبکه های افراطی سلفی برای مقابله با روسیه 
شکل گرفت و در مواردی با القاعده نیز مرتبط شدند. این امر نشان 
می دهد چه دالیلی ســبب شد مقدمات این عقیده در بسیاری از 
افرادی که به داعش پیوستند، شکل بگیرد. در پژوهشی با عنوان 
»تصاعد السلفیة المسلحة في أذربیجان و آثارها اإلقلیمیة/ رشد 
سلفی گری مسلح در جمهوری آذربایجان و پیامدهای منطقه  ای 
آن« درباره شبکه های ســلفی در آذربایجان آمده است پیدایش 
جریان تکفیری در این کشــور در آغاز ناشی از عوامل خارجی و 
طرف های بین المللی بود که برای کاشــتن بذر آن در این کشور 
مداخله کردند؛ ولی عوامل رشد آن مربوط به مسائل داخلی است 
که در آینده، زمینه مناسبی برای گروه های افراطی فراهم خواهد 
ساخت. مؤسسه سیاست های »الشــرق األوسط« این پژوهش را 

منتشر کرده است.
بنا بر این پژوهش، دولت جمهوری آذربایجان ابتدا برای مقابله با 
جریان افراطی قاطعیت الزم را نداشــت؛ زیرا از یک سو از مقامات 

ترکیه و واکنش این کشور بیم داشت و از سوی دیگر با فساد نسبی 
نهادهای دولتی روبه رو بود که زمینه را برای رشد و ارتقای دیگران 
فراهم می ســاخت. بر این اساس، چنین نتیجه گیری می شود که 
ایدئولوژی تکفیری در این کشــور ریشه ای قدیمی دارد و برآمده 
از حوادث امروز نیست؛ یعنی این کشور چراغ سبزهایی به داعش 
نشان داده است؛ به  ویژه که کشور های منطقه قفقاز متشنج  بوده و 
تجارت سالح، نقل و انتقال آن و انجام حمالت تروریستی مختلف 
در آن رو به افزایش است. در این راستا، سازمان »سیاست سبز« در 
سال 2015 پژوهشی منتشر کرد که پیش بینی می کند جمهوری 
آذربایجان در شمار کشورهایی است که احتمال می رود در آینده 
به مهد داعش تبدیل شود. عمده نتایج این پژوهش شامل موارد 

ذیل است:
1. محیط ژئوپلتیک جمهوری آذربایجان برای رشد افراط   گرایی 

اسالمی مناسب است.
2. تأثیرات جدی سرکوب دولت برای مقابله با تروریسم و گروه های 
افراطی ناچیز است؛ زیرا زندانی کردن و بازداشت نمی تواند به طور 
جدی مانع رشد سلفی گری شود. اگر تشکیالت داعش بتواند در 
این کشــور اعالم وجود کند، افــراط   گرایی در آن افزایش خواهد 
یافت؛ چرا که دولت به مقابله فکری و روشــمند با این تشکیالت 

نمی پردازد؛ بلکه تنها به مبارزه نظامی اکتفا می کند.
3. هر چند باکو ادعا دارد رویکرد الئیک را اساس سیاست های خود 
قرار داده، اما در برنامه واقعی سیاســی این کشور این ادعا صحت 

ندارد.
4. دولت این کشور روابط نزدیک سیاسی و جغرافیایی با ترکیه دارد 
که خود در اســتفاده ابزاری از گروه های سلفی از سوریه تا لیبی و 

صدور عناصر افراطی داعشی به این کشور کامالً مؤثر است.
در مجموع به نظر می رســد رویکرد ضد شــیعی باکو و سرکوب 
فعالیت های آنان و تخریب مساجد و تمرکز بر فعالیت های مردم 
شیعه در شکل گیری عنصر سلفی سنی و غفلت از تحرکات آن در 

سایه روابط گسترده با ترکیه تأثیر بسیاری گذاشته است.

مقصد بعدی داعش، قره باغ است؟
مختصات تحرکات تکفیری ها در همسایه شمال غربی

گزارش
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    سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی درنظر دارد 
تهیه و تحویل بخشی از سنگ مرمر سفید، سبز و صورتی 
مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا متقاضیان 
می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/08/10  ضمن 
مراجع�ه به س�ایت مناقصات س�ازمان فن�ی و نگهداری ح�رم مطهر 
رضوی به آدرس http://sem.aqr-harimeharam.org/ نسبت 

به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.  

آگهی مناقصه

قرائت رسمی در آمریکا همچنان علیه ترامپ
 »یو اس ای تودی« هم©

 از بایدن حمایت کرد
جهان: یو اس ای تــودی، پرتیراژتریــن روزنامه 
آمریکا برای نخســتین بار در تاریخ انتشارش، از 
یک نامــزد انتخابات حمایت کرد و با شــمردن 
مشکالت ناشــی از ریاســت جمهوری ترامپ، از 
رأی دهندگان مردد خواست جو بایدن را انتخاب 
کنند. در ســرمقاله ایــن روزنامه آمــده، طبق 
نظرسنجی اخیر، بیش از ۹0 درصد رأی دهندگان 
تصمیم خود را گرفته اند و ســپس خطاب به 10 
درصــد باقیمانده نوشــت: اکنــون در فاصله دو 
هفته مانده به روز انتخابات، پیشــنهاد می کنیم 
این پرســش را در نظر بگیرید: آیا آمریکا اکنون 
نسبت به چهار سال پیش وضعیت بهتری دارد؟
این روزنامه همچنین بحران همه گیری کرونا، رکود 
اقتصادی در نتیجه آن و ناآرامی های داخلی یک 
سال گذشته در آمریکا را یادآوری کرده است. در 
ادامه این ســرمقاله، یو اس ای تودی اعالم کرده با 
مردم زیادی در ایالت هایی که نقشی تعیین کننده 
در انتخابات ســال 201۶ و پیــروزی ترامپ ایفا 
کردند مثل میشــیگان، اوهایو و ویسکانســین، 
مصاحبه کرده و گرچه عده ای گفته اند شــخصاً 
وضعیت بهتری دارند، بسیاری گفته اند از مسیری 
که آمریکا به سمت آن حرکت می کند ناراحت و 

بهت زده هستند.

 حمله رژیم صهیونیستی ©
به مدرسه ای در دمشق

تسنیم: منابع ســوری از حملــه موشکی رژیم 
صهیونیســتی به مدرســه ای در حومه اســتان 
قنیطره واقع در جنوب ســوریه خبر دادند. رژیم 
صهیونیستی سه شنبه شــب، یک فروند موشک 
را به ســمت مدرسه ای در روستای »الحریه« واقع 
در حومه شمالی استان القنیطره )جنوب سوریه( 

شلیک کرد.

نظرسنجی ها از کاهش اختالف بایدن و ترامپ خبر می دهند

نامزدها به هم نزدیک تر شده اند©
ایســنا: نتایج تعدادی از نظرسنجی های 
جدید نشــان می دهد رقابت در تعدادی از 
ایالت های کلیدی از جمله اوهایو و فلوریدا 
کــه برنده شــدن در آن ها بــرای ترامپ 
حیاتی است، نزدیک تر می شود. نتایج این 
نظرسنجی ها در بحبوحه پیشتازی با دوام 
جو بایدن دموکرات در سطح ملی که نشان 

می دهد دموکرات ها در ایالت های کلیدی هم شانس پیروزی دارند، منتشر می شود.
نظرسنجی »البراتوار افکارسنجی عمومی/ دانشگاه فلوریدای شمالی« نشان می دهد 
برتری بایدن مقابل ترامپ در فلوریدا که ترامپ ســال 201۶ در آن پیروز شد، یک 
درصد کاهش داشته و به ۴8 مقابل ۴7 درصد رسیده است. در همین حال نظرسنجی 
نیویورک تایمز-سیه نا نشان می دهد ترامپ و بایدن در ایالت جورجیا هر دو ۴5 درصد 
رأی دارند. امسال جورجیا به ایالتی غیرقابل پیش بینی تبدیل شده است. ترامپ سال 
201۶ در آنجا پیروز شد. نظرسنجی خودکار امرسون هم نشان می دهد ترامپ مقابل 

بایدن ۴8 به ۴7 درصد در جورجیا پیشتاز است.


	1 m
	2 new
	3
	4
	5
	6
	7
	8

