
    آمریکا 
پشت تایوان؟  
 جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا 
بر آمادگی کشورش 
برای دفاع نظامی 
از تایوان در صورت 
حمله چین تأکید 
کرد. اگرچه هنوز 
معلوم نیست آمریکا 
در عمل چقدر به این 
ادعا پایبند باشد اما 
این موضع در تضاد 
با سیاست های 
چهار دهه گذشته 
 واشنگتن 
در خصوص جزیره 
تایوان است. تا پیش 
از این، آمریکا به 
سیاست »خط مشی 
چین واحد« در قبال 
چین و تایوان عمل 
می کرد.

خبر
5 موشک یمنی میهمان 
نظامیان سعودی در جیزان

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از شلیک پنج 
فروند موشک بالستیک به پادگان نظامیان 
ســعــودی در جــیــزان خبر داد. سرتیپ یحیی 
سریع در حساب توییتر خود نوشت: در این 
حمله موشکی بیش از 35 نظامی سعودی 
کشته و زخــمــی شــدنــد. سخنگوی نیروهای 
ــبــارهــای ســـاح و محل  مسلح یــمــن گــفــت: ان
نگهداری بالگردهای آپاچی در این پایگاه هم 

هدف قرار گرفته اند. 

یک آزمایش تسلیحاتی در آمریکا تعلیق شد

موشک هایپرسونیک نپرید
برنامه آزمایش یک موشک فراصوت توسط وزارت 
دفاع آمریکا به دلیل نقص های فنی به حالت تعلیق 
درآمـــده اســت. راشــاتــودی به نقل از افــراد مطلع 
نوشت: این برنامه پنتاگون پس از آن متوقف شده 
که یک راکت کمکی حامل ساح فراصوت، در بلند 
شدن از سطح زمین ناموفق مانده است. باوجود 
این، مقامات آمریکا ادعا کرده اند روز چهارشنبه 
در دو آزمایش دیگر، نیروی دریایی و ارتش آمریکا 
نمونه های اولیه موشک های فــراصــوت را مورد 
ــد. روسیه تاکنون سریع ترین  آزمایش قــرار دادن
موشک فراصوت جهان را با موفقیت آزمایش 
کرده است. هفته پیش هم برخی منابع خبری از 
آزمایش یک موشک فراصوت توسط چین خبر 
ــد که از ســوی سخنگوی وزارت خارجه این  دادن

کشور تکذیب شد.

WWW.QUDSONLINE.IR شنبه ۱ آبان ۱4۰۰    ۱6 ربیع االول ۱443   23 اکتبر2۰2۱   سال سی و چهارم    شماره 9652

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 شهادت آیت اهلل سیدمصطفی خمینی 
فرزند برومند و فقیه حضرت امام خمینی)ره( 
در سال 1309 در شهر قم متولد شد. او تا زمان 

شهادت، از همراهان همیشگی نهضت امام)ره( بود 
و نقش مؤثری در اداره امور بیت امام)ره( در نجف 
و هماهنگی با انقالبیون داشت. آن مرحوم، در اول 

آبان 56 به شهادت رسید. این واقعه، مقدمه ای برای 
اوج گیری انقالب اسالمی شد. امام)ره( شهادت 

فرزندش را از الطاف خفیه الهی می دانست.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:49

04:55

اذان مغرب

17:37

غروب خورشيد

17:19
 نیمه شب شرعی

23:07
طلوع فردا

06:19

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:16

04:22

اذان مغرب

17:04

غروب خورشيد

16:45
 نیمه شب شرعی

22:34
طلوع فردا

05:47

  نمابر تحریریه:                     37610087 -37684004  )051(
)051(   امور مشترکین:                                 37618044-5 
  روزنامه گویا:                    37651844  و  37651888   )051(
  روابط عمومی:                                    37662587   )051(
  ارتباطات مردمی:                         37610086   )051(
  سازمان آگهی ها:                                       37088   )051(
)051(   37628205                                                              
                                                       فاکس: 37610085  )051(
  چاپ مشهد:                                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                           چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:              مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1

  صندوق پستی:                                 577- 91735  
  تلفن:                                    14- 37685011 )051(

  دفترتهران:  
          بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                         66937575 )021(
 نمابر:                      )داخلی226(66430122  )021(
 پیامک:                                                30004567

جهان

ــس  پـ روز  ســـــــــه 
ســــخــــنــــرانــــی  از 
سیدحسن نصرهللا 
ــاره کوتاه نیامدن  درب
از خـــــون شـــهـــدای 
الـــطـــیـــونـــه، دادگـــــاه 
ــان  ــنـ ــبـ ــی لـ ــ ــامـ ــ ــظـ ــ نـ
سمیر جعجع را احضار کرد. براساس 
ــرادی کـــه به  ــ ــ ــچــه منتشر شــــده، اف آن
تجمع کنندگان در الطیونه تیراندازی 
کرده اند وابسته به حزب این سیاستمدار 
لبنانی بوده اند. در نتیجه این عملیات 
نیروهای جعجع، بیروت برای ساعاتی 
ملتهب و به صحنه جنگ تبدیل شد. 
ســیــد حــســن نــصــرهللا در سخنرانی 
دوشنبه شب خود دربــاره این اتفاقات، 
ارتش را مسئول برقراری امنیت دانست 
و تأکید کرد: این نهاد لبنان باید غائله را 
بی طرفانه حل کند. حاال مقام های ارتش 
لبنان سمیر جعجع را احضار کرده اند. 
باوجود این، رئیس حزب القوات اللبنانیه 
دربــاره احضارش توسط دادگــاه نظامی 

لبنان اظهار کــرد: »اگــر درســت است 
دادگاه نظامی صحبت های من را بشنود، 
ایــن دادگــاه باید ابتدا به صحبت های 
سید حسن نصرهللا، دبیرکل حزب هللا 

لبنان گوش دهد«.
وی مــدعــی شــد: »اظـــهـــارات دوشنبه 
نصرهللا که در آن الــقــوات اللبنانیه و 
جعجع را درباره اتفاقات الطیونه متهم 
کرد، پر از اشتباه بوده و بر پایه حقیقت 

نیست«.
وی ادامـــه داد: »مــن حـــوادث الطیونه 
-عین الرمانه را یک اتفاق شوم می دانم 
ــادی در عین الرمانه و  که مجروحان زی
قربانیان زیــادی در ضاحیه بیروت به 

همراه داشت«.
پنجشنبه هفته گذشته، درگیری های 
مسلحانه ای در منطقه الطیونه لبنان 
رخ داد که در آن از مسلسل های سبک 
و آرپی جی استفاده شد. این درگیری ها 
منجر به کشته شدن دست کم هفت 
تن و زخمی شدن 33 تن دیگر شد و به 
دنبال آن، ارتش لبنان دست کم ۹ نفر را 

دستگیر کرد.
ــاره نگرانی از باز شدن یک  جعجع درب
پرونده دیگر علیه وی توسط دستگاه 
ــرد: »دوران  ــ قــضــایــی لــبــنــان تــأکــیــد ک
قیمومیت بر لبنان به پایان رسیده و ما 
هرگز اجازه نمی دهیم آن روزها برگردد«.

امــا ایــن همه چیز نیست. پیش از این 
هم مقاماتی در لبنان از جعجع شکایت 
کرده بودند. به عنوان مثال می الخنساء، 
از وکــــای لــبــنــان شــامــگــاه سه شنبه 
گزارشی علیه این سیاستمدار لبنانی 
و طــارق بیطار،  بازپرس پرونده انفجار 
بندر بــیــروت بــه دادســتــان کــل دادگـــاه 
استیناف لبنان تحویل داده است. در 
این گزارش، وکیل لبنانی به اتهام هایی از 
قبیل تروریسم و تأمین مالی آن، تخریب 
وجهه کــشــور، فتنه انگیزی، تحقیر و 
اقدام علیه قانون لبنان اشاره کرده است. 
جعجع پیش از ایــن هم پرونده هایی 
در دادگاه های لبنان داشته و به عنوان 
جنایتکار جنگی مـــورد محاکمه قــرار 

گرفته است.

دادگاه نظامی لبنان رئیس حزب القوات اللبنانیه را احضار کرد

حکم جلب جعجع

      صفحه 8
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سازمان فنی و نگهداری حرم حضرت رضا علیه السالم در نظر دارد
نس�بت به انتخاب مشاور جهت استقرار واحد آزمایش�گاه محلی به منظور انجام و ارائه خدمات آزمایشگاه 

مس�تقر و کنت�رل کیفی�ت خدمات مهندس�ی ژئوتکنیک و مقاوم�ت مصالح پروژه ه�ای مجموعه ح�رم مطهر حضرت رضا )ع( و س�ایر 
پ�روژه ه�ای ابالغی از طرف کارفرما به ش�رح مندرج در اس�ناد مناقصه از بین مش�اوران ذی صالح و فعال در ای�ن زمینه اقدام نماید. 
لذا از افراد حقوقی ذی صالح دعوت می شود جهت اخذ مدارک و اسناد مناقصه تا پایان روز دوشنبه 1400/08/03 به نشانی اینترنتی 
http://sem.aqr-harimeharam.org )تلف�ن: 31305243 - 32257085-051( مراجعه نمایند. ضمنًا زمان ارائه پیش�نهادهای فنی و مالی 

برابر با اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/08/08 می باشد.

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم حضرت رضا )ع(

پالک ثبتی: فاقد پالك واقع در بخش یك شهرستان طبس به مساحت 
649.87 مترمربع داخل محدوده و حریم مصوب شهر طبس

نظریه کمیسیون تشخیص:
تشخیص  دستورالعمل  و  زمین شهری  قانون  ماده 12  اجرای  در 
و  زمین  ملی  سازمان  سوی  از  صادره  شهری  اراضی  شناسایی  و 
 12 ماده  موضوع  تشخیص  كمیسیون  اعضای  اینجانبان  مسكن 
قانون زمین شهری استان خراسان جنوبی در تاریخ 1400/04/06 
از موقعیت زمین مورد نظر به شرح نقشه ترسیمی پیوست واقع 
در داخل محدوده قانونی شهر طبس بازدید و معاینه محل بعمل 
آوردیم با توجه به صورتجلسه معاینه محل به تاریخ فوق مضبوط 
در پرونده این نظریه با توجه به تعاریف قانونی و بخشنامه های 
سازمان مذكور و وضعیت فیزیكی فعلی و قبلی اراضی مورد بازدید 
و عكس های هوایی موجود و شواهد و قرائن و نیز وضعیت ثبتی 
زمین مورد نظر با لحاظ تذكرات ذیل طبق نقشه و حدود مندرج 
در آن و صورتجلسه معاینه محل كه به امضاء اعضای كمیسیون 
- ت( تشخیص می گردد. ا   - و   - آراء موات )م  اتفاق  به  رسیده  

 تذكر 1( پالكها و اراضی كه قبال نسبت به آنها رای كمیسیون 
بر  دولت  مالكیت  انحاء  از  بنحوی  یا  و  شده  صادر  مذكور 
آن محرز شده اراضی ملی و دولتی  و نیز اراضی مشمول 
اظهارنامه های ثبتی سال 1354 و ماده 17 قانون تقسیم 
مستاجر  زارعین  به  اجاره  مورد  امالك  و  اراضی  فروش  و 
شده  صادر  دولت  بنام  آنها  اسناد  كنون  تا  كه  خالصه  و 
. باشد  می  مستثنی  نظریه  این  شمول  از  باشد  نشده  یا 

تذكر 2( چنانچه بعدأ ضرورت صدور نظریه به زمینی كه شماره 
پالك ثبتی آن در محدوده تعریف شده در این نظریه واقع 
شده بوده باشد فقط پالك و مساحت و حدود آن با حفظ  
نوعیت تعیین شده در این رای قید و صادر خواهد شد .

مالكیت  بر  دلیل  وجه  هیچ  به  نظریه  این   )3 تذكر 
اشخاص حقیقی و حقوقی نبوده و فقط از نظر تشخیص 
مدت  ظرف  اعالم  زمان  از  و  است  معتبر  اراضی  نوعیت 
. باشد  می  محل  صالح  دادگاه  در  اعتراض  قابل  ماه   3

اعضاء كمیسیون:   1- اصغر شاهزهی درح         
  2- سیدحسین سجادی     3- محسن زیبائیان

آگهی اعالم رای كمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
 اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی رای شماره 2475 مورخ 1400/05/24 )نوبت اول(
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اداره ارتباطات و اطالع رسانی - اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی 
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شركت قند تربت حـیدریه)سهامي عام( در نظر داردآگهی مزایده 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی، مقدار 300,000 تخته کیسه شکر 50 کیلوگرمی لمینت شده از جنس پلی پروپیلن به وزن 5±140 گرم را خریداری نماید.

 http://torbatsugar.ir کلیه متقاضیان محترم میتوانند از روز  شنبه مورخ 1400/08/01  با مراجعه به امور بازرگانی و یا سایت اینترنتی شرکت به نشانی 
 فرمهای مربوطه را دریافت و پس از بررس�ی ، پیش�نهادات کتبی خود را از طریق پس�ت یا مراجعه به دبیرخانه ش�رکت تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 

مورخ 1400/08/06 به  شرکت تحویل نمایند.
جلسه مناقصه و بازگشائی پاکتها در ساعت 10 صبح روز  شنبه مورخ 1400/08/08 در محل شرکت برگزار خواهد گردید.

هر متقاضی باید مبلغ 50,000,000 ریال را به ش�ماره حس�اب ش�بای IR200170000000209182357007 نزد بانك ملی بنام ش�رکت قند تربت حیدریه 
جه�ت ضمانت ش�رکت در مناقصه واریز نماید.ش�رکت کنندگان می توانند جهت دریاف�ت اطالعات تکمیلی مناقصه با ش�ماره تلفن 9- 051-52312036 

داخلی 221 تماس حاصل نمایند. شرکت در رد یك یا کلیه پیشنهادات مختار است.
آدرس: خراسان رضوی – شهرستان تربت حیدریه - خیابان خرمشهر– کد پستی: 95138-55595

شرکت قند تربت حیدریه

 بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق 
دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی فوق 
العاده که در روز دوشنبه مورخه  1400/8/10  
در مح��ل تاالر قصر ی��اس واقع در مش��هد – 
خیابان احمدآباد - بولواربعثت رأس س��اعت 
13/30  برگزار میگردد حضور بهم رس��انند.

دس��تور جلسه : گزارش مش��کالت و عملیات 
انجام ش��ده از زم��ان انتخاب هیئ��ت مدیره 
جدی��د مبتنی بر عملک��رد )اجرای��ی-  مالی( 

هیئت مدیره قبل
 هیئت مدیره

 شرکت شیفتگان هتل نور مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی
 فوق العاده شركت شیفتگان هتل نور مشهد

)سهامی خاص( به شماره ثبت 52642
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بدینوس���یله اعالم می گردد پرونده گواهی 
 105.6.1116 ب���ه ش���ماره  دام���داری س���نتی 
متعل���ق آق���ای محمدباقر ش���یرکوند مفقود 
ش���ده و از درجه اعتبارس���اقط می باش���د.از 
یابنده تقاضامی ش���ود درصورت یافتن، به 
سازمان نظام مهندس���ی کشاورزی و منابع 
طبیع���ی اس���تان تهران ب���ه نش���انی تهران-

خیابان شهیدبهش���تی -خیابان پاکس���تان- 
کوچ���ه حافظ���ی- پ���الک 15 تحوی���ل و یا با 
ش���ماره88736002یا88529468اطالع 

دهند.

دی
قو

مف
هی 

آگ

ف
,  1

40
69

04

م���درک ف���ارغ التحصیلی اینجانب به���اره داورپناه 
 8094 شناس���نامه  ش���ماره  ب���ه  حس���ین  فرزن���د 
ش���ماره ملی  0946849730 صادره از مش���هد در 
مقطع کارشناس���ی رشته ش���یمی کاربردی صادره 
از دانش���گاه آزاداس���المی واحد قوچان با ش���ماره 
148820600937 مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاقد 

اعتبار می باشد.
از یابن���ده تقاض���ا م���ی ش���ود اص���ل م���درک  را به 
دانش���گاه آزاد اس���المی واح���د قوچان به نش���انی 
قوچان کیلومتر 4 جاده قوچان - مشهد - مجتمع 
دانشگاه ازاد اسالمی واحد قوچان ارسال نماید. 
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م���درک ف���ارغ التحصیلی اینجانب به���اره داورپناه 
فرزند حس���ین به شماره شناسنامه 8094 شماره 
مل���ی  0946849730 صادره از مش���هد در مقطع 
کارشناسی ارشد ناپیوسته  رشته شیمی کاربردی 
صادره از دانشگاه آزاداسالمی واحد اهر با شماره 
179222002333 مفق���ود گردیده اس���ت و فاقد 

اعتبار می باشد.
از یابن���ده تقاض���ا م���ی ش���ود اص���ل م���درک  را به 
دانش���گاه آزاد اس���المی واحد اهر  به نشانی  اهر 
کیلومتر 2 جاده اهر تبریز - مجتمع دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد اهر  ارسال نماید.
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طالبان، برنده بزرگ نشست مسکو                
ــرف  ــ ــش ــ  مـــــیـــــراحـــــمـــــدرضـــــا م
 کارشناس مسائل افغانستان  نشست مسکو با 
محور تحوالت افغانستان در شرایطی خاتمه پیدا کرد 
که به نظر می رسد طالبان با دستی پر و شاید حتی در حدی فراتر از 
انتظاراتشان، این اجاس را ترک کردند. این نخستین بار بود که آن ها از 
زمان سلطه شان  بر افغانستان  در اجاسی  با چنین سطحی مشارکت 
رسمی داشتند و برخاف اجــاس هــای پیشین تنها جناحی بودند 
که به نمایندگی از افغانستان حضور داشتند. این در حالی است که 
پیش از آغــاز اجــاس شایعه هایی منتشر شــده بــود که از اشخاصی 
چون عبدهللا عبدهللا و کرزی هم برای مشارکت در این نشست دعوت 
شده، اما در عمل این طالبان بودند که به تنهایی و بدون رقیب در میدان 
مسکو یکه تازی کردند. این موضوعی بود که در داخل افغانستان هم با 
انتقادهایی روبه رو شد، چنان که حتی صدای اعتراض گلبدین حکمتیار، 
از مدافعان و حامیان کنونی طالبان را نیز بلند کرد. در چنین وضعیتی 
شاید بتوان تأکید بیانیه پایانی اجاس بر ضرورت تشکیل حکومتی 
فراگیر را اقدام و حرکتی صرفاً تشریفاتی به حساب آورد. به کارگیری تعبیر 
»هیئت عالی رتبه دولت موقت افغانستان« برای نمایندگان طالبان در 
بیانیه پایانی این نشست، دستاورد مهم و بزرگ دیگری برای طالبان به 
شمار می آید، چرا که عماً معنایی جز تأیید رسمی ساختار و نظام  کنونی 
ایجاد شده توسط این گروه نداشت. اظهارات بعدی پوتین در ستایش 
از مبارزه طالبان علیه داعش و دیگر گروه های افراطی و همچنین در مورد 
نزدیک بودن شناسایی رسمی دولت طالبان نیز کاماً گویای آن است که 
طالبان در مسیر رسمیت یافتن در جامعه بین المللی به پیشرفت های 
ملموس و قابل ماحظه ای دست یافته اند.                                                                                               
سرانجام اجاس مسکو دستاورد مهم و احتماالً دور از انتظار دیگری 
هم برای طالبان داشت؛ در این نشست اجماع نظر میان کشورهای 
همسایه و درگیر در افغانستان بر سر چگونگی برخورد با طالبان در 
شکل عمومی و شناسایی رسمی طالبان به طور خاص، دچار شکاف 
آشکاری شــد. بر ایــن اســاس در پایان اجــاس، معاون وزیــر خارجه 
جمهوری اسامی از »ضعف مدیریتی« و »عدم تاش برای رسیدن 
به اجماع« در بیانیه پایانی گایه کرد و آن گونه که برخی خبرگزاری ها 
تأکید کردند انتقادهایی نیز به گنجاندن کلمه دولت موقت افغانستان 
در بیانیه پایانی مطرح شد. البته به نظر نمی رسد این گایه ها مختص 
به ایران باشد چرا که با توجه به شناختی که از مواضع کشورهایی چون 
تاجیکستان و هند وجود دارد، بعید است آن ها از این موارد  رضایت 

داشته باشند.              


